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  :از ابن َخّوام بغدادی ای نویافته رسالۀ
النکت الشمسیة في القواعد الحسابیة

  ١محمدرضا عرش

ّوام بغدادی 
َ

ه بن محمد بن عبدالرزاق عمادالدین ُحرَبوی بغدادی حاسب معروف به ابن خ
ّ
ابو علی عبدالل

بغداد به دنیا آمد. به همین دلیل در منابع  ٢ق در حربیۀ۶۴۳ق) ریاضیدان و طبیب در سال ۷۲۸ - ۶۴۳(
ه بن محمد ُحرَبوی نیز شــهرت دارد. وی از شــاگردان نصــیرالدین طوســی (

ّ
ق) و ۶۷۲ - ۵۹۷به عبدالل

منــوچهر بــن ق) و عّزالدین اربلی پزشک و عضدالدین ابو الکــرم ۷۱۸ - ۶۶۵الدین فارسی (  استاد کمال
ایرانشاه بن محمد دستجردانی کاتب بود. در علوم عقلی و نقلی استاد و در حساب و طب سرآمد اقــران 
خویش و دارای اخالق نیک و نفس فاضله و سیرت عادله بود. او مدتی به ریاست اطباء بغداد معّین شد 

ن موقوفۀ آن کوشش بسیار کرد و و مدتی ریاست مشیخۀ رباط را در بغداد به دست آورد و در آبادی و عمرا
کرد. در بالغت و انشا نیز دستی داشت و در ایراد خطابه بســیار فصــیح و  در آنجا فقه شافعی تدریس می

بلیغ بود. وی به خوردن معــاجین و مفرحــات معتــاد بــود و بــرای اصــالح مــزاج، خــوردن آنهــا را نــافع 
آراست و در و دیوار و سقف خانه را با گل  نگ میهای رنگار دانست. در موسم گل، خانۀ خود را با گل می

جا اقامت گزید. در آن وقت بهاءالدین محمد بــن  داد. ابن خوام مدتی به اصفهان رفت و در آن زینت می
الدین محمد بن بهاءالدین محمد جوینی حاکم اصفهان بود. او مورد توجه بهاءالدین محمد قرار  شمس

های او و فرزندان عالءالدین عطا  الدین محمد و عموزاده ن پسر شمسگرفت و مدتی تعلیم و تأدیب هارو
ملک جوینی به او محول شد. وی تا مدتی بعد از مرگ بهاءالدین محمد در اصفهان بود و پــس از آن بــه 

ق تدریس در مدرسۀ سلطانیه به او محول شد. در اواخر عمر و بعد از ۷۱۵بغداد بازگشت. در محرم سال 
ــه همــدانی وزیــر (د کشته شدن خواجــ

ّ
ق) در نزدیکــی تبریــز، عــده ای از ۷۱۸ه رشــیدالدین فضــل الل

دشمنانش به خاطر تقریظی اغراق آمیز که بر تفسیر قرآن رشیدالدین نوشته بود به کفر او شهادت دادند و 

  arshy1001@ yahoo.com، کارشناس ارشد تاریخ علم و دبیر ریاضیات .١
ه بلخی راوندی یکی از سرداران ابوجعفر منصور  بیرون. شهرکی بزرگ 2

ّ
شهر بغداد و نزدیک قبر احمد بن حنبل که آن را حرب بن عبد الل

خلیفه عباسی بنیان کرد. 
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ر الــدین و دادن مقــداری ز مردم را به کشتن او تحریک کردند اما او با پناه بردن به قاضی القضــات قطب
ق در بغداد درگذشت و در خانه اش بــه خــاک ســپرده شــد. ۷۲۸خود را از این خطر رهانید. او در سال 

؛ ۲۳؛ قربــانی، ص ۲۶۱- ۲۵۷(مــدرس رضــوی، ص اند  ق نوشته۷۲۴برخی منابع تاریخ وفات وی را 
  ).۴۶۷انزابی نژاد، ص 

  آثار ابن خوام
مقدمه و پنج مقاله (هر یک در چند  : این کتاب دارایالفوائد البهائیة فی القواعد الحسابیة -۱

فصل) است. در مقدمه از حقیقت علم حساب و عدد و خواص آن سخن رفته است. مقالۀ اول در 
فصل تنظیم شده است.  ۱۵گانه یعنی ضرب و تقسیم و نسبت است و در مقدمه و  اصول حساب سه

المعامالت  یمقالۀ دوم، ف فصل نگارش شده است. ۲۵در ادامۀ این مقاله، باب کسرها آمده که در 
فصل  سهفصل آمده و در ادامه، باب اجارات است که در  نهوقوانین البیوعات است و در یک مقدمه و 

 شــشی مقدمه و انگارش یافته است. مقالۀ سوم، فی انواع المساحات للسطوح والمجسمات، دار
 هشتعلم مساحت المربعات و آنچه متعلق به آن است را در مقدمه و  یفصل است. در ادامه، باب ف

 دوفصل و باب فی مساحة اجرام االجسام را در  چهارفصل و باب فی مساحة الدوائر والقسی را در 
فصل  ششاست. مقالۀ چهارم، در علم جبر و مقابله در مقدمه و آمده فصل و باب فی وزن االرض 
 چهارفصل و باب نسبت و باب اخراج جذر در مقدمه و  دودر مقدمه و  است و در ادامه، باب قسمت

فصل و باب مسائل ششگانۀ جبری و باب حساب خطأین نگــارش شــده اســت. مقالــۀ پــنجم، در 
مسئلۀ  ۳۳مسئلۀ بدون حل است و در انتها فصلی شامل  ۵۲شامل  ،استخراج مسائل جبر و مقابله

 دانشگاه فردوسی مشهد). ۶۱۸، نسخۀ شمارۀ البهائیه فوائداست (ابن خوام،  آمده بدون جواب
 فوائد البهائیهکتابخانۀ آستان قدس رضوی ابن خوام رسالۀ  ۵۳۷۲با توجه به انجامۀ نسخۀ شمارۀ 

هجری قمــری در اصــفهان بــه نــام بهاءالــدین محمــد جــوینی  ۶۷۵را در دهۀ دوم ماه شعبان سال 
(حک:  ق از طرف اباقاخان۶۶۳ینی در سال ق) نوشته است. بهاءالدین محمد جو۶۷۸-۶۴۸(ح

ق حــاکم ۶۷۸ق) حاکم اصفهان و بخشی از عراق فارس شد و تا زمان مــرگش یعنــی ۶۶۳-۶۸۰
در کتابخانۀ آستان قدس رضوی است که  ۵۳۷۲به شمارۀ  فوائد البهائیهترین نسخۀ  اصفهان بود. نفیس

در کتابخانۀ  ۱/۵۲۴ری به شمارۀ ای به خط مؤلف کتابت شده است. نسخۀ نفیس دیگ از روی نسخه
 ق (یک سال بعد از مرگ مؤلف) کتابت شده است.۷۲۹الهیات دانشگاه تهران است که در ذیقعدۀ 

دهد به عنوان یک کتــاب درســی مــورد  های متعددی نوشته شده که نشان می بر این کتاب شرح
خــود از  الحساب مفتاحق) در تألیف کتاب ۸۳۲الدین جمشید کاشانی (د  توجه بوده است. غیاث

  هایی که بر این رساله نوشته شده عبارتند از:  های آن استفاده کرده است. شرح این کتاب و شرح
 . اساس القواعد فی اصول الفوائدالدین فارسی به نام  الف) شرح کمال
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 ایضاح المقاصد لفرائد الفوائد.هـ) به نام ۸الدین کاشانی (سدۀ  ب) شرح عماد
 ).ق۹۳۴عبدالعلی بیرجندی (د ج) شرح 

 بــه ۹۵۰-۸۷۰الدین حسین بن عبدالحق الهی اردبیلی (ح  د) شرح کمال
ً
ق). این شرح ظاهرا

ای از آن در فهرســت دو  نــام دارد. نســخه اساس القواعد فــی اصــول الفوائــدزبان فارسی است که 
  ).۲۵۹۶) گزارش شده است (منزوی، ص ۵۸۹کتابخانۀ مشهد ( مدیر شانه چی، ص 

: نســخه ای از ایــن رســاله در فهم المقالة العاشرة المتعلقة مــن کتــاب اقلیــدس يرساله ف -۲
 ). ۲۴استانبول موجود است (قربانی، ص

 در یکی از کتابخانــه : نسخهای در طب مقدمه -۳
ً
های اروپــا اســت (مــدرس  ای از آن ظاهرا

 ).۲۶۱رضوی، ص 
مــیالدی  ۱۹۵۴هــران بــه ســال : این رساله توسط حسین علی محفوظ در ترسالة الفراسة -۴

 ). ۴۶۷منتشر شده است (انزابی نژاد، ص 
 که موضوع مقالۀ حاضر است.  القواعد الحسابیة يالنکت الشمسیة ف -۵

ه  ۵/۷۳۰۱ای از آن به شمارۀ  در منابع به این رساله اشاره نشده است. نسخه
ّ
در کتابخانۀ آیت الل

محمد رفیع جیالنی بوده اســت. نــام ) که در تملک ۹۲، ص۱۹مرعشی موجود است (مرعشی، ج
النکــت «رساله در مقدمۀ آن نوشته نشده است اما در صفحۀ اول نسخۀ مرعشی نوشته شده است: 

  ». خدمة الملوک عبد الله بن محمد الحربوی الحاسب القواعد الحسابیة يف ةالشمسی

  
کتابت  روی نسخۀ مصّنف و از ،علی بن عبدالوهاب تاریخ کتابت ندارد به خط نستعلیقاین نسخه که 

ه به دهد این رسال الدین محمد، مطلبی نوشته شده که نشان می شده است. در انتهای رساله به خط قطب
در پایان آن رسالۀ مذکور که به خط «است. ترجمۀ این متن چنین است. رؤیت نصیرالدین طوسی رسیده 

به خط طاب ثراه این سطور را  -  القدوسیقّدس نفسه  - مؤلف است و مطالعه کرده است محقق طوسی 
ام. این کتاب را محمد بن محمد طوسی مطالعه کرد و آن را در نهایت خوبی و لطافت دیــد و بــرای  یافته

نویسندۀ آن دعا کرد که خداوند عظمت و جالل او را مستدام بدارد و عمرش را طوالنی گرداند و جزای خیر 
هجری  ۶۷۲با توجه به این که نصیرالدین طوسی در سال ». زیاد گردانددهد و خداوند سعی او و قدر او را 

شود ابن خوام  هجری قمری تألیف شده، نتیجه می ۶۷۵در سال  فوائد البهاییهقمری وفات یافته و رسالۀ 
  تألیف کرده است.  فوائد البهایهرا قبل از رسالۀ  الشمسیةنکت رسالۀ 

 ابن خوام زمانی که نزد خواج
ً
کرده این رســاله را بــرای  ه نصیرالدین طوسی شاگردی میاحتماال

ق) صاحب دیوان نوشته و به رؤیت ۶۸۳الدین محمد بن بهاءالدین محمد جوینی (مقتول،  شمس
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الدین محمد جوینی که خود عالم و شاعر و حامی عالمــان بــود،  شمس ١استاد خود رسانده است.
-۶۶۳ق) و اباقاخان (حــک: ۶۶۳-۶۵۱سال صاحب دیوان و وزیر هالکو خان (حک:  ۲۹مدت 
ینی  الدین شمسق) بود. ۶۸۳-۶۸۱ق) و احمد تگودار (حک: ۶۸۰ تگودار و احمد   در رقابت  جو

از   برساند. پس  حکومت  بود به  شده  مسلمان ، کوشید تا تگودار را که بر سِر جانشینی اباقاخان  ارغون
و   گریخت  اصفهان  به  الدین شمس ، نشست  ایلخانی  بهق) ۶۹۰-۶۸۳(حک:   خان ارغون  تگودار که

مالحظه حــاِل   دیار بگذراند، اما به  عمر را در آن  هرمز و هند برود و باقی  به شیراز از راه  اندیشید که
  ، کــه لدینا بــدخواهاِن شــمس  القــای  اما بــهبه اردوی ارغون خان پیوست.  خود  و متعلقان  خاندان

مورد غضب ارغون خــان   است  زهر کشته  (اباقا) را با خوراندن  ، پدر ارغون دیوان گفتند صاحب می
  ق در دروازۀ اهر به قتل رسید.۶۸۳شعبان سال  ۴قرار گرفت و در 

ها یکی است  مقاله تألیف شده است. عنوان مقاله ۵در  فوائد البهائیهمانند  ةنکت الشمسیرسالۀ 
رســد ابــن  وجود دارد. به نظر می فوائد البهائیهدر رسالۀ  الشمسیةنکت از مطالب رسالۀ  و بسیاری

 بدون مثال نوشته شده را شرح و  الشمسیةنکت خوام رسالۀ 
ً
را که مطالب آن به صورت کلی و تقریبا

  نامیده است. فوائد البهائیهمطالب و مسائلی به آن اضافه کرده و 

  
                                                    

ینی تألیف کرده است (مدرس رضوی، ص  خود را به خواهش شمس اوصاف االشرافنصیر الدین طوسی هم رسالۀ  .1 الدین محمد جو
۴۵۷.( 

ه مرعشیکتابخانۀ آیت ۵/۷۳۰۱شمارۀ  نسخۀصفحات آغاز و پایان 
ّ
 الل
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  القواعد الحسابیه ف الشمسیةالنکت محتوای رسالۀ 
الدین محمد و پــدرش  پس از حمد و ستایش خداوند و رسول از شمس ابن خوام در مقدمۀ رساله

ینی صاحب دیوان تمجید و رساله را به نام وی نوشته است.محمد بهاءالدین    جو
که نامی برای آن نگذاشته، ابتدا تعریف علم حساب را چنین آورده اســت: "علــم  مقالۀ اولدر 

شود و موضوع آن عدد است." سپس انواع  حساب علمی است که مجهوالت عددی از آن دانسته می
اعداد مانند زوج، زوج الزوج، زوج الفرد، زوج الزوج و الفرد، فرد، مرکب، تام، زائد، ناقص، مربع، 

  فصل کوتاه نوشته است. ٢٧ال المال را تعریف کرده است. در ادامه مطالبی در قالب مضروب عدد، م
]: در مراتب اعداد است و اصول مراتب سه تا است یکان، دهگــان و صــدگان و تمــام ١فصل [

  شوند.  اعداد با دوازده کلمۀ یک تا ده و صد و هزار نام گذاری می
ضرب و تقسیم و نسبت. توضــیح کوتــاهی  ]: در اصول حساب است که سه تا است،٢فصل [ 

  راجع به این سه اصطالح داده است.
عدد مرکب عددی است که در دو مرتبه یا بیشتر واقع ٣فصل [   ]: در ضرب اعداد مرکب است. 

  ،.... ٢٥٠٠٠، ١٥٨، ٢٥، ١١شود مثل 
مع ]: در روش اختصار برای ضرب اعداد مرکب است. در این روش دو عدد را با هم ج٤فصل [

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

کنیم. اگر  کنیم. سپس تفاضل دو مضروب را از مقدار کم شده حساب می مقدار کم شده ضرب می
ل مقدار کم شده از هر دو مضروب بزرگتر یا کوچکتر بود (هر دو تفاضل هم عالمــت بــود) حاصــ

ها کوچکتر و از  کنیم. و اگر عدد کم شده از یکی از مضروب ضرب آنها را به حاصل قبلی اضافه می
دیگری بزرگتر بود (دو تفاضل مختلف العالمه بــود) حاصــل ضــرب آنهــا را از حاصــل قبلــی کــم 

  کنیم. نتیجۀ این عملیات مقدار حاصل ضرب دو عدد است. می
  یک از دو مضروب به عقد است.]: توضیح کوتاهی راجع به نسبت ٥فصل[

  ]: ضرب دو مقدار زائد در زائد و ناقص در ناقص و زائد در ناقص است.٦فصل [
ارقام میزان یعنی میزان عمل یعنی امتحان درستی عمل. ]: راجع به میزان ضرب است. ٧فصل [

این روش  ضرب کنیم. برای بررسی درستی عمل را از آن کم می ٩عدد را با هم جمع کرده مضارب 
کنیم و حاصل ضرب دو میزان را  میزان مضروب را در میزان مضروب فیه ضرب می به کار رفته است.

آوریم اگر این عدد با میزان حاصل ضرب دو عــدد  دست می را به کنیم و دوباره میزان آن حساب می
  یکسان بود عمل ضرب صحیح است.

  ت: مفرد و مرکب.]: در تعریف کسرهای منطق است که دو نوع اس٨فصل [
  ]: دربارۀ اعداد متشارک و متباین است.٩فصل [
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  ]: دربارۀ مخرج مشترک گرفتن کسرهاست.١٠فصل [
نسبت و اضافه بین دو مقدار متجانس است. همیشه نسبت یک به منسوب  در مورد]: ١١فصل [

الیه مانند نسبت خارج النسبة به منسوب است پس حاصل ضرب خارج النســبة در منســوب الیــه، 
  است. آمدهمنسوب می شود. سپس توضیحی دربارۀ کسرهای منطق و اصم 

نند نسبت مقســوم علیــه بــه ]: راجع به تقسیم است. نسبت واحد به خارج قسمت ما١٢فصل [
  مقسوم است. پس ضرب خارج قسمت در مقسوم علیه، مقسوم می شود.

]: توضیح کسرهای مضاف، کسرهای مفرد و کسرهای همراه با عدد صحیح و ٢٧] تا [١٣فصل [
جــزو منطقــۀ فلــک تعریــف  ٣٦٠بعضی محاسبات دربارۀ آنهاست. در فصلی درجه را یک جزو از

و گفته  جزو دقیقه تعریف کرده ٦٠جزو درجه و ثانیه را یک جزو از  ٦٠و از کرده و دقیقه را یک جز
های آخر مجذور را  توانیم ادامه دهیم. در فصل ای که بخواهیم می است که این تقسیم را تا هر مرتبه

حاصل ضرب عدد در خودش تعریف کرده اســت. ســپس عــدد منطــق و اصــم را تعریــف کــرده و 
  اده است.ها د توضیحاتی دربارۀ آن

  مقالۀ دوم: در علم معامالت و قوانین خرید و فروش

aرا چنــین تعریــف کــرده  ابتدا اربعه اعداد متناسبه c a.d b.c
b d
= ® ســپس گفتــه اســت اگــر  =

a c a b.c
b a

2= ®   است. cو  bمربع واسطه (هندسی) بین  aدر این صورت  =

َمن و ُمثّمن را توضیح داده است.همچنین معامالت مربوط به اربعۀ اعداد 
َ
  متناسبۀ ِسعر و ُمسّعر و ث

ّمن به معنی 
َ
ر و ُمث و ســعر و » قیمت گذاری شده، ارزش گذاری شده، نرخ گــذاری شــده«ُمسعَّ

است. ولی در اینجا مسعر به معنی مقدار کاالی ارزش گذاری  »قیمت، ارزش، نرخ« به معنیثمن 
) از کاالیی، a(یا تعداد  aورد معامله است. اگر بهای مقدار شده و مثمن به معنی مقدار کاالی م

b  باشد؛ می خواهیم بدانیم بهای مقدارc  یا تعداد)c اگر بهــای آن) از آن کاال چقدر است؟ d 

dثمن است. در این صورت داریم:  dمثّمن و  cسعر،  bمسّعر،  aباشد. آنگاه  c
b a
=.  

نیز این چهار اصطالح را توضیح داده و مثال زیر را بیان کــرده  فوائد البهاییهابن خوام در رسالۀ 
، ســعر ١٠٠در این مثــال: مســّعر شود؟  من چقدر می ٢٥دینار باشد،  ٥/١٢من به  ١٠٠است: اگر 

و ثمن مجهول است. یعنی ثمن برابر است با:  ٢٥، مثّمن ٥/١٢
/

d d25 13
100 12 5 8

= ® =  

سپس واحدهای ُکر، قفیز، کاره، مکوک، ارزه (دانۀ برنج)، حبه، عشیر، دانگ، قیراط، طســوج، 
  خردل و رطل را ذکر و ارتباط بین آنها را بیان کرده است.
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ارزه اســت. یعنــی  ٢٤٠حبه و  ٦٠طسوج و  ٢٤قیراط و  ٢٠دانگ و  ٦ان کرده دینار بغدادی بی
  است.خردل]  ۲۵[و ارزه قیراط ثلث حبه و حبه ربع ارزه 

  عشیر] است.  ٦٠٠رطل و [ ٤٨٠قفیز و  ٦٠کاره و  ٣٠یک کر 

77اوقیه اســت و اوقیــه  ١٢رطل است و رطل  ٢٥٦عشیر و  ٢٠مکوک و  ١٦قفیز و  ٢کاره 
12
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  درهم است. 

  ها مقالۀ سوم: در علم مساحت و شناخت مجسم
ابتدا خط، نقطه، خط مستقیم، خط غیر مستقیم، سطح، انواع سطح، قطر، وتر، سهم، عمود، انواع 

  وازی را تعریف کرده است.تزاویه و خطوط م
های انگشت، قبضه، جو، موی اســب، ذراع یــد (قــائم)، ذراع َبــز، ذراع هاشــمی، ذراع  مقیاس

قبضه و  ٦، اشل را برای طول بیان کرده است. بغدادی نوشته است که ذراع ید مساوی هقصبحدید، 
مــوی اســب  ٦جو (شعیر) و هر جــو مســاوی  ٦انگشت و هر انگشت مساوی  ٤هر قبضه مساوی 

 ٨انگشت و ذراع هاشمی مساوی  ٢٧ابک) است. ذراع بز در بغداد مساوی ِبرَدون (نوعی اسب نر چ

ذراع قائم و  ٨مساوی  قصبهقبضه است و 
17
9

 ٦٠ذراع هاشمی است. اشل مساوی  ٦ذراع حدید و  

  ذراع هاشمی است.
 ٣٦ر را های عشیر، جریب، قفیز را برای سطح بیان کرده اســت. بغــدادی عشــی بغدادی مقیاس

  ذراع مربع ذکر کرده است. ٣٦٠٠ذراع مربع و جریب را  ٣٦٠) و قفیز را ذراع در ذراع(ذراع مربع 
  در ادامه در قالب چند فصل مطالب زیر را آورده است. 

  مثلث و انواع آن را معرفی و دستور مساحت آن؛
  مثلث متساوی االضالع و دستور مساحت آن با ذکر مثال؛

  مثلث متساوی الساقین و انواع و مساحت آن؛ 
  مثلث مختلف االضالع و انواع و مساحت آن؛

  دستور هرون برای مساحت مثلث.
های ارتفاع در سه نوع مثلث (اگر مثلث حادة الزاویه باشــد ارتفــاع داخــل مثلــث و اگــر  حالت

  شود)؛ می منفرج الزاویه باشد خارج از مثلث و اگر قائمه باشد روی ضلع مثلث واقع
  ها؛ ها و محاسبۀ قطر آن تعریف مربع و مستطیل و مساحت آن

تعریف معّین (=لوزی) و دستور مساحت آن و شبیه بــه معــین (متــوازی االضــالع) و محاســبۀ 
  مساحت آن؛
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  تعریف شکل منحرف و روش محاسبۀ مساحت آن؛
  رابطۀ فیثاغورس و تعریف متوازی االضالع و مساحت آن؛

  حاسبۀ مساحت آن؛تعریف دایره و م
  تعریف قوس (قطعۀ دایره) و انواع آن و محاسبۀ مساحت آن؛

  تعریف شکل هاللی و محاسبۀ مساحت آن؛
  ها؛ تعریف چند ضلعی (بیشتر از چهار ضلعی) و محاسبۀ مساحت آن

  در شناخت وزن دیوار و تعداد آجرهایی که در آن است؛
  در شناخت بنا و خانه؛

  ؛(بنگرید به تصویر پایان مقاله) آن اندازۀ اجزا و روش کار بامیزان (تراز) و در شناخت 
  در مساحت اجسام (مساحت کره، قطعۀ کره، قطاع کره و مخروط تام)؛

  ها: باب در حجم مجسم
  ها و چند تناسب بین حجم و قطر کره؛ تعریف حجم مکعب و کره، دستور محاسبۀ حجم آن

  ها؛تعریف قطعۀ کره و قطاع کروی، محاسبۀ حجم آن
  و تعریف مجسم بیضی.

به عنوان قاعدۀ کلی، حجم مستدیرها را مساحت قاعده ضرب در ارتفاع ذکر کرده است. سپس 
  دستور محاسبۀ حجم مخروط، مخروط تام، استوانه و گنبد را آورده است.

  مقالۀ چهارم: در علم جبر و مقابله
مرتبۀ واحد است و آن به یــک لفــظ  ابتدا بیان کرده عدد دو قسم است؛ مفرد و مرکب. عدد مفرد از

شود. الفاظی که حرف ربط دارند در آن نیست و آن دو قسم است؛ منطــق و اصــم.  واحد تعبیر می
شود به اضافه شدنش به دیگر  تواند باشد و اصم چیزی است که از او تعبیر می منطق هر عددی می

است. سپس مراتب مجهول مانند شئ  اصم را بیان کردههای اعداد منطق و  ترکیباعداد. سپس انواع 
  و مال و مال مال و .... را توضیح داده است. در ادامه مطالب زیر را آورده است.

 جزء سه، 
ً
جزء هر مقدار آن چیزی است که اگر در آن مقدار ضرب شود حاصل یک شود. مثال

  یک سوم و جزء یک سوم، سه است.
اگر در مقسوم  علیه ضرب شود مقسوم قسمت خالف ضرب است و جواب آن عددی است که 

  آید. به دست می
نسبت هر مقدار به مقدار دیگر چیزی است که اگر در منســوب الیــه ضــرب شــود منســوب بــه 

  آید. دست می
  آید. جذر چیزی است که اگر در خودش ضرب شود عدد مجذور به دست می
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  چند دستور هم برای مجموع اعداد آمده است.
 ،ها معادلهدر سه تا از این صول مسائل جبر و مقابله شش مسئله است. مسائل ششگانۀ جبری: ا

هــا  کــه بــه آن اســت؛برابــر  ،دیگــر جملــۀگانه (عدد، شیء و مــال) بــا  سه های جملهاز  جملهیك 
 هــا کــه بــه آن اســتســوم برابــر  جملــۀبا  جملهدو مجموع و در سه تای دیگر  فتندگ می» مفردات«
   :شوند امروز چنین نوشته می ها معادله. این فتندگ می» مقترنات«

bx    اولین مفردات: c=     :اولین مقترنات  ax bx c2 + =  

ax  دومین مفردات: bx2 ax   دومین مقترنات:  = c bx2 + =   

ax  سومین مفردات: c2 bx   مقترنات:سومین   = c ax2+ =  
  در ادامه روش حل این معادالت آمده است.

أین (دو خطا) برای حل معادالت درجۀ اول  :ینأحساب خط
َ

ط
َ

را ابــن خــوام توضــیح روش خ
 باشدله ئجواب مس x1 دلخواهِ  کنیم عدد فرض میبا نمادگذاری امروزی،  ،روشاین در . داده است

له گفته شده اســت در مــورد ایــن ئچه را که در مس نامیم. آن می» مال اول«یا » لمفروض اّو «را  و آن
جواب  x1 ،له خواسته استئمقدار باشد که مس انهمبرابر کنیم. اگر حاصل عمل  ل میاعما ،عدد

 )١e(» لخطای اّو «را  و جواب خواسته شده را حساب کرده و آن x1گرنه اختالفخواهد بود ومسئله 

مــال «یا » مفروض دوم« را گیریم و آن در نظر میله ئجواب مسرا  x2دلخواه  دوباره عدد .نامیم می
از جواب  e2و  e1اگر  کنیم. را حساب می )e2( »خطای دوم«ترتیب قبلی  انبه همنامیم.  می» دوم

، ناقص( را خطای نقصانی ند آنتر بود کم را خطای اضافی (زاید، مثبت) و اگر بودند آنتر  بیش مسئله
x( . حاصــل ضــرب مفــروض دوم در خطــای اولنــامیم مــی) منفــی e2 و یــا » لمحفــوظ اّو « را) 1

ــروب اول« ــروض اّو » مض ــرب مف ــل ض ــای دوم و حاص x(ل در خط e1 ــوظ دوم«را  )2 ــا » محف ی
جواب  باشند منفی (نقصانی)یا هر دو  مثبت (اضافی)اگر خطاها هر دو  نامیم. می» مضروب دوم«

مسئله از رابطۀ 
x e x ex

e e
1 2 2 1

2 1

-
=

-
یا  

x e x ex
e e

2 1 1 2

1 2

-
=

-
و دیگــری مثبــت و اگر از دو خطا یکی  

جواب مسئله از رابطۀ باشد منفی 
x e x ex

e e
1 2 2 1

2 1

+
=

+
 آید. دست می به 

  مقالۀ پنجم: در مسائل ریاض
ســت کــه راه ها ر باب حاوی چند مسئله با جواب آناین مقاله در چهار باب نگارش شده است و ه

ن نشده است. فقط برای برخی مسائل توضیحاتی آمده است. بغدادی در مقدمه حل هیچ کدام بیا
ای به تو وارد شــد مجهــول مســئله را شــئ یــا مــال یــا کعــب فــرض کــن و  نویسد: هرگاه مسئله می
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خصوصیات مسئله را به دست آور و آن را به شروط مسئله سوق بده تا به یکی از مسائل ششگانۀ ذکر 
  شده منجر شود.

  از جمله: ،اول]: در آنچه متعلق به ضرب است. این باب حاوی هشت مسئلۀ کوتاه است[باب 
جواب یک و یک  ؟چه مالی است که اگر در سه چهارم آن ضرب شود معادل خود آن مال شود

 سوم است.
  است. ١٥جواب  ؟آن ضرب شود معادل سه برابر آن مال شود یک پنجمچه مالی است که اگر در 

  است. ٩و  ٧آن دو عدد کدامند؟ جواب  .است ٦٣و حاصل ضرب آنها  ١٦مجموع دو عدد 
  مسئله است از جمله: ١٢[باب دوم]: در آنچه متعلق به قسمت است. این باب حاوی 

شود. آن دو عدد چیست؟  ٥٨مجموع مربعات آنها کنیم به طوری که  را دو قسمت می ١٠عدد 
  است. ٧و  ٣جواب 

اســت آن دو عــدد چیســت؟  ١٦طوری که حاصل ضرب آنها  کنیم به را دو قسمت می ١٠عدد 
  است. ٨و  ٢جواب 

است. حال اگر مجمــوع  ١٠٠کنیم به طوری که مجموع مربعات آنها  را دو قسمت می ٢٠عدد 
  باشد دو عدد چیست؟ این مسئله محال است و جواب ندارد. ٤٠٠مربعات 
به دیگری مساوی چهار و یک کنیم به طوری که مجموع نسبت هر یک  را دو قسمت می ١٠عدد 

  است. ٨و  ٢چهارم است آن دو عدد چیست؟ جواب: 
  مسئله است از جمله: ٢٧[باب سوم]: در انواع مختلف. این باب شامل 

روز کار کــرد و پارچــه را گرفــت. قیمــت  ٥درهم و یک پارچه است.  ١٠اجرت کارگری در ماه 
  درهم. ٢پارچه چقدر است؟ جواب: 

روز مستحق پارچه شد. قیمت پارچــه چقــدر  ٥هم و یک پارچه شود برای در ٣٠اگر اجرت او 
  درهم. ٦است؟ جواب: 

 یک ماه کار کردند.
ً
درهم و دومی شش و دو سوم درهم  ١٠ روزی اجرت اولی سه کارگر مجموعا

اجــرت مســاوی گرفتنــد. هــر یــک چنــد روز کــار  کارگران به ازای کارشان .درهم است ٨و سومی 
  روز. ١٠و  ١٢و  ٨ اند. جواب: کرده

و مجموع اولی و ســومی  ٣٠و مجموع دومی و سومی  ٢٠سه عددند که مجموع اولی و دومی 
  آید. بقیه از معلومات مسئله به دست می شود. می ٤٥است این اعداد کدامند. مجموع سه عدد  ٤٠

 ١٠٠پرنــده بــه  ١٠٠درهم است.  ٣گنجشک یک درهم و یک مرغ یک درهم و مرغابی  ٤بهای 
  دینار می خواهیم (مسئلۀ سیاله).

دومی می شود و اگر به دومی  دو عددند اگر به اولی یک درهم اضافه کنیم مساوی [دو برابر] 
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  برابر اولی می شود. جواب: سه پنجم و چهار پنجم است. ٣یک درهم اضافه کنیم 
  است. ٤به آن اضافه کنیم مجذور شود؟ جواب  ٥چه عدد مجذوری است که اگر 

  است. ٨و ٢شود؟ جواب  ٦٠کنیم به طوری که تفاضل مربعات آنها  را دو قسمت می ١٠عدد 
  مسئله است. ٩[باب چهارم]: در اشاره به حساب وصایا که شامل 

[شخصی مرد] و سه پسر ماند و مثل نصیب یکی از پسران را وصیت کرد و به دیگری یک ســوم 
  آنچه می ماند از یک سوم بعد از نصیب.

  د و وصیت کرد به مثل نصیب یکی از پسران غیر از یک ششم مال آن.سه پسر مان
  ماند. سه پسر ماند و وصیت کرد به مثل نصیب یکی از پسران غیر از یک ششم آنچه بعد از نصیب می

  یک سوم مال آن. ر پسر ماند و وصیت کرد به تکملۀچها
  پنج پسر ماند و وصیت کرد به تکملۀ یک چهارم نصیب.

ماند از  و وصیت کرد به مثل نصیب یکی از پسران و برای دیگری یک سوم آنچه می سه پسر ماند
  یک سوم [مال] و برای دیگری یک درهم.

  چهار پسر ماند و وصیت کرد به دیگری به جذر مال.
  چهار پسر ماند و وصیت کرد به دیگری به جذر نصیب.

کی از پسران و برای دیگــری درهم است و چهار پسرند و وصیت کرد به مثل نصیب ی ١٣٠ترکه 
  جذر نصیب.
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