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 چکیده
کتابخانۀ ملی تبریز، دربردارندۀ اثری فارسی در  3447نویس شمارۀ دست

حساب، هندسه، جبر و نیز مطالبی پراکنده در هیئت و ابعاد و اجرام است که 
قمری به پایان رسیده، اما نام نویسنده و عنوان کتاب  670نگارش آن در 
 هامقالهدر نگارش دو مقالۀ نخست از  ساین نگارندۀ ناشنا معلوم نیست.
ق( 429عبدالقاهر بغدادی)د  التکملة في الحسابتاب، از کتاب چهارگانۀ ک

بهرۀ بسیار برده است و در مقالۀ سوم )هندسه( نیز توجهی خاص به کتاب 
بوزجانی داشته است. مقالۀ چهارم اثری بسیار معمولی در جبر و  المنازل السبع

های انجام گرفته تا آن روزگار، از حل مقابله است که به رغم پژوهش
نوادر فراخور »اثر نیز به برخی « خاتمۀ»رود. و معادالت درجۀ دوم فراتر نمی

اختصاص دارد. این اثر اگرچه از لحاظ محتوا نکتۀ تازۀ چندانی « هر مقاله
بودن و ا از منظر تاریخ نگارش آثار علمی فارسی و با توجه به مفصلمّاندارد، 

 ید.آروزگار تألیف، اثری در خور توجه به شمار می

 حساب، ،، جبرالتکملة في الحسابابوالوفای بوزجانی،  ها:کلیدواژه
 .المنازل السبععبدالقاهر بغدادی، 
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 مقدمه
شود که که متأسفانه نگهداری می 3447نویسی به شمارۀ در کتابخانۀ ملی تبریز دست

به دلیل افتادن چند برگ نخست آن، عنوان و نام نگارندۀ آن معلوم نیست و در 
 معرفی شده است. « رساله در حساب»فهرست میر ودود یونسی با عنوان 

نامیم هیچ می« حساب تبریز»در متن این کتاب، که از این پس آن را به اختصار 
شود. مؤلف از اشارتی که بتوان بر اساس آن نگارندۀ ناشناس آن را شناخت دیده نمی

مولوی »مخدوم خویش نیز نام نبرده و تنها دو بار در انجامۀ کتاب از او با عنوان 
یاد کرده است. مؤلف در فصل دوم از باب نخست از مقالۀ « هدالله دولتَصاحبی خلّ

گیری طول چنین آورده هندسه و علم مساحت( هنگام اشاره به واحدهای اندازهسوم )
 (:9-8ب سطر  65است )برگ 

مشهور  یهجر هیو ستما نیتسع و ست ۀشهور سن یعنیعصر  نیاکنون آنچه در
و خراسان معروف و  نیاست و در تمامت ممالک فارس و در اکثر عراق

 متداول ...

 به پایان رسیدن کار تألیف چنین آمده است:در پایان این اثر نیز تاریخ 

چون هر آنچه در صدر کتاب تکفل بیان آن رفته بود از مقاالت و اقسام و 
شنبه بیست و پنجم ماه صفر سنۀ سبعین و ستمایه رابواب و فصول در روز چها

هجری به اتمام رسید و هر بخشی آنچه فراخور و مقتضاء آن بخش بود به ایراد 
ه که مخلص ترین خدم و عبید حضرت علیا، مولوی صاحبی پیوست من بند
کنم و در این جرأت که ام خواستم تا درین مباسطت که میخلدالله دولته

 نمایم. بیت:می

 خرمهره پیش لؤلؤ الال همی برم وز غایت بالدة و شوخی و روی سخت

 ،تحق اوسنمای بهکه مربی کامل و راه ،اء خردتمهید معذرتی کنم با مقتد
 بطریق مشاورت. بیت:

 گفتا که بهتر از کرم او کسی دگر؟ مرد و وسیلت که باشدمگفتم که پای

... و اگرچه این معنی متصور گشت و وثوق و اعتماد بر حسن عنایت و فرط 
اندیشیدم تا به شفقت مولوی صحابی خلدالله دولته بسیار بود و هست، هم می
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کتاب را به آن متخلی ن وار ایو خلخال چه عبارت تمهید معذرتی در قلم آورم
ای و کتاب را به آن معانی مزین داشته ختم کنم. در اثناء این اندیشه قطعه مکن

از سخنان سید حسین ورامینی رحمة الله علیه که از جملۀ مشاهیر هنرمندان 
آمد که فحاوی آن با مضمون ضمیر نیک مالیم و موافق  رعراق است در خاط

آورم و کتاب را برآن ختم نمود ... آن قطعه را به همان منوال در قلم میمی
 هذه: ةکنم. والقطعمی

 قـبـول کـن به تـفـضـل رضای یزدان را شـها تــبــرک داعــی مـخــلــص دولــــت

 گــشــاده بود در بـارگـاه و ایـــوان را؟ وزیای که ســـلـیـمان ز روزهــا رشـنـیـده

 کشیده تحفه در آن روز قدر امـکان را چه مرغ و ماهی و مـور و چه آدمـی و پری

 به تحفه پای ملخ حضرت سـلـیمان را دویـد و برد هــمـیای میضعیـف مورچـه

 شـاهـان راولی بـقـدر خود آرند تحـفه  چو برد گفت شها نیست در خور حضرت

 قبول کن چو سـلـیمان عطای موران را نه تو کـمـی زسـلـیمان نه من فزون از مور

ق به نگارش 669مقدمه پیداست که مؤلف در سال از اشارت متن کتاب و این 
از ق به پایان رسانده است. 670صفر  25چهارشنبه کتاب مشغول بوده و آن را در 

ین از او ستایش کرده و اشعاری نیز از او در سید حسین ورامینی که مؤلف این چن
های دوم، چهارم و ششم این قطعه در دیباچۀ اما بیتخاطر داشته، نشانی یافت نشد 

مخدوم  1یادکرد نام سراینده آمده است.تاریخ گزیده )بیت ششم اندکی متفاوت( بی
نباید  لطفی نکرده باشد،نویس در ذکر نام و القاب او کممؤلف، اگر کاتب دست

 ای نامدار باشد. تر از امیری محلی داشته باشد و مؤلف نیز نباید نویسندهای بیشمرتبه

 ساختار و محتوای کتاب 
چون هر آنچه در صدر کتاب »قاله و یک خاتمه است. از عبارت م 4کتاب مشتمل بر 

توان حدس زد که می« تکفل بیان آن رفته بود از مقاالت و اقسام و ابواب و فصول
مشتمل بر فهرست محتویات، بر کتاب نوشته بوده که  ،ای مفصلمقدمهمؤلف 

                                              
 .نویدی مالطی این نکته را یادآور شدنددوست گرامی آقای علی . 1
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نویس با سه سطر نویس شناخته شدۀ این اثر افتاده است. دستمتأسفانه در یگانه دست
این کتاب آغاز « مقالت نخست»از  «قسم اول»از باب نخست از پایانی فصل دوم 

یا  توان دریافت که عنوانکتاب می« خاتمۀ»شود که از این میان فقط با مراجعه به می
آ: باب اول از خاتمه: در  110بوده است. )برگ « ارثماطیقی» موضوع مقالۀ نخست

ود یعنی فن ارثماطیقی ...( بیان چند مسئلۀ نوادر که چنان که فراخور مقالۀ اول ب
 آمده است.  یک در پیوست، ابواب و فصول کتاب هامقالهفهرست 

 منابع کتاب

 التکملة فی الحسابالف( 
ترین منبع نویسندۀ ناشناس عبدالقاهر بغدادی مهم التکملة فی الحسابرسد به نظر می

هایی از متن بخش، غالباً التکملةگیری از بوده است؛ او هنگام بهره« حساب تبریز»
را حذف و گاه مطالبی را به آن افزوده است. نکتۀ جالب توجه آنکه نویسندۀ  التکملة

هایی دیگر آورده است. البته ، مثالالتکملةهای عددی ناشناس، غالباً به جای مثال
معلوم نیست که نویسندۀ ناشناس، مستقیم از التکملة بهره گرفته باشد و شاید این 

 وط به منبع واسطۀ محتمل باشد.تغییرات مرب

های ارتباط میان این دو متن، مطالبی است که در این دو ترین نشانهیکی از مهم
 کتاب دربارۀ اعداد متعادل آمده است. 

اعداد »است که در آن از ای شدهشناختهترین متن کهن التکملة فی الحساب
دورۀ  از میان آثار دیگر دانیمتا جایی که میسخن به میان آمده است.  «متعادل

محمد باقر  عیون الحسابو دیگر « حساب تبریز»همین اسالمی، تنها در دو اثر، یکی 
ق( نیز تنها به 6)سدۀ  لب الحسابو در قمری( در این باره بحث  11یزدی )سدۀ 

 شده است.تعریف آن اشاره 

 (: 230-229)ص  ، باب سوم از نوع ششمالتکملة فی الحساب

سام العدد باإلضافة: قد تکون األعداد مشتركة، ومتباینة، ومتناسبة، في بیان أق
 جزائه، ولداً باإلضافة إلى أصله. ...أإلى  باإلضافةووالداً متعادلة، ومتحابة و

والمتعادلة کل عددین مجموع أجزاء أحدهما مثل مجموع أجزاء اآلخر. فإذا 
جزاء کل واحد منهما أ کان معنا عدد مفروض، وأردنا أن نعلم العددین اللذین

مثل هذا العدد المفروض، نقصنا من العدد المفروض واحداً، ثم قسمنا الباقی 
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بعددین أولیین، وقسمناه أیضاً بعددین آخرین أولیین، ثم کذلک نقسمه، ما 
تقسیم األول أحدهما الاحتمل القسمة بعددین أولیین. ثم ضربنا القسمین من 

التقسیم الثاني أحدهما في اآلخر، و کذلک  في األخر؛ و ضربنا القسمین من
نفعل بقسمي التقسیم الثالث والرابع وما بعده. فالمبالغ من هذه الضروب، کل 

 واحد منها أجزاؤه مثل ذلک العدد المفروض.
مثاله سبعة وخمسون: أردنا نعلم عددین، أجزاء کل واحد منهما سبعة 

. فقسمناها بقسمین أولیین: وخمسون. فنقصنا منها واحداً. یبقی ستة وخمسون
أحدهما ثالثة واآلخر ثالثة وخمسون. وضربنا أحدهما في اآلخر، فکان مئة 
وتسعة وخمسین، وأجزاؤها إذا جمعت: سبعة وخمسون. ثم قسمنا ستة 
وخمسین أیضاً بقسمین آخرین أولیین، أحدهما ثالثة عشر، واآلخر ثالثة 

أجزاء مابلغ )وهو خمسمئة وتسعة وأربعون، وضربنا أحدهما في اآلخر، فکانت 
 وخمسون( سبعة وخمسین.

من  قيفکل عددین أجزاؤهما عدد واحد متعادالن، غیر متماثلین. ومتی أل
یه إال فالعدد واحد، ولم ینقسم مافیه بعددین أولیین بحال، أو لم یمکن ذلک 

 مرة واحدة، فهذا الحکم فیه مفقود.

 : (6ص ) لب الحساب

متعادالن: و آن دو عدد بود که مجموع اجزاء یکی مساوی مجموع اجزاء آخر 
 پنجاه و هفتدر این صورت مجموع اجزاء هر یکی  559و  159بود مثل 

 بود. 

 : ، باب چهارم از قسم اول از مقالت اول«حساب تبریز»

در معرفت عدد از روی اضافت و تولید و خواص آن و این باب متضمن سه 
فصل اول در تقسیم عدد از روی اضافه: عدد از روی اضافت یا فصل است. 

متعادالن باشد یا متحابان. اما متعادالن دو عدد باشند که مبلغ اجزاء صحاح 
که اجزاء  55و  39هر دو در کمیت و کیفیت با هم متساوی باشند. چون 

 هریکی از این دو عدد که هفده بیش نیست. ... 
اعداد متعادله: چون خواهند که دو عدد متعادله فصل دوم در معرفت تولید 

آن عدد معین یکی را  ، ازیعنی اجزاء هر دو عددی معین باشد ،پیدا گردانند
بیفکند و مابقی به دو عدد بسیط منقسم گردانند که مسطح آن دو قسم یکی از 
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عدد بسیط دیگر منقسم گردانند  1را به دودو عدد مطلوب بود و باز همان عدد 
خواهند که مبلغ دوم عدد مطلوب باشد. مثالً دو عدد می 2آن دوسطح که م

از هفده یکی نقصان کنند تا شانزده  .بود 17اجزاء هریکی از آن دو عدد 
قسمت گردانند که  ،تقدیراً یازده و پنج ،بماند. پس شانزده را به دو عدد بسیط

ین شانزده به مسطح آن یعنی پنجاه و پنج یکی از دو عدد مطلوب بود باز هم
دوم  ،یعنی سی و نه ،دو بسیط دیگر مثالً سیزده و سه قسمت کنند که مسطح

عدد مطلوب باشد. زیرا که اجزاء هر یکی از این دو عدد هفده بیش نبود و 
باشد ممکن نیست. پس نخستین  17اعداد متعادله که اجزاء آن کمتر از 

ع اجزاء هر یکی نوزده بود متعادالن این دو عدد باشند و دوم دو عدد که مجمو
و سوم دو عدد باشد که مجموع اجزاء هر یکی بیست و یک باشد و همچنین 

 و این معنی خاصیت اعداد متعادله است.  .دوَچندان که رَ ،به تزاید دو دو

 یبر آن تأکید نشده آن که با روش« حساب تبریز»و نه در  التکملةای که نه در نکته
های دو رای تولید اعداد متعادل شرح داده، مجموع مقسوم الیهکه عبدالقاهر بغدادی ب

عدد باید عددی فرد باشد. زیرا مفروض این است که پس از کاستن یک واحد از آن، 
بتوان حاصل را دو بار به صورت مجموع دو عدد اول نوشت. البته عبدالقاهر یادآور 

ت، در این صورت از آن عدد شود که اگر نتوان دو زوج عدد اول با این شرایط یافمی
 توان زوج عدد متعادل تولید کرد. زوج انتخاب شده نمی

نویسندۀ ناشناس در عوض )با درنظر گرفتن همین شرط( به این نکته توجه دارد که 
 باشد. 17تواند کمتر از های دو عدد نمیمجموع مقسوم علیه

2𝑘 = 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4 

𝑎 = 𝑃1𝑃2, 𝑏 = 𝑃3𝑃4 

⇒ 𝜎(𝑎) = 𝜎(𝑏) = 𝑃1 + 𝑃2 + 1 = 𝑃3 + 𝑃4 + 1 = 2𝑘 + 1 

با عنوان  آنهانکتۀ جالب اشارۀ نویسندۀ ناشناس به قسم سومی از اعداد است که از 
کند. وی با آنکه در آغاز باب چهارم، یاد میو متحاب(  متشابه )در قیاس با متعادل

فقط به متحابان و  )به پیروی از عبدالقاهر بغدادی( هنگام تقسیم اعداد از روی اضافه
                                              

 «زاید و دو»را به دو: در اصل . 1
 «دوم». دو: در اصل 2
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کند، در پایان فصل مربوط به تولید اعداد متحاب )که آن نیز متعادالن اشاره می
 12)گ  گویداست( دربارۀ اعداد متشابه چنین می التکملة فی الحساببرگرفته از 

 ب(:

و از اقسام اعداد از روی اضافت قسمی دیگر هست که آن را اعداد متشابه  
عدد باشند که مسطح ایشان مربعی باشد و هرکدام یکی خوانند و آن هر آن دو 

که بر دیگری قسمت کنند آنچه از قسمت بیرون آید هم مربع باشد مانند هشت 
و هشده که مسطح آن صد و چهل و چهار است که ضلع آن دوازده بود و اگر 
هشده را بر هشت قسمت و اگر هشت را بر هشده منقسم گردانند در صورت 

از قسمت بیرون آید و آن مربعی بود که ضلع آن یک و نیمی  اول دو وربعی
باشد و در صورة دوم چهار تسع از قسمت بیرون آید و آن هم مربعی بود که 

 ضلع آن چهار دانگ باشد و امثال آن.

هستند که بتوان هر به شرطی با هم متشابه bو  aبر اساس این تعریف دو عدد 
و مربع دو عدد گویای دیگر kرا به صورت حاصل ضرب عدد گویای آنهایک از 

 نوشت بدین صورت:

𝑎 = 𝑘 × 𝑐2, 𝑏 = 𝑘 × 𝑑2
 

-241)ص  ، باب سوم از نوع ششم: فی بیان خواص األعداد المخصوصةالتکملة
243): 

جذر لنفسه، وکعب مکعب لنفسه، ومال مال لنفسه، وهو دائر علی  الواحد
نفسه. وکل عدد في أوله واحد، إذا ضرب في مثله، أو في عدد أوله واحد، البد 
من وجود الواحد في أول مبلغه. فهو إذن دائر علی نفسه، وعلی ماله، ومکعبه، 

  .وعلی مال ماله، وکل مضروب في الواحد فال یتغیر عن مقداره
أن مبلغ تضعیفه مثل مبلغ ضربه في مثله، فأنه زوج ولیس  األثنینو من خاصیة 
 .بأجزاء لغیره
أنها إذا ضربت في مثلها صارت مربعة في حشوها مثلها، ال  األربعةومن خاصية 

أقل وال أکثر، فإن أطراف مربعا إذا جمعت تکون اثني عشر، ویبقی من الوسط 
 .لهأربعة، مثل الجذر المضروب في مث

أنها فرد ليس بأجزاء لعدد سواها، فهي في األفراد بمنزلة  الخمسةمن خاصية 
االثنين في األزواج. و أن كل فرد في أوله خمسة، فهو مركب، غیر أولي، 
والخمسة تعده المحالة. وليس فيما تعده الخمسة أولي غيرالخمسة. وکل ما في 
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ة، ووجود مجذورها، اوله خمسة إذا ضرب في مثله، فالبد من وجود الخمس
على ك المبلغ. فهي دائرة علی نفسها ووهو خمسة وعشرون، في أول ذل

مثاله الخمسة عشر في مثلها: مئتان و خمسة وعشرون؛ والخمسة ومجذورها. 
مثلها:  والعشرون في مثلها: ستمئة وخمسة وعشرون؛ والخمسة والثالثون في

أول مبلغ كل ما ضرب  جودة فيوعشرون. فالخمسة م و ألف ومئتان و خمسة
 .في مثله، مما أوله خمسة

 فإنها تدور علی نفسها، وعلی مجذورها.  الستةوأما 
أنه لیس في اآلحاد الصم ما یکون میزاناً لمجذور غیر  السبعةو من خاصیة 

السبعة: فإنها میزان الستة عشر، و میزان الخمسة والعشرین، وهما مجذوران. و 
کل مجذور میزانه سبعة، فإن السبعة میزان المجذور الذی قبله، أو المجذور 

 .الذی بعده، فیتوالی مجذوران میزان کل واحد منهما سبعة
أنها مکعب، وميزان لبعض المکاعيب. وليس في اآلحاد  لثمانیةاومن خاصية 

التي ال جذرلها ما هو جذر لمکعب غير الثمانية. و من خواصها أيضاً أن كل 
مجذورين متوالیین متجانسین بالفرد، فإن التفاضل بینهما یکون بأعداد مرکبة 

رد، والمجذور من الثمانية، على التوالي. مثاله أن المجذور األول واحد، وهو ف
ثم المجذور الثالث من  الذي یليه من األفراد: تسعة، والتفاوت بينهما ثمانية.

األفراد خمسة وعشرون، والتفاوت بینهما وبین التسعة ستة عشر و هي زائدة 
على التفاوت األول بثمانية. ثم المجذور الرابع من األفراد تسعة وأربعون، 

شرين: أربعة وعشرون، وهي زائدة علی والتفاوت بينهما وبين الخمسة والع
وعلى هذا المثال، یکون زائد التفاوت  .التفاوت الذي كان ستة عشر: بثمانية

بين کل مجذورین متواليين، من جنس واحد من األفراد. وأما المجذورات من 
  ...األزواج، فأولها أربعة، وثانيها ستةعشر

فرد؛ وليس في ابتداءات العقود ومن خاصية العشرة أنه عقد مبتدأ، وهو زوج 
 ما هو زوج فرد، وال ما هو ناقص، غیره ...

 ومن خاصية الخمسة والعشرين ... وهذا من فضيلة الخمسة والعشرين

  :فصل چهارم از باب اول از قسم اول از مقالت اول ،«حساب تبریز»

 آحاد
 را خاصیت آن است که هر عددی را که در آن ضرب کنند از حال خود یک

 ،بنگردد و نفس خود را جذر بود و کعب و مال و مال و مال المال و علی هذا
ل ایشان هم ی یک در مسطح هر دو عدد که در اوّو بر نفس خود دایر بود یعن
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و اگر چه یک نه عدد است بل چون اصل و منشأ اعداد  .یک باشد بازآید
 توان گذاشت.است و واسطۀ میان صحاح و کسور اوست فرونمی

الزوج نهند و هیچ والد و مولود خاص ندارد و اول ازواج است و او را زوج دو
و ضرب آن در هر عددی ضعف مضروب فیه  1ستومربع آن مساوی ضعف ا

 .بود
بعد،  الزوج و با فردمربعی زوج ،یعنی یک ،اول افراد است و با فرد ماقبل سه

مساوی ثلث  الزوج و ضرب آن در هر عددی مفروض،مکعبی زوج ،یعنی پنج
 .وضع کنند 2مضروب فیه بود چون یکی را ده گیرند و مبلغ ثلث از آن

نصف او مساوی جذر است و مربع خود را متوسط و ضرب او در هر  چهار
عددی مفروض معشر نصف مضروب فیه بودمبلغ مضروب فیه را از آن کم 

 .کرده
فردی است که او را هیچ والد و مولود خاص نیست و از اعداد اولی است  پنج

دایر و ضرب او  ،مانند یک ،و هر عدد که در اوّل او است ثانی و برنفس خود
 در هر عددی مفروض مساوی معشر نصف مضروب فیه بود.

اول اعداد زوج الفرد است واجزاء صحاح او با نفس او مساوی است و  شش
و ضرب او در هر عددی مفروض  .دایر ،مانند یک و پنج ،بر نفس خود

 مساوی معشر نصف مضروب فیه بود، مبلغ مضروب فیه را بر آن افزوده. 
جز آن میزان هیچ مجذور نتواند بود و ضرب آن در هر  صُماز آحاد  هفت

گ دان ب فیه و نصف مبلغ چهاروردانگ مض عددی مفروض با معشر چهار
 برابر بود

عبات است و از آحاد صمّ اال او میزان هیچ مکعب نتواند بود و اول مک هشت
تزاید بر تفاضل میان هر دو مجذور متوالی به او بیش نبود و ضرب او در هر 

و نیم مضروب فیه بود و  گانی مفروض مساوی مجموع معشر چهار دعدد
 نیمۀ او.

اول مربعات فرد است و جذر او ثلث اوست و ضرب او در هر عددی  نه
مفروض مساوی معشر مضروب فیه بود چون مبلغ مضروب فیه را از آن وضع 
کنند و نهایة آحاد و نهایة اشکال اعداد او بود زیرا که چون از او بگذرند به 

 مرتبۀ دوم رسند.
 عشرات

                                              
 «است». اوست: در اصل 1
 «یعنی حاصل ضرب». در میان سطرها اضافه شده است: 2



 1392، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 11، دورۀ تاریخ علم/ 216

و زوج الفردی ناقص و عقد اول از مرتبۀ دوم و از عقود اال  اول عقود است ده
و مربع او عقد اول از مرتبۀ سیم آن است و  .الفرد ناقص نیستاو هیچ زوج

عشر خود مربع سه عشر بود و ضرب او در هر عددی مفروض مساوی معشر بی
محاط او  ،و نه ریعنی یک و چها ،و مربعات یک و دو سه.مضروب فیه 

 باشند.
 ... بیست

 ... نود

آن است که رقم یکان « بر نفس خود دایر»یا « تدور علی نفسها»مقصود از 
القاهر هاست. مقصود عبدهمواره خود همواره همان 6و  5، 1های پیاپی توان

این است که دو رقم دست راست همۀ  5در مورد « وعلی مجذورها»بغدادی از 
تنها برخی از  6اما در مورد عدد  است. 5است که مجذور  25همان  5توانهای 

6 توانهای آن که به صورت
5𝑛−3 (, , ,...n 1 2 شوند. ظاهرا ختم می 36( باشند به 3

را در « تدور علی مجذورها»نویسندۀ ناشناس چون این نکته را درست درنیافته، قید 
 حذف کرده است. 6مورد عدد 

تفصیل و نویسندۀ ناشناس به صورتی ابتر که عبدالقاهر بغدادی به 7خاصیت  آن
 بیان کرده این است: 

 نهشت باشند. هم 7است در پیمانۀ  دو مربع کامل متوالی فقط ممکن

(𝑛 + 1)
7

≡ 𝑛𝑘 (mod 7) 

، فصل دوم از باب هشتم از نوع اول: في إخراج جذور الصم بالتقریب التکملة
 (: 77-76)ص

األصم بالتقریب، کالرسم في إخراج جذر ماله جذر ینطق جذر الرسم في إخراج 
به بالتحقیق، غیر أنه یبقی في األصم کسور، جزءاً أو اجزاء، بعد إخراج ما 
یخرج بالجذر من الصحاح. وقد اختلف الحسّاب في نسبة تلک األجزاء 
الباقية: فنسبه محمد بن موسی الخوارزمی رحمه الله الی ضعف الجذر الخارج 

حاح، و نسبه أکثر الحساب الى ضعف الجذر الخارج مزیداً علیه من الص
واحد. وهذا القول أقرب إلى الصواب. ... والدلیل علی صحة قول الحساب 
بنسبة األجزاء الباقیة من جذر العدد األصم الی ضعف الجذر الخارج من 
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خوارزمی بنسبة الصحاح مزیداً علیه واحد، و بطالن قول محمد بن موسی ال
جذر فحسب: انا اذا أخرجنا جذر األثنین بالتقریب، خرج جزاء الی صف الاأل

واحد، وبقی من أجزائه واحد، فإذا نسبناه الی ضعف الواحد، علی قول ابن 
موسی، کان الجذر واحداً و نصفاً، و اذا نسبناه الی ضف الجذر الخارج، مزیداً 

اً. والواحد والنصف علیه واحد، علی قول األکثرین، صار الجذر واحداً و ثلث
إذا ضرب فی مثله فالمبلغ اثنان والربع، والواحد والثلث اذا ضرب فی مثلثه 

و الذی بینه و بین األثنین تسعان ناقصان عن تمام  .فالمبلغ واحد و سبعة اتساع
لی االثنین من الربع الزائد علی األثنین. و مما یفسد إاألثنین، وذلک أقرب 
 بنا جذر الثالثة بالتقریب ...قول ابن موسی أنا لو طل

فصل چهارم از باب دوم از قسم اول از مقالت دوم: در معرفت جذر  ،«حساب تبریز»
 آ(: 35و کیفیت استخراج آن )

 1و چون عمل تمام شود اگر از عدد مفروض هنوز بعضی مانده باشد، عدد
و در  پس آن اجزاء نسبت باید کرد.. اصم الجذر باشد و آن مقدار اجزاء باشد

اند که آن این موضع دو وجه است. محمد بن موسی الخوارزمی و گروهی بر آن
اجزاء بدین عدد تحتانی که در عمل مضاعف گشته است نسبت باید کرد و 

پس این اجزاء را بدو  ،اند که واحد را بر آن باید افزودنگروهی دیگر بر آن
تر است. و دلیل بر تر و به صواب نزدیکو این قول درست .نسبت باید کرد

صحت این قول و بطالن سخن محمد بن موسی الخوارزمی و آن جماعت که 
اند این است که چون عدد دو را جذر بیرون آورند به تقریب یکی با او متفق

صحیح بیرون آید و یک جزو. پس اگر آن جزو را به حسب قول محمد بن 
عدد صحیح یعنی دو نسبت کنند جذر عدد دو، یک و نیم موسی به ضعف 

 ،مادام که واحد بر او افزوده باشد جذر باشد. اگر آن جزو را به ضعف عدد
باشد و یک و نیم را  گنسبت کنند جذر عدد دو، یک و دو دان ،یعنی سه

بلغ آن دو و دانگی و نیم باشد چون مربع گرداند یعنی در مثل خود ضرب کنند م
دو دانگ را چون مربع گردانند یک و هفت تسع حاصل شود و یک  و و یک

زیرا که تفاوت  ،تر است از دو و دانگی و نیمو هفت تسع به عدد دو نزدیک
پس بدین دلیل قول محمد بن موسی و  .ت تسع کمتر است از تفاوت ربعفدر ه

اند در این معنی فاسد بود و قول دیگر به صواب جماعتی که با او متفق
 تر. زدیکن

                                              
 «عدداز ». عدد: در اصل 1
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در نظر  2𝑏 خوارزمی برای تقریب اصطالحی ریشۀ دوم، مخرج اصطالحی را
 . یعنی:(147، 98-96ص 1)فولکرتس، گرفته است

√𝑎 = √𝑏𝑛 + 𝑟 ≈ 𝑏 +
𝑟

2𝑏
;           𝑎, 𝑏, 𝑟 ∈ ℕ,   0<𝑟 < 2𝑏 + 1 

شود و احمد بن ابراهیم اقلیدسی نیز این همان تقریبی است که در آثار هندی دیده می
)اقلیدسی،  محاسبۀ ریشۀ دوم اعداد صحیح همین تقریب را به کار برده استدر ضمن 

 .(114ص

 شود که بیشتر شمارگران، برخالف خوارزمی به جایعبدالقاهر بغدادی یادآور می
𝑟

2𝑏
𝑟 نسبت 

2𝑏+1
اند که تقریبی بهتر است. وی برای نشان دادن خطای را به کار برده 

𝑏)یعنی  2√ هایبیشتر تقریب خوارزمی مثال = 𝑟 و 1 = 𝑏)یعنی  3√ و (1 =  و 1
𝑟 = کند. در روش آورد و خطای این دو تقریب را با یکدیگر مقایسه میرا می (2

 خوارزمی خواهیم داشت:

√2 = √1
2

+ 1 ≈ 1 +
1

2×1
= 1

1
2

 

√3 = √1
2

+ 2 ≈ 1 +
2
1×2

= 2 

 برند خواهیم داشت:در حالی که با تقریبی که شمارگران دیگر به کار می

√2 = √1
2

+ 1 ≈ 1 +
1

(2 × 1) + 1
=
4
3

 

√3 = √1
2

+ 2 ≈ 1 +
2

(2 × 1) + 1
=
5
3

 

                                              
1. Folkerts 
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، از مثال دوم فقط «حساب تبریز» شود نویسندۀ ناشناسهمچنان که دیده می
ای را که به نادرستی سخن محمد بن موسی اشاره دارد ترجمه و به پایان مثال جمله

 نخست افزوده است. 

و ( 81)ص اصول حساب الهندکوشیار گیالنی در فصل هشتم از مقالۀ نخست 
، برای جذر تقریبی، (پ33، برگ 8باب) صول فی الحسابعیون األباب هشتم از 

دهد به نسبت می« بیشتر شمارگران»تر را که عبدالقاهر بغدادی به همان تقریب دقیق
نیز از ( 60)ص مفتاح المعامالتدر  و طبری  (21-20)ص کار برده است و نسوی

 اند. وی پیروی کرده

 آنهاترین متونی هستند که در انیم کهنداین دو اثر کوشیار گیالنی، تا جایی که می
توان چنین بیان ای آمده است. این تقریب را میکعب رابطه« تقریب اصطالحی»برای 
 1کرد:

√𝑎
3

= √𝑏3 + 𝑟 = 𝑏 +
𝑟

3𝑏2 + 1
;      𝑎, 𝑏, 𝑟 ∈ ℕ,  0<𝑟 < 3𝑏2+3𝑏 + 1 

این بار نیز، از ( 40-36)ص شمارنامهو طبری در ( 24-22)ص المقنعنسوی در 
اند. جالب آنکه نسوی، در مورد مخرج اصطالحی جذر توضیح کردهکوشیار پیروی 

2𝑏 دهد کهمی + تفاوت میان مربع جزء صحیح ریشه و مربع عدد پس از آن است و  1
اگر مربع عددی معلوم باشد و بر این مربع معلوم، دو برابر جذر آن و یک را اضافه 

این توان به را میشود. پس کسر اصطالحی کنیم، مربع عدد بعدی آن حاصل می
 نیز نشان داد: صورت

𝑟

(𝑏 + 1)
2

− 𝑏2
 

                                              

298610√ )مثال عددی: 99-97ص، اصول حساب الهند. کوشیار گیالنی، 1
3

، صول فی الحسابعیون األ(، 

7654321√ر )مثال عددی: 35، برگ 10باب 
3
) 
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یابی خطی ساده اشاره دارد که در آن روشنی به یک درونع نسوی در اینجا بهدر واق

𝑦 فرض بر این است که تابع = √𝑥 در بازۀ 𝑏2 < 𝑥 < (𝑏 + 1)
2

با تقریبی قابل  

Δ𝑥 قبول خطی است. و چون در این بازه به ازای = (𝑏 + 1)
2

− 𝑏2 = 2𝑏 + 1 ،
𝑦 کند، مقدار تغییر به اندازۀ یک واحد تغییر می𝑦 به ازای  𝑟 کسر باال  واحد برابر با

با رفت که او کسر اصطالحی ریشۀ سوم را خواهد بود. با توجه به این سخن، انتظار می
در نظر بگیرد و کعب اصطالحی را چنین به دست ایجاد توان سوم در مخرج کسر باال 

 آورد:

√𝑎
3

= √𝑏3 + 𝑟
3

≈ 𝑏 +
𝑟

(𝑏 + 1)
3

− 𝑏3
= 𝑏 +

𝑟

3𝑏2 + 3𝑏 + 1
 

3𝑏2اما همچنان که دیده شد، او نیز به پیروی از کوشیار مخرج اصطالحی را  + 1 

3652296√و در نتیجه در محاسبۀ  (215-214: راشد، ص )نیز نک گرفته
3

، کسر 

32 اصطالحی را به جای
71611
32برابر با 

71149
 گرفته است: 

√3652296
3

= √154
2

+ 32 ≈
32

(3×154
2

) + 1
= 154

32
71149

 

3𝑏2<𝑟 خطای بیشتر تقریب اصطالحی کوشیار، به ویژه برای < 3𝑏2 + 3𝑏 + 1 
 آشکار است.

عبدالقاهر بغدادی کمابیش همزمان با نسوی همان بحث درونیابی خطی را پیش 
دهد. وی در این باره چنین کشد اما برخالف او آن را به ریشۀ سوم نیز بسط میمی

 آورده است: 

ماندۀ عمل یافتن کعب را به تفاوت میان دو قانون در این باره آن است که باقی
کعب گویای پیاپی که کعب گنگ میان آن دو واقع است نسبت دهیم. تفاوت 
میان توان سوم دو عدد صحیح پیاپی برابر است با حاصل ضرب عدد 
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شۀ و به اضافۀ یک. همچنان که در مورد ری 3در دیگری ضرب در  ترکوچک
مانده را به تفاوت میان دو عدد صحیح متوالی که جذر گنگ میان دوم نیز باقی

... برابر با دهیم. جز آنکه تفاوت میان دو مربع متوالی قرار دارد نسبت می آنها
 .(90)بغدادی، ص ... استبرابر با و میان دو مکعب متوالی 

𝑏) در واقع عبدالقاهر بغدادی مخرج اصطالحی را به درستی + 1)
3

− 𝑏3 
 گیرد: می

√𝑎
3

= √𝑏3 + 𝑟
3

≈ 𝑏 +
𝑟

(𝑏 + 1)
3

− 𝑏3
= 𝑏 +

𝑟

3𝑏 (𝑏 + 1) + 1
   

𝑎, 𝑏, 𝑟 ∈ ℕ,  0<𝑟 < 3𝑏2+3𝑏 + 1 

توان گفت که وی گرچه از محاسبۀ کعب فراتر نرفته، اما بر اساس این سخنان می
اصطالحی ام nگویا زودتر از سموأل بن یحیی مغربی به رابطۀ کلی زیر برای ریشۀ 

 رسیده بوده است:

√𝑎
𝑛

= √𝑏𝑛 + 𝑟
𝑛

≈ 𝑏 +
𝑟

(𝑏 + 1)
𝑛

− 𝑏𝑛
        

 𝑎, 𝑏, 𝑟 ∈ ℕ,  0<𝑟 < (𝑏 + 1)
𝑛

− 𝑏𝑛 

به ( 24)ص لب الحسابعلی بن یوسف بن علی منشی که گویا در نگارش  
عبدالقاهر بغدادی نیز نظر داشته از همین مخرج اصطالحی برای کعب  التکملة

 تقریبی استفاده کرده است.

-ب41)گ « حساب تبریز»ششم از باب اول از قسم دوم از مقالت دومدر فصل 
 آ(، ضابطۀ عبدالقاهر چنین ترجمه شده است:42

و ضابطۀ اصلی در این فصل آن است که اجزاء مابقی را از هر عددی اصم 
الکعب باضافت مبلغ تفاضل دو مکعب منطق برند که آن عدد اصم الکعب که 

ان افتاده باشد و هر دو مکعب متوالی منطقه مطلوب الکعب بود در میان ایش
را تفاضل به قدر مسطح کعب اصغر بود و عددی از او بیکی زاید چون این 
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اء مابقی را به جزمبلغ را در سه ضرب کنند و بر آن جمله یکی بیفزایند. پس ا
 این جمله به شرط مذکور نسبت کرد.

چه مربع کامل باشد و چه  ،عبدالقاهر بغدادی برای گرفتن جذر از هر عدد صحیح
مطرح « گرفتن جذر یک عدد با ضرب آن در عددی دیگر»روشی را باعنوان  ،نباشد
های زوج ناوان آن را در توتکند که بر اساس آن برای یافتن جذر یک عدد میمی

حاصل با تقسیم جذر گرفت و سرانجام  اعداد مختلف ضرب کرد و سپس از حاصلْ
با توان نصف آنچه در صورت ضرب همان اعداد، البته  ازبر عددی که  گیریجذر

 تر برای جذر رسید:آید، به مقداری دقیق، به دست میضرب شد

√𝑎 =

√𝑎 × ∏ 𝑎
𝑖

2𝑘𝑖𝑚

𝑖=1

∏ 𝑎𝑖
𝑘𝑖𝑚

𝑖=1

=

√𝑎 × 𝑎
1

2𝑘1
× 𝑎

2

2𝑘2
× 𝑎

3

2𝑘3
… × 𝑎𝑚

2𝑘𝑚

𝑎
1

𝑘1
× 𝑎

2

𝑘2
× 𝑎

3

𝑘3
… × 𝑎𝑚

𝑘𝑚

  

𝑎1, … , 𝑎𝑚, 𝑘1, … , 𝑘𝑚 ∈ ℕ 

رسد اما بر آن تر از رابطۀ پیشین به نظر میبسیار کلی این رابطه اگرچه به نظر
𝑐 مزیدی نیست زیرا با فرض = ∏ 𝑎𝑖

𝑘𝑖𝑚

𝑖=1  این رابطۀ به ظاهر پیچیده به همان رابطۀ
 .شودسادۀ قبلی تبدیل می

3 را با ضرب در 2و جذر  4عبدالقاهر به عنوان مثال جذر 
2

و تقسیم حاصل جذر  
 یابد:می 3بر 

√4 =

√4×3
4

3
2

=

√324

3
2

=
18
9

= 2   

 √2 =
√2 × 3

4

3
2

=
√162

3
2

≈
12
9

= 1
1
3
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 را ، نه تنها سودی ندارد، بلکه کار4های کامل مانند البته این روش برای جذر مربع
هر چند که او هنگام بحث دربارۀ گرفتن جذر با صفرها  کند.مینیز دشوارتر جهت بی

اعداد کند که این روش برای یافتن جذر تأکید میکه حالت خاص رابطۀ باال است، 
 مربع کامل سودی ندارد.

نیز همین روش شرح داده شده اما شگفت آنکه نویسنده، فقط « حساب تبریز»در 
( را که در آن عدد اولیه خود مربع کامل است ترجمه 4مثال نخست عبدالقاهر )جذر 

کرده و نیازی به ذکر مثال دوم ندیده است در حالی که گفته شد، در مورد نخست 
 ن روش کاری بیهوده است. استفاده از ای

 ب(: 37-آ 37از باب دوم از قسم اول از مقالت دوم ) چهارمحساب تبریز، فصل 

و دوم وجه چنان باشد که مجذور را در عددی دیگر ضرب کنند تا کمیت جذر 
معلوم گردد و کیفیت این عمل چنان باشد که چون خواهند که جذر عددی 

هر عددی دیگر که خواهند به کرات زوج مفروض را معلوم کنند آن عدد را در 
ضرب کنند و آنچه حاصل شود آن را به طریق مستقیم جذر بیرون آورند که 
اگر بعضی از آن بازماند بدانند که آن عدد اصم الجذر است و گر هیچ نماند 
عدد منطق الجذر باشد. پس واحد را نصف کرات تضعیف آن عدد مفروض 

حاصل شود آن را مقسوم علیه سازند و جذر مضاعف گردانند و آنچه از آن 
اول را بر او قسمت کنند که آنچه از قسمت بیرون آید جذر عدد مفروض باشد. 

کرت ضرب  رمثال چون خواهند جذر چهار معلوم کنند او را در سه تقدیرا چها
بیست و چهار حاصل شود. این مبلغ را به طریق مستقیم  صد وکنند که سی

)؟(  هیچ کرته: سیزده( بود بیابه هجده )در متن به اشتون آورند کجذر بیر
پس محقق دانند که آن عدد مفروض یعنی چهار منطق الجذر است پس واحد 
را هم در سه به عدد نصف کرات تضعیف عدد مفروض یعنی دو کرت ضرب 
 تکنند تا حاصل نه شود. پس او را مقسوم علیه سازند و جذر اول بر او قسم

رون آید و آن جذر عدد مفروض بود یعنی چهار و مطلوب این که دو بی دکنن
 است. 

 بوزجانی منازل السبعب( 
ما یحتاج الیه الکتاب و العمال و غیرهم کتاب « حساب تبریز»از دیگر منابع اصلی 

است که خود مؤلف، از آن با عنوان  ابوالوفای بوزجانیصناعة( الحساب  یامن علم )
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رسد که مقالۀ سوم عمدتاً بر اساس مطالب ت و به نظر مییاد کرده اس« کتاب منازل»
 سوم کتاب بوزجانی تنظیم شده باشد.« منزل»

هر نوع مثلث به دست  ارتفاعدستوری برای پیدا کردن در این کتاب ابوالوفاء 
کند که خود او کاشف این رابطه است. سپس قضیۀ هرون دهد و تأکید میمی

به همان  دقیقاً ،دربارۀ محاسبۀ مساحت مثلث فقط با داشتن اضالع را اسکندرانی
برای یافتن مساحت مثلث همۀ اضالع را با هم جمع »کند: صورت امروزی نقل می

کنیم. اگر جذر این کنیم. و نصف آن را در فضل آن بر تک تک اضالع ضرب میمی
 یعنی:«. مقدار را بگیریم حاصل همان مساحت مثلث خواهد بود

𝑆 = √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐);               𝑝 =
𝑎 + 𝑏 + 𝑐

2
 

و سرانجام صورت دیگری از این قضیه را که معادل همان دستور و البته بسیار 
کند که کاشف این رابطه خود اوست. بوزجانی آورد و تأکید میتر است میپیچیده

نوشته تکرار  بیای که در پاسخ به ابوعلی حبوهمین رابطه را با همین عبارات در نامه
، «بوزجانی»: کرامتی،  )در این باره نک و البته این بار درستی آن را ثابت نیز کرده است

 (.736-735ص

رابطۀ مشهور هرون است با عالئم ریاضی بدین  این رابطه را که معادل همان
𝑏 ، اضالع مثلث وa، b ،cشود )صورت بیان می ≤ 𝑐:) 

𝑆 = √[(
𝑐 + 𝑏

2
)

2

− (
𝑎

2
)

2

] [(
𝑎

2
)

2

− (
𝑐 + 𝑏

2
−

𝑏

2
)

2

] 

 یوی فصلیاد کرده « طریقۀ شامله» از این رابطه با عنوان« حساب تبریز»نویسندۀ 
 و دربارۀ آن چنین گفته است:ارا به اثبات همین رابطه اختصاص داده است. 

در دانستن مساحت جمیع مثلثات طریقی دیگر هست که آن را طریقۀ شامله 
قه این است که نصف خوانند یعنی همگی انواع مثلث را شامل است و آن طری
گانه برو های سهضلع مجموع اضالع سه گانۀ هر مثلثی مفروض را در تفاضل

ها حاصل آید تکسیر مساحت آن مثلث ضرب کنند که چند آنچه از آن ضرب
  باشد. 
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 «حساب تبریز» دستگاه شمار دهگانی در
ها به یترین ابداعات هنددستگاه شمار دهگانی با رعایت ارزش مکانی، یکی مهم

ترین سندی که این ارقام در آن به کار رفته تاریخ مربوط به آید. گرچه کهنشمار می
زنند که سابقۀ به کارگیری نگاران ریاضیات حدس میمیالدی است اما تاریخ 595

 154این دستگاه شمار، به سدۀ نخست پیش از میالد بازگردد. مسلمانان دست کم از 
ترشناسی از ناحیۀ سند به دستگاه خالفت منصور م که اخ773یا 771ق/156یا 

عباسی راه یافت، با شمار هندی نیز آشنا شدند. زیرا این اخترشناس در دیدارهایی که 
با فَزاری و یعقوب بن طار ق، دو اخترشناس مشهور آن روزگار داشت مطالب بسیاری 

آثاری را به زبان  دربارۀ نجوم هندی برای آنان بازگو کرد و آنان بر اساس سخنان وی
ها بر خالف یونانیان حتی در آثار نجومی نیز و از آنجا که هندی 1عربی فراهم آوردند

توان گفت که شمار هندی از بردند، میدستگاه شمار شصتگانی را به ندرت به کار می
این پس دست کم در میان اخترشناسان دورۀ اسالمی رواج یافته است. اما به نظر 

سِو روس ای بیش از این داشته باشد. نایی ایرانیان با شمار هندی سابقهرسد که آشمی
 973رودان( در سال ، دانشمند نامدار سریانی اهل رُها )یا ادسا در شمال میانسِبُخت
و از خواهد دربارۀ جهانی بودن علم سخن گوید هنگامی که میق( 42م/ 662یونانی )

انتقاد کند، « اندندارند به نهایت علم رسیدهپکه می»خودبینی و خودستایی یونانیان 
های ها در علم نجوم که از کشفظریف هندی بسیار هایکشف»افزون بر ستودن 

شمار هندی که در ستایش آن سخنان بسیار »از  «تر استیونانی و بابلی هوشمندانه
ی اگر به نظر و« شودنشانه انجام می 9با تنها  که»کند که ، یاد می«توان گفتمی

یافتند ـ هر چند دیر ـ که کسان شدند، آنگاه درمییونانیان با شمار هندی آشنا می
 2)نو، دانندگویند، چیزهایی ارزشمند میدیگری نیز که به زبانی جز یونانی سخن می

نشان از آن دارد که در آن روزگار دست  سوروس سبختاین سخن  .(227-225ص
رودان، با شمار هندی آشنا نواحی مجاور آن از میانها و کم شماری از فرهیختگان رُ

اند. از آنجا که در آن روزگار هنوز ایران به تمامی به دست اعراب نیفتاده بود، بوده
و دست  انتقال شمار هندی از هند به این نواحی بسیار زودتر از این توان گفت کهمی

 ه است. کم در اواخر دورۀ ساسانی و به واسطۀ ایرانیان رخ داد

                                              
ترجمه، بخش »ش( 1387:  کرامتی، یونس. ) . دربارۀ چند و چون این دیدار و منابع کهن مربوط به آن، نک1

 . تهران: مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی.15. ج المعارف بزرگ اسالمیرة دائ «.دوم
2. Nau 
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رقم  9آن حسابی که با »شمار هندی را با عبارت  سوروس سبختنکتۀ جالب آنکه 
کند. تقریباً همۀ شمارگران دورۀ اسالمی نیز از خوارزمی و وصف می« شودانجام می

اقلیدسی گرفته تا کاشانی و سرانجام محمد باقر یزدی، در این باره همداستان هستند 
)الحروف التسعة، « حرف 9»با  توان تنهامید را همۀ اعداکه در شمار هندی، 
و نیز الصور التسع( نوشت. از نظر این شمارگران، « حرف 9»االحرف التسعة یا 

تا بتوان مثالً  دهدتنها یک نشانه است که مراتب خالی یک عدد را نشان می« صفر»
از آنان  . به همین جهت بسیاری1بازشناخت 9001و  91را از  901یا  100را از  10

ای توخالی )نماد مرتبۀ خالی( یا اند که نشانۀ صفر را باید به صورت دایرهتأکید کرده
به قول محمد بن ایوب طبری به صورت حرف هاء در عربی )یعنی: ه( رسم کرد. به 

دهی به عنوان رقم شاید ناشی از آن بوده است که دستگاه ده« صفر»شمار نیامدن 
برای نشان دادن مراتب خالی نداشته است و چون این امر  هاینهندی، در آغاز نشا

اند. در هر صورت در انداخته، بعدها این نشانه را وضع کردهشمارگر را به اشتباه می
اما برای  «صورت»یا « حرف»اصطالحاتی چون  9تا  1متون دورۀ اسالمی برای ارقام 

 به طور مثال اقلیدسی رفته است.به کار می« رقم»اصطالحی متفاوت مثال « صفر»
 در این باره آورده است: (53-52)ص

بدان که ممکن است برخی از مراتب یک عدد خالی باشد و هیج یک از 
گانه در آن نیامده باشد. هر گاه چنین باشد در آن مرتبۀ خالی های نهحرف
 نامند.می« صفر»گذارند و این همان است که شمارگران آن را ای میدایره

در این باره چنین آورده ( 5-4)ص شمارنامهن ایوب طبری نیز در آغاز محمد ب
 است:

اند ... و چون این دانسته شد بدانیم بدان که اصل شمار هند بر نُه حرف نهاده
دیگرست که آن را صفر خوانند و آن بر « رقمی»، «حرف»که بعد از این نُه 

هیچ عدد نباشد صورت هاء عربی است بر این مثال ه و این صفر عالمت 
 ولیکن قوام مراتب بدو بود

                                              
فی معرفة صور الحروف »، فصل نخست از مقالۀ نخست اصول حساب الهندکوشیار گیالنی، :  برای نمونه نک. 1

ادی، ، باب نخست؛ عبدالقاهر بغدالمقنع، باب نخست؛ نسوی، عیون االصول فی الحساب، نیز همو، «التسعة
 .33ص ،التکملة فی الحساب
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های خالی، دربارۀ نشانۀ مرتبه التفهیمکتاب بخش شمار از ابوریحان بیرونی نیز در 
ای خالی باشد از و چون مرتبه»گوییم، آورده است: می« رَقَمِ صِفْر»که امروزه به آن 

است. ولی ما او را  عددی، به جای او نشانی کنند از بهر نگاه داشتنْ اورا، که تُهی
 «.ای خرد کنیم و او را صفر نام کنیم، یعنی تهی. و هندوان او را نقطه کننددایره

 9حکمای هند این »غیاث الدین جمشید کاشانی نیز در این باره آورده است که 
و  اندوضع کرده )یعنی اعداد یک رقمی( عِقْد معروف 9( را برای شکل 9یعنی رقم )

ای کوچک قرار در آن عدد نباشد باید که در آن صفری به شکل دایرهای که هر مرتبه
 . (49-48)ص «دهیم تا مرتبۀ ارقام بعدی اشتباه نشود

دانان ایرانی و مسلمان از دیرباز صفر را به ریاضیتوان دریافت که از این جا می
کاری اند و نوشتن نقطه به جای صفر، که امروزه رواج دارد، نوشتهصورت دایره می

زیرا در گذشته « رقمِ صفر»گوییم )نمی« نشانۀ صفر»نادرست است. زیرا توخالی بودن 
اند( خود رسانندۀ مفهوم خالی بودن این مرتبه بوده دانستهاین نشانه را جزء ارقام نمی

 است.

ها اشاره شد، صفر را نیز نب تبریز برخالف همۀ منابعی که بدااما نویسندۀ حسا
 گانه سخن گفته است:گر به شمار آورده و به همین سبب از ارقام دههمچون ارقام دی

اند چنان که جریان علم مضبوط کرده« ده رقم»اهل هند این سه قسم را در 
 7 6 5 4 3 2 1حساب پیش ایشان بر این ده رقم است و آن رقوم این است 

تا نه و رقمی اند بر نظم طبیعی از یک ها را به ازاء آحاد نهادهو این رقم 9 8
 خوانند.اند بدین صورت ه و این را صفر میدیگر وضع کرده
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 هامقالهفهرست ابواب و  .یک پیوست
 

 ص 
عنوان بخش )م=مقاله، ق=قسم، ب=باب، ن=نوع، 

 ف=فصل(
 «[قسم»در فن ارثماطیقی در دو  مقالت اول] .1م  افتادگی
 در سه باب[ قسم اول] .1ق1م  افتادگی
 در شش فصل[ باب اول] .1ب1ق1م  افتادگی
 ][ .1ف1ب1ق1م  افتادگی
 ]گویا در خواص اعداد مطلقه[ .2ف1ب1ق1م  افتادگی

 1 
هم در خواص اعداد مطلقه بر رأی  .3ف1ب1ق1م

 اوقلیدس

 3 
در خواص اعداد متوالیه بحسب  .4ف1ب1ق1م

 مراتب آحاد

 5 
کیفیت در معرفت تقسیم اعداد زوج و  .5ف1ب1ق1م

 تولید و خواص آن

 7 
در معرفت تقسیم و تولید اعداد فرد و  .6ف1ب1ق1م

 خواص آن

 10 
در معرفت تقسیم عدد باعتبار  باب دوم .2ب1ق1م

هندسه و تولید و خواص آن و این باب متضمن شش 
 فصل است

 در تقسیم عدد به اعتبار هندسه .1ف2ب1ق1م 10 

 10 
در معرفت اعداد مثلثه و کیفیت تولید  .2ف2ب1ق1م

 و تقسیم و خواص آن

 11 

در معرفت اعداد مربعه و تقسیم و  .3ف2ب1ق1م
 تولید آن

یا حقیقتی )هوهوی( باشد یا عیرتی )غیرتی!!( یا »
 مباین الطول

 13 
( در دوم فصل)در متن به اشتباه:  .4ف2ب1ق1م

 معرفت اعداد مخمسه و تولید و خواص آن

 14 
در تعریف و تولید دیگر اشکال  .5ف2ب1ق1م

 هامسطحه چون مسدس و مسبع و مثمن و مانند این

 16 
تعریف و تقسیم اعداد مجسه و در  .6ف2ب1ق1م

 کیفیت تولید و خواص آن
در تقسیم عدد از روی کمیت و  باب سوم .3ب1ق1م 20 
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خواص آن و تولید بعضی از بعضی و این باب متضمن 
 سه فصل است

 در تقسیم عدد از روی کمیت .1ف3ب1ق1م 20 

 20 
گانه یعنی در معرفت تولید اعداد سه .2ف3ب1ق1م

 زاید و ناقص و تام
 گانهسهدر خواص اعداد  .3ف3ب1ق1م 21 

 21 
در معرفت عدد از روی  باب چهارم .4ب1ق1م

اضافت و تولید و خواص آن و این باب متضمن سه 
 فصل است.

 21 
در تقسیم عدد از روی اضافة)متعادل  .1ف4ب1ق1م

 /متحاب/)متشابه(
 در معرفت تولید اعداد متعادله .2ف4ب1ق1م 22 
 در معرفت تولید اعداد متحابه .3ف4ب1ق1م 22 

 23 
از مقالۀ اولی در تعریف و تبیین  قسم دوم .2ق1م

 نسبت و مناسبه و آن موشح است بر دو باب

 24 
در تعریف نسبت و تقسیم و  باب اول .1ب2ق1م

 خواص آن و این باب متضمن چهار فصل است
 در تعریف نسبت و تقسیم آن .1ف1ب2ق1م 24 

 24 
در تعریف نسبتها دهگانه مخالفت و  .2ف1ب2ق1م

 آنهاکیفیت تولید و خواص 

 28 
تولید بعضی از در تعریف چگونگی  .3ف1ب2ق1م

 نسبتها دهگانه از بعضی دیگر

 30 
در تعریف نسبت مساوات و کیفیت  .4ف1ب2ق1م

 ها از آن و خواص آنترکیب و تألیف دیگر نسبت

 33 
در تعریف و تقریر مناسبات و  باب دوم .2ب2ق1م

 آنهاتقسیم آن و کیفیت تولید بعضی از بعضی و خواص 
 و این باب متضمن پنج فصل است

 33 
مناسبات و تقسیم در تعریف و تقریر  .1ف2ب2ق1م
 آن

 34 

در تعریف و تبیین سه نوع اول و  .2ف2ب2ق1م
 کیفیت تولید و خواص آن

اول: مناسبت عددی، دوم: مناسبت )در اصل: 
 متناسب( هندی، سوم: مناسبت تألیفی

د ر تعریف و تبیین سه نوع اول و  .3ف2ب2ق1م 37 



 231نگاهی به محتویات و منابع و مآخذ... /

 کیفیت تولید و خواص آن

 38 
در تعریف و تقریر چهار نوع دیگر که  .4ف2ب2ق1م

 از قدماست مستحدث بعضی

 38 
گانه در بیان آنکه از این مناسبات ده .5ف2ب2ق1م

 اندحدود کدام یک با کدام دیگر ممکن االجتماع

 39 
در تمهید قواعد و تقریر ضوابط علم  مقالت دوم .2م

حساب و کیفیت عمل به لواحق و توابع و مضافات آن 
 و این مقالت موشح است بر چهار قسم

 39 
در تمهید قواعد علم حساب و کیفیت  قسم اول .1ق2م

عمل آن در اعداد صحاح و این قسم مشتمل است بر 
 دو باب

 39 
در تمهید قواعد و تقریر ضوابط  باب اول .1ب1ق2م

علم حساب و کیفیت تقسیم آن و این باب متضمن 
 هفت فصل است

 39 
در معرفت علم حساب و ماهیت آن و  .1ف1ب1ق2م

 کیفیت تقسیم آن

 40 
فراخور این فن در بیان مقدماتی که  .2ف1ب1ق2م

 بود

 42 
در معرفت عمل تضعیف و کیفیت  .3ف1ب1ق2م

 تدبیر آن

 43 
در معرفت عمل جمع و کیفیت تدبیر  .4ف1ب1ق2م
 آن

 45 
در معرفت عمل ضرب و کیفیت تدبیر  .5ف1ب1ق2م

 آن ]در چهار وجه[
 نخستین وجه را طریق مستقیم گویند.1-5ف1ب1ق2م 49 
 دوم وجه را ضرب بالجدول خوانند.2-5ف1ب1ق2م 53 
 خوانندسوم وجه را ضرب باالصفار .3-5ف1ب1ق2م 55 

 57 
چهارم وجه را ضرب بالطول و .4-5ف1ب1ق2م

 التوشیح خوانند

 59 
در معرفت میزان عملها گذشته از  .6ف1ب1ق2م

 تضعیف و جمع و ضرب و کیفیت تدبیر اخذ آن
 تکرار شده است(« عملها گذشته از»)در متن: 

 62 
در معرفت عمل تجذیر و تکعیب و  .7ف1ب1ق2م

 آنهاتمویل و کیفیت تدبیر 
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 63 
در معرفت آن عملها که اعداد در  باب دوم .2ب1ق2م

فصل  7آن حالت متناقض شوند و این باب متضمن 
 است.

 63 
در معرفت عمل تصنیف و کیفیت  .1ف2ب1ق2م

 تدبیر آن

 64 
در معرفت عمل تفریق و کیفیت تدبیر  .2ف2ب1ق2م
 آن

 66 
در معرفت عمل قسمت و کیفیت  .3ف2ب1ق2م

 تدبیر آن

 69 
در معرفت جذر و کیفیت استخراج آن  .4ف2ب1ق2م

 در سه وجه

 70 
نخستین وجه را عمل مستقیم .1-4ف2ب1ق2م

 خوانند
 دوم وجه)ضرب در عدد مربع(.2-4ف2ب1ق2م 73 

 74 
سوم وجه را استخراج الجذور .3-4ف2ب1ق2م

 باالصفار گویند

 75 
در معرفت کعب و کیفیت استخراج  .5ف2ب1ق2م
 آن

 82 
در معرفت اخذ کعاب از مکعبات  .6ف2ب1ق2م

 صم بتقریب

 83 
در معرفت میزان جذور و کعاب و  .7ف2ب1ق2م

 آنهاکیفیت اخذ 

 84 
در تمهید قواعد و تقریر ضوابط صور  قسم دوم .2ق2م

و  آنهاحساب کسور و کیفیت تصویر و ترقیم و تقسیم 
 این قسم موشح است بر سه باب

 84 
در کیفیت تصویر و ترقیم صور  باب اول .1ب2ق2م

حساب کسور و تقسیم آن و چگونگی استخراج مخارج 
 فصل است. 3و این باب متضمن  آنها

 84 
در معرفت صور حساب کسور و ترقیم  .1ف1ب2ق2م

 آنهاو تقسیم 

 85 
در معرفت مخارج کسور و کیفیت  .2ف1ب2ق2م

 آنهااستخراج 

 88 
فت مقادیر اجزا به قلت و در معر .3ف1ب2ق2م

 کثرت
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 90 
در معرفت کیفیت عمل در  باب دوم .2ب2ق2م

 کسور و اجزاء و این باب متضمن شش فصل است.

 90 
در معرفت تضعیف کسور و کیفیت  .1ف2ب2ق2م

 عمل آن

 91 
معرفت تنصیف کسور کیفیت در  .2ف2ب2ق2م

 تدبیر آن

 94 
در معرفت عمل جمع در کسور و  .3ف2ب2ق2م

 کیفیت تدبیر آن

 95 
در معرفت عمل تفریق در کسور و  .4ف2ب2ق2م

 کیفیت تدبیر آن

 96 
در معرفت عمل ضرب )در متن:  .5ف2ب2ق2م

 ضرب عمل( در کسور و کیفیت تدبیر آن

 100 
در معرفت عمل قسمت در کسور و  .6ف2ب2ق2م

 کیفیت تدبیر آن

 100 
در بیان قسمت کسور بر نوع اول .1-6ف2ب2ق2م

 کسور

 101 
نوع اول در بیان قسمت کسور بر .2-6ف2ب2ق2م

 عدد صحیحی

 101 
نوع اول در بیان قسمت عدد .3-6ف2ب2ق2م

 صحیح بر کسور

 103 
در معرفت جذور و کعاب در  باب سوم .3ب2ق2م

و این متضمن سه فصل  آنهاکسور و کیفیت استخراج 
 است

 103 
در معرفت جذور و کعاب در کسور و  .1ف3ب2ق2م

 معاون باشند آنهاتقدیم مقدماتی که در استخراج 

 105 
در معرفت جذور در کسور و کیفیت  .2ف3ب2ق2م

 طرق استخراج آن

 106 
در معرفت کعاب و کیفیت استخراج  .3ف3ب2ق2م

 آن در کسور.

 107 

در بیان کیفیت عمل در جذور و  قسم سوم .3ق2م
کعاب از تضعیف و تصنیف و جمع و تفریق و ضرب 

و این قسم متشمل است بر دو  آنهاو قسمت و احکام 
 باب

در بیان کیفیت عمل در جذور و  باب اول .1ب3ق2م 107 
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 فصل است. 4و این باب متضمن  آنهاشرح احکام 
 آنهادر معرفت اتفاق جذور و تباین  .1ف1ب3ق2م 107 

 108 
معرفت عمل تضعیف و تنصیف در  .2ف1ب3ق2م

 در جذور

 109 
در معرفت عمل جمع و تفریق در  .3ف1ب3ق2م

 جذور

 110 
در معرفت عمل ضرب و قسمت در  .4ف1ب3ق2م

 جذور.

 110 
در بیان کیفیت عمل در کعاب و  باب دوم .2ب3ق2م

و مباحثات این باب در یک فصل  آنهاشرح احکام 
 منحصر است

 112 
در تمهید قواعد و تقریر ضوابط  قسم چهارم .4ق2م

حساب درج و دقایق و توابع آن و این قسم مشتمل 
 است بر دو باب

 112 

در معرفت حساب درج و دقایق  باب اول .1ب4ق2م
ها و و توابع آن از ثوانی و ثوالث و روابع و مانند این

کیفیت تصویر و ترقیم آن و این باب متضمن پنج 
 فصل است

 112 
در معرفت درج و دقایق و توابع آن و  .1ف1ب4ق2م

 آنهاکیفیت تقسیم و تصویر و ترقیم 

 114 
در معرفت تضعیف درج و دقایق و  .2ف1ب4ق2م

 توابع آن

 115 
در معرفت تنصیف درج و دقایق و  .3ف1ب4ق2م

 توابع آن

 116 
در معرفت عمل جمع در حساب درج  .4ف1ب4ق2م

 و دقایق و توابع آن

 117 
در معرفت عمل )متن: عمال( تفریق  .5ف1ب4ق2م

 ج و دقایق و توابع آندر حساب در

 
 

119 

ها در در معرفت تمامت عمل باب دوم .2ب4ق2م
حساب درج و دقایق و ثوانی و ثوالث و این باب 

 متضمن چهار فصل است
 در معرفت عمل ضرب در این حساب .1ف2ب4ق2م 119 

 121 
در معرفت کیفیت عمل قسمة در  .2ف2ب4ق2م

 حساب درج و دقایق و توابع آن
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 123 
در معرفت استخراج جذور در حساب  .3ف2ب4ق2م

 درج و دقایق و توابع آن

 124 
در کیفیت استخراج کعاب در حساب  .4ف2ب4ق2م

 درج دقایق و توابع آن

 125 
در تمهید قواعد و تقریر ضوابط علم  مقالت سوم .3م

الیها و این مقالت مشتملست بر  یضاف مساحت وما
 پنج باب

 125 

در بیان مقدماتی که فراخور این فن  باب اول .1ب3م
بود و مصطلح اصحاب هندسه باشد و درین صناعت 

ها و تقدیم آن از لوازم بود و تعریف و تقسیم پیمانه
هرآنچه در تحت مساحت آید و این باب متضمن دو 

 فصل است

 125 
در تعریف مدلوالت الفاظی که مصطلح  .1ف1ب3م

اصحاب هندسه باشد و تقسیم هرآنچه در تحت 
 ساحت آید بر سبیل تفصیلم

 128 
در تتمۀ بیان مقدماتی که فراخور این فن  .2ف1ب3م

ها به حسب اصطالح اهل بود و تعریف و تقسیم پیمانه
 این صناعت

 131 
در معرفت کرۀ زمین و کیفیت تدبیر  باب دوم .2ب3م

 آن و این باب متضمن دو فصل است

 131 
در بیان مقدماتی که تعلق به علم هیئة دارد  .1ف2ب3م

 آن بر خوض در این مطلوب الزم استو تقدیم 

 132 
در کیفیت تدبیر مساحت محیط کرۀ  .2ف2ب3م

 زمین و منطقه و قطر آن

 133 
در معرفت مساحت ابعاد سافله و  باب سوم .3ب3م

 این باب متضمن چهار فصل است
 در تعریف ابعاد سافله و تقسیم آن .1ف3ب3م 133 

 134 
در بیان مقدماتی که تقدیم آن بر تدبیر  .2ف3ب3م

 مساحت الزم بودهمگی انواع 

 135 

در معرفت چند شکل از کتاب اقلیدس  .3ف3ب3م
روح الله رمسه و قدس نفسه که اثبات مطلوب ما به 

 شود و مجموع آن سی شکل است.ایراد آن مبرهنه می
قضیه از مقالۀ اول و سه قضیۀ نخست  27مشتمل بر 

اصول با شنگرف آمده  یهامقالهمقالۀ ششم )شمارۀ 
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 است(

 145 

مساحت نوعی از ابعاد سافله در معرفت  .4ف3ب3م
که به حاسۀ بصر مدرک بود و کیفیت وضع مقیاسی که 

واسطۀ آن کمیت مقدار در این مطلوب معاون بود و به
 و منتصبه آسان معلوم توان کردن (؟)هضابعاد منخف

 152 
در بیان مساحت بسایط و سطوح  باب چهارم .4ب3م

 و آن باب موشح است بر دو نوع آنهاو کیفیت تدبیر 

 152 
در معرفت مساحة سطوح ذوات  نوع اول .1ن4ب3م

فصل  8و این نوع متضمن  آنهااالضالع کیفیت تدبیر 
 است

 152 
در بیان مساحت سطوح مثلثه و کیفیت  .1ف1ن4ب3م

 تقسیم و تعریف آن

 153 
در بیان معرفت نقطۀ مسقط الحجر و  .2ف1ن4ب3م

 کیفیت استخراج عمود

 155 
در معرفت مساحت جمیع مثلثات  .3ف1ن4ب3م

 بحسب تقسیم آن

 160 
در معرفت برهانی که بر تکسیر  .4ف1ن4ب3م

 اندمساحت جمیع مثلثات از راه زاویه گفته

 166 
در بیان مساحت مربعات و کیفیات  .5ف1ن4ب3م

 تقسیم آن
 در معرفت تکسیر مربعات منتظمه .6ف1ن4ب3م 166 

 169 
در معرفت تکسیر مساحت مربعات  .7ف1ن4ب3م

 منحرفه

 172 
در معرفت مساحت سطوح ذوات  .8ف1ن4ب3م

 االضالح الکثیرة

 
 

177 
در بیان معرفت سطوح دوایر و  نوع دوم .2ن4ب3م

 توابع آن و این نوع متضمن چهار فصل است

 177 
در معرفت سطوح دوایر و توابع آن و  .1ف2ن4ب3م

 آنهاکیفیت تقسیم و تعریف 

 177 
در معرفت تدبیر مساحت سطوح  .2ف2ن4ب3م

 دوایر و مضافات آن

 185 
در معرفت مساحت قطاع دایره و  .3ف2ن4ب3م

 کیفیت تدبیر آن
در معرفت اشکال مرکبه و تدبیر  .4ف2ن4ب3م 185 
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 آنهامساحت 

 186 
در معرفت مساحت مجسمات و  باب پنجم .5ب3م

 کیفیت تدبیر آن و این باب متضمن پنج فصل است
 در معرفت مجسمات و کیفیت تقسیم آن .1ف5ب3م 186 
 در معرفت مساحت انواع منخفضه .2ف5ب3م 189 
 آنهادر معرفت مساحت کرات و توابع  .3ف5ب3م 190 

 191 
در معرفت مساحت اسطوانات و کیفیت  .4ف5ب3م

 آنهاتدبیر 

 193 
در معرفت مساحت مخروطات و کیفیت  .5ف5ب3م

 تدبیر آن

 197 
در تمهید قواعد و تقریر ضوابط  مقالت چهارم .4م

علم جبر و مقابله و ایراد اصول و فروع آن و تبیین 
 باب 4استخراج مسایل مجهوله بواسطۀ آن در 

 197 
در بیان مقدماتی که در این علم تقدم  باب اول .1ب4م

 آن از لوازم بود و این این باب متضمن دو فصل است

 197 
در تعریف الفاظی که مدلوالت آن میان  .1ف1ب4م

 اهل این مصطلح است

 199 
در معرفت اجزاء الفاظ چهارگانه و توابع  .2ف1ب4م
 آن

 199 
در معرفت کیفیت عمل به الفاظ  باب دوم .2ب4م

باب متضمن چهار فصل  چهارگانه )متن: +در( و این
 است.

 200 
در بیان مقدماتی که در تدبیر عمل به  .1ف2ب4م

 الفاظ چهارگانه )متن: +در( معاون باشند

 201 
در معرفت عمل جمع و تفریق به الفاظ  .2ف2ب4م

 چهارگانه )متن: +در(

 202 
در معرفت عمل ضرب بالفاظ چهارگانه  .3ف2ب4م

 )متن: +در(

 205 
در معرفت عمل قسمت در این علم به  .4ف2ب4م

 الفاظ چهارگانه )متن: +در(

 
207 
 

گانۀ مفرده در بیان اصول مسایل سه باب سیم .3ب4م
که آن را مفردات )متن: مفترقات( خوانند و کیفیت 

 و این باب متضمن سه فصل است آنهاتعاریف 
در معرفت اموال که معادل اشیاء افتد و  .1ف3ب4م 207 
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 کیفیت استخراج آن

 209 
افتد و در معرفت اموال که معادل اعداد  .2ف3ب4م

 کیفیت تفاریع آن

 210 
در معرفت اشیاء که معادل اعداد افتد و  .3ف3ب4م

 کیفیت تفاریع آن

 211 
گانۀ در بیان اصول مسایل سه باب چهارم .4ب4م

و  آنهامرکبه که آن را مقترنات خوانند و کیفیت تفاریع 
 این باب متضمن سه فصل است

 211 
در معرفت اموال و اعداد که معادل اشیاء  .1ف4ب4م

 افتد

 215 
در معرفت اموال و جذور که معادل  .2ف4ب4م

 اعداد افتد

 216 
در معرفت جذور و اعداد که معادل  .3ف4ب4م

 اموال )متن:اعداد( افتد و کیفیت تفاریع آن

 219 

در بیان انواع مسایل و نوادر چنانکه فراخور خاتمه  .خ
هر مقالتی بود از مقاالت چهارگانه که کتاب متضمن 

شود و این کرده میآن است و به اتمام آن کتاب را ختم 
 خاتمه مشتمل است بر چهار باب

 219 
در بیان چند مسئلۀ نوادر چنان که  باب اول .1ب خ

فراخور مقالۀ اول بود یعنی فن ارثماطیقی و این باب 
 متضمن چهار فصل است

 220 
در معرفت نوادر انواع مناسبات و کیفیت  .1ف1ب خ

 آنهاتفصیل 

 226 
در بیان فواید چهار عدد متناسب و  .2ف1ب خ

 کیفیت استخراج مسایل مجهوله بواسطۀ آن
 در معرفت کیفیت استخراج اعداد مضمره .3ف1ب خ 235 

 248 
)متن: فصل دوم( در معرفت استخراج  .4ف1ب خ

خواتم خفیّه و اسماء مضمره و کیفیت طرق استخراج 
 هااین

 253 
در بیان چند مسئلۀ نوادر چنانکه  باب دوم .2ب خ

اب فراخور مقالۀ دوم یعنی فن حساب افتد و این ب
 موشح است بر دو نوع

 253 
در بیان چند مسئلۀ نوادر چنان که  نوع اول .1ن2ب خ

فراخور ابوابی بود که در فن حساب شرح آن تقدیم 
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 یافت و این نوع متضمن چهار فصل است

 253 
در بیان نوادر جمع و تفریق و کیفیت  .1ف1ن2ب خ

 آنهاعمل 

 255 
در بیان نوادر تضعیف و تنصیف و  .2ف1ن2ب خ

 آنهاکیفیت عمل 

 261 
معرفت تزیید جزوی معین چون در  .3ف1ن2ب خ

نصف یا ثلث یا ربع و امثال اینها از مقداری مخصوص 
 بر آن مقدار و کیفیت عمل آن

 263 
در بیان نوادر ابواب کسور و کیفیت  .4ف1ن2ب خ

 آنهاعمل 

 264 
در بیان چند مسئلۀ نوادر که  نوع دوم .2ن2ب خ

تعریف آن در استخراج مسایل مجهوله معاون باشند و 
 ل استاین نوع متضمن سه فص

 264 
ای که بحساب خطأین در بیان طریقه .1ف2ن2ب خ

 مشهور است

 267 
در معرفت طریقۀ تسطیح و کیفیت  .2ف2ن2ب خ

 تدبیر آن

 270 
در بیان مسایل متنوعه و کیفیت  .3ف2ن2ب خ

 آنهااستخراج 

 289 
در بیان مسایلی چند نوادر چنانک  باب سوم .3ب خ

فراخور مقالت سوم بود یعنی فن علم مساحت و این 
 باب متضمن دو فصل است

 290 
در معرفت انقسام سطوح در میان شریکان  .1ف3ب خ

 بطریق هندسه
 در بیان مسایل عشره .2ف3ب خ 297 

 307 
: در بیان چند مسئلۀ نوادر چنانکه باب چهارم .4ب خ

فراخور مقالۀ چهارم یعنی علم جبر و مقابله باشد و این 
 باب متضمن دو فصل است

 307 
در بیان چند مسئلۀ حسابی و کیفیت  .1ف4ب خ

 آنهااستخراج اجوبۀ 
 افتادگی .2ف4ب خ  
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 .روی برگ آخر که در آن سال تألیف آمده است
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