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  کاشانی تلخیص املفتاحترجمۀ 
  ١محمد رضا عرش

  مقدمه
ترین  یکی از بزرگ) ق۸۳۲(د  الدین جمشید بن مسعود بن محمود بن محمد طبیب کاشانی  غیاث

رمضان  ۱۹به دنیا آمد و در کاشان ق در ۸است. وی در اواخر سدۀ  ایرانیشیعه مذهب  دانان ریاضی
در دســت از جزئیات زندگی کاشــانی اطالعــات دقیقــی ق در رصد خانۀ سمرقند درگذشت. ۸۳۲

 است. برجای مانده ویتر آثار  بیش خوشبختانها امّ  نیست
الدین کاشانی است.   به خط معینکتابخانۀ ملک حاوی چندین اثر وی و  ۳۱۸۰مجموعۀ نفیس 

در صفحۀ اول این مجموعه، یاداشت تملکی از محمود بن مسعود بن محمود الطبیب وجود دارد که 
 در اواخر دورۀ قاجار در کاشان و در تملک 

ً
به احتمال زیاد برادر کاشانی است. این مجموعه ظاهرا

الدین  وده است. بنابراین شاید معینکاشان ب هجری۱۴و  ۱۳از علمای سدۀ  ٢سید فرج الله حسینی
، از سمرقند به کاشان بازگشته و این مجموعه را بــه رســم زیج الغ بیگبعد از فوت کاشانی یا اتمام 

  یادبود به برادر کاشانی اهدا کرده باشد. 
است. این کتاب به منزلۀ دانشنامۀ ریاضــی تــا  مفتاح الحساباز جملۀ آثار مهم کاشانی کتاب 

در ق ۸۲۴شــعبان  هفــتمدر ترین اثر در نوع خود در دورۀ اسالمی است. کاشانی  کامل زمان وی و

1حدود که -را  ای از آن کاشان، چکیده
تلخــیص نگاشــته و فصــل  ســی در -است کتابمطالب  8

ملک است که هشت روز پــس از  ۳۱۸۰ترین نسخۀ آن، جزو مجموعۀ  نامیده است. کهن المفتاح

                                                    
 arshy1001@yahoo.com ریاضیاتو دبیر  علمکارشناس ارشد تاریخ  .١
تخلص داشته است. وی شرح » ادیب«و » َجمِره«میرزا سید فرج الله بن هاشم حسینی از شعرا و علمای عصر قاجار است که در شعر،  .٢

حساب، رد مغنی قاضی عبدالجبار، روزنامۀ ثریا، عریضه، کنز مختصر زندگی خود را نوشته است. برخی آثار وی عبارتند از: 
دیوان تر نک: حسینی، سید فرج الله،  ). برای اطالع بیش۴۱۶-۴۱۵، ص۱۱(درایتی، ج المسترشدین، مصباح الطریقه، نجاح الطالبین

 ش. ۱۳۹۵تصحیح زهره سادات خورشیدی فرد، کاشان، انتشارات همگام با هستی، جمرۀ کاشانی، 



 

  

١٢٢ 

ق در کاشان کتابت شده و سپس در سمرقند با نسخۀ اصــل مقابلــه ۸۲۴تألیف آن، در نیمۀ شعبان 
 این مقابله با حضور شخص کاشانی انجام شده اســت؛ زیــرا در حاشــیۀ یــک 

ً
شده است. احتماال

  صفحۀ آن تصحیحی به خط خود کاشانی وجود دارد. 
است و نسخۀ ناقصــی از آن کــه تنهــا به زبان فارسی ترجمه شده   ه۹در سدۀ  تلخیص المفتاح

در کتابخانۀ مرکز دائرة  ۳/۱۳۴ای به شمارۀ  است، در مجموعه ۲۲ - ۱۵و  ۱۳و ۱۲های  ترجمۀ فصل
ق، به خط محمــد ۸۹۶المعارف بزرگ اسالمی موجود است. دو رسالۀ قبلی این مجموعه در سال 

  ).۱۰۳۰-۱۰۲۹، ص۹بن احمد رضوی کتابت شده است (درایتی، ج 
ها  ها مشخص نیست. این شــرح های متعددی نوشته شده است که مؤلف آن ین کتاب شرحبر ا

-۱۰۱۷دهد که این رساله به عنوان کتاب درسی مورد توجه بوده اســت. حــاجی خلیفــه ( نشان می
های  اشــاره کــرده اســت. نســخه  ) به چند شــرح۱۷۶۱، ص۲(جکشف الظنون ق) در کتاب ۱۰۶۷

  ها بدان اشاره شده عبارتند از: ه که در فهرستمتفاوت از این رسال  هشت شرح
یر المصباح فیشرح کاشانی بر کتاب خودش به نام  -۱ ای از  . نسخهشرح تلخیص المفتاح تنو

آن در نجف نزد شخصی به نام شیخ علی قمی بوده است. این شرح خطبه و دیباچه ندارد (آقا بزرگ، 
  ).۴۷۱، ص۴ج

صادق اردکان یزد که به خــط نســتعلیق و در چهــار بــرگ مدرسۀ امام  ۸/۳۰۵نسخۀ شمارۀ  -۲
  ق است.۸۹۰کتابت شده است. چند نسخۀ این مجموعه به تاریخ 

مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی که به خط نســخ کهــن محمــد بــن  ۲/۱۳۴نسخۀ شمارۀ  -۳
 ق کتابت شده است.۸۹۶احمد رضوی در ربیع االول 

الله بن اسعد بن محمد در سال   به خط نستعلیق روحکتابخانۀ ملی که  ۱۲۷۱نسخۀ شمارۀ  -۴
  ق کتابت شده است.۹۰۲
العابــدین بــن عبداللــه  کتابخانۀ مجلــس کــه بــه خــط نســخ زیــن  ۱۱/۲۷۸۶نسخۀ شمارۀ  -۵

کتابخانــۀ  ۷/۱۹۸۳ق کتابت شده است و نسخۀ همانند آن، نسخۀ شمارۀ ۱۰۲۲مازندرانی در سال 
  کتابت شده است.برگ  ۱۳ملی است که به خط نسخ و در 

کتابخانۀ ملی تبریز که به خط نستعلیق مصــطفی بــن احمــد در ســال  ۳۳۹۴نسخۀ شمارۀ  -۶
  برگ کتابت شده است. ۵۲ق در ۱۰۷۷
  برگ کتابت شده است. ۵۱کتابخانۀ ملی تبریز که به خط نستعلیق در  ۳۴۱۳نسخۀ شمارۀ  -۷
؛  ۲۶۱؛ انــوار، ص ۵۵۶ص ،۶مدرسۀ سپهساالر تهران (درایتی، ج ۸/۳۸۷۷نسخۀ شمارۀ  -۸

  ).۴۹حسینی اشکوری، ص
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  ی تلخیص المفتاحها نسخه
  های متعددی گزارش شده است که عبارتند از: از این رساله نسخه

روز پس از تألیف رساله، به خط نستعلیق  ۸کتابخانۀ ملک تهران که  ۵/۳۱۸۰نسخۀ شمارۀ  -۱
کتابت شده و سپس در ســمرقند بــا ق در کاشان ۸۲۴معین بن محمد منجم کاشی در نیمۀ شعبان 

  نسخه اصل مقابله شده است. 
کتابخانۀ مدرسۀ امام صادق اردکان یزد که به خط نستعلیق کتابت شده  ۷/۳۰۵نسخۀ شمارۀ  -۲

  ق است.۸۹۰است.  چند نسخۀ این مجموعه به تاریخ 
کهن محمد کتابخانۀ مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی که به خط نسخ  ۱/۱۳۴نسخۀ شمارۀ  -۳

  ق کتابت شده است.۸۹۶بن احمد رضوی در ذیقعدۀ 
کتابخانۀ خادم حسینی تبریز که به خط نستعلیق عطا الله بن مسیح بــن  ۶/۸۳نسخۀ شمارۀ  -۴

  ق کتابت شده است. ۹۳۱ابراهیم بن حسن بن کرم الله آملی در جمعه اوایل ربیع الثانی 
شهد که به خط نستعلیق درویش علی بــن کتابخانۀ شیخ علی حیدر م ۱۱/۳۲نسخۀ شمارۀ  -۵

  ق کتابت شده است.۹۴۵درویش محمود در محرم 
کتابخانۀ سید مهدی الجوردی قم که به خط نستعلیق احمد دیلمــی در  ۵/۳۸نسخۀ شمارۀ  -۶
  ق کتابت شده است.۹۷۳رجب  ۲۵شنبه 
هم کتابــت کتابخانۀ عالمه طباطبایی شیراز که به خط نسخ در سدۀ د ۲/۵۷۱نسخۀ شمارۀ  -۷

  شده است.
کتابخانۀ آستان قدس رضوی مشهد کــه بــه خــط نســخ و نســتعلیق  ۲/۵۶۳۰نسخۀ شمارۀ  -۸

  تحریری در سدۀ یازدهم کتابت شده است.
کتابخانۀ مجلس که به خط نستعلیق محمد صادق بن زین العابدین  ۱/۲۸۲۸نسخۀ شمارۀ  -۹

  تا آخر رساله را ندارد. ۲۷ق کتابت شده است. این نسخه قسمتی از فصل ۱۰۱۱در سال 
 ۲۸کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران که به خط نستعلیق در ســه شــنبه  ۳/۸۶۸نسخۀ شمارۀ  -۱۰

  ق کتابت شده است.۱۰۲۱جمادی االول 
کتابخانۀ مجلــس کــه بــه خــط نســخ زیــن العابــدین بــن عبداللــه  ۹/۲۷۸۶نسخۀ شمارۀ  -۱۱

  ق کتابت شده است.۱۰۲۲مازندرانی در سال 
الله مرعشی قم که به خط نستعلیق قاسم بــن جــالل  کتابخانۀ آیت ۵/۵۲۲۰خۀ شمارۀ نس -۱۲

  ق در احمد آباد هند کتابت شده است. ۱۰۳۷حسینی بخاری در ربیع االول 
کتابخانۀ مسجد اعظم قم که به خط نسخ عیسی بیگ در جمــادی  ۲/۲۴۶۴نسخۀ شمارۀ  -۱۳
  ق کتابت شده است.۱۰۴۸الثانی 
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ق ۱۰۵۰کتابخانۀ مجلس که بــه خــط نســتعلیق تحریــری در ســال  ۱/۶۳۱۵نسخۀ شمارۀ  -۱۴
  کتابت شده است.

کتابخانۀ مجلس که به دست محمد قاسم معلم بن منوچهر در سال  ۱۶۲۸۳نسخۀ شمارۀ  -۱۵
  ق کتابت شده است.۱۰۶۱

کتابخانۀ مال محسن فیض در کاشان که به خط نسخ محمد کریم بــن  ۴/۲۷نسخۀ شمارۀ  -۱۶
  ق کتابت شده است.۱۰۷۳ه طبیب کاشانی در رجب نعمت الل

ط مجلس که به خط نستعلیق و نسخ در سدۀ یــازدهم کتابــت شــده  ۱/۶۴۹نسخۀ شمارۀ  -۱۷
  است.
الله مرعشی که به خــط نســخ و نســتعلیق محمــد  کتابخانۀ آیت ۱۷/۱۰۷۹۹نسخۀ شمارۀ  -۱۸

  برگ است.  ۳ق کتابت شده است. این نسخه در ۱۱۰۰قاسم شهمیرزادی در سال 
الله مرعشی که به خط نستعلیق محســن بــن محمــد  کتابخانۀ آیت ۲/۵۵۹۹نسخۀ شمارۀ  -۱۸

  ه است.ق کتابت شد۱۱۱۵شعبان  ۸طاهر قزوینی در 
صفر  ۲۳کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران که به خط نسخ در سه شنبه  ۱/۹۵۷نسخۀ شمارۀ  -۱۹
  ق کتابت شده است.۱۲۰۲

کتابخانۀ مسجد گوهرشاد مشهد که به خط نستعلیق در پــنج شــنبه  ۱۱/۵۷۷نسخۀ شمارۀ  -۲۰
  ق کتابت شده است. ۱۲۶۰ربیع االول  ۱۵

که به خط نستعلیق متوسط محمد بن علیمردان در سال کتابخانۀ ملی  ۶۹۸۴نسخۀ شمارۀ  -۲۱
  ق کتابت شده است این نسخه ناقص االول است.۱۲۷۷

کتابخانۀ آستان قدس رضوی که به خط نسخ اســدالله مــنجم دو  ۱/۱۲۲۲۵نسخۀ شمارۀ  -۲۲
  ق کتابت شده است.۱۳۰۶دانگه مازندرانی در سال 

که به خط نستعلیق شکسته کتابت شــده کتابخانۀ مسجد گوهرشاد  ۳/۱۱۸۵نسخۀ شمارۀ  -۲۳
  است این نسخه بی تاریخ و ناقص اآلخر است.

  کتابخانۀ ملک که به خط نستعلیق شکسته کتابت شده است.  ۹/۳۰۷۹نسخۀ شمارۀ  -۲۴
  کتابخانۀ ملی که به خط نستعلیق کتابت شده است. ۵/۱۰۲۲نسخۀ شمارۀ  -۲۵
  برگ کتابت شده است. ۱۰ط نسخ در کتابخانۀ ملی که به خ ۶/۱۹۸۳نسخۀ شمارۀ  -۲۶
  کتابخانۀ ملی تبریز که به خط نستعلیق کتابت شده است. ۲/۳۴۰۳نسخۀ شمارۀ  -۲۷
  کتابخانۀ ملی انتقالی از کتابخانۀ پهلوی، مجموعۀ نوازی.  ۱۸۶۰۹نسخۀ شمارۀ  -۲۸
ت برگ کتابــ ۱۲۳کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات مشهد که به خط نسخ در  ۳۲۲نسخۀ شمارۀ  -۲۹

  شده است.



 

 

١٢۵ 

جم
تر

 ۀ
خ
تل
ی
 ص

شان
کا

ح 
فتا
مل
ا

ی
 

ــی، ج -۳۰ ــهانی (درایت ــین شهش ــۀ حس ــمارۀ مجموع ــدون ش ــخۀ ب ، ۳و  ج ۱۰۲۹، ص۹نس
  ).۳۰۰ص

  کتابخانۀ دیوان هند (ایندیا آفیس) لندن. ۷۵نسخۀ شمارۀ  -۳۱
  کتابخانۀ جارالله استانبول. ۱۴۶۰نسخۀ شمارۀ  -۳۲
  کتابخانۀ دانشگاه تاشکند ازبکستان. ۲۴۴۵نسخۀ شمارۀ  -۳۳
ق به خط محسن بن لطف اللــه معــاد ۹۸۵فرهنگستان شوروی که در سال  ۲۶۵Aنسخۀ  -۳۴

  الحسینی کتابت شده است.
  ق کتابت شده است.۱۲۷۲ها در نجف اشرف که در سال  نسخۀ تکیۀ شوشتری -۳۵
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  ١ترجمۀ متن تلخیص المفتاح

  خواهیم  به نام خداوند بخشندۀ مهربان و فقط از او کمک می

شمار  پایان و بی هایش بی نیازی است که نعمت فرِد ازلِی بی منحصر بهحمد و سپاس مستحق یکتای 
  است و درود و سالم بر محمد، بهتریِن خالیق و بر خاندان و اصحاب پاکش.

ترین آفریدۀ خدای متعال به آمرزش او یعنی جمشید پسر مسعود پســر محمــود طبیــب  محتاج
ب به غیاث که خدا احوال او را نیکو گر

ّ
مفتاح گوید: چون از تألیف کتابی که   داند، میکاشانی ملق

نامیده شده است فارغ گشتم این چکیده را از آن کتاب انتخاب نمودم. این چکیده در مورد  الحساب
را بــه کمــک  نامیــدم و آن» تلخیص المفتــاح«را  کارها به آن نیاز دارند و آن موضوعاتی است که تازه

  دم.خداوند واحد قادر بر سی فصل قرار دا

  های اعداد ها و مرتبه فصل اول: صورت
گانه  بدان که حکمای هند وقتی قصد تلخیص در نوشتن اعداد را دارند؛ ُنه رقم، معروف به عقود نه

  دهند:  را به این صورت قرار می ۹تا  ۱یعنی از 

۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  

  نه  هشت  هفت  شش  پنج  چهار  سه  دو  یک

گیرنــد  های پیاپی از راست به چپ، در یک ردیــف قــرار می رقمو آن قسمتی را که اولین موضع 
را مرتبۀ صدگان  اند و عدد بعدی آن را مرتبۀ دهگان نامیده اند و عدد سمت چپ آن مرتبۀ یکان نامیده

رسد. ســپس  اند. بعد از این سه عدِد اولی، نوبت به هزارگان و ده هزارگان و صد هزارگان می نامیده
بــه » هــزاران«رسد. و این لفظ  هزار و دهگاِن هزار هزار و صدگان هزار هزار می نوبت به یکاِن هزار

  آیند تا به هر کجا که برسد. ای که پیاپی می گانه شود یعنی مواضع سه ها زیاد می میزان دوره
که در اولین مرتبه قرار  -از یک تا ُنه که ذکر شد-گانه  های نه پس بدان که هر صورت از صورت

گانه  نۀ یکان اعداد خواهد بود و اگر در مرتبۀ دوم واقع شود نشانۀ یکی از از اعداد عقود نهبگیرد نشا

                                                    
 مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی، انجام شده است. ۱/۱۳۴ملک و  ۵/۳۱۸۰ین ترجمه از روی متن تصحیح شده بر اساس دو نسخۀ . ا١
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برای مرتبۀ دهگان خواهد بود که از ده تا نود است و اگر در مرتبۀ سوم باشد نشــانۀ یکــی از اعــداد 
جا نبود بایــد  ای که عددی در آن گانه برای مرتبۀ صدگان است و به همین ترتیب. و هر مرتبه عقود نه

ای در مراتــب صــورت  جا صفر گذاشت که به شکل یک دایرۀ کوچک است تا خلل و خدشه در آن
و دوازده بــه » ۱۱«گونه اســت  و عدد یازده این» ۱۰«نگیرد. به عنوان مثال شکل عدد ده چنین است 

ت و شکل چهار هزار و پنجــاه و نــه چنــین اســ» ۱۰۰«گونه است  و شکل صد این» ۱۲«این شکل 
»۴۰۵۹ .«  

 فصل دوم: دو برابر کردن (تضعیف)
تضعیف، خواستن دو برابر یک عدد است. و شیوۀ کار در آن، ایــن اســت کــه ارقــام عــددی را کــه 

چه را که در هر  کنیم و آن خواهیم دو برابر کنیم در یک سطر بنویسیم. از طرف راست شروع می می
نویسیم  تر از ده بود در زیر آن و موازی با آن می گر کمکنیم و حاصلش را ا مرتبه قرار دارد دو برابر می

ای  نویسیم و برای ده، به حاصل دو برابر مرتبــه تر از ده است را می چه زیاد تر از ده بود آن و اگر بیش
اما اگــر  -البته اگر در سمت چپ آن عددی باشد-کنیم  که در سمت چپ آن است یکی اضافه می

تر و  نه زیاد-دهیم و اگر حاصل ضرب، خوِد عدد ده بود  مت چپ قرار مینبود خود آن مازاد را در س
را برای رفع کردن در ذهن یا در باالی عــدد  نویسیم و یک آن عدد صفر را زیر آن مرتبه می -تر نه کم

  داریم. سمت چپ نگه می
خواهیم عدد  : میبه عنوان مثال

را دو برابر کنیم از هشت  ۶۵۲۰۷۸
ـــی ـــر  کنیم و آن شـــروع م را دو براب

یسیم و ده آن را زیر هشت می شود. شش آن کنیم، شانزده می می را برای رفع کردن به صورت عدد  نو
کنیم چهــارده  داریم. سپس عدد هفت را دو برابــر مــی یک در ذهن (یا در باالی عدد هفت) نگه می

را که در ذهن (یا در باالی عــدد هفــت) نگــه داشــته بــودیم بــه آن اضــافه » یکی«. آن عدد شود می
را به صورت عدد یک زیر  نویسیم و ده آن را زیر هفت می شود. پنج آن کنیم و حاصلش پانزده می می

 نویسیم سپس را زیر دو می شود و آن کنیم، چهار می دهیم سپس عدد دو را دو برابر می صفر قرار می
را برای رفع کردن به صورت  نویسیم و ده آن را زیر پنج می شود صفر آن کنیم ده می پنج را دو برابر می

کنیم،  گــاه عــدد شــش را دو برابــر مــی داریم و آن عدد یک در ذهن (یا در باالی عدد شش) نگه می
ه آن اضــافه را که [در ذهن یا باالی عدد شش] نگه داشــته بــودیم بــ» یکی«شود آن عدد  دوازده می

یسیم.  سمت چپ آن می-به خاطر ده–نویسیم و یک را  شود، سه را زیر شش می کنیم سیزده می می نو
  دست آمد همان جواب مورد نظر است.  چه زیر عدد اصلی به آن

  ۶۵۲۰۷۸  عدد اصلی

  ۱۳۰۴۱۵۶  دو برابر آن
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  فصل سوم: نصف کردن (تنصیف)
دست آوردن نصف عدد است و شیوۀ کــار در آن، ایــن اســت کــه ارقــام عــددی را کــه  تنصیف، به

ای  کنیم و عدد هر مرتبه نویسیم و از سمت چپ شروع می خواهیم نصف کنیم در یک سطر می می
نویسیم و اگر فرد بود، عدد صحیح  صورتی که اگر زوج بود نصف آن زیرش می کنیم به را نصف می

نویسیم و عــدد کســری نصــف کــردن را کــه همــراه عــدد  را در زیرش می حاصل از نصف کردن آن
را نصف  داریم تا وقتی که عدد مرتبۀ سمت راست آن صورت پنج در ذهن نگه می صحیحش بود به

و اگــر ســمت  -البته اگر سمت راست آن عددی باشــد-کنیم  کنیم، این عدد پنج را به آن اضافه  می
یسیم و اگر سمت راست آن هــیچ عــددی  راست آن صفر بود آن عدد پنج نگه داشته را زیر آن می نو

1را به شکل نبود، عالمت نصف 
  دهیم.  جلوی آن عدد صحیح قرار می 2

ــال ــوان مث خــواهیم عــدد  : میبــه عن
را نصف کنیم با چهار شروع  ۴۰۹۰۵۲۷

کنیم. نصفش را که دو باشد زیر چهار  می
یسم و چون صفر، نصف ندارد خودش را زیر صفر می می یسیم. سپس نه را نصف می نو کنیم که  نو

یسیم و نیم آن را زیر نه می -که عدد صحیح است-شود، چهار آن  چهار و نیم می نصف آن،   را به نو
کنیم کــه  نویسیم. سپس پنج را نصف مــی صورت پنج در زیر صفری که قبل از آن عدد نه است می

داریم و  را به صورت پنج در ذهن نگه می نویسیم و نیم آن نصف آن دو و نیم است، دو را زیر پنج می
ن اضــافه شود و آن پنجی را که در ذهن نگه داشته بودیم به آ گیریم که یک می گاه نصف دو را می آن

نویسیم و در پایان هفــت را نصــف  شود. این حاصل شش را زیر دو می کنیم حاصلش شش می می
  دهیم.  نویسیم و عالمت نصف را جلوی سه قرار می شود، سه را زیر هفت می کنیم که سه و نیم می می

  فصل چهارم: جم
جمع، افزودن عددی به عدد دیگر است. و شیوۀ کار در آن، این است که دو عدد مورد نظر را در دو 

نویسیم، یکان زیر یکان، دهگان زیر دهگان، صــدگان زیــر صــدگان و  سطر به موازات همدیگر می
ددی کنیم و هر عددی را با ع گاه از طرف راست (مرتبۀ یکان) شروع می ها. آن طور سایر مرتبه همین

البته اگــر -نویسیم  کنیم و حاصل را زیر آن دو [رقم] می که در موازات آن قرار گرفته است جمع می
را زیــر آن دو رقــم نوشــته و  تر از ده باشــد یکــان آن اما اگر حاصل آن، ده یا بیش -تر از ده باشد کم

یسیم  را به صورت یک، باالی عدد سمت چپی آن می دهگان آن ه در عمل دو برابر گونه ک به همان-نو
و اگر برای هر کدام از آن دو عدد، مراتبی بود که عدد دیگری، آن مراتــب را نداشــت  -کردن گفتیم

 آن مرتبــه را بــه ســطر جمــع انتقــال 
ً
 یکی از دو عدد، صدگان داشت و دیگری نداشت) عینــا

ً
(مثال

  ۴۰۹۰۵۲۷  عدد اصلی

1  نصف آن
22045263  
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 عرضی می می
ّ

عــدد مــورد نظــر] کشیم تا حاصل جمع [از آن دو  دهیم و باالی سطر جمع یک خط
  تشخیص داده شود.

هــا را زیــر هــم  جمع کنــیم، آن ۵۲۹۴۸۵۳را با عدد  ۶۷۰۲۴خواهیم عدد  : میبه عنوان مثال
یسیم و از چهار شروع می می را زیر آن  شود و آن کنیم حاصلش هفت می را با سه جمع می کنیم آن نو

یسیم سپس دو را با پنج جمع می دو [رقم] می شود زیر آن دو [رقــم]  کنیم حاصلش که هفت می نو
یسیم و حاصل  می نویســیم و  را زیر آن دو [رقــم] می شود آن جمع صفر با هشت، خود هشت مینو

نویسیم و  شود یکانش را زیر آن دو [رقم] می کنیم حاصلش یازده می سپس هفت را با چهار جمع می
با -کنیم و حاصلش  داریم . سپس شش را با نه جمع می را به صورت یک، در ذهن نگه می دهگان آن

یسیم و دهگان آن را زیر نه می شود. شش آن شانزده می -گه داشته بودیمآن یکی که در ذهن ن را به  نو
  شود زیر دو می کنیم و حاصلش را که سه می صورت یک، با دو جمع می

ً
نویسیم و عدد پنج را عینا

  دهیم.  به سطر حاصل انتقال می
ــا  ــدد ی ــه ع ــواهیم س ــر بخ اگ

ها را  تر را با هم جمع کنیم. آن بیش
ــطرهای ــه در س ــه گون ــزا ب ای  مج

یسیم که یکان زیر یکان، [دهگان زیر دهگان، صدگان زیر صدگان] قرار گیرد و سایر مراتــب  می نو
کنیم و حاصل جمع  ها را جمع می کنیم و آن اعداد هم به همین شکل. سپس از مرتبۀ یکان شروع می

یسیم و به ازای هر ده تــا، یکــی بــه  را زیر آن می نو
ر سمت چــپ آن اضــافه ها د حاصل جمع دهگان

های دیگر هم همین طور عمل  کنیم. برای مرتبه می
  کنیم. مثال آن چنین است. می

  فصل پنجم: تفریق
تر از آن عدد نباشد. و شیوۀ کــار در آن، ایــن  تفریق، کم کردن عددی از عدد دیگر است که کوچک

و از طــرف  -چــه در جمــع گفتــیم مثــل آن -نویسیم است که دو عدد مورد نظر را [در دو سطر] می
کم ای را از عددی که در زیر آن قرار گرفته است  کنیم و عدد هر مرتبه راست (مرتبۀ یکان) شروع می

نویسیم و اگر چیزی باقی نماَند،  کنیم و اگر چیزی باقی مانده باشد، آن باقیمانده را زیر خط می می
  گذاریم.  جای آن صفر می به

امکــان پــذیر  -در هر یــک از مراتــب-ای که در زیر آن قرار دارد  و اگر تفریق یک مرتبه از مرتبه
گیریم. و به همان نسبت ده واحد به  نبود؛ یک واحد از دهگان آن یعنی از [رقم] سمت چپ آن می

یر منقوص کنیم و باقیمانده را ز شود. سپس عدد مورد نظر را از آن کم می آن مرتبه [یکان] اضافه می

خــواهیم  دو عددی که می
  جمع ببندیم

۶۷۰۲۴  
۵۲۹۴۸۵۳  

  ۵۳۶۱۸۷۷  حاصل جمع

اعـــــــدادی کـــــــه 
  خواهیم جمع ببندیم می

۹۸۴۵  
۱۴۲۳  
۷۹۰۶  

  ۱۹۱۷۴  مجموع
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کنیم. و اگر [تفریق] در دهگان آن امکان پــذیر نبــود یــک واحــد از  منه (کم شده از آن) اضافه می
را یــا بــا  کنیم و نــه تــا از آن گیریم و به همان نسبت، ده واحد به دهگان آن اضافه می صدگان آن می

ین ترتیب برای بقیۀ اعداد و به هم ١ماند دهیم و یکی باقی می نوشتن یا در ذهن، در دهگان آن قرار می
  کنیم. طور که گفتیم عمل می همان

کم کنیم، هر دو عدد را به موازات یکــدیگر  ۹۸۵۷۹۲را از عدد  ۷۰۲۶خواهیم عدد  : میمثال
یسیم و از شش شروع می زیر هم می تــر اســت  یعنــی دو) بزرگکنیم و چون از هم مرتبۀ یکانش ( نو

گــاه شــش را از  شود آن گیریم که با دو، دوازده می از عدد نه که سمت چپ آن است، یک واحد می
کــه بعــد -نویسیم. سپس دو را از هشــتی  را زیر دو می ماند و آن کنیم و شش باقی می دوازده کم می

نویســیم.  را زیــرش می شــود و آن کنیم و حاصــلش شــش می کم می -از گرفتن یک از نه باقی ماند
 در زیر آن مــی

ً
آوریم زیــرا عــدد متنــاظر آن در  سپس هفت را عینا

ردیف منقوص (کم شده)، صفر است. سپس هفت را از پنج کــم 
البته بعد از گرفتن یک واحــد از عــدد چــپ آن (یعنــی -کنیم  می

و حاصــلش را کــه هشــت  -هشت) و [افزودن عــدد ده بــه پــنج]
یعنی در واقع هفــت را از پــانزده کــم نویسیم ( شود زیرش می می
یســیم زیــرا  کنیم) و زیر عدد هشت منقوص منه، هفــت می می نو

 منتقــل 
ً
یک واحد از آن گرفته بودیم و عدد نه منقوص منه را عینــا

  شود. کنیم، این چنین می می

  فصل ششم: ضرب
کم کنیم چیزی ضرب، درخواست عددی است که هرگاه یکی از مضروبین را به تعداد دیگری از آن 

شود. [به  آید حاصل ضرب گفته می دست می باقی نماند و به عددی که از ضرب آن دو مضروب به
شود مضروب (ضــرب شــده) و بــه عــددی کــه در آن  هر یک از دو عددی که در دیگری ضرب می

شود.] شیوۀ کار در ضرب اعداد زیر ده در  کنیم مضروب فیه (ضرب شده در آن) گفته می ضرب می
  کدیگر چنین است:ی

اگر مضروب یک باشد حاصل ضرب، عین مضروب فیه خواهد بود. و اگر [مضــروب] دو 
باشد حاصل ضرب دو برابر مضروب فیه خواهد بود. و اگر [مضروب] سه باشد مضروب فیــه 

یــه را دو برابــر  را به دو برابرش اضافه می کنیم. و اگر [مضروب] چهار باشد دو برابر مضروب ف

                                                    
جا  در متن اصلی وجود دارد ولی در این» ماند دهیم و یکی باقی می را یا با نوشتن یا در ذهن در دهگان آن قرار می و نه تا از آن « . عبارت ١

 ی ندارد.معنی و مفهوم

۷۰۲
۶  

۹۸۵
۷۹۲ 

عــــــــــدد 
   منقوص

عــــــــــدد 
 منقوص منه

۹۷۸
۷۶۶ 

 باقیمانده
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از مضــروب   و اگر [مضروب] پنج باشد [پنج را کنار می کنیم. می گذاریم] و به ازای هر واحد 
دهیم) سپس نصف آن مبلــغ را  گیریم (یک صفر جلو مضروب فیه قرار می فیه یک عدد ده می

  گیریم. می
و اگر [مضروب] بیش از پنج بود (یعنی شش تا نه) مضــروب و مضــروب فیــه را بــا هــم جمــع 

گیــریم (دهگــان را  تر است (رقم یکان) ، یک عــدد ده می چه که از ده بیش ازای هر آنکنیم و به  می
گذاریم) و به آن، حاصل ضرب تفاضل هر یک از آن دو مضروب از  حذف و جلو یکان آن صفر می

کنیم (مضروب و مضروب فیه را از ده کم کرده و سپس در هم ضرب نموده و حاصل  ده را اضافه می
  افزاییم). اولیه می را به مقدار آن

 می
ً
کنیم که حاصلش پانزده  خواهیم هفت را در هشت ضرب کنیم. آن دو را با هم جمع می مثال

را جدا کرده و یک صفر جلو  آوریم (پنج آن دست می وسیلۀ پنج زیادی [از ده]، پنجاه به شود. به می
کنیم و حاصل ضرب  می شود را به آن اضافه گذاریم) و حاصل ضرب سه در دو که شش می پنج می

  شود. این دو عدد، پنجاه و شش می
ایــم و یکــی از دو مضــروب را در  حاصل ضرب اعداد زیر ده در یکدیگر را در جدول زیر آورده

ایم و مضروب دیگر را در قسمت عرضی آن و حاصل ضرب آن دو را در  قسمت طولی جدول آورده
  .مکانی مقابل با آن دو (محل برخورد سطر و ستون)

یر دهجدول ضرب    اعداد ز

  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  

۱  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  

۲  ۲  ۴  ۶  ۸  ۱۰  ۱۲  ۱۴  ۱۶  ۱۸  

۳  ۳  ۶  ۹  ۱۲  ۱۵  ۱۸  ۲۱  ۲۴  ۲۷  

۴  ۴  ۸  ۱۲  ۱۶  ۲۰  ۲۴  ۲۸  ۳۲  ۳۶  

۵  ۵  ۱۰  ۱۵  ۲۰  ۲۵  ۳۰  ۳۵  ۴۰  ۴۵  

۶  ۶  ۱۲  ۱۸  ۲۴  ۳۰  ۳۶  ۴۲  ۴۸  ۵۴  

۷  ۷  ۱۴  ۲۱  ۲۸  ۳۵  ۴۲  ۴۹  ۵۶  ۶۳  

۸  ۸  ۱۶  ۲۴  ۳۲  ۴۰  ۴۸  ۵۶  ۶۴  ۷۲  

۹  ۹  ۱۸  ۲۷  ۳۶  ۴۵  ۵۴  ۶۳  ۷۲  ۸۱  

و برای محاسبه کننده بهتر آن است که عمل ضرب اعداد زیر ده را حفظ کنــد و در ذهــن خــود 
  جای دهد تا کار برای او در مورد اعداد بیش از ده آسان گردد.
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و اما شیوۀ کــار در مــورد ضــرب اعــداد 
بیش از ده به این گونه است که یــک شــکل 

را بــه  کنیم و طــول آن مــی چهار ضلعی رسم
تعداد مراتــب یکــی از دو مضــروب تقســیم 

ــی ــرض آن م ــب  کنیم و ع ــداد مرات ــه تع را ب
ــه خط ــری ب ــروب دیگ ــولی و  مض ــای ط ه

کنیم تــا شــکل بــه  عرضــی تقســیم مــی
های کوچک تقسیم شــود. ســپس هــر  مربع

بــا -مربع را بــه دو مثلــث بــاالیی و پــایینی 
م ای تقســی به گونــه -های مورب موازی خط
کنیم که از مربع یک زاویۀ باالیی راست  می

و یک زاویۀ پــایینی چــپ پدیــد آیــد و ایــن 
  شود. نامیده می» شبکه«شکل 

سپس یکی از دو مضروب را باالی شکل 
کــه هــر مرتبــه از آن  طوری دهیم به قــرار مــی

مربعی قرار بگیــرد طور متوالی روی  عدد، به
ــکل  ــپ ش ــمت چ ــری س ــروب دیگ و مض

گیرد که دهگان باالی یکان  طوری قرار می به
قرار گیرد و صدگان بــاالی دهگــان و همــین 

رود و هر کدام از ارقام مضروب  طور باال می
را در هر یک از ارقام مضــروب فیــه ضــرب 

کنیم و حاصل ضرب را در مربع مــوازی  می
ای  و هر مرتبــه -یکان را در مثلث پایینی و دهگان را در مثلث باالیی-یم، نویس هر کدام از ارقام می

دد  گذاریم یا در مثلث هایی را که موازی آن است خالی می که در آن صفر بود مربع های پایینی آن، ع
  شود. گذاریم زیرا ضرب صفر در هر عددی، صفر می صفر می

ه در محل برخورد یکان دو مضروب  قــرار سپس در زیر شکل، در زیر مثلث پایینی از مربعی ک
نویسیم و آن اولین سطر حاصل ضرب ما اســت،  چه را که در داخل مثلث است می گرفته است آن

تــر از ده باشــد در  را اگــر کم کنیم و حاصــل آن چه را که بین دو خط موّرب است جمع می سپس آن
را  تر از ده باشد یکان آن اگر بیش دهیم و سمت چپ اولین رقمی که در سطر حاصل نوشتیم قرار می

 ۵/۳۱۸۰، نسـخۀ خطـی تلخیص المفتاحصفحۀ اول 
 ملککتابخانۀ 
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یسیم و به ازای هر دهگان آن، یک واحد به حاصل سطر مورب بعدش اضافه می می کنیم و ایــن  نو
بندیم تا تمام شود و اگر در یکی از سطرهای مورب عددی  چنین، اعداد هر سطر مورب را جمع می

  گذاریم. ابل آن، صفر مینبود، از ماقبلش چیزی منتقل نشده بود، در سطر حاصل در مق
طور که گفتیم شکل  ضرب کنیم، همان ۱۵۶را در عدد  ۶۰۹۸خواهیم عدد  : میبه عنوان مثال

نویسیم سپس عدد شش را که در  کنیم و دو عدد مضروب را در باال و سمت چپ آن می  را رسم می
ر مثلــث پــایینی از را د شــود و آن کنیم حاصل آن شش می مرتبۀ هزارگان قرار دارد در یک ضرب می

کنیم و  نویسیم. سپس شش را در پنج ضرب می مربعی که در محل برخورد این دو عدد قرار دارد می
یسیم صــفرش را در مثلــث پــایینی و ســۀ  شود در محل برخورد آن دو می حاصلش را که سی می نو

ش یکان) کنیم (شش هزارگان را در ش دهگانش را در مثلث باالیی. سپس شش را در شش ضرب می
نویسیم و همین کار را با عدد نــه و هشــت  شود در محل برخورد آن دو می می ۳۶و حاصلش را که 

کنیم. سپس هشتی را که  کنیم که در مرتبۀ دهگان و یکان قرار دارند و ستون مقابل صفر را رها می می
 برخورد یکان دو عدد مورد نظر قــرار گرفتــه 

ّ
اســت را بــه ســطر در مثلث پایینِی مربعی که در محل

چه را که در سطر مورب بعــدش آمــده اســت  دهیم. سپس آن حاصل ضرب در زیر شکل انتقال می
شود در ســمت چــپ هشــت  کنیم و حاصلش را که هشت می یعنی چهار و چهار را با هم جمع می

شود،  می ۲۲کنیم و حاصلش  ها را با هم جمع می نویسیم. سپس هشت و چهار و دو تا پنج قبلی می
نویسیم و دوی دهگانش را به مجموع اعداد سطر مورب بعــدی  را در سمت چپ هشت می وی آند

شــود. یکــش را در ســمت چــپ عــدد دو  می ۲۱کنیم. حاصلش  یعنی نه و چهار و شش اضافه می
یسیم و دوی دهگانش را به سۀ سطر مورب بعدی اضافه می می شود  کنیم و حاصلش را که پنج می نو

شــود  کنیم و حاصلش را که نه می نویسیم سپس شش و سه را جمع می میدر سمت چپ عدد یک 
دســت آمــده اســت و آن  نویسیم سطر حاصل ضرب در زیــر شــکل به در سمت چپ عدد پنج می

   .۹۵۱۲۸۸عبارت است از 

           ۸                                ۹                                  ۰                                 ۶    
۱  
۵  
۶  

۸  ۹    ۶  

۰              ۴  ۵                ۴    ۰               ۳  

۸              ۴  ۴               ۵    ۶                ۳  

۸               ۸         ۲                    ۱            ۵                      ۹  

و اگر در مرتبۀ یکان یکی از دو مضروب و یا یکان هر دو مضروب، صفر بود، یا یکان و دهگان 
های متــوالی  با هم صفر بودند، یا یکان و دهگان و صدگان با هم صفر بودند و همین طور در مرتبه
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سمت راست، دیگر احتیاج به رسم شبکه به اندازۀ 
تمام مراتب مضروب و مضــروب فیــه نــداریم کــه 

رخی از صاحبان این فن به آن معتقد هستند بلکه ب
شبکه را بــه انــدازۀ بقیــۀ مراتــب بعــدی از حــذف 

کنیم و وقتی سطر حاصل  صفرهای متوالی رسم می
دست آمد در سمت راست آن یک صفر یا بــیش  به

از یک صفر به تعداد مجموع صفرهای متوالی کــه 
ایم،  از هر دو عدد یا یکی از دو عدد حــذف کــرده

  گذاریم. می
را  ۶۰۹۸۰۰۰خواهیم عدد  : میبه عنوان مثال

ضرب کنیم، صفرهای متوالی  ۱۵۶۰۰۰۰در عدد 
را که در سمت راست هر دو عدد قرار دارد را حذف 

کنیم، صفرهای محذوف را که هفت تا هســتند  می
دهیم و  به سمت راست حاصل ضــرب انتقــال مــی

آید چنــین  دست می عددی که در حاصل ضرب به
یعنی نه  ۹۵۱۲۸۸۰۰۰۰۰۰۰واهد بود: عددی خ

هزار هزار هزار هزار و پانصــد و دوازده هــزار هــزار 
   هزار و هشتصد و هشتاد هزار هزار.

  فصل هفتم: تقسیم
شــد و شود مساوی با مقســوم با تقسیم، درخواست عددی است که وقتی در مقسوم علیه ضرب می

شیوۀ کار در تقســیم ایــن اســت کــه ارقــام عــدد مقســوم را  آن عدد، خارج قسمت نامیده می شود. 
یسیم و روی آن یک خط عرضی می می کشــیم  کشیم. سپس بین هر دو مرتبه یک خط طــولی می نو

ای قــرار  که از خط عرضی شروع شود. ســپس مقســوم علیــه را در زیــر مقســوم بــه فاصــله طوری به
تــر  خرین مراتب مقسوم علیه موازی آخرین مراتب مقسوم باشد، اگر مقسوم علیــه کمدهیم که آ می

چه کــه  چه که موازی با مقسوم است بدون در نظر گرفتن جنسیت مراتب یعنی غیر از آن باشد از آن
دهیم که آخرین مراتب مقسوم علیه مــوازی بــا آن  را طوری قرار می موازی با مقسوم نیست وگرنه آن

ای باشــد  د که در طرف راست آخرین مراتب مقسوم باشد و همچنین موازی با هر مرتبهعددی باش
کنــد. ســپس  که جلو آن است و اگر خطوط طولی به تعداد مراتب مقســوم علیــه باشــد کفایــت می

ــفحۀ  ــی  ۲۵۳ص ــخۀ خط ــیص  ۳۱۸۰نس تلخ
 کتابخانۀ ملک  المفتاح
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را در  آحــاد کــه بتــوان آنترین عدد را از مرتبــۀ  بیش
گیــریم و  تک تک مراتب مقسوم علیه ضرب کرد می

چــه مــوازی بــا مقســوم اســت و از  حاصــل را از آن
البته اگر در -کنیم  اعداد سمت چپ مقسوم کم می

اگــر مثــل ایــن عــدد  -سمت چپ آن عددی باشــد
ــرون جــدول، روی خــط  یافــت شــود آن را در بی

عرضی، موازی با اولین مراتــب مقســوم علیــه قــرار 
جا را ســطر خــارج (خــارج قســمت)  دهیم و آن می
را در هر یک از مراتــب مقســوم علیــه  نامیم و آن می

ــی ــرب م ــرار  ض ــوم ق ــر مقس ــل را زی کنیم و حاص
ــی ــا  طوری دهیم به م ــوازی ب ــه یکــان حاصــل، م ک

چــه کــه  را از آن مضروب فیه مقسوم علیه باشد و آن
چه که در سمت چپ  موازی با مقسوم است و از آن

البتــه اگــر در ســمت -نیم. ک مقسوم است کــم مــی
و باقیمانــده را در  -چپ آن چیــزی (رقمــی) باشــد

دهیم.  قرار مــی -اگر چیزی باقیمانده باشد-زیر آن 
بعد از کشــیدن یــک خــط عرضــی بــین آن دو، تــا 

چه باالی آن اســت و اثبــات  داللت کند بر محو آن
چــه از مقســوم بــاقی  از آنچه موازی با مقسوم علیه است  چه در زیر آن است. و واجب است آن آن

سپس ارقامی  مانده، کم را که از مقسوم باقی مانده است یک مرتبه به سمت چــپ انتقــال  تر باشد. 
کــه تمــام خطــوط طــولی را  طوری دهیم بعد از کشیدن یک خط عرضی در زیر آن خط اولی، به می

را در ســمت  و آنگیــریم  ترین عددی را که دارای صفت گفتــه شــده باشــد می قطع کند. سپس بیش
گذاریم. و همان کاری را که با عدد اولی کردیم با ایــن عــدد  راست عددی که بار اول قرار دادیم می

دهیم ســپس ارقــام مقســوم را یــک  کنیم و اگر عددی یافت نشد در آن مکان، صفر قرار مــی هم می
ن مرتبــۀ مقســوم کنیم تــا اولــی دهیم و به همین شکل عمل مــی مرتبۀ دیگر به سمت چپ انتقال می

کنیم، و در این هنگام آن عددی را کــه  موازی با اولین مرتبۀ مقسوم علیه قرار بگیرد و کار را تمام می
شود و آن اعداد صــحیحی  در باالترین سطر، روی مقسوم قرار گرفته است خارج قسمت نامیده می

اقی ماند صورت کســر بــا گیرد و اگر چیزی از مقسوم ب است که یکان آن روی یکان مقسوم قرار می
   مخرج مقسوم علیه است.

ــیص  ۳۱۸۰نســخۀ خطــی  ۲۷۷صــفحۀ  تلخ
 کتابخانۀ ملک  المفتاح
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ــر عــدد  ۳۵۶۵۹۰۸خــواهیم عــدد  : میبــه عنــوان مثــال تقســیم کنــیم، مقســوم را  ۴۷۵را ب
یسیم و جدول را رسم می می یســیم بــه  ای می کنیم و مقسوم علیه را در زیــر آن بــا یــک فاصــله نو نو

) در راستای رقمی باشــد کــه در ســمت راســت آخــرین مرتبــۀ ۴ای که آخرین مرتبۀ آن (یعنی  گونه
ای قرار دهیم که آخــرین مرتبــۀ مقســوم  را به گونه ). زیرا اگر آن۳از بعد  ۵مقسوم قرار بگیرد (یعنی 

گونــه  همان–تر از رقمی خواهد بود که موازی با مقسوم اســت  علیه، آخرین مرتبۀ مقسوم باشد بزرگ
گیریم و آن عدد هفت اســت و  ترین عدد یک رقمی با ویژگی ذکر شده را می سپس بیش -که گفتیم

را ابتــدا در  دهیم و آن مقسوم به موازات اولین مرتبۀ مقسوم علیه قرار می را روی خط عرضی روی آن
دهیم کــه یکــان آن در راســتای  را طوری قــرار مــی شود آن می ۲۸کنیم و حاصلش  چهار ضرب می

و هفــت بــاقی  -که در عمل تفریق هــم گفتــیم-کنیم  کم می ۳۵را از  و آن ۳۵چهار باشد یعنی زیر 
یسیم  ر یکان میرا در زی ماند و آن می ســپس هفــت را  -ایم بعد از آن که بین آن دو خطی کشیده-نو

دهیم کــه  ای قــرار مــی است در زیر مقســوم بــه گونــه ۴۹کنیم و حاصلش را که  در هفت ضرب می
کنیم و حاصــلش  کــم مــی ۷۶را از  و آن ۷۶یکان آن موازی هفت [مقسوم علیه] باشد یعنی در زیر 

سپس هفــت  -کشیم بعد از آن که بین آن دو خطی می-دهیم  آن قرار میرا در زیر  شود و آن می ۲۷
 ۳۵دهیم و  قــرار مــی ۲۷۵را در زیر  ۳۵کنیم و حاصل آن یعنی  را در پنج [مقسوم علیه] ضرب می

نویســیم و از مقســوم،  را در زیر آن بعد از خــط فاصــل می ۲۴۰کنیم و حاصلش  کم می ۲۷۵را از 
تــرین عــدد یــک  دهیم سپس بیش یک مرتبه به سمت چپ انتقال میرا  ماند. آن باقی می ۲۴۰۹۰۸

را در سمت راســت عــدد هفــت، در  گیریم و آن عدد پنج است و آن رقمی با ویژگی ذکر شده را می
است به  ۲۰را که  کنیم و حاصل آن را ابتدا در چهار ضرب می نویسیم و آن ردیف خارج قسمت می

را  ۲۰بــه مــوازات یکــدیگر و  ۲۴با چهار باشد یعنی در زیر نویسیم که صفر آن موازی  ای می گونه
دهیم  را در زیر صفر بعد از خط فاصل قرار مــی شود و آن چهار می کنیم و باقیماندۀ آن کم می ۲۴از 

بــه  ۴۰است در زیــر  ۳۵را که  کنیم و حاصل آن سپس پنج را در هفت [مقسوم علیه] هم ضرب می
را که پنج است زیر پــنج بعــد  کنیم و باقیماندۀ آن کم می ۴۰ا از ر ۳۵نویسیم و  موازات یکدیگر می

یسیم سپس پنج را در پنج [مقسو علیه] ضرب می از خط فاصل می را  ۲۵کنیم و حاصلش یعنی  نو
دهیم. دوبــاره مقســوم  را زیر آن قرار می ۳۴اش یعنی  کنیم و باقیمانده نوشته و از آن کم می ۵۹زیر 

ترین عدد یک رقمی با ویژگــی ذکــر شــده را  دهیم. سپس بیش انتقال میرا یک مرتبه به سمت چپ 
تر از عدد مقسوم موازیش اســت بنــابراین عــدد  گیریم چیزی پیدا نکردیم زیرا مقسوم علیه بزرگ می

بار دیگــر یــک مرتبــه بــه   نویسیم و مقسوم را یک صفر را در سمت راست پنج در خارج قسمت می
گیــریم و  ترین عدد با ویژگی ذکر شده را که هفت باشــد می بیشدهیم سپس  سمت چپ انتقال می

رسد و از عدد مقسوم در زیــر  کنیم و کار به پایان می همان عملیات قبلی را که بیان کردیم تکرار می
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تــر باشــد و خــارج  ماند و آن علی القاعــده بایــد از مقســوم علیــه کم باقی می ۸۳های فاصل،  خط
اگر یک واحد فرض شــود  ۴۷۵جزء از  ۸۳دد صحیح آن است و شود که این ع می ۷۵۰۷قسمت 

)837507
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  خواستیم.   ) و این همان است که می

       ۷                     ۰                     ۵                    ۷  
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  فصل هشتم: جذر
هر عددی در خودش ضرب شود از این پس به آن عدد جذر و به حاصل، مجــذور و مربــع و مــال 

شود. و هر عددی که برای آن جذری یافت شود همانا به آن گویا (ُمنطق) و هر عــددی کــه   گفته می
شــود. و شــیوۀ کــار در آن، ایــن اســت کــه عــدد   برای آن جذری یافت نشود گنگ (اصم) گفته می

دهیم و بــاالی آن (عــدد اصــلی) خــط عرضــی  را جــذر آن (عــدد اصــلی) قــرار مــیخواسته شده 
طور کــه در تقســیم قــرار  همــان-کشــیم  کشیم و بین هر دو مرتبۀ [عدد اصلی] خــط طــولی می می

یا است یعنــی در  می  و باالی هر مرتبه از مراتب فردها با نقطه، نشانه -دادیم گذاریم و آن مراتب گو
  شود.   ت میها عدد مجذور یاف آن

را در خودش ضرب کنیم و حاصل را از  گیریم که هرگاه آن ترین عدد یک رقمی را می سپس بزرگ
کم کنــیم  -اگر باشد-رقمی که سمت چپ آن است   رقمی که موازی آخرین عالمت و نیز از آن  آن

د (یعنــی چه که از آن کم کردیم، بــاقی بمانــ تریِن آن در سمت چپ آن چیزی قرار نگیرد یا کوچک
  گیریم که حاصل تفریق مجذور آن با دو رقم سمت چپ عدد اصلی، یک رقمی شود). عددی می

ای در  عدد را باالی آخرین عالمــت و بــا فاصــله  پس هرگاه عددی با این ویژگی یافت شود؛ آن
 دهیم. و [عــدد] طور که در تقسیم موازی هم بودند کار را تمام مــی گذاریم و همان پایین جدول می

و حاصــل را  -یعنی در خــودش-کنیم  باالیی (باالی جدول) را در پایینی (پایین جدول) ضرب می
ای است که ارقام آن  گذاریم جذر آن به گونه  زیر عدد مورد نظر (دو رقم سمت چپ عدد اصلی) می

 موازی مضروب فیه است. و آن
ً
چه موازی آن و نیز در سمت چپ آن  [حاصل ضرب] را از آن  حتما

ای یــک خــط کشــیدیم، باقیمانــده را زیــر آن  که بین آن دو با فاصــله کنیم و بعد از آن ست کم میا
یسیم سپس عدد باالی جدول را با عدد پایین جدول جمع می می چه  که روی آن بعد از این-کنیم  نو

به مجموع را به اندازۀ یک مرت -که بود (عدد قبلی)، خط عرضی کشیدیم تا داللت بر محو آن باشد
ای که ســمت  کنیم. در این هنگام ارقام آن موازی مرتبه  (از مراتب اعداد) به سمت راست منتقل می

  گیرند.  راست گویای آخر است قرار می
یای ماقبل آخر و نیز پایین جدول،  گیریم و آن ترین عدد یک رقمی را می سپس بزرگ را باالی گو
توانیم آن مفرد باالیی (باالی جدول) را در  ریم. میگذا ایم، می عددی که منتقل کرده  سمت راست آن

چه که موازی آن و سمت چپ آن اســت،  مرتبۀ پایینی (پایین جدول) ضرب کنیم و حاصل را از آن
  کم کنیم.

عدد باالی جدول را بر  -چه گفتیم عمل کردیم و طبق آن-پس هرگاه [چنین عددی] یافت شود 
چه در سطر پایین جدول است به اندازۀ یک مرتبه بــه ســمت  کنیم و آن عدد پایین جدول اضافه می

دهیم و منتقــل  کنیم و اگر یافت نشود روی عالمت و پایین جدول صــفر قــرار مــی راست منتقل می
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کنیم به آن، همان عملی که  کنیم تا به گویای اول برسد و عمل می  کنیم و به همان ترتیب عمل می می
 جذر آن عدد است. ه باالی جدول بهچ با دیگران انجام دادیم. پس آن

ً
  دست آید حتما

یا است (مجذور است) و اگر  اگر در ردیف عدد زیر خط فاصله ها چیزی باقی نماند آن عدد، گو
چه را که باالی گویــای اول  چیزی باقی بماند آن عدد، گنگ است و در این هنگام الزم است که آن

آید مساوی دو برابر عدد قــرار داده شــده روی   دست می چه به است بر عدد پایین جدول بیفزاییم آن
چــه کــه بــین مربــع عــدد قــرار داده شــده روی  افزاییم تــا آن ها خواهد شد و یکی بر آن می عالمت
را مخرج کســر و بــاقی  دست آید. پس اگر آن ها و مربع عددی که یکی به آن اضافه شده، به عالمت

های باالی جــدول اســت، جــذر آن  دی که روی عالمتعدد را صورت کسر قرار دهیم همراه با عد
  شود. عدد به تقریب اصطالحی می

یسیم و جدول را  دست آوریم. عدد را می را به ۳۳۱۷۸۱خواهیم جذر عدد  : میبه عنوان مثال نو
ترین عدد با ویژگی  کنیم. سپس بزرگ ها را مشخص می طور که گفتیم عالمت کنیم و همان رسم می

ای  را روی آخرین عالمت و نیز پایین جدول با فاصــله شود. آن یریم، پنج یافت میگ ذکر شده را می
آن پنج   می رقمی که موازی پنج   را از آن آید. آن دست می به ۲۵کنیم؛  را در خودش ضرب می گذاریم. 

قــرار  ۳۳را زیــر   ۲۵کنیم.  کــم مــی -است ۳۳و آن  -رقمی که در سمت چپ آن است  است و آن
بعــد از -نویســیم  را موازی سه و زیــر پــنج می ماند. آن کنیم، هشت باقی می ز آن کم میدهیم ا می
کنیم، ده  [پنج] باالی جدول را با [پنج] پایین جدول جمع می -که که بین آن دو خطی کشیدیم این
کنیم بعد از این که بــاالی عــدد پــنج  را به اندازۀ یک مرتبه [به سمت راست] منتقل می شود. آن می

  ایین جدول خطی کشیدیم تا داللت بر محو آن کند. پ
را روی  شود. آن شویم، هفت یافت می ترین عدد دیگر با ویژگی ذکر شده می سپس جویای بزرگ

) یعنــی ۱۰عالمت یکی ماقبل آخر و نیز زیر آن (در پایین جدول) سمت راست ارقام گفتــه شــده (
دست  کنیم باز هم هفت به پایین جدول ضرب می را در یِک  دهیم. ابتدا آن سمت راست صفر قرار می

یــک  -را زیر آن قرار دادیم بعد از این که آن-کنیم  را از هشتی که موازی آن است، کم می آید. آن می
کنیم زیــرا  را در صفر ضرب نمی دهیم و آن [هفت]  ماند. آن یک را با فاصله زیر آن قرار می باقی می

  حاصل نیز صفر است.
چه  را از آن آید آن دست می به ۴۹کنیم  ر هفتی که سمت راست صفر است ضرب میرا د سپس آن

را  کــه آن بعد از آن-کنیم.  کم می ۱۱۷چه سمت راست هفت است یعنی  موازی هفت است و از آن
  دهیم.  را با فاصله زیر آن قرار می ماند آن باقی می ۶۸ -قرار دادیم ۱۱۷زیر 

 ۱۱۴کنیم و در سطر پــایین جــدول  ] پایین جدول جمع می۱۰۷سپس هفت باالی جدول را با [
بعد از خــط -کنیم  را به اندازۀ یک مرتبه (مرتبۀ اعداد) به سمت راست منتقل می آید آن دست می به
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گیــریم، شــش یافــت  ترین مفرد دیگر با ویژگــی یــاد شــده را می بزرگ -چه که بود گذاری باالی آن
را (شــش  دهیم. در ابتــدا آن زیر آن (در پایین جدول) قرار می را روی اولین عالمت و شود. و آن می

کنیم سپس در یک بعدی سپس در چهار سپس  باالیی) در آخرین یک (در پایین جدول) ضرب می
چــه در  چه به موازات هر یک از آن دو، یا از مــوازات و از آن ها را از آن در شش و هر یک از حاصل

] ۱۱۴۶ماند. سپس شش باالی جدول را بــا [ پنج باقی می کنیم. عدد سمت چپ آن است، کم می
شود. که آن مخرج کسری است  می ۱۱۵۳افزاییم،  کنیم و بر مجموع یکی می پایین جدول جمع می

 
ً
 باقی مانده با تقریب اصــطالحی اســت. بنــابراین جــذر حاصــل از کــار تقریبــا

ِ
 که صورت آن پنج

5
  شود. می 1153576
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                   *                                                  *                         *  
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  ها فصل نهم: میزان
  شود. برای محاسبۀ امتحانی است که با میزان شناخته می

اگر محاسبه درست باشد میزان هم درست است و اگر میزان درست نباشد محاسبه هم درست 
طور نیست که محاسبه درست  طور نیست که محاسبه، میزان را درست کند و این ایننخواهد بود و 

  نباشد، میزان درست باشد.
و از آن نه تا نه تا  -بدون توجه به مراتب-و روش آن، این است که مفردات عدد را جمع ببندیم 

  است.  ماند همان میزان آن عدد چه باقی می تر باقی بماند پس آن کم کنیم تا نه یا کم
کنیم و از  را جمع می ۶و  ۴و  ۵و  ۷و  ۸را بیابیم  ۶۴۵۷۸خواهیم میزان عدد  : میبه عنوان مثال

  ماند که آن میزان آن عدد است. باقی می ۳کنیم  مجموع نه تا نه کم می
کنیم. [در  روش کار میزان ضرب این است که میزان مضروب را در میزان مضروب فیه ضرب می

ماند اگر با میزان حاصل ضرب مخــالف  چه باقی می کنیم. آن ا نه تا از آن کم میصورت لزوم] نه ت
  شود. بود؛ خطای کار آشکار می

کنیم و  و اما میزان تقسیم این است که میزان خارج قسمت را در میزان مقسوم علیه ضــرب مــی
کنیم پس الزم اســت کــه  می افزاییم اگر چیزی ماند نه تا نه تا از آن کم را می میزان باقیمانده را بر آن

  ماند، مساوی میزان مقسوم شود. چه باقی می آن
چه در سطر خارج (باالی جدول) است را در خودش  و اما میزان جذر به این است که میزان آن

] بیشتر بود نه ۹افزاییم اگر چیزی باقی ماند. اگر از آن [ کنیم و میزان باقیمانده را بر آن می ضرب می
  شود. کنیم. اگر باقیمانده مخالف میزان عدد اصلی بود خطای کار مشخص می ز آن کم میتا نه تا ا

ونگ نوشتن آن   ها فصل دهم: تعریف کسرها و چ
شود و بعضی از آن  هرگاه [عدد] یِک صحیح به اجزای معین تجزیه شود، آن اجزاء مخرج نامیده می

و بــرای آن مخــرج، غیــر از صــورت ، عدد دو است  ترین مخرج اجزاء صورت کسر است و کوچک

1یک، نیست که نصف دو است. سپس سه است که یک واحد آن 
2آن است و دو واحــد آن  3

آن  3

1است. سپس چهار است پس یک واحد آن 
2آن است و دو واحد آن،  4

1آن که مساوی  4
است و  2

3سه واحد آن، 
آن است و به همین ترتیب. و اما چگونگی نوشتن آن چنین است که صورت کسر را  4

دهیم و اگر همــراه آن عــدد صــحیح نبــود در  زیر عدد صحیح و مخرج را زیر صورت کسر قرار می

نویسیم. پس بدین ترتیب نماد نصف،  ر میمکان عدد صحیح صف
0
1
2

و نماد یک سوم،  
0
1
3

و نماد سه  

پنجم، 
0
3
5

  است. 
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هــا  شــمار حالــت دارد. و بهتــرین آن و بدان هر نسبتی که بین صورت و مخرج کســر اســت بی
ترین دو عدد با  بت است. و بیان غیر از آن دو، ناپسند است و کوچکترین دو عدد بر آن نس کوچک

  هستند و تعریف تباین و اشتراک و تداخل را خواهیم آورد.» متباین«آن نسبت دو عدد 

  فصل یازدهم: شناختن تداخل و تشارک و تباین
تر کم شود و چیزی باقی نماند  هر دو عدد غیر از یک، اگر از یکیشان، عدد دیگری، یک بار یا بیش

 -غیــر از یــک -گونه نبود هرگاه عدد ســومی  هستند. مانند سه و نه. و اگر آن» متداخل«آن دو عدد 
باقی نماند تر] کم شود، چیزی  که اگر از هر یک از آن دو عدد، [یک بار یا بیش طوری یافت شود به
» شــمارندۀ«هستند و عدد [سومی] که از آن دو عدد کــم شــده » متوافق«و » متشارک«آن دو عدد، 

شــود. کســری کــه مخــرجش آن عــدد  (مقسوم علیه مشترک، مشــترک فیــه) آن دو عــدد نامیــده می
 شود و غیر ممکن است که آن کسر در هر یک از دو عدد متشارک نامیده می» َوفق«[شمارنده] باشد 

شود. بنــابراین اشــتراک بــرای دو  نامیده می» جزء وفق«موجود نباشد و هر یک از آن دو [قسمت]، 
عدد، مانند شش و پانزده همان سه است. پس هرگاه سه را دو بار از شش و پنج بار از پانزده کم کنیم 

1آن دو در ماند. پس آن دو عدد، متشارک و متوافق در سه هستند و اشتراک و وفق  چیزی باقی نمی
3 

یافــت  -غیر از یک-است و جزء وفق شش برابر دو و جزء وفق پانزده برابر پنج است. و اگر عددی 
هستند » متباین«تر] کم شود و چیزی باقی نماند، آن دو عدد  نشود که از آن دو عدد [یک بار یا بیش

  مانند هفت و نه. 
دو عــدد را بــر   تــرین آن ک و تباین بین دو عــدد را بشناســیم. بزرگو اگر بخواهیم تداخل و تشار

کنیم اگر باقیمانده صفر شد، آن دو متداخل هستند و اگــر چیــزی بــاقی  ترین آن تقسیم می کوچک
دهیم تا باقیمانده  کنیم و به همین صورت ادامه می بماند دوباره مقسوم علیه را بر باقیمانده تقسیم می

گر باقیمانده صفر باشد، دو عدد متشارک هستند و آخرین مقسوم علیه، شمارندۀ صفر یا یک شود. ا
 آن دو است و اگر باقیمانده یک باشد، دو عدد متباین هستند.

  فصل دوازدهم: تجنیس
شود و آن قرار دادن اعداد صحیح به صورت کسرهای مشخص اســت.  نیز گفته می» بسط«و به آن 

افزاییم اگر  کنیم و صورت کسر را به آن می مخرج کسر ضرب می بدین طریق که اعداد صحیح را در
  همراه آن باشد.

3خواهیم  : می به عنوان مثال
1را به صورت  54

کنیم،  ها بنویسیم. چهار را در پنج ضــرب مــی 5

23کنیم  را به سه اضافه می آید آن دست می بیست به
  شود و آن جواب مورد نظر است. می 5
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  فصل سیزدهم: رف
از مخــرجش بزرگ تــر باشــد پــس صــورت را بــر  و آن، این است که کسری باشد که صورتش 

آید عدد صحیح و باقیمانده، صورت کســر  چه در خارج قسمت می کنیم. آن مخرج تقسیم می
  آن مخرج است.

17هیم خوا : میبه عنوان مثال
1ای کــه مخــرج  را رفع کنیم. هفده را بــر ســه 3

اســت، تقســیم  3

2شود پس کسر  کنیم. خارج قسمت پنج و باقیمانده دو می می
2شود [پس مقدار آن  می 3

  است]. 35

  ن کسرهای مختلف از مخرج مشترکفصل چهاردهم: گرفت
ترین مضــرب  ترین عددی (کوچک شود و آن پیدا کردن کوچک گفته می» ضرب تأریج«به این کار 

شوند. و آن عددی است که بر هر  وسیلۀ آن، عدد صحیح می مشترک) است که کسرهای مفروض به
  پذیر است.  های مفروض بخش یک از مخرج

کنیم و صورت کسر را در باالی طول هــر  ای طولی رسم میه و شیوۀ کار چنین است که جدول
هــا  دهیم. سپس بــه مخرج ترین قسمت جدول قرار می ای در پایین جدول و مخرج کسر را با فاصله

به هر -کشیم  ها است، باالی آن خطی می ها داخل بعضی از دیگر مخرج چه از آن کنیم. آن نگاه می
ذاریم (در پایین جدول). سپس اگر متباین باشند هر یک از گ و باالی خط صفر می -تعداد که باشد

کنیم وگرنه یکی از آن دو را در جزء وفق دیگری ضرب  های باقیمانده را در دیگری ضرب می مخرج
کنیم  کنیم سپس اگر حاصل با آن مخرج متباین باشند، حاصل را در مخرج دیگــری ضــرب مــی می

طور حاصل را در مخرج دیگری تا این که مخــرج هــا  نکنیم و همی وگرنه در جزء وفق آن ضرب می
تمام شوند. بنابراین آخرین حاصل ضرب، مخرج مشترکی است که آن کسرها به کمک آن صحیح 

های  و بین مخرج -ها خطی کشیدیم که بین آن بعد از این-دهیم  را در هر جدول قرار می شوند. آن می
را بــر هــر یــک از  را قطــع کنــد. ســپس آنکشیم کــه تمــام خطــوط طــولی  اصلی خطی عرضی می

کنیم و حاصل را در  اند، تقسیم می ترین قسمت جدول قرار داده شده های اصلی که در پایین مخرج
کنیم  حاصل را در صورت کسر ضرب می  دهیم و آن آن جدولی که زیر صورت کسر است، قرار می

ت کسر گرفته شده از مخرج مشترک نویسیم. پس آن، همان صور و نتیجه را باالی مخرج مشترک می
-برای مشخص شدن از بقیه-ها  گذاریم و باالی صفر ها، صفر می جای صحیح است و باالی آن به

  کنیم تا تمام خطوط طولی را قطع کند. خطی عرضی رسم می

1خــواهیم مخــرج مشــترک  : میبه عنوان مثــال
2و  3

5و  5
3و  6

1و  8
های  را بگیــریم. جــدول 10

 -همــان طــور کــه گفتــیم–گذاریم  کنیم. و صورت کسرها را در آن می ها رسم می طولی به تعداد آن
ه و پنج شمارندۀ شــش و ده یابیم (س کنیم سه و پنج را داخل شش و ده می ها نگاه می پس به مخرج
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گــذاریم. ســپس  ها بعد از خط فاصل، صفری می هستند) هر کدام را که دیدیم، روی هر یک از آن
 ۲۴کنیم زیــرا آن دو در نصــف، متشــارک هســتند.  شش را در نصف هشت یعنی چهار ضرب مــی

آیــد. و  دســت می به ۱۲۰کنیم  را در نصِف ده یعنی پنج ضرب می آید. به همان دلیل، آن دست می به
شوند. آن را در هر جدول باالی خــط  وسیلۀ آن صحیح می آن مخرج مشترکی است که آن کسرها به

را بــر هــر یــک از  ۱۲۰دهیم. ســپس  قــرار مــی -کــه تمــام خطــوط طــولی را قطــع کــرده-عرضــی 
نویســیم و آن خــارج  ها می کنیم و خارج قسمت را زیر صــورت کســر های اصلی تقسیم می مخرج

کنیم و حاصل را بــاالی مخــرج مشــترک در آن جــدول قــرار  را در صورت کسرها ضرب می قسمت 
  دهیم و آن، همان صورت کسر ذکر شدۀ گرفته شده از مخرج مشترک است. می
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  برابر کردن کسرهافصل پانزدهم: دو 
کنیم و حاصل را بــر مخــرج تقســیم  کنیم اگر فرد بود؛ صورت کسر را دو برابر می به مخرج نگاه می

کنیم و  مــی» رفــع«تر بود مضارب مخرج را [از صورت]،  کنیم. یعنی اگر صورت از مخرج زیاد می
را (عدد صحیح  گرنه آنو -اگر [عدد صحیح] همراه آن نبود-دهیم.  ها قرار می را در مکان صحیح آن

ماند را در مکان صورت کسر  چه باقی می کنیم و آن ها اضافه می حاصل از رفع) بر دو برابر صحیح
یش رها می قرار می   کنیم. دهیم و مخرج را به حال خو

کنیم و صــورت کســر را بــر آن نصــف [مخــرج] تقســیم  را نصف مــی و اگر مخرج زوج بود آن
  کنیم. می

5خواهیم پنج ششم را دو برابر کنیم  شکل آن این چنین اســت  ی: مبه عنوان مثال
. مخــرج را 6

2کنیم. بعد از عمل رفع،  شود و صورت کسر را بر آن تقسیم می کنیم سه می نصف می
  شود. می 31

4: دو برابر کردن هشت و چهار هفتم و شکل آن این چنــین اســت مثال دیگر
را دو برابــر  . آن78

1شود  کنیم این چنین می می
717.  
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  فصل شانزدهم: نصف کردن کسرها
ا کنیم و مخــرج را بــه حــال خــویش رهــ را نصف مــی کنیم اگر زوج بود آن به صورت کسر نگاه می

کنیم و صورت کسر را به حال خویش رهــا  کنیم و اگر صورت کسر فرد بود مخرج را دو برابر می می
کنیم و اگر [عدد صــحیح] فــرد  را نصف می  زوج بود آن  کنیم و اگر همراه آن کسر، عدد صحیح می

مکان داریم و نصف [عدد صحیح] باقیمانده را در  گیریم و در ذهن نگه می بود یک واحد از آن می
-کنیم سپس  دهیم و برای یک نگه داشته، مساوی مخرج را به صورت کسر اضافه می خود قرار می

  کنیم. کنیم یا مخرج را دو برابر می مجموع را نصف می -چه که گفتیم طبق آن

3خواهیم سه چهارم را نصف کنیم و شکل آن چنــین اســت  : میبه عنوان مثال
. مخــرج را دو 4

3کنیم  برابر می
  شود. می 8

3: نه و سه پنجم و شکل آن مثال دیگر
گیــریم و هشــت  اســت. از عــدد نــه یــک واحــد می 59

دهیم و برای یک، مخرج  ها قرار می را در مکان صحیح شود آن کنیم چهار می باقیمانده را نصف می

4کنیم،  را نصف می آید آن دست می کنیم هشت به ه صورت کسر اضافه میکسر را ب
شــود. و  می 54

کنیم و صــورت کســر را بــه حــال  جا فرد باشد، مخرج را دو برابر می اگر مقدار صورت کسر در این
  کنیم. خویش رها می

  فصل هفدهم: جم کسرها
سازیم.  یکسان می» ضرب تأریج«وسیلۀ  به -گر مختلف بودندا–و آن، این است که مخرج کسرها را 

کنیم و  بندیم و حاصل را بر مخرج مشترک تقسیم می و صورت کسرهای هم مخرج شده را جمع می
دهیم و اگر چیزی باقی بمانــد، صــورت کســر مخــرج  ها قرار می خارج قسمت را در مکان صحیح

کنــیم اگــر  و غیره به صورت و مخرج کســر نگــاه شود. و الزم است در پایان عمل جمع  مشترک می
ترین دو عددی که آن کسر بر اساس نسبت آن  متباین نبودند (عامل مشترک داشتند)، آن دو را به کم

  کنیم). کنیم (عامل مشترک را در صورت و مخرج ساده می دو است ساده می
دو بــه ایــن   . شــکل آنخواهیم سه چهارم و شش هفتم را با هم جمــع کنــیم : میبه عنوان مثال

3صورت 
6و  4

21شوند:  نویسیم. بعد از هم مخرج کردن این چنین می می 7
24و  28

. سپس صورت 28

17شــود  ین چنــین میکنیم ا کنیم و حاصل را بر مخرج مشترک تقسیم می کسرها را جمع می
کــه  281

  همان جواب مورد نظر است.

1خواهیم چهار عدد  : میمثال دیگر
3و  22

5و  4
را جمع کنیم. بعد از ضرب تأریج برای  5و  63

6ها به صورت  یکی کردن مخرج
9و  122

10و  12
شوند. ســپس اعــداد صــحیح را جمــع  می 5و  123

را بر مخــرج  شود آن می ۲۵کنیم،  جمع میگانه را  آید و صورت کسرهای سه دست می کنیم ده به می
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دست  کنیم، دوازده صحیح به را به ده اضافه می شود. آن کنیم، خارج قسمت دو می مشترک تقسیم می
ســازیم. پــس بــدین ترتیــب  را با مخرج مشــترک، یــک کســر می شود آن آید و باقیمانده یک می می

1[مجموع] 
 جواب مورد نظر است.شود که همان  می 1212

  فصل هیجدهم: تفریق کسرها
سپس صورت دو کسر هم مخرج شده را از  یکسان می -اگر مختلف بودند–مخرج کسرها را  سازیم. 

  کنیم. پس اگر چیزی باقی ماند، همان صورت کسر با مخرج مشترک است. هم کم می

3ن دو را بــه صــورت خواهیم سه چهارم را از پنج ششم کم کنیم و ایــ : میبه عنوان مثال
5و  4

6 

9نویسیم. سپس به کمک ضرب تأریج به صورت  می
10و  12

کنیم  شوند. سپس نه را از ده کم می می 12
1

  ماند که جواب مورد نظر است.  باقی می 12
هــا، صــورت  و هرگاه همراه منقوص منه یا هر دو، عدد صحیحی بود و بعد از یکی کردن مخرج

گیریم  تر از صورت کسر منقوص منه شد. یک واحد از صحیح منقوص منه می کسر منقوص، بزرگ
مخرج کسر را به صورتش اضافه  کنیم. بدین صورت که کنیم و به کسر آن ضمیمه می را کسر می و آن
  کنیم. کنیم سپس صورت دو کسر را از هم کم می می

1خواهیم سه و نیم را از شش و سه هشتم کم کنیم که بدین ترتیب  : میبه عنوان مثال
3و  23

86 

4ها بــه صــورت  هستند. بعد از یکی کردن مخرج
3و  83

کــه صــورت کســر  طوری شــوند. به می 86
شــود. از عــدد صــحیح منقــوص منــه یــک واحــد  تر از صورت کسر منقوص منه می منقوص بزرگ

ها قــرار  را در مکــان صــحیح ماند. آن کنیم، دو باقی می شود. سه را از آن کم می گیریم و پنج می می
کنیم یــازده  را به ســه اضــافه مــی شود آن کنیم صورت آن هشت می کسری میدهیم. عدد یک را  می
را در  مانــد. آن کنیم هفــت بــاقی می را از آن کم می -که چهار است–شود صورت کسر منقوص  می

7دهیم و جواب به صورت  مکان صورت کسر قرار می
  شود. می 82

  فصل نوزدهم: ضرب کسرها
ر در کسر: صورت کسر را در صورت کسر و مخرج کســر را در مخــرج کســر ضــرب اما ضرب کس

کنیم، اگر از آن نباشند  ترین دو عددی که بر اساس نسبتشان است ساده می کنیم. آن دو را به کم می
  (یعنی اگر به صورت کمترین دو عدد نباشند). 

2ل آن بدین ترتیب، خواهیم دو سوم را در سه پنجم ضرب کنیم و شک : میبه عنوان مثال
3و  3

5 

6کنیم. بدین ترتیب  است. صورت را در صورت و مخرج را در مخرج ضرب می
آید.  دست می به 15

2کنیم و  )، به آن نسبت ساده می۳ترین عدد ( آن دو را به کم
شود و همــان جــواب مــورد نظــر  می 5
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کنیم و حاصل  ها در کسرها: عدد صحیح را در صورت کسر ضرب می است. و اما [ضرب] صحیح
  کنیم. را بر مخرج تقسیم می

3و  10خواهیم ده را در سه هفتم ضرب کنیم و شکل ایــن دو بــه صــورت  : میبه عنوان مثال
7 

2کنیم  را بر هفت تقسیم می آید آن دست می کنیم. سی به است. ده را در سه ضرب می
شود و  می 74

  همان جواب مورد نظر است. 
ها با هم  ها و کسر ها را در صحیح ها یا کسر هرگاه این دو نوع را دانستی و خواستی صحیح

در هر یک از آن دو [صــحیح و کســر] را ) یح یا کسر(صح  (عدد مخلوط) ضرب کنی پس آن
دست آید. و اگر خواستی صحیح و  ضرب کن و حاصل هر دو را جمع کن تا جواب مورد نظر به

صــحیح و کسر با هم (عــدد مخلــوط) ضــرب کنــی، کسر با هم (عدد مخلوط) را در صحیح 
از مضــروب فیــه ضــرب کــن  ســپس کســر مضروب را در هر یک از آن دو (صــحیح و کســر) 

های چهارگانه را جمع کن تا جواب مورد  [مضروب] را در هر یک از آن دو ضرب کن و حاصل
  دست آید. نظر به

  فصل بیستم: تقسیم کسرها
ها را تجنیس  آن ،ها بودند و اگر اعداد صحیح با آن -اگر مختلف بودند -کنیم دو مخرج را یکی می

و مقسوم (مقسوم یــا مقســوم علیــه) صــحیح باشــد کنیم و این حکم وقتی هم که فقط یکی از د می
کنیم و مخــرج را  صادق است. سپس صورت کسر مقسوم را بر صورت کسر مقسوم علیه تقسیم می

  گذاریم. کنار می
ها به صــورت  شکل آن .خواهیم دو و پنج ششم را بر سه چهارم تقسیم کنیم : میبه عنوان مثال

5
3و  62

34صورت   ها به است. بعد از تجنیس و یکی کردن مخرج 4
9و  12

شود. سپس صورت  می 12
گذاریم،  ها را کنار می کنیم و مخرج ) تقسیم می۹) را بر صورت کسر مقسوم علیه (۳۴کسر مقسوم (

7
  ود که جواب مورد نظر است.ش می 93

م: به   دست آوردن جذر کسرها فصل بیست و ی
کنیم اگر صــورت و مخــرج  سپس نگاه می -بود [کسر] اگر با آن–کنیم  اعداد صحیح را تجنیس می

 ،دهیم گیریم و در مکان خودشان قــرار مــی کسر گویا (مجذور) بودند جذر صورت و مخرج را می

4مانند جذر 
2که  9

  شود. می 3
: جذر عدد صحیح همراه با کسر (عدد مخلوط) : جذر شش و یک چهارم که به صــورت مثال

1
25 ،کنیم را تجنیس می خواهیم. آن است را می 46

آید. جــذر صــورت، پــنج و جــذر  دست می به 4

1کنیم  تقسیم می مخرج، دو است. اولی را بر دومی 
  آید. دست می به 22
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کنیم و  : اگر [صورت و مخرج] دو عدد، گویا (مجذور) نبودند. تجنیس میمثال از نوعی دیگر
  کنیم. قسیم میکنیم و جذر حاصل را بر مخرج ت صورت را در مخرج ضرب می

1: جــذر به عنوان مثال
19کنیم  خــواهیم. تجنــیس مــی را می 29

را در دو ضــرب  ۱۹شــود.  می 2

2ها جذرش،  شود. به آن روش معلوم در صحیح می ۳۸ ،کنیم می
را بــر دو تقســیم  شود. آن می 136

1کنیم  می
  آید که جواب مورد نظر است. دست می به 133

کنیم و جــذر حاصــل را بــا  و اگر هر یک از آن دو گویا نباشند صورت را در مخرج ضــرب مــی
  کنیم. را بر مخرج تقسیم می و آن -که در اعداد صحیح گفتیم چنان -گیریم تقریب اصطالحی می

5: جذر به عنوان مثال
ســی  ،کنیم خواهیم. صورت کسر را در مخرج کســر ضــرب مــی را می 6

30آید. جذر  دست می به
5برابر  6

60کنیم  تقســیم مــی -که شش است–را بر مخرج  شود. آن می 115
66 

10کنیم،  ) ســاده مــی۶ترین دو عدد، بر آن نســبت ( ه کمرا ب آید. آن دست می به
شــود. و همــان  می 11

  جواب مورد نظر است.

ر   فصل بیست و دوم: تحویل کسر از ی مخرج به مخرج دی
کنیم و  را بــه آن تحویــل کنــیم، ضــرب مــی خواهیم آن عدد صورت کسر را در مخرج کسری که می

شود همان کسر مــورد نظــر از مخــرج  چه خارج می آن .کنیم کسر تقسیم می حاصل را بر مخرج آن
یل شده است.   است که به آن تحو

5خواهیم بدانیم در  : میبه عنوان مثال
1[مثقال] چند تــا  7

(دانــگ) اســت. پــنج را در شــش  6
کنیم. خارج قسمت چهار و باقیمانده دو  بر هفت تقسیم می را آید. آن دست می کنیم سی به ضرب می

2شود ( می
ییم کــه  شود). و اگر بخواهیم آن عدد دو را به هفت نسبت دهیم می دانگ می 74 5گــو

7 

4[مثقال] همان 
دانگ) به اضافۀ  ۴( 6

2
7
6

 )2
دانگ) است. و اگــر بخــواهیم دوی باقیمانــده را بــه  7

کنیم هشت  ها تحویل کنیم؛ آن عدد دو را در چهاری که مخرج تسوها از شش است ضرب می تسو
باقیمانده یک  شود که همان تسو است و کنیم، یک خارج می را بر هفت تقسیم می آید. آن  دست می به

2است. (
1دانگ برابر 7

ها است ضرب  یک را در چهار که مخرج ُجوها از تسو  شود) و آن تسو می 71

4کنیم  را بر هفت تقسیم می آید. آن دست می کنیم چهار به می
5م گویی شود. پس می جو خارج می 7

7 

4[مثقال] برابر 
4دانگ) و یک تسو و  ۴( 6

  ١جو است و این همان جواب مورد نظر است. 7

                                                    
1جو است. بنابراین داریم:   ۴تسو و تسو=  ۴دانگ و دانگ=  ۶. مثقال (دینار)=١

1مثقال= 96
1دانگ=  16

 جو. ۱تسو=  4
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فصــل بیســت و ســوم: مســاحت چنــد 
  ها ضلع

اما مثلث: سطحی است که سه خط مستقیم 
زوایای به آن محیط شده است. اگر یکی از 

آن قائمه باشد، یکی از دو ضلع زاویۀ قائمه را 
کنیم مســاحت  در نصف دیگری ضرب می

گیــریم و مجمــوع دو ضــلع  ترین ضلع را به عنوان قاعده در نظــر می آید. وگرنه بزرگ دست می آن به
چــه  کنیم. آن کنیم و حاصل را بر قاعدۀ آن تقسیم مــی تر را در تفاضل آن دو ضلع ضرب می کوچک

کنیم. پس نصف باقیمانده همان طول قطعۀ پای عمــود از طــرف  آید را از قاعده کم می دست می به
را  کنیم و همان عمود است. آن رو به آن] خارج می به ترین ضلع است. از آن خطی تا زاویۀ [رو کوچک

  آید. دست می کنیم مساحت [مثلث] به کنیم و در نصف قاعده ضرب می گیری می اندازه
است. مجموع دو ضــلع  ۲۱برابر  ج ب و ۱۷ اج و ۱۰ ابضلع  ج اب : در مثلثن مثالبه عنوا

را بر  آید. آن دست می به ۱۸۹کنیم  را در تفاضلشان که هفت است ضرب می است آن ۲۷تر  کوچک
دوازده بــاقی  ،کنیم کــم مــی ۲۱را از  آن .شــود ه خــارج میُنــ ،کنیم تقسیم می -است ۲۱که -قاعده

. از د ب تر است. یعنی کوچک اب شش است و آن طول قطعۀ پای عمود از طرف ماند. نصف آن می
گیری  را (بــه کمــک قضــیۀ فیثــاغورس) انــدازه کنیم و آن عمود است. آن را خارج می اد خط د نقطۀ

1که –را در نصف قاعده  شود. آن کنیم هشت می می
آیــد  دست می به ۸۴کنیم  ضرب می -است 210

   همان مساحت است. که
های قائمة الزاویه: یکی از اضالع را در [ضــلع] مجــاورش یعنــی  و اما [مساحت] چهار ضلعی

  کنیم.  طول را در عرض ضرب می
و اما چهار ضلعی که قائمــة 
ــه نباشــد یــا چندضــلعی  الزاوی

هایی تقسیم  را به مثلث باشد. آن
کنیم. مجموع مساحت ایــن  می

  چند ضلعی است.  آنها برابر مساحت  مثلث

  های آن فصل بیست و چهارم: مساحت دایره و قطعه
گیــرد و در داخــل آن  را می دایره سطحی صاف است که خطی مستدیر (غیر مســتقیم، دوار) دور آن

آن نقطه، مرکز دایره  ای است که تمام خط نقطه های مستقیم خارج شده از آن تا دایره مساوی است. 
  ) هستند.ها، نصف قطر (شعاع و خط
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دســت  کنیم تا مســاحت به روش تعیین مساحت دایره: شعاع را در نصف محیط ضرب می

1آید و نسبت قطر هر دایره به محیط آن، برابر نسبت یک به 
بــه  73

تقریب مشهور است. و حاصل ضرب شعاع در نصف هــر کمــان، 
که شعاع -  مساحت قطاعی است که به آن کمان و دو خط مساوی

محیط شده است. هرگاه  - ای است که آن کمان جزو آن است دایره
دو سر آن کمان با یک خط مستقیم به هــم وصــل شــوند آن قطــع 

کنــد.  کردن، [قطاع را] به یک مثلث و یک قطعۀ دایــره تقســیم می
 تر از نصف دایره است اعی که کوچکگیری کنیم و از مساحت قط اگر مساحت مثلث را اندازه

را بــه مســاحت  آید. و اگر مساحت مثلث  دست می تر دایره به کم کنیم، مساحت قطعۀ کوچک
  آید. دست می تر به تر از نصف دایره است اضافه کنیم، مساحت قطعۀ بزرگ قطاعی که بزرگ

  های مدور (مستدیر) فصل بیست و پنجم: حجم سط
  آینده خواهیم گفت.  ها را در فصل مانند استوانه و مخروط و کره که تعریف آن

اگر مقدار خط متصل بین دو قاعدۀ استوانۀ مدّور قائمه که موازی با سهم آن است را در محــیط 
آید. و اگر خط متصل  دست می قاعدۀ آن ضرب کنیم مساحت سطح آن مدّور ( مساحت جانبی) به

رم منــتظم)، در را (مولد مخروط دوار یــا ســهم هــ بین رأس مخروط مستدیر قائم و محیط قاعدۀ آن
نصف محیط قاعده ضرب کنیم مساحت سطح آن مستدیر (مساحت جانبی مخروط یا هرم منتظم) 

  آید. دست می به
ای که در آن واقع است (دایــرۀ اعظــم) ضــرب کنــیم  ترین دایره و اگر قطر کره را در محیط بزرگ

ای که  مساحت دایرهآید. و مساحت سطح قطعۀ کره مساوی است با  دست می مساحت سطح کره به
  شعاعش مساوی خط متصل بین قطب قطعه و محیط قاعدۀ آن دایره است.

  فصل بیست و ششم: حجم اجسام
سه بعدی است که دو سطح مساوِی متشابه موازی، به آن  ها استوانه است و آن جسمی  از جملۀ آن

یر از آن است. و سطح محیط شده است. و آن دو سطح، دو قاعدۀ آن است که یا دو دایره است یا غ
ای) موازی بــا قاعــده، آن را  ای است که اگر سطحی (صفحه واصل بین دو محیط دو قاعده به گونه

  شود.  قطع کند سطحی مساوی قاعده در آن سطح (صفحه) ایجاد می
و از جملۀ آن مخروط است که جسمی سه بعدی است که سطحی صاف (مستوی) به آن محیط 

ن است که یا دایره است یا غیر از آن است. و سطح باالی محیط قاعده تنگ شده است و آن قاعدۀ آ
» مســتدیر«ای که رأس آن است. اگر قاعدۀ استوانه یا مخروط دایــره باشــد آن دو را  شود تا نقطه می
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شود و  آن نامیده می» سهم«نامند و خط متصل بین مرکز دو قاعده یا رأس مخروط و مرکز قاعده،  می
چنــد «اند وگرنه مایلند. و اگر قاعدۀ آن دو، دایــره نباشــد  قاعده عمود باشد آن دو قائمهاگر سهم بر 

  شود. نامیده می» ضلعی
ای (مستدیر) به  اجسام، کره است و آن جسمی سه بعدی است که سطحی دایرهها  آنو از جملۀ 

از آن، تــا  های مستقیم خــارج شــده ای است که تمام خط آن محیط شده است و در داخل آن نقطه
  سطح کره برابرند.

آیــد و اگــر ارتفــاع  دست می اگر ارتفاع استوانه را در مساحت قاعدۀ آن ضرب کنیم حجم آن به

1مخروط را در 
1آید و اگر شعاع کره را در  دست می حجم آن به ،مساحت قاعدۀ آن ضرب کنیم 3

3 

1 را در آید. و اگر شعاع کره  دست می حجم آن به ،ضرب کنیم مساحت سطح آن
مساحت ســطح  3

  آید. دست می حجم قطاع آن به ،ای از کره ضرب کنیم قطعه

  گانۀ جبری الزم است چه در ورود به مسائل شش فصل بیست هفتم: دربارۀ آن
هــای مخصوصــش  هــای عــددی از معلوم  ولها بســیاری از مجه و آن مسائلی است که به کمک آن

اظ اعتبارات مخصوصی که از ها یا در ظاهر معلومند مانند اعداد یا از لح آیند و آن معلوم دست می به
شوند معلوم است. پس ناچار مجهول را باید شئ یا دینار یا درهــم یــا  ال کننده شناخته میکالم سؤ

  نصیب یا غیر از آن نامید. 
زیــرا  .گوینــد مــال می ،در خودش ضرب شود به حاصل -نامیم را شئ می آنکه -هرگاه مجهول 

جا همانند جذر است و هرگاه در مال ضرب شود کعب است و در کعب ضرب شود مال  شئ در این
مال است و نسبت مال مال به کعب مانند نسبت کعب به مال و مال به شئ و شئ به یک است و به 
همین ترتیب نسبت یک به جزء شئ و جزء شئ به جزء مال و جزء مال به جزء کعب و جزء کعب به 

  مال مال [برابرند].  جزء

1 و جزء شئ، ۲۷و کعب،  ۹پس هرگاه شئ، سه باشد مال، 
1 و جزء مال 3

1و جزء کعــب  9
27 

  شود. می
و اگر عدد در هر جنسی از آن ضرب شود حاصل از همان جنس خواهد شد و بدان که اســاس 

گانه منجــر  گانه بر عدد و شئ و مال است و هر چه از آن تجاوز کنــد بــه مســائل شــش ائل ششمس
  نخواهد شد.

ایم. و ما از برخورد  ما برای راحتی شناخت جنسیت حاصل ضرب یکی در دیگری جدولی آورده
شناسیم و این جدول  خواهیم و جنسیت خارج قسمت را نیز از آن می دو مضروب، [حاصل] را می

  است.  این
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    مضروب فیه  

  
  

  مضروب

      جزء مال  جزء شئ  واحد  شئ  مال  
  

  مقسوم
  مال  واحد  شئ  مال  کعب  مال مال  مال
  شئ  جزء شئ  واحد  شئ  مال  کعب  شئ

  واحد  مالجزء   جزء شئ  واحد  شئ  مال  واحد

  جزء شئ  جزء کعب  جزء مال  جزء شئ  واحد  شئ  جزء شئ
  جزء مال  جزء مال مال  کعبجزء   جزء مال  جزء شئ  واحد  جزء مال

    مال  شئ  واحد  جزء شئ  جزء مال  

    مقسوم علیه  

هــا را در ضــریب  اگر بخواهیم جنسی را در جنس دیگر ضرب کنیم ضریب (تعداد) یکی از آن
دست آمد، ضریب حاصل ضرب جنسی اســت کــه از برخــورد دو  کنیم هر چه به دیگری ضرب می

  مضروب در جدول، واقع شده است. 
 
ً
شود. و اگر یکی از دو مضروب یــا هــر  : شش شئ، ضرب در پنج مال، سی کعب میمثال

تر باشند؛ هر یک از اجناس مضروب را در هر یک از اجناس  دوشان مرکب از دو جنس یا بیش
شان جملۀ منفی  کنیم و اگر در آن دو یا در یکی کنیم و نتایج را جمع می مضروب فیه ضرب می

شــود و ضــرب مثبــت در  ت (زائد) و مستثنی، منفی (ناقص) نامیده میمستثی منه، مثب- باشد
مثبــت در منفــی و بــر مثبت، مثبت است و ضرب منفی در منفی نیز مثبت است. امــا ضــرب 

تعیــین های منفی و مثبــت را  کنیم و جمله .اجناس را در یکدیگر ضرب میعکس، منفی است
های  جمالت منفی را از [مجموع] جملههای آن دو، [مجموع]  و بعد از حذف مشترک کنیم می

  کنیم. مثبت کم می
خواهیم چهار مال به اضافۀ شش منهای دو شئ را در سه شــئ منهــای پــنج  : میبه عنوان مثال

  دهیم: ضرب کنیم این دو را بدین ترتیب قرار می

  منفی  مثبت  مثبت    

  مضروب فیه        
  مضروب

  شئ ۲  ۶  مال ۴

  کعب ۱۲  شئ ۳  مثبت
  مثبت

  شئ ۱۸
  مثبت

  مال ۶
  منفی

  ۵  منفی
  

  مال ۲۰
  منفی

۳۰  
  منفی

  شئ ۱۰
  مثبت
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کنیم و  و ضریب (تعداد) هر جنس از یکیشان را در ضــریب هــر جــنس از دیگــری ضــرب مــی
دهیم و مثبت و منفی را  حاصل را در مربعی که از برخورد آن دو به جنسیت و ضریب است، قرار می

کنیم و اجناس مثبــت را  ضرایب هر جنس را جمع می کنیم. سپس طور که گفتیم مشخص می همان
مال و [عــدد]  ۲۶شود و اجناس منفی متوالی،  شئ می ۲۸نویسیم که دوازده کعب و  دنبال هم می

گــوییم  پس می .کنیم شود و هرگاه بین آن دو مشترکی نبود، اجناس منفی را از مثبت کم می سی می
  است. ۳۰منهای  مال ۲۶شئ منهای  ۲۸کعب به اضافۀ  ۱۲حاصل، 

خواهیم که اگر در مقســوم علیــه ضــرب  : روش آن، این است که چیزی را میو اما تقسیم
شود مساوی مقسوم شود که همان خارج قسمت خواهد بود. [خارج قسمت] یــک جــنس بــر 

شود. پس  شود و خارج قسمت هر جنس بر عدد، از نوع همان جنس می همان جنس، عدد می
ا بر جنس دیگر تقسیم کنیم ضریب جنس مقسوم را بر ضریب جــنس هرگاه بخواهیم جنسی ر

شود همان ضریب خارج قسمت جنســی اســت  هر چه خارج می ،کنیم مقسوم علیه تقسیم می
تقسیم ســه شــئ   :

ً
که در محل برخورد دو مقسوم در جدولی که گذشت، واقع شده است. مثال

ای) بر یک جــنس  د (چند جملهشود و بدان که تقسیم اجناس زیا بر شش برابر نصف شئ می
آسان است به این ترتیــب کــه هــر یــک از آن اجنــاس را بــر آن جــنس تقســیم کنــیم و خــارج 

ها را جمع کنیم و بر عکس آن غیر ممکن است. و اگــر در مقســوم جملــۀ منفــی بــود؛  قسمت
از  کنیم سپس خارج قسمت مقدار منفی بر مقسوم علیه را ابتدا جملۀ مثبت را بر آن تقسیم می

  کنیم. حاصل کم می
شــود. و شــیوۀ آن چنــین  ها، شــئ می جذِر عدد همان است که گذشت و جذر مال و اما جذر:

شود و اشیاء جــذری در اجنــاس  گیریم و حاصل، ضریب شئ می است که جذر ضریب مال را می
 ندارند و همچنین برای دو جنس، جذری وجود ندارد و برای سه جنس: هرگاه برای ضــریب مــال و

عدد [ثابت] جذری یافت شود و ضریب شئ مساوی دو برابر حاصل ضرب جــذر ضــریب مــال و 
پس مجموع آن دو جذر، جــذر آن اجناســند وگرنــه بــرای آن، جــذری در  .جذر عدد [ثابت] باشد

  اجناس وجود ندارد.
  : واضح است.و اما دو برابر کردن و نصف کردن و جمع

کنیم (یعنی جملۀ منفی را  را جبر می جملۀ منفی باشد آن شان : اگر در آن دو یا یکیو اما تفریق
افزاییم. سپس ضریب هر جنس از منقوص را از ضریب  را بر دیگری می کنیم) و مساوی آن حذف می

را از آن کــم  وگرنــه مقــدار زیــادی آن -اگر امکان داشته باشد-کنیم آن جنس از منقوص منه کم می
شود را به  شود ولی در منقوص منه یافت نمی نقوص یافت میکنیم و بدین ترتیب جنسی که در م می

  آوریم. صورت منفی می
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ونگ کار با آن فصل بیست و هشتم: بیان مسائل شش   ها گانۀ جبری و چ
چه  کنیم و و آن  را شئ و مربع مجهول را مال فرض می ای پرسش شود؛ مجهوِل آن هرگاه دربارۀ مسئله

دهیم.   را به شرایط مسئله ارجاع مــی کنیم و آن  ایم بر آن عمل می دهرا که از پرسش سؤال کننده فهمی
» متعادالن«را به دو اعتبار بشناسیم که به آن دو [اعتبار]  گونه که به حساب در آید تا مقداری از آن آن

گانه باشــد و دیگــری جــنس  شود. همانا حالتی که یکی از دو اعتبار، جنسی از اجناس سه گفته می
های مشــترک دو طــرف  های منفی و حذف جملــه آن یا دو جنس باشد. بعد از جبر جمله دیگری از

» مفردات«ها  گانۀ جبری هستند. سه تا از آن شود که مسائل شش معادله، به شش حالت منحصر می
  ای) هستند.  دالت سه جملها(مع» مقترنات«ای) و سه تای دیگر  (معادالت دو جمله

ود به عددی که معادل اشیاء است و روش حل آن این است که عدد ش اولین مفردات: منتهی می
  ١شود مقدار عددی شئ مجهول است. چه خارج می کنیم آن را بر ضریب شئ تقسیم می

ها هستند و روش حل آن این است که ضریب شئ را بر ضریب مال  و دوم: اشیایی که معادل مال
   ٢مجهول است. شود مقدار عددی شئ چه خارج می کنیم آن تقسیم می

ها است و روش حل آن این است که عدد را بر ضریب مال تقسیم  و سوم: عددی که معادل مال
  ٣گیریم و آن مقدار عددی شئ مجهول است. کنیم و جذر خارج قسمت را می می

ها به اضافۀ اشیاء است و روش حل آن، ایــن اســت کــه  و اولین مقترنات: عددی که معادل مال
کنیم و  می» تکمیل«را به یک مال  تر از یک بود، آن کنیم یعنی اگر کم ک مال تبدیل میها را به ی مال

کنیم و بقیۀ [اجناس] یعنی عدد [ثابت] و شئ را بــه  می» رد«را به یک مال  بود آن  تر از یک اگر بیش
کنیم.  دهیم بدین صورت که ضریب هر کدام را بر ضــریب مــال تقســیم مــی همان نسبت تغییر می

گیریم و نصف  کنیم و جذر مجموع را می مربع نصف ضریب شئ را به عدد [ثابت] اضافه می سپس
  کنیم تا مقدار عددی شئ مجهول باقی بماند. ضریب شئ را از آن کم می

این اســت  - بعد از رد و تکمیل- ها هستند و روش حل آن و دوم: اشیایی که معادل عدد به اضافۀ مال
را بــه نصــف  گیریم و آن کنیم و جذر باقیمانده را می صف ضریب شئ کم میکه عدد [ثابت] را از مربع ن

  کنیم. حاصل همان [مقدار عددی] شئ مجهول است. کنیم یا از آن کم می ضریب شئ اضافه می
این است  -بعد از رد و تکمیل-هایی که معادل عدد و اشیاء هستند و روش حل آن  و سوم: مال

کنیم و جذر مجموع را به نصف ضریب شئ  د [ثابت] اضافه میکه مربع نصف ضریب شئ را به عد

                                                    
b   به بیان امروزی: .١

aax b x= Þ =  
b   به بیان امروزی: .٢

aax bx x= Þ =2   

b   به بیان امروزی: .٣
aax b x= Þ =2  
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  آید [مقدار عددی] شئ مجهول است. دست می چه به کنیم. آن اضافه می
یم برای آن مثالی می را از  را در خودش ضرب کنیم ســپس آن خواهیم که اگر آن : عددی میآور

  ید.دست آ ده به ،حاصل کم کنیم و باقیمانده را به حاصل اضافه کنیم
را از  آید. آن دست می کنیم یک مال به را در خودش ضرب می کنیم و آن آن عدد را شئ فرض می

کنیم دو مال منهــای  را به حاصل اضافه می شود. آن کنیم یک مال منهای یک شئ می حاصل کم می
ده  را بــه کنیم و مساوی آن های منفی را جبر می آید و آن معادل ده است. جمله دست می یک شئ به
شود. با نصف کردن، دو مال را به یک مال رد  کنیم؛ دو مال معادل ده به اضافۀ یک شئ می اضافه می

شود و آن  طور عدد ده و یک شئ را. پس یک مال معادل پنج به اضافۀ نصف شئ می کنیم و همین می

1گیــریم،  مسئلۀ سوم مقترنات است. نصف ضریب شئ را می
را در خــودش ضــرب  شــود. آن یم 4

1کنیم  می
1کنیم  را به آن اضافه می-که پنج است–آید عدد [ثابت]  دست می به 16

شود. جذر  می 165

1گیریم  را می آن
1که –شود. نصف ضریب شئ را  می 42

1کنیم  به آن اضافه می -است 4
شــود  می 22

  ١که همان [مقدار عددی] شئ مجهول است.

  فصل بیست و نهم: خَطَأین (دو خطا)

مانند آن یا جذر نباشد؛ مجهول را هر عددی  هرگاه در مسأله، ضرب مجهولی در مجهول یا تقسیمی 
دهیم اگر با جواب یکی بود، پاسخ  می  ی مسأله ارجاعها را به شرط کنیم و آن که بخواهیم فرض می

نامیــده » خطــای اول«تر [از جــواب] بــود؛ مقــدار زیــادی و کمــی  همان است. و اگر زیادتر یا کم
دهیم اگر  های مسأله ارجاع می را به شرط کنیم و آن شود. سپس مجهول را عدد دیگری فرض می می

را در خطــای » مفروض اول«آوریم. سپس  دست می به را» خطای دوم«[با جواب مسأله] یکی نبود 
کنیم. اگر دو خطا از نظر مثبت و منفی یکی بودند،  را در خطای اول ضرب می» مفروض دوم«دوم و 

کنیم و اگر با هم فرق داشتند، مجموع دو حاصل  تفاضل دو حاصل را بر تفاضل دو خطا تقسیم می
  قسمت همان مقدار مجهول است.کنیم. خارج  را بر مجموع دو خطا تقسیم می

  ام: بیان بعض از قواعد حساب که محاسبه کننده به آن نیازمند است فصل س
کنیم و  اول، جمع اعداد به نظم طبیعی: اگر گفته شود از یک تا ده چقدر است؟ یک را بــه ده اضــافه مــی

کنیم  سه را به ده اضافه می کنیم. و اگر گفته شود از سه تا ده چقدر است؟ مجموع را در نصف ده ضرب می
  آید. دست می کنیم. جواب مورد نظر به و مجموع را در نصف تعداد آن اعداد یعنی در چهار ضرب می

                                                    
x       به بیان امروزی: .١ xx x x x x x- = Þ = + = + + = + +2 2 2 2 1 1

2 16 16 22 10 2 10 5 5   

           (x ) x x- = = - = = =2 91 1 81 1 1 1
4 16 16 4 4 4 25 2 2  
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  کنیم. در عدد بعدی آن ضرب می دوم، جمع اعداد زوج بدون فردها: نصف آخرین زوج را
نصــف مجمــوع را در کنیم و  ها: به آخرین فرد یکی اضافه مــی سوم، جمع اعداد فرد بدون زوج

  کنیم. خودش ضرب می
ها  های آن خواهیم مربع های متوالی: یکی به دو برابر عدد آخر اعدادی که می چهارم، جمع مربع

1کنیم و  را جمع کنیم، اضافه می
  کنیم. مجموع را در مجموع آن اعداد به نظم طبیعی ضرب می 3

مجموع آن اعداد به نظم طبیعی متوالی از یــک را در خــودش  های متوالی: پنجم، جمع مکعب
  آید. دست می های متوالی به کنیم مجموع مکعب ضرب می

شود؟ آخر سؤال  ششم: اگر گفته شود ده رطل به دوازده درهم است، بهای شش رطل چقدر می
چه  . آنکنیم ) تقسیم می۱۰کنیم و حاصل را بر هم جنسش ( ) ضرب می۱۲) را در غیر جنسش (۶(

چه که گفته شود چند رطل به  شود همان جواب مورد نظر است. و همین حکم است در آن خارج می
  ده درهم است؟

هفتم: هرگاه عددی در عددی ضرب شود، جذر حاصل مساوی حاصل ضرب جذر یکی از دو 
  شود. عدد در جذر دیگری می
محمــد مصــطفی و خانــدانش و دهیم با حمد خداونــد بلنــد مرتبــه و بــر  و سخن را خاتمه می

 ۸۲۴فرستیم. آنانی که کلیدهای هدایت هستند. تمام شد در هفتم شعبان معظم  اصحابش درود می
  هجری قمری.

کتابت آن به حمد خدا و حسن توفیق او تمام شد توسط بنده معین بن محمد منجم کاشی کــه 
را  ده در شهر کاشان که خداوند آنخداوند حالش را نیکو گرداند در نیمۀ ماه ذکر شده در سال ذکر ش

در شــهر ســمرقند  -داردباش را پایدار  که خداوند سایه–آباد گرداند. با نسخۀ اصلی به خط مصنف 
  مقابله شد.
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