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  نقود الحساب
 ١فالح نیحس

شمندان مسلمان هند  ابوعلی محمد ارتضا ) ق۱۲۵۱- ۱۱۹۸(علی خان گوپاموی (جوفاموی) مدراسی از دا

ده است سربه چاپ  ق۱۲۶۰در  کرده کهتالیف  ق۱۲۳۵صفر  ۹را در  نقود الحسابای به نام  رساله

ش   ). ۲۵ ، ص۱۷ ، جژوه (دا

ضا
 
  قاضی محمد ارت
َ
ود«علی خان گوپاموی متخلص به                ق به دنیا آمد. وی شاگرد ۱۱۹۸در سال » خش

دیلی  دیله، ۱۲۲۵(متوفای مولوی حیدرعلی س کیلومتری شمال غربی لکهنو، هند)  ۵۱شهری در ق در س

راهیم بلگرامی به شهر مدراس که پدرش، مصطفی علی خان، در ق ۱۲۲۵بود. در سال  و مولوی محمدا

س از مرگ پدرش  جا آن وریقاضی بود رفت و  د (اس ). ۱۰۳۸ ، ص۱ ، جبه مقام قضاوت مدراس رس

ین بخش نام وی   نخس
 
                   ظاهرا
ً
     » 

 
ض

 
 ارت

َ
 

َ
[از باب افتعال]. در ی سوم شخص مفرد زمان ماضاست یعنی » ی   

ده است، نامش به صورت فرائض ارتضائیهصفحۀ عنوان  ش در مدراس به چاپ رس ، که در زمان حیا

ضا علی«
 
      ارت
َ
وری»     ه شده است (اس ها سال درگذشت  ). اکثر فهرست۱۳۴۵-۱۳۴۴ ، ص۱ ، جنوش

نیز به چشم » ۱۲۶۵زنده در «و یا  ۱۲۷۵های  الاند. اما در این بین س ق ذکر کرده۱۲۵۱ارتضا خان را 

  خورد. می

ربارۀ حساب با ای در رساله نقود الحساب وۀ تأکید  حساب هندی شامل یک مقدمه و هفت باب  ش

وری ۶۴و یک خاتمه در  سخۀ ۲۰۰، ص ۱؛ منزوی، ج ۱۹ ، ص۲ ، جرگ است (اس ر  ). عالوه 

سخۀ شماره  ژوهش که  شگاه تهران است، (درایتی، ج  ۸۰۷۹معرفی شده در این  ، ۹کتابخانۀ دا

سخۀ دیگری نیز ۷۹۷ص کتابخانۀ مجلس وجود دارد. طبق فهرست مجلس،  ۶۷۶۲در مجموعۀ شمارۀ ) 

زشکی، فقه و ریاضی نقود  منتخبو  از مؤلفان مختلف، این مجموعه شامل چند رسالۀ نجومی، 

رگ  کتابت شده است. ق۱۲۶۸سومین رسالۀ آن است و در سال  الحساب فایدۀ «و با  ۵۲این رساله از 

رگ  »مقابله و برج در فهرست کتابخانۀ . )۲۴۳- ۲۴۴، ص ۲۰ (جادامه یافته است  ۶۴آغاز شده و تا 

                                                        
شگاه تهران،  .١ ژوهشکدۀ تاریخ علم دا اسی ارشد تاریخ علم،   hossein11927@yahoo.com کارش
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سخه نقود الحسابآصفیه  ابوعلی محمد ارتضا الصفوی «ش مؤلفنام  و» فن ریاضی فارسی«های  ذیل 

كه  نقود الحساباز رسالۀ ی دیگرۀ سخ). ۳۴۰، صت ۴شده است (علیخان بهادر، ج ذکر » الکوباموی

ایۀ بندر منقرور یا (با شک) منگلور كتابت شده در پیوست مجموعدر  بنگال گزارش شده ی انجمن آس

  ).۱۰۶ ، ص۱است (ایوانف، پیوست 

ر نقل شده است:های گ در فهرست   وناگون از قاضی ارتضا خان آثار ز

راجم الکمالء تحفةیا  تذکرۀ علمای هندرحمان علی در  هند است، از  مشاهیر  که دربارۀ الفضالء فی 

ر کارهای ارتضا خان  ر را  رساله نقود الحسابعالوه  ه -۱کند:  ذکر مینیز های ز : از جملهی های حاش

ه - الف ر  حاش ر شرح مالصدرا  ه -باثیرالدین ابهری  ۀهدایت الحکمای  ر شرح میر زاهد  حاش ای 

س ارتضائیه- ۲ مال جالل رده - ۳ نفا - ۷ تحفۀ اعظمیه- ۶ فوائد سعدیه - ۵ فتاوی - ۴ شرح قصیدۀ 

وری۲۱ ، ص(رحمان علی فرائض ارتضائیهیا  رسالۀ فرائض سخۀ دیگری ۱۰۳۹ ، ص۱ ، ج؛ اس از ). 

سخه فرائض ارتضائیه و  مؤلفچنین  آمده است. هم» فن فقه حنفی فارسی«های  در فهرست آصفیه ذیل 

 ق۱۲۷۵ مؤلفو سال وفات ق ۱۲۲۶آن  تألیف، سال »لشکر محمد ارتضا علیخان بهادر مفتی«کاتب آن 

یان شده کتاب باین در صفحۀ آخر ؛ رساله در ذکر - ۸). ۴۴۸ ، ص۴ ، جیاد شده است (علیخان بهادر

سخه سوب-ای متعلق  که این رساله از روی  ضا علی خان که در آن زمان زنده مولوی ارت به -و یا م

 همان قاضی القضات مدراس، محمد ارتضا علی خان گوپام وی با 
 
خراج شده است. وی ظاهرا َ       بوده، اس                                                 
ً
                               

ود«تخلص  سخه به تاریخ ۱۲۶۵بوده که در سال » خش ق ۱۲۶۷ ۀالقعد یذ ۱۵ق زنده بوده است. این 

  ).۳۲۰، ص کتابت شده است (کرزن

نوشتدر  وارۀ دس ران فهرس ر چهل کاف  - ۱۰تصور و تصدیق  -۹های  رساله های ا یه  - ۱۱تفس تن

شرح مختصرالوافی فی علم القوافی  - ۱۳حکم تلویث مساجد  - ۱۲العقول فی اثبات اسالم آباء الرسول 

، است (درایتیآمده  »یارتضا علی بن احمد بهادر صفو«با نام و البته  نقود الحساب مؤلفنیز از همان 

  ).۲۵۸، ص ۱۱ج 

ه شده و دارا۱۲۲۶در سال که  فرهنگ ارتضا - ۱۴ اس آن  رگ است ۳۸۳ی ق نوش به گفتۀ کارش

سخه را در  -سسهؤم ه بود وبگاهکه این  رای فروش گذاش خود 
1

سوب به - . این است ارتضاخان م

و«مذکور را فرهنگ دوزبانی  ۀسسه رسالؤم انی-ش رسد این  ینظر مه بمعرفی کرده است. اما » هندوس

ان«ی فرهنگ سه زبان ،كتاب وی ، فارسیهندوس ش راهنمای مکالمه:  ۀکتابچ«شاید كتاب . باشد » و 

س عبارت سودمند ۶۷۰از ی ا مجموعه انیانگل و، با مختصر گرامر این زبانی ، فارسی، هندوس ش ا و ه و 

»واژه ۱۵۰۰حدود  ۀنام واژه
2
س م۲۰۰۱كه در   شر شده، تصحیح انگل (جعفری  همین كتاب باشدی من

                                                        
سخ خطی . موسسۀ ١ سوی فروش   Abebooksفرا

2. The Conversation Manual: A Collection of 670 Useful Phrases in English, Hindustani, Persian and Pashtu with 
Summaries of the Grammars of These Languages and a Vocabulary of Nearly 1500 Words. 
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  .)۱۳۹۲-۹۹۸۲میراث مکتوب، کد خبر:  وبگاهمذهب، محسن، 

یافت  تبصرة الطالبینای به نام  های صرف و نحو، رساله در فهرست کتابخانۀ لکهنو ذیل رساله -۱۵

  ).۶۷۸- ۶۷۹، ص ۳ج آن قاضی ارتضا خان گوپاموی معرفی شده است ( مؤلفشد که 
رگ  یا نیز رسالهی فقه سؤالچند  -۱۶ ر ۲۷۱پ آغاز شده و تا ۲۶۹است در یك مجموعه كه از 

  در این رساله مؤلفاست.  یمحمد ارتضا الصفوی آن ابوعل مؤلف ،یابد و طبق فهرست مجلس ادامه مي

فتاء و جواب آن را ط ه است (به زبان فارسی و شافعی بق فقه حنفچند اس   ).۴۸: ۴۵ی نوش

       الحساب نقودرسالۀ  معرف
ست در  این رساله«گوید:  ثنای خدا و مقدمات معمول می و س از حمد نقود الحسابارتضا خان در  ا

اضعف عباد هللا القوی، ابوعلی محمد الملقب به ارتضا  ۀعلم حساب که به التماس بعضی احباب، بند

ده و به س کش س را به سلک عبارت فارسی سل راد امثلۀ الجوفاموی ...این فن نف نه و اشکال  ا مب

ب داده و  رت ده و هر یک مقدمه و مفصحه باب و خاتمه  نامش  نقود الحسابموضحه آب و تابی بخش

  .»نهاده

س عدد را تعریف و آن را به دو ردازد.  و موضوع آن می علم حسابدر مقدمه به تعریف  وی س

م می ۀ صحیح و کسر تقس س اعداد و نیز  دس سد. مثال  آنها را می های های هندی مرتبه نامکند. س نو

ب معادل  رت ن به  ند. صدگانو  دهگانو  یکاناکن، دهن، س   هس

  
ر   پ۲، گنقود الحساب :۱تصو

سی را توضیح میارتضا خان در این ق رای اصل اول، نه رقم «دهد:  سمت طریقۀ عددنو حکماء هند 

شود در آن مرتبه صفری به صورت نقطه  به این صورت ... وضع کرده اند و در هر مرتبه که عدد یافت 

  » گذارند. رای حفظ مرتبه می
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ر هفت فصل است. فصل اول در عمل  دربارۀ نقود الحسابباب اول  مل  حساب اعداد صحیح، مش

  جوید. شکل بهره می رای آموزش جمع یک رقمی از جدولی مثلث مؤلفجمع و تضعیف است که 

  
ر   پ۲، گنقود الحساب :۲تصو

ش از یک رقم را آموزش می س از آن که جمع را های ب نحوۀ امتحان عملیات ی دهد روش خود را 

سه می زدی مقا رای گرفتن میزان اعمال طریقی دیگر «کند:  با روش مال محمد باقر  زدی  مال محمدباقر 

ه و آن این است که... عیون الحسابدر کتاب  ربیع و ... ». نوش فصل دوم در نحوۀ تصنیف و تثلیث و 

را اعداد مختلف است. در فصل سوم به تفریق می یه به فصل اول ردازد و  ی اعداد یک رقمی مثلثی ش

م می رای  مؤلفکند. فصل چهارم به ضرب اعداد اختصاص یافته است.  رس زده قاعده  در این فصل س

ر آحاد فراز «كند:   ینقل می کند. در خالل آن از نصیرالدین طوسی نیز شعر ضرب اعداد ذکر می آحاد 

ام/ این گه بنگر ز هر دو، تا ده چند است/ در یکدگرش ضرب آر مدام/ ده افکن و هر زایده را ده کن ن

را بهۀ قاعد» کن و ساز تمام رد دارد در حال ۱۰تا  ۵ضرب اعداد بین ی كار رفته در این شعر  كه ی كار

م. ابتدا دو عدد مورد نظر را با هم جمع و  ۵ی مساویا ر  فقط جدول ضرب اعداد كوچك از را بلد باش

شود. از طرف  یگان مورد نظر م ضرب شده و حاصل آن ده ۱۰مانده در  یكنیم. باق یمتا کم  ۱۰حاصل 

  ها را در هم ضرب مي مانده یكم و باق ۱۰دیگر هر كدام از اعداد را از 
 
 كنیم. حاصل
ْ
یكان مورد نظر            

 م
 
  خواهد بود. مثال
ً
  ضرب كنیم: ۸را در  ۷خواهیم  ی              
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س                    ِ                               به مجموع دیگر آحاد  یکی/بکن زاید و هر یکی ده بگیر/«آورد:  میود از خ شعر راچنین این  او هم

ر آن ای خبیرآآن گه  .»   ِ                                      حاد ین را همدگر/ضرب کرد افزا 
١
س   رای ضرب اعداد مرکب دو روش او س

هاد می ش فاده می پ ر اهل حساب از آن اس ش که که ب کنند و عمل ضرب به کمک  کند؛ اول روش ش

یا » مة الزوایائضلعی غیر قاچهار«ی که آن را با رسم یک گیرد و دیگری روش ک مربع صورت میرسم ی

ه شده است.  یک لوزی شرح می م نگاش سه روش مختلف را  مؤلف،دهد. فصل پنجم دربارۀ عمل تقس

م شرح می اروپاییان) و سوم ی دهد؛ اول روش اهل حساب، دوم روش اهل فرنگ (یعن رای عمل تقس

قاضی ارتضا در فصل ششم به عمل ». یقی که فاضل سهارنپوری رحمة هللا علیه آن را اختراع کرده...طر«

شۀ جذر و امتحان آن و در فصل هفتم به یافتن ضلع رین  ردازد و آن را مشکل دوم یا سوم) می اول (ر

  داند. اعمال حساب می

ر یک مقدمه و هفت فصل و دربارۀ حساب کسرها  نقود الحسابباب دوم  مل  در  مؤلف. استمش

آورد:  ای تعلیمی را در باب کسور می ردازد. وی در ادامه قطعه مقدمه به تعریف کسر و انواع آن می

رآید به جلوه  ای لطیفه« سعه  گاه شهود/مخارجی که بود حرف  است به تحصیل مخرجی که از آن/کسور 

زن به یکدگر از بهر  رای ا این شعر قاعده». مخرج معهودعین در اسماش/ ری را  ک یافتن مخرج مش

به كار  »عین«ها حرف  كه در آنی اگر مخرج كسرهای مؤلف کند؛ به گفتۀ گانه بیان می ی نهبین كسرها

ر ،رفته را در هم ضرب كنیم، حاصل 1ی گانه خواهد بود. كسرها نهی كسرهاک مخرج مش
1، (ربع) 4

7 

ع) 1، (س
سع)  9 1و (

  اعداد مورد نظر خواهند بود. (عشر)  10

* *
+ + + + + + + + = =

´ ´ ´
1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 9 10 2520
  

                                                        
رای از وزن عروض نامفهوم و ارتضاخانی شعر قاض .١ حاد، آحاد ین را احاد ین ی خارج است. 

 
         ِ          ِ   گنجاندن آن در وزن باید آحاد را ا
َ
                                

  .م -و نیز ضرب را به فتح راء خواند
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در فصل دوم به تنصیف و تفریق کسرها، در فصل سوم به  در فصل اول به جمع و تضعیف کسرها،

ر یکدیگر، در فصل پنجم به جذر کسرها، در فصل  م کسرها  ضرب کسرها، در فصل چهارم به تقس

رداخته شده است. در فصل هفتم  خراج کعب کسرها و در فصل هفتم به تحویل کسرها  ششم به اس

  نیز نقل شده است.کسرها  رای تحویل ١الدین خلخالی شمس روش ابداعی

ۀ مساحت اختصاص دارد.  نقود الحسابباب سوم  که یک مقدمه و سه فصل دارد به نحوۀ محاس

س از تعریف مساحت و تعریف یکاهای رایج آن روز مانند ذراع، اصبع (انگشت)  مؤلف در مقدمه 

ر، و انواع زاویه های این فن مانند خط راست، ضلع، قاعده، ارتفاع، قط و... به تعریف اصطالح

قیم األ می ضالع مانند مثلث، مربع، معین ردازد. ارتضا خان در فصل اول این باب به تعریف سطوح مس

ه معین (متوازی االضالع)، ذی طیل، ش زنقه، لوزه (لوزی غیر منتظم)، جودانه، باطیه، ذی  (لوزی)، مس

ساوی ، مطبل رجلین، قثا (:ذوزنقه م های منتظم و اشکال  ، ذوالشرف، چندضلعیالساقین)، منحرف، مدرج

  ردازد. ها می دیگر هندسی و نیز یافتن مساحت آن

    
    

ه معین                                              معین                  زنقه ذی                          ش

    
  باطیه                                لوزه                                         جودانه                    

D,  BÐ Ð > o90             D,  BÐ Ð = o90                   D,  BÐ Ð < o90   

                                                        
دامیر شمس .١ ر رساله س خ بهایی بود و  نی خلخالی شاگرد ش ادش  الدین علی بن محمد بن علی حس های ریاضی و نجومی اس

ه س رازوج را ساختۀ او دا ای  گی نوروزنمای روس ر بنگرید به: محمد باقری،  شرح نوشت. شاخص س ش رای اطالع ب اند. 

رازوج خلخال« ای  رانمیرا، »شاخص نوروز در روس ان ث علمی اسالم و ا س ، ۱۳۹۲، سال دوم، شمارۀ اول، بهار و تا

  .۲۶-۲۱  ص

A 

BD 

C 

A 

BD

C 

A 

B D 

C 



 

  

١۶٨ 

                            
  

شکل از دو مثلث                       شکل از دو ذوزنقه                     مطبل م   مطبل م

  
  

  
  ذوالشرف                                         مدرج                                                 

س در فصل دوم و سوم به تعریف و یافتن مساحت اشکال منحنی  ره، شلجمی، وی س مانند دا

، حلقۀ مسطحه و ذوات »بعضی آن را بیضی هم نامند«هاللی، قطاع اکبر، قطاع اصغر و اهلیلجی که 

وانه ره، انواع مخروطها، اس د ر با  نیز کره می ها و اضالع المس را ره را  ردازد. ارتضا خان محیط دا

22ضرب قطر آن در کسر  حاصل
7

شابه مؤلفشمرد.  میر  فاده از  ارتفاع «به نحوۀ یافتن  ،در ادامه با اس

د چیزهایی بلند چون مناره ویه عمود باش ر سطوح مس   ردازد. می» ها و دیوارها که 

سخۀ ریاضی دربارۀ تناسب است  که آن عبارت است از چهار اعداد متوالیه که «باب چهارم این 

ت س ت اول به سوی ثانی مثل  ت مانند  مؤلف». عدد ثالث به رابع باشد س س در این باب به انواع 

ت در معامالت و تعریف سعر، مسعر، ثمن و مثمن و نیز ذکر  س رد  ت، کار س ت، ابدال  س عکس 

 اگر گفته شود که پنج رطل عسل به هفت درهم می«ردازد.  هایی می مثال
 
                                           مثال
ً
ارزد دو رطل از آن چند     

پنج رطل را مسعر، هفت درهم را سعر، دو رطل را مثمن، و مجهول را ثمن قرار  درهم است؟ باید که

  »دهند.

خراج مجهوالت به عکس و تحلیل و عمل خطأین«به  نقود الحسابپنجمین باب از  » اس

  ردازد از جمله:  ها می هایی و حل آن به ذکر مثال مؤلفاختصاص یافته است. 

  کسـانزید از جمعی بگفتا السالم ای صد 
 

ـیم     در جواب وی همه گفتند مـا صـد کـس ن
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  گر مضاعف کرده ما را نصف و ربع ما به ما
 

  ضم کنی و خود به ما ملحق شوی ما صد شویم  
 

ب) کتا ۲۷لۀ له به این شکل آمده است که اولی (مسحاسب طبری نیز دو مس المعامالت  مفتاحدر 

له است و دومیمطلوب  اش داراییبارۀ مردی است که مقدار در کتاب) که در آن تعداد  ۴۷لۀ (مس مس

ه شده است. این معما هم ر بام خواس ه  شس ران  ران اهلی در  چنین به گونه کبو ای دیگر، از زبان کبو

ت بیان شده است:  ده، در این دو ب رس ری وحشی که تعدادشان را  ر «جواب کبو جمع ما را طعنه 

گر تو هم با ما شوی صد  /ما و ما و نصف ما و ربع ما /شویم حد می بی زان که ما اهلیم و/ قلت مزن

لههمین » شویم می سی ریاضی مس راکا دان ارمنی سدۀ هفتم  در قالب دیگری در کتاب حساب آنانیا ش

لهمیالدی (سدۀ اول هجری) آمده است. این  وگویی بین  در فصل پنجم این کتاب و به صورت گفت مس

ر یک جهان گرد یونانی بیان شده است. آلکوین یورکی انی و چند جهانگرد ا
1
دان  م)، ریاضی۷۳۲-۸۰۴( 

سی، هم در کتاب  لهانگل رای تقویت ذهن جوانان مس لۀ ریاضی به رین مجموعۀ مس که قدیمی ،هایی 

نی به شمار می لهآید، همین  زبان الت با همین اعداد و بدون اشاره به ملیت » مسافر«را با عنوان  مس

ر این  شگاه ساوث بانک لندن که شرحی  ر از دا نگماس ۀ دیوید س لهمسافران آورده است. به نوش ها  مس

ه است:  لهرین صورت این  کهن«نوش لهرا در پاپیروس ریند سراغ داریم.  مس یونانی سن  مس

  )۱۵۸-۱۵۹ ، ص(باقری». وله استانتوس هم از همین مقفدیو

خراج مجهوالت به جبر و مقابله«قاضی ارتضا خان گوپاموی در باب ششم رسالۀ خود به  » اس

ر چند مقدمه و دو فصل است.  می مل  ین اصطالحات جبر و  در مقدمه مؤلفردازد که مش ها به تب

ر روی توان مقابله و انجام چهار شه ها عمل اصلی  ردازد. او در  و سوم و... اعداد میهای دوم  و ر

ن معادله را شرح می چه بعضی متأخرین مثل عمر خیام و  چنان«...گوید:  دهد و می ادامه نحوۀ نوش

خراج  شمس ار مسائل اس س زدی  د کاشی و مالمحمدباقر  ین جمش الدین مسعودی و افضل المحاس

س مسائل جبر» اند... کرده م میمقابله را به دو بخ و و س  هایی معادلهکند.  ش مفردات و مقترنات تقس

  ُ م  خوانیم  ای می ها را دو جمله که در اصطالح ریاضی امروز آن
 
 ف
ْ
ش از دو  هایی معادلهو  دات َ ر    که ب

ه   ُ م  اند  جمله داش
 
 ق
ْ
  
 
 ت
َ
  نات َ ر   

 
 و گاهی مرک
ّ
  ).۱۱۴، ص (مصاحب اند شده بات خوانده می          

زند از درهم و روپیه به عنوان واحد پول یاد  له میمقاب و هایی که در جبر ارتضا خان در طول مثال

  :کند می

ع عدد قیمت تمام پارچه  زازی از پارچۀ ده گزه چند گز پارچه که مقدارش س

  .است به هفتصد و نیم روپیه فروخت

  :دهد وی در این فصل مسائلی را هم از دیگران نقل کرده و راه حل آنان را توضیح می 

                                                        
1. Alcuin of York 
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لۀ  له، مس د کاشی  اولی ازو این مس ین جمش مقترنات باشد و افضل المحاس

خراج مجهول ...   [را] به این صورت بیان کرده. ضابطۀ اس

له و اجوبه امتحانیه است که به «هاست،  که آخرین آن نقود الحسابباب هفتم  ر چند اس مل  مش

ر آن سؤاالشود تا حریف ماهر دیگر  (به عنوان نمونه) در این باب ذکر کرده می طریق انموذج ت وارده را 

ردازد کند  میدر این باب مسائلی را در باب جبر و مقابله مطرح  مؤلف». قیاس نموده به جواب هر یکی 

  آورد. ها را نیز می راه حل آنو 

ررسی می» حسابیهقواعد متفرقۀ «قاضی ارتضا خان در خاتمۀ این رساله  ر  را  ش کند. این قواعد ب

 قوانین جمع اعداد متوالی، جمع اعداد زوج و فرد و جم
 
                                                  مربوط به نظریۀ اعداد است. مثال
ً
ع مربعات                              

س به نحوۀ یافتن اعداد تام، اعداد متعادل، اعداد متحاب و خواص اعداد  کند. اعداد را ذکر می س

ر (یکی از دو عدد متحاب) ست که اگر مربع احد العددین از افالطون منقول ا«ردازد:  متحاب می را 

رین نقره رین منقوش به  انگش زد دیگری همان انگش زد خود دارد و  ای یا عقیق یا غیرذلک نقش کرده 

زد وی مربع عدد اقل  ر آن که  زد کسی که مربع عدد اکثر است عاشق شود  س  مربع عدد دیگر بود 

  »باشد.

هاد میرای یافتن اعداد  ابنقود الحسمؤلف  ش  ۱۶عددی زوج الزوج مانند  دهد؛ متعادل روشی را پ

  جمع دو عدد اول می  را انتخاب کرده آن را به دو گونه به صورت حاصل
 
م. مثال س  نو
ً
ر است با  ۱۶            را

. حاصل ضرب هر کدام از این دوعدد در هم یکی از ۵و  ۱۱و نیز حاصل جمع  ۳و  ۱۳حاصل جمع 

  دهند. متعادل را به دست می اعداد

´ =13 3 39   

´ =11 5 55   

ند، چرا که حاصل جمع مقسوم ۵۵و  ۳۹که  ها با یک عدد  های هر دوی آن علیه دو عدد متعادل هس

ر است.۱۷( را  (  

: + + =55 1 5 11 17   

: + + =39 1 3 13 17   

زدی د رای یافتن اعداد متعادل ابتدا عددی زوج را در نظر  می عیون الحسابر محمدباقر  گوید 

رای مثال انتخاب می ۱۶گیریم و عدد  می زدی  ۸۴کند (گ را  را به عنوان مثال ذکر  ۱۶ر). شاید چون 

طور که  کرده است، ارتضا خان نیز همین عدد را مثال زده و گفته که باید زوج الزوج باشد. اما همان

ست. به عنوان مثال عدد و رمی ۱۸اضح است همین که عدد زوج باشد کاف یم: را    گزی
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= +18 13 5   

= +18 11 7   

ند: ۷و  ۱۱و نیز  ۵و  ۱۳دو زوج  ه عدد مطلوب هس   دو دس

´ =13 5 65   

´ =11 7 77   

سه می ۷۷و  ۶۵های دو عدد  حال جمع مقسوم علیه   کنیم:  را با هم مقا

: + + =65 1 5 13 19   

: + + =77 1 7 11 19   

نی،  ۷۷و  ۶۵س دو عدد  ر دربارۀ اعداد متعادل نکـ: جعفری نائ ش رای مطالب ب ند. ( نیز متعادل هس

  سراسر مقاله)

  رد:  اش را این گونه به پایان می در نهایت ارتضا خان رساله

اخلامس  ةتاسع صفر سن يف تأليفقال املؤلف عفی اهللا عنه قد فرغت من هذاجلمع وال
ی اهللا تعالی                             ّ ] عن هجرة نبينا افضل البرش صل  ۱۲۳۵والثلثني من املائة الثالث عرش [

 لی يوم النرش.إعليه [و]آله 

های متعدد انتهای رساله، اشعار تعلیمی که اعمال ریاضی را  مطالب کتاب، مثالبا توجه به سادگی 

رای آموزش ریاضی به محصال ده و قرائن دیگر احتمال دارد که این کتاب  شده  تألیفن به نظم کش

  باشد. 

  فهرست منابع
ش و مردم، »المعامالت حاسب طبری های ریاضی در مفتاح  سرگرمی«باقری، محمد،  ، ۲ارۀ ، شمدا

 .۱۵۴-۱۶۴، ۱۳۷۹اردیبهشت 

شگاه تهران، ش نقود الحساب ،بهادرخان گوپاموی مدراسی، ابوعلی محمد ارتضاعلی خان ، کتابخانۀ دا

۸۰۷۹. 

د جعفر،  نی اشکوری، س سخهحس  ه،، کتابخان۲۰، ج های خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی فهرست 

اد مجلس شورای اسالمی، تهران  .۱۳۸۹، موزه و مرکز اس

د صادق نی اشکوری، س سخهبیگ باباپور، یوسف،  و حس ، ج های خطی مجلس شورای اسالمی فهرست 
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اد مجلس شورای اسالمی، تهران،  ه،خانب، کتا۴۵  .۱۳۹۰موزه و مرکز اس

ش سخهژوه، محمدتقی،  دا شگاه تهران فهرست  شگاه تهران، های خطی کتابخانۀ مرکزی دا شارات دا ، ان

 .۱۳۴۰تهران، 

نوشتدرایتی، مصطفی،  وارۀ دس ران(دنا) فهرس اد مجلس شورای اسالمی، های ا ، کتابخانه، موزه و مرکز اس

 .۱۳۸۹تهران، 

شی لونکشور، لکهنو، راجم الکمالء) يتذکرۀ علمای هند (تحفة الفضالء فرحمان علی صاحب،  ، مطبع م

 م.۱۹۱۴

سخه ، مرکز تحقیقات زبان فارسی در هند، خانۀ اء لکهنوهای خطی عربی کتابخانۀ ندوة العلم فهرست 

ران، دهلی نو،   .۱۳۶۵فرهنگ جمهوری اسالمی ا

 .ق۱۳۵۵، حیدرآباد دکن، بخانۀ آصفیۀ سرکارعالیافهرست کتخان بهادر، میرعثمان،  علی

ن،  شارات انجمن آثار ملی، تهران، حکیم عمر خیام به عنوان عالم جبرمصاحب، غالمحس  . ۱۳۳۹، ان

سخهمنزوی، احمد،   . ۱۳۴۸ای، تهران؛  فرهنگی منطقه ؤسسۀ، مهای خطی فارسی فهرست 
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