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  شیخ بهایی فارسیه در حسابرسالۀ 
  ١محمد رضا عرش

  مقدمه
 /ق٩٥٣( ٢الدین حسین بن عبدالصمد عاملی ُجَبعی مشهور به شیخ بهاییالدین محمد بن عّز ءبها

کتــاب و رســاله در  ٩٥حدود  که اصفهان)، دانشمند نامدار عصر صفوی است/ ق١٠٣٠ -بعلبک
 خالصة الحسابواسطۀ کتاب  . در ریاضیات، شهرتش بهاز وی به یادگار مانده است علوم مختلف

ســال در ایــران،  ۲۰۰ترین کتاب ریاضی سدۀ یــازدهم بــه بعــد اســت و حــدود  است که شاخص
 - ١٢٢٤(ای برخوردار بوده است. میرزا محمد علی قائنی  دههندوستان و عثمانی از شهرت فوق العا

نوشــته  کتابخانــۀ مجلــس ٢/١٥٥٣٧٢شمارۀ ، مفتاح الحساب خطی در برگ آخر نسخۀ) ق١٣٠٥
  ».کاشانی است مفتاح الحسابشیخ بهایی خالصۀ کتاب  خالصة الحساب«است که 

است که سعید  حسابفي الة الفارسییا  رسالۀ فارسیه در حسابیکی از آثار ریاضی شیخ بهایی 
، ۱۱(ج الغــدیرو عالمــه امینــی در کتــاب  ٣)۱۰۱(ص  احوال و اشعار شیخ بهایینفیسی در کتاب 

  اند. ای از آن گزارش نکرده اند؛ ولی نسخه بدان اشاره کرده ٤)۲۶۰ص
ای بــه  در کتابخانۀ مال محسن فیض کاشانی (فرهنگ و ارشاد سابق) در شهر کاشــان مجموعــه

ق به خط ۱۰۷۳الله، طبیب کاشانی در ماه رجب  موجود است که محمد کریم بن نعمت ۲۷شمارۀ 
هــذا المختصــر فــی «) نوشته شــده: ۷۸نسخ کتابت کرده است. در صفحۀ عنوان رسالۀ دوم (ص 

المولی األعظم، سلطان القضاة فی العالم، قبلة طالب، الهدایة کعبة، ارباب  الحساب، من مصّنفات
ل المعضالت، هــادی المجتهــدین، مرشــد اعــاظم الســالطین، 

ّ
اف المشکالت، حال

ّ
الزوایة، کش

                                                    
  arshy1001@ yahoo.com، کارشناس ارشد تاریخ علم و دبیر ریاضیات .١
در تقویم  گذاری کرد. نام» نجوم و شیخ بهایی«میالدی را به نام او، سال  ۲۰۰۹شناسی، یونسکو سال  وی به علم ستاره خدماتبه پاس . ٢

 نامیده شده است.» روز بزرگداشت شیخ بهایی«رسمی کنونی ایران، سوم اردیبهشت 
 ش.۱۳۱۶، چاپخانۀ اقبالتهران، احوال و اشعار شیخ بهایی، ، سعید. نفیسی، ٣
 .۱۱م، ج ۱۹۷۷هـ/ ۱۳۹۷، بیروت، دارالکتاب العربی، الغدیر فی الکتاب والّسنة واالدب. امینی نجفی، عبدالحسین، ٤



 

  

١٣٢ 

رع والدین، نور الله بالسالم تربته
ّ

دهــد از  که نشان می» المؤّید من عند رّب العالمین، بهاء من الش
ثبت شده » مختصر در حساب«خ بهایی است. این اثر در فهرست کتابخانه با عنوان آثار ریاضی شی

آمده » رسالۀ فارسیه در حساب از شیخ بهاءالدین«است. در صفحۀ اول این مجموعه نام رسالۀ دوم 
  که صورت آن چنین است:

  
شیخ بهایی است کــه  فارسیه در حسابای از رسالۀ  دهد که این اثر، نسخه این نوشته نشان می

  ١ای از آن دستیاب نشده بود. تاکنون نسخه

  فارسیه در حسابرسالۀ 
شیخ بهایی این رساله را به درخواست برخی از مخدومان و بزرگــان، در ســه قســم تــألیف کــرده و 

هــای ایــن  همراه با ذکر مثال اســت. از ویژگی»  اصطالحات ریاضی«موضوع آن تعریف و توضیح 
های دو معادله و دو مجهول خطی و غیر خطی به روش خطــأین و جایگــذاری و  هرساله حل دستگا

  استفاده از جبر و مقابله است.
قسم اول در یک مقدمه و چهار فصل است. مقدمه در تعریف اصــطالحات علــم حســاب 
شامل انواع اعداد و کسرها و مرتبۀ اعداد و جذرهاســت. فصــل اول در ضــرب، فصــل دوم در 

در نسبت و فصل چهارم در مباحث مفید برای محاسبان، مانند اربعه اعداد قسمت، فصل سوم 
  متناسبه و خطأین است.

شیخ بهایی، در فصل اول، هفت قاعده برای پیدا کردن مجموع اعداد بــا نظــم طبیعــی (دنبالــۀ 
  حسابی) آورده و ادعا کرده که از مستنبطات خود اوست و کسی بر وی سابق نیست.

جبر و مقابله است. مقدمه در تعریف اصطالحات جبر و مقابله، فصل اول در قسم دوم در مورد 
و » مثبــت«های  مفردات و فصل دوم در مقترنات است. شیخ بهایی در قسمت مقدمه از اصــطالح

  استفاده کرده است.» منفی«
مقدمه در تعریف برخی اصطالحات و اشکال هندسی است.  قسم سوم در مورد مساحت است. 

  ر مساحت سطوح و فصل دوم در مساحت اجسام است. فصل اول د
 بخشی از فصل دوم و خاتمه در این نسخه کتابت نشده است.

                                                    
را آرزو کرده و در بعضی آثار خود به آن ارجاع  بحر الحسابای به نام  خود اتمام رساله خالصة الحساب. با توجه به اینکه شیخ بهایی در ١

 در آثار خود بعد از حمد و ثنا و درود بر پیامبر و خاندانش داده ولی از این رسالۀ فار
ً
سی نامی نبرده و نیز اینکه شیخ بهایی معموال

تری  کند ولی در این نسخه چنین نیست، انتساب قطعی این رساله به شیخ بهایی نیازمند شواهد محکم خودش را به طور کامل معرفی می
 نکته را یادآوری کردند). است (با سپاس از آقای یونس مهدوی که این
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   روش تصحیح رساله
 ای در گاه کلمهبر اساس نسخۀ یکتای موجود انجام شده است. هر قیاسیبه شیوۀ  رساله تصحیح

 .آمده است درستصورت  به تصحیح رسالهدر یا اضافه بوده  درست بوده یا افتادگی داشتهنا  نسخه
]  چنگک احتمالی داخلهای  برخی از افتادگیچنین  هم )  کمانک برخی توضیحات داخلو [   )

آمده و ابتدای هر صفحه با عالمت // مشخص شده است. اعداد داخل [ ] شمارۀ ردیف آنها در پی 
  ه است.از ذکر موارد زیر نیز خوداری شدنوشت (توضیحات) است. همچنین 

همچنین حرف اضافۀ  وپیوسته  صورت به صورت جدا و هم هم به» است«فعل  نسخه،در  - ۱
صورت جدا نوشته  در متن تصحیح شده به که نگارش شده است صورت پیوسته به» به«

   شده است.

شوند هم با رسم الخط  ختم می» ة«در نسخه، در تمام موارد، کلمات عربی که به حرف  -۲
خارج القسمة، خارج «فارسی و هم با رسم الخط عربی کتابت شده است. مانند: 

در متن تصحیح شده، این کلمات اگر ». اضافة، اضافت«و » رج قسمتالقسمت و خا
خارج القسمة، حاصل النسبة، میزان «بوده با رسم الخط عربی آمده مانند » ال«همراه با 

خارج «نداشته، با رسم الخط فارسی نوشته شده است مانند: » ال«و اگر » القسمة
  ...».قسمت، حاصل نسبت، اضافت و 
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  متن رساله:
 ب

ّ
  ه الرحمن الرحیمسم الل

 
ّ
ــالحمدلل

ّ
قک الل

ّ
ه کــه داعــی مــر ه رب العالمین والصلوة علی رسوله محمد وآله أجمعین. بدان وف

  تحریر این مختصر را استدعای بعضی از مخادیم بود و آن مرتب است به سه قسم.

  .ای است و چند فصل در قسم معلوم و در وی مقدمهقسم اول 
  ین علم و اشیایی که محتاج الیه است.در بیان حّد ااما مقدمه 

  علمی است که بدان، استخراج عددی مجهول کنند از معلوم.حساب 
چیزی است که مساوی نصف هر دو طرف خود باشد مثل ده که مساوی نصف نه و یازده عدد  و

  است و مساوی نصف هشت و دوازده است و علی هذا؛ پس واحد عدد نباشد. 
  عددی است که به دو صحیح متساوی منقسم گردد مثل چهار و دو. زوج و
  به خالف این باشد مثل سه و پنج. فرد و
  آن باشد که از آن عدد صحیح بیرون آید مثل نصف و ربع از چهار. جزو هر عددی و
  آن باشد که اجزای وی [بعدالجمع] مساوی [وی] باشد مثل شش. عدد تام و
  وی بعد الجمع، ناقص باشد مثل هشت.آن باشد که اجزای  ناقص و
آن باشد که اجزای وی [بعد الجمع] زاید باشد مانند دوازده که او را نصف است و ثلث و  زاید و

  ]۱[ربع و ُسدس و نصف ُسدس و مجموع شانزده است. 
بعض واحدی است از آن جهت که بعض او است مانند نصف، به نسبت با واحد و پنج،  کسر و

  ه.به نسبت با د
  ]۲[آن است// که تلفظ به وی توان کرد بی لفظ جزو مثل ثلث واحد و یکی از سه. کسر ُمنِطق و
 به لفظ جزو مثل یکی از یازده. کسر اصم و

ّ
  ]۳[آن است که تلفظ به وی نتوان کرد اال

آن است که نسبت وی با واحد، بــه نفســه باشــد مثــل ُســدس و یکــی از ســیزده و  کسر مفرد و
عددی باشد که یکی از آن عدد این کسر باشد مثل شــش بــا ســدس و ســیزده بــا  مخرج این کسر،

  ]۴[یکی از وی.
آن باشد که نسبت وی به واحد، َنه به یک مرتبه باشد مثل نصف سدس واحد و  کسر مضاف و

مخرج وی عددی باشد که حاصل شود از ضرب مخرج اول در ثانی و اگر ثالثی باشــد حاصــل در 
که دو در شش ضرب کنی دوازده شود مخرج نصف سدس باشــد و  ا؛ چنانمخرج ثالث و علی هذ

  ]۵[چهل و هشت مخرج نصف سدس ربع باشد.

ب و
ّ
لثــان و مثــل ثلــث و  کسر مرک

ُ
آن باشد که نسبت وی به واحد نه به یک نسبت باشد مثــل ث
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اگر  نصف و مخرج وی، مخرج أحد المثلین باشد اگر مثالن باشند مثل سه که مخرج ثلثان باشد و
گوینــد و » ُمتداخالن«را  کنند مرًة بعد اخری آن گرداند چون از وی اسقاط می اقل، اکثر را فانی می

لث و ُسدس که مخرج او شش باشد و اگر اقــل، اکثــر را 
ُ
مخرج ایشان اکثر المخرجین باشد مثل ث

خواننــد و » انُمتباینــ«را  مانــد یکــی اســت آن چــه می ماند؛ اگر آن گرداند بلکه چیزی می فانی نمی
مس که مخرج ایشان 

ُ
مخرج// ایشان حاصل الضرب مخرج یکی باشد در آن دیگر مثل سدس و خ

متوافقان «خوانند و اگر سه باشد » ُمتوافقان بالنصف«را  چه باقی ماند دو باشد آن سی باشد. و اگر آن
در کل  خوانند و علی هذا. مثل شش و هشت و مخرج ایشان حاصل الضرب نصف یکی» بالثلث

آن دیگر باشد در موافقت نصفی. مثل بیست و چهار و حاصل الضرب ثلث یکی باشــد در کــل آن 
   ]۶[دیگر در موافقت ثلثی مثل ُنه و دوازده.

: بدان که دینار و مثقال نزد فقیه به وزن هفتاد و دو ُجو است معتــدل، کــه هــر دو طــرِف تذنیب
دو خمِس جوی و نزد محاسبان، دیناری شش دانگ  باریِک وی قطع کرده باشند و درهم پنجاه جو و

ُسوج و طسوجی چهار جو، پس دیناری نود و شش جو [است] به فرض، نــه 
َ

است و دانگی چهار ط
  به وزن.

  که مراتب، اصول است و فروع.  و اما بدان
آحاد است از یکی تا ُنه و َعشرات است از ده تا نود؛ و مآت است از صد تا نهصد و هر  اصول

ی ازین در وضع خود عقدی است. پس یکی، یک عقد باشــد و دو، دو عقــد و ده، یــک عقــد و یک
  بیست، دو عقد و علی هذا.

  الوف است و عشرات الوف و مآت الوف.  فروع و
ابتدای آن از راست  ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱اند.  : حکمای هند ُنه شکل وضع کردهکه بدان 

دوم، عشرات و سّیوم، مآت و چهارم، الوف// و علی هذا و هر یک ازین  و اوِل مراتب را آحاد گویند و
ُنه، در اول مرتبه، عالمت آحاد باشد و در دوم، عالمــت عشــرات و در ســّیوم، عالمــت مــآت و در 

انــد تــا در مراتــب  چهارم، عالمت الوف و برین قیاس و در هر مرتبه که عددی نباشد صــفری نهاده
 عش

ً
  .۱۰ره بدین صورت باشد غلطی واقع نشود مثال

  هر عددی باشد که او را در نفس خود ضرب کنند و حاصل الضرب را مجذور گویند. جذر و
عددی را گویند که شئ معین نباشد که چون او را در نفس خود ضرب کنند آن عدد  جذر اصم و

  حاصل شود مثل یازده.
  از ضرب سه در سه حاصل شود.آن باشد که چنین چیزی یافت شود مثل ُنه که  [جذر] ُمنِطق و

است و ضرب تضعیف أحد المضروبین اســت بــه عــدد آن مضــروب در ضرب  فصل اول اما
دیگر. مثل پنج در چهار که پنج، چهار باشد یا چهار، پنج و فی الجمله واحد را نسبت به یکی ازین 
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شد به مضروب دو عدد ِده و عددی پیدا کن که نسبت آن مضروب دیگر به وی، مثل نسبت واحد با
 نسبت پنج به بیست مثل نسبت واحد است به چهار یا نسبت چهار به بیست مثل نســبت 

ً
اول. مثال

  واحد است به پنج. و در ضرب کسور تضعیف نیست بل تنقیص است.
:] پس هرگاه که مادون عشــره را در مــادون عشــره ضــرب کنــی مضــروب و ضرب مفردات[در 

چــه  زیادت از عشره نباشد ظاهر بــود و اگــر زیــادت باشــد آن مضروب فیه را// با هم جمع کن اگر
زیادت باشد هر یکی را ده بگیر و بعد از آن از احد المضروبین تا ده بگیر و از آن مضروب دیگر تا 
 هشت در هشت هــر دو را جمــع کــن 

ً
ده بگیر و یکی را در آن دیگر ضرب کنی و اضافت کنی. مثال

ه بگیر و از هشت تا ده، دو در آن دو دیگر ضرب کن چهار باشد شانزده شود باالی عشره هر یکی د
  اضافت آن کن شصت و چهار باشد.

را ضرب عشرات گویند. از هر ده که در طرف مضروب فیه بود یکی بردار  و چون به ده رسید آن 
و از هر ده که در طرف مضروب است یکی دیگر بردار و در هم ضرب کن و به هر یکی از حاصل، 

 پنجاه در پنجاه؛ پنج در پنج ضرب کن، بیست و پنج باشد به هر یکی صد بگیــر دو صد ب
ً
گیر. مثال

هزار و پانصد باشد. و در ضرب مآت در مآت از هر صدی یکی بردار و در هم ضرب کن و بــه هــر 
صد در صد، ده هزار باشد و دویست در سیصد، دو را در ســه ضــرب کــن   

ً
یکی ده هزار بگیر. مثال

شصت هزار باشد. و در ضرب الوف در الوف از هر هزاری یکی بردار و در هــم ضــرب شش شود؛ 
 دو هزار در دو هزار، دو را در دو ضرب کن و بگو چهار هــزار 

ً
کن و به هر یکی هزار هزار بگیر. مثال

هزار. و ضرب عشرات در مآت از هر عشره یکی بردار و از هر مائة یکی// و در هم ضرب کــن و بــه 
 سی در سیصد، نه باشد نه هزار حاصل آید. و در ضرب عشرات در الوف به هر یکی ه

ً
زار بگیر. مثال

 سی در چهار هزار دوازده باشد. هر یکی ده هزار گرفته صد و بیست هزار 
ً
هر یکی ده هزار بگیر. مثال

 چهار صد در پنج هزار بیست باش
ً
د باشد. و در ضرب مآت در الوف به هریکی صد هزار بگیر. مثال

  ]۷[ شود] دو بار هزار هزار. به [هر یکی صد هزار گرفته، که می
: مثل پانزده در پانزده یا پانزده در بیست و پنج یا بیست و پــنج در بیســت و در ضرب مرکباتو 

  شش یا صد و بیست و پنج در صد و سی و پنج.
آن است که این دو عدد را جمع کنی و [هر] عددی که خواهی از آن اســقاط کنــی و بــه  قاعده

چه باقی ماند هر یکی را مثل مسقط بگیری و نظر کنی که مسقط از مضروب و مضروب فیه اقل  آن
است یا اکثر یا از یکی اقل و از دیگری اکثر. در آن دو اول، از مضروب تا مسقط و از مضروب فیه تا 

در هم ضرب کنی و اضافت اول کن و آن حاصل الضرب باشد و در سّیوم حاصل الضرب را مسقط 
  ]۸[چه داری کم کن و آن باقی، جواب باشد. از آن

پانزده در پانزده جمع کردیم سی شد بیست اسقاط کردیم ده ماند به هر یکی بیســت  مثال اول:
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وب فیه تا بیســت هــم پــنج باشــد. گرفتیم دویست شد و از مضروب تا بیست، پنج باشد و از مضر
  ]۹[بیست [و] پنج// اضافت دویست کنیم حاصل، دویست و بیست و پنج شود.

چهارده در چهارده جمع کنیم بیست و هشت شود. ده اسقاط کردیم هیجده ماند بــه  مثال دوم:
ده هر یکی ده گرفتیم صد و هشتاد شد از هر چاردهی چهار ماند. چهار در چهار ضرب کرده، شانز

  شد اضافت صد و هشتاد کردیم، صد و نود و شش گشت.
دوازده در بیست و دو، مجموع سی و چهار باشد. بیست را اسقاط کــردیم. بــه هــر  مثال سّیوم:

یکی از چهارده باقی، بیست گرفتیم دویست و هشتاد شد. و از دوازده تا بیست، هشــت باشــد و از 
از دویست و هشــتاد کــم  بیست و دو تا بیست، دو باشد. دو را در هشت ضرب کردیم شانزده شد. 

  ]۱۰[کردیم دویست و شصت و چهار ماند و آن حاصل الضرب است.

یق و  آن است که چون عددی زاید بر عقدی در عددی زاید بــر  نزد محاسبان »دست یک«طر
عقدی ضرب کنی اگر آن دو عدد مکّرر نباشد زاید احدی را اضافت آن دیگــر کــن و بــه هــر یکــی 

دی از عقد مذکور بگیری و زایدین را در هم ضرب کنی و اضافت گردانی. مانند پانزده در پانزده. عق
بعد االضافة بیست باشد. به هر یکی ده بگیر دویست باشد. حاصل الضرب پنج در پنج که بیست و 

  پنج است، اضافت آن کن. پس دویست و بیست و پنج باشد.
عدد ُعقود ایشان متساوی باشد زاید یکی را بر آن دیگــر افــزای ، اگر هر دو مکّرر باشند //اگرو 

و مجموع مزید و مزید علیه را به عدد عقود مکرر گردان و به هر یکی یک عقد بگیر و زاید در زایــد 
ضرب کرده، اضافت کن. مثل بیست و دو در بیست و سه؛ بعد از اضافت زاید بر دیگری بیســت و 

ن پنجاه گردد به هر یکی ده گیر پانصــد شــود شــش اضــافت کنــی تــا را دو بار مکرر ک پنج شود آن
  جواب باشد.

، أحد المضروبین را به عدد عقد آن دیگر مکرر کــن و عدد عقود ایشان متساوی نباشد اگرو 
زاید آن طرف دیگر را نیز به عدد عقد مخالف مکّرر کرده اضافت کن و به مجموع هر یکی عقــدی 

زاید اضافه کن. پس حاصل سی و سه در چهل و چهار،  هزار و چهار  گیر و حاصل الضرب زاید در
  صد و پنجاه و دو باشد.

و اگر عقد یکی مکّرر باشد و یکی غیر مکّرر زاید غیر مکّرر به عدد عقود مکّرر گردان و اضافت 
مجموع مکّرر کن و به هر یکی عقدی بگیر و حاصل الضرب زاید در زاید اضافت کن. مانند ضرب 

پنج را سه نوبت اضافت سی و پنج کن پنجاه شود. به هر یکی ده گیــر پانصــد پان زده در سی و پنج. 
شود و پنج در پنج ضرب کن بیست و پنج باشد. اضافت کن تــا جــواب باشــد. تمــام شــد طریــق 

  ]۱۱[دست. یک
و اگر خواهی یکی را از مضروب یا مضروب فیه با نصف آور و آن دیگر را مضاعف کن یا یکی 
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 در ضــرب شصــت در  را
ً
با ثلث آر و آن دیگر مثلث کن و علی هذا و// در هم دیگر ضرب کن. مثال

  پنجاه، سی را در صد ضرب کن یا بیست را در صد و پنجاه یا پانزده را در دویست.
بدان که از خواص عدد که متعلق است به ضرب، یکی آن است که اگــر اعــداد بــه نظــم  باب:

 یکی، دو، سه، چهار، پنج، اول را اضافت آخــر کــن و در نصــف آخــر طبیعی از اول عّد کنند م
ً
ثال

ضرب کن که جواب باشد. یا آخر را مجذور ساز یعنی در نفس خودش ضرب کن و جذر را اضافت 
 یکی، دو، سه تا ده، پنجاه و پنج باشد.

ً
  ]۱۲[کرده، منصف ساز تا جواب باشد. مثال

 یکی، سه، پنج، و یکی دیگر آن است که اگر به نظم طبیعی 
ً
از اول اوتار (فردها) را َعّد کنند مثال

هفت، نه، یازده، از هر عقدی واحدی را اخذ کن و مجذور گردان که جواب باشد پس درین مثــال 
  ]۱۳[سی و شش بود.

و این طریقه از مستنبطات بعضی از فضالی محاسب عصر اســت و مؤلــف ایــن مختصــر نیــز 
  د. گردان بعضی از مستنبطات ثبت می

ها) را به نظم طبیعی از دو ابتــدا کننــد و گوینــد؛ دو، چهــار، شــش،  که اگر اشفاع (زوج آن اول
، از هر یکی، یکی جمع کرده، مجذور گردان و جذر، یعنی پــنج، اضــافت کــن کــه 

ً
هشت، ده مثال

  جواب باشد. پس درین مثال سی باشد.
 کنند مثل  آن دوم

ّ
ده، بیست، سی، چهل، پنجاه. بــه هــر که اگر عشرات را به ترتیب از عشره عد

عقدی یکی گرفته مجذور گردان بیست// و پنج شود و جذر اضافت کن و به هر یکی نصــف عقــد 
که عشرات است بگیر یا مبلغ را منّصف ساز و به هر یکی عقدی از عشرات بگیــر، جــواب صــد و 

  پنجاه باشد. 
 ده، سی، پنجاه، هفتاد، نود عدد عقود را که اگر از عشره اوتار را عّد کند به ترتیب،  آن سّیوم

ً
مثال

  مجذور ساز و به هر یکی عشره بگیر پس دویست و پنجاه باشد. 
که اگر اشفاع را از بیست به ترتیب عّد کنند، عدد جذر را اضافت مجذور باید کرد تا  آن چهارم

 بیست، چهل، شصت، هشتاد. چهار در چهار شانزده باشد چ
ً
هار دیگر اضافت عمل تمام شود. مثال

  کند بیست شود به هر یکی ده گیرند دویست باشد.
ید صد، دویست، سیصد، چهارصد، پانصد، ششصد چند باشد، بــه هــر عقــدی  پنجم اگر گو

واحدی را جمع کرده، مجذور گردان و جذر اضافت کن و به هر یکی نصــف عقــدی ازیــن مرتبــه 
کی عقدی از مرتبه مآت، پس جــواب دو هــزار و بگیر یا مزید و مزید علیه را منّصف ساز و به هر ی

  صد باشد.
  اگر از اوتار به ترتیب از صد سؤال کنند مجذور را به هر یکی صد گیر. ششم
اگر سؤال کنند از اشفاع به ترتیب از دویست. جذر را اضافت [مجذور] کن و به هر یکی  هفتم



 

  

١۴٠ 

 عقدی [از مرتبۀ مأت] بگیر و بدان که در هزار و مابعد وی ه
ً
م بدین طریق بیرون توان آورد و خوفــا

 درین قواعد کسی بر مؤلف سابق نیست 
ً
للسامة (برای پرهیز از سردرد) به مذکور اکتفا کردیم و غالبا

  ]۱۴[والله أعلم.// 
 که ابتدای آن از یکی باشد و  از خواص عددو 

ً
آن است که اگر کسی سؤال کند که ده عدد مثال

آن است که سّمی آن عدد که سائل گفته باشد  قاعدهکدام عدد باشد. به دو، دو زیادت شود آخرش 
را در فضل، که درین صورت  (تعداد عددها) بگیری و یکی از وی کم کنی درین صورت ُنه شود و آن

دو است، ضرب کنی هیجده شود و اول عدد که درین صورت، یکی است بر آن افزایی نوزده شود، 
  ]۱۵[ جواب باشد.

کنند که مجموع چند باشد بر عدد آخرین که نوزده است عدد اول که درین صورت و اگر سؤال 
واحد است زیادت کن و مجموع را که بیست باشد در نصف سّمی که پنج باشد ضرب کن حاصل 

  ]۱۶[ که صد است جواب باشد.
 ثلث  در ضرب کسور قاعده فصل [اول در ضرب]:

ً
ای است که یکی را از آن دیگر بگیرند، مثال

در نصف، ثلِث نصف بگیرند یا نصِف ثلث که ُسدس باشد یا مخرج أحد الکسرین را در مخرج آن 
کسر دیگر ضرب کنند درین صورت حاصل شش باشد و عدد (صورت) أحد الکسرین را در عــدد 

را که درین صورت یکی است نسبت دهند به حاصل اول،  آن کسر دیگر ضرب کنند و حاصل ثانی
نسبت سدسی باشد، سدس واحد حاصل الضرب باشد. و در ضرب نصف و ثلث در نصف و ثلث 
سی و شش باشد و حاصل دوم// بیست و پنج. چه عدد هر یکی از کسرین از مخرج  حاصل [اول] 

به ثلثان و سدِس سدس است. پس  وی، پنج است، نصف به سه و ثلث به دو، و نسبت ثانی به اول
لثانی و سدِس سدس واحدی باشد.

ُ
  حاصل الضرب، ث

قاعده آن است که مثل آن کســور از صــحاح  در ضرب صحاح در کسور یا کسور در صحاح
بگیری. پس ضرب نصف در واحد، نصف وی باشد و ضــرب نصــف و ربــع و ثلــث و ســدس در 

  دوازده، پانزده باشد.
قاعــده آن  صحاح و کسور یا در صحاح فقط یا در کسور فقط در ضرب صحاح و کسور در

است که بسط کنی و مراد به بسط آن است که مخرج کسور که باشد در صحاح ضرب کنند و عدد 
(صورت) آن کسور از مخرج وی اضافت کنند. پس اگر گویند که چهار و نصف و ثلث را بسط کن؛ 

چهار شود و عدد کسور که پنج اســت از  شش که مخرج کسور است در چهار ضرب کن؛ بیست و
شش که مخرج است بگیر و اضافت مجموع کن؛ بیست و نه باشد. و چون خواهی که بدانی که این 
بیست و نه از چه کسر است واحدی را نسبت ده به مخرج کسور آن چه باشد آن عدد آن کسر باشد. 

شد و چون بسط کردی اگر درین صورت یکی از مخرج سدس است. پس این بیست و نه سدس با
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صحاح و کسور در صحاح و کسور بود یا در کسور بود یا ضرب کسور در کسور آید و کیفیــت// آن 
دانستی. و اگر ضرب صحاح و کسور در صحاح بود مثل دو و نصف در دو. منقلب شود به ضــرب 

بگیر کــه که درین صورت ضرب پنج نصف باشد در دو. پنج بار نصف دو  کسور در صحاح مثل آن
  حاصل الضرب باشد. 

و قسمت عبارت است از طلب مقداری که نسبت آن مقدار بــه  استفصل دوم در قسمت  اما
  مقسوم، مثل نسبت واحد باشد به مقسوم علیه.

کنی و بدین نسبت  چه بر وی قسمت می طریق معرفت وی آن است که واحد را نسبت دهی به آن
ل بیست و پنج ر

َ
کنــی واحــد را نســبت ِده بــه پــنج و آن،  ا که بر پنج قسمت میاز مقسوم بگیری. َمث

خمس وی است. خمس بیست و پنج بگیر که پنج است تا جواب باشــد. و در قســمِت نصــفی بــر 
ثلثی، یکی و نصفی باشد. و اگر خواهی مقسوم علیه را از مقسوم مّرة بعد آخری اسقاط کن و به هر 

را نســبت ده بــه  سوم علیه را از وی اسقاط ممکن نباشد آننوبتی یکی بگیر و اگر چیزی بماند که مق
 بیست و  مقسوم علیه و بدین نسبت از واحد اضافت مأخوذ کن آن

ً
چه حاصل شود جواب باشد. مثال

کنی پنج را چهار نوبت اسقاط کردی از بیست و دو و دو را بــه پــنج نســبت  دو را بر پنج قسمت می
  سمة چهار و دو خمس یکی باشد. دادی، دو خمس وی است. بگو حاصل الق

و در قسمت کسور بر کسور// یا بر صحاح یا بر کسور و صحاح و در قسمت صحاح بر کسور یا 
بر صحاح و کسور و در قسمت صحاح و کسور بر صحاح یا بر کسور یا بر صــحاح و کســور، اگــر 

وی ضرب کن و نگاه خواهی مخرج کسوری که در مقسوم و مقسوم علیه باشد فراگیر و مقسوم را در 
دار و مقسوم علیه نیز در وی ضرب کن و بعد از آن حاصل اول را بر حاصل ثــانی قســمت کــن بــر 
طریقۀ قسمت صحاح بر صحاح، و حاصل القسمة جواب باشد. و اگر حاصــل اول اقــل باشــد از 

  حاصل ثانی، او را به ثانی نسبت ِده و بدان نسبت از واحد بگیر تا جواب باشد.
خارج القسمة نصفی و ثلثی بر ربعی و سدسی دو باشد، به واسطۀ آن که مخرج این  ل:مثال او 

باشــد و ربــع و ســدس در  چهار کسر دوازده باشد و نصف و ثلث که مقسوم است در دوازده، [َده] 
  دوازده، پنج باشد و در قسمت ده بر پنج، خارج دو باشد.

نصف و سدس بر دو، خارج القسمة دو دانگ باشد به واسطۀ آن کــه مخــرج کســور  مثال دوم:
  شش است و حاصل الضرب اول چهار باشد و حاصل الضرب ثانی دوازده و اول ثلث ثانی است.

  نصفی و ثلثی بر دو و نصفی. پنج را نسبت دهیم به پانزده، ثلثی باشد و هو خارج القسمة. مثال سّیوم:
ت دو بر نصفی و سدسی. دوازده را بر چهار قسم کنیم// خارج القســمة ســه قسم مثال چهارم:

باشد. و لمّیت (چرایی، کیفیت) وی آن است که مثل این قسمت طلب نصیب واحد تام است یعنی 
  چون نصفی و سدسی را دو رسد؛ واحد تام را سه رسد.
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د باشد و معنی این سخن أخماس واح ١دو بر دو و نیم از نسبت چهار به پنج اربعهمثال پنجم: 
  و نیم را دو رسد یکی را چهار خمِس یکی رسد.  ٢آن باشد که چون دو زاید

  واسطۀ قسمت هفت بر شش. دو و ثلث بر دو، خارج یکی و سدسی باشد به مثال ششم:
  واسطۀ قسمت پانزده بر دو و لمّیت آن معلوم شد. دو نیم بر ثلث، هفت و نیم باشد به مثال هفتم:

واسطۀ قسمت بیست و یک  سه و نصفی بر دو و ثلثی. خارج یکی و نصفی باشد به شتم:مثال ه
  بر چهارده.

و اگر خواهی که اطالع یابی بر صحت عمل و فساد وی خارج قسمت را در مقسوم علیه ضرب 
 فاسد (غلط). و ایــن را 

ّ
میــزان کن. اگر حاصل الضرب مثل مقسوم باشد، عمل صحیح باشد و اال

ی القسمة   ند.گو
  کنند. است و نزد ُحّساب او را اطالق بر دو شئ میفصل سّیوم در نسبت  اما

ّیَیة أحد المتجانسین عن اآلخر یعنی َجبی (گرفتن، اخذ کردن) یکی از دو متجانسین از آن  یکی
َ
ا

دیگر و خارج، تارة (گاهی) از اجزای منسوب الیه باشد مثل نسبت پنج با پانزده و سدس با نصــف 
بــا که گوییم ثلث وی است و تارة از امثال منسوب الیه// باشد مثل نسبت دوازده با چهار و نصــف 

سدس که سه مثل وی باشد، و تارة هم از اجزای باشد و هم از امثال. مثل نسبِت پانزده بــا شــش و 
  ]۱۷[سدس و ربع با سدس که دو مثل و نصف است.

طلب نصیب واحد تام است از منسوب الیه نزد توزیع منسوب بر آحاد منسوب الیه علی  دوم و
 (همیشه) از اجزای واحد 

ً
با نصف  ٣باشد مثل نسبت سه با دوازده و نسبت ثمنالّسویة و خارج ابدا

که ربع واحد باشد و این وقتی باشد که منسوب الیه اکثر باشــد از منســوب و ایــن نــوعی اســت از 
تــر باشــد او را  قسمت و میزان القسمة تو را مطلع گرداند. برین معنی اگر ُمَوّزع (قسمت کننــده) کم

 مقسوم.
ّ

  ]۱۸[منسوب گویند و اال
  ن و بدا

ً
که هر عددی که او را یکی از چهار کسر که نصف و ثلث و خمس و ُسبع است صحیحا

کــه هــیچ از کســور تســعه  واســطۀ آن گوینــد؛ به» اول«و » عدد اصــم«هست یا نه، اگر نیست او را 
و  ٤گانه) که از نصف است تا به ُعشر نداشته باشد و نسبت به وی به جزوی از وی باشد مثل یازده (ُنه

 قسمت بر عددی اصم میسیزد
ً
تــوان  ه و اگر یکی از کسور اربعه دارد خالی نیست که او را صحیحا

گویند. و نسبت به وی بــه یکــی از » ثانی«و » مفتوح«و  ٥»ُمنطق«توان کرد او را  کرد یا نه. اگر نمی
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که تسعه باشد. مثل دوازده که نسبت به وی به نصف و ثلث و غیرهما باشد. و چون خواهی  ١کسور
چه بیرون آید  نسبت عددی به وی دهی او را قسمت کن بر عشره یا تسعه// یا ثمانیه و علی هذا و آن

قسمت کن هم بر عشره یا مادون وی. بعد از آن خارج را بر عشره یا مادون و علی هذا تا بــه واحــد 
 
ً
صد  رسد. پس معلوم شود که آن عدد منطق حاصل الضرب این کسور بعضی در بعضی است. مثال

 ٣گــردد نه و هشت و هفت قسمت نمی ٢و بیست بر ده قسمت کردیم دوازده خارج است و دوازده بر
بر شش قسمت کردیم. خارج دو است و دو بر دو قسمت کردیم که مخرج نصف است خارج یکی 
بود. پس صد و بیست حاصل الضرب نصِف سدِس ُعشر باشد و نسبت یکی به وی نصِف ســدِس 

  ]۱۹[ُعشر باشد.

) دهی آن نسبت را زیادت کنی مثل نسبت سه به ۱۲۰و اگر نسبت جزوی ازین مخارج به وی (
یی نصــِف نصــِف ۱۲۰وی ( ) بگویی نصِف نصِف عشر یعنی ربع عشر، و نسبت پنج بــه وی بگــو

من، و این را 
ُ
یند که ِاتیان (انجام دادن، آوردن) تمامی بــه عــددی » تلخیص«ُسدس یعنی ثلث ث گو

سع ُعشر و  یب آن باشد که کسر اعظم را مقدم داری بر کسر اصغر مثل آناقل باشد و تقر
ُ
که گویی ت

  ]۲۰[ نگویی عشر تسع و اگرچه خللی از روی معنی نیست.
گوینــد و وی البتــه حاصــل الضــرب » مشــترک«توان کرد او را  و اگر قسمت بر عددی اصم می

ا است مثل صد و ده که حاصــل عددی اصم باشد در عددی ُمنطق که مخرج آن کسر است که او ر
) به یکی// از کسور ِتســعه باشــد مثــل ۱۱۰(گاهی) نسبت به وی ( است از ضرب ده در یازده و تارةً 

از  ٤به اجزا، مثل ده که جزوی است از یــازده جــزو ) که ُعشر است؛ و تارةً ۱۱۰نسبت یازده به وی (
  ]۲۱[.صد و ده

، عددی طلب کن که چون عدد اصم به یکی ا ٥و اگر خواهی که نسبت دهی
ً
ز کسور تسعه تقریبا

اضافت آن اصم کنی، ُمنطق گردد و چون اسقاط کنی هم، منطق باشد و منسوب را یــک نوبــت بــه 
. یــا 

ً
منطق اول نسبت ِده و یک نوبت به منطق دوم و نصف هر دو نسبت بگیر که جواب باشد تقریبا

بت به این نسبت ِده و یک نوبت ب ه آن و نسبتین را جمع کن که جواب باشد. نصف منسوب را یک نو
 چهار را نسبت می

ً
دهی به یازده یکی اضافت یازده کن تا منطق شود [و یکی کم کن تــا منطــق  مثال

.
ً
   ]۲۲[شود سپس نصف هر دو نسبت بگیر] و نسبت بدیشان ِده و بگو خمس و سدس است تقریبا

ست که اگر آن کسور از یک مخرج و اگر سائلی گوید که خمس و سدس چند باشد، قاعده آن ا
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من  ١باشند با هم ضم
ُ
من با هم ضم (جمع) کنی پنج ث

ُ
من و سه ث

ُ
(جمع) کنی جواب باشد مثل دو ث

من بود. و اگر از یک مخرج نباشد عدد (صورت) احد الکسرین را در مخرج 
ُ
باشد یعنی نصف و ث

م ضم کنی و باز مخــرج یکــی آن دیگر ضرب کنی و عدد آن [کسر] دیگر در مخرج آن دیگر و به ه
تر باشد نسبت  [از کسرها] را در آن مخرج دیگر ضرب کنی و مجموع را برین قسمت کنی و اگر کم

ین (دو مخرج اول) 
َ
َول

َ
دهی. خارج القسمة یا حاصل النسبة جواب باشد. پس خمس و سدس چون ا

اول به وی بــه ثلــث  را // جمع کردی یازده بود و حاصل الضرب مخرج در مخرج سی بود و نسبت
[و] ثلث عشر بود. مجموع ثلث و ثلث عشر واحد باشد. و خمسة أسداس مع سبعة أثمان یکــی و 
ثلثان و ثلث ثمن یکی باشد به واسطۀ قسمت هشتاد و دو بر چهل و هشت. و جمع ثالثة أخماس و 

که  واسطۀ آن نصف خمس با ثالثة أسداس و نصف سدس یکی باشد و ربع و خمس سدس یکی به
مخرج ثالثة أخماس و نصف خمس ده است و مخرج ثالثة أسداس و نصف سدس دوازده و عــدد 
اول و ثانی هر یک هفت است و مجموع حاصل الضرب عدد احــدی در مخــرج آن دیگــر صــد و 
پنجاه و چهار است و حاصل الضرب مخرج در مخرج صد و بیست است و بعد از قسمت اول بــر 

  ]۲۳[ثانی خارج آن مذکور باشد.

که تحویل کسور آن باشد که کسری با کسری دیگر نقل کنی تا بدانی که یکی چه مقدار  و بدان 
 الیه ضرب 

ٌ
قاعده آن است که عدد آن کسر که نقل وی مراد است در مخرج محول است از آن دیگر. 

 تــر از مخــرج باشــد بــه کنی و حاصل را بر مخرج کسر محّول قسمت کنی و اگر بقیه بماند کــه کم
 الیه بگیری. پس اگر گویند پنج سدس  مخرج نسبت دهی و آن

ٌ
چه حاصل شود از جنس کسر محّول

که پنج را در هفت ضرب کردیم سی و  واسطۀ آن چند ُسبع باشد بگو پنج ُسبع و پنج سدس ُسبعی، به
م و پنج شد و او را بر شش قسمت کردیم خارج // پنج و پنج سدس بیرون آمد؛ مثل آن از ُسبع گرفتی

  ]۲۴[جواب گفتیم.
خواهی که بدانی که چه مقدار است از فالن کسر، هم  ٢و اگر دو کسر باشد از مخارج مختلفه و

  ]۲۵[بدین طریق توان که هر یکی علی االنفراد بدان کسر بری و با هم جمع کنی.
  در ابحاثی چند است متفرقه که محاسب را نافع له. فصل رابع اما

بعه اع و آن چهار عدد [است] که نسبت اول به ثانی مثل نسبت  داد متناسبه[بحث] اول در ار
ثالث باشد با رابع؛ مانند دو و سه و چهار و شش که نسبت دو با سه مثل نسبت چهار است با شش 
و شاید که بگوییم که نسبت رابع با ثالث مثل نسبت ثانی است به اول. و هرگاه که یکــی از طــرفین 
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در هم ضرب کرده بر طرف معلوم قسمت کنیم خــارج القســمة آن، طــرف مجهول باشد وسطین را 
مجهول باشد. و اگر یکی از وسطین مجهول باشد طرفین را در هم ضــرب کــرده بــر وســِط معلــوم 

  ]۲۶[ قسمت کنیم خارج، وسِط مجهول باشد.
بدین  و اگر خواهیم بگوییم که چون اول مجهول باشد ثالث را نسبت به رابع دهیم و از ثانی هم

نسبت فرا گیریم که اول باشد. و اگر مجهول ثانی باشد اول را به ثالث نسبت دهیم و هم بدین نسبت 
از رابع فرا گیریم. و اگر مجهول رابع باشد ثالث را به اول نسبت دهیم و از ثانی هم بدین نسبت فرا 

  گیریم و علی هذا القیاس.
ه دینار است، پنج من به چنــد باشــد؛ عــدد اول اگر سؤال کنند// که نرخ انگور صد من به دوازد

ر است که صد است و عدد دوم ِسعر است که دوازده است و عدد سّیوم ُمثّمن اســت کــه پــنج  ُمَسعَّ
َمن است و مجهول. پس وسطین که دوازده و پنج است در هم ضرب کنیم و بر 

َ
است و عدد چهارم ث

َمــن پــنج مــن اول که صد است قسمت کنیم خارج، سه خمس دیناری ب
َ
اشد و این رابع است کــه ث

است. و اگر گوییم که نسبت پنج با صد، نصِف ُعشر است، پس نصف ُعشر دوازده که شش ُعشــر 
مس شاید. و اگر بدین عبارت گوید که چند من به پنج دینار باشد، مجهول ثالث 

ُ
باشد یعنی سه خ

لثان منی باشد. و اگر گوید بیست
ُ
و پنج من به سه درهم پس بهای صد  باشد که چهل و یک من و ث

  ]۲۷[ من به چند باشد؛ گوییم دوازده درهم و اگر گوید چند من به دوازده درهم باشد گوییم صد من.

ای است ده گز طول وی و سه زرع و سه چهار یک پهنا به دوازده دینار قیمــت؛  و اگر گوید جامه
یک گز و چهار یکی، به چند باشد، رابــع قطعه[ای] از وی که طول وی دو گز و نیم باشد و عرض، 

  مجهول است. 
در مثل این صورت، آن است که طول را با مثل کسر عرض آوری که ربع است و عــرض  قاعده

نیز با مثل کسر خود کنی هم در ثوب هم در قطعه و کسور طول ثوب در کســور عــرض وی ضــرب 
ؤال کرده است که ششصــد بــه دوازده کنی و در قطعه// نیز هم آن عمل کنی. پس کاّنک که سائل س

پنجاه [به] چند باشد. وسطین که دوازده است و پنجاه، در هــم ضــرب کــن ششصــد  دینار، قیمت
َمن قطعه است.

َ
  ]۲۸[ باشد. چون بر اول که ششصد است قسمت کنی خارج، یکی باشد و آن ث

ید اجیری که هر ماه به ده درهم کار کنــد؛ دوازده روز چــه اجــرت  داشــته باشــد، رابــع و اگر گو
  مجهول است و خارج، چهار است.

  و اگر گوید چند روز عمل بر وی واجب باشد به سه درم، مجهول ثالث باشد و آن ُنه روز است.
و اگر گوید اجیری است که اجرت یک ماهۀ او پنج درهم و ثوبی و خاتمی است و ده روز کــار 

انگشتری شد، قیمــت هــر یــک از ثــوب و  کرد و مستحق جامه شد و چهار روز کار کرد و مستحق
خاتم چند باشد؛ بگو نسبت باقی شهر (ماه) که شانزده است و به منزلت مسّعر، به اجرت وی که به 



 

  

١۴۶ 

منزلت سعر است و آن پنج است مثل نسبت ده روز است به اجــرت وی و مثــل نســبت چهــار روز 
کنند قیمت ثوب ســه درم و است به اجرت وی. پس وسطین را در هم ضرب کنند و بر اول قسمت 

منی باشد و قیمت خاتم درمی و ربعی.
ُ
  ]۲۹[ث

اگر پرسند که شش انار به یک درم خرید و پنج [انار] به یک درم باز فروخت و ده درم سود کرد 
ییم پنجاه درم.// به که ِربح (سود) هر درمی مثل خمس  واسطۀ آن رأس المال (سرمایه) چند باشد. گو

مسه به خمسه مثل نسبت ربح معلوم است که آن عشره است آن درم است پس نسب
َ

ت فضل سته بر خ
به رأس المال پس درین موضع، رابع مجهول است. وسطین که پنج و ده است در هم ضرب کنیم و بر 

  ]۳۰[ عدد اول که فضل میان خمسه و سته است قسمت کنیم، خارج القسمة جواب باشد.
 بعضی مردان و بعضی دراهم. چون قســمت کردنــد؛ هــر و اگر سؤال کنند که هفتاد عدد، 

ً
مثال

مردی را دو درهم و نصفی رسید. چند مرد باشد و چند درهم؟ قاعده آن است که عــددی فراگیــری 
 درین صورت ده فراگیریم و هر یک را مثل خارج القسمة بــدهیم مجمــوع ســی و پــنج شــود و 

ً
مثال

یشان قسمت کردی مثل نسبت آن مجهول باشد بــه بگوییم نسبت آن عدد به مجموع عدد و آن بر ا
  ]۳۱[مجموع آن هفتاد.

و اگر گوید که شصت عدد، بعضی دراهم و بعضی دنانیر و بعضی رجال و بعد از قسمت، هــر 
 واحد و بگویی چون رجــال 

ً
کسی را دو درم رسید و سه دینار. قاعده آن است که عددی بگیری مثال

ر سه و مجموع شش باشد و نسبت واحد به وی (شش) مثل نسبت واحد باشد دراهم دو باشد و دنانی
  ]۳۲[رجال مجهول به ستین و هو عشره. پس دراهم بیست باشد و دنانیر سی باشد.//

آید یکی او را به یک روز پر کند و یکی به  و اگر سؤال کنند که حوضی است و سه نهر در وی می
ه چه مقدار روز پر کنــد؟ قاعــده آن اســت کــه دو روز و یکی به سه روز و همه در حوض گشودند ب

 در این صورت شش است و نظر کنی که درین مدت چند نوبت پر شود 
ً
مجموع روزها بگیری مثال

یی نسبت شش با یازده مثل نسبت زمان مجهول است به واحد. پس شش  یازده نوبت باشد. پس گو
  ]۳۳[جزو از یازده جزو از ساعتی. ٢کیعنی [سیزده] ساعت و ی ١جزو از یازده جزو از روزی پر کند.

او را امــر کــن کــه آن مقــدار را دو  ):پنهــان، مخفــیدر استخراج اعداد ُمضَمره ( بحث ثانی
قسمت کند و هر یکی، در نفس خود ضرب کند و مرّبعین را جمع کرده نگاه دارد و یکی از قسمین 

ند و بگویــد کــه مجمــوع چنــد اولین در ِضعف (دو برابر) آن دیگر ضرب کند و اضافت مربعین ک
  ]۳۴[ است. چون معلوم کرده باشی، جذر مبلغ بگیر که آن عدد مضمر باشد.

                                                    
  یازده جزو از روزی پر کند.نسخه: + یعنی شش ساعت و شش جزو از  .١

  نسخه: شش. .٢
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 واحد را در دو ضرب کــردی دو 
ً
و اگر خواهی با واحد عملی چند بکن از ضرب و قسمت. مثال

شد و دو را در سه ضرب کردی شش شد و شش را بر دو، قسمت کردی سه خــارج شــد. مضــمر را 
چه حاصل شد در سه ضــرب  چه داری در دو ضرب کن و آن به ترتیب بفرمای و بگو آنهمین عمل 

چه حاصل شد// بر دو، قسمت کن. چون عمل کرده باشد آن خارج که تو داری بگــو تــا از  کن و آن
تــوان کــرد  گیر. و اگر گویند اسقاط نمی چه سائل مضمر دارد اسقاط کند و به هر نوبت یکی می آن

چه باشد او را نسبت ِده به خارج القسمة که داری و بدان نسبت از  مقدار است. آن سؤال کن که چه
  واحد اضافت مأخوذات کن که مجموع آن، عدد مضمر باشد.

دست یکی دهد و خواهی بدانی  اگر یکی از جماعتی انگشتری را به در ابراز خاتم: بحث ثالث
فس خود تا آن شخص کــه انگشــتری دارد که به کدام شخص داده است بگو تا واضع انگشتری از ن

بشمارد از طرف راست. چون شمرده باشد به طریقۀ مضمره بیرون آورد که چند است و چون معلوم 
  ]۳۵[ شد از یمین وی بشمار تا بدان کس که انگشتری دارد.

و اگر خاتم در یک دست بنهد و سؤال کند که در کدام دست است بفرمای که در آن دست کــه 
چــه در یمــین (راســت)  رد عدد زوج بنهد و در آن دیگر عددی فرد بنهد و بعد از آن بگو آنخاتم دا

چه در یسار (چپ) داری. چــون جمــع  را جمع کن با آن ١داری در عددی زوج ضرب کن و حاصل
اگر گوید که زوج است، در یسار باشد و اگر فرد اســت،  کرده باشد سؤال کن که زوج است یا فرد. 

  در یمین. 
و اگر خواهی خلط کنی که حریف نداند، بفرمای تا آن مجموع را ُمنّصف سازد.// اگر کسر باشد 

  خاتم در یمین باشد و اگر کسر نباشد در یسار. 
یر اگر کسی گوید لزیٍد علّی عشرة و نصــف مــال عمــرو  دوری: ٢بحث رابع در استخراج اقار

ف در هر دو یا به اســتثناء در هــر دو و یــا در عط علّی و لعمرو علّی عشرة و نصف مال زید علّی، به 
ید  اول عطف و در ثانی استثناء یا در اول استثناء و در ثانی عطف و کسر آن و مقدار آن متفقند. یا گو

عطف یا استثناء یــا اول  لزیٍد علّی عشرة و ثمن مال عمرو و لعمرو عشرون و نصف مال زید علّی به 
ید لزیــد علــّی عشــرة و  به عطف و ثانی به استثناء یا به عکس و کسر آن و مقدار آن مختلفند. یا گو

نصف مال عمرو و له عشرة و ثمن مال زید به عطف یا استثناء یا اول به عطف و ثانی به استثناء و به 
عکس آن و کسر آن مختلف و مقدار آن متفق. یا گوید لزید علّی عشرة و نصــف مــال عمــرو و لــه 

به عطف یا استثناء یا اول به عطف و ثانی به استثناء یــا بــه عکــس و  عشرون و نصف مال زید علّی 
  ]۳۶[ مقدار آن مختلف و کسر آن متفق.

                                                    
   نسخه: مجموع. .١
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 مذکور است مثــل  در جواب مجموع قاعدۀ عامه،
ً
آن است که مقدار و کسر آن کس که آخرا

کنی در صورتی که کسر وی به عطف است بلُه 
َ
فرا گیری و اضافت مقدار من ق بلُه 

َ
. و ناقص کسر من ق

بلُه به استثناء است. بعد از آن نظر کنی// که من قبله را چه حاصل شد 
َ
گردان از مقدار اگر کسر من ق

و از مجموع مثل کسر آن کس که پیش از وی است فرا گیری و در عطف اضافت مقدار آن کس که 
لــه اول رســی و  کن تا به مقــر پیش از وی است نکنی و در استثناء ناقص گردانی و هم این عمل می

چه مقر له او را حاصل باشد کسری باشد یا معطوف بر حاصــل یــا مســتثنی از حاصــل. در  البته آن
صورت عطف آن حاصل بی اعتبار کسر قسمت کن بر مخرج آن کسر که با وی است. اما بعد از آن 

ضرب چه حاصل شود در تمام مخرج ضرب کن که حاصل ال آن ١که مثل آن کسر از مخرج کم کنی،
مقر به اول، مقر له اول باشد و در صورتی که کسر از حاصل مستثنی است، حاصــل را بــی اعتبــار 
کسر بر مخرج آن کسر بعد از اضافت آن کسر به مخرج، قسمت کن و خــارج القســمة را در تمــام 
مخرج ضرب کن تا حاصل الضرب مقر به، مقر له اول باشد. و چون مال اول معلوم شد، مال غیــر 

معلوم شود. پس در صورت اولی از چهار اول نصف ده و نصف نصف [مال زید] پــنج و ربــع اول 
[مال زید] باشد. اضافت مقدار زید کردیم پانزده [نصف] و ربع مال زید باشد. پانزده را بر سه کــه 
باقی از مخرج ربع است قسمت کردیم. خارج را که پنج است در چهار که مخرج ربع است ضرب 

الضرب بیست باشد. و آن// مال زید است. پس مال عمــرو نیــز بیســت باشــد. و در  کردیم حاصل
 ربع مال زید از مقدار زید کم کنند پنج بماند و ربع مال زید. پنج را بــر ســه، 

ّ
صورت ثانیه، پنج اال

قسمت کنیم خارج یکی و ثلثان یکی باشد او را در تمام مخرج که چهار است ضرب کنند حاصــل 
  ]۳۷[ اشد و آن مال زید است پس مال عمرو نیز سته و ثلثان باشد.شش و ثلثان ب

یق عکس (تحلیل و ترکیب): بحث خامس اگر سوال کنند که کــدام عــدد اســت کــه  در طر
چون یک مثل وی یا دو مثل وی یا سه مثل یا بیشتر بر وی زیادت کنند یا نصف یا ثلــث یــا غیــر آن 

سه یا غیر آن زیادت کننــد، بعــد از آن از مبلــغ، مقــداری زیادت کنند، یا مقداری معلوم مثل دو یا 
معین مثل دو یا سه یا بیشتر یا جزوی مثل ثلث یا ربع یا خمس یا غیر آن نــاقص کننــد، بعــد از آن 

  زیادت کنند بر مبلغ از اجزاء یا از امثال، و بعد از آن ناقص کنند و علی هذا و چندین بماند.
سائل بعد از تمام عمل از زیادت و نقصان چیزی مانده است  آن است که نظر کنی که با قاعده

یا نه. اگر مانده است، آن مقدار را بگیری و اگر نمانده است آخــر عمــل ســائل را بگیــری و در هــر 
صورت جمیع عملی که سائل کرده است تو نیز با آن مقدار بکنی اما به عکس از آخر بگیری. و اگر 

و اگر ناقص کرده تو زیادت کنی به ترتیب از آخر به اّول آیی به شرط وی زیادت// کرده تو ناقص کنی 
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که رعایت نسبت اجزاء بعد الزیاده نکنی. یعنی مخرج آن کسر بگیری و مثــل آن کســر اضــافت  آن
مجموع کنی و آن کسر را نسبت به مجموع مزید و مزید علیه دهی و آن نسبت ناقص گردانــی از آن 

نسبت بعد از نقصان نیز نکنی. یعنی مخرج را فرا گیری و مثل کسر را از  مبلغ بعد الزیاده و رعایت
  ]۳۸[ وی اسقاط کنی و کسر را به باقی نسبت دهی و بدین نسبت از مبلغ بر مبلغ زیادت کنی.

ید در مال خود به هر درمی، درمی سود کردم و از حاصل، سه درم بــه صــدقه دادم،  پس اگر گو
رم سود کردم و از حاصل پنج درم صدقه کردم، بعد از آن به هر درمی سه بعد از آن به هر درمی دو د

درم سود کردم و ده درم به صدقه دادم و دو درم باقی ماند، رأس المال چند بوده باشد؛ دو درم را بگیر 
و ده درم که سائل کم کرده بود زیادت کن؛ دوازده شود و پیش ازین وی به هر درمی ســه درم ســود 

س سود، ثالثة ارباع مجموع باشد تو سه ربع دوازده کم کن سه بماند و سائل پیش ازیــن کرده بود پ
پنج درم صدقه کرده بود تو زیادت کن هشت شود و وی پیش از این به هر درمی دو درم سود کــرده 
بود و سود ثلثان مجموع باشد. تو ثلثان هشت که پنج و دو دانگ باشد کم کن دو و دو ثلث// بماند و 

ئل سه درم صدقه کرده بود، تو زیادت کن. پنج و دو ثلث شود و وی به هر درمــی، درمــی ســود سا
کرده بود پس ربح (سود) نصف مال بوده باشد. تو از پنج و چهار دانگ نصف کــم کــن، دو و پــنج 

  ]۳۹[ دانگ بماند و این رأس المال باشد که چون آن عمل بکند دو درم باقی ماند.
ید درمی چن د داشتم و کسی ثلث آن از من بستد و کسی دیگر چهار درم بستد و شش و اگر گو

درم باقی ماند، مال چند بوده باشد؟ تو بر شش، چهار زیادت کن ده شود، و مخرج ثلث سه است و 
کسر از وی فرا گیر که یکی است و نسبت بدان َده باقی ِده نصف باشد. نصف ده بر ده زیادت کــن 

  ]۴۰[ مال.پانزده شود و هو رأس ال
و اگر گوید مالی را مضاعف کردم و از وی یک درم ناقص گردانیدم بعد از آن مضاعف کــردم و 
از وی درمی کم کردم و ده درم ماند اصل مال چند باشد؟ چون بر ده یکی زیادت کنی یــازده شــود 

  ]۴۱[ منّصف گردان پنج و نیم شود و یکی زیادت کن و منّصف ساز سه و ربعی شود و هو الجواب.

  بحث سادس در طریق خطأین
که در اثنای سؤال عددی مقّدر معلوم نباشد بلکه در آخر سؤال  بدان که خطأین دو نوع است. یکی آن

 گوید  واسطۀ آن باشد و این قسم به یک خطا بیرون آید؛ به
ً
که عاید شود به اعداد اربعۀ متناسبه. مثال

بر وی زیادت کنند هفت شود. و قاعده آن است که// زید را بر من چندان است که چون خمس وی 
که عددی که خواهی فرا گیری اما رعایت مناسبت مقام بکنی تا بسیار حساب نباید کرد و آن عدد را 
مس دارد فرا گیری و این عمِل سائل کرده بکنی. اگر 

ُ
مسه که خ

َ
 درین صورت خ

ً
نام مأخذ کنی. مثال

 
ّ

 آن حاصل ثانی که شش است خطــا باشــد و نســبت عدد که مطلوب است حاصل شد، فبها؛ و إال
مأخذ به این خطا مثل نسبت مجهول باشد به آن مقدار معلوم در آخر سؤال. و مأخــذ پــنج ســدس 
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باید که مجهول پنج سدس هفت باشد یا پنج را در هفت ضرب کنند سی و پنج شود  خطا است؛ می
  ]۴۲[ آن پنج و پنج سدس باشد. و بر وسط که شش است قسمت کنند خارج قسمت مجهول باشد و

و اگر گوید مالی را که ثلث وی بر وی زیادت کردیم و از مبلغ، خمس وی کم کردیم و بــاقی را 
در شش ضرب کردیم بیست شد چند باشد؟ عددی که نه است فرا گیــریم و ثلــث زیــادت کنــیم. 

ه و هفــت و ســه دوازده باشد. خمس کم کردیم، نه و سه خمس ماند. در شش ضرب کردیم، پنجــا
خمس شد. گفتیم نسبت مطلوب مجهول به عشرین مثل نسبت نه است به سبعه و خمسین و ثالثة 

من واحد باشد.
ُ
  ]۴۳[ أخماس. پس جواب، ثالثه و ث

که در// اثنای سؤال و آخر، هر دو عددی مقّدر معلوم باشد و این قسم به دو خطا بیــرون  دوم آن
گیری و عملی که سائل کرده است تو نیز بکنی اگر صواب بیرون  آید. و طریق آن باشد که عددی فرا

 خطا باشد. آن عدد را نگاه داری و قدر خطا نیز نگاه داری. و عددی دیگــر بگیــری و 
ّ

آید، فبها و اال
 عدد ثانی و خطای ثانی نیز نگه داری. بعد از آن عــدد 

ّ
همان عمل بکنی اگر صواب باشد فبها و اال

ی ضرب کنی و عدد ثانی را در خطای اول ضرب کنی. بعــد از آن اگــر خطــأین اول را در خطای ثان
متفق باشند در زیادت یا در نقصان تفاوت بین الحاصلین بر تفاوت بین الخطأین قسمت کنی و اگر 
خطأین مختلف باشند به زیادت و نقصان مجموع مبلغ الضربین بر مجموع خطأین قســمت کنــی، 

  ]۴۴[ خارج القسمة مطلوب باشد.
مســُه ودرهمــان 

ُ
لثاه ودرهم ثم زیــد علــی مــا بقــی خ

ُ
پس اگر گوید لزیٍد علّی ما إذا ُنقَص منه ث

حصلت عشرٌة. سی و سه را فرا گرفتیم [چهارده شد پس عدد اول ســی و ســه باشــد و خطــای اول 
چهار. سپس سی فرا گرفتیم] و عمل کردیم دوازده و چهار خمس شد. پس عدد ثانی ســی باشــد و 

ثانی دو و چهار خمس. عدد اول را در خطای ثانی ضرب کردیم نود و دو و دو خمس شد و خطای 
عدد ثانی در خطای اول ضرب کردیم صد و بیست شد و خطأین زایدند؛ پس تفاوت مابین الضربین 
مَسی (دو خمس) است 

ُ
مس است بر تفاوت مابین الخطأین که یکی و خ

ُ
که بیست و هفت// و سه خ

لثــان وی و درمــی  ج القسمة بیست و سه باشد و هو المطلــوب. از بــرای آنقسمت کنیم، خار
ُ
کــه ث

شانزده و ثلثی باشد چون [از وی] کم کنند شش و ثلثان بماند خمس وی و درهَمی (دو درهم) کــه 
  ]۴۵[ مجموع سه و ثلثی باشد اضافت کنند ده شود.

و اگر گوید کدام دو مال باشد که اگر از ثانی یک درم به اّول ضم (جمع) کنی اول سه مثل مابقی 
از ثانی شود و اگر دو درم از اول بر ثانی افزایی پنج مثل باقی از اول شود؟ عدد اول را هشت گرفتیم 

باشد. لــیکن  پس عدد ثانی چهار باشد تا چون یکی از وی بر هشت افزایند نه شود و سه مثل باقی
شود و باید که ثــانی پــنج  افزاییم اول نیز شش می هرگاه که از اول دو درم بر ثانی که چهار است می

مثل وی باشد. پس بایستی که سی بودی و تفاوت میان شش و سی، بیســت و چهــار اســت و ایــن 
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پــنج درم  خطای اول است و ناقص است و عدد اول ثمانیه است. بعد از آن عددی دیگر گرفتیم که
که سه درم [باشد] تا چون یک درم از ثانی بر اول افزایند اول سه مثل باقی که  ١است پس ثانی باید

آن  ،دو است شود. لیکن چون دو درم از اول که پنج است بر سه زیادت کنــیم پــنج شــود. و قیــاس
نــاقص اســت از  است که پانزده// باشد یا پنج مثل باقی باشد. پس خطای ثانی عشره است و او نیز

خمسة عشر و عدد ثانی پنج است عدد اول را در خطای ثانی ضرب کردیم هشتاد شد و عدد ثانی را 
در خطای اول که بیست و چهار است ضرب کردیم، صد و بیست شد و تفاوت بین  ٢که پنج است

دو و مبلغی الضربین چهل باشد. بر تفاوت مابین الخطأین که چهارده است، قسمت کردیم. خارج 
  ]۴۶[ شش ُسبع درمی باشد و آن عدد اول است پس عدد ثانی، دو و دو ُسبع باشد.

یند و این قسم مشــتمل » جبر و مقابله«که او را  استدر مجهول  از کتاب قسم دوم اما نیز گو
  است بر مقدمه و چند فصل.

  یف.در حدود و اسامی و مراتب و معرفت جذر و ضرب و قسمت و تضعیف و تنص اما مقدمه
معرفت قواعدی چند است که توســل کننــد بــه آن قواعــد، بــه اســتخراج  حساب مجهول اما

  مجهوالت عددی که از خواص مقادیر متناسبه است از معلومات عددین.
زیادت استثنایی است که در یک طرف یا هــر دو طــرف باشــد و زیــادت مثــل وی در آن  جبر و

 مالی معادل بیســت 
ّ

یند ده عدد اال  اگر گو
ً
طرف دیگر و اسقاط اشیایی که از یک جنس باشد. مثال

 جذری است؛ گوییا گفته
ّ

  اند که جذری معادل ده عدد [و] مالی است. عدد اال
و آن معادلۀ نوعی// باشد با نوعی و معادلــۀ دو نــوع باشــد بــه  بعد از جبر حاصل شود مقابله و

 خواهد آمد). جُئ (چنانگویند و ثانی را مقترنه کما َسینوعی و اول را مفرده 
ً
  که بعدا

[و  ٤که یک نوبت در نفس خودش ضرب کنند ٣، مقداری است مثل دو،»جذر و شئ و ضلع«و 
یند] و مجذور را  « ٥آن را مجذور گو

ّ
یند [که] حاصل الضرب باشد مثل » ع و مرّبعمال و مضل نیز گو

یند و حاصل را  گویند » کعب«چهار. و چون جذر را در مال ضرب کنند او را به این اعتبار ضلع گو
یند مثل ثمانیه. و اگر ضلع را که دو است در کعب ضرب کنند » مکّعب«و  شــود » مال مال«نیز گو

مال «ند همین باشد. و اگر ضلع را در مال مال ضرب کنند مثل شانزده. و اگر مال را در مال ضرب کن
باشد مثل سی و دو. و اگر مال را در کعب ضرب کنند همین باشد. و اگــر ضــلع را در مــال » کعب
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گویند مثل شصت و چهار. و اگر کعب در کعب ضرب کنند همین » کعب کعب«کعب ضرب کنند 
باشد. و اگر ضلع را در کعب کعب ضرب کنند  باشد. و اگر مال را در مال [مال] ضرب کنند همین

شود مثل صد و بیست و هشت. و اگر مال را در مــال کعــب ضــرب کننــد همــین » مال مال کعب«
باشد. و اگر کعب را در مال مال ضرب کنند همین باشد. و اگر ضلع را در مال مــال کعــب ضــرب 

کعــب را در مــال کعــب  حاصل شود مثل دویست و پنجاه و شش. و اگــر» مال کعب کعب«کنند 
  ضرب کنند همین باشد و علی هذا.

را در آن عدد ضرب کننــد واحــدی حاصــل  که جزو هر عددی شیئی باشد که چون// آن و بدان 
مس و علی هذا. و چون معلوم 

ُ
مسه، خ

َ
پس جزو ثالثه، ثلث باشد و جزو أربعه، ربع و جزو خ شود. 

ب و مثل نسبت کعب است به مال مال و مثل شد که نسبت شئ به مال مثل نسبت مال است به کع
نسبت مال مال است به مال کعب، پس نسبت جزو شئ به جزو مال مثل نسبت جزو مال باشد بــه 
جزو کعب و مثل نسبت جزو کعب باشد به جزو مال مال و علی هذا. و جزو شئ در جزو شئ، جزو 

زو کعب جزو مال مال باشد و مال باشد و جزو شئ در جزو مال، جزو کعب باشد و جزو شئ در ج
جزو مال در جزو مال همین باشد. و هر عددی کــه او را در عــددی دیگــر ضــرب کننــد حاصــل را 

یند. و » مسطح« اصول » مراتب«گویند و اگر کسری در کسری ضرب کنند حاصل را نیز مسطح گو
  است و فروع.

مــال کعــب کعــب «ثــل هــا م چه ترّکب شــود از این آن فروع جذر است و مال و کعب و اصول
و جذر در مرتبۀ اولی است و مال در [مرتبۀ] ثانیه و کعب در [مرتبۀ] ثالثــه و مــال مــال در ». کعب

[مرتبۀ] أربعه و علی هذا. پس نسبت واحد به جذر مثل نسبت جذر باشد به مال و مال [به] کعب و 
  ]۴۷[ کعب به مال مال و مال مال به مال کعب و علی هذا.

آحاد بعضی آن است که او را جذری حقیقی هست مثل یک و چهار و نــه و بــاقی را که   و بدان
نیست و از عشرات هیچ را// جذر حقیقی نیست و از مأت بعضی را هست مثل مائه و أربع مائه و تسع 

چه باشد به  مائه و در الوف نیست. و همچنین در مرتبه[ای] باشد و در مرتبۀ [بعدی] نباشد و در آن
م کنی به عدد مأخوذ جذر  قیاس یک

َ
و چهار و نه باشد و دانستی که اگر اوتار را به نظم طبیعی با هم ض

 یک و سه جذر ایشان دو باشد و با پنج جذر ایشان سه باشد و علی هذا.
ً
  مجموع باشد. مثال

اما تحقیقی یا جذر صحیح باشد یا جذر کســر یــا جــذر ». تقریبی«باشد و » تحقیقی«و جذر 
  هر دو.
ا اول، قاعده آن است که عددی را پیدا کنی که چون در نفس خودش ضرب کنی مثل آن عدد ام

باشد که جذر وی مطلوب است. اگر مساوی است آن عدد جذر باشد مثل عشره به نسبت با صد و 
بــت در اول ضــرب کنــی و یــک نوبــت در نفــس  اگر بقیه بماند عددی دیگر فراگیر که چــون دو نو
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 گویند جذر صد و چهل و چهار چند باشد؟ ده را در خودش، [مجموع] مساو
ً
ی آن بقیه باشد. مثال

نفس خود ضرب کردی صد باشد و اسقاط کردی چهل و چهار ماند. عددی [کــه] پیــدا کــردی دو 
است و چون دو را در دو نوبت در ده ضرب کردی چهل شود و دو را یک نوبــت در نفــس خــودش 

ل و چهار است. پس جذر آن عدد دوازده باشد. و اگر ضرب کنی چهار شود و مجموع مساوی چه
چیزی بماند// همچنین عددی دیگر فرا گیر و در اولین، دو نوبت ضرب کن و در خودش یک نوبت 
و اسقاط کن و علی هذا تا آخر معلوم شود که عدد مجذور است یا اصم. پس [جذر] چهارده هزار و 

  چهار صد، [صد] و بیست باشد.
کن که عدد (صورت) کســر و مخــرج کســر هــر دو مجذورنــد یــا نــه اگــر هــر دو اما دوم، نظر 

 اصم. و قاعده آن است که جذر عدد کسر را نسبت دهی 
ّ

مجذورند آن کسر را جذر ُمنطق باشد و اال
ســع، ثلــث و 

ُ
 جذر ربع، نصف باشد و جــذر ت

ً
به جذر مخرج و خارج النسبة جذر کسر باشد. مثال

سع، ثلثان باشد
ُ
. زیرا که عدد کسر چهار است و جذر او دو باشد و مخرج کسر نه است جذر چهار ت

و جذر او سه باشد و جذر عدد که دو است چون نسبت دهی به جذر مخرج که سه است ثلثــان او 
  باشد. و ثلث را جذر تحقیقی نباشد.

دو اما سّیوم بسط باید کرد تا مکسور عاید شود. و بعد از آن اگر عدد کســر و مخــرج کســر هــر 
مجذور باشند مثل دو و ربع که بعد از بسط نه ربع باشد، جذر عدد را قسمت کن بر جذر مخرج که 
خارج القسمة جذر مرکب باشد. پس بگو جذر وی یکی و نصف باشد. و جذر چهار و چهار ُسبع و 

که جذر مبسوط که آن عدد کسر است و دویست و بیست  واسطۀ آن سبع ُسبعی، دو و سبعی باشد به
پنج است پانزده باشد و جذر مخرج وی که چهل و نه است هفت باشد.// چــون اول را بــر ثــانی  و

  ]۴۸[ قسمت کند خارج دو و ُسبعی باشد.

یبی اما قاعده آن است که أقرب مجذوری که مادون این اصم باشد فرا گیری و فضــل  جذر تقر
جذر آن مجذور را مضاعف کنی  میان آن اصم و آن مجذور اقرب نظر کنی که چند است و بعد از آن

و فضل را اضافت کنی و فضل را نسبت دهی به مجموع مضّعف با فضل و بــدین نســبت، اضــافت 
 سه و ُسبعی باشــد؛ 

ً
جذر آن اقرب مجذور بکنی که جذر تقریبی آن اصم باشد. پس جذر ده تقریبا

وی ُسبعی است. و واسطۀ آن که فضل را چون اضافت مضّعف کنند هفت شود و نسبت واحد به  به
 تفاوت به نقصان باشد. و اگر خواهی فضل را اضافت جذر کن بی تضعیف و قدر 

ً
درین قاعده دایما

 
ً
فضل را نسبت به هر دو ِده و بدان نسبت، اضافت جذر کن که جذر تقریبی باشد. و این تفاوت دایما

ی کــه مســامحه در وی چه چهار و نصفی جذر تقریبی بیست باشد. و طریقــ به زیادتی باشد. چنان
 فرا گیری  کم

ً
 یا تقدیرا

ً
تر است آن است که آن اصم را در مجذوری ضرب کنی و جذر حاصل تحقیقا

 در بیان عشــره، عشــره را در نــه ضــرب کــردیم 
ً
و قسمت کنی بر جذر آن مجذور مضروب فیه. مثال



 

  

١۵۴ 

 نه و نیم است قسمت کنیم// بر سه، خارج سه
ً
و ُسدسی باشد؛  حاصل نود است و جذر وی تقریبا

لثی باشد. بــر دو قســمت کنــیم ســه و 
ُ
 شش و ث

ً
یا در أربعه ضرب کنیم چهل شود و جذر وی تقریبا

  ]۴۹[ ُسدسی باشد.

خواهیم که بیان کنــیم کــه  پیش از این معلوم شد و این زمان می معرفت حاصل الضرب و اما
  حاصل الضرب از چه جنس باشد.

و مفرد باشند یا غیر مفرد. اگر هر دو مفرد باشند یا هر دو بدان که مضروب و مضروب فیه یا هر د
از اجناس باشند یا هر دو از اجزا باشند یا مختلف باشند در اول و دوم. قاعده آن است که عددین را 
در هم ضرب کنی بر وجه معلوم و بعد از آن اجناس را با هم ضم کنی یعنی جذر را یکی گیر و مال 

ال مال را چهار و مال کعب را پنج و کعب کعب را شش و چون جمع کردی را دو و کعب را سه و م
  به هر یک از آن حاصل یکی ازین مرتبه بگیر.

 ده جذر در ده جذر صد مال باشد و ده شئ در 
ً
و اگر در اجزا باشد لفظ جزو را اضافت کنی. مثال

ه مال در ده مــال، صــد پنج مال، پنجاه کعب باشد و ده جذر در دو کعب، بیست مال مال باشد و د
مال مال باشد و ده مال در پنج مال مال، پنجاه کعب کعب باشد و دو کعب در سه مال مال، شــش 

  مال مال کعب باشد.
و اگر کسری باشد مثل دو مال و نیم در سه کعب، هفت و نیم مال کعب باشد// و علی هذا. و ده 

در پنج جزو کعب، پنجاه جزو مال مال جزو شئ در ده جزو شئ، صد جزو مال باشد و ده جزو شئ 
باشد و پنجاه جزو مال مال در دو جزو مال مال کعب، صد جزو مال کعــب کعــب کعــب باشــد و 

من جزو کعبی باشد.
ُ
  ضرب نصف جزو مالی در ربع جزو شئ ث

و اما سّیوم که مختلفند، قاعده آن است که فضل میان عدد هر دو مرتبه فرا گیری و به هر یکی از 
 ده جــزو شــئ در ده  حاصل

ً
الضرب یکی ازین مرتبه بگیری اما از جانبی که فضل او را است. مــثال

مال، صد شئ باشد و ده جزو مال در پنج شئ، پنجاه جزو شئ باشد و دو جزو مال در سه مال مال 
کعب، شش مال کعب باشد و دو جزو مال مال کعب در ده کعب، بیست جزو مال مال باشد و علی 

  کسری باشد ظاهر باشد. هذا و اگر
و اگر هیچ طرف را فضلی نیست حاصل از جنس آحاد باشد از آن جهت که ضرب هر جنســی 
که باشد در جزو خود واحد باشد. پس ضرب پنج جزو شئ در دو شئ، ده باشد و ده کعب در ســه 
جزو کعب شئ واحد باشد. و اگر یک طرف آحاد باشد حاصل الضرب از جــنس آن طــرف دیگــر 

 ده شئ در ده عدد، صد شئ باشد و ده مال در ده عدد، صد مال باشد//  و دو کعب کعب باشد
ً
. مثال

  ]۵۰[ در ده عدد، بیست کعب کعب باشد و علی هذا.
  و اگر در مضروب یا مضروب فیه استثنایی باشد، مستثنی را ناقص گویند ومستثنی منه، زاید.



 

 

١۵۵ 

سال
ر

 ۀ
رس
فا

 هی
ب
سا
 ح
در

 خیش 
ها
ب

ی
ی

 

اقص را در ناقص ضرب کنند و مجموع مستثنی قاعده آن است که زاید را در زاید ضرب کنند و ن
 سه 

ّ
 شئ اال

ً
منه شود. و زاید را در ناقص و ناقص را در زاید ضرب کنند و مجموع مستثنی شود. مثال

 دو، شش درم باشد و این هر دو مستثنی 
ّ

 سه در اال
ّ

 دو درم شئ در شئ مال باشد و اال
ّ

درم در شئ اال
  منه

ّ
 دو درم، اال

ّ
 پنج شئ اند. و شئ در اال

ّ
 شئ باشد پس اال

ّ
 سه درم در شئ، سه اال

ّ
 دو شئ باشد و اال

 خمسة أشیاء.
ّ

  مستثنی باشد. کأّنک مالی و شش عدد اال
 خمسة را در مالی ضرب 

ّ
 خمسة در مالی. مالی در مالی یک مال مال شود و اال

ّ
و اگر گوییم مالی اال

 خمسة اموال شود. پس کاّنک گفته باشیم مال 
ّ

 خمسة اموال. و حینئذکنیم اال
ّ

کــه  ٢معلوم گردد ١مالی اال
  ]۵۱[ ضرب مثبت در مثبت و منفی در منفی مثبت باشد و ضرب مثبت در منفی یا عکس، منفی باشد.

که اول مرتبۀ عدد است و جذر دارد. و دوم اشیاء است و جذر ندارد و سّیوم اموال است و  بدان 
د و پنجم اموال اموال است و جذر دارد و ششــم مــال جذر دارد و چهارم کعاب است و جذر// ندار

کعب است و جذر ندارد و هفتم کعب کعب است و جذر دارد و جذر هر یکی شیئی است که چون 
 جذر عدد، عدد باشد و جذر مال، شئ باشد و جذر 

ً
او را مربع گردانند آن جنس حاصل شود. مثال

  مال مال، مال باشد و جذر کعب کعب، کعب باشد.
طریق آن است که عدد مقسوم را بر عدد مقسوم علیه قســمت کنــی و خــارج  ٣اما در قسمتو 

القسمة نگاه داری و نظر کنی که مقسوم و مقسوم علیه از اجناسند یا از اجزا یا یکی ازین و دیگری از 
ن آن دیگر. و در دو اول نظر کنی که میان عدد و مرتبۀ ایشان فضلی هست یا نه. اگر فضلی باشد ای

فضل عّدۀ مرتبۀ خارج باشد از آن طرف که فاضل است اگر فاضل مقسوم است، و اگر فاضل مقسوم 
 اگر هر دو از اجزا باشند فضل که عــّدۀ مراتــب خــارج اســت، از 

ً
علیه است از آن طرف دیگر. مثال

 اجناس باید گرفت و اگر هر دو از اجناس باشند از اجزا باید گرفت و اگر کسری باشــد هــم بــدین
اعتبار نسبت دهند و اگر فضلی نباشد، خارج از جنِس آحاد باشد. پس خارج القسمة شش مال بر 

که فضل شئ است و سه مال بر دو شئ، یک شئ و نصــف شــئ  واسطۀ آن سه شئ، دو شئ باشد به
باشد. و قسمت ده مال مال کعب بر سه مال کعب، سه مال// و ثلث مــالی باشــد. و در قســمت ده 

که دریــن دو  واسطۀ آن کعب بر سه جزو مال کعب سه جزو و ثلث جزو مالی باشد به جزو مال مال
قسم فضل مقسوم را است. پس به هر یکی از خارج، به عدۀ مرتبه فضل ازیــن جــنس کــه اجنــاس 

  باید گرفت. است یا اجزا می
لقسمة که و در قسم ثالث مرتبۀ مقسوم و مقسوم علیه را با هم ضم کن و به هر یکی از آن خارج ا
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[ای] یکی گیر از مرتبۀ مجموع اما از طرف مقسوم، و اگر کسری باشد هم بــدین نســبت  نگاه داشته
بگیر. پس در قسمت ده شئ بر سه جزو مال، خارج سه کعب و ثلث کعبی باشــد. و در قســمت ده 

ل جزو شئ بر ده مال، یک جزو کعبی باشد و در قسمت ده مال مال بر دو جزو کعب، پنج مــال مــا
  کعب باشد و ده جزو مال مال بر دو کعب، پنج جزو مال مال کعب باشد و علی هذا.

و اگر یکی از مقسوم یا مقسوم علیه عددی باشد، قاعده آن است که همچنان مقسوم بر مقســوم 
علیه قسمت کنی و خارج القسمة نگاه داری و نظر کنی اگر عدد مقسوم علیه است بــه هــر یکــی از 

سوم فرا گیری خواه به اجزاء باشد و خواه [به] اجناس. پس خارج، در قسمِت صد خارج، یکی از مق
  جزو مال بر ده عدد، ده جزو مال باشد و در قسمِت صد کعب بر ده عدد، ده کعب باشد.

و اگر گویند که ده مال مقسوم بر شئ در ده مال مقسوم بر شئ چند باشد، قاعده آن است که احد 
ضرب کنند صد مال مال باشد و احد المقسومین را در آن دیگر ضرب کنند المضروبین// را در هم 

یند مرتفع اول مقسوم باشد بر مرتفع ثانی. درین صورت صد مال مال مقســوم بــر  مالی باشد و بگو
  مالی و بعد از عمل که معلوم شد ظاهر باشد.

ه منســوب را و اگر خواهی که بعضی ازین مراتب را نسبت دهی به بعضی، قاعــده آن اســت کــ
 ده شئ را نسبت با پنج مال، 

ً
قسمت کنی بر منسوب الیه و خارج القسمة، حاصل النسبة باشد. مثال

  ]۵۲[ چه در قسمت معلوم شده است. جزو شئ باشد. چنان ١دو
: قاعده آن است که آن شئ که تضعیف وی مراد است در مخــرج نصــف کــه دو تضعیفو اما 

 دو ماِل مضاع
ً
  در نصف ضرب کنی. تنصیفف، چهار مال شود. و در است ضرب کنی مثال

و بدان أرشدک الله تعالی که در مطلق حساب سّیما جبر و مقابله البد است که معلوماتی 
چند باشد که مجهول ازیشان معلوم کنند و أقل آن امور دو چیز باشد و لّمیــت ایــن ســخن از 

ترتیب امرین معلومین فصاعدا است منطق معلوم شود که تعریف به مفرد جایز نیست چه فکر 
جهت تأدی به مجهولی و این معلومات تارة از لفظ سائل معلوم شود و تارة از لفظ به حســب 

  عملی که کند.
  چه گوید جذر کذا یا ضلع کذا یا درم و دینار. چنان مثال اول:

ِسَم و یا از هر دو چنان مثال ثانی: چنان
ُ
ِرَب أو ق

ُ
ربتُه فی نفسُه که// گوید عدد که گوید ض

َ
ی که ض

  أو فی ِضعفه و ِزدَت علی المبلغ ثالثة تصیر کذا.
و باید که شئ را فرض کنی که مناسب کالم سائل باشد از اجناس. اگر وصــف کــرده باشــد بــه 
ُمربعّیت، تو مالی فرض کنی و اگر به مکعبّیت وصف کرده باشد تو کعبی را فرض کنی و اگــر مثــل 
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شئ را فرض کنی و مسئله را بر آن سیاق که سائل به آخر رسانیده به آخــر این وصف نکرده باشد تو 
رسانی و عظیم حاضر باشی تا غلط نکنی و چون عمل کرده باشی در آخــر بــه معادلــۀ جنســی مــر 

مسائل ِسّت «جنسی رسد یا به معادلۀ مفردی با مفردی یا به معادلۀ مرکبی با مرکبی و این دو قسم را 
فرد که آن معادلۀ جذر است با عدد و معادلۀ مال با عدد و معادلۀ مال با جذر و گویند. سه م» جبری

سه مقترنه که آن معادلۀ مال و جذر است با عدد و معادلۀ مال و عدد است با جذر و معادلۀ جذر و 
عدد با اموال. و اگرچه غیر آن نیز ممکن است اما بدین قدر اکتفا کرده آید. پس در این باب دو فصل 

   ]۵۳[ کر کنیم هر فصلی مشتمل بر سه مسئله.ذ
که اگر معادله واقع شود میان مال و جذر و عدد نظر باید کرد که  و پیش از شروع در فصلین بدان 

  مال واحد است یا اقل یا اکثر و اول ظاهر است و در صورت ثانیه و ثالثه.
که  ها دیگر همین کنی. مثل آن آن قاعده آن است که مال را با واحدی آر[ی]، یا با واحد بری و با

سه مال باشد// و سه جذر و نه عدد. بگو یک مال و یک جذر و سه عدد. و مثل آن کــه ثلــث مــالی 
باشد و سه جذر و سه عدد. بگوی مالی و نه جذر و نه عدد. و دریــن تکمیــل قاعــده آن اســت کــه 

 ِبه را از وی نسبت دهی با باقی م
ٌ

خرج و بدین نسبت از بــاقی بــر وی مخرج کسر فرا گیری و مکّمل
زیادت کنی و به هر نسبت بر آن اجناس دیگر نیز زیادت کنی. و در جذر نیز اگر گویند ثلــث شــئ 

معــادل ١معادل سه درم است تمام شئ معادل نه درم باشد و خمس شئ معادل سه درم باشد، شــئ،
  ]۵۴[پانزده درم باشد و در عمل معلوم شود انشا الله بالُحسنی.

  است و درو سه مسئله است. فصل اول در مفرداتما ا
  در معادلۀ جذر است با عدد. از مفردات مسئلۀ اول

 دو جذر 
ً
قاعده آن است که عدد را بر عدد جذور قسمت کنند و خارج القسمة جذر باشد. مثال

ل معادل بیست درم باشد، هر جذری ده درم باشد. پس اگر کسی گوید: لزیٍد علّی ألٌف و نصف ما
عمرٍو و له علّی ألٌف و نصف مال زیٍد. فرض کنیم که زید را بر مقر شئ اســت پــس عمــرو را هــزار 
باشد و نصف شئ پس زید را هزار و پانصد باشد و ربع شئ و این مجموع معادل آن شئ اول است 
که از برای او فرض کردی. پس اشیاء متجانسه ربع شئ است طرح کنــیم و از عــدیل نیــز کــه شــئ 

ربع طرح کنیم از آن طرف هزار و پانصد بماند و از عدیل// سه ربع شئ بماند. اگر خــواهیم  است،
شئ را تکمیل کنیم به آنک ربع اضافت کنیم و در عدیل نیز اضافت کنیم شئ معادل دو هزار باشد. و 

اشد و اگر خواهیم هزار و پانصد را بر سه ربع قسمت کنیم. هر ربعی پانصد باشد تمام شئ دو هزار ب
  ]۵۵[ این مال زید است. پس مال عمرو نیز دو هزار باشد.

                                                    
 : شئ باشد.نسخه. ١
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  در معادلۀ مال با عدد مسئلۀ دوم از مفردات
چه گویی چهار مال معادل چهل عدد است مال را با یکی آریم و عدد را با ربع ده باشــد و  چنان

ید که زید عدد را بر [عدد] مال قسمت کنیم، خارج ده باشد؛ گوییم مالی ده عدد است. پس  اگر گو
بر من بیست درم است و نصیب زید ازین مقدار چندان است که چون ضرب کنند او را  و عمرو [را] 

که او (زید) را است بر من. فــرض  در نفس خود و در نصف مال عمرو، سی و دو باشد و ده مثل آن
 شئ و نصف وی، د

ّ
 نصف شــئ کنیم که زید را بر مقر شئ است. پس عمرو را بیست باشد إال

ّ
ه إال

باشد. مال زید شئ است در نفس خود ضرب کنند مالی شود و در عشرة درهم ضرب کننــد عشــرة 
 نصف شئ ضرب کنند نصف مالی شود. پس مستثنی اسقاط کنند نصف مالی 

ّ
أشیاء شود و در إال

و  بماند و عشرة اشیاء معادل سی و دو و ده شئ. بعد اسقاط اشیاء متجانسه نصف مالی معادل سی
دو باشد پس مالی معادل شصت و چهار باشد. پس جذر// هشت باشد و ایــن مــال زیــد اســت از 

  ]۵۶[ بیست درم.
  در معادلۀ مال با جذر از مفردات مسئلۀ سّیوم

قاعده آن است عدد اجذار را بر عدد اموال قسمت کنند و خارج القسمة جذری واحــد باشــد. 
 دو مال معادل ده جذر باشد، جذری پ

ً
نج باشد و نصف مالی معادل پنج جذر باشد، جذری ده مثال

باشد. پس اگر گوید زید را بر من مقداری است که چون سدس وی از وی ِالقا کنند و ُملقــی را در 
ُمبقی ضرب کنند مثل آن باشد که او را بر من است. فرض کنیم که زید را بر وی شئ است و سدس 

نج سدس سدس مالی شود و این معادل آن شئ است باقی ضرب کنیم، پ ١شئ را در خمسة اسداس
که اول از برای زید فرض کردیم. و چون جذر را بر مال قسمت کردیم خارج القسمة، هفت جذر و 
مس جذری بود از برای آن که چون پنج سدِس سدس، معادل جذری باشد و تمام مخرج، سی و 

ُ
خ

مســی شش است. پس تمام مالی معادل هفت جذر و خمس جذری باشد
ُ

. پس جذری هفت و خ
  ]۵۷[ باشد و این ُمقّربه است.

 و در وی نیز سه مسئله است. فصل دوم در مقترناتاما 
چه گوید مالی و ده جذر معادل سی  در معادلۀ مال و جذر با عدد، چنان مسئلۀ اول [از مقترنات]:

  و نه عدد است. 
مربع سازی// و اضافت عدد کنی. و درین مسئله قاعده آن است که نصف اجذار را فرا گیری و 

درین صورت بیست و پنج اضافت سی و نه کنی مجموع شصت و چهار شود و جذر وی فراگیری و 
چه باقی ماند که درین صورت  ازین جذر نصف عدد اجذار را که پنج است از وی اسقاط کنی و آن
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یکی باشد، رد باید کرد با سه است یک جذر باشد. پس مالی نه باشد و دانستی که اگر مال زاید از 
ها نیز همین عمل باید کرد و اگر ناقص باشد از یکی تکمیل باید کرد مال را و آن  یکی و در آن باقی

دیگران را. پس اگر گوید که زید را بر من مقداری است که چون ثلث وی و واحــدی در ربــع وی و 
ث وی و واحدی را در ربع وی واحدی ضرب کنند بیست شود. فرض کنیم آن مقدار، شئ است و ثل

و واحدی ضرب کنیم نصِف سدس مالی و ثلث و ربع شئ و واحدی باشــد و ایــن معــادل بیســت 
است. پس [نصف] سدس مال و ثلث و ربع شئ معادل نوزده باشد و بعد از تکمیل که اضافت یازده 

مربع سه و مثل است با هر یکی، مالی و هفت شئ معادل دویست و بیست و هشت باشد. و چون 
نیم که دوازده و ربعی باشد اضافت عدد کنند دویست و چهل و ربعــی شــود و جــذر وی پــانزده و 

  ]۵۸[ نصفی است و چون اسقاط نصف عدد اجذار از وی بکنند دوازده بماند و این مقّر به است.
یی مالی و بیست و یک در معادلۀ// مال و عدد با جذر، چنان از مقترنات مسئلۀ دوم عدد  چه گو

معادل ده جذر است یا مالی و شانزده عدد معادل هشت جذر است یا مالی و سی عــدد معــادل ده 
  جذر [است].

قاعده آن است که بعد از رّد و تکمیل اگر احتیاج باشد نصف عدد اجذار را فــرا گیــری و مربــع 
رت اولــی سازی و نظر کنی عدد مذکور ناقص است از این مربع یا نصف او است یا زاید. در صــو

چه بماند جذرش فرا گیر و اضافت نصف عدد اجذار کن یا از وی ناقص  عدد را از وی اسقاط کن آن
چه حاصل شود بعد از زیادت یا بعد از نقصان جذری باشد. پس در صورت اولی جذر یا  گردان. آن

حــال هفت یا سه و در ثانیه جذر نصف عدد اجذار باشد. پس جذری چهار باشد و صورت ثالثه م
باشد. پس اگر کسی گوید که عشره به دو قسم کن به حیثیتی که مجموع مربعین قسمین شصــت و 
 شــئ. و 

ّ
هشت باشد فرض کنیم که احد القسمین از عشره شئ است آن قسم دیگر عشره باشــد إال

 بیســت شــئ 
ّ

چون هر یکی را در نفس خود ضرب کنیم و مجموع جمع کنیم دو مال و صد عدد اال
معادل شصت و هشت است؛ و بعد از جبر دو مال و صد عــدد معــادل بیســت جــذر و باشد و آن 

شصت و هشت عدد. و چون القاء مشترک کنند دو مال و سی و دو عدد معادل// بیست جذر باشد و 
بعد از رّد، مالی و شانزده عدد معادل ده جذر باشد پس جذری یا هشت باشد یا دو. پــس آن شــئ 

  ]۵۹[ و یا به عکس.هشت باشد و آن دیگر دو 
 در معادلۀ جذر و عدد است با مال. از مقترنات: مسئلۀ سّیوم

 گویند شش شئ و چهل درم معادل مالی است، بعد از رّد و تکمیل، اگر باشد نصف عــدد 
ً
مثال

اجذار را مربع گردان و اضافت عدد کن و جذر مجموع مزید و مزید علیه را بگیر و اضافت نصف 
ذری باشد. درین صورت نه را اضافت چهل کن و جذر مجموع هفــت باشــد. عدد اجذار کن تا ج

  اضافت سه کن، ده شود و این یک جذر باشد.
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پس اگر گوید زید را بر من چند است که چون در پنج درم ضرب کنند و چهل و دو اضافت کنند 
م، ما علیــه و مجموع را مضاعف گردانند مثل ضرب مقّر به باشد در نفس خود چهار بار. فرض کنی

شئ است چون در پنج درم ضرب کنند پنج شئ شود پس پنج شئ و چهل و دو را مضاعف کنند ده 
شئ و هشتاد و چهار شود و آن شئ اول را در نفس خود چهار نوبت ضرب کنند چهــار مــال شــود. 

یک  پس ده شئ و هشتاد و چهار درم معادل چهار مال باشد. و بعد از رّد، دو شئ و نصفی و بیست و
درم معادل مالی باشد. و بعد از اضافت مربع واحدی و ربعی بر بیست و یک، بیســت و دو و نــه// 
جزو از شانزده جزو از واحدی شود و جذر وی چهار و سه ربع باشد و چون اضافت واحدی و ربعی 

  ]۶۰[ کنند شش شود و آن مقّر به باشد.

  تمل است بر مقدمه و دو فصل و خاتمه.است و این قسم مشقسم سّیوم از کتاب در مساحت  اما
  در حدود و آالت و اسامی آن است. مقدمه اما

طلب معرفت کمّیت آن چیز است که در سطح است یا در جسم از امثال یا از اجزاء  مساحت
مربع یا مکعب ممسوح به و علم مساحت، علم به قاعدۀ چند است که بدان قواعد اســتخراج ایــن 

  کمّیت توان کرد.
 مسطحی است که او را چهار ضلع متساوی باشد. مربع و
 مجّسمی است که طول و عرض و َسمک (ارتفاع) متساوی داشته باشد. مکعب و
  آن باشد که او را طول و عرض و َسمک باشد. مجّسم و
هشت قبضه باشد و هر قبضه چهار انگشت. هر انگشتی مقدار شــش ُجــو کــه  هاشمی ذراع و

  گر متصل باشد و هر جوی، شش موی اسب ِبرَدون (اسب نر جلد و تند).پشت یکی به شکم آن دی
صبه و

َ
 شش گز باشد. ق

شلی و
َ
 ده قصبه باشد. ١ا

یبی و   سه هزار و ششصد گز باشد. جر
فیزی و

َ
  ُعشر جریبی باشد که سیصد و شصت گز است. ق

شل َعشیر و
َ
شلرا در نفس خود ضرب کنند، جریب شود و ا ٢ُعشر قفیز است. پس اگر ا

َ
را  ٣گر ا

  ضرب کنند قفیز شود و قصبه در قصبه عشیر باشد. ٤در قصبه
 به منزلۀ واحد است؛ در هر چه ضرب کنند آن چیز باشد. ذرع و
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چیزی باشد که// اشارت حسی به وی توان کرد و در طول و عرض و عمق هیچ ُمنقســم  نقطه و
  نشود و وی نهایت خط است.

 شود و وی نهایت سطح است.آن است که در طول فقط منقسم  خط و
 آن است که در طول و عرض فقط منقسم شود و وی نهایت جسم است. سطح و
 در هر سه طرف منقسم شود. جسم و
آن است که چون در مقابل شعاع َبَصر واقع شود در طرف اقرب، طرف ابعــد را  خط مستقیم و

 فرو پوشد.
چنین نباشد و غیر مستقیم پرگاری باشــد و آن خطــی باشــد کــه  آن است که این غیر مستقیم و

  را هیچ ضبطی نیست. محیط به دوایر شود و غیر پرگاری و آن
یین خطین و یین و سطحین متواز دو خط یا دو سطح باشند که اگر اخراج ایشــان کننــد  متواز

  و مسامتان همین باشند. إلی غیر النهایة متالقی نشوند و متالقیان به خالف آن باشد
چــه در میــان آن دو  هر خطی که مالقی خطی دیگر شود نه به حیثیتی که هر دو یک شــوند آن و

ی آن خط که مالقی آن دیگر شود متساوی باشد آن زاویهرا  ضلع باشد آن
َ
رف

َ
را  گویند. و حینئٍذ اگر ط

تر را منفرجه گوینــد  آن فراخ و اگر متساوی نباشند؛ زاویۀ قائمه گوینــد مثــل ایــن صــورت       
تر را حاّده مثل این صورت   و تنگ  .

ب و
ّ

جسمی باشد که چند سطح به وی محیط شود و به هم رسند؛ نه به نقطه  زاویۀ جسم محد
  و هر دو سطح آن متصل باشند به یکدیگر، نه به حیثیتی که یکی شوند.// 

  اسطۀ احاطت حدی یا بیشتر.و هیئتی است که حاصل شود جسم را یا سطح را به شکل و

و از جملۀ سطوح، یکی دایره است و او سطحی باشد که  فصل اول در مساحت سطوح اما

حاصل شود از احاطۀ خطی مستدیر به وجهی که در میانۀ آن خط، فرض نقطه توان کرد که هر 

د و آن خطی از آن نقطه اخراج کنند و بدان خط رسد همه متساوی باشند و آن خط را محیط گوین

نقطه را مرکز و آن خطوط را انصاف اقطار خوانند و خطی که از محیط به محیط رسد و به مرکز 

یند. و اگر دایره بگذرد آن [ای] باشد که محیطش معلوم باشد که چه مقدار است و قطر  را قطر گو

معلوم معلوم نباشد؛ محیط را بر سه و ُسبعی قسمت کنیم خارج القسمة قطر باشد. و اگر محیط 

نباشد قطر را در سه و ُسبعی ضرب کنیم حاصل محیط باشد. و مساحت دایره مقداری باشد که 

 حاصل شود از ضرب نصف قطر در نصف محیط یا ربع احدی در کل آن دیگر برین صورت:
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چه در  و اگر خطی اخراج کنند از محیط به محیط که بر مرکز بگذرد و دایره را به دو نیم کند؛ آن

الدایرة گویند و درین صورت چون خط به مرکز گذشته اســت، هــر  حاصل شود؛ آن طرفین را قطعة 

گذرد و خواه نه،  رسد خواه به مرکز می یکی نصفی از دایره باشند. و آن خط که از محیط به محیط می

 را گویند. و آن مقدار از// محیط که از یک طرف وتر به آن طرف دیگر متصــل اســت آن را َوتر می آن

ینــد و  گویند. و خطی که از وسط قوس اخراج کنند و به وتر و به مرکز رســد آن قوس می را ســهم گو

  علی هذا المثال:

  
و قدر مساحت سطح وی مقداری باشد که حاصل شود از ضرب سهم وی در نصف قوس وی 

در داخل وتر یا از وتر در نصف قوس. و اگر آن خط که اخراج کنند به مرکز بگذرد نظر کنیم که مرکز 
  :تر مثل این صورت تر باشد و اگر خارج باشد کوچک است یا خارج اگر داخل باشد آن قطعه بزرگ

  
مساحت اول مقداری باشد که حاصل شود از ضرب نصف قوس وی در نصف قطر دایره که این 

میــان چه حاصل شود از ضرب فضل میان نصف قطر مــذکور و  اند با آن قطعۀ بزرگ را از وی گرفته
سهم این قطعه در نصف وتر قطعه و هر دو مرتفع مساحت ساحت قطعۀ کبیره اســت. و مســاحت 
ثانی که قطعۀ صغیره است مقداری باشد که حاصل شود از ضرب نصف قوس دایرۀ کبیره در نصف 

که  دایره ١چه گفتیم. اما مرتفع ثانی را از وی کم باید کرد و اگر خواهی که قطر قطر دایرۀ کبیره چنان
اند بدانی نصف وتر قطعه بگیر و در نفس خودش ضرب کن و حاصل را بر  ها را از وی گرفته آن قطع

سهم قسمت کن و خارج القسمة را// اضافت سهم کن که قطر آن دایره باشد. و قطاع دایره سطحی 
اع را قطــ باشد که قوسی و دو نصف قطر به وی محیط باشند. پس اگر اکبر باشد از نصف محیط آن

یند و اگر کوچک   تر باشد قطاع اصغر گویند مثل این دو شکل  اکبر گو

  
  و مساحت سطح ایشان مرتفع یکی از آن دو خط مستقیم که نصف قطر آید در نصف قوس باشد.

                                                    
 نسخه: قطره.. ١
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جیو 
َ
که او را بیضی نیز گویند آن است که محیط شود به وی دو قوس متساوی که  شکل ِاهلیل

و او را دو قطر باشد یکی اطول و یکی اقصر متقاطع و اگر هــر دو  هر یک اقل باشند از نصف دایره
  را عدسی گویند. مثالهما ایره آن اعظم باشند از نصف د

  
واسطۀ قطر اطول او را به دو قطعۀ صغیره کنــی و مســاحت  و مقدار مساحت اول آن باشد که به

اسطۀ قطر اطول او را به و ایشان معلوم کنی و مجموع مساحت شکل بیضی باشد و مساحت ثانی به
  چه معلوم کردی. دو قطعۀ کبیره کنی و مساحت کنی چنان

سطحی باشد که حاصل شود از احاطت سه خط مستقیم که هر دو که بگیری با هم اطول  مثلث و
ر باشند از سّیوم و البته دو زاویه حاده باشند. اگر زاویۀ سّیوم قائمه باشد مثلث را قائمة الزوایا گویند و اگ

 منفرجه// باشد منفرجة الزوایا گویند و اگر حاده باشد حادة الزوایا گویند مثل هذه الصورت: 

  
خواه متساوی الساقین باشد و خواه مختلف االضالع، مقداری باشد که  مساحت قائم الزوایا اما

حاصل شود از ضرب نصف یکی از دو ساق اقصر در جمیع آن اقصر دیگر. فی الجمله در مجموع 
  انواع مثلثات عمود را در نصف قاعده ضرب باید کرد و حاصل الضرب مساحت آن مثلث باشد.

نقطۀ یکی از زوایا اخراج کنند به ضلع مقابل و قاعدۀ  خطی مستقیم باشد که از عمود مثلث و
  آن ضلع مقابل باشد.

سطحی باشد که چهار خط به وی محیط باشند و مربع متساوی االضالع آن باشد که هر  مربع و
  دو ضلع از وی متوازی و متساوی باشند هکذا:

  

  دیگر.و مقدار مساحت وی مقداری باشد که حاصل شود از ضرب یک ضلع در ضلع 
آن باشد که دو متوازی اطول باشــند از آن دو متــوازی دیگــر و مســاحت وی  و مربع مستطیل:

مقداری باشد که حاصل شود از ضرب یکی از اطولین در یکی از اقصرین. و اگر دو ضلع متــوازی 
ست و باشند و دو// مسامت و البته باید که متوازیان مختلف باشند. و اما متالقیان اگر یکی مستقیم ا

آن دیگر منحرف، البته متالقیان نیز مختلف باشند. و حینئٍذ اصغر المتالقین عمود باشــد بــر احــد 
زنقه گویند مثل این صورت: المتوازیین و آن

ّ
  را ذوال
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  را ذو الزنقین خوانند مثل این صورت:  و اگر هر دو منحرف باشند آن

  
  متوازیین. و مساحت ایشان حاصل الضرب عمود باشد در نصف مجموع

  خطی باشد که عمود باشد بر متوازیین. عمود و
شکلی باشد که محیط شود به وی زیادت از چهار خط مســتقیم. و ایــن  ذوی االضالع کثیره و

[ای] فــرض بایــد کــرد کــه  شکل اگر اضالع و زوایای وی متساوی باشند، در وسط وی اعظم دایره
محیط وی از اطراف مماس اوساط اضالع باشد. و نصف قطر این دایره در نصف مجمــوع اضــالع 

شکل باشد. و اگر قطر آن دایره معلوم نباشد اصــغر  ضرب باید کرد که حاصل الضرب مساحت آن
دایره را فرض کن که این شکل در وسط آن دایره باشد و عدد اضالع در عدد اضالع که واحدی کم 
سع مجموع مزید و مزید علیه را فرا 

ُ
 و ت

ً
کرده باشی ضرب کن و شش را اضافت این حاصل کن دایما

[جذر] آن// قطر دایرۀ صغری باشد که شکل در میان  گیر و در مربع احدی از اضالع ضرب کن که
وی است. و چون این قطر را مربع گردانی و مربع یکی از اضالع کم کنی و جذر باقی بگیــری ایــن 

  جذر مأخوذ قطر دایرۀ عظمی داخله باشد مثل این صورت:

  
مّتفقه یا مختلفه را با اشکال  و اگر مختلف االضالع و الزوایا باشد طریق مساحت آن باشد که آن

م کنــی کــه مســاحت آن شــکل 
َ

رد کنی و آن اشکال را جداگانه مساحت کنی و مجموع را با هم ض
را بــا هفــت مثلــث رد کــردیم. مســاحت ایــن هفــت  باشد. مثل این صورت که پنج ضلع دارد و آن

 [مثلث]، مساحت آن شکل باشد.

  

ُکره است و آن جسمی است و از آن جمله یکی  .است فصل دوم در مساحت اجسام و اما
ای  که محیط باشد به او یک سطح مستدیر و این سطح را محیط کره خوانند و مرکز وی نقطــه

باشد که هر خط که از وی اخراج کنند به این سطح مجموع مساوی باشد و هر یکی نصف قطر 
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یند کره باشد و خطی که از سطح به سطح رسد و به مرکز بگذرد آن  مثل این: را قطر آن کره گو

  
[ای] باشد عظمی که چون این کــره حرکــت کنــد آن دایــره  و چون توهم کنند که برین کره دایره

را  منطقه شود در وسط کره و اگر قطع کره کند به مرکز گذشته کره را به دو نصف مساوی// کنــد ایــن
یند. و مساحت بسیط این کره حاصل قطر وی باشد درین منطقــه. و مســاحت جــر م کــره منطقه گو

لثان قطر در [مساحت] اعظم دایره یا ضرب نصف قطر در 
ُ
مقداری باشد که حاصل شود از ضرب ث

  ثلث بسیط و مساحت نصف وی، نصف مساحت مذکور باشد.
اسطوانۀ مستدیره است و آن جسمی است که محیط باشد به وی سه سطح، دور آن  یکی دیگرو 

  را قاعدۀ آن مخروط گویند. ١هر یکی دایره باشند متساوی و هر یکی ازین دو
سطحی مستدیر باشد واقع میان محیط آن دو دایره و خطی که از مرکز یک دایره به  یکی دیگر و

 را سهم گویند هکذا. مرکز آن دیگر رسد آن

  
عه و

ّ
جسمی باشد که محیط شود به وی سطحی چند که دو از آن هر یکی دایــره  اسطوانۀ مضل

  ٢..باشند که قاعده باشند و باقی.

  پی نوشت
  های (مقسوم علیه ]. جزو هر عدد: منظور شمارنده١[

ً
های) عدد به غیر از خودش اســت. مــثال

. اگــر مجمــوع اجزای عدد چهار برابر یک و دو هستند یا اجزای شش برابر یک و دو و ســه هســتند
اجزای عدد با خود عدد برابر باشد عدد تام است مانند عدد شش و اگر کمتر از عدد باشــد نــاقص 

   است مانند هشت و اگر بیشتر از عدد باشد زاید است مانند دوازده.
» منســوب«یا » مقدم«گویند. به صورت کسر  می» کسر یا نسبت«]. کسر: نسبت دو عدد را ٢[

گفتند. بیشتر مواقع بــه صــورت کســر  می» منسوب الیه«یا » تالی«مخرج کسر و به » عدد کسر«یا 

1های گفتند. به کسر هم، کسر می
2

1و  
3

1و 
4

1و ... و  
10

ّمهــات کســور«یــا » گانه های نه کسر« 
ُ
» ا

هــا  گفتند. برای بیان این کســر (گویا) می» کسر ُمنطق«ها و هر ترکیبی از آنها  گفتند. به این کسر می

                                                    
 نسخه: دور .١
 . پایان رساله افتادگی دارد.٢
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انــد.  نهــاده» نصف، ثلث، ربع، ... ُعشــر«گانه اسم  نیازی به لفظ جزو نیست زیرا برای کسرهای نه

+مانند نصف و خمس (
1 1
2 5

) یا دو خمس (
2
5

´) یا ُسدِس ُعشر (
1 1
6 10

.(  

گفتنــد.  می» کسر اصم«گانه نوشت   های نه ]. به کسری که آن را نتوان به صورت ترکیب کسر٣[
اند مانند:  استفاده کرد زیرا اسم خاصی برای آنها نگذاشته» جزو«ها باید از لفظ  برای بیان این کسر

1یک جزو از یازده (
11

2) یا دو جزو از سیزده (
13

.(  

]. به کسر ٤[
n
1 )n  (1گفتند مانند:  می» کسر مفرد«عدد طبیعی بزرگتر از یک است

2
1و  

17
و  

m... و به کسر 
n

 )m  وn  (گفتند. می» کسر مکّرر«دو عدد طبیعی بزرگتر از یک است  

´گفتند، مانند: نصــف یــک ششــم ( می» کسر مضاف«]. به کسری از یک کسر، ٥[
1 1
2 6

) یــا 

´نصف یک ششم از یک چهارم ( ´
1 1 1
2 6 4

 .(  

های مرّکب را به پنج  خود، کسر مفتاح الحسابالدین جمشید کاشانی در مقالۀ دوم کتاب  ].غیاث٦[
یعنی کسری که مجموع چند کسر » های معطوف کسر« - ٢های مضاف  کسر- ١دسته تقسیم کرده است.

یعنــی » هــای منکســر کســر« - ٤یعنی کسری که تفاضل چند کسر باشــد » های مستثنی کسر« - ٣باشد 
  ترکیبی از این چهار نوع. - ٥ت یا مخرج آن یا هر دو، یک کسر باشد. هایی که صور کسر

هــای آن مربــوط بــه کســر معطــوف و  شیخ بهایی تعریف کسر مرکب را کلی بیان کرده و مثــال
ها یکی بود، مخرج کسر حاصل  اگر مخرج کسر -١چگونگی جمع کردن آنها بدین صورت است. 

بود، عدد بزرگتر، مخــرج کســر حاصــل » متداخل«د ها دو عد اگر مخرج کسر -٢نیز همان است. 
بود، حاصل ضرب آنها مخرج کسر حاصل است. » متباین«ها دو عدد  اگر مخرج کسر -٣شود.  می

(بزرگترین مقسوم علیه » وفق«بود، حاصل ضرب آنها را بر » متوافق«ها دو عدد  اگر مخرج کسر -٤
ها، کوچکترین  شود (مخرج حاصل کسر یکنیم و آن مخرج کسر حاصل م مشترک) آنها تقسیم می

  ١ها است یعنی حاصل ضرب دو عدد تقسیم بر شمارندۀ مشترک آنها). مضرب مشترک کسر
است. (عدد مفرد عددی است که فقط در یک مرتبه واقع » اعداد مفرد«]. روشی برای ضرب ٧[

 چنــد صــفر تشــکیل شــود. مثــل 
ً
، ٢٠٠، ١٠، ٨، ٥ ،١شود یعنی از یکی از ارقام نه گانــه و احیانــا

کمتر بود کــه  ١٠کنیم اگر حاصل از  ، ...). ابتدا ارقام مضروب و مضروب فیه را جمع می٤٠٠٠٠

                                                    
و اعداد متباین (نسبت به هم اول) ) ۱۲و  ۶مانند (که یکی بر دیگری بخش پذیر باشد  ی استدو عدد(متناسب)  متداخل دو عدد. ١

که مقسوم علیه مشترک ندارند) و اعداد متوافق (متشارک)  ۵و  ۹شمارد (مانند  ها را نمی اعدادی هستند که عدد واحدی، هیچ یک از آن
   شمارد). ها را می آن ۵که عدد  ۳۰و  ۲۵و  ۱۵شمارد (مانند:  ها را می اعدادی هستند که یک عدد، همگی آن



 

 

١۶٧ 

سال
ر

 ۀ
رس
فا

 هی
ب
سا
 ح
در

 خیش 
ها
ب

ی
ی

 

کنیم سپس  ضرب می ١٠بیشتر بود؛ رقم یکان حاصل را در  ١٠ضربشان آسان است. اگر حاصل از 
  کنیم و به حاصل قبلی اضافه می را در یکدیگر ضرب می ١٠تفاضل هر دو مضروب تا 

ً
کنــیم. مــثال

  شود؟  چقدر می ٨در  ٨حاصل ضرب 

+ = ® ´ = ü
ï® + =- = ü ý® ´ =ý ï- = þ þ

8 8 16 6 10 60
60 4 6410 8 2

2 2 4
10 8 2

  

  در شعری منسوب به نصیرالدین طوسی این روش بیان شده است:
  آحاد آحاد فراز آر مدام

  ده بفکن و هر زایده را ده کن نام
  وز هر طرفی نگر که تا ده چندست
  در یکدگرش ضرب کن و ساز تمام

؛ ٦٣، ص ١٣٣٤ دانشگاه تهران، ،احوال و آثار نصیرالدین طوسی ،محمد تقی مدرس رضوی(
  ).٦٢٢، ص ١٣٥٤ویرایش دوم 
علی بن یوسف بــن علــی منشــی (بــه کوشــش  لب الحسابدر کتاب با اندکی تغییر این شعر 

) ٧، ص ١٣٦٨الدین شیرازیان، مرکز انتشار نسخ خطی، بنیاد دایرةالمعارف اسالمی، تهران،  جمال
  آمده و به دنبال آن بیتی با همین محتوا آورده شده است:

  جمع مضروبین کن و آنگاه از باال نگر
  تا ز ده چندست با محصول نقصانین او

است (عدد مرکب عددی است که در دو مرتبه یا بیشتر » اعداد مرکب«برای ضرب ]. روشی ٨[
کنــیم و هــر  ، ....). در این روش دو عدد را با هم جمع مــی٢٥٠٠٠، ١٥٨، ٢٥، ١١واقع شود مثل 

 مضارب  مقدار که خواستیم از آن کم می
ً
شود). باقیمانده را در مقدار کــم  کم می ١٠کنیم (معموال

کنیم. اگر مقدار کم  م. سپس تفاضل دو مضروب را از مقدار کم شده حساب میکنی شده ضرب می
شده از هر دو مضروب بزرگتر یا کوچکتر بود (هر دو تفاضل هم عالمت بود) حاصل ضرب آنها را 

هــا کــوچکتر و از دیگــری  کنیم. و اگر عدد کم شده از یکــی از مضــروب به حاصل قبلی اضافه می
کنیم. نتیجۀ  ختلف العالمه بود) حاصل ضرب آنها را از حاصل قبلی کم میبزرگتر بود (دو تفاضل م

 ١٠این عملیات مقدار حاصل ضرب دو عدد است. این روش تعمیم روش قبلی است که به جــای 
بگیریم و عدد  bو  aشود. اگر دو عدد را  فیه کاسته می عددی دلخواه از مجموع مضروب و مضروب

  شود: وش از رابطۀ زیر اثبات میباشد، درستی این ر kدلخواه 

k(a b k) (k a)(k b) ab+ - + - - =  



 

  

١۶٨ 

  چقدر است؟ ١٥در  ١٥]. حاصل ضرب ٩[

,

+ = ® - = ® ´ = ü
ï® + =- = ü ý® ´ = >ý ï- = þ þ

15 15 30 30 20 10 10 20 200
200 25 22520 15 5

5 5 25 20 15
20 15 5

  

  چقدر است؟ ٢٢در  ١٢]. حاصل ضرب ١٠[

, ,

+ = ® - = ® ´ = ü
ï® - =- = ü ý® ´ = > <ý ï- = þ þ

12 22 34 34 20 14 14 20 280
280 16 26420 12 8

8 2 16 20 12 20 22
22 20 2

  

  برای محاسبۀ حاصل ضرب دو عدد مرکب دو رقمی: » یک دست«]. طریق ١١[
اعداد دو رقمی بود و رقم دهگان آنها مساوی بود رقم یکان یکی از آنها را با عدد حالت اول: اگر 

(حاصل هر دو جمع یکی می دیگر جمع می شود). سپس حاصل را در رقم دهگان ضرب  کنیم 
  دست آید. افزاییم تا حاصل ضرب دو عدد به ها را به آن می کنیم و حاصل ضرب یکان می

  آید. دست می ن صورت بهبدی ١٥در  ١٥مثال: حاصل ضرب 

+ = ´ =ü ü
® ® + =ý ý+ = ´ =þ þ

15 5 20 20 10 200
200 25 225

15 5 20 5 5 25
  

  چقدر است؟ ٢٣در  ٢٢مثال: حاصل ضرب 

+ = ´ =ü ü
® ® + =ý ý+ = ´ =þ þ

22 3 25 25 20 500
500 6 506

23 2 25 3 2 6
  

حالت دوم: رقم دهگان مساوی نباشد. یکی از دو عدد مضروب را در دهگان دیگری ضرب 
با هم جمع کرده و  کنیم و این دو حاصل را کنیم و یکان عدد دوم را در دهگان عدد اول ضرب می می
سپس حاصل ضرب دو رقم یکان را به آن می برابر می ١٠   افزایم. کنیم. 

  ٤٤در  ٣٣مثال: حاصل ضرب 

´ = ü
® + = ® ´ = ® + =ý

´ = þ

33 4 132
132 12 144 144 10 1440 1440 12 1452

4 3 12
  

حالت سوم: رقم دهگان یکی از آنها یک و دهگان دیگری غیر از یک باشد. رقم یکان عدد 
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 ١٠به عدد بزرگتر اضافه کنید و حاصل را  کوچکتر را در دهگان عدد دیگر ضرب کنید و حاصل را
  برابر کنید و حاصل ضرب رقم یکان را به آن بیافزایید.

  ٣٥در  ١٥مثال: حاصل ضرب 

´ = ® + = ® ´ = ® + ´ =5 3 15 15 35 50 50 10 500 500 5 5 525  

ای که حاصل را  توان برای اعداد بزرگتر هم به کار برد فقط باید در مرحله روش یک دست را می

تر  تعداد ارقام اعداد است) ضرب کنیم. شیخ بهایی حالت کلی n-110 )nکنیم در  ضرب می ١٠در 
 را نیاورده است.

n(n]. فرمول مجموع اعداد طبیعی ١٢[ ) n n... n + +
+ + + + = =

211 2 3
2 2

. 
(شیخ بهایی عدد فرد را ١٣[ فع«عدد زوج را  و» َوتر«]. فرمول مجموع اعداد فرد 

َ
نامیده » ش

(سوگند به  دوم و سوم سورۀ فجر در قرآن آمده است: ولیاٍل عشر والشفع والوتراست). در آیات 
 .های دهگانه، و به زوج و فرد) شب

... ( n ) n+ + + + - = 21 3 5 2 1  
را از استنباطات خود دانسته است. مجموع اعداد  ]. شیخ بهایی هفت قاعده بیان کرده و آن١٤[

داد طبیعی و فرد و زوج. در آخر بهایی گفته که این برابر اع ١٠٠برابر و  ١٠زوج، فرمول مجموع 
  برابر اعداد یا بیشتر هم بیان کرد. ١٠٠٠توان برای  ها را می فرمول

١-  ... n n n n(n )+ + + + = + = +22 4 6 2 1  

٢-  n(n )... n +
+ + + + =

10 110 20 30 10
2

 

٣-  ... ( n ) n+ + + + - = 210 30 50 10 2 1 10  

٤-  ... ( n) n(n )+ + + + = +20 40 60 10 2 10 1  

٥-  n(n )... n +
+ + + + =

100 1100 200 300 100
2

 

٦-  ... ( n ) n+ + + + - = 2100 300 500 100 2 1 100  

٧-  ... ( n) n(n )+ + + + = +200 400 600 100 2 100 1  
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تعداد  nام و  nجملۀ  naام در یک دنبالۀ حسابی است. اگر  n]. فرمول پیدا کردن جملۀ ١٥[
naقدر نسبت (بهایی آن را فضل نامیده است) باشد داریم:  dجمله و  a (n )d = + -1 1  

n]. فرمول مجموع جمالت دنبالۀ حسابی است: ١٦[
n

n(a a )s +
= 1

2
  

)پس  )S +
= =10

10 1 19
100

2
. 

(منسوب) کسر ١٧[ (صورت را بر مخرج تقسیم کنیم) اگر صورت  ]. اگر کسری را ساده کنیم 
(منسوب  یند خارج قسمت همیشه از اجزای مخرج  و اگر  ١٥بر  ٥الیه) است مثل یک بیاید گو

و اگر  ٤بر  ١٢مخرج کسر یک باشد گویند خارج قسمت همیشه از اجزای صورت است مثل 
کدام یک نشود گویند خارج قسمت هم از اجزای صورت است و هم از  صورت و مخرج هیچ

  .٦بر  ١٥اجزای مخرج مثل 
رت حاصل نسبت از اجزای ]. اگر مخرج به یک نسبت از صورت بزرگتر باشد در این صو١٨[

یک است یعنی حاصل به صورت 
n
گویند و اگر » منسوب«است. در این حالت به صورت کسر  1

  گویند.» مقسوم«صورت کسر بزرگتر از مخرج باشد به صورت کسر 
، ١٢١ عددی که فقط جذر دارد مثل - ١سه نوع است » ثانی«یا » مفتوح«یا » عدد ُمنطق]. «١٩[
١٠٠ ... که نصف و ثلث و ربع و  ١٢های نه گانه را دارد مانند  عددی که فقط یکی از کسر-٢، 

و .... و هر  ١٦، ٩، ٥های نه گانه مانند  عددی که هم جذر دارد و هم یکی از کسر - ٣سدس دارد 
  گفتند. می» عدد اصم«یا » عدد اول«های نه گانه به آن  عددی که نه جذر دارد و نه یکی از کسر

 » تلخیص«]. ساده کردن کسر را ٢٠[
ً
3گویند. مثال

120
1برابر  

40
است و کسر همیشه به  

  شود. کمترین مقادیر صورت و مخرج ساده می
را بر  توان آن ]. اگر عددی، حاصل ضرب یک عدد اول (اصم) در یک عدد منطق باشد می٢١[

است.  ١٠در  ١١که حاصل ضرب  ١١٠گویند؛ مانند » مشترک«اول تقسیم کرد که به آن آن عدد 
گانه است (نصف، ثلث، ... تا عشر) و نسبت  شود که از کسرهای نه یک دهم می ١١٠به  ١١نسبت 

  یک یازدهم است که از کسرهای نه گانه نیست. ١١٠به  ١٠
های نه گانه است.  و تبدیل آن به کسر ]. روشی برای تقریب نسبت یک عدد به یک عدد اول٢٢[

کنیم، چنان که هر دو  از عدد اول مخرج، یک بار عددی را کم و بار دیگر همان عدد را زیاد می
ها، تقریبی از کسر اول  مخرج جدید منطق شوند. میانگین دو کسر با همان صورت و با این مخرج

است. یعنی: 
a a a( )
b b k b k
= +

- +
1

2
  :

ً
)مثال )@ + = +

4 1 1 1 1 1
11 2 10 12 5 6
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بود به صورت  سانها یک ها است. اگر مخرج ]. روش محاسبۀ مجموع کسر٢٣[
a c a c
b b b

+
+ aها متفاوت بود به صورت  و اگر مخرج  = c ad bc

b d bd
+

+  کنیم. جمع می =

+
+ = = = + = + ´

+
+ = = = + = + = + ´

+ + + = + = = + + ´

1 1 6 5 11 10 1 1 1 1

5 6 30 30 30 30 30 30 10

5 7 40 42 82 34 32 2 2 1 1
1 1 1

6 8 48 48 48 48 48 3 3 8

3 1 3 1 7 7 154 1 1 1
1

5 10 6 12 10 12 120 4 5 6

  

a]. دربارۀ این است که کسر ٢٤[
b

چند تا کسر  
c
acاست. که جواب آن  1

b
  است. 

ً
5مثال

6
 

1چند تا 

7
´شود  است که جواب می 

= =
5 7 35 55

6 6 6
=. یعنی  ´

5 5 1
5

6 6 7
  است. 

]. اگر بخواهیم بدانیم که مجموع چند کسر، چند برابر کسر دیگری است. برای هر کسر ٢٥[
  کنیم. ها را با هم جمع می کنیم و جواب مثل قبل عمل می

]. قاعدۀ تساوی حاصل ضرب طرفین و وسطین در تناسب است، یعنی: ٢٦[
a c ad bc
b d
= ® = 

ً
مجهول و بقیه معلوم باشد، برای تعیین  )c . اگر یکی از اعداد تناسب (مثال

aمجهول داریم:  x adx
b d b
= ® =.  

ّمن به معنی ٢٧[
َ
ر و ُمث و » قیمت گذاری شده، ارزش گذاری شده، نرخ گذاری شده«]. ُمسعَّ

است. ولی در اینجا مسعر به معنی مقدار کاالی » قیمت، ارزش، نرخ«سعر و ثمن به معنی 
a(یا تعداد  aگذاری شده و مثمن به معنی مقدار کاالی مورد معامله است. اگر بهای مقدار  ارزش

) از آن کاال چقدر است؟ اگر c(یا تعداد  cخواهیم بدانیم بهای مقدار  باشد؛ می b) از کاالیی، 
  dمثّمن و  cسعر،  bمسّعر،  aباشد، آنگاه  dبهای آن 

َ
 ١٢من انگور  ١٠٠ثمن است. مثال

dمن انگور چند می شود؟  ٥دینار است؛  ´
= =

12 5 3

100 5
 ٥سعر و  ١٢مسعر و  ١٠٠در این مسئله  

3و  مثمن
5

نویسیم  مجهول است و می cدینار است،  ۵اگر بپرسند بهای چند من انگور  ثمن است. 

c ´
= = =

100 5 500 2
41

12 12 3
شود و  درهم می ۱۲من  ۱۰۰درهم باشد، بهای  ۳من  ۲۵. اگر بهای 

  من است. ۱۰۰درهم بهای  ۱۲
  دستور زیر را آورده است: مفتاح الحسابجمشید کاشانی در باب سوم از مقالۀ پنجم 
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ها یکسان باشد در این صورت نسبت سعر اولی به سعر  اگر مسعر دو معامله و همچنین ثمن آن 
  دومی برابر نسبت مثمن دومی به مثمن اولی است.

a c a cو
b d b d

¢
= = Þ

¢  

b cbc b c
b c

¢
¢ ¢= Þ =

¢   
مثقال طال پنج درهم باشد؛ در این صورت بیست مثقال مثال: اگر یک مثقال لؤلؤ ده درهم و یک 

  شود زیرا: طال صد دینار و ده مثقال لؤلؤ هم صد دینار می

 
بیست مثقال طال (مثمن طال) با ده مثقال لؤلؤ (مثمن لؤلؤ) دارای ارزش (ثمن) یکسان در واقع 
  ها را با هم مبادله کرد.  توان آن است و می

´]. مساحت جامه برابر است با ٢٨[ =
3 60010 3
4 16

و مساحت قطعۀ جامه برابر با  

´ =
1 1 502 1
2 4 16

ییم   ذرع آن  ٥٠درهم است  ١٢ذرع جامه  ٦٠٠است پس مانند این است که بگو

چقدر است؟ بنابراین 
x

=
600 50
12

xو با قاعدۀ تناسب داریم:   ´
= =

50 12 1
600

.  

روز  ١٠درهم و یک جامه و یک انگشتر و مزدش در  ٥روز برابر  ٣٠]. چون مزد کارگر در ٢٩[
درهم است. بهای جامه  ٥روز او برابر  ١٦روز یک انگشتر است، پس مزد  ٤مزدش در  یک جامه و
روز کار است. طبق قاعدۀ تناسب، قیمت جامه  ٤روز کار و بهای انگشتر معادل مزد  ١٠معادل مزد 

x ´
= =

5 10 13
16 8

xدرهم و قیمت انگشتر   ´
= =

5 4 11
16 4

  درهم است. 

 ٥انار را به یک درهم فروخته است. پس از هر  ٥انار را به یک درهم خریده و هر  ٦]. هر ٣٠[

1درهم، یک درهم سود کرده یعنی از هر درهم 
5

درهم  ١٠درهم سود کرده است. چون کل سود او  

xاش برابر است با:  است پس طبق قاعدۀ تناسب، سرمایه
x

= ® =
1 10 50
5

.  

xها باشد پس داریم:  تعداد درهم yتعداد مردان و  x]. فرض کنیم ٣١[ y+ = و هر یک  70

12مرد 
2

شود. طبق قاعدۀ  می ٣٥گیرد که جمع آنها  درهم می ٢٥مرد  ١٠گیرد. پس هر  درهم می 

تناسب، داریم: 
x x= ® =

10 20
35 70

و   
x x= ® =

25 50
35 70

.  

xتعداد دینار باشد پس  zتعداد درهم و  yتعداد مردان و  x]. فرض کنیم ٣٢[ y z+ + = 60 

 سعر لؤلؤ
 طالسعر 

 طال مثمن
 لؤلؤمثمن 
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+است. به هر یک مرد دو درهم و سه دینار رسیده است.  + =1 2 3 است پس طبق قاعدۀ  6

xتناسب داریم:  x= ® =
1 10
6 60

yو   y= ® =
2 20
6 60

zو   z= ® =
3 30
6 60

.  

کند، نهر دوم در دو روز و نهر سوم در سه روز.  ]. نهر اول حوض را در یک روز پر می٣٣[
بار  ٢بار و نهر سوم  ٣دوم بار، نهر  ٦شش است. در شش روز نهر اول  ٣و  ٢و  ١مضرب مشترک 

شود. طبق قاعدۀ تناسب داریم:  بار پر می ١١روز  ٦کند. پس حوض در هر  حوض را پر می
x x= ® =

6 6

11 1 11
یعنی حوض در  

6
11

روز معادل  
113

11
شود. شیخ بهایی  ساعت پر می 

گیریم که شش است ولی در واقع باید مضرب مشترک تعداد روزها را  میگوید مجموع روزها را  می
  گرفت که در اینجا همان شش است.

cرا به دو قسمت aخواهیم عدد  ]. از شخص می٣٤[ bتقسیم کند و عملیات مذکور را  و
cانجام دهد و حاصل را به ما بگوید جذر این مقدار همان  a b=  است. +

a b ab (a b) c a b+ + = + ® = +2 2 22  
]. از شخص بخواهید از خودش تا شخصی که انگشتر را به وی داده است بشمارد. سپس ٣٥[

  آن عدد و در نتیجه آن شخص را بیابید. ]٣٤به روش یافتن عدد اختیار شده در قسمت [
حالت دستگاه معادالت معرفی شده است. منظور از عطف عالمت  ١٦]. در این قسمت ٣٦[

  بنامیم داریم: yو مال عمرو را  xمثبت و منظور از استثناء عالمت منفی است. اگر مال زید را 

x y x yx y x y

y xy x y xy x

ì ìì ì= ± = ±= ± = ±ï ïï ïï ï ï ï
í í í í
ï ï ï ï= ±= ± = ±= ±

ï ïï ïî îî î

1 11 110 1010 10
2 28 2

11 112010 2010
22 28

  

روش «فوق را به روش زیر که امروزه به آن های  ]. شیخ بهایی دو دستگاه از دستگاه٣٧[
  گوییم حل کرده است. می» جایگذاری

x y x ( x) x x

y x y x y x y ( )

ì ì= + = + + ® = ® =ï ïï ï®í í
ï ï= + ® = + = + = + =
ï ïî î

1 1 310 10 5 15 20
2 4 4
1 1 1 1 1 110 5 5 10 20 20
2 2 4 2 4 2

 

x y x ( x) x x

y x y x y x y ( )

ì ì= - = - - ® = ® = =ï ïï ï®í í
ï ï= - ® = - = - = - = =
ï ïî î

1 1 3 20 210 10 5 5 6
2 4 4 3 3
1 1 1 1 1 1 20 20 210 5 5 10 6
2 2 4 2 4 2 3 3 3

  

تحلیل و «یا » تحلیل و ترکیب«ها، روش  دست آوردن مجهول های به ]. یکی از روش٣٨[
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 مس ؛کنیم له را حل میئدر عمل ترکیب، مساست. » تعاکس
ّ

له جواب ئولی در عمل تحلیل برای حل
اگر جمع کرده، تفریق  را عمل می له بیان کرده است عکس آنئرا در نظر گرفته هر چه مس  

ً
کنیم. مثال

ما  ،برابر کرده n کنیم؛ اگر یم؛ اگر تقسیم کرده، ضرب میکن می
n
له به ئکنیم و از آخر مس برابر می 1

  دست آید.  رسیم تا جواب به له میئاّول مس
(رأس المال) را ٣٩[ بنامیم مسئله بدین صورت است  x]. اگر اصل سرمایه 

[ ( x )- - =4 3 2 3 5 10   که حل آن به روش تحلیل چنین است:  -[2

6
522

3
25

3
253

3
22

3
2238853341212102 =¸®=+®=¸®=+®=¸®=+

xپس  =
52
6

¸جای مراحل  است. البته شیخ بهایی به  =12 4 ¸و  3 =
28 3 2
3

به ترتیب چنین  

  عمل کرده است:

- ´ = ´ =
2 1 28 8 8 2
3 3 3

و   - ´ = ´ =
3 1

12 12 12 3
4 4

 

  کنیم. مسئله چنین است:  فرض می x]. مقدار درم را ٤٠[

64
3
264

3
1

=-®=-- xxx
 

+حل:  = ® ¸ = ® ´ =6 4 10 10 2 5 5 3 xپس  15   است. 15=
)]. به بیان جبری ٤١[ x )- =2 2 1 10.  

  حل:

+ = ® ¸ = ® + = ® ¸ =
1 1 1 1 1

10 1 11 11 2 5 5 1 6 6 2 3
2 2 2 2 2   

برای حل معادلۀ درجۀ اول است. در این روش یک مقدار دلخواه مانند » روش یک خطا]. «٤٢[
a کنیم تا مقدار چه مسئله گفته روی آن اعمال می گیریم و آن در نظر میb دست آید. اگر جواب  به

xاز تناسب  xباشد مقدار مجهول  c آخر مسئله a
c b
  آید.  دست می به =

 مال زید را 
ً
xصورت  کنیم و معادله به فرض می xمثال x+ =

1 7
5

جواب  است. فرض کنیم 

aمعادله  = bباشد. پس با توجه به مسئله  5 = + ´ =
15 5 6
5

شود. مقدار آخر مسئله هم  می 

c = xآید:  دست می است پس مقدار مجهول بدین صورت به 7 x= ® = =
5 35 55

7 6 6 6
.  

aمقدار مال  گیریم. فرض کنیم می x]. مقدار مال را ٤٣[ = چه مسئله گفته روی  باشد. آن 9
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bکنیم جواب  آن اعمال می = 357
5

cشود. مقدار آخر مسئله هم  می  = است پس مقدار  20

  آید: دست می مجهول بدین صورت به

x x= ® = =
9 180 133 320 857 57

5 5

 

(دو خطا) هم برای حل معادالت درجۀ اول است. ٤٤[ أین 
َ

ط
َ

فرض  ،روشاین در ]. روش خ
چه را  نامیم. آن می» مال اول«یا » لمفروض اّو «را  و آن باشدله ئجواب مس x1 دلخواهِ  کنیم عدد می

مقدار  انهمبرابر کنیم. اگر حاصل عمل  ل میاعما ،له گفته شده است در مورد این عددئکه در مس
و  x1گرنه اختالف نتیجۀ حاصل از خواهد بود ومسئله جواب  x1 ،له خواسته استئباشد که مس

 x2دلخواه  دوباره عدد .نامیم می) e1(» لخطای اّو «را  کنیم و آن جواب خواسته شده را حساب می
ترتیب قبلی  انبه همنامیم.  می» مال دوم«یا » مفروض دوم« را گیریم و آن در نظر میله ئجواب مسرا 
بودند خطاها را تر  بیش اگر هر دو نتیجه از جواب مسئله کنیم. را حساب می )e2( »خطای دوم«

. حاصل ضرب نامیم می) ، منفیناقص( را نقصانی ها  ند آنتر بود کم اضافی (زاید، مثبت) و اگر
x( مفروض دوم در خطای اول e2 و حاصل ضرب » مضروب اول«و یا » لمحفوظ اّو «را ) 1

x(ل در خطای دوم مفروض اّو  e1 اگر خطاها هر  نامیم. می» مضروب دوم«یا » محفوظ دوم«را  )2

xجواب مسئله از رابطۀ  باشند منفی (نقصانی)یا هر دو  مثبت (اضافی)دو  e x ex
e e
-

=
-

1 2 2 1

2 1
یا  

x e x ex
e e
-

=
-

2 1 1 2

1 2
جواب مسئله باشد منفی و دیگری مثبت و اگر از دو خطا یکی  آید دست می به 

xاز رابطۀ  e x ex
e e
+

=
+

1 2 2 1

2 1
  آید. دست می به 

  کنیم. معادله بدین صورت است.  فرض می x]. مال زید را ٤٥[

(x x ) (x x )- - + - - + =
2 1 2

1 1 2 10
3 5 3

 

xکنیم  فرض می =1 پس:  .شود می ١٤دهیم  این مقدار را در معادله قرار می .33

e = - =1 14 10 xدوباره  4 =2 412دهیم  گیریم این مقدار را در معادله قرار می در نظر می 30
5

 

eشود پس:  می =2
42
5

  شود. می ٢٣هر دو خطا مثبتند. پس جواب مسئله  

/ / /

/ / /

x e x ex
e e
- ´ - ´ -

= = = = =
- -

2 1 1 2

1 2

30 4 33 2 8 120 92 4 27 6 23
4 2 8 1 2 1 2

 



 

  

١٧۶ 

بگیریم مسئله منجر به دستگاه  yو مال دوم را  x]. اگر مال اول را ٤٦[
x (y )
y (x )
+ = -ì

í + = -î

1 3 1
2 5 2

 

  شود. می
xفرض کنیم  =1 yدهیم  باشد. این مقدار را در معادلۀ اول قرار می 8 =1 شود. حال اگر  می 4

 ٣٠و سمت راست  ٦قرار دهیم سمت چپ  ٨مقدار  xجای  و به ٤مقدار  yجای  در معادلۀ دوم به
eشود پس  می = - = -1 6 30 xشود. دوباره  می 24 =2 گیریم و مثل مرحلۀ قبل  در نظر می 5

yکنیم،  عمل می =2 و  ٥دهیم سمت چپ  شود. این دو مقدار را در معادلۀ دوم قرار می می 3
eشود. پس  می ١٥سمت راست  = - = -2 5 15   و هر دو خطا منفی هستند. پس داریم: 10

x e x ex
e e
- ´ - ´ -

= = = = =
- -

2 1 1 2

1 2

5 24 8 10 120 80 40 62
24 10 14 14 7

  

د، یا به کمک فرمول آی دست می به yاگر این مقدار را در یکی از معادالت قرار دهیم مقدار 
  خطأین داریم:

y e y ey
e e
- ´ - ´ -

= = = = =
- -

2 1 1 2

1 2

3 24 4 10 72 40 32 22
24 10 14 14 7

  

های منفی  دو طرف یك معادله برای حذف جمله ههای مساوی ب عمِل افزودن جمله]. جبر ٤٧[
 .است. مقابله به معنای حذف مقادیر مساوی از دو طرف معادله و جمع جمالت متشابه است

» مجذور و مال و مربع و مضلع«) را x2و توان دوم مجهول (» شئ و جذر و ضلع«) را xمجهول (

های  برای توانگفتند.  می» مال مال«) را x4و توان چهارم (» کعب و مکعب«) را x3و توان سوم (
مانند: شود و همواره مال بر کعب تقدم دارد.  مال و کعب استفاده می کلمۀ ازبعدی به همین شکل 

مال کعب «و  x7یعنی » مال مال کعب«و  x6یعنی » کعب کعب«و  x5یعنی» مال کعب«

الی آخر. و  x10یعنی » مال مال کعب کعب«و  x9یعنی » عب کعب کعبک«و  x8یعنی » کعب
گفتند. اگر بخواهند  به هر یک از این اجناس مراتب و به شئ و مال وکعب، اصول و به بقیه فروع می

  می» جزء«هر یک از مراتب مجهول را معکوس کنند؛ قبل از آن کلمۀ 
ً
» جزء المال«آورند. مثال

یعنی: 
x2
یعنی: » جزء الکعب«، 1

x3
  و الی آخر.  1

، ٩٠٠، ٤٠٠، ١٠٠، ٩، ٤، ١]. جذر تحقیقی جذری است که مقدار آن گویا باشد مثل ٤٨[
4
9

  ، ... و 

+ = + = =
4 1 32 1 225 154
7 49 7 49 49 7

  

  های گنگ است و شیخ بهایی سه روش برای آنها آورده است. ]. جذر تقریبی برای یافتن جذر٤٩[
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  جذر تقریبی نقصانی 
kx a k a

a k
= + @ +

+
2

2
   = + @ + =

´ +
2 1 110 3 1 3 3

2 3 1 7
. 

  جذر تقریبی اضافی 
kx a k a

a k
= + @ +

+
2    = + @ + =

+
2 4 120 4 4 4 4

4 4 2
. 

  تر جذر تقریبی دقیق

 xax
a

=
2

2
   = @ = = @ =

1 19 690 1 40 12 310 3 10 3
3 6 2 69 4

. 

1برابر با  40در حالت دوم جذر 
6

3
یافته شده است ولی مطابق دستورهای فوق جذر تقریبی  

1برابر با  ٤٠نقصانی 
6

4
2و جذر تقریبی اضافی آن  

6
5

  است. 

  ]. قواعد ضرب:٥٠[

n m n m n n m
n m n m m

a b ab bax bx abx ax abx
x x x x

+ -
+´ = ´ = ´ =  

را برای مفروق منه (عددی که مقداری از آن را بکاهند) و » مثبت«]. شیخ بهایی اصطالح ٥١[
(عددی که از عدد اول کاسته شود) به کار برده است و فرمول  اصطالح منفی را برای مفروق 

(a b)(c d) ac ad bc bd± ± = ± ±    را با ذکر مثال بیان کرده است. ±
  ]. قواعد تقسیم:٥٢[

n m n m m n n n m
n m m

a a b a b aax bx x x ax x
b b bx x x

- - +¸ = ¸ = ¸ =  

 اند. که هرا به شش نوع تقسیم کرد ها پذیرفتند) معادله (چون اعداد منفی را نمی ]. پیشینیان٥٣[
 جملهیك  ،ها معادله. در سه تا از این فتندگ می» گانه ششمسائل «یا » گانه شش یها معادله«ها  به آن

 فتندگ می» مفردات«ها  که به آن است؛برابر  ،دیگر جملۀگانه (عدد، شیء و مال) با  سه های جملهاز 
 ها معادله. این فتندگ می» مقترنات« ها که به آن است؛سوم برابر  جملۀبا  جملهو در سه تای دیگر دو 
   بدین صورت هستند:

bx    اولین مفردات:      c=                         :اولین مقترنات    ax bx c+ =2  

axدومین مفردات:    bx=2                          :دومین مقترنات ax c bx+ =2   

ax  سومین مفردات:    c=2                          :سومین مقترنات bx c ax+ = 2  
ترین جمله، برابر عدد  ، ضریب بزرگها اگر بخواهیم در معادله :]. عمل رّد و تکمیل٥٤[



 

  

١٧٨ 

تر  کنیم. اگر این ضریب از عدد یک بزرگ یک شود؛ دو طرف معادله را بر این ضریب تقسیم می
تر از عدد یک باشد؛ به آن عمِل  کوچک گفتند و اگر این ضریب می» رد«باشد؛ به آن عمِل 

  گفتند. می» تکمیل«

cbx          ]. حل مسئلۀ اول مفردات:٥٥[ c x
b

= ® = 
 شود. کنیم. مسئله به دستگاه خطی زیر منجر می فرض می yو مال عمرو را  xمثال: مال زید را 

x y x ( x) x x

y x y

ì = + ® = + + ® = ® =ïï
í
ï = + ® = + ´ =
ïî

1 1 31000 1000 500 1500 2000
2 4 4
1 11000 1000 2000 2000
2 2

  

bax         ]. حل مسئلۀ دوم مفردات:٥٦[ bx x
a

= ® =2  

کنیم. مسئله به دستگاه غیر خطی زیر منجر  فرض می yو مال عمرو را  xمثال: مال زید را 
  شود. می

x y x x( x) x x x
x x( y) x y x y

+ =ì ì + - = + ® = ® =ï ï®í í
+ = +ï ï = - ® = - =î î

2 2

2

20 1 110 32 10 32 8
2 21 32 10 20 20 8 122

  

bax          ]. حل مسئلۀ سوم مفردات:٥٧[ bx x
a

= ® =2 

xمثال:  x x= ® = =2 10
2 10 5

2
xیا   x x= ® =21

5 10
2

.  

  داریم: گیریم. xمثال: مال زید را 

(x x)( x) x x x x- = ® = ® = =21 1 5 36 1
7

6 6 36 5 5
  

  ]. حل مسئلۀ اول مقترنات:٥٨[

b c b b c b c bax bx c x x x x
a a a a a a a a

b ac b b ac b ac b b ac b b(x ) x x
a a a a a aa

x x , x x , (x ) , x , x

æ ö æ ö+ = ® + = ® + + = + = + ®ç ÷ ç ÷
è ø è ø

+ + + + -
+ = ® + = ® = - =

+ = + + = + = + = =

2 2 2
2 2 2

2

2 2 2 2
2

2

2 2 2

2 2 4

4 4 4 4

2 2 2 2 2 24

10 39 10 25 64 5 64 5 8 3

  

  کنیم، داریم:  می xمثال: مال زید را 
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( x )( x ) x x x x

x x x x

+ + = ® + = ® + = ®

+ + = + ® + = = ® = - =

2 2

2

1 1 1 71 1 20 19 7 228
3 4 12 12

49 49 7 1 1 1 77 228 240 15 15 12
4 4 2 4 2 2 2

  

  ]. حل مسئلۀ دوم مقترنات:٥٩[

b c b b c b b acbx ax c x x x x
a a a a a a a

-æ ö= + Þ = + Þ = ± - Þ = ±ç ÷
è ø

2 2
2 2 4

2 2 2 2
  

x :   ١مثال  x x x ,+ = ® = ± - ® = ± =2 221 10 5 5 21 5 2 7 3  

x:  ٢مثال  x x x+ = ® = ± - ® =2 216 8 4 4 16 4  

x  .: معادله جواب ندارد٣مثال  x x+ = ® = ± -2 230 10 5 5 30  
 باشند. yو  xمقادیر  ١٠: حل دستگاه غیر خطی است. فرض کنیم دو قسمت عدد ٤مثال 

x y y x

x y x ( x) x x x x x

x ,

+ = = -ì ìï ï®í í
+ = + - = ® + + - = ® + =ï ïî î

= ± - = ± =

2 2 2 2 2 2 2

2

10 10

68 10 68 100 20 68 16 10

5 5 16 5 3 8 2
  

  ]. حل مسئلۀ سوم مقترنات:٦٠[

b c b b c b b acax bx c x x x x
a a a a a a a

+æ ö= + ® = + ® = + + ® = +ç ÷
è ø

2 2
2 2 4

2 2 2 2
  

x:                               ١مثال  x x+ = ® = + + = + =2 26 40 3 3 40 3 7 10  
  کنیم، داریم:  می xال زید را : م٢مثال 

( x ) x x x x x x+ = ® + = ® + = ® = + + =2 2 25 5 252 5 42 4 10 84 4 21 21 6
2 4 4

  




