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  رقاممجمع األ
  آ. ب. ویلدانووا
  ١ترجمۀ پروین منزوی

  ٢میرزا بدیع دیواندربارۀ امور دیوان از  رقاممجم األچاپ عکس رسالۀ 
بخـارا  نینش خانراهنمای رسمی برای کارکنان دیوان  عنوان به،  ه۱۲ٔه منبعی از بخارای سداین رساله 

های بازمانـده در خـاورزمین  میان رسـالهمالیات زمین بوده است.  یها و حساببرای کارهای مالی 
 نادر است. گویا این  اینبا  ای رساله

ً
 ۀزیـرا بـرای اسـتفاد  ،شـده ینمتهیه  زیاد ها هرسالموضوع نسبتا

ادارٔه مالیات و اصـول  ،مالی ،اصول اداری  ،اثراین ارکنان دیوان بوده است. در گروهی کوچک یعنی ک
بیـان بخشـیدن زمـین و جـز آن  جلسهٔ  صورت ،ها نهیهزاطالعات  ،دریافتی یها اتیمالتنظیم سیاهٔه 

چنـین شـده اسـت. ذکـر  لیتفصـ بههـم کارکنـان دسـتگاه دولتـی بخـارا  یها تیمسئول. شده است
گاه  در آثار تاریخی دیگر  نینش خانٔه رازهای دفتر و حسابداری دربار ییها یآ

ً
  .شود ینمدیده  معموال

 تیـمنغبخـارا در دورٔه امیـر شـاه مـراد  نینش خانها در  این اثر در دورٔه سیاسی برخی تمرکزیابی
 یهـا اختالفم) پس از دورٔه طـوالنی ۱۹۲۰-۱۷۵۳ها ( م) پدید آمده است. منغیت۱۷۸۵-۱۸۰۰(

هنگامی که کشور به چنـدین ایالـت پخـش شـد بـه  ،م)۱۷۵۳-۱۵۹۹ها ( سیاسی در دورٔه اشترخان
» گـردآوری زمـین« استیس ،تحکیم تخت پس از ،حکومت رسیدند. خاندان تازه به حکومت رسیده

 که در دورٔه پیشـین افـت  ،بزرگ را آغاز کرد. در این هنگام اقتصاد یها فئودال یطلب هیتجزبا  و مبارزه
اسـکان  تسـریع فراینـدو  شـد دهو گسـتر یبازسـاز ،شـبکٔه آبیـاری آرام آرامشد.  یبازساز  ،کرده بود

  .پدید آورد یدار نیزمنظام در  یراتییتغ نانینش کوچ
کارکنـان شـد. بـرای  تیپرجمعپیچیدٔه اداری و ستاد  دستگاهدولت منجر به ایجاد  متمرکز شدن

                                                    
١. mamanp22@gmail.com  
در مسکو منتشر شده است. در پایان  م۱۹۸۱ویلدانووا از متن در سال  مو ترجمۀ روسی خان ه. چاپ عکسی این رسالۀ فارسی با مقدم٢

ای به انگلیسی آمده است. مقالۀ  ها و چکیده نامه، جدول ارقام سیاق، نمایه ها، منابع، واژه نوشت هایی شامل پی ترجمۀ روسی پیوست
  حاضر ترجمۀ مقدمۀ کتاب است.
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 ،آبیـاری نظـامو  هـا اتیمالتنظیم میـزان   ،عنوان پاداش بهبخشیده شده به کارکنان  یها نیزممحاسبٔه 
و دادگسـتری   ،اداری  ،در امـور مـالی اصالحاتیالزم بود دیوان دولتی سامان یابد. در دورٔه شاه مراد 

به اثر این  شایدپرداخته شده است. آنها به  مجمع األرقامگوناگون  یها بخشکه در   ایجاد شد نظامی
 غیرمستقیمی یها اشاره تنهااثر  خود . درتدوین شده باشدیا کسی دیگر از کارکنان ارشد  ریام دستور

 در اثبات لزوم ایجاد مقررات تازه برای تنظـیم برخـی اطالعـات و به این امر 
ً
 ،ها اههیسـهست. مثال

بنا بر دسـتور فرمـانروای  ،ی تازهگوبیل ۀنمون« :است آورده چنین ١نگارنده دربارٔه روش نوشتن بیلگو
  ).الف ۳۶ (گ »دورۀ ما...

ها و  هـا و مسـئولیت ها، لقب رسـالۀ بخـارا دربـارۀ منصـب«مقالۀ در  سمونف آ. نخستین بار آ.
 .کـرد ادیـ) از این اثر ۱۹۴۸، نشریۀ خاورشناسی شوروی( »های میانه دارندگان آنها در بخارای سده

گـاه) ۱۹۷۰و  ۱۹۶۰های  در چند مقاله و کتاب (بین سالداویدویچ  آ. ای. سپس  دربـارهٔ  ییهـا یآ
یچ د. ا. .کرد نقل مجمع األرقام ازاوزان  و یشناس سکه توجه کرد  اثراهمیت بررسی این  بهنیز  چخو

رسـالۀ « سـمونف کـه آ. آ. از آن بهـره گرفـت.  ه۸م/۱۴به بخارای سـدۀ  مربوط و هنگام چاپ اسناد
 مجمـع األرقـام رسالهٔ  متِن  کرد، در پایاِن  چاپ شریف جان مخدوم ۀنوشت دسترا از روی  »...بخارا

 نیـا خوانـد). »زمـان«را  »دیـوان«( خوانـد نادرسـت آن را یولـ دیـد یا نوشـتهمیرزا بـدیع دیـوان 
 اقتباس شـده اسـت. مجمع األرقامد رسالۀ موجود از نخوانی سبب شد که سمونف گمان ک نادرست

 ناشناختهازمؤلفی آن را  نوشته دست در معرفی نیافت مجمع األرقامنگارندۀ  ذکری ازچ چون هی یول
  .شده است ذکراین اثر ناشناس مؤلف  هم بازشد  چاپ اثر دیگر سمونف که دیرتر در .دانست

را فردوسـی (شـهر دوشـنبه) کتابخانۀ همگانی  درموجود  مجمع األرقام ۀنوشت دستپس از آنکه 
دوشنبه یاد شده  نوشتهٔ  دستاو دو بار در  نام میرزا بدیع دیوان است. ،شد که نگارندۀ اثرآشکار  یافتیم
نوشته و بار  خود راکه نگارنده نام  »محقر«ب برای روشن کردن کلمۀ  ۱ بر حاشیۀ برگ بار کی است:

حاشیه یاد شده که او نیای نگارنده  باز بر، ) رفتهب ۵گ ( وانید روطهسخن از میرزا  که یهنگامدوم 
  ده است:مر دیوان آوهاست و بر حاشیۀ باالیی نسبنامۀ کامل نگارنده تا میرزا ط

بـن ا وانیـرضـا دبن مـال االغ دیوان  بن میرزاادیوان  نیالد شهاببن مال امال بدیع  آخوند 
  .ر دیوانوهبن میرزا طاتوال ک میمحمدرح رزایم

  .بخاراست نینش خانیعنی از کارکنان ارشد  ها یوانیدکه نگارنده از خانوادۀ دهد  می نشاننسبنامه 
مسـجدی در دروازۀ  ،دیـوانر وطهـمیـرزا  ،پیداست که نیای پنجم نگارنده مجمع األرقاماز متن 

  مزارها در بخارا ساخته است.

                                                    
 م.-د حوالۀ پرداخت مقرری از منبع خراج است. واژۀ ترکی به معنی نشان، عالمت، امضا و تخلص و در اینجا به معنی سن» بیلگو. «١
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 و هـا کانال ،هـا تومان نـام جغرافیایی که در متن یـاد شـده، یها نامو نیز  مجمع األرقام یمحتوا

گاهر اساس بخاراست. ب نینش خانهمه مربوط به  روستاها  یها نهیهزو  درآمدمفصل دربارۀ  یها یآ
 داشـتهپیداست که نگارنده دسترسی بـه دیـوان دولتـی  که باید دور از دسترس دیگران باشد، ،دولت
 توان یماین همه  از همانست.گواه  مفصل دربارۀ صالحیت هر یک از کارکنان نیز یها یآگاه است.

 حجم است. کرده یمزیسته و در دستگاه مرکزی دولت خدمت  مینتیجه گرفت که نگارنده در بخارا 
در  مؤلـفحقـوق اسـالمی و نیـز آگـاهی گسـتردۀ  متـونگونـاگون در اثـر، ارجـاع بـه  یها یآگاه

  .استنسبت زمان خود  او بهگواه دانش گستردۀ  ،و جز آن شناسی سکه ،اتریاضی

***  
و بـه  تـر کهندوشنبه کـه  ۀنوشت دست در است. ق۱۲۱۲ مجمع األرقامروشن شده که تاریخ نگارش 

از آن  پـس یـاد شـده اسـت. ق۱۲۱۲ ۀقعـد یذ ۲۷ب)  ۸۶گتاریخ پایان کار ( خامۀ نگارنده است
 انیـبـه پا ق]۱۲۱۵[ رتـریدعقود است کـه سـه سـال  ۀدربار یا رسالهو  ها منصب ۀدربار ییها افزوده

بـا ب سـندی ۱۲ق آغـاز شـده و در بـرگ ۱۲۱۲در همان سـال  مجمع األرقام نگارش رسیده است.
  .ق آورده شده است۱۲۱۲ خیتار

 مؤسسـۀ یها نوشـته دست گنجینـۀموجـود در  ۀنسـخ نادرنـد. مجمـع األرقـام یها نوشته دست
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 .آمـد یم حساب به نسخه تکها  مدت )۲۴۶۳علوم ازبکستان شوروی (ش  فرهنگستان یخاورشناس
ش ( مجمـع األرقـام از نسـخه کیـدر تاشـکند میانـه  دانشگاه دولتی آسیایۀ مرکزی کتابخان بعدها

نینگــراد ل ، بخــش[پترزبــورگ] دو نســخۀ دیگــر ایــن اثــر را در لنینگــراد آورد. بــه دســت )۱۷۱۹۱۴
 ،) و دوشـنبه۲۱۴۷و علوم اتحاد جماهیر شـوروی (شفرهنگستان  یخاورشناس[پترزبورگ] مؤسسۀ 

  .) یافتیم۶۴۹فردوسی (ش کتابخانۀ همگانی 

  ها نسخه بین و ارتباط ها ویژگ
 شـده حیتصح و بخـشدارد  یخـوردگ خط جاهاو در بسیاری است  نامرتب دوشنبه ۀنوشت دستمتن 

 یها ادداشتیو  ها افزوده در همان سطر یا باالی آن نوشته شده است. یخوردگ خطبالفاصله پس از 
از مـتن کـه در نسـخۀ دوشـنبه  ییهـا بخشسـه نسـخۀ دیگـر  در ده اسـت.آمـ هیحاش در یگوناگون

 یها نوشـته بـرخالفتصحیحات  ندارد و ) وجودب و جز آن ۶۸ ،ب ۵۸ ،الف ۲۰(گ  خورده خط
توجه بـه ایـن  با در متن اصلی آنها وارد شده است. )ب و جز آن ۳۱ ،الف۹دوشنبه (گ  ۀنوشت دست
هـم دوشـنبه  رنده است. یکی بودن تاریخ اثر و سال نوشتن نسخۀنسخۀ دوشنبه به خامۀ نگا ها نشانه

را میـرزا بـدیع دیـوان دلیلی برای اثبات اینکه نسـخه  گواه آنست که آن نسخه به خامۀ نگارنده است.
 سـراغ نـداریم؛از او  یدیگـر رثـاو  میشناسـ ینمـدستخط او را  زیرا ،نداریم نوشته یا نویسانده است

  .مینام یم اساسو نخستین  ۀنسخ آن راو  میانگار یمنسخۀ دوشنبه را به خامۀ نگارنده  رو نیازا
 خـوردگِی  هـم بـه  ،کاغـذ  ،دسـتخط( نسـخۀ دوشـنبه یشناسـ نیرید یها یژگیو ومتن  ۀبا مطالع

بـه ایـن نتیجـه  مجمع األرقام یها نسخهو نیز خوانش همۀ  )و جز آن ها صفحهقدیمی  یگذار شماره
پـس از نگـارش اثـر  انـدکیتصحیح نخستین  .ستتصحیح شده ا دو بارکه نسخۀ دوشنبه  رسیدیم

 گها ( منصب ۀدربار مطلبی)، الف ۸۲- الف ۶۷شامل مقررات تقسیم ارث (گ  و متنانجام شده 
شـاید  ) افزوده شـده اسـت.الف ۹۸- الف ۹۶(گ »علم عقود« ۀدربار بخشی) و الف ۹۶-ب ۸۶

را  ها منصـب ۀافـزوده دربـار و مـتن هتاریخ پایان اثر را خط زد کهباشد خود نگارنده  ازاین تصحیح 
سـبک  .اسـت تر دقت یبو  نازیباتراصلی ولی بخش افزوده شبیه دستخط متن  دستخط .ه استنوشت

  .ارجاع داده شده است مجمع األرقامچندین بار به آن  در و است مجمع األرقام افزوده همانند
- الـف ۴۰ یهـا بـرگدر آن هنگام  .تصحیح دوم انجام شده است ق۱۲۲۵در پس از چند سال 

و ب افـزوده شـده  ۵۵ -الـف ۵۰ یهـا برگگذاشـته شـده و  شـده برداشتهجای یک بـرِگ ه ب ب۴۲
کوچِک قابل  یها وزن ب دربارهٔ ۴۲-الف  ۴۰ یها برگ متن است. صورت گرفتهنیز  یاندک راتییتغ

بـر  .اسـتآمـده بـه نظـم دیگـر  یها نوشته دستکه در ست ها همان و تکرار ،و بیشتر به نثر ،تقسیم
نگارنده  و نامنوشتن نسبنامه  شاید .است داده شده عملیات کسری ۀب نمون ۵۵- الف ۵۰ یها برگ
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تـاریخ  در تصحیح دوم انجام شـده باشـد. به آن اشاره شد تر شیپکه ب  ۵و  ب۱ یها برگبر حاشیۀ 
  :دیآ یم به دست الف ۴۲ ۀشد افزودهبرگ  دراین تصحیح از عبارت زیر 

تـا تـاریخ سـنۀ  ۱۱۶۵و باید که دانسته شود که یک من بزرگ بخارا الیـوم یعنـی از تـاریخ 
  بیست [و] هفت هزار [و] سیصد [و] نود و دو مثقال بوده. ۱۲۲۵

  .نگارندۀ اثر نباشد از خوددوم  حیتصحشاید 
همۀ اصالحات نگارنده  با توجه به و شتریب یدقتبا نسخه  نیا دارد. ق۱۲۱۹تاریخ  نسخۀ لنینگراد

این نسخه گویا پـیش  نزدیک به آن نوشته شده است. یا نسخهولی نه از روی نسخۀ نگارنده بلکه از 
از دو تصـحیح  کیـ چیهـ یهـا افزودهچـون  ،برداری شده دوشنبه نسخه ۀنوشت دستاز تصحیح دوم 

  کاتبنام  .نسخۀ دوشنبه در نسخۀ لنینگراد وارد نشده است
ّ

 محمـد رجـب قـونغرات این نسخه مـال
  .است ذیترم

توجـه بـه  بـا .تاریخ استبدون بکستان شوروی ازعلوم  فرهنگستان یخاورشناس مؤسسۀنسخۀ 
که با همان دستخط و بر همان کاغذ اسـت ایـن  نوشته دستاین مجموعۀ  رِ تاریخ رونویسی آثار دیگ

افـزودۀ  ،جز آن به نوشته شده و در آن اصالحات نگارنده هم وارد شده است. ق۱۲۵۲ رامونیپنسخه 
نوشـته نشـده ولـی  ها منصبافزوده دربارۀ  متن مقررات تقسیم ارث هم هست. دربارۀتصحیح یکم 

تصـحیح دوم در ایـن نسـخه  یها افزوده وجود دارد. آنبرای  نانوشته یها برگعنوان آن نوشته شده و 
  .نیست

در  .کامـل نیسـت اسـت م نوشته شده۱۸۳۱ق/۱۲۴۷دانشگاه دولتی تاشکند که در  ۀنوشت دست
در ایـن نسـخه تصحیح یکم و تصحیح دوم هـم  یها افزوده .افتادگی وجود دارد ،بخش چهارم میانۀ

  .هستهم نسخه  نیدر ادوشنبه  ۀنوشت دستنگارنده در  اصالحات نیست.
از دوشنبه نیست  که در نسخۀ ییها بخش ۀرجمت دوشنبه است. ۀنوشت دستبر پایۀ  روسیترجمۀ 

  است. نسخۀ لنینگراد انجام شده یرو

***  
  :استپنج باب  شامل مجمع األرقام

 در بیان توطیه و تمهید رقوم - ۱
 غات و کسور و اشکال رقوم از مفردات و مرّکب توجیهرجه و ادر بیان او -۲

ّ
 ه و غیرهال

 تقسیم از صحاح و کسوردر بیان تضعیف و تنصیف و جمع و تفریق و ضرب و  -۳
 در بیان بعض کسورات و مقدمات استخراج مجهوالت به رقم هندسه -۴
  در بیان نبذی از رقم نجوم من الضرب والتقسیم وغیرهما -۵
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 یها تجربـه مکتـوب کـردن ،هدف نگارنده از تدوین اثر ،یکم پیداست باباز مقدمه و  که چنان
شـرح وظـایف، حقـوق و و دیگر اسناد دولتـی و  ها اتیمالمالی،  یها نهیزمکاری کارکنان دیوان در 

گونـاگون سـیاق،  یها نـهیزمو باال بردن دانـش کارکنـان دیـوان در  هر یک از کارکنان های مسئولیت
 علـٍم لـیس فـي «از قول مولوی آورده است: او  و جز آن است. یشناس سکه اوزان، علمریاضی، 

ّ
کـل

). همچنین این بیت را نقل کـرده رود یمکاغذ نوشته نشود از میان علمی که بر هر ( »عاضقرطاس ال
  است:

ـــن ـــر از دو ت ـــهان را نباشـــد گزی   ش
  

  یرزنشـــــــدار و شم کـــــــش نگـــــــه قلم  
  

  گوید: او می

نطـق  .ء اسـتامعدوم گردانیدن اشیشمشیر سبب منشأ موجود گرداندن اشیاء است و قلم 
  شمشیر که موجد همومات بواطن است. به خالفلسان قلم رافع کدورات قلوب است، 

  :آورد نیز می (ص)امبریپاز  یثیحد

  .)ودیزی که خدای بزرگ خلق کرد قلم بنخستین چتعالی القلم ( اهللاّول ما خلق 

مشـکل  جامعـه از سـوی نگارنـده یها هیـالحدس زدن علت ترجیح کارکنان بر نظامیان و دیگر 
ر دامـ«او کارکنـان دیـوان را  .اسـت» قلم اهـل«تعلق نگارنده بـه  ها لیدل نیتر یاصل. یکی از نیست

 قلم اهـلهمه چیز بـه « :دیگو یمب) نگارنده  ۸۸ (گ ها منصب دربارهٔ  . در افزودهٔ نامد یم »الملک
 باحقیقت خـدمت کننـد صمیمانه و به نظر نگارنده برای آنکه آنها .(موقوف علیه کل)» بستگی دارد

بیشـتر بـه امـور نده از اینکه فرمانروایـان نگار .کنند نیتأم آنان را ،نخست ۀاست امیران در درج الزم
  .است  مند گله کنند ینمتوجه  قلم اهلو به  پردازند نظامی می

*** 
گاهی دربارهٔ  دیآ یبرمشرقی  یدفتردارچنانکه از   یو چگـونگدولتـی  ۀمنابع واریز به خزان برای آنکه آ

از  دستگاهی ها نهیهزگیری از تقلب در دفاتر درآمد و  پیشبرای  پوشیده بماند و درآمدهاهزینه شدن 
سـیاق  که دربـارهٔ  هتِ ِفِک  یوسال .رفت یمکار ه عددهای معمولی ب یجا بهویژه به نام سیاق  یها نشانه
  ١د.ده یمنسبت  پیدایش روش سیاق را به دورۀ خالفت امویان  ،است عثمانی تحقیق کرده دورۀ

ــاه کــردن  یها نشــانه ــه دادن عــددهای عربــی ســاخته شــده اســت. رییــو تغســیاق از کوت  جز ب
نخسـتین  .شدند یممشخص  ییها نشانه با زینپولی و جز آن  یواحدها  ،درازا  ،ها وزن  ،ها اندازه ،عدد

                                                    
1. L. Fekete, Die Siyᾱqat-schrift in der turkischen Finanzverwaltung, Budapest, 1955. 
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  شدند. مینامیده  »ارقام دیوانیه«کار رفتند ه دولتی ب یدفترهاسیاق که در  یها نشانه
 ۀهمـ بازرگانی و مـالی یها ادداشتیدر دفاتر بلکه در  تنها نهسیاق گسترش یافت و  روشبعدها 

ی ها نشـانهنجا آدر  رایج شد. همدر آسیای میانه  اقیس ١کار رفت.ه خاور نزدیک و میانه ب یکشورها
  .دندینام یم» ارقام«را عددهای معمولی  که یدرحال ،نامیدند »رقوم«را  سیاق

نگارنده دربارۀ علـت پیـدایش  است.  فراوان شده  توجه» سیاقت« یا» سیاق«در اثر بدیع دیوان به 
  :گوید میاین روش 

سنجان که متصدی تداوین سالطین و امرا و متولی دفاتر حکام و خلفـا  بعضی ازین دقایق
سـت بودند، به رقمی که مسمی به رقوم است در سلک شمار عربیه که افصح لسان و لغة ا
 به نهج ترخیم و بـه طریـق تـرجیم ثبـت گردانیـدن و ضـبطی و قاعـده

ً
 و تیّمنا

ً
ای بـه  تبرکا

پـذیر نباشـد اختیـار کردنـد و اکثـر  موافقت عقل کـه از گفـت و شـنود و جـواب معطلی
کیش و مدّبران تدبراندیش معمـای آن دّر مکنـون را از نـااهالن مصـون  دانشمندان فراهت

  ).الف ۳(گ اند داشته

به  توان یمدربارۀ اینکه چه کسانی را دارد  یبحث مفصل نگارنده ش از پرداختن به علم سیاق،پی 
مایـل بـه  و قلـم بـه دسـت بگیـرد کـه شدکسی مصمم چون  گوید می و ،خدمت در دیوان پذیرفت

بـد را از  یها وسوسـهکند که فریـب ندهـد و  ادیسوگند پیش از هر کار  دیبا ،شدآموختن علم سیاق 
  .قلبش دور سازد

ن انـئو نیـز دربـارۀ مجـازات خا بخشد یم استحکام یثیحدآوردن خود را با  بارها گفتارنگارنده 
نقل » ماثور شعار دیانت فضیلت« ر دیوانومیرزا طه خوداز نیای  ی هم. داستان مفصلدیگو یمسخن 

 و دروغ نگفت و دفترهاو طومارها او هرگز به قلم  چون نجات داد: سالی خشکمردم را از  کهکند  می
 دیگو یم نگارنده .فراوانی باریدباران  مستجاب شد واو استسقای  یدعا ،نکردهرگز به خزانه خیانت 

. بسـازندکننـد و بـا موقعیـت خـود  نیستند ولی باید کوشـش از وسوسهنیز همیشه خالی  »قلم اهل«
در درجۀ نخست به این کسان  ها تشویقو دیگر  ها دادنفرمانروایان باید هنگام هدیه  گوید: سپس می

ذکر از پس  نگارنده .انجام دهندکوشش فراوان امور دولت را  و بابا آسودگی خیال  تا آنها توجه کنند،
  .پردازد یمسیاق  روشبه بیان  ،کند یممطالب که یک بخش را پر این 

*** 
 ،رود یمـگمـان  ٢.»هیـتوج«و  »اوارجه« :میشناس یمدفتری  یها گزارش نیتر کهناصلی از  ۀدو گون

                                                    
، به کوشش ایرج افشار، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، فروغستانبرای اطالع بیشتر دربارۀ روش و نمادهای سیاق، نگاه کنید به کتاب  .١

  .۱۱۷-۹۵ ص، ۱۳۷۸تهران، 
؛ ۵۷ ص ،۱۳۶۲ترجمۀ حسین خدیوجم، تهران،  یوسف کاتب خوارزمی،بن اثر ابوعبدالله محمد بن احمد  مفاتیح العلوم :بنگرید به .٢

 ،۱۳۷۸نیا، تهران،  مسعود رجبتعلیقات از رجمۀ محمد دبیرسیاقی، تسید کوشش  هاثر محمدسمیع میرزا سمیعا، ب ،تذکرة الملوک

← 
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 یهـا منبعکـه در آن همـۀ  »قانون«بوده و از کتاب اصلی یعنی رایج در دوران ساسانیان  اوارجهدفتر 
 یهـا نیزماز  اتیـو مالاست. درآمدهای ثابت و همیشـگی جدا بوده  افتی یمدرآمد دولت بازتاب 

  شد. میثبت  توجیه دفتر در ها یبده. شد یمثبت  در اوارجهن کرد یآن را تعی شد یم هموارهدولتی که 
 هوارجـادفتـر  از پدید آمـد. ها هزینه و مدهادرآ ۀزمین درنیز  ی تکمیلی دیگرها گزارشتدریج،  به
فروش برخی اجناس و  و دیخر ، عوارض گمرکی،ها جدا شد که در آن درآمد از اجاره »ضابطه«دفتر 

برای تهیۀ شد که  میآن مبالغی ثبت ر د شد و جدا» تحویل«دفتر  ،توجیهشد. از دفتر  میجز آن ثبت 
  شد. میکارکنان دولت داده اجناس دولتی به 

 آمـدهداشـت،  وجود  ه۱۲سدۀ و اسنادی که در دفتر بخارای  ها گزارشعناوین  مجمع األرقام در
دیـوان سـرکار،  نابانـه، دفتـرط، تحویل، مقاسمه، موظف، زرگرخانه، توجیه، هوارجادفترهای است: 

  .لگویب ، سند،ها توجیه برات
 پـولی و و حسابگرفت  تعلق می هاآنه چیزهایی که مالیات ب ۀعبارت است از سیاه هوارجادفتر 

ی هر تومان به ترتیب الفبا نوشته شده اسـت. زیـر ها نام روستا ،شد. در دفتر میکم آنها  جنسی که از
شد. زیر مبلـغ نـام  میثبت  آمد میی دیگر که از روستا ها فرآوردهنام روستا مبلغ پول یا مقدار غله یا 

  شد. ثبت میۀ آنها قبیله، نسبت و درج با نامکردند،  میکسانی که از آن روستا مقرری دریافت 
 کـس نـام روسـتایش، هـرزیر نـام  مقرری و کنندگان افتیدرنام  ،بر برگ نخستین توجیهدفتر  در
 ،ها هدیـه نیـز غلـه، و ورغالیسـ ،هاوتنخـ ،هـا شد. همۀ انواع مقرری میثبت  آنو مبلغ  یمقررمنبع 

  شد. میثبت  توجیهلباس و جز آن در 
غلـه اعـم از  ها خراج داشت.ول وجود ئهزینه گزارشی جداگانه و شخصی مس برای هر دریافتی و

ثابـت  (بـاج »موظـف«بـه نـام  هـا شد. دو کتاب جداگانه برای خراج میثبت  هوارجادفتر  یا پول در
(باج بـه شـکل بخشـی » مقاسمه«و پاییز) و  بهار تملک و دو بار در سال، زیر برحسب اندازۀ زمیِن 
یعنـی بیلگـو  او .بـود» انـهطناب دیـوان« یتصدموظف در  خراج داشت. ) وجودمشخص از فرآورده

حسـاب  انوشت. کسانی کـه بـ یم گرفت، میرا به نام کسی که از درآمد خراج موظف مقرری  چک
، دفتـردار و انـهطنابُمهـر دیـوان  جز بـه گرفتنـد. می دفتردار از شدند بیلگو را میخراج مقاسمه تغذیه 

بـه مـالکی  که دفتردار برای هر بیلگو شد. مییس دولت نیز ممهور ئبیگ و خود رۀمهر دیوان بیلگو با
  ب).الف و  ۳۶داشت (گ  میخود نگه  ) نزدشده دادهرونوشت سنِد ( یسندداد  می

رای بـ کـه ،بها گراندر آنجا مقدار فلزات که گفته شده  األرقام مجمعدر » تحویل«گزارِش دربارۀ 

                                                    →  
تصحیح والتر هینتس، ویسبادن، ، اثر عبدالله بن محمد بن کیا مازندرانی رسالۀ فلکیه؛ ۱۴۴- ۱۴۳ و ۱۴۰ صتعلیقات مینورسکی، 

  .۱۱۱و  ۱۰۴، ص ۱۹۵۲
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ی هـا حسـاب زمین ،دفتـردار شده است. میدرج  این کاروالن سئو نام م ،شده میضرب سکه خارج 
 کـرد. مـی سـرکار اداره پولی و غله به خزانـۀ دولـت را دیـوان واریزهای. دفتر داشت نگه میرا  هاوتنخ

  .بودنظامیان و علما  دستمزد ،اسلحه حساِب لشکر،مسئول نگهداری ِف بزرگ ُمشرِ 
نوشـته شـده  مجمـع األرقـامدستورالعمل برای کارکنـان در  عنوان بهمقررات ادارۀ دفترهای مالی 

و  ها اسـتفادهء ولی نگارنده دربارۀ سو شدند، رعایت نمیدر عمل همیشه نیست که آنها  یشک است.
که این یـک دسـتورالعمل  داشتیاد ه باید ب اثربررسی این  هنگام چیزی نگفته است. ها شکنی قانون

  است.  ه۱۲ ۀسدرسمی برای دفترداری دولتی در بخارای 

*** 
امـواِل  همـۀ ،اثـر بـر اسـاس ایـن؛ وسایل در دولت خبر داده است یبند میتقسدربارۀ  مجمع األرقام

مس گرد  و ُعشر شد. اموالی که از زکات، میتقسیم  )لمالا تیبکشور به چهار خزانه (
ُ

 آمـد بـه مـیخ
. باشـند» نیو مسـاک فقرا«اموال گیراِن این  بیشترین بهره فرض بر این بود که شد. میخزانۀ یکم واریز 

اموال باید صـرف  نیا شد. می پر نامسلمانو مالیات بازرگاناِن  ها هیجز ،ها خزانۀ دوم از درآمد خراج
) ترکـاتصـاحب ( یب اموال .شد می سازندگی کشور نیو همچن روحانیان و کارکنان حقوق نظامیان،

هـا  یافتـه شـد. می یتیمان بیماران و گفتۀ نگارنده این اموال صرف بینوایان، به رفت. می خزانۀ سوم به
قطات(
ُ
 میـرزا کـه روش تقسـیم امـوال، شـد. می گیرندگاِن زکات داده و بهرفت  می خزانۀچهارم ) بهل

  خیلی دور از واقعیت بوده باشد. شایدگزارشی رسمی است و  شک یب ،خبر دادهبدیع دیوان 
ی هـا ویژگی و گـزارش شـده جالبنـد مجمـع األرقـامدر کـه  نینش خانی دفتری ها اصول تقسیم

ساختار  عالوه بر. ندده نشان می را گرفتندآسیای میانه جای یکدیگر  در ها که طی سدهرا یی ها دولت
 دیـدهدر آنهـا  نیـز نینشـ کوچمغـول  و ترکـانی عربـی ها ی سنتها یژگیو دولتی ویژۀ مردم محلی،

  شود. می
 »والیـت«شـد  مـی دولـت اداره رأسن شده از سـوی یتعی »حاکِم «نظر ی بزرگ که زیر ها منطقه

 صد هـزاریی با مساحت ها با آبیاری بود. زمین نزدیکتر در ارتباط  کوچک ماتیتقس شد. می نامیده
زمینی پنجاه هزار طناب بـود آن  نیاگر چن بود. »تومان«شد یک  می با کانالی بزرگ آبیاری که طناب

امـوال کـافی بـرای یـک  ،گوید از پنجاه هزار طناب زمـین می نگارنده شد. می دهینام» ههزار«منطقه 
 پـانزده هـزار-با مساحِت ده نیزم شد. می نامیده »نیم هزار«نیِم آن  یمساحت .دیآ می به دست یقاض

و زمینـی بـا سیصـد  »قریـه«طنـاب زمـین  چهارصدتا  ییروستا شد. می نامیده» آبخواِر فالن رود«
  شد. می نامیده »مزرعه«د بواگر مسکونی ن یحت  ،طناب مساحت

*** 
گرفتن مالیات انجام داده بـود عـرف نیـروی  نظامو  ها یی که شاه مراد در ادارۀ دفترها با وجود اصالح
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کویـژه  هبـ األرقـام مجمـعدر  کردنـد. می را به رعایت آن ملزم یموراِن مالیاتأم و خود را داشت  دیـتأ
  :کهشود  می

امیر اگر به جهت علوفۀ بعضی عساکر از اراضی والیات سیورغال و تنخـواه کـرده بدهـد 
یسـد. چنانچـه در  نت و عرف آباید که مدّبر موافق فرمایش من له الوالی بلد اراضـی را نو

بخارا معرفت اراضی من حیث الکمیت به جریب عرف شده است، باید که به عدد طناب 
چنانچه دستور شده است باید که پیکال نویسند  لنویسند و در بعضی ممالک به عدد پیکا

د و در و در بعضی از قلمرو جفت گاو نسق شده است بایـد کـه عـدد جفـت گـاو نویسـن
بعض سرحدها به آب قرار یافته است باید که به آب نویسند. به هر تقدیر، رعایت عرف را 

  .تغیر سند است... یکرده شود؛ العرف ال  در دفتر یا طومار

ودالی ئـف ها را ندارد و رسوِم  زی اندازهسا گوید حکومت مرکزی وظیفۀ یکسان می عرفپیروی از  اصل
 همـۀبایـد هنگـام تـدوین بودجـۀ دولتـی کارکنـان دیـوان  پس دهد. نمی انجام چنین کاری را اجازۀ
کـه کارکنـان بایـد  نجاسـتیای گوناگون را در نظر گرفته و به یـک مخـرج مشـترک برسـند. ها اندازه

  ریاضیات و دیگر علوم را خوب بدانند.
*** 

 درت علـوم دقیـق وضـعی اهمیت دارد، زیراتاریخ ریاضیات آسیای میانه مطالعۀ برای  مجمع األرقام
کـه ریاضـیات  دهد نشان می. این اثر کند روشن می که کمتر از همه بررسی شده است، را  ه۱۲ ۀسد

 همگـام رفتـه و به کار میدر زندگی اقتصادی جامعه ، صورت عملی داشته  ه۱۲ ۀسد در آسیای میانهٔ 
  یافته است. می گسترش با علوم دیگر

اثـر  های خطی، این های نسخه فهرستکه در برخی  دارددر این اثر مهمی  ریاضیات چنان جای
کارهـای مـالی دولـت در ارتبـاط بـا  بـه یـانآنجـا کـه دیوان اسـت. ازآمده  ی ریاضیها جزو رساله

 تقسـیم ارث و ،زکـات ،ها پخش مستمری ،انیروحان پرداخت حقوق کارکنان، ی دریافتی،ها مالیات
 .بودزم ایشان الرریاضیات و دیگر علوم ب دانش ،دنختپردا میجز آن  ضرب سکه و ،صاحب یباموال 

و  شناسـی سکه اوزان، علـم ،ایـجغراف ،جبـر یی در زمینۀ ریاضیات،ها آگاهی مجمع األرقامنگارندۀ 
  است. عرضه کردهدیگر علوم 

بـه کارهـای  مجمع األرقام در متن یول ،است ریاضیات آموختهکجا  گوید نمیمیرزا بدیع دیوان 
 )،ق۶۷۲-۵۹۷( یطوســ)، نصــیرالدین ق۳۸۸-۳۲۸( یبوزجــان )، ه۳ ۀ(ســد یخــوارزمریاضــی 

  دیگران اشاره کرده است. ) وق۸۳۲-۷۹۰ح ( جمشید کاشانی
کعلم حساب در زندگی روزانۀ مردم لزوم در مقدمۀ اثر به  شـده اسـت. نگارنـده بـا شـمار  دیـتأ

ریاضیات از علومی است کـه  که کوشد ثابت کند می و سرشناسان مذهبی ها فراوان ارجاع به حدیث
  کرده است.امر آن در حد توان  فراگیریشریعت به 
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 مالیـاتی یها و حسـابکـه بـه کارهـای مـالی را سـطح دانـش ریاضـی کسـانی  مجمع األرقام
شـده  بیـاندهد. در این اثر قواعد عملیات ریاضی با اعداد صـحیح و اعشـاری  می پردازند نشان می

توان رسـاندن. ه و ب جذر گرفتن کردن، نصف کردن، دو برابرو  ،میتقسو  ضرب ،تفریق است: جمع،
 و نصـف کـردن،کـردن  دو برابـری میانی در خاور و بـاختر اروپـا، ها ریاضیات سده که در دانیم می

 در مصـر زیـرا ،داردمصـری  ریشـۀ عمـلدو که ایـن  رود می گمان ی مستقِل حساب بودند.ها عمل
بـه  جذرگیری درنصف کردن  عمل و شد می انجام پیاپیی ها کردن دو برابرباستان عمل ضرب از راه 

  .رفت کار می
روشـی آنهـا  . یکی ازاست چند روش برای ریشۀ دوم گرفتن از عدد صحیح یا اعشاری بیان شده

مفتاح  ی درجمشید کاشان بعدهاو  هندیالحساب ال المقنع في ۀرسالدر  ) ه ۵ ۀ(سد یوَس نَ است که 
جـذر و ی بـرای قواعـد مجمع األرقامدر  .کار بردن جدول استه اند. روش دوم ب کرده انیب الحساب

  :خوانیم میاین بخش  است. در پایان آمدهگرفتن  کعب

لـی غیـر ا... به همین قیاس است سایر منازل که مال المال، مال الکعب و کعب الکعب، 
  .)الف ۶۱(گ  نهایه است

قواعد تنهـا  نیا است.دانسته  ات باالتر را میدرج ایه ریشهدهد که نگارنده گرفتن  می نشان نیا 
آنجـا کـه  تـا ،دانـد نمـی را حقیقیهای گنگ (اصم)  ریشهنگارنده  اما؛ برای عددهای صحیح است
  نامد. می تمایل به محاسبۀ آنها را کفر

 آوردهی ابجد است و بـه نظـم ها اساس حرف ) برب ۴۲گجدول (ضرب کردن عددها از روی 
  شده است.
 ،هـا مثلثی ها الزم برای حسـاب کـردن مسـاحت از قواعدی دربارۀ هندسه عبارتست ها آگاهی

و  هـا مثلثمسـاحِت  یریگ انـدازهآنجا کـه  از و مخروط. استوانه ، سطح و حجم کره،ها ضلعیچهار
 اکتفـا تقریبـیبرخی موارد نگارنده بـه نتیجـۀ  در ست،ها گیری زمین بیشتر برای اندازه ها چهارضلعی

  کند. می
ً
  گوید: می ین مساحت چهارضلعییاو برای تع مثال

مقدار غرب و شرق آن مربع را جمع کرده و تنصیف سازد و مقدار جنـوب و شـمال مربـع 
مذکور را نیز جمع کرده تنصیف سازد و احد از تنصیف را به تنصیف آخـر ضـرب سـازد. 

قسـمت مسـاحت تقسـیم سـازد، حاصـل ال ۳۶۰۰١حاصل الضرب را جمع کرده به عدد 
  .)الف ۴۶(گ باشد

                                                    
تقسیم  ۳۶۰۰گز است، نتیجه بر  ۶۰دل اگز داده شده است و چون هر طناب مع برحسبدر رساله، طول اضالع  شده عرضه. در مثال ١

  م.- طناب [مربع] به دست آید.  برحسبشود تا مقدار آن  می
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  نیست: فهم قابلنگارنده  ۀشنهادشدیپی ها راه یکی از

ضالع باشد اربع اضالع آن را جمع کرده ربع آن را مربع گرفته حاصل ... و اگر مختلف اال
 برا در اولی یا در ثانی تضعیف کرده جذر گرفته نصف جذر مذکور به جذر مذکور ضـر

  .ب) ۴۶ (گ سازند. این حاصل الضرب مساحت آن باشد

  ١کنند. می خنثیآنها یکدیگر را  اینجا نگارنده عملیاتی انجام داده که بیشترِ  در
 شـده انیـب» مسـاحت«دو مفهـوم بـا واژۀ  هـر ؛اند نشده جدا» حجم« و» مساحت«ی ها مفهوم

  قراین متوسل شد.  به بایداست کار رفته ه کدام معنی ب درن اینکه واژه یو برای تعی است
 ی خطـی وها معادلـه نظریـۀکـه نگارنـده  »اساس«بخِش مربوط به جبر اثر با بیان بیست ویک 

کـار ه در بخـش ارث بـ یی بسیارها در نمونه نظریه نیا شود. می آغاز بنا کرده، ها آن را بر مدرجۀ دو
  رفته است.

در درسـتی برخـی قواعـد  یحتـ بلکـه ،آورد مـی ریاضی ش مطالبا در رساله تنها نهبدیع دیوان 
  د.کن میشک  ریاضی

ً
، ریشـۀ صـورت بـه ریشـۀ ریشـۀ کسـر او موافق نیست که برای محاسـبۀ مثال

  :شود میتقسمخرج 

ا جـزء یـ... اما مجذوری که مکسور باشد مشهور در رسائل محاسبات این اسـت اجـزاء 
را جذر گیرند؛ جذر مطلوبۀ مکسوره را به جذر مخـرج مـذکور نسـبت بدهنـد.  ٢مطلوبه

عمل نشد بلکه رایج شـده نـزد محقـر ایـن اسـت کـه  لکن این عمل مرضی این محقر بی
مکسورۀ مطلوبه را بـه مخـرج. مثـال  رتصرف به مخرج کرده نشود و نسبت داده شود جذ

9 این است:
3آن  رجذنزد فقیر  16

3شود اما نظر به رسائل  می16
شـود و فسـاده اظهـر  می4

  م بالحقایق.لمن الشمس است والله اع

  ای نبوده است. حرفه یآنست که میرزا بدیع دیوان ریاضیدان ۀدهند نشاننگارنده نادرست نظر  نیا

*** 
 با عنوان بخارا نینش خاندر  های موجود شغلای دربارۀ  رساله األرقاممجمع به دنبال در نسخۀ خطی 

سـمونف از روی  آ. . این رسـاله را نخسـتین بـار آ.آمده است »داران دخل ییل در بیاِن َعَمالت وتذ«
رسـالۀ بخـارا: دربـارۀ «بـا عنـوان  شا در آن موقـع بررسـی کـرد و مقالـه شـده شناختهیگانه نسـخۀ 

قاضی ارشد سابق بخارا  های آن رساله یادداشت در به آن اختصاص داد.را » ... ها و ها، لقب منصب

                                                    
مراد از حاصل را در اولی این است که ربع مذکور را «کند:  نمی برطرف. در حاشیۀ این صفحه توضیحی افزوده شده است که هنوز ابهام را ١

 تضعیف کرده عمل شود و معنی یا در ثانی ای
ً
ن است که ربع مذکور را مربع گرفته حاصل را جذر گرفته این جذر تضعیف کرده اوال
  م.- ». شود

 . منظور صورت کسر است.٢
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یش چنـدین بـار یـادآوری کـرد کـه فـالن عبـارت ها مونف در شرحس شریف جان مخدوم را یافت.
 دوشـنبه ۀنوشـت دستبـا یافتـه شـدن  اکنون آن. جز و است، عبارت قطع شده فالننامفهوم است یا 

 سـنجش نمونـۀ اصـلی بـا مـتن از مجموعـۀ ۀجیدرنت ایم. را یافته یاصل »ملحقات« ،مجمع األرقام
مـتن  کـه شـد آشـکار از نسخۀ دوشنبه نوشته شـده، پسیکصدسال  شریف جان مخدوم که بیش از

ی ها رسـاله را در بـر داشـته اسـت و بخشـی کـه یادداشـت دوسومسمونف تنها  ۀلیوس به منتشرشده
 معنـی عبـارات »ملحقـات« یاصـل مـتن ی فراوان دارد.ها جان مخدوم را داشت نیز افتادگی  شریف

سمونف ی ها حدس ها فراهم شده و در برخی جا ها و امکان بازسازِی افتادگی روشن کردهمفهوم را نا
  یید شده است.أت

نشـین بخـارا  اقتصادی خـان اداری و -از ساختار دولتی یمهم یها ها جنبه منصبافزوده دربارۀ 
بـود.  ها شـغل با متناسب ها این دوره گویا نام منصب در را روشن کرده است.  ه۱۲ ۀسددوم  در نیمۀ

  بودند. تشریفاتی ییها تنها عنوان ها م منصب۱۹/ ه۱۳ ۀسددر 
نیـز  بعـدتـا یکصدسـال  کم دسـتآمـده، در رساله  که بخارا، نینش خانی ها اصول آبیاری زمین

ق) بـه امیـر ۱۳۰۳د.صـدر (قاضی عبدالوحیـد  در آن که گواه آن سندی است بوده است. گونه همان
نوشته است. عبدالوحید صدر با اسـتناد بـه  ولکاآبی در والیِت قر ) دربارۀ کمق۱۳۰۲-۱۲۷۶مظفر (

آب بگیرد با درخواسـت آب  چند نوبت باید ول چه میزان وکاکه گفته شده قر ها رسالۀ دربارۀ منصب
یافت درخواست قاضی عبدالوحید بـه میـراب کانـال . امیر پس از درول به امیر متوسل شدکابرای قر

  ول رسید.اکی قرها آب به زمین رسیدگی داد و شاهرود دستور
شناسـاند. نگارنـده طبـِق  می ترین وظایف را ترین به پایینترتیب از باال هب ها رساله دربارۀ منصب
بنـدی  رد این دستهدر بسیاری موا اما ،است را چهار به چهار توضیح داده ها طرحی مصنوعی منصب

چـون  گویـد مینگارنـده  ی یک گروه هیچ نسبتی با هم ندارنـد.ها منصب یگاهپذیر نیست و  هیتوج
 یاجـزا ؛زمسـتان و زییپا ،تابستان بهار،: سال چهار فصل دارد ،ی طبیعت چهارتایی هستندها پدیده

 ی، بلغمـی،یصـفرا: انسان چهـار گونـه اسـت های ؛ مزاجآتش و باد ،آب زمین،: طبیعت چهارتایند
تـرین  در پایان رساله پـایینشمارند.  اند و آنها را بر می ها هم چهارگانه ؛ پس منصبخونی و ییسودا

  دهند نام برده شده است. می که خدمتکاران انجام ها سمت
از نظـر  ها افـزوده دربـارۀ منصـب نیـا ،یامـروزدیـدگاه از  نظـامبودن ایـن  یرمنطقیغبا وجود 

بنـدی  طبقـه بـاودالی بخـارا ئـسـاختار ف مراتب سلسـلهجالـب اسـت.  بخارا اداریشناخت دستگاه 
  ترسیم شده است.در رساله آنان  های و تبیین مسئولیت ها منصب

آن نشین آسیای میانه است. شبیه  اداری خان در امور یدیوان اثر باارزش بدیعمیرزا  مجمع األرقام
  را

ً
مجموعـۀ  مجمـع األرقـامشناسیم. این اثر برای بررسی مدارک آسیای میانه مهم اسـت.  نمی فعال
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در تـاریخ فرهنـگ و  یباارزشـ رو منبـع است، از این فنی و یعیطب ی گوناگون اقتصادی،ها دانستنی
  .آید به شمار میعلوم 

  
  در نسخۀ دوشنبه مجمع األرقامصفحۀ آغاز 
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  األرقاممجمع در  حاوی خط سیاق ای هصفح
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  مجمع األرقامگیری در  نمایش عمل کعب




