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دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹۳

 چند نكته دربارۀ مقالۀ 

»بررسی كتابشناسانۀ آدار استیفا 
در دورۀ اسالمی«

مقالۀآقایصفریآققلعهكهبهكتابشناسیآثاراستیفاپرداخته


ً
است)صفری1392(،نیازمندمجملیبرمفصالتاستكهذیال

میآید.درایناضافاتبیشتررویكردینزدیکبهتاریخهنر

ومعماریدنبالشدهاست.

آموزشیهستندوبراتها
ً
كتابهایمربوطبهاستیفاغالبا

ودفاتررابرحسبمثالنقلكردهاند،امابرایشناختتاریخ

هنریومعماریمهمهستند.ازدورههایصفویوپسازآن

كهاسناداصلیمربوطبهثبتوضبطاخراجاتدیوانیبهجای

مثال برای داریم. اختیار ماندهاند،اطالعاتمستندتریدر

اسناداداریآستانمقدسامامهشتم)ع(ازاواخرقرندهمبهبعد

صورتمخارجمربوطبهمعمارانونقاشانرانیزدارند،یا

كتابچههای1جمعوخرجوتخمینوبرآوردهزینههایعمارات

بهزمانمانزدیكترند،مانندكتابچههایبرآوردبنایی
ً
كهمعموال

ابنیۀاصفهان)مجلسشمارههای1155و13917(.كتابهاییازاین

دستمنابعمفیدومهمیدرتاریخهنرهایزیباونیزكاربردی

)پارچهبافی،زرگری،فلزكاری،ومانندآنها(بهشمارمیروند.

مؤلِف المرشد فی الحسابارتباطصوریسیاقترابانقاشی

اینگونهیادمیكند:

...بایدكیهمهراستوبهاندازهبوذچهصورتسیاقتچون

صورتنقاشیاست،بایدكیهمهمتناسبیكدیگرباشد

)ص163صفحهشمارمدادینسخه(.

محمدتقیدانشپژوهدرمجموعهمقاالتیباعنوان»دبیریو

درزمرۀاسنادقرارمیگیرند.
ً
1.اینآثارمعموال

نویسندگی«)هنر و مردم،ش101-118(ارزشآثاردبیران،دیوانیان

ومستوفیانومحاسبانرادرتاریخهنرنشاندادهامابهمنابع

مربوطبهمعمارینپرداختهاست.كتابهایحسابواستیفا

درمسایلمختلفمعماریمانندپرداختاجرتكارگرانیا

اصطالحات گاهی مصالح و محاسبۀاندازهها و مزدوران
معماریرانیزدارند.2

ازابنقتیبهنیزنقلشدهاستكهایرانیانكسیراكهآبیاری

وگاهشماریوحسابوهندسهنمیدانستهوبامعماریو

هنرهاآشنانبودهاستدردبیریناقصمیدانستهاند)بهنقلاز:

مطلبیكاشانی143:1381(.بهغیرازنظاماجرایفعالیتهای

هنری،دایرۀواژگانمنابعاستیفانیزدرخصوصتاریخهنر

ارزشمنداست.مضافبركتابهایذکرشدهدرمقالۀصفری

نسخههاییازآنهاشناخته
ً
آققلعه،منابعمهمدیگریكهغالبا

شده،درمجموعهمقاالتدبیریونویسندگیآمدهاند؛مانند

ادب الكتابابوبكرمحمدبنیحییصولیشطرنجیگرگانی

وغرایب  الحساب  )همان:143(وعجایب  درگذشتۀ336ق

الحساب ناصرخسرو)همان:150(.دانشپژوهبادستهبندیآثار

و استیفا و سیاق و دیوانی حساب كتابهای به دبیران

عارفان، و دانشمندان نامههای اجازه مالیاتی، كتابچههای

وقفنامهها،نامههاومنشات3ادبا،ترسلیاهنرنامهنگاری،

منشاتونامههایدبیرانوكاركناندیوانهاومستوفیاندرهر

بخش،منابعمهمونسخههایموجودراذكركردهاند.كتابهایی

مرشد  الحساب)دانشگاه5213؛بهنقلاز:همان:150( لب  مانند

المحاسبینحكاکمروزی)پاریس،استوری،2:7؛بهنقلاز:همان:

151(رانیزمیتوانبهفهرستصفریآققلعهاضافهكرد.نیزباید

بهرسالۀ ضرب و قسمتنجمالدینمحمودبنعمرالطیان

ابرقوهیمتخلصبهطیانی)همان:150(بایداشارهكردكهخود

تخمین به كتاب انتهای در بوده اندودگر(4 )یعنی: طیان

خشتهایدیواربیشازدیگرانپرداختهاست5ودرآناز

)شمارۀ2148كتابخانه است آورده مثال نیز دیوارهایصندوقه

درالمرشد درمحاسبهالمعمار )ص292(ویارساله فلكیهمفردهدربیان
ً
2.مثال

عمارت)ص138(.

3.درزمینۀاصطالحاتاستیفابهعنواننمونهنک:جنگشمارۀ4559،نامۀفارسی

باعنوانفی مصطلحات الحساب)گ227ر(و منشات عكاشه،نسخۀشمارۀ2263

مجلس،ص69-62.

4.ادیب نطنزی، المرقاه،ص28.

لیفكتاببهزمان
ٔ
5.براساسسیاقدعاییكاتبدریادكردمؤلف،بایدگفتتا

كتابت)750ق(نزدیک)شایددرقرنهفتمیااوایلهشتم(است.

سعید خودداری نایینی

استادیاردانشگاههنرتهران
khoddari@gmail.com
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مجلسص141-145صفحهشمارمدادینسخه(.پیشازاینهاغنیه 

الحسابازسدۀهفتمبهزبانعربی،بخشیدرمحاسبهطاق

وازجوساختترازآبینوشتهاست)بابمساحهاالزاجوالطیقان1

وهیمنالقسمالخامس،نسخهشمارۀ6428كتابخانۀمجلس،برگ129ر(.

الحساب جاللی)ودرفهرست نام دستور  به كتابیدیگر

كتابخانۀمرعشیقوام الحساب(معرفیشدهاست كهدرنسخۀ

كتابخانۀمجلسبهنامعمرعبدالعزیز)ص204(نامیدهشده

است)مرعشی65:1380(درفهرستمرحومدانشپژوهنیامده

است.

خالصة الحسابناماثریمعروفازشیخبهاییبهزبان

عربیاستكهبهفارسیترجمهشدهوشرحهایبسیاریبر

آننوشتهشدهاست.علیرغماشتهارشیخبهاییبهفعالیت

معماری،درایناثراومطالبچندانیدربارۀمعماریپرداخته

نیامدهاست.اگرچهاینكتابازكتبهمنامخودمشهورتر

است،اماكتابهایدیگرینیزبههمیننامهستندكهبرخی

لیفشدهاند.ازآنمیانمیتوانبهخالصة 
ٔ
حتیپیشازآنتا

الحسابقطبالدینخسروشاهمیبدیاشارهكرد.درمتن

كتابآمدهكهكتاببهنامشاهنعمتهللاباقیازساداتونقبای

لیفشدهاست:
ٔ
یزددرسدۀدهمتا

اختـــربـــرجســـعادتآفتـــاببـــیزوال
شـــاهباقـــینعمـــههللانورچشـــمانـــسوجـــان2

)گ5ر،نسخۀكتابخانۀمجلسشمارۀ4753(

نعمتهللاباقی3نبیرۀشاهنعمتهللاولیبودهكهدرجامعمفیدی

ازویوآثاراویادشدهاست.شاهطهماسبخانشبیگمرابه

نكاحاودرآورده4و»زماماختیاروالیتیزد«رابهاوسپرده

دراینكتابهایدیگرنیزآمدهاست)ملیپاریس،مجموعۀ
ً
1.اینبخشمختصرا

شمارۀ1500،گ49پومجموعۀشمارۀ1501،گ89ر(.تصاویرسادهازطاقدر

كتاباخیرونیزكتابقانون السعادهعبدهللاابنعلیفلكی)ص241-244(آمده

است.

بهاستنادهمینبیتآقایصفریكتابراپیشكششدهبهشاهنعمتهللا
ً
2.احتماال

لیفراسدهنهمذكركردهاست.
ٔ
ولیوتاریختا

3.میرزاشاهابوالمهدی)ص76(ازنوادگاناونیزكسیاستكهنسخۀپرتصویر

الجامع فی االدویة المفردة كتابخانۀملک)شمارۀ5958(بهسفارشاووبهقلم

محمدمظفربنمحمدحكیم)در1077ق(نوشتهشدهاست.نیزنسخۀوسیلةالنجاة 

الرافع للدرجاتمحمدمقیمبنمحمدعلییزدی)مجموعۀحسنمحمودآبادیدر

لیفمیشود.برایعمارتهایساختۀوینیزنک:
ٔ
یزد(بهدستوراودرهمانسالتا

جامع،ج3،ص687،674؛نیز:وقاری، گلدسته،ص111.

سفانهمتناصلیدرمحلدرجتاریخازدواجسفیداست.اماتاریخوفاتزوجۀ
ٔ
4.متا

وی999قآمدهاست)ص67(.

است)مستوفی،جامع،ص57و67(.5

دربابمؤلفكتابمذكورنیزمستوفیبافقیدرمجلس

ذكر در مفیدی، جامع  سوم مجلد در اول مقالۀ از چهارم

مستوفیانعطاردنشاناربابقلمآوردهاست:

شاه قطبالدینخسرو طبقۀجلیلهخواجه آن مقدم ...و

امیر اعظم بهامیركبیر او سلسلهنسب كه است میبدی

جاللالدینچقماقشامیمیپیونددوآنجنابدرعلمسیاق

بهمرتبۀكمالرسیدهبود.درزمانسلطنتشاهجنتمكان

ابوالفتحشاهطهماسببهادرخانقرارمالومنالدارالعبادۀ6

یزددادهونسخۀقانونبرآندرستداشتهودرعلمسیاقو

لیفیمرتبنمودهموسومبهخالصة الحساب
ٔ
تعلیمحسابتا

بهكاربرده. والحقدرآنرسالهكمالفصاحتوبالغت

لیف
ٔ
سخنورانسابقوحسابدانانالحقمانندچنانرسالهتا

وتحریرننمودهاندوتولیتمسجدجامعمیرچقماقحسب

الشرطواقفمتعلقبهآنجناببودهوالحالنسبتبهاوالد

اودارد،امامباشریناوقافدرحیطۀضبطوتصرفخود

درآوردهاندوجزنامتولیتچیزیباایشاننیست.وآنجناب

گاهیبهنظماشعارزبانمیگشایدوبیانیتخلصمینموده

اینرباعیازمنظوماتاوست:

حیرانــموازحــدشــدهحیرانــیمــن

ـــن ـــامانیم ـــروس ـــیس ـــرونب ـــدازهب زان

ــرم ــتنمینگ ــالخویش ــهح ــهب ــدانك چن

ــن ــانیمـ ــبابپریشـ ــدهاسـ ــعآمـ جمـ

)همان،ص266-265(

نیزجایدیگرازمیرزاخسرویكیازنوادگاناویادكردهكه

كبوترپرانبودهاست)همان،ص322(.

انتهاینسخۀمجلسدر اینرومادهتاریخیكهدر از

عبارت»راستیدرحساب«وهمراهآنتاریخعددی946آمده

لیفكتابباشد.اماتخلصمؤلفدرجامع 
ٔ
بایدتاریختا

)4پ( مجلس الحساب خالصة  نسخۀ در و بیانی مفیدی

»نامی«آمدهوبا»ناكامی«همقافیهشدهاست.7ایناثرنیزدر

مانند ندارد؛فقطاشاراتجزیی، بامعماریمطلبی ارتباط

5.درجلدسومبخشدومنعمتهللابافقیآمدهكههمانباقیصحیحاست)ص

.)686

6.متن:درالعباده.

7.دانشپژوهنیزاز»قطبالدینخسروشاهنامی«یادكردهاست)دانشپژوه،1352:

.)56
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 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹۳

مسألهسیامدراجرتكندنحوض،كهجزومسائلیاستكه

دربخشحفرآباروزمیندركتابهایحسابدیگرهمآمده

است.

خالصة الحسابدیگریمیشناسیمكهدرفناستیفاحائز

اهمیتاست:خالصة الحسابمنصوریكهنگارندهتنهااز

نسخۀموجوددركتابخانۀمجلس)شمارۀ3946(اطالعدارد.

ابن علی حسینابن نام به است معماری لیف
ٔ
تا اثر این

شرفالدینمشهدی1كهدرمقدمهمیگوید:

باوجوداشتغالبهاموربناییومعماری)گ1پ(گاهیبه

خدمتومالزمتموالیواهالیسعیمینمودوازخرمن

در
ً
فضلوافضالایشانخوشهوتوشهمیربود،خصوصا

عملریاضیكهبهشغلاینفقیرمناسبتتمامداشتگاهی

ورقبهرسمسبقپیشاصحاباینفنگذرانیدهمیشد.

اوبهوجودكتابهایتازیوپارسیفراواندرحساباشاره

میكندوخواستهاستتابهخاطرتفصیلآنها،»درعلم

لیفیسازدكهاعمالویبهصحتباشد
ٔ
حسابومساحتتا

وخواصوعوامازویمستفیدتوانندشد«.اینكتاببهجالل

منصورا2اتحاف،وخالصة الحسابمنصوریهنامیدهشده

است.

مطالبكتابدردومقالهذیلحسابومساحتآورده

شدهاست:مقالۀاولدرحساب،وآندهفصلاست:فصلاول

دانستن در دوم فصل آن؛ وتركیب هندیه ارقام دانستن در

تضعیفومیزانآن؛فصلسومدردانستنتنصیفومیزان

آن؛فصلچهارمدردانستنجمعومیزانآن؛فصلپنجمدر

دانستنتفریقومیزانآن؛فصلششمدردانستنضربومیزان

آن؛فصلهفتمدردانستنقسمتومیزانآن؛فصلهشتمدر

دانستنجذرومیزانآن؛فصلنهمدردانستنكعبومیزان

آن؛فصلدهمدردانستنكسوروبعضیازمسایلبهطریق

ایجاز.

مقالۀدومدرنهفصلزیرآوردهشدهاست:فصلاولدر

بیانمقدماتیكهبهدانستنآندراینفناحتیاجافتد،فصلدوم

دردانستنمساحتمثلثات،فصلسیمدردانستنمساحت

1.محمدزمانبنشرفالدینمشهدیمؤلفتشرح االعمالدرریاضی)مجلس:

برایشاهسلیمان سلیمانی)ملک،شمارۀ3425(درزیج، تحفۀ  شمارۀ360(و 

صفوی،بامؤلففاصلۀزمانیزیادیدارد.

2.حکشدگیدارد.شایدجالالمنصور،كهمعلومنگارندهنشد.

مربعات،فصلچهارمدردانستنمساحتذواتاالضالع،

فصلپنجمدردانستنمساحتدوایروعدد،فصلششمدر

دانستنمساحتبسایطومخمسات،فصلهفتمدردانستن

اجراممخمسات،فصلهشتمدردانستنابعادبهشعاعبصر،

فصلنهمدردانستنمقدارآالتعمارتكهمستوفیرابدان

حاجتافتدجهتاستیفایعمارت.

رساالتدیگراینمجموعهدررملهستندوآخرینرساله

تاریخربیعاالول957دارد.خالصة الحساب منصوریهبه

خطیدیگرنوشتهشدهودرموضوعنیزباسهرسالهپسازآن

)باموضوعرمل(متفاوتاست.

دیگربایدبهكتاباصولاستیفاودبیری)شمارۀ12230

كتابخانۀمرعشی(ازسدۀهشتماشارهكردكهبایدنسخهایاز

لطایفشرفیكتابتسدۀهشتم)موجوددرسفینۀ تبریز،نسخۀ

14590کتابخانۀمجلس،ص418-434؛برایچاپعکسیوشرحآندر:

صفری14:1386؛ونیز:همو1392(باشد.درفهرستكتابخانۀ

مرعشیاشارهشدهكهدوفصلازتعلیماولكتابافتادهاست.

بخشهایباقیماندهعبارتانداز:فصلسیومدرارقاممتعارف

اهلدیوان.فصلچهارمدرارقامهندیودرفصلسهبحث

است.فصلپنجمدرتاریخوعقدوطریقضبطواثبات.

فصلششمدربیانصدرحسابوامهات.فصلهفتمدربیان

حشووبارز.فصلهشتمدربیانترقین.فصلنهمدراضافت

والحاق.فصلدهمدرتصرفاتكهبرجمعاموالواردشود.

فصلیازدهمدراعتباراتجمعوتصرفوخرجضبطبروات.

فصلدوازدهمدرذكرباقیوزیادتوطرقاوضاعوكیفیت

صورآن.

تعلیمدومدرمكتوباتدیوانوآنمرتباستبرچهارفصل

بدینموجب:فصلاولدربراتوتعلیقومثنی.فصلدومدر

ذكرتسلیمنامه.فصلسومدرذكرمؤامره.فصلچهارمدر

مفاصات.

تعلیمسیومدراصلدفاتروآنششفصلاست:فصلاول

درروزنامجودفترتعلیقنیزگویند.فصلدومدربیاندفتر

تعقیبات]توجیهات؟[،فصلسیومدربیاندفترقانون.فصل

چهارمدربیانمقرردیوان.فصلپنجمدربیاندفتراوارجه.

فصلششمدردفترمفردوجامع)درایتی145:4:1390؛مرعشی

)54-52:1382
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 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 139۳

بایدبهمنظومه در حسابهمچنیناشارهكردكهدرفهرست

است1)ریاضی76:1374(. شده ثبت انوری نام به ملی موزۀ

علیرغماینكهبهانوریدانشریاضینیزنسبتدادهاند،اما

ایناشعارمتعلقبهدورههایپسازآنباشد.منظومه 
ً
احتماال

ابتداییدرمجموعۀحسابوهندسهوسیاق)شمارۀ6207،

كتابخانۀمجلس(نیزنسخهایمغلوطازهمینمتناستبا

مساحتازجراآوردهولیدوبیتبعدی
ً
تفاوتهاییدرآن،مثال

راكهدرمحاسبهمساحتطاقازرویازجاستراندارد)گ

11ر؛نیزنسخۀموزۀملی،ص82(.

سرانجامبهشیوههایمختلفمحاسبه)منجمانومحاسبان(

ونیزتبویبرساالتحساببایداشارهكردكهعلمریاضیو

حسابومسائلمتفرقهمثلیافتناعدادضمیر،جواهراتو

گوشوارهدرآنهاذكرشدهاست.چندكتابدیگرازآثارمربوط

بهحسابواستیفابهنقلازپایگاهآقابزرگ2یادمیشوند:

ـالمقاالت التبیانیه فی المقامات السیاقیهازرضاخانتبیان

الملک،دانشگاه،شماره2326.

خواجه از والتراب، التخت  علی  الحساب  جوامع  ـ

نصیرالدینطوسی)مرعشی،شمارۀ621؛نیز:دانشگاهشمارۀ4409(

ـتحفة الوزیرمحمدبنسبزعلیاصفهانیصفاییكهبه

همراهچنداثردیگرمانندخالصة الحسابخسروشاهمیبدی

درنسخۀ12468/4كتابخانۀمرعشیبهدستهمینمؤلف

نوشتهشدهاست.

ـرساله در حساب،ازفرجهللابنهاشمحسینیهاشمیعلوی

فاطمیكاشانیدراوایلقرنچهاردهمكهبخشآخرآنقواعدی

برایاستفادهمحاسباندارد)مرعشی،ص716شمارۀ12904/4(.

ـمسائل حسابیه فی مایحتاج الیه المحاسب فی بعض 

در دوشنبه رودكی 202كتابخانۀ شمارۀ دوباب، در اعماله

تاجیكستان.

ـكتاب جعفریهدر مسائل حسابیه ازقوامالدینحسین

بنشمسالدینخفری)مرعشی،شمارۀ6040(كهمحمدهادیابن

شیخبهاءالدینمحمدمعماراصفهانیكتابتكردهوگویاغیر

ازشمس الحسابفخریباشد.

ـدوكتابفیاض المحاسبینوخالصة الحساب )دومی

1..دررسالههایدیگرنسخهكهخطوطمختلفدارندتاریخهاییازابتدایقرندهم

)915درص62و910درص82(دیدهمیشود.
2. www.Aghabozorg.ir

ازمحمدزمانفیاض(نیزیادشدهاندكهموضوعآنها
ً
ظاهرا

مشخصنشدهاست)كتابخانۀدانشگاهكلمبیا(

ـالرساله النظامیه فی العلوم الحسابیه،كتابخانۀمرعشی)به

شمارۀ11417(ازاواخرقرنهفتمكهنسخهایبسیارنفیس

توصیفشدهاست.درنسخۀدیگرآنبهشمارۀ5991درهمین

كتابخانه)كتابت1067(آمدهكهدر670بهنامنظامالدین

لیفشدهاست.
ٔ
ابونصیرفرزنداصیلالدینمحمدتا

منابع
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دانشپـژوه،محمدتقـی،1352،»دبیریونویسـندگی«،هنر و مردم،ش

101،ص47-40.

ایرانـی  نسـخه های خطـی  فهرسـتگان  درایتـی،مصطفـی،1390،
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ریاضـی،محمـدرضـا،1374، فهرسـت میكروفیلم هـا و نسـخ خطی 
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