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  منشأ، تاریخچه و اصول حساب سیاق
  ١حمد باقریم

سیاق یا سیاقت شیوۀ خاصی برای ثبت اعداد و مقادیر نقدی و جنسی بود که در ایران، ترکیه، مصر، 
اسناد تاریخی زیادی به جا مانده که در آنهــا از ثبــت مقــادیر بــه روش  میهند و چین به کار  رفت. 

  رفت. های روزمره و نیز امور دیوانی به کار می سیاق استفاده شده است. سیاق در ثبت حساب
 ۵۰شد. تا حــدود  ها تدریس می خانه در ایران تا حدود یک قرن پیش، حساب سیاق در مکتب

اکنون برخی از بازاریان سالخورده و  ی بازرگانی از سیاق استفاده میها سال پیش هم در معامله شد. 
های زیــادی دربــارۀ  های تاریخی با سیاق آشنا هستند. رســاله همچنین چند تن از پژوهشگران متن

 در دورۀ قاجار، چاپ سنگی شده
ً
اند. در چند دهۀ اخیر،  سیاق به جا مانده که برخی از آنها، عمدتا

برای اطالع بیشتر دربارۀ این آثار بنگرید به و کتاب هم در این زمینه چاپ شده است. چندین مقاله 
  فهرست موجود در انتهای مقاله.

در میان کاتبان متــأخر معمــول شــده :«دربارۀ خط ویژۀ کاتبان امور دیوانیبه نوشتۀ ابن خلدون 
آنان معلوم  در نزدوفی را که کنند و حر متصل می ها اجزای آنها را به هم است که در بعضی از کلمه

داند. از این رو دیگران از درک ایــن  اندازند؛ چنان که جز اهل اصطالح دیگری آنها را نمی است می
... آن قدر در نوشــتن  تندقضاهای سلطانی و دفاتر  شوند و اینها کاتبان دیوان ها عاجز می  گونه کلمه

کنند که [خط آنــان] بــه منزلــۀ معمــایی  الغه میاصطالحاتی که به این گونه امور اختصاص دارد مب
  .)۸۴۰، ص ۲، ج ابن خلدون» (شود می

نِ 
َ
ِنه در آغاز مشروطیت، ترجمــۀ ایــرج پروشــانی، (خاطرات سفر  اوراق ایرانیه در کلود ا

َ
کلود ا

» مالیــه در ایــران«ش در پاریس نگاشته است، در بخش ۱۳۰۳م/ ۱۹۲۴) که به سال ۱۳۶۸تهران، 
آور: مستوفیان دارای خط و ارقامی سری و محرمانه هستند.  یک چیز شگفت«نویسد:  ) می۴۲(ص 

                                                    
  ، ، عضو هیأت علمی پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهرانمیراث علمی اسالم و ایرانسردبیر نشریۀ  .١

mohammad.bagheri2006@gmail.com 
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د باید کلید این رموز را در اختیار داشته باشد. تنها برای اینکه کسی از حساب و کتابشان سر در بیاور
شود به علت غرور این دستگاه  توانند به این حساب رسیدگی کنند. از اینجاست که می خودشان می

ِنه به خاطر » اداری دولتی که زبان و خطش جز برای اعضایش مفهوم نیست پی برد.
َ
در واقع کلود ا

ماهیت و تاریخچــۀ ســیاق، بــه نادرســت آن را بــه حســاب  بی اطالعی از علت وجودی، ساختار،
  کاری گذاشته است. پنهان

ای دربارۀ حساب  زاده ایرانشهر مقاله ق) حسین کاظم۱۳۳۳ش/ ۱۲۹۴میالدی ( ۱۹۱۵در سال 
 -۱۹۰۶ش والتــر هینــتس (۱۳۳۱. در ســال ١منتشر کرد جهان اسالم مجلۀسیاق به زبان فرانسه در 

(در سیاق) اثر عبدالله بن محمد بن کیا مازندرانی (تألیف حدود  لکیهرسالۀ ف) متن فارسی ۱۹۹۲
های دیگــری در  ق) را در ویسبادن (آلمان) به چاپ رساند. شاگردان هینتس زیر نظر او رساله۸۶۵

انتشار دادند. یک اثر مهــم دربــارۀ  نامه سعادتو  السعاده قانون، الحساب شمسهای  سیاق با عنوان
در  ۱۳۳۴/ ۱۹۵۵، پژوهشگر مجارستانی، در سال ٢هتِ ِک ن آلمانی بود که الیوس فِ سیاق کتابی به زبا

مورد سیاق دورۀ عثمانی در دو جلد منتشر کرد. فکته در جنــگ جهــانی اول اســیر شــد و در دوران 
اسارت از هم بندانش ترکی یاد گرفــت. پــس از 
آزادی، به پژوهش روی اسناد مالی دورۀ عثمانی 

کشــورهای اروپــایی دیگــر کــه در مجارســتان و 
موجود بود پرداخت. فکتــه در ایــن اثــر تصــویر 

سند را با بازنویســی و ترجمــۀ آنهــا  ۱۰۰حدود 
اثر میــرزا  االرقام مجمعآورده است. کتابی به نام 

بدیع دیوان شامل اطالعات فراوان دربارۀ ســیاق 
هـــ) بــه کــار ۱۲که در دیوان امیر بخــارا (ســدۀ 

در سال  ٣ب. ویلدانوارفت به کوشش خانم آ.  می
ــد ۱۹۸۱/ ۱۳۶۰ ــر ش ــکو منتش ــاب ٤در مس . کت

فروغستان: دانشنامۀ فن استیفا بسیار مفید دیگر، 
تألیف محمــد مهــدی فــروغ اصــفهانی  و سیاق

ق) از مســتوفیان عصــر ۱۲۷۴بعــد از  -۱۲۲۳(
                                                    

 . بنگرید به فهرست مراجع در پایان مقاله.١
2. Lajos Fekete 

  در پیوستی بر مقالۀ حاضر. دائرةالمعارف ترکبنگرید به مطلب 
3. A. B. Vildanova 

)، ۵(شمارۀ پیاپی  ۱، شمارۀ ۳، سال میراث علمی، ترجمۀ پروین منزوی، »مجمع االرقام«. برای اطالع بیشتر دربارۀ این اثر بنگرید به: ٤
  .۱۳۰- ۱۱۵، ص ۱۳۹۳بهار و تابستان 
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به کوشش ایرج افشار در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب چاپ شده  ۱۳۷۸قاجار است که در سال 
شناسی فرانسه در ایران  دربارۀ سیاق در مؤسسۀ ایران ۱۳۷۵ایرج افشار در روز چهارم آذر ماه  .١تاس

)IFRIدر  ۱۳۸۷آذر  ۱۱رانی جامع و مفیدی کردند. محمد باقری (نگارنده) هم در تــاریخ  ) سخن
رانی کرده است.  سخن »آشنایی با شیوۀ سیاق در حسابداری قدیم«خانۀ ریاضیات اصفهان دربارۀ 

در دو مقطــع مقــدماتی و » کارگاه آموزشی ســیاق«ای با عنوان  الحکمایی نیز دوره عمادالدین شیخ
  اند. در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار کرده ۱۳۹۸تا بهار  ۱۳۹۷پیشرفته از تابستان 

کشور نیــاز داشــتند. از ها پس از فتح ایران، به کمک ایرانیان در انجام امور مالی و اداری  عرب
ها بودند تا بتوانند بر رونــد کارهــا اثــر  سوی دیگر، ایرانیان هم مایل به حضور در امور دیوانی عرب

 این شیوه کارآمدتر از مقاومت رو 
ً
بگذارند و در حد امکان میراث تمدن ایرانی را حفظ کنند. ظاهرا

مــالی بــه دســت ایرانیــان و بــر پایــۀ ها بود. تا اواخر سدۀ نخست هجــری، کارهــای  در رو با عرب
ها، حاکمان جدید تصــمیم  شد. سپس با تثبیت سلطۀ عرب های رایج دورۀ ساسانی انجام می روش

گرفتند که دیوان را از فارسی به عربی برگردانند. برای این کار هم همچنان به ایرانیانی نیاز داشتند که 
  با زبان عربی آشنایی کافی داشته باشند.

نگار عــرب در ســدۀ ســوم هجــری کــه برخــی او را ایرانــی تبــار  یحیی بالذری تاریخ احمد بن
نویسد که این انتقال به دست کاتبی ایرانی به  ) می۳۰۱-۳۰۰(ص  البلدان فتوحاند در کتاب  دانسته

ق) ۹۵ق) انجام شد که در خدمت حجاج بــن یوســف (د ۹۰نام صالح بن عبدالرحمان (د حدود 
ایرانی دیگری به نام زادان فرخ، پسر پیری که صالح را به حجاج معرفی کرده  حاکم عراق بود. کاتب

ق، پســرش مــردان شــاه بــه ۸۴بود با این کار به شدت مخالف بود. پس از مرگ زادان فرخ در سال 
صالح گفت که چنین کاری نشدنی است. برخی ایرانیان هم پذیرفتند که صد هزار درهم به صــالح 

ین کار باز دارند. اما صالح بر انجام خواستۀ حاکم پافشاری کرد. پــس از انتقــال بدهند تا او را از ا
دیوان از فارسی به عربی به دست صالح، مردانشاه او را به خاطر این خیانت ضد ایرانی نفرین کرد: 

(ابــن نــدیم، ص » خداوند ریشۀ تو را از بیخ و بن درآورد همچنان که فارسی را از ریشه درآوردی«
دفترهای مالی شام (سوریه) هم به دستور خلیفه عبدالملک بــن مــروان در همــان زمــان از  ).۴۴۳

ها دیرتر در دیگــر نــواحی قلمــرو  ). این کار مدت۱۹۳یونانی به عربی برگردانده شد (بالذری، ص 
 در خراسان 

ً
سال بعد و مدتی بعد در اصفهان به وسیلۀ یکــی از  ۴۰اسالم هم صورت گرفت؛ مثال

 ٢). آ. فراینهــرن فــون کِرِمــر۲۳۳ق) انجام شد (ابن رسته، ص ۱۳۷ابومسلم خراسانی (د  اطرافیان
ترین نمونــۀ موجــود ســیاق را  در وین منتشر کرد، کهن ۱۸۸۷اتریشی در اثری پژوهشی که در سال 

                                                    
  .۸۲- ۸۱، ص ۱۳۹۱، بهار و تابستان ۱، شمارۀ ۱، سال میراث علمی. بنگرید به معرفی این اثر به قلم غالمحسین صدری افشار در ١

2. A. Freinhern v. Kremer 
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ه خلیفۀ عباسی در سال 
ّ
ق دانسته است. اما ۳۰۶سندی مالی نوشتۀ علی بن عیسی برای المقتدر بالل

  اند. ران دیگر در این مورد ابراز تردید کردهپژوهشگ

  
ای عربی به معنی سبک، روش و همچنین راندن (چهارپایان) اســت.  واژه» سیاقت«یا » سیاق«
تألیف ابن  الفهرستهای مالی در کتاب  ترین مورد استفاده از این واژه برای شیوۀ ثبت حساب کهن

کتب دینی «... از » سخن در کیفیت تراشیدن قلم«ق) است، که در بندی با عنوان ۳۷۷ندیم (در سال 
) روایــت ۴۴۳-۴۴۱). او در جای دیگری از همین کتــاب (ص ۳۵نام برده است (ص » و سیاق...

تــاب ق) در ک۷۰۹نگــار شــیعی (د  بالذری را تکرار کرده است. ابو جعفر محمد بن طقطقی تاریخ
نام دارد) به علم سیاقت اشاره کرده است.  تجارب السلف(که ترجمه و گسترش آن به فارسی  الفخری

و » علم سیاقت و حساب ضبط مملکت و حصر دخــل و خــرج«نویسد که حاکمان مغول از  او می
یسد که  ) می۱۴۶ری از کتاب (ص ). او در جای دیگ۲۲کردند (ص  پزشکی و نجوم پشتیبانی می نو

های دیوانی از فارسی به  ق) حساب۸۶-۶۵مان عبدالملک بن مروان خلیفۀ اموی (خالفت در در ز
شد که زبــان و  به کسانی گفته می» مستعرب«ابداع شد. » عربینسیاقت مست«عربی انتقال یافت و 

عقد ارتفاع الخراج والضياع العامه بالمشرق عل ال
 ١۵٧٠۵٢۵ واالرتفاع باالمانة والضمانة

الخراج واالعشار واالخماس بالري والدماوند م ما فيه 
 ۴۶۵٠٧٨ مما استخرجه ابن داودان واحمد بن عل

   ١٢٢۶۴۴ الضياع بها
 الضياع  ١١۵٧١٠ الخراج: ن وابهرقزوين وزنجا

۵٨٢٩٠ 
 ٨٠٢٢٩ الضياع  ١٩٧٢٢٩ الخراج: قم

الخراج عل العقد المجدّد م خراج االكراد : اصفهان
الضياع  ۴١٠١٧٨ وما يغل من االيغار وضياع السلطان

 ١٨٩٣٣۴ بها
 الضياع  ١٨۵۶٣۶ الخراج: يغارينماه البصرة واال

٢۶٧۵٢٠ 
 ۵۵٧٨٩ الضياع  ١۵٠۴٨٠ الخراج: همدان

ساوة ودار   ١۶٧۵٠ الضياع  ۵٧٧۴۶ الخراج: ماسبذان
وفة بالخراج سوى الضياع   ١٧۶٢۵ الضرب بها ماه ال

  ٨٩۵٠٠ الضياع بها  ١٠۵۶٧٨ الراسية والمستحدثة والطُعم
ارمينية وآذربيجان   ٣٠٠١۵ الحلوان عن الخراج والضياع

 عل المعارفة الت فورق عليها سبيل السعر
 صفحۀ سند هماناز  کرمر بازنویسی از سند کرمر ایصفحه تصویر
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کردند. ابن طقطقی شــیوۀ جدیــد ثبــت  های عربی پیروی می آداب عربی را پذیرفته بودند و از شیوه
 به اختصار سیاقت یا سیاق شده است.» سیاقت المستعربین«ا را ه حساب

ً
  خوانده که بعدا

یسنده و متفکر بزرگ ایرانی در سفرنامه۴۸۱-۳۹۴( ناصر خسرو نویســد:  اش می ق) شاعر و نو
گفتند؛ نزدیک  در سمنان] مردی نشان دادند که او را استاد علی نسایی می ۴۳۷در روز اول ذیحجۀ «[

، و گروهی طب و گروهی خواندند میی نزد وی حاضر، گروهی اقلیدس [=هندسه] وی شدم... جمع
  ).۵و  ۴(ص » ندانم... ١حساب... چون با ایشان در بحث شدم، او گفت: من چیزی از سیاق

  
 جدول سیاق برای مقادیر دینار

   

                                                    
 دانسته شده است.» سپاهیانه«ها  . صورت درست این کلمه در برخی تصحیح١



 

  

٨ 

پ، اســتانبول) نوشــتۀ ۹۹، گ ۴۰۷۴(نسخۀ فاتح  دستور دبیرینمونۀ کهنی از سیاق در رسالۀ 
تصحیح عدنان صادق ارزی ق) در عهد سلجوقی آمده است. ۵۸۵محمد بن عبدالخالق میهنی (در 

  در آنکارا منتشر شده است. ۱۹۶۲از این اثر در سال 

  
  عبدالخالق میهنی دستور دبیریبخشی از رسالۀ 

  

 وهو النیسابوریه

 من العین الف مأتي دینار
 االموال الدیوانیه

 ثمانمائة دینار
 االخراجات بالقصبة

 اربع مائة دینار

 االصل
 خمس مائة وخمسین دینار

 نفقة الوفد
 خمسة وعشرین دینار

 اخراجات المعسکر
 مائة وخمسین دینار

 الفرع
 مأتی وخمسین دینار

 العوارض
 مائة وخمسین دینار

 علوفة االمرا فالن وفالن
 وسبعین دینارخمسة 

 الفرع القدیم
 کذا مائة خمسین دینار

 الفرع المستحدث
 مائة دینار

ً
 علی قرار کذا دینارا

 كوجه ذل
 
ً
 زیادة ... استظهارا

اء
ّ

 علی سهام الُمش
 
ً
 ... کذا دینارا

ً
 ... سهما

 
ً
 کذا دینارا

 علی المفردین
 
ً
 کذا دینارا

 دسـتور دبیـریرسالۀ  ازبخش بازنویسی همان 

 میهنی
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الدین محمد بــن محمــود  اثر شمس نفایس الفنون في عرایس العیوندر کتاب دایرةالمعارفی فارسی 
- ۳۰۳، ص ۱هـ) باب کوتاهی دربارۀ نوشتن اعداد و کسرها به خط سیاق آمده اســت (ج  ۸آملی (سدۀ 

). غیاث الدین جمشید کاشانی ریاضــیدان و اخترشــناس نامــدار ایرانــی در ســدۀ نهــم هجــری در ۳۱۱
، هنگــام بیــان ضــرب حســابال مفتاحهای نخست و دوازدهم مقالــۀ دوم کتــاب ریاضــی مهمــش،  باب

1کسرهای دانگ (
1)، طسوج (6

1) و شعیر (24
بردند یاد کــرده اســت  ) از منشیانی که سیاق به کار می96

ن اســت، در مسئلۀ ریاضی گونــاگو ۴۰). او همچنین در مقالۀ پنجم این کتاب که شامل ۵۹و  ۴۲(ص 
ها را به خــط ســیاق داده اســت.  شود، جواب که به مقادیر نقدی مربوط می ۳۰و  ۲۹، ۲۸، ۲۱های  مثال

عکســی، نســخۀ کتابخانــۀ (چاپ  الحساب لبهـ) هم در کتاب ۶علی بن یوسف بن علی منشی (سدۀ 
در چند موضــع ) ۱۳۶۸الدین شیرازیان، تهران،  به کوشش جمال ،۵۲۱۳مرکزی دانشگاه تهران به شمارۀ 

 التواریخ ســیاق. در کتــاب از جمله باب دوم از قسم دوم (در معامالت) عالیم سیاق را به کار برده اســت
) نگاشتۀ محمد ابراهیم، تاریخ عمومی ایران از کیومرث تا شاه عباس دوم به طریق ســیاق تاریخ سیاقی(

آستان قــدس). در کتــاب دیگــری بــه نــام  ۴۲۴۶و  ۴۲۴۵ملک و  ۴۱۰۷های  نوشته شده است (نسخه
های حوادث به شیوۀ  هم سالق) ۱۳از محمد جعفر حسینی (متخلص به آصفی) (قرن  مجمل التواریخ
ها در ایران به کار رفت و تکامل یافت  خط سیاق سده .)۱۰۷۱، ص ۲(منزوی، ج  است سیاق ثبت شده

و به برخی کشورهای عربی، مصر، آسیای میانه، آسیای مرکزی، هند و چین منتقل شــد. در چــین بــه آن 
ـ تی ـ فی«  از واژۀ عربی  گفته می» اس 

ً
در  گری) گرفتــه شــده اســت. (مســتوفی» استیفا«شد که احتماال

 ملغا شد.۱۲۸۵ران استفاده از سیاق در پی انقالب مشروطیت (در سال ای
ً
 ش) رسما



 

  

١٠   
 کاظم زاده ایرانشهرای از سیاق هندی، برگرفته از مقالۀ  نمونه

  )های مالی در هند در سدۀ دهم هجری به سیاق برگردانده شد. حساب(

های  پهلوی دورۀ ساسانی، واژه های مالی از فارسی به عربی، به جای ارقام در برگرداندن حساب
اما ساختار ریاضی دستگاه عددنویسی فارسی میانه  ؛عربی به صورت ساده و کوتاه شده به کار رفت

یسی فارسی پیش از اسالم از گروه دستگاه   حفظ شد. دستگاه عددنو
ً
های شمار رمزی بود که اساسا

اکنون در سراسر جهان به کار با شیوۀ عددنویسی هندوعربی که ساختار ارزش موضعی دارد و 
شود و  نماد یا رقم ثبت می ۱۰رود فرق داشت. در دستگاه دهدهی هندوعربی همۀ عدد با تنها با  می

های شمار  هر رقم بسته به اینکه در کدام موضع یا مرتبه قرار گیرد ارزش متفاوتی دارد. در دستگاه
تا  ...، ۲۰۰، ۱۰۰و برای  ۹۰تا  ...، ۲۰، ۱۰و همچنین برای  ۹تا  ...، ۲، ۱رمزی، نمادهایی برای 

 مجموع ارزش نمادهایی است  ، الی آخر وجود دارد. در این دستگاه۹۰۰
ً
های شمار، هر عدد صرفا

 یک دستگاه که آن را تشکیل می
ً
عددنویسی رمزی ناقص  دهند. دستگاه عددنویسی پهلوی عمال

 
ً
نبود. همچنی ۱۲ۀ نشان    و آنگاه ۱۰نشانۀ   و  ،۲نشانۀ       بود. مثال

 عدد  بود. همین شیوۀ جمعی در سیاق به کار می ۶نشانۀ     و ۳نشانۀ   
ً
رفت و مثال

و  ۱۰۰های  شد. به عالوه، در عددنویسی پهلوی و سیاق، مضرب نوشته می     به صورت ۱۲
 در پهلوی با  و ضریب آنها ساخته می ۱۰۰۰یا  ۱۰۰با ترکیب ضربی نمادهای  ۱۰۰۰

ً
شد. مثال
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نوشتند.  می    را به صورت ۲۰۰عدد  ۱۰۰به نشانۀ   و ۲به نشانۀ     ضربیترکیب 
است. در سیاق  ۱۰۰۰نشانۀ   شد که در آن نوشته می      به صورت ۲۰۰۰به همین ترتیب 

های مربوطه نوشته  به همراه ضریب   و    با نمادهای ۱۰۰۰و  ۱۰۰های  مضرب هم
    بود که به ترتیب به صورت  ۱۰۰۰کل ششد. مورد دیگر تشابه عددنویسی پهلوی و سیاق،  می

 هر دو با واژۀ عربی   و
ً
به معنی هزار مربوط بودند، زیرا الفبای پهلوی  الفبود که احتماال

های تاریخی در مورد ریشۀ ایرانی  ها در ساختار ریاضی روایت هم ریشۀ سامی داشت. این شباهت
  کند. پیش از اسالم سیاق را تأیید می

سیاق بر دو گونه بود: سیاق نقدی و سیاق جنسی. در سیاق نقدی اعداد بیانگر دینار بودند. برای 
  اد میهای دیگر مثل وزن، اندک تغییری در انتهای سمت چپ نمادها ایج نمایش کمیت

ً
شد. مثال

  شد. ثبت می            خروار به صورت ۱۰و         من به صورت  ۱۰،     دینار به صورت ۱۰
 عربی داشتند. حاالانتقال، تکمیل و ترویج ارقام هندودانیم که ریاضیدانان ایرانی نقش مهمی در  می

این ارقام را برای امور مالی و دیوانی استفاده نکردند؟ همین سؤال در مورد  آید که: چرا این سؤال پیش می
های ایرانی تا زمان جنگ جهانی دوم وجود دارد که در آنها اعداد نه با ارقام هندوعربی  ها و تقویم زیج

دند: کر شدند. شاید علت این امر دلیلی باشد که طرفداران سیاق مطرح می بلکه با حروف ابجد نوشته می
های عددنویسی سیاق و ابجد امکان تحریف عمدی یا غیر عمدی اعداد کمتر بود. اما در  در دستگاه

 با افزودن تنها یک صفر، مقدار عدد تغییر زیادی می
ً
  کند. دستگاه شمار هندوعربی مثال

سی در گوید که این شیوۀ عددنوی شامل بابی دربارۀ ارقام هندوعربی است. اما مؤلف می رسالۀ فلکیه
  ).۲۴" است و امکان خطا در آن وجود دارد (مازندرانی، ص ها رود زیرا وابسته به "نقطه ار نمیاسناد مالی به ک

  مراجع:
  .۱۳۶۵چانلو، تهران، انتشارات امیرکبیر،  ، ترجمۀ حسین قرهأعالق النفیسهابن رسته، 
  .۱۸۶۰پیشین)، (عربی)، چاپ و. آلوارت، گوتا (آلمان شرقی  تاریخ فخری، یابن طقطق
  .۱۳۵۰، ترجمۀ رضا تجدد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، الفهرستابن ندیم، 

یه، لیدن (هلند)،  فتوح البلداناحمد بن یحیی بالذری،    .۱۸۶۶(عربی)، م. ی. دخو
تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی، ، ۲، ج های فارسی وارۀ کتاب فهرستاحمد منزوی، 

  .۱۳۸۲چاپ دوم 
  .۱۳۱۷(عربی)، چاپ م. سقا و دیگران، قاهره،  الوزراء والکتابجهشیاری، 

جلد، چاپ  ۳(فارسی)،  نفایس الفنون في عرایس العیونشمس الدین محمد بن محمود آملی، 
  .۱۳۳۶محمد علی شعرانی، تهران، 
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، ترجمۀ محمد پروین گنابادی، تهران، مرکز مقدمۀ ابن خلدونعبدالرحمن بن خلدون، 
  .۱۳۶۲رات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، انتشا

ه بن محمد بن کیا مازندرانی، 
ّ
(فارسی)، چاپ والتر هینتس، ویسبادن،  رسالۀ فلکیهعبدالل

۱۹۲۵.  
  ق.۱۳۰۵، چاپ سنگی، تهران، الحساب مفتاحغیاث الدین جمشید کاشانی، 

بزرگ اسالمی، ، تهران، مرکز دائرةالمعارف ۲، احمد منزوی، ج های فارسی فهرستوارۀ کتاب
  (چاپ دوم). ۱۳۸۲

  .۱۹۸۱(فارسی، چاپ عکسی)، چاپ آ. ب. ویلدانووا، مسکو،  مجمع االرقاممیرزا بدیع دیوان، 
  .۱۳۷۰، تهران، های جیبی به کوشش نادر وزین پور، شرکت سهامی کتاب، سفرنامهناصر خسرو، 

Fekete, L., Die Siyāqat-Schrift in der türkischen Finanzverwaltung, 2 vols., 
Budapest, 1955. 

Kazem-zadeh Iranshahr, H., « Les chiffres Siyâk et la comptabilité persane », 
Revue du Monde Musulmane, vol. 30 (1915), pp. 1-51. 

Kremer, A. von, Über das Einnahmbudget des Abbasiden-Reiches Jahr 306H., 
Wien, 1887. 

  

بارۀ سیاق رسالهفهرست    های خطی و چاپی در

 ق.۱۳۱۷، بابا شاه اصفهانی، به کوشش میرعماد الحسنی، چاپ سنگی، آداب المشق ·
(تجدید چاپ ٧٨ق، رقعی، ١٣٢٩، علی فرهومند، تهران، المحاسبات احسن · ق و ١٣٤٣ص 

 ش).١٣١٧
ترجمان معروف به ، ناصرالدین یحیی بن مجدالدین محمد األوامر العالئیة في األمور العالئیة ·

 ص.٧٤٤، ١٩٥٦بی، آنکارا،   ابن بی
ی حسینی اصفهانی سید عبدالوهاب فرزند محمد امین شهشهان، الدفاتر بحرالجواهر في علم ·

 .١٣٩٧نژاد، تهران، نشر تاریخ ایران،  ق)، به کوشش علیرضا نیک١٢٥٣(زنده در 
االشراق  لوامعتمامی برگرفته از رسالۀ  بهالحکمایی نشان داده است که این متن  الدین شیخعماد

ه مرعشی قم به شمارۀ  والسیاق في الحساب
ّ
) تألیف ٣١٥٣(نسخۀ یکتا در کتابخانۀ آیت الل

(بنگرید به مقالۀ ١٢٦١محمد امین خویی (در سال  یسندۀ واقعی «ق) است  بحر الجواهر نو

، به کوشش وز باقرزادهنامۀ دکتر فیر فیروز: جشن فرّ در مجموعۀ » کیست؟ في علم الدفاتر

 ).٥٨٠-٥٦١، ص ١٣٩٧ش، تهران، ریامناحمد محیط طباطبائی و شاهین آ
ه بن فضلتاریخ وصاف ·

ّ
ه وصاف، تهران،  ، عبدالل

ّ
 ص.٣٠٣ش، سنگی، خشتی، ١٣١٤الل
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، شمارۀ شناسی و فرهنگ عامۀ ایران مردم، اصغر کریمی، »حساب سیاق یا حساب دیناری« ·

 .۱۰۰-۹۱، ص ۱۳۵۶، زمستان ۳
ق. تصحیح این اثر ١٣٢١، دبیر قاجار تفرشی، حسین بن سید باقر، چاپ تهران، السیاق خالصة ·

 نژاد توسط انتشارات مدید در تهران چاپ شده است. به کوشش علیرضا نیک ١٣٩٧در سال 
 ، به نام فخرالوزرا میرزا محمد مهدی الحسینیالمقصرة الرسالة=  اوراجه=  ذخیره ·

  سپهساالر) هست. –مجلس  –ملک  –چند نسخۀ خطی از آن در تهران (دانشگاه 

الدین ابو اسحاق محمد عاشقی کرمانی، به نام شاه تهماسب صفوی  ، غیاثرساله در سیاق ·

 ق)٩٨٤- ٩٣٠(
  آستان قدس ۷۱۴۸نسخۀ شمارۀ 

ابداع  ، محمد مهدی فرزند محمدرضا با دیباچۀ وزیر سرکار قوللر آغاسی کهرساله در سیاق ·

 سیاق را از حضرت علی دانسته است.
  های مجلس، دانشسرای عالی و ملک هست. های خطی آن در کتابخانه نسخه

 ، از مؤلفی ناشناختهرساله در سیاق ·
  ای در کتابخانۀ الهیات موجود است. سه نسخۀ خطی آن در کتابخانۀ مجلس و نسخه

 (عربی) الرسالة العمادیة في فن السیاق ·
 کتابخانۀ دانشگاه لیدن (هلند) ۱۰۳۹نسخۀ شمارۀ 

 ، تألیف عماد سراوی رسالۀ عمادیه ·
 پ.۱۵۹ –ر ۱۳۷خاوری کتابخانۀ دانشگاه لیدن، گ  ۱۰۱۵نسخۀ خطی شمارۀ 

ه (عبدالرحمان) فرزند محمد فرزند کیای مازندرانی به سال رسالۀ فلکیه ·
ّ
به نام  ٨٦٥، عبدالل

 المعالی وزیر فلک
  مراجع مقاله.برای چاپ آن بنگرید به 

ه فرزند علی فلک عالء تبریزی، به نام سعدالدین محمد رسالۀ فلکیه=  نامه سعادت ·
ّ
، عبدالل

 الدین امیر حاجی الدین علی ساوجی و شرف فرزند تاج
 در فرهنگستان  نسخه

ً
های آن در کتابخانۀ مجلس و در شهرهای بورسا و ایاصوفیای ترکیه و احتماال

  در گوتینگن چاپ شده است. ١٩٧٣پور در سال  حیح میرکمال نبیعلوم شوروی (سابق) به تص

ه عبدلی آشتیانی، سیاق (تاریخ، آموزش، دیوان ساالری و ریاضی حسابداری) ·
ّ
 ٢، اسدالل



 

  

١۴ 

 .١٣٩٥جلد، سفیر اردهال، تهران، 
 شماری و سیاق) نگاری با سال (دستور نامه سیاق ·

  نسخۀ خطی در مدرسۀ غرب همدان

 یر (مدیر دفتر کل معارف)، مصطفی خطسیاق خطیر ·
کوششی در صفحه. چاپ هفتم این رساله در کتاب  ٣٠ق، ١٣٤٢چاپ (سنگی)، تهران، 

  ) افست شده است.١٣٨٧( آموزش خط سیاق

 ص. ٣٠٩م، سنگی، وزیری، ١٨٧٩، نندراما، لکهنو، نامه سیاق ·
) از منصور فرزند محمد فرزند علی شیرازی (زنده در السیاقه شمس ·

ً
 ق)٨٤٢، (احتماال

  ق).٨٩٠در بغداد (موزۀ عراق) موجود است (مورخ  ١/١١٤٧نسخۀ خطی آن به شمارۀ 

 ، شمس تبریزیعلم السیاق ·
 ) کتابخانۀ مجلس۱۶۳۱۵( ۲۰۷۴۸۰نسخۀ خطی شمارۀ 

، شمارۀ ۲نامۀ تاریخ علم)، سال  (ویژه میراث جاویدان، محمد شیروانی، وقف: »علم سیاق« ·

 .۴۷-۴۰، ص ۱۳۷۳، بهار ۵
الدین میرزا محمدمهدی فرزند میرزا محمدباقر (تبریز  فروغ اصفهانی، فروغ ،فروغستان ·

 )١٢٦٤-١٢٥٠)، به نام محمدشاه (١٢٩٣نزدیک  - ١٢٢٣
سپهساالر موجود است. برای چاپ  –مجلس  –های خطی آن در کتابخانۀ ملی تهران  نسخه

  آن بنگرید به متن مقاله.

 فرهنگ دفترداری ·
بدان که سیاقت در لغت به «... موجود است. در این اثر آمده: نسخۀ آن در کتابخانۀ ملک 

  ...».معنی راندن است و در اصطالح جمع و خرج 

 ق)۷۰۲الدین فلکی تبریزی (تألیف  ، عالءقانون السعاده ·
 در گوتینگن چاپ شده است. ۱۹۷۳پور در سال  ترجمۀ آلمانی این اثر به وسیلۀ میرکمال نبی

 ق)١٢٢٥فرزند محمدحسین طرب منشی نائینی اصفهانی (زنده در ، محمدجعفر قواعدالسیاقة ·
  نسخۀ خطی آن در کتابخانۀ ملی تبریز موجود است.

 ق)١٢٥٦، محمدکاظم شیبانی کاشانی (زنده در السیاق قوانین ·
شهشهانی) موجود است.  –های خطی آن در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران (ادبیات  نسخه
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در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (تهران)  ١٣٩٥نژاد در سال  نیک رضا این اثر به تصحیح علی

  منتشر شده است.

 ، محمدعلی فرزند محمدقاسم، به نام شاه سلیمانمرآت سلیمانی ·
  دو نسخۀ خطی آن در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران هست.

 ، سلیمان فراهانیمختصری در قواعد دفترداری و حساب ·
  دکتر مهدی بیانی) هست. –دو نسخۀ خطی از آن در تهران (دانشسرای عالی 

الدین ابو السعادت عبدالرزاق  ، حسن فرزند علی، به نام صدرالدین احمد فرزند اشرفالمرشد ·

 فرزند صدرالدین ابوالوفاء ابن احمد خالد
  .این رساله در قرن هفتم هجری تألیف شده و نسخۀ خطی آن در مجلس موجود است

الملک رضائی تبریزی فرزند داود  ، علیرضا تبیانالمقاالت الّتبانیة في المقامات السیاقیة ·

 نگار وقایع
  نسخۀ خطی آن در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران موجود است.

 الملک حسن تفرشی ، منطقمقاله در ارقام سیاقی ·
 صفحه. ٣٠، ١٣٢٤چاپ تهران 

د، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری ، جواد صفی نژاکوششی در آموزش خط سیاق ·

 .١٣٨٧اسالمی ایران، تهران، 
 هیئت السیاق ·

  بانکیپور. ٢٠٤٢نسخۀ شمارۀ 

های مربوط به سیاق و فهرستی از  در مقالۀ زیر اطالعات مبسوط و جامع و مفیدی دربارۀ رساله

  رسالۀ فارسی در سیاق و استیفا آورده شده است: ۱۰۰

 پیام بهارستان، علی صفری آق قلعه، »ثار استیفاء در دورۀ اسالمیبررسی کتابشناسانۀ آ«

  .۹۵- ۱۱، ص ۱۳۹۲، تابستان ۱نامۀ مالیه و اقتصاد)، شمارۀ  (ویژه

آورده است،  فروغستانفهرستی از آثار مرتبط با سیاق در پیوستی که ایرج افشار در پایان کتاب 

احمد منزوی نیز آثار  های فارسی تابفهرستوارۀ کمرجع رهگشا و مفیدی است. در جلد چهارم 

 ۹۲۳های  ، ضمن شمارهفهرست کتابخانۀ مجلساند. در جلد دوم  موجود دربارۀ سیاق معرفی شده

  های مربوط به سیاق فهرست شده است. برخی رساله ۱۱۰۱تا  ۱۰۸۱و  ۱۰۶۱تا 



 

  

١۶ 
  

 

 ق)۱۲۷۴، دو صفحۀ نخست چاپ سنگی (بحر الجواهر في علم الدفاتر

، تألیف مصطفی خطیر، چاپ خطیرسیاق 
 ق.۱۳۴۲سنگی، تهران، 

 رسیاق خطی صفحۀ آغاز
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موال و امالک به جا مانده از مرحوم آقا رضا باقری در رشت و همدان (این سند و سند فهرست ا

)ش در رشت تنظیم شده است.۱۳۲۲بعدی در سال   
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  آقا رضا باقری  مرحوم شرح تقسیمی اموال

  سند فوق:یادداشت انتهای 
جانبان سید حاجی همدانی (سید دباغ)  شرح سهم و تقسیمی از ماترک مرحوم آقا رضا باقری نسبت به یک نفر صغیر و دو نفر صغیره که این

 باشد: چون ایم به شرح باال می ایم و نسبت به خانم باقری و زهرا خانم ساکنۀ همدان که وکالت داشته و ابوالقاسم رجائی، وصی آنها بوده
اند، لذا هر سه نفر نامبرده موافقت  آقایان آقا علی باقری و آقا تقی باقری و آقا حسین باقری در جریان تقسیم و رسیدگی به دفاتر حاضر بوده

نمودند که سهم خودشان را فرد نکرده و از هر جهت روی هم ریخته و مشترکًا مشغول تجارت باشند و کلیۀ مطالبات و اثاثیۀ خانه و حجرۀ 
 و مال ایران را فته طلب  التجاره را خودشان قبول نموده شت و مالر

ً
بیست و سه روزه و وجه اند به این شرط که طلب نقدی زهرا خانم را نقدا

آقا نقی و گیالن را فته طلب پنجاه و سه روزه بدهند. خداوند هر یک از وراث را در سایۀ لطف و کرم خودش محافظت فرماید. [امضاءها:] 
  حسین باقری –تقی باقری  –علی باقری  –ابوالقاسم رجائی  –الحاج سید حاجی 

ا حسین باید سند ثبتی داده و بابت منافع و مخارج و محل سکنای مادر خود را فراهم :] آقا تقی و آقدر مورد خانم باقری [یادداشت
 بدهند 

ً
  سند رسمی –کرده و ماهی هم بیست تومان جهت لباس و حمام و خورده خرجی مادر خود مجانا
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  فرستاده شده است. ١٣٧٥پور، پژوهشگر (مقیم آلمان) که در حوالی سال  ای از میرکمال نبی نامه
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  »پور متن نامۀ آقای میرکمال نبی«

  جناب آقای محمد باقری

با سالم و عرض تشکر. نامۀ جنابعالی رسید. امیدوارم در امر تحقیقی که دارید موفق باشید. تا آنجا که اطالع دارم، اهم 

اید مندرج است. تحقیقات پژوهشگران آلمانی، مینورسکی، هینتس، رومر و  مطالب دربارۀ سیاق در همان منابعی که نوشته

لی دیگران، و تحقیق من نیز دربارۀ سیاق (صر از پژوهشی است که دربارۀ اوضاع اقتصادی و امور ما ) نیست، بلکه بخشی 
ً
فا

(همانطور که  ۱۷تا  ۷های  خصوص از قرن های مختلف به ها[ی] دوره در دربار و دیوان هجری انجام شده. اما چون 

 احتیاج به دانستن سیاق داشته اید) ارقام سیاق نوشته می نوشته
ً
ایم.  و مفاهیم مربوطه را بررسی کردهایم و اعداد  شده، اجبارا

خصوص در مورد اعداد کسری و استفاده از مفاهیم برای  با این حال مراجعه به کارهای انجام شده شاید به درد بخورد. به

ادبیات یا  رسالۀ فلکیهاجناس و اشیاء که همگی در کتاب  مرحوم هینتس آمده است. این رساله در کتابخانۀ دانشکدۀ 

هم در دانشگاه تهران هست.  نامه سعادتو  قانون السعادةمرکزی دانشگاه تهران موجود است. رسالۀ من به نام  کتابخانۀ

ای ندارم که تقدیم کنم. وضع جسمی هم به علت بیماری  پژوه هم یک نسخه دارند. متأسفانه خودم نسخه آقای دانش

ی دانشگاهی بروم تا بتوانم فتوکپی برایتان تهیه کنم. آقای دهد که از این گوشۀ دور افتاده به شهرها طوالنی اجازه نمی

کنند، چند نسخۀ قدیمی (قرن هفتم و  های خطی که مربوط به دفتر و دیوان هستند تحقیق می پروفسور رومر که دربارۀ نسخه

آنها سیاق است. اگر مطلب تازه هشتم هجری) در اختیار من گذاشته ینه پیدا کنم البته در ای درین زم اند که اعداد و ارقام 

 وقتی اعراب  اید، این محاسبات به دورۀ ساسانی بر می طور که خودتان نوشته اختیار شما خواهم گذاشت. همان
ً
گردد. ظاهرا

ها احتیاج به حساب و کتاب و دفتر پیدا کردند،  های حکومتی برای ادارۀ این سرزمین بر ایران مسلط شدند و دستگاه

یرانی بودند از خط عربی استفاده کردند و این رمزها را بر مبنای دورۀ ساسانی، لیکن به خط عربی کارکنان دیوان که ا

نوشتند، تا اگر کنترلی از جانب اعراب صورت گرفت، مسائل برایشان روشن باشد واال مأمورین ایرانی را متهم به 

هایی  ییراتی در روش نوشتن سیاق داده شده و تفاوتکردند. البته در طول زمان، تغ ها می کاری یا دستکاری در حساب پنهان

یه و قاجاریه دیده می  دورۀ ایلخانی و دورۀ صفو
ً
 هنوز هم در بازار تهران چند نفری هستند که  میان ارقام مثال

ً
شود. ظاهرا

یسند. در اروپا به جز آقای پروفسور رومر، آقای دکتر هرمان  حساب و دفترشان را به سیاق می ، استاد Herrmannنو

همچنین خانم پروفسور گرونکه  بعد از پروفسور  Gronkeدانشگاه گوتینگن به سیاق آشنایی دارند.  استاد دانشگاه کلن. 

 در ترکیه استاد دانشگاه هستند) رسالۀ  Nejat Gŏyŭnçهینتس و زیر نظر او آقای [نجات گویونچ] 
ً
را  الحساب شمس(فعال

اند. آقای پروفسور رومر در سخنرانی خود  خۀ معدود) با ترجمۀ آلمانی بررسی کردهبا دقت بسیار و متأسفانه (در چند نس

 به سیاق هم اشاره
ً
اند. این سخنرانی به فارسی ترجمه شده و در  ای کرده دربارۀ اوضاع اداری ایران در سمینار همدان ظاهرا

طور که عرض شد، اگر در ایران این  همان ام. چاپ شده است که من ندیده ١(شاید دورۀ پنجم) های تاریخی بررسیمجلۀ 

ید باشید. آنها را از سمینارهای آلمان بتوانیم تهیه کنیم. امیدوارم موفق و مؤ   منابع را پیدا نکردید، شاید فتوکپی 

 با ارادت

پور میرکمال نبی  

  رسانم. میسالم بسیار خدمت استاد زریاب، خانم اتحادیه و آقای صادق سجادی (در دائرةالمعارف اسالمی) 

                                                    
  .۲۹۷-۲۸۷، ص ۴و  ۳، شمارۀ ۳، سال »مالحظاتی دربارۀ تحول تاریخ ایران. «١
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  دائرةالمعارف ترکدر » فکته«

 حسن ارن

 ترجمۀ حجت فخری
)، مورخ و بایگان ۱۹۶۹-۱۸۹۱( ١الیوس فکته

تبار تاریخ ترک، در جنگ جهانی اول اسیر  اریمج
سرا زبان ترکی آموخت. بعد از 

ُ
شد و در کمپ ا

های اسارتش، اسناد ترکی موجود در  سال
های ترکیه، مجارستان و اروپا (شامل ونیز،  بایگانی

برلین و درسدن) را مطالعه کرد؛ این تحقیقات در 
چاپ شد. فکته تمام  ۱۹۲۵-۱۹۲۴های  سال

آوری شدۀ مربوط به اسناد ترکی را در  اطالعات جمع
ای در  مقدمهو در اثری تحت عنوان  ۱۹۲۶سال 

خصوص دیپلماسی عثمانی ـ ترک تحت حاکمیت 
منتشر کرد. فکته در ادامۀ  ٢ها در مجارستان ترک

 ۱۹۵۵تحقیقات خود پیرامون اسناد ترک، در سال 
های سیاقی در  نوشتهاثر بزرگ دیگری عرضه کرد: 

جلد). فکته که در بایگانی  ۲( ٣ی ترکادارۀ مال
دولتی مجار در بوداپست کار کرده بود، بعدها به 
عنوان پروفسور در اسناد عثمانی وارد دانشگاه 

  بوداپست شد.
فکته که در ترکیه بر روی اسناد ترک کار کرده بود، 

بندی اسناد ترکی موجود در  در استانبول مأمور رده
های زیادی در  نوشتهوزیری شد. او  بایگانی نخست

، »ها مشکل بایگانی ترک«ها دارد:  مورد بایگانی ترک
در خصوص «و » انتشار اسناد ترک و مشکالت آنها«

  ».اسناد بایگانی موجود در ترکیه و کار بایگانی

                                                    
1. Lajos Fekete 
2. Einführung in die osmanisch-türkische Diplomatik der türkischen Botmässigkeit in Ungarn 
3. Die Siyāqat-Schrift in der türkischen Finanzverwaltung 



 

 

٢٣ 

ار
، ت
شأ
من

ی
چه
خ

 
 س
ب
سا
 ح
ول
ص
و ا

ی
ق
ا

 

هایی در خصوص تاریخ ترک منتشر کرده است:  فکته با استناد بر اسناد و منابع ترک، نوشته
، »سیستم ملکی ترک در مجارستان«، »دوران حاکمیت زبان ترکی عثمانیعناصر مجار در «
، »تجار بودین در دوران حاکمیت ترک«، »ای در خصوص معامالت استانبول و بودین مقایسه«
ها در  در خصوص تاریخ گرجی«، »آمار مالیاتی ترک«، »ملت بالکان در زمان حیات دولت ترک«

گول بابا و درگاه بکتاشی «، »های عثمانی و مجارها ترک«، »انامۀ جنگ وارن فتح«، »قرن شانزدهم
  ».خانۀ یک مرد ترک شهرستانی در قرن شانزدهم«و » بودین

فکته به خاطر تحقیقاتش در زمینۀ تاریخ عثمانی شهرت زیادی به دست آورد و به عنوان عضو 
  افتخاری مؤسسۀ تاریخ ترک انتخاب شد.

 

 

 شده است که شامل صد و یک سند فارسی است:از فکته اثر زیر نیز منتشر 
Einführung in die persische Paläographie 101 persische Dokumente Aus dem 
Nachlass des Verfassers hrsg, L. Fekete, von G Hazai, Budapest, Akadémiai 

Kiadó,1977. 
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، کتاب مـاه تـاریخ و جغرافیـا، »وگرافی صد و یک سند فارسیمدخل پالئ«آمیز، هاشم، صدق
 .۱۴-۷، ص ۱۳۷۷




