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١

ﭼﺎرﻟﺰ ﺑﺮﻧﺖ

٢

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺎدات ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ

٣

ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی ﺑﺮ ذﻫﻨﯿﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑــﺎ
اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻋﺠﯿﺐ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼــﯽ در ﻋﻠــﻢ ﺣﺴــﺎب داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ؟
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری ﻧﻤﺎدﯾﻨﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑـﺮای
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺣﺮوف آﺷﻨﺎی اﻟﻔﺒﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒــﯽ از ﯾﮑــﺎنﻫــﺎ،
دﻫﮕﺎنﻫﺎ و ﺻﺪﮔﺎنﻫﺎ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ در ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﺮای داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻻﺗﯿﻨــﯽ ،اﻋــﺪاد
ﻧﻮﺷﺘﺎری ،ﺗﻘﻠﯿﺪی از ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻬﺮهﻫﺎی ﭼﺮﺗﮑﻪ ﺑــﻮد .در ﯾــﮏ ﭼﺮﺗﮑــﻪ ﻣــﯽﺗــﻮان ﺑــﻪ ﺳــﺎدﮔﯽ ﻧﻤﺎدﻫــﺎی
ﻗﺮاردادی ﺑﺮای دﻫﮕﺎن ،ﺻﺪﮔﺎن و ﻫﺰارﮔﺎن را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ زد و در ﺻــﻮرت ﻧﯿــﺎز ﻣﻘــﺎدﯾﺮ ﯾــﮏ ﯾــﺎ
ﭘﻨﺞﺗﺎﯾﯽ را ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد .ﻋﻼﻣﺖﮔــﺬاریﻫﺎی ﻧﻤــﺎدﯾﻦ دﯾﮕــﺮی ﮐــﻪ ﻇﺎﻫﺮﺷــﺎن ﻧﺸــﺎندﻫﻨــﺪۀ
ﻣﻌﻨﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺌﻮم٤ﻫﺎ در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺘﺼﺎرات ﻧﮕﺎرﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﯾﺎﻓــﺖ و
ً
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮد .ارﻗﺎم ﻧﻪﮔﺎﻧﮥ ﻫﻨﺪی ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑــﻮد و ﭘــﺬﯾﺮش و
ﮐﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ دردﺳﺮﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ.
٥
ﺧﻮب اﺳﺖ ﺧﻼﺻﻪای از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﯿﺎن ﺷﻮد .ﻫﻨﺪیﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪای از ﻧﻤﺎدﻫــﺎی
ُ
ﻧﻪ ﮔﺎﻧﻪ را اﺑﺪاع ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﮥ اﻋﺪاد را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪﺗﺮ ﻧﻤﺎدی ﺑﺮای ﺻــﻔﺮ ﺑــﻪ
 .١اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪای اﺳﺖ از:
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 neum .٤ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﻧﮕﺎرش آواﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺎﯾﯽ در ﻏﺮب ﭘﯿﺶ از اﺧﺘﺮاع ﻧﺤﻮۀ ﻧﮕﺎرش ﻧﺖﻫﺎ روی ﭘﻨﺞ ﺧﻂ.
 .٥ﺑﺮای ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻪروزﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ دو اﺛﺮ زﯾﺮ ﻣ ﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
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Islam, eds J. P. Hogendijk and A. I. Sabra, Cambridge, Mass., 2003, pp. 3-21.
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1. Severus Sebokht
2. Brahmagupta

 .٣ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﮐﺘﺎب اﻟﺠﻤﻊ واﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺧﻮارزﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ ﻧﺎﻗﺺ و ﻣﻐﻠﻮط ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ۱۹۹۷ﻣﻨﺴﻮ ﻓﻮﻟﮑﺮﺗﺲ
)ﻣﻮﻧﯿﺦ( ﻧﺴﺨﮥ ﺟﺪﯾﺪی از آن ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞ و درﺳﺖ ﺑﻮد .او اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗﯿﻨﯽ را ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺮﺟﻤﮥ آﻟﻤﺎﻧﯽ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و در
ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﭼﮑﯿﺪهای از ﻣﺤﺘﻮای اﺛﺮ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﻓﺰود .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﺟﻤﯿﻞ ﺑﺼﺎم از اﯾﻦ ﭼﮑﯿﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮ در ﻧﺸﺮﯾﮥ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﺳﺎل  ۱۳۸۹ﺷﻤﺎرۀ ﭘﻨﺠﻢ ص  ۱۳۲ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

4. Fayyum
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اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻓﺰودﻧــﺪ .اﯾــﻦ ارﻗــﺎم و ﮐــﺎرﺑﺮد آنﻫــﺎ در ﺣﺴــﺎب ﺑـﺮای ِﺳـ ِـﻮروس ِﺳــﺒﻮﺧﺖ )ﺳــﺎوﯾﺮا
ﺳﺎﺑﻮﺧﺖ( ،١ﺣﮑﯿﻢ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .او در ﺳﺎل  ۶۶۲ﻣﯿﻼدی )۴۱ق( درﺑﺎرۀ ارﻗﺎم ﻫﻨــﺪی
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻫﻨﺪیﻫﺎ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ای در ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم داﺷــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ ﺑﺴــﯿﺎر ﻧﺒــﻮغ آﻣﯿﺰﺗــﺮ از
ُ
اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ و ﺑﺎﺑﻠﯽﻫﺎ ﺑﻮد و زﺑﺎن از ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻇﺮاﻓﺖ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤــﮏ ﺗﻨﻬــﺎ ﻧــﻪ
ﻧﻤﺎد ﻗﺎﺻﺮ اﺳﺖ«.
ﻧﺠﻮم و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻫﻨﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺘﯽ اﻋﺰاﻣــﯽ از ﻫﻨــﺪ ﺑــﻪ درﺑــﺎر ﻣﻨﺼــﻮر ،ﺧﻠﯿﻔــﮥ ﻋﺒﺎﺳــﯽ ،ﺑــﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۷۷۱ﻣﯿﻼدی )۱۵۴ق( ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد آﻣــﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ای از
ﺟﺪاول ﻧﺠﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺟﺪاول ﻧﺠﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺟﺪاول دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮﻫﻤﺎﮔﻮﭘﺘﺎ ٢ﺗﻬﯿﻪ ﮐــﺮده
ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯾﺎ اﺻﻼح ﺷﺪ .ﺧﻮارزﻣﯽ ﺣﺪود ﺳــﺎل  ۸۲۵ﻣــﯿﻼدی
) ۲۰۹ق( دو رﺳﺎﻟﮥ ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻬﻨﺪی و ﮐﺘﺎب اﻟﺠﻤﻊ واﻟﺘﻔﺮﯾﻖ را ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑــﯽ ﻫــﯿﭻ
ً
٣
ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ّاﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع آنﻫﺎ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ روش اﺳﺘﻔﺎده از ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی ﺑﻮده اﺳــﺖ.
ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ درﺑﺎرۀ ﺣﺴﺎب ﻫﻨﺪی ،ﮐﺘﺎب اﻟﻔﺼﻮل ﻓﯽ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻬﻨﺪی ﻧﻮﺷﺘﮥ
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ۳۴۱ق در دﻣﺸﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻧﺴﺨﮥ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ دو ﻗﺮن ﭘﺲ از آن و در  ۱۱۸۶ﻣﯿﻼدی )۵۸۱ق( اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﺷــﺪه ﺑــﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧــﺪه اﺳــﺖ .در
٤
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺘﻮن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت اﺛﺮی از ﮐﺎرﺑﺮد ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی وﺟﻮد دارد .در ﺳﻨﺪی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﯿــﻮم
ً
ﻣﺼﺮ ﺑﺮ روی ﭘﺎﭘﯿﺮوس ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮا ارﻗﺎﻣﯽ ﻋﺮﺑﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎدل ﻫﺠــﺮی
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎل  ۸۷۳ﯾﺎ  ۸۷۴ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ )اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺧــﺘﻼف ﻧﻈــﺮ وﺟــﻮد دارد(.
ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از اﺳﺘﻔﺎدۀ ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی در دﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺲ از ﻗــﺮن ﯾــﺎزدﻫﻢ ﻣــﯿﻼدی
)ﭘﻨﺠﻢ ﻫ( ﺗﻌﻠﻖ داردّ ،اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐــﻪ ﭘــﯿﺶ از ﻗــﺮن دوازدﻫــﻢ ﻣــﯿﻼدی )ﺷﺸــﻢ ﻫ( ﻧﮕــﺎرش ارﻗــﺎم
ﻫﻨﺪوﻋﺮﺑﯽ در دو ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺑﻦ ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ،رﯾﺎﺿﯿﺪان
ﻣﺮاﮐﺸﯽ)ﺣﺪود  ۶۰۱ق( درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ داده اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ّ .(۱اﻣﺎ ﮐﻬﻦﺗــﺮﯾﻦ ﻧﺴــﺨﮥ
ﺧﻄﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﺮﺑﯽ ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی در آن آﻣﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۲۸۴ﻣﯿﻼدی ) ۶۸۲ق( اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ارﻗﺎم ﻫﻨﺪوﻋﺮﺑﯽ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ در ﻏﺮب ﻫﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ .از
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻻﺗﯿﻨﯽ ،از ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻬﺎت ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﺮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

٨۵

ﺷﮑﻞ  :۱ﺻﻮرتﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ ارﻗﺎم ﻫﻨﺪوﻋﺮﺑﯽ در رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺴﺎب ١اﺑﻦ ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ؛ ﻧﺴﺨﮥ  K222ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ
ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺑﺎط )ﺑﺮگ ۵ر(

٨۶

اﯾﻦ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻻﺗﯿﻨﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺪاد آﺷﻨﺎ ﺷــﺪﻧﺪ روﺷـ ﻦ ﻧﯿﺴــﺖ .اﻋــﺮاب در ۷۱۱
ﻣﯿﻼدی ) ۹۲ق( ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و از آن ﭘﺲ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ زﯾﺎرت ﻣﮑﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺗﺒﺎدل ﮐﺘﺎب و اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ
در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد .در ﻧﯿﻤﮥ اول ﻗﺮن دﻫﻢ ﻣﯿﻼدی )ﭼﻬﺎرم ﻫ ( ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻧــﺪﻟﺲ ،در
ﻗﻠﻤﺮو ﺣﮑﻤ ﺮاﻧﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺳﻮم و اﻟﺤﮑﻢ دوم ،ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺷﺮﻗﯿﺸﺎن ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﮐــﺮد .اوﻟــﯿﻦ
ﻧﻤﻮﻧﮥ ارﻗﺎم ﻋﺮﺑﯽ در ﻣﺘﻨﯽ ﻻﺗﯿﻨﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ای ﺗﻌﻠﻖ دارد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۷۶ﻣﯿﻼدی )  ۳۶۵ق( در
ﺻﻮﻣﻌﮥ اﻟﺒﯿﻀﺎ در رﯾﻮﺧﺎ) ٢آﺳﺘﻮرﯾﺎس (٣ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺘﺎﺑﺘﯽ اﺳــﺖ از رﺳــﺎﻟﮥ
رﯾﺸﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ٤ﻧﻮﺷﺘﮥ اﯾﺰﯾﺪور ﺳﻮﯾﻠﯽ ٥ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ راﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم وﯾﮕﯿﻼ ٦ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳــﯿﺪه اﺳــﺖ.
وﯾﮕﯿﻼ ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﻣﻄﻠﺐ زﯾﺮ  ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ارﻗﺎم ﻋﺮﺑﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﺰﯾﺪور درﺑﺎرۀ ﻋﻠﻢ
ﺣﺴﺎب اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ »:ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺪیﻫﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﺮﻓﯽ دارﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﮐــﻪ
دﯾﮕﺮ اﻗﻮام در ﺣﺴﺎب ،ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ٧ﺑﻪ آﻧﺎن رﺟﻮع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در آن اﺷﮑﺎل
ُ
ﻧ ﻪﮔﺎﻧﻪ ﻫﻮﯾﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ و ﻫﺮ درﺟﻪ ای از ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﺎی اﻋﺪاد را
ﺑﻨﮕﺎرﻧﺪ .اﯾﻦ اﺷﮑﺎل از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ« )ﺷﺒﺎﻫﺖ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺨﻦ ﺳﻮروس ﺳــﺒﻮﺧﺖ
ﻗﺎﺑﻞ ّ
ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ(.
ً
 .١ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺎﯾﺪ رﺳﺎﻟﮥ ﺗﻨﻘﯿﺢ اﻻﻓﮑﺎر ﻓﯽ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺮﺳﻮم اﻟﻐﺒﺎر اﺑﻦ ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ـ م

2. Albelda in the Rioja
3. Asturias
4. Etymologies
5. Isidore of Seville
6. Vigila
7. Liberal Arts

)Dixit Algorizmi (arismethica Alchoarismi
Liber alchoarismi de pratica arismetice
Liber ysagogarum alchorismi
Liber pulveris

 .٦ﻣﻨﻈﻮر اﺷﯿﺎی ژﺗﻮن )ﭘﻮﻟﮏ( ﻣﺎﻧﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ روی ﻫﺮ ﮐﺪام رﻗﻤﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ـ م

1. Mozarabs
2. Gerbertd’Aurillac
3. Catalonia
4. Hatto
5. Vich
7. Cordoba

ورود ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻻﺗﯿﻨﯽ

اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ وﯾﮕﯿﻼ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ارﻗﺎم ﻫﻨﺪوﻋﺮﺑﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑــﻪ ﮐــﺎر ﻣﯽروﻧــﺪ .ﺷــﺎﯾﺪ
وﯾﮕﯿﻼ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎﺳﻮاد اﻧﺪﻟﺴﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﺮبﻫﺎ ١ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده
ُ
٣
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺪاد آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ژرﺑﺮ اورﯾﺎﮐﯽ ٢ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ
دﻋﻮت ﺷﺪ و ﺳﻪ ﺳﺎل زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻫﺎﺗﻮ ٤اﺳﻘﻒ اﻋﻈﻢ وﯾﺶ ٥ﺑﻪ ﺗﺤﺼــﯿﻞ رﯾﺎﺿــﯿﺎت ﭘﺮداﺧــﺖ .ﺻــﺪ و
ً
ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﺲ از اﯾﻦ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ژرﺑﺮ »اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮﺗﮑﻪ را از اﻋﺮاب رﺑﻮد«ّ .اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ
واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ژرﺑﺮ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ از ﺻﻮرت ﻏﺮﺑﯽ ارﻗﺎم ﻋﺮﺑــﯽ ،ﻫﻤــﺎن ارﻗــﺎم آﻣــﺪه در ﻧﺴــﺨﻪ
وﯾﮕﯿﻼ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮﻫﺎی ٦ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﭼﺮﺗﮑــﻪ را ﻧﺸــﺎﻧﻪﮔﺬاری ﮐﻨــﺪ.
ﻫﻤﺎن ﭼﺮﺗﮑﻪای ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن دﻫﻢ ﻣﯿﻼدی )ﭼﻬﺎرم ﻫ( ﺑﻪ وی ﻣﻨﺴــﻮب ﺷــﺪ و
ﻣﯽﺗﻮان آن را »ﭼﺮﺗﮑﮥ ژرﺑﺮی« ﻧﺎﻣﯿﺪ ﺗﺎ از ﭼﺮﺗﮑﮥ روﻣﯿﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﻮد .وﯾﮋﮔﯽ ﭼﺮﺗﮑﮥ ژرﺑﺮی اﯾﻦ
ُ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ارﻗﺎم ﻧﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺖ و ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ،ﺑــﺎ ﺟﺎﺑــﻪﺟﺎ ﮐــﺮدن
ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻫﺮ ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ.
در دو ﻧﺴﺨﮥ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﺮﺗﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ژرﺑﺮ »اﻋﺪاد ﭼﺮﺗﮑﻪ و ﺷــﮑﻞﻫﺎی
آنﻫﺎ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻻﺗﯿﻦ آورد« .اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺮﺗﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺴﺎب و ﻧﺸــﺎن دادن ﺗﻮانﻫــﺎی اﻋــﺪاد،
دﺳﺖﮐﻢ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺳﺪۀ دوازدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی )ﺷﺸﻢ ﻫ( ،ﻣﺘﺪاول ﺑﻮدّ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺮﺗﮑﻪ
ﻓﻘﻂ در ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺑــﻪﮐﺎر ﻣﯽرﻓــﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧــﺎن از آن اﺳــﺘﻔﺎده ﻧﻤــﯽﮐﺮدﻧــﺪ .اﯾــﻦ روش
ﭘﺮزﺣﻤﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﺴﺎب ﮐﺮدن ﺑﻮدّ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﺮﺗﮑﻪ دﺳﺖﮐﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی
در ﺳﺎﺧﺘﺎر ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در اواﯾﻞ ﻗﺮن دوازدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪی از ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐــﻪ در
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯿﻮن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ اروﭘﺎ رﺳﯿﺪ .ﯾﮑــﯽ از آﺛــﺎر ﺗﺮﺟﻤــﻪ ﺷــﺪه،
ﻧﺴﺨﮥ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪۀ زﯾﺞ ﻫﻨﺪی ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﻗﺮﻃﺒﻪ ٧ﺑــﻮد .ﻣــﺘﻦ ﻋﺮﺑــﯽ دﯾﮕــﺮ ﻣــﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ،ﻧﺴﺨﻪای از اﺛﺮ ﺧﻮارزﻣﯽ درﺑﺎرۀ ﺣﺴﺎب ﻫﻨﺪی ﺑﻮد .ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻟﻔﻆ ﺑﻪ
ﻟﻔﻆ اﺛﺮ ﺧﻮارزﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖّ ،اﻣﺎ در ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ از ﭼﻬﺎر ﻧﺴﺨﮥ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺻﻮرتﻫﺎﯾﯽ از ﻧﺎم ﺧــﻮارزﻣﯽ در
ﻋﻨﻮان ﯾﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ:

٨٧

٨٨

ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ اﺻﻄﻼح »اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ« از ﺻﻮرت ﻻﺗﯿﻨﯽ اﺳــﻢ ﺧــﻮارزﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
» اﻟﮕﻮرﯾﺴﻤﻮس« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﺴﺎب ﻫﻨﺪی اﺳﺖ ّاوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺪۀ
دوازدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی )ﺷﺸﻢ ﻫ( ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﮐﻢ ﮐﺎرﺑﺮد » ﺣﺴﺎب ﺳﺎر ِاﺳﻨﯽ« ١ﺷﺪ .اﻟﮕﻮرﯾﺴﻢ )=
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ( ،روﺷﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﭘﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﻏﺬ و ﻗﻠﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓــﺖ و
ﺻﻔﺮ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت آن ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭼﺮﺗﮑﻪ ﺷﺪ.
در اواﺧﺮ ﻗﺮن دوازدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی )ﺷﺸﻢ ﻫ( روش اﻟﮕﻮرﯾﺴﻢ رواج ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻟﺌﻮﻧﺎردوی ﭘﯿﺰاﯾﯽ ٢ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ٣ﭘﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﮔﺬاﺷﺖ .او اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﮐﺘﺎب ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮد ﻟﯿﺒﺮ
آﺑﺎﮐﯽ ٤را در  ۱۲۰۲ﻣﯿﻼدی ﻧﮕﺎﺷﺖ و در  ۱۲۲۸وﯾﺮاﯾﺶ دوﻣﯽ از آن ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺨﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ وﯾﺮاﯾﺶ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻤﯽ ﺑﺎرون ﺑﺎﻟﺪاﺳﺎر ﺑﻮﻧﮑﻤﭙﯿﻨﯽ ٥ﺑــﻪ دﺳــﺖ ﻣــﺎ رﺳــﯿﺪه اﺳــﺖ.
ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ،ﻫﻢ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎ »ﮐﻤﺎنﻫﺎی ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس«) ٦ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺮﺗﮑﮥ ژرﺑﺮی ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد( و ﻫﻢ روش
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ » اﻟﮕﻮرﯾﺴﻢ« را ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ دو را ﺑﺎ »روش واﻗﻌــﯽ ﻫﻨــﺪﯾﺎن«
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮد؛ ّاﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻤﺎﯾﺰ روشﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪای ﺑﯿﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺴﻢ ﻗﺮن دوازدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی و آن
ّ
ﺣﺴﺎب ﻫﻨﺪی ﮐﻪ ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﺷﺮح داده اﺳﺖ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪ ٧.ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺮاﯾﺶ دوم ﮐﺘﺎب
ﺣﺴﺎب ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ،آﺛﺎر ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮی ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی  the Carmen de algorismóاز اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر وﯾﻼدﺋﯽ ٨و
 Algorismus vulgariاز ژان ﺳﺎﮐﺮوﺑﻮﺳﮑﻮﯾﯽ ٩ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﻪ اﺛﺮ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺣﺴﺎب ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزﺷﯽ رﺷﺘﮥ رﯾﺎﺿﯽ در ﻏﺮب ﺷﺪﻧﺪ .در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن،
ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺪۀ دوازدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در ﺑﯿﺰاﻧﺲ ،ﺟﻨﻮب اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺳﯿﺴﯿﻞ ﻧﯿﺰ ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی را
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪّ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ارﻗﺎم در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﻨﺖ ﻻﺗﯿﻨﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮق ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﺳﻨﺖ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻻﺗﯿﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻼﻗﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺳــﺎل
 ۱۲۵۲ﻣﯿﻼدی ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺑﺎرۀ ﺣﺴﺎب ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﯿﺒﺮ آﺑﺎﮐﯽ ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﻧﻮﺷﺖ.
ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺬﯾﺮش اﻋﺪاد ﻧﺎآﺷﻨﺎی ﻫﻨﺪی در ﻗﺮن دوازدﻫﻢ و اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی
ً
ُ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪّ .اوﻟﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،زﺣﻤﺖ زﯾﺎد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد .ﻣﻦ از
ﺳﺎراﺳﻦ ﺻﻮرت ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﺎرﺳﯽ »ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻦ« ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻋﺮبﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ـ م
ِ .١

2. Leonard of Pisa
3. Fibonacci
4. Liber abbaci
5. Baron Baldassare Boncompagni
6. Arcus Pictagore

ً
 .٧ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺲ را اﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺛﺮش واﻗﻌﺎ ﻧﻮآوراﻧﻪ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﺎ وﺳﻮاس ﺧﺎﺻﯽ از ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺧﻮارزﻣﯽ ﺧﻮدداری ﻣﯽورزد
)در ﻓﺼﻞ  ۱۵ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎم ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮارزﻣﯽ را ﻣﯽآورد  Maumehtﮐﻪ ﺑﻪ  Muhammadﯾﺎ » ّ
ﻣﺤﻤﺪ« اﺷﺎره دارد و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ً
اﺳﺖ( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺣﺴﺎب ﻗﺮن دوازدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی را ﮐﻪ در ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ.

8. Alexander de Villa Dei
9. John of Sacrobosco

1. Perugia
2. Antioch
3. Pisa
4. the Liber Mamonis in MS Cambrai 930

ورود ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻻﺗﯿﻨﯽ

ُ
ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪد اﯾﻦ ﻧ ﻪ رﻗﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارﻗﺎم ﺑﺮﺑﺮی در ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮد
آنﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺮاس از ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و ﮐﻼهﺑﺮداری ﻣﯽﮔﺬرم ،وﻟــﯽ ﺟﺎﻟــﺐ اﺳــﺖ ﺑﮕــﻮﯾﻢ ﮐــﻪ ﯾﮑــﯽ از
اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ّاوﻟﯿﻪ از ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی ﺟﺪا از ﺣﺴﺎب ﺑﻪ روش اﻟﮕﻮرﯾﺴﻢ ،ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮدﻓﺘﺮی اﻫﻞ
ﭘﺮوﺟﺎ) ١اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ( در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۱۸۴ﺗﺎ  ۱۲۰۶ﻣﯿﻼدی ﺑﺮای آنﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .او ﺑﺎ اﯾﻦ ارﻗﺎم ﻧــﻮﻋﯽ
ﮐﺪ رﻣﺰی ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻄﺮﻫﺎی اﺳﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺑﺪاع ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن در ﻗﺒﺎل ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد:
 -۱ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺧﯽ از دردﺳﺮﺳﺎزﺗﺮﯾﻦ ارﻗﺎم روﻣﯽ ﻣﺜﻞ  ۴و  ۹ﺑــﺎ ارﻗـﺎم ﻫﻨــﺪی ﺟــﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷــﺪﻧﺪ.
)ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ارﻗﺎم ،ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮ دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آنﻫــﺎ ﺑــﺎ ﺣــﺮوف
اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﻤﺸﺎن ﻧﯿﺰ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد(.
 -۲ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻋﺪاد ﺑﺰرگ )دارای ﭼﻬﺎر رﻗﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ( ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق
ً
را در ﻣﺘﻮن ﻋﺮﺑﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ .ﻧﻤﻮﻧــﻪﻫــﺎﯾﯽ در
ﻫﺮ ﺳﻪ زﺑﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻋﺪاد ﮐﻤﺘﺮ از  ۳۶۰درﺟﻪ )ﺗﻌﺪاد درﺟﺎت ﻣﺤﯿﻂ داﯾــﺮه( ﺑــﺎ
ﻧﻤﺎدﻫﺎی اﻟﻔﻌﺪدی ]ﻣﺜﻞ اﺑﺠﺪ[ و اﻋﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۳۶۰ﺑﺎ ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﺪ.
 -۳در ﻻﺗﯿﻨﯽ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﻧﻤﺎدﮔﺬاری اﻟﻔﻌﺪدی ﺑﺮای ﻣﺪ ت ﮐﻮﺗــﺎﻫﯽ در رﺑــﻊ دوم ﺳــﺪۀ
ً
دوازدﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑــﻮد ﺑــﻪ ﺟﻤــﻊ ﮐــﻮﭼﮑﯽ از رﯾﺎﺿــﯿﺪاﻧﺎن و
ﻣﻨﺠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ٢و ﭘﯿ ﺰا ٣ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد  .اﯾﻦ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑــﺮ ﻣﺒﻨــﺎی دﺳــﺘﮕﺎه ﻋــﺪدی
ﻣﺘﺪاول در ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺮی و ﻋﺮﺑﯽ ﻃ ﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﻤﺎدﮔﺬاری اﻟﻔﻌﺪدی ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از
ً
روی آﺛﺎر ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﯾﻬﻮدی و اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺮای رﯾﺎﺿﯿﺎت ﭘﯿﭽﯿــﺪه ﮐــﺎﻣﻼ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد و ﺷﮕﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ارﻗﺎم ﻫﯿﭻ ﮔــﺎه در ﻻﺗﯿﻨــﯽ ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﻗــﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﺟﺪاول ﻧﺠﻮﻣﯽ ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﻘﻮل در آﺛﺎر ﮐﯿﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و
ﺧﻮد ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
روشﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﯿﭻﮔﺎه در ِ
٤
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در اﺛﺮی ﮐﯿﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ )زﯾﺞ ﻣﺄﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۹۳۰ﮐﺎﻣﺒﺮه ( ﻧﻤﺎدﮔﺬاری
اﻟﻔﻌﺪدی ﺑﺮای اﻋﺪاد ﺗﺎ  ۳۶۰و ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی ﺑﺮای اﻋﺪاد ﺑﺰرگ ﺗﺮ از  ۳۶۰ﺑﻪ ﮐــﺎر رﻓﺘــﻪ
اﺳﺖ  ،ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺧﻮد ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی )ﺷﺎﯾ ﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣــﺮوف
اﻟﻔﺒﺎی ﺷﺒﯿﻪﺗﺮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

٨٩

٩٠

ُ
ُ
 -۴اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﻪ رﻗﻢ ﻫﻨﺪی ﺑﺎ ﻧﻪ رﻗﻢ ّاول اﻋﺪاد روﻣﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
ُ
ﮐﺮآﺗﻮس ،١ﺷﺎﮔﺮد آدﻻرد ﺑﺎﺛﯽ ،٢ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﮕﻮرﯾﺴﻢ ﺑﺎ آن ٣ﻫﺎ در اﺛﺮی از ﻫـ  .ا ِ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺰرا در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن )در رﺑﻊ دوم ﺳﺪۀ دوازدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی  /ﺷﺸــﻢ ﻫ( در ﮐﺘــﺎب
ُ
ُ
ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﻧﻪ رﻗﻢ ّاول دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻔﻌﺪدی ﻋﺒﺮی را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻪ رﻗﻢ ﻫﻨﺪی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد.
ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﻫﻤــﻪ ﺳ ـﺮاﻧﺠﺎم ارﻗــﺎم ﻫﻨــﺪی
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪﻧﺪ و دﯾﮕــﺮ ﺻــﻮرتﻫــﺎی
ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم از روی ﻗﺼــﺪ ﺑــﻪ
ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫــﺎی ﻣﻄﻠــﻮبﺗﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻘﺒــﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨــﺪ .ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺻﻮرتﻫــﺎی ﺟــﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی در ﻃﯽ ﺳﺪۀ دوازدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی
ً
ﮐﻨــــﺎر ﮔﺬاﺷــــﺘﻪ ﺷــــﺪﻧﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻــــﺎ
»ﺻﻮرتﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ« ﮐــﻪ ﻣــﺪت ﮐﻮﺗــﺎﻫﯽ
ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﺮب در ﺷﺮق ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ،
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻻﺗﯿﻨــﯽ در
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ آن ﺷﮑﻞ
از ارﻗﺎم ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺷــﮑﻞﻫﺎی رﻗﯿــﺐ را
ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸــﻤﻨﺪان
ﻃﻠﯿﻄﻠــﻪ ٤ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﯾﺎﻓــﺖ و ﺑــﻪ ﺳــﺮﻋﺖ ﺑــﻪ
ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ رﺳﯿﺪ و ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﻫﻢ
از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﺎرﺑﺮد ارﻗﺎم
ﻫﻨﺪی وﻗﺘــﯽ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﻣﻌﻤــﻮل و ﻫﻤــﻪﮔﯿﺮ
ﺷﮑﻞ  :۲ﻣﺮﺣﻠﻪای در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ روی ﭼﺮﺗﮑﮥ ژرﺑﺮی از
ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﺮای آنﻫــﺎ
ﻧﺴﺨﮥ ﺑﺎدﻟﯿﺎن )آﮐﺴـﻔﻮرد( ،ﺑـﺮگ  ۵۶پAuct. F. .
ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪ.
1.9دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ
ّاﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﭘﺬﯾﺮش ارﻗــﺎم ﻫﻨــﺪی ﻧﮑﺘــﮥ
دﯾﮕــﺮی را ﻧﯿــﺰ ﺑﺎﯾــﺪ در ﻧﻈــﺮ داﺷــﺖ .در
1. H. Ocreatus
2. Adelard of Bath
3. Abraham ibn Ezra
4. Toledo

ورود ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻻﺗﯿﻨﯽ

ً
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺘﻮن ﻻﺗﯿﻨﯽ ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ارﻗﺎم ﻓﺎﻗﺪ ﺟﺎﯾﮕــﺎﻫﯽ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻧﻤﺎدﻫــﺎی ﻣﮑﻤــﻞ
ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﺘﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺮﺗﮑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﺛﺮی از ﻧﻮﺷﺘﻦ
اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺿﻤﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد )در آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ از اﻋــﺪاد روﻣــﯽ اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪه
اﺳﺖ(ّ .اﻣﺎ ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ روی ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮﻫﺎی ﭼﺮﺗﮑﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﻣﻮزﺷﯽ دﯾﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﻧﺴﺨﻪای اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رﺑــﻊ دوم ﻗــﺮن دوازدﻫــﻢ ﻣــﯿﻼدی ﻣﯽﺗــﻮان ﻣﺸــﺎﻫﺪه
ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ .(۲
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻧﺴﺨﮥ وﯾﻦ از رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻘﺮاﻧﺎت اﺑﻮﻣﻌﺸﺮ ﺑﻠﺨﯽ ﻋﺪد  ۱۵۴درون ﯾﮏ ﻣﺮﺑــﻊ ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺻﻔﺮ در ﻣﺘ ﻦ ﻧﻮﺷﺘﮥ ُا ﮐﺮآﺗﻮس ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ داﺧﻞ ّ
ﻣﺮﺑﻊ
ِ
ﻗﺮار داده ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ از ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺘﻦ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ .(۳

٩١

ﺷﮑﻞ  :۳ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ّاوﻟﯿﻦ ﻧﻪ رﻗﻢ روﻣﯽ دارای ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ
ُ
ﮐﺎدرﻫﺎی ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ دور ﺻﻔﺮ در رﺳﺎﻟﮥ اﮐﺮآﺗﻮس ﺑﺎ ﻧﺎم ﺣﺴﺎب ﻋﺮﺑﯽ ) (Helcep Sarracenicumﻣﺸﺨﺺ
َ
اﺳﺖ :ﻧﺴﺨﮥ  Medieval MSدر ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﻮﻟﺘﻮن در ﺷﻬﺮک ﮐﺸﻞ )اﯾﺮﻟﻨﺪ( ،ص .۱۱۶

ّاوﻟﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎی ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی ،ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻧﻤﺎد ،داﻣﻨﮥ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺘﯽ از اﻋﺪاد را ﻧﺸﺎن داد .در ارﻗﺎم روﻣﯽ ،اﻋﺪاد  ۱۰۰۰ ،۱۰۰ ،۱۰ ، ۱و ﻏﯿــﺮه را ﺑــﺎ
ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺜﻞ  c ،x ،iو  mﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ؛ ﻧﻤﺎدﮔﺬاری اﻟﻔﻌﺪدی ]ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ[ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ρ ،ι ،α
و ﻏﯿﺮه اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻼﺻﻪﺗﺮ از ارﻗﺎم روﻣﯽ ﺑﻮد ،از ﻫﻤﺎن ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮد .در ﻋﺒﺎرﺗﯽ از دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ
]ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ[ اﻟﺒﯿﻀﺎ) ١اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﮥ دﻫﺪﻫﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ:
1. Albelda

» آن  ۹ﻧﻤﺎد  ...ﻗﺎدرﻧﺪ ﻫﻤﻪ و ﻫﺮ درﺟﻪ ای از ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی اﻋﺪاد را ﺑﻨﮕﺎرﻧﺪ« .ﻋﺒــﺎرات ﻣﺸــﺎﺑﻬﯽ ﻧﯿــﺰ در
ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺮﺗﮑﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،رﯾﭽﺮ ١ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ژرﺑﺮ ﺟ ﺪوﻟﯽ ﺑﺮای ﭼﺮﺗﮑﻪ ﺳﺎﺧﺖ
ُ
ﮐﻪ روی آن »ﻧ ﻪ رﻗﻢ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎ آن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﺪاد ﻣﻤﮑﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد« .اﯾــﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿــﺖ
ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی در ﻧﻤﺎﯾﺶ داﻣﻨﮥ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺘﯽ از اﻋﺪاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی اﻏﻠﺐ
ً
ﺑﺎﻻی ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺟﺪولﻫﺎی ﭼﺮﺗﮑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ :ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﻻی اوﻟﯿﻦ ﺳﺘﻮن از ﻫﺮ ﺳﻪ
ُ
ﺳﺘﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻋﺪد ﻧﻪ در ﺑﺎﻻی ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﻋﺪد ده ﺑﻪ ﺗــﻮان  ۲۶اﺳــﺖ ﮐــﻪ
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻋﺪد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ !(۴

٩٢

ﺷﮑﻞ  :۴ﺟﺪول ﭼﺮﺗﮑﻪ
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۰۹۳/۱۶۹۴ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ دوﻟﺘﯽ ﺗﺮﯾﺮ)آﻟﻤﺎن( ،ﺑﺮگ ۱۹۷ر.

ً
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺠﺎز آﻣﯿﺰ ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺟﺪول ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ  .(۵اﯾﻦ
ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﻋﺪاد ﺗﮏ رﻗﻤــﯽ ،ده ،ﺻــﺪ و ﻏﯿــﺮه
ُ
ﮐﺮآﺗﻮس( ﺑﻪ ﮐﺎر روﻧﺪ.
ا
)ﭼﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎدلﻫﺎی روﻣﯽ آنﻫﺎ در رﺳﺎﻟﮥ ِ
ﺳﻪ ﻧﻮع از اﯾﻦ ﺟﺪاول را ﻣﯽﺗﻮان در ﻧﺴﺨﻪ ای از اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺳــﯿﺰدﻫﻢ ﻣــﯿﻼدی ﺷــﺎﻣﻞ آﺛــﺎر رﯾﺎﺿــﯽ
ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﺟﺪول اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠــﯽ ﭘــﺎرﯾﺲ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎرۀ lat. 15461
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد» ،ﺟﺪول ﭼﺮﺗﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻋﻤﻠــﯽ ارﻗــﺎم« اﺳــﺖ .ﻧﺴــﺨﮥ دﯾﮕــﺮی از ﻗــﺮن
1. Richer
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ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ وﺳﺖ ﮐﺎﻧﺘﺮی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻟﮕﻮرﯾﺴــﻢ
ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﺪوﻟﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع دارد و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻋﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻒ را
ُ
ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ارﻗﺎم ﯾﮏ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ.

٩٣

ﺷﮑﻞ  :۵ﺟﺪول ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  O.7.41ﮐﺎﻟﺞ ﺗﺮﯾﻨﯿﺘﯽ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ،ﺑﺮگ ۶۲پ.

ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻌﺪی در ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎی ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﺻــﻔﺮ ﻧﻤﺎدﮔــﺬاری ﻣــﯽﺷــﻮد؟
»ﻫﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺳﺖ!« ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب اﺧﯿﺮ روﺑﺮت ﮐﺎﭘﻼن درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﻋﺪد ﺻﻔﺮ
ُ
ﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺻﻔﺮ در ﻣﯿﺎن ارﻗﺎم ﻧﻪﮔﺎﻧﮥ ﻫﻨﺪی در ﻧﺴﺨﮥ اﻟﺒﯿﻀﺎ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه وﻟﯽ در اﻧﺘﻬﺎی ﯾﮏ ﺷﻌﺮ
ُ
ﮐﻮﺗﺎه ﻻﺗﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪود ۱۰۸۵ﻣﯿﻼدی درﺑﺎرۀ ﻧﺎم ارﻗﺎم ﻧﻪﮔﺎﻧﮥ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭼﺮﺗﮑﻪ ﺳﺮوده ﺷﺪه
٢
ﺑﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ» :و در اداﻣﻪ »ﺳﯿﭙﻮس« اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻤﺶ را »ﭼﺮخ« ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ«.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﺻﻔﺮ در ﻋﺮﺑﯽ و ﻻﺗﯿﻨﯽ ﯾﮏ »داﯾﺮه« ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎزﺗﺎب آن را در
ﺷﻌﺮ درﺑﺎرۀ ﭼﺮﺗﮑﻪ دﯾﺪ ﮐﻪ در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺻﻔﺮ از ﮐﻠﻤﮥ »ﭼﺮخ« ) (rotaاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑــﻮد .ﯾــﮏ ﺗــﺬﮐﺮ
ﻣﺘﺪاول در ﺣﺴﺎب اﻟﮕﻮرﯾﺴﻢ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐــﻪ در اﺑﺘــﺪای اوﻟــﯿﻦ ﻧﺴــﺨﮥ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺴــﻢ در
َ
ُ
]ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ[ ﮐﺸﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻧﻪ رﻗﻢ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﮥ ﯾﮏ داﯾﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﺪاد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آنﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ
داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺣﺮوف ﻫﻨﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ :و ﺻــﻔﺮ ﯾــﺎ »داﯾــﺮه« ۰
اﺳﺖ «.ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺗﻔﮑﯿﮏ داﯾﺮۀ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻫﯿﭻ و ﺣﺮف  oﭘﯿﺶ آﻣﺪ.
ً
ﻧﻤﺎدی ﮐﻪ در ﺷﻌﺮ ﭼﺮﺗﮑﻪ در ﮐﻨﺎر ﮐﻠﻤﮥ ﭼﺮخ ﯾﺎ  rotaآﻣﺪه دﻗﯿﻘﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﯾﮏ ﭼﺮخ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ (۶
وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺻﻔﺮ در ﺟﺪول ﭼﺮﺗﮑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﺪ ﯾﮏ ﻣﺜﻠﺚ داﺧﻞ آن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .در ﻣﺘﻮن ﻧﺠﻮﻣﯽ
ﻗﺮن دوازدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ،ﯾﮏ ﺧﻂ در ﺑﺎﻻی داﯾﺮه ﯾﺎ ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﻮرب ﻣﯿﺎن آن ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺷﮕﻔﺖ آوری ﺷﺒﯿﻪ ﺻﻔﺮﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﻣﺮوزی ) (Øﻣﯽﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﯾﮏ داﯾﺮه ﺑﺎ ﺧﻄﯽ در ﺑﺎﻻی آن )ﮐﻪ آن را ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  tﻣــﯽﮐﻨــﺪ( ﺑـﺮای ﻧﺸــﺎن دادن ﺻــﻔﺮ در ﺗﺮﮐﯿــﺐ ﺑــﺎ
ً
ﻧﻤﺎدﮔﺬاری اﻟﻔﻌﺪدی ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻼﺷﯽ
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮای دور ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻋﺪدی از ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪای از ﺟﺪولﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ راﺟﺮ ﻫﺮﻓﻮرد ٣ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اواﺧﺮ ﻗﺮن دوازدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی
ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ» ،ﻫﯿﭻ ﺑﻮدن« اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﺬف ﮐﻠﯽ آن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد
ً
ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺮﺗﺒﮥ دﻫﺪﻫﯽ رﻗﻤﯽ در ﻋﺪدی ﻣﺮﮐﺐ ،ﺻﻔﺮﻫﺎﯾﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ در ﻧﺴــﺨﻪای از
رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻘﺮاﻧﺎت اﺑﻮﻣﻌﺸﺮ ﺑﻠﺨﯽ ﮐﻪ در وﯾﻦ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد  ۱۰و  ۷ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۱۷و در ﻧﺴﺨﻪای
دﯾﮕﺮ  ۲۰ﺑﺎ  ۳ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۲۳ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪۀ ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺷﺪ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺎﻗﯽ ﺑــﻮد ﮐــﻪ »ﻣﮑــﺎن« ﮐﻮﭼــﮏﺗﺮ ﯾﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﭼﭗ .وﺿﻌﯿﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
و ﻻﺗﯿﻨﯽ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺧﻮد را ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐــﻪ ﻫﻤــﻪ
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ورود ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻻﺗﯿﻨﯽ

ً
ﭼﯿﺰ را ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس از ﻋﺮﺑﯽ
در ﻧﺴﺨﮥ درﺳﺪن )آﻟﻤﺎن( ،ﻣﺘﺮﺟﻢ )ﯾﺎ ﮐﺎﺗﺐ( ﺗﻤﺎم ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻧﺴﺨﮥ ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ .در
ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻫﻮﮔﻮی ﺳﺎﻧﺘﺎﻻﯾﯽ ١از ﺷﺮح اﺑﻦ ّ
ﻣﺜﻨﯽ ﺑﺮ زﯾﺞ ﺧﻮارزﻣﯽ ٢،ﻫﻤــﯿﻦ اﺗﻔــﺎق
ﺑﺮای ارﻗﺎم ﻫﻢ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﻫﻢ ارﻗﺎم و ﻫﻢ ﻣﮑﺎنﻫﺎی دﻫﺪﻫﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑــﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺼﻮﯾﺮی آﯾﻨﻪای از آن ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﺴﺨﮥ ﻋﺮﺑﯽ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﺴﺨﮥ
دﯾﮕﺮی ٣ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺑﻪ روش درﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﻧﺴﺨﻪﻫــﺎی ﻻﺗﯿﻨــﯽ
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺮﺗﯿﺐ ارﻗﺎم ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ردﯾــﻒ ارﻗــﺎم در اﺑﺘــﺪای رﺳــﺎﻟﻪﻫﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑــﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺴــﻢ ﺑــﺎ » ۹آﻏــﺎز« و ﺑــﻪ » «۱ﺧــﺘﻢ
ً
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺣﺴﺎب
ً
ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻨﺎ در زﺑــﺎن ﻋﺮﺑــﯽ اﯾــﻦ
ردﯾﻒ ارﻗﺎم از  ۱ﺑﻪ  ۹ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اوﻟــﯿﻦ ﮐﺘﺎبﻫــﺎی اﻟﮕﻮرﯾﺴــﻢ در ﺗﻮﺿــﯿﺢ ﺗﺮﺗﯿــﺐ
ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻣﺮاﺗﺐ دﻫﺪﻫﯽ و اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﻣﺮﺗﺒﮥ دﻫﺪﻫﯽ اوﻟــﯿﻦ و
ﮐﺪام آﺧﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد  ۲۱۵اﯾﻦ
ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ ﮐــﻪ ﺣــﺎﻻ ﭘــﻨﺞ در ّاوﻟــﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕــﺎه ارزش
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ آﺧﺮﯾﻦ؟
ً
ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪۀ ﮐﺘــﺎب ) Dixit Algorizmiاﺣﺘﻤــﺎﻻ ﺿــﻤﻦ
ﺗﺤﺸﯿﻪای ﺑﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪای ﺗﺤﺖاﻟﻠﻔﻈﯽ از ﻋﺮﺑﯽ( ﮐﺎرش ﺑﻪ آﻧﺠــﺎ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮد »آﻏﺎز ﻣﺮاﺗﺐ ارزش ﻣﮑــﺎﻧﯽ از ﺳــﻤﺖ
راﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺳﺖ و آن اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮑﺎنﻫﺎﺳﺖ«.
ّاﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎ ارزش ﮐﻤﺘﺮ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و
ﺷﮑﻞ  :۶ارﻗﺎم ﭼﺮﺗﮑﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﯾـﮏ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎ ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .ﻧﻤﻮﻧــﻪای از
ﭼﺮخ ﺑﺮای ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﺻـﻔﺮ؛ ﻧﺴـﺨﮥ
ﺣﻔﻆ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮاﻧﺪن اﻋﺪاد در ﻋﺮﺑﯽ را ﻣﯽﺗــﻮان در ﻧﺴــﺨﻪای
ﺷـــﻤﺎرۀ  ۱۰۹۳/۱۶۹۴ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـــﮥ
ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻤﯽ در ﻓﻼﻧﺪرز ٤دﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی
دوﻟﺘﯽ ﺗﺮﯾﺮ)آﻟﻤﺎن( ،ﺑﺮگ ۱۹۸ر.
اﻋﺪاد ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﺪاد ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺷــﮑﻞ ﻧﻮﺷــﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ 0A=10 ،0B= 20 :اﻟﯽ آﺧﺮ؛ ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮی از ﮐﺘﺎب اﻟﮕﻮرﯾﺴﻢ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﯿﻤــﮥ
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ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﮐﻪ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه » :ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ رﻗﻤﯽ وﻗﺘﯽ ﻗﺒﻞ از رﻗﻢ دﯾﮕــﺮی
ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ارزش ﺧﻮدش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪّ ،اﻣ ﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻌﺪ از رﻗﻢ دﯾﮕﺮی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ارزﺷــﺶ ده ﺑﺮاﺑــﺮ
ﺷﻮد .ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ 12 :ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ اﺳﺖ 21 .دوازده اﺳﺖ و  001ﺻﺪ اﺳﺖ
و اﮔﺮ ﺑﺎ  2ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد دوﯾﺴﺖ و اﮔﺮ ﺑﺎ  3ﺳﯿﺼﺪ ،اﻟﯽ آﺧﺮ« .در ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ در  ۱۱۷۸ﻣﯿﻼدی ﺑﺮای
وﯾﻠﯿﺎم واﯾﺖ ﻫﻨﺪز ١اﺳﻘﻒ اﻋﻈﻢ َرﻧﺲ) ٢ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺿﻤﻦ ﯾﮏ ﺗﻤــﺮﯾﻦ از ﻫﻤــﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ
ﺑﺮای اﻋﺪاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺘﻦ در زاﯾﭽﻪای ﺟﺎی دارد ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻘﺎدﯾﺮی را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ »] 91ﺑﺮج[ ﻣﯿﺰان« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻇﺎﻫﺮی ارﻗﺎم را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ دﯾﮕﺮی اﻓﺰود ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑـﺮای
»ﻣﺘﻔﺎوت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن« ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی از ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎری دﯾﺪﯾﻢ؛ ﺷﻮاﻫﺪی ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻋﺪاد داﺧﻞ
ﻣﺮﺑﻊ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮدن ﺑﻌﯿﻨﮥ ﺻﻔﺮ و ﻏﯿﺮه .ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی ،ﭼﯿﺰی ﺧﺎرج از ﻣﺘﻦ ٣ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﯾــﺎ
ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ،وﺿﻊ و ﺟﻬﺖ ﻧﮕﺎرش ﺧﻮد را وﻗﺘﯽ از ﯾﮏ زﻣﯿﻨﮥ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﮥ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘــﻞ
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﻋـﺮاب ارﻗــﺎم را از ﻫﻨــﺪیﻫــﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨــﺪ و ﺟﻬــﺖ
ﻧﮕﺎرش آنﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪادﻧﺪ ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻻﺗﯿﻨﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ وﻗﺘﯽ اﻋﺪاد از ﻃﺮﯾﻖ اﻋــﺮاب ﺑــﻪ آنﻫــﺎ رﺳــﯿﺪ
ﺟﻬﺖ ﻧﮕﺎرش آنﻫﺎ را ﻣﻌﮑﻮس ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ رﯾﺨــﺘﻢ ،ﯾﻌﻨــﯽ ورود ارﻗــﺎم
ﻫﻨﺪی ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻻﺗﯿﻨﯽ ،ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﺆﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ؛ زﯾـﺮا
اﯾﻦ ارﻗﺎم در اﺑﺘﺪا ﻫﯿﭻﮔﺎه در ﻣﺘﻦﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟــﺖ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻋﻼﺋــﻢ و
»ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ« ﺑﺮ روی اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﺮﺗﮑﮥ ژرﺑﺮی ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ارزش ﺑﺎﻟﻘﻮۀ اﻋﺪاد را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ً
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی ﺗﺪرﯾﺠﺎ ﺑﻪ درون ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﻟﮕﻮی ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻮد
)ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺎرش از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ و از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ( را ﺑﺮ آن ﻣﺘﻮن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﻧﻮﻋﯽ از ﺣﺴﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد.
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