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عددنویسی رومی در آثار نویسندگان 

  ١اندلسی و مراکشی
  ٣و یوسف گرگور ٢احمد جبار

  ٤ترجمۀ محمد باهر

  یادداشت مترجم

دان، ق) ریاضـی۷۲۱ - ۶۵۴بّنـا ( احمد بن محمـد بـن عثمـان ازدی، معـروف بـه ابـن
های بسیاری را در علـوم اخترشناس، مفّسر و ادیب پرآوازۀ مراکشی است که آثار و نگاشته

 ۱۷که از میان آنها حـدود  است گوناگون روزگار خود به رشتۀ تحریر درآورده یها دانشو 
ترین مباحث ریاضـیات ریاضی اختصاص دارد. وی در این آثار به مهم یها نگارشاثر به 

  اعداد، هندسه، جبر و حساب پرداخته است. قدیم، همچون نظریۀ 
، امـا در اینجـا ٥بّنا، و شرح حال و آثار او در برخی منابع سخن گفته شده اسـتدربارۀ ابن

ق) کـه از ۸۱۶و شایسته است به اثری از علی بن عبدالله بن محّمـد بـن هیـدور تـادلی (
ثـر شـرحی اسـت بـر کتـاب رود، اشاره کرد. ایـن ابّنا به شمار می شارحان بزرگ آثار ابن

نام دارد. در مقّدّمۀ ایـن  التمحیص فی شرح التلخیصبنا که ابن ٦تلخیص أعمال الحساِب 
رسد تمامی منـابعی ، و به نظر میاست ٧بّنا عرضه شدهترین شرح حال و آثار ابن اثر کامل

  ٨ای وامدار این مقّدمه باشند.اند، به گونهبّنا پرداختهکه به شرح حال ابن

                                                    
  م. دانشگاه بارسلون.۲۰۱۳ ال، س۱۲ جلدالمللی تاریخ علوم دقیق و طبیعی در تمّدن اسالمی)،  بین ۀ( مجل سهیل .١
  ahmed.djebbar@wanadoo.fr استاد بازنشستۀ تاریخ ریاضیات دانشگاه لیل (فرانسه) است.  .٢
  .۱۵۸-۱۵۶ص ،۱۳۹۳بهار و تابستان ، ۵، شمارۀ میراث علمیم) نگاه کنید به ۲۰۱۳- ۱۹۵۵دربارۀ مرحوم یوسف گرگور ( .٣
  m.baher1491@gmail.com مدیر تولید مرکز پژوهشی میراث مکتوب .٤
، مرکز ریاضیدانان دورۀ اسالمینامۀ زندگی؛ ابوالقاسم قربانی، ۱۳۸ـ  ۱۳۶، ص ۳، جبزرگ اسالمی المعارف دائرة ؛EI2 : . برای نمونه نکـ٥

  .۲۰- ۱۷، ص ۱۳۷۵نشر دانشگاهی، 
و  ه،دانان بود مورد توجه ریاضیبّنا نیز پس از ابنرود و برای مدتی طوالنی ترین آثار ریاضی در مراکش به شمار می. این اثر یکی از مهم٦

  .شدم. از سوی مرحوم محّمد سویسی تصحیح و منتشر  ۱۹۶۹. این اثر در سال است متعّددی بر آن نوشته شده یها شرح
تلخیص بّنا نوشته است. وی این شرح حال را در مقّدمۀ شرح خود بر شرح حال و فهرستی از آثار ابنهم  )ق ۸۱۰ و( قنفذ قسنطینیابن .٧

 النقاب عن وجوه أعمال الحساببا نام  أعمال الحساب
ّ

ی رباط به شـمارۀ آورده است. نسخه حط
ّ
 ۱۶۷۸ای از این شرح در کتابخانۀ مل

  شود.نگهداری می
فات ابن. نکـ : محّمد ابالغ، احمد جّبار، ٨

ّ
  .۲۹، کلیة اآلداب والعلوم االنسانیة بالرباط، سلسلة بحوث ودراسات، ش البّنا المراکشیحیاة ومؤل
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بالغ و دکتر احمد جّبار در کتاب خـود بـا عنـوان 
َ
حیـاة ومؤلفـات ابـن البّنـا دکتر محّمد ا

اند. همچنـین دکتـر ادریـس نغـش الجـابری، رئـیس مرکـز این مقّدمه را آورده المراکشی
نوشته، تصحیح و تحقیـق کـرده، و در البّنا در رباط نیز این مقّدمه را بر پایۀ چهار دست ابن

تحقیـق أفضـل ترجمـة قدیمـة البـن البّنـا المراکشـی، مقّدمـة کتـاب «ان ای بـاعنومقاله
  ١منتشر ساخته است.» هیدور التادلیالبن التمحیص

الربیـع هیدور در این مقّدمه بیشترین مطالب را به نقل از ابوزید عبـدالرحمن بـن ابـیابن
ّمد بـن احمـد ق) و برخی مطالب را نیز به نقل از ابوعبدالله مح۷۷۳سلیمان اللجائی (و 

کنـد. او در ایـن مقّدمـه از نـام و ق) روایت مـی۷۵۶بن شاطر جمحی مراکشی (زنده در 
آثـار او بـه  همـۀتفصیل سـخن گفتـه و فهرسـتی از بّنا بهشهرت و سیرۀ علمی و عملی ابن

های گوناگونی چون تفسیر، علوم قرآنـی، اصـول دیـن، اصـول صورت موضوعی در زمینه
ه، علوم ادبی، تصّوف، ریاضیات، کشاورزی، مکانیـک و... عرضـه فقه، منطق و جدل، فق

  کرده است.

  مقدمه
نیـز نامیـده شـده اسـت) تـابع دسـتگاه شـمار  ٤یا رشوم الزمـام ٣( که قلم فاسی ٢عددنویسی رومی

بـرای  رقـم ۹بـرای یکـان،  رقـم ۹باشد (می رقموضعی است که دارای بیست و هفت مدهدهی غیر 
 ۲۷نیـز همـین  -شود که از هزارگان آغاز می -های بزرگتر برای صدگان). در مرتبه رقم ۹دهگان، و 

گونه به یکـاِن هزارگـان،  ند، و اینشتگذارفت، اما در زیر هر یک از آنها خطی افقی میبه کار می رقم
از دو  میلیونگان ۀگانهای سهکردند، و برای نشان دادن هر یک از مرتبهدهگان و صدگان آن اشاره می

گوناگون اعداد کسری  یها شکلشد. این اعداد همچنین برای بیان خط افقی در زیر آنها استفاده می
رفـت، و در مبـادالت پـولی نیـز رایج در معامالت مختلف، و محاسبات و تقسیم ارث به کـار مـی

 د.نها افزوده شه آنمادهای جدیدی برای بیان اعداد کسری واحدهای پولی درهم و دینار، ب
شود، ایـن دسـتگاه دیده می ییها تفاوت -و نه خود اعداد  - رقاما یها شکلبا وجود اینکه میان 

بـه  دوم هجریقرن در اصل به عددنویسی ابجدی یونانی شبیه است. این گونه عددنویسی (از اواخر 
همچنـان کـه عددنویسـی قبطـی در  ٥،این سو) در میان اخترشناسان کشورهای اسالمی رواج داشته

                                                    
 www.albanna.maنکـ :  .١
 نامیده شده است. چنینپردازیم، دانان اندلسی و مراکشی که در این جستار به دیدگاه آنان میریاضی ۀگونه عددنویسی از سوی هماین .٢
م والناسی فی صفات أشکال القلم الفاسیسکریج،  .٣

ّ
  م. چاپ سنگی. ۱۸۹۸هـ /  ۱۳۱۶. فاس، ۱۳، ص ارشاد المتعل

عبدالرحمان ابن خلدون، مقدمۀ ابن خلدون، ترجمۀ محمد پروین گنابادی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ نهم، تهران  .٤
  . ۱۰۲۲، ۱۰۱۰، ۱۰۰۹، ۲۱۶، ص ۱۳۷۹

5. J. Sesiano: "Koptisches Zahlensystem und (griechisch-) koptische Multiplkationstafen nach einem 
arabischen Bericht", Centaurus, vol. 32(1989) , pp. 53-65; R. Comes: "Arabic, Rūmī, Coptic, or merely Greek 
Alphanumerical Notation? The case of a Mozarabic 10th Century Andaluī Manuscript", Suhayl (Barcelona) 3 
(2002-2003), pp. 176-177, tableau 1. 
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ریاضی مرتبط با آن، با سّنت شـرقی  یها روشمیان مصریان رایج بوده است. البته این عددنویسی و 
حسـاب «شـهرت دارد و بـه » حسـاب بیزانسـی«یـا » حسـاب رومـی«فرق دارد. این سّنت به نـام 

در کتـاب نیـز )  ه۴ ۀاقلیدسـی (سـد ؛نزدیک است» حساب ذهنی«و » حساب دستی«یا » انگشتی
  ١آن توضیح داده است. ۀمهّمش پیرامون علم حساب دربار

هـای گونـاگون ایـن نـوع مقالـه بـه جنبـه ۱۵تـاکنون در بـیش از چهاردهم هجری  ۀاز آغاز سد
: اصـول عملـی آن؛ شـهرهای غـرب ۀ این موضوعات اسـتعددنویسی پرداخته شده است؛ از جمل

ای هـای محاسـبهکاربردی آن و شیوه یها روشگونه عددنویسی در آنها رواج داشته؛ اسالمی که این
تـوانیم امـروزه مـی هـا پژوهشرود. ما به کمک ایـن که در حل برخی از مسائل معامالت به کار می

، کاهش است این اعداد در اندلس و مراکش سایه افکنده ۀشماری از ابهاماتی را که پیرامون تاریخچ
  دهیم.

پذیر نیست؛ این در حالی است کـه متنـی اعداد رومی امکان پیدایشکه تعیین تاریخ  اید گفتب
ایبـری وجـود دارد  ۀدر شبه جزیر ٢])Urgellل [گخطی اور ۀ(نسخ رم هجریاچه ۀکهن متعلق به سد

 منشـأ ۀتوانـد بـه اثبـات فرضـیمـی این امر؛ روشن کنداین گونه اعداد را  پیدایشتواند تاریخ که می
  ٣دفاع کرده است.این فرضیه خود از  ۀدر مقال نکمک کند. کولهم یونانی این اعداد 

 کهن
ً
 ۀترین مدارک مکتوبی کـه از کـاربرد ایـن اعـداد در اسـناد عربـی منطقـبه هر حال، ظاهرا

 ۀیـک نسـخعبـارتی کـه در گردد، و ایـن مطلـب از میۀ سوم هجری براندلس حکایت دارد، به سد
شود؛ زیرا کاتب بـرای نشـان ) دانسته می R. II. 18اسکوریال (ش. ۀخطی عربی موجود در کتابخان

  از حروف زمام بهره گرفته است. ها سالو  ها ماهدادن روزها و 
ششم  ۀافزون بر این، سند دیگری در دست است که از کاربرد این حروف دست کم از اواخر سد

دهد. این سند همچنین بیانگر آن است که کاربرد این حـروف تـا ) خبر میتولدودر طلیطله ( هجری
هایی از کاربرد این حـروف در آثار و نشانههمچنین،  ٤استمرار داشته است. هشتم هجری ۀپایان سد

ترین زمان کاربرد این حـروف مایورکا به دست آمده است. البته طوالنی ۀدر جزیر هفتم هجری ۀسد
اسـت و غرناطه (گرانادا) بوده است؛ زیرا در این دو شهر متونی یافت شده ) والنسیا بلنسیه (در شهر 

                                                    
، ۹۵، ۴۹، ۴۷م. ص  ۱۹۸۵، تحقیق: ا. س. سعیدان، حلـب منشـورات جامعـة حلـب، کتاب الفصول فی الحساب الهندی ،اقلیدسی .١

۱۱۸ ،۲۳۶.  
2. R. Comes: “Arabic, Rūmī, Coptic…” pp. 161-166. 
3. J.  S.  Colin:  :«De  l'origine  grecque  des  “chiffres  de  Fès”  et  de  nos  "chiffres  arabes"»,  Journal Asiatique, 

222(1933) , pp. 196-198.  
وی) که در پایان مقاله آمده است.  زیج جامعکوشیار گیالنی (بخشی از » ابعاد و اجرام«ای از نسخۀ خطی  نیز نگاه کنید به تصویر صفحه

در اینجا به وضوح از حروف الفبای یونانی به صورتی که در یونان رایج بود برای نمایش ارقام استفاده شده است. ساختار این نظام 
  م.ـ رود همانند ارقام ابجد است که در آن حروف الفبای عربی به کار می» الفعددی«

4. S. P. S. J. van Koningsveld: The Latin-Arabic Glossary of the Leiden University Library, Leiden, 1997, p. 30. 
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، و در آنهـا از اعـداد رومـی بـرای ثبـت انـددرآمـدهنگارش به هم میالدی هشتم و ن های هکه در سد
 هـا خیتارگیری مساحت و ضبط ها و اسناد رسمی، و نیز ثبت اوزان و اندازههزینه ۀو سیاه ها حساب

توان به محاسباتی که می یها روشدر برخی از این اسناد هم ارزش این اعداد و  است.شده استفاده 
  ای از مسائل گوناگون معامالت را حل کرد، نشان داده شده است.آنها پاره ۀوسیل

بردند، به طور کلی باید گفـت کـه ایـن ای که از حروف زمام بهره میشدهمشاغل شناخته ۀدربار
  رفته است.غلی به کار میش ۀحروف در چهار زمین

در  رقـامفـروش از ایـن افـروش و خـردهبازرگانی بود؛ بازرگانان عمـده یها تیفعالنخستین آنها 
گیـری بهـره انـدازه یهـا اسیمق، و بهـاهـای گـرانپارچه ۀنامضمانتُمهر محاسبات خود، و نیز در 

ایـن حـروف از سـوی شـد، و میمرتبط  ییقضا یها دستگاه یها تیفعالگرفتند. دومین زمینه به  می
سندنویسان، سردفتران و قاضیان به هنگام تنظیم قراردادهای مالی و تقسیم ارث میـان وارثـان مـورد 

در ادارات مالیات و از سـوی حسابرسـان  ارقامگیری از این بهره ۀگرفت. سومین زمیناستفاده قرار می
 یهـا تیفعالو مأموران اخذ مالیات و بازرسان مالیاتی بوده است، و چهارمین و واپسـین زمینـه بـه 

هـا و یــا نوشـتهگـذاری برخــی از دسـتپردازانـی ارتبـاط داشــت کـه بـرای شـمارهکاتبـان و نسـخه
  ١کردند.استفاده می رقامهای چهاربرگی از این ا مجموعه

همچنین گفتنی است دست کم برخی از خوانندگان در شهرهای مراکش نیز با عددنویسی رومی 
) ق۸۰۸ و( خلـدونابـن ۀمقدمکتاب  ۀاند، و این آشنایی پس از انتشار نخستین ترجمآشنایی داشته

ه زایجـ تـدویندر  رقـامصورت پذیرفته است؛ چرا که وی در این اثر به کاربرد ایـن ا[به زبان فرانسه] 
نجـومی کـه در برخـی از شـهرهای  یهـا تیفعالرومی در  رقامافزون بر کاربرد ا ٢اشاره کرده است.

رواج داشت، این نوع عددنویسی در شماری از ادارات این منطقـه نیـز از سدۀ ششم هجری مراکش 
انـد، و ، و این سخنی است کـه برخـی از نویسـندگان ایـن سـده آشـکارا بیـان کـردهرفت به کار می

و بر هر وتری حروفی پیاپی ترسیم شده اسـت، «...خلدون خود نیز در این باره چنین گفته است:  ابن
از آن جمله ترسیم حروف زمام است که در نزد دیوانیان و محاسبان مغرب در ایـن عصـر عبـارت از 

  .٣»باشداشکال اعداد می
کید میق۸۱۰ودر همین دوران، ابن زکریای اندلسی (  نه عددنویسی در مغـرِب کند که دو گو) تأ

دهی رواج داشته اسـت: یکـی دسـتگاه شـمار دهـ ها یسیعددنونزدیک، یعنی آفریقا، بیش از سایر 

                                                    
1. B. R. Goldstein: Al-Biṭrūjī: On the Principles of Astronomy, New Haven-London, Yale University Press, 1977, 

vol. 2, pp. 5, 9, 37, 41, sq.  
2. K. De Slane: Prolégomènes, Paris, Imprimerie impériale, 1863-1865, vol. 3, p. 205.  

 ،۱۳۷۹، ترجمۀ محمد پروین گنابادی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ نهم، تهران خلدون مقدمۀ ابنخلدون،  عبدالرحمان بن .٣
   .مـ ۲۱۸ـ  ۲۱۷، ص ۱ج 
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رومـی اسـت،  رقامای هم که گواه کاربرد اشدهترین سند شناختهکهن ١هندی و دیگری حروف زمام.
  ٢.اندی کتابت شدههشتم هجر ۀهایی است که در سدنوشتهعددنویسی صفحات دست

هـای ای کـه بسـیاری از نامـهادامه داشته اسـت، بـه گونـه بعد همهای کاربرد این اعداد در سده
پـس از  وعرضـون (توان بـه گـواهی ابـنهستند. در این باره می رقامبا این ا ییها خیتاررسمی دارای 

 ٣دور حکایت دارد، اشاره کـرد. در اسناد رسمی مغرِب  رقام) که در آن از استمرار کاربرد این اق۹۷۱
هنـدی در کشـورهای دهی این نکته بیانگر آن است که با وجود گسترش وسـیع دسـتگاه شـمار دهـ

  رومی نیز کنار گذاشته نشده است. رقاممغرب، به کارگیری ا
ای در ) با بازگشت به سّنت گذشـته، منظومـهق۱۰۹۱ وعبدالقادر فاسی ( یازدهم هجری ۀدر سد

 سـیزدهم هجـری ۀو در پایان سـد ٤رومی سرود، ۀگانبیست و هفت ارقامگوناگون  یها شکلوصف 
ی را جـز در راسـتای اسـتمرار بعداین اقدامات  ٥قاضی احمد سکریج به شرح این منظومه پرداخت.

ر توان تفسیر کرد، و این سخنی است که کولن بنمیانجام کارهای قضایی ثبت اسناد و  ۀسّنت گذشت
کید کرده ا آن رومی، به منظور ثبت اسناد ارث از  رقامگفته است: کاربرد ا م۱۹۳۳ست. او در سال تأ

  ٦سوی دفترداران اسناد رسمی در شهر فاس همچنان ادامه دارد.

  روم در آثار ریاض ارقام
ن اشـاره کـردیم، ه آقضایی، مالی، بازرگانی، و ثبتـی کـه بـ اموررومی در  رقامهمسو با به کارگیری ا

مسـتقل یـا  ابـوابی  یهـا کتابداشتند، و برای مخاطبـان خـود  توجهبه این اعداد  ها هم دان ریاضی
مسائل مربوط به معامالت به نگـارش درآوردنـد.  برخیهای محاسباتی حل دستورو  ها روش ۀدربار

مـا در  ٧یـاد شـده اسـت.به اختصار ای از مقاالت پژوهشی های پیشین، در پاره از این پدیده در دهه
کـه برخـی از آنهـا تصـحیح و  -منابع خطـی ۀادامه با بازنگری در عناصر شناخته شده، آنها را بر پای

گاهبا  -استتحقیق نشده    تازه کامل خواهیم کرد. یها یآ

                                                    
  ر، پ. ۸گ  کتابخانۀ ملی مراکش،  ،۵۶۱خطی ش  ۀ، نسخأعمال الحسابحط النقاب بعد رفع الحجاب عن وجوه ابن زکریای اندلسی،  .١

2. M. G. Balty-Guesdon : «La numérotation des cahiers et la foliotation dans les manuscrits arabes datés 
jusqu'à 1450», Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée [En ligne], 99-100| November 2002, p. 
109, mis en ligne le 12 mai 2009. 

  پ. ۷۷گ کتابخانۀ ملی مراکش، رباط،  ۷۶۳۵، نسخۀ خطی ش. النبذة الالئقة فی الطریقة التوثیقیةعرضون، ابن .٣
  ، بجایه، الجزایر.، کتابخانۀ اولحبیبSC 05، نسخۀ خطی ش. القلم الفاسیفاسی،  .٤
 .۲۰ـ  ۱۳، همان، ص المتعلم والناسی فی صفات أشکال القلم الفاسی إرشادسکریج،  .٥

6. J. S. Colin, op.cit. , p.194. 
7. Y. Guergour : «Les différent systèmes de numérotation au Maghreb à l'époque ottoman : l'exemple des 

chiffres rūmī», Actes du XXe Congrès International d ̕ Histoire des Sciences (Liège, 20-26 Juilet 1997) , A. 
Djebbar, F. Günergun et E. Ihsanoglu (édit.) : Technology and Industry in the Ottoman World, Brepoles. 
Turnhout, 2000, pp.67-74. 

  .۱۳۲- ۱۲۶) ، ص۲۰۰۲/  هـ۱۴۲۲، (۳۶۳ ش.، دعوة الحق، »ااکتشاف کتاب ریاضی جدید البن البنّ «م. ابالغ:  -
Lamrabet, D.: Aperçu sur les systèms de numération en usage au Maghreb du XVIIe siècle, Publications de la 

Faculté des Lettes et des Sciences Humaines, Rabat, Série «Colloques et Séminaires» n◦ 104(2003) , pp. 23-
37. 
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گـردد. میبر ششم هجری ۀای که به این موضوع مربوط است، به سدشدهترین اسناد شناختهکهن
دان بـا ایـن ریاضـی ١ت از ابن بندود اندلسی که به دست ما نرسیده است.ای اس از این میان، نگاشته

 ۀنگارش این اثر مهم در دانش حساب به شهرت رسید. این اثـر کـه اینـک دسـتیاب نیسـت در سـد
و ممکـن  ٢اندلسی بارها و با دقت به آن اشاره کرده اسـت، یمتداول بوده، و ابن زکریا هشتم هجری

  ٣) بوده باشد.ق ۵۹۵و رشد فیلسوف نامی (گردان ابناست ابن بندود یکی از شا
هید (

ُ
وران دان ساراگوسا (سرقسـطه) کتـابی بـرای پیشـه) ریاضیق۵۷۰و در همان دوران، ابن ش

بشکوال، ابوابی از این کتاب به مسائل و موضوعاتی همچون مساحت اشـکال . به گواهی ابننوشت
برداری اراضی و محاسبات بـا بـه کـارگیری حـروف هندسی و مسائل مربوط به تقسیم ارث و  نقشه

  ٤زمام پرداخته است.
 در  الکامل فـی الحسـاببا نام را ، ابوبکر حّصار کتاب بزرگ خود ششم ۀسدهمین در 

ً
احتمـاال

یگانه و متأسفانه ناقصی که بیست و پنج سال پیش یافت شد،  ۀاشبیلیه (سویل) منتشر کرد. در نسخ
  ٥تفصیل سخن گفته است:در دو جا به نویسنده از عددنویسی رومی

درباریـان آغازد که این اعداد در روزگار وی نزد می چنینسخن خویش را  ،حّصار در باب اّول. ۱
گانـه، و کارمندان ادارات بزرگ همواره رواج داشته اسـت. او بـا برشـمردن حـروف بیسـت و هفـت

هـای روش معمـول نگـارش مرتبـه شود، و سـپسافزاید: این حروف از چپ به راست نوشته می می
گـاه دهـد، و آنمختلف هزارگان را با افزودن خطوطی کوچک زیـر هـر یـک از حـروف، شـرح مـی

دهد که به جای این خطوط (که فضـای زیـادی را در نگـارش اعـداد چنـدرقمی اشـغال پیشنهاد می
ربی که از سوی خطوط (در عددنویسی ابجد ع تعدادشد)، حرفی مطابق کرد و موجب اشتباه می می

  رفت) نگاشته شود.اخترشناسان به کار می
ــ. ۲ ــه مقایس ــت، ب ــرب اس ــل ض ــه فص ــاب دوم ک ــار در ب ــان  ۀحّص ــا روشمی ــه  یه ــوط ب مرب

گویـد: عددنویسـی رومـی بـا عددنویسـی پردازد، و مـیروزگار خویش می ۀگانسه یها یسیعددنو
کید می  از جنبابجدی مطابق است. او تأ

ً
فّنی تنها مـانع بـر سـر راه کسـی کـه در پـی  ۀکند که صرفا
که وی با مثالهـای گونـاگون آن را شـرح  - ها توانپایۀ فراگیری چگونگی کاربرد این اعداد است، در 

  نهفته است. ـداده 
                                                    

  . پ ۸ ، گ، همانحط النقاب بعد رفع الحجاب عن وجوه أعمال الحسابسی، ابن زکریای اندل .١
 پ.  ۸۵پ،  ۲۸پ،  ۲۶ر،  ۱۰همان، گ  .٢
  .۲۹، ص ۱۹۷۳، تحقیق عباس، بیروت، دار الثقافة، I ،VI، ج الذیل والتکملة لکتابی الموصول والصلةعبدالمالک، ابن .٣
، چاپ رباط، مطلع األنوار ونزهة البصائر واألبصار ،ابن عسکر و ابن خامس؛ ۲۲۵، ص۱۹۹۴، چاپ رباط صلة الصلة، ابن زبیر .٤

  .۳۵۵، ص ۱۹۹۹
5. M. Aballagh & A. Djebbar : «Décoouverte d ̕un écrit mathématique d ̕al-Ḥaṣṣar(XIIes.): le Liver I du Kāmil», 

Historia Mathematica n 14 (1987) , pp. 147-158. 
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کند که این دو دستگاه شمار کارآیی کمتـری نسـبت بـه حـروف غبـار وی همچنین یادآوری می
عملکـرد آن مختصـرتر و بـه منظـور «) دارنـد؛ زیـرا هنـدیدهی (یعنی دستگاه شـمار وضـعی دهـ

ز اکوشـد . با این حال او مـی»تر استدرستی بداند، مناسباستخراج مطلوب برای کسی که آن را به
در روزگـار مـا «گویـد: ذکـر کنـد. او مـی ارقـامبرای مقّدم داشتن ایـن را مناسب توجیهاتی  یها راه

رومـی  رقـامبـا اشـماری نیـز و گیرنـد، از اعداد عربی بهره میبیش از هر چیز مبتدی آموزان  حساب
  .١»دهندمیحروف غبار تغییر و سپس آن را به  ،آموزندمیحساب 

 ۀعربـی، در سـد رسد به کارگیری اعداد رومی در کشورهای مغرِب البته باید گفت که به نظر نمی
آنچـه : «گویـد چنین میداِن سبتی، کاهش یافته باشد، و این سخنی است که ابن رشیق، ریاضی بعد

در سرزمین ما مغرب شهرت دارد، دو روش است: نخست: روش رومی که پیشگام اسـت، و دیگـر 
آموزشـی، و روش دوم  ۀتـرین شـیوتـر و مناسـبروش نخستین سـاده دارد. روش هندی که غبار نام

  .٢»ش نخستین ترجیح داردیادگیری رو تر است، و از همین رو در آغازِ تر و برای تفهیم عمیقخاص
سـت، ولـی در ه ادانی ۀ)  که زادق۶۲۶ ومنعم (ابن هفتم هجری ۀیا آغاز سد ششم ۀدر پایان سد

 ۀمنتشـر کـرد. ایـن کتـاب دربرگیرنـد فقـه الحسـابمراکش زندگی کرده، کتـاب خـود را بـا عنـوان 
این کتـاب همچنـین  در ٣است.تحلیل توافقی فیثاغورسی اعداد و  ۀنظری ۀجدید در حوز یها یبررس

مشاغل گوناگون برآورده سازد، بـه  ۀتواند نیازهای کاربران را در عرصچندین روش محاسباتی که می
نمایـد، هایی به عددنویسی رومی در این کتاب شگفت نمیخورد. از همین رو وجود اشارهچشم می

رود؛ زیرا تنها به این تذکر به خواننـده بسـنده شـده ها تالشی اندک به شمار میهرچند که این اشاره
ط بر حساب انگشتی و 

ّ
  ٤.هاست توانپایۀ است که حساب با این اعداد نیازمند تسل

 قـانون الحسـابمنعم، پیرامون این موضوع در کتـاب ما از مطالبی که قاضی شریف، شاگرد ابن
بـدان بّنـا  ایم، ولـی شـاگرد او، ابـننیافته گاه به این کتاب دستبیان کرده، آگاهی نداریم؛ زیرا هیچ

رسد عنـوان وی دو رساله در توصیف و کاربرد عددنویسی رومی نوشته که به نظر میپرداخته است. 
آن یکی باشـد.  ۀبا یکی از دو عبارت موجود در مقدمّ  -ترین آن دو و چه بسا قدیم -نخستین رساله 

  ٥.»وجوه قریبة فی الحساب والزمام«و  »الحسابکتاب فی أعمال «اند: این دو عبارت چنین

                                                    
 . ۲۲ـ  ۱۷، ص ۳۱۳یوسف، مراکش، ش. ، نسخۀ خطی کتابخانۀ ابنالکتاب الکامل فی الحساب، الحّصار .١
فی تاریخ العلوم العربیة، دار  اتدراسال ،مؤسسۀ ملک عبدالعزیز ،، م. أبطویرشیق السبتی فی تصنیف العلومرسالة ابنمرابط، ا. ل .٢

  .۶۲، بخش عربی، ص ۲۰۰۷البیضاء، ، 
3. A. Djebbar: «Figurate Number in the Mathematical Tradition of Andalus and the Maghribi» , Suhayl, 

Barcelone, n° 1 (2000) , pp. 57-70.; A. Djebbar: L'analyse combinatoire au Maghreb : l'exemple d'Ibn 
Mun‘im (XIIe- XIIIe siècles) , Paris, Université Paris-Sud» Publications Mathématiques d'Orsay, nĶ 85-
01(1985). 

 .۲۲۰ـ  ۲۱۹ق، کتابخانۀ ملی مراکش، ص ۴۱۶، نسخۀ خطی ش. فقه الحسابمنعم، ابن .٤
  .۱۳۲ـ  ۱۲۶، همان، ص »البّنااکتشاف کتاب ریاضی جدید البن«م. أبالغ،  .٥



 

  

۶٢ 

 کنندۀ رسـمای در ده بیت در بحر رجز آورده است. شکل این اعداد، قصیده ۀنویسنده، پس از ارائ
و سپس آنها را بـا حـروف بیسـت و  ١رومی را کشیده، ۀگانبیست و هفت ارقاماین اشکال،  ۀناشناخت

آن چند فصل را به عملیات مربوط به درهم و دینار کـه  ابجد عربی مقایسه کرده، و پس از ۀگانهشت
  دو واحد پول داخلی هستند، اختصاص داده است.

این رساله دارای دو بخش است: بخش نخست به عددنویسی رومی اختصاص یافته و نویسـنده 
و اعشار آنهـا پرداختـه، و در  ها درهمگانه، به تبیین چگونگی کتابت بیست و هفت رقاما ۀپس از ارائ

و عملیات مربوط به دینارها را بیان کرده، و سپس به سراغ شـرح چگـونگی کتابـت  ها توانپایۀ ادامه 
نخسـت نیـز از حـل مسـائل  بخِش  . در پایاِن است گیری حبوبات و اعشار آنها رفتهواحدهای اندازه

  ٢افی سخن به میان آمده است.مربوط به صّر 
هنـدی اختصـاص دارد: جـدول دهی هـای گونـاگون عددنویسـی دهـبه نشانه بخش دوم رساله

تسمیه (تقسیم عـدد کوچـک  الگوریتم تقسیم، عمل ون درستی ضرب،ضرب، الگوریتم ضرب، آزم
  ٣، جمع و تفریق.بر بزرگ)

پردازد، در آن اثرگذاری سـّنت هندی میدهی که این بخش تنها به دستگاه شمار ده وجود اینبا 
  شود.دیده می هشد عرضهتی و حساب ذهنی در سطح تنظیم عملیات محاسباتی حساب انگش

به کـار  تلخیص أعمال الحساباش نویسنده در این بخش، بر خالف ترتیبی که در کتاب پرآوازه
گرفته، ابتدا ضرب و تقسیم و پس از آن جمع و تفریق را آورده؛ گویی نویسنده بـا ایـن کـار خواسـته 

حساب هندی عادت دهد، همچنان کـه  یها روشرومی و حساب انگشتی را به  ارقاماست کاربران 
است. البتـه عامـل دیگـری نیـز ایـن فرضـیه را  کردهچنین  ٤الحساب الهندیخوارزمی نیز در کتاب 

رومـی اسـت، در حـالی کـه  در آن روزگـار  رقـامبـا ا ها حسـابنتـایج  عرضۀکند، و آن تقویت می
  ای داشته است.عددنویسی هندی رواج گسترده

 بـه مسـئلشدهترین متن شناختهبّنا کهن دوم ابن ۀرسال
ً
عددنویسـی رومـی و  ۀای است که صـرفا

نوشتی که توانستیم از آنها آگاهی یابیم، این رساله دارای عنواِن پردازد. در دو دستکاربردهای آن می
 ۀگانـحروف بیست و هفـت ۀنویسنده پس از ارائ ٥است. االقتضاب من العمل بالرومی فی الحساب

                                                    
نسخۀ خطی کتابخانۀ  ؛ نیز: ۲۴ـ ۱ک، ص  ۱۰۶۱مراکش، رباط، ش. ، نسخۀ خطی کتابخانۀ ملی قریبة فی حساب الزمام وجوهابن بّنا،  .١

  .۲۰۹۹۴، ش ۱۹۹۴، بیروت، دارالغرب االسالمی، یوسففهرس مخطوطات خزانة ابنالعربی، . نکـ: س. ابن۱ /۴۷۸یوسف، ش. ابن
 .۱۲ـ  ۱، ص ن، نسخۀ خطی مراکش، رباط، هماوجوه قریبة فی حساب الزمامابن بّنا،  .٢
  .۲۴ـ  ۱۲ همان، ص .٣

4. A. Allard : Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī,  Le  calcul  indien  (Algorismus)  ,  versions  Latines  du XII  
siecle, Paris, Blanchard- Namur, Société des Etudes Classiques, 1992. 

؛ نسخۀ ۴۳۲ـ  ۴۲۵ق، ص  ۴۱۶مراکش، رباط، ش. ، نسخۀ خطی کتابخانۀ ملی فی الحساب بالرومی ، االقتضاب من العملبّناابن .٥
  .۲۶ـ  ۱۳، ص ۴۷۸/۲یوسف مراکش، ش. خطی کتابخانۀ ابن
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و یـا برابـر بـا  ۱۰این عددنویسی، و نیز حروف کسرهای گویا (یعنی اعدادی که مخرجشان کمتر از 
، رفتـهعملیات ریاضی را، البته این بار بر اساس ترتیبی که در سّنت حساب هندی به کار  ١است) ۱۰

عملیـات در مـورد انـواع مختلـف  دهد. یعنی: ابتدا جمع اعداد طبیعی، و در ادامه، همینادامه می
کسرهای به کار رفته در کشورهای مغرب در آن روزگار: کسرهای متصل با مخرج مشترک و یا بـدون 
مخرج مشترک، کسرهای منفصل، و سپس کسرهای مـزدوج (یعنـی کسـرهایی کـه از ترکیـب کسـر 

سـری اختصـاص آید). فصل دوم به عملیات تفریق اعـداد طبیعـی و کمتصل و منفصل به دست می
پـردازد، و فصـل مـیعملیات ضرب اعداد طبیعـی و کسـری  دارد؛ نویسنده در فصل سوم به بررسی

تقسیم است، و ایـن عملیـات بـر اسـاس روش حسـاب انگشـتی و  ۀپایانی بخش نخست نیز دربار
مل اعـداد کسـری نتیجـه شـارسد، و هنگامی که حساب ذهنی، یعنی مرحله به مرحله، به انجام می

    ٢گردد.ود، کسرهای گویا مطرح میش می

 برخـی از مسـائل معـامالت،  تر کوتاهبخش دوِم رساله که بسیار 
ّ

از بخش نخست است بـه حـل
 
ّ
گذاری شده کـه بـا واحـدهای طال و نقره میان سه نفر، خرید و فروش مواد نرخ ۀتقسیم تعدادی سک

، که البته نویسنده دالیل خود داختصاص دار مصرف مقدار روغن چراغو گیری شده، گوناگون اندازه
توان حدس زد که این مسئله نیـز از مسـائل گونـاگونی کند، ولی میبیان نمیۀ آخر را برای طرح گزین

گرفتـه، و نویسـنده مسـائلی را کـه در معـامالت است که در روزگار او مورد بحث و بررسی قرار می
  ٣شده، برگزیده است.می یاد میرقام  اگیری از روزمّره رایج بوده و از آنها با بهره

گانه، چیـزی جـز دالیلـی بـرای کاربردی، چهار مسئله از میان مسائل پنج یها حلدر سطح راه 
پنجم که اّول ذکـر شـده، بـه تقسـیم سـود میـان سـه شـریک  ۀنیست، اما مسئل ها یریگ اندازهتبدیل 

ویسـندگان مراکشـی کـه بـه سـّنت ن یها کتاباختصاص دارد. این مسئله به طور معمول، یعنی در 
شود، و روش اساسی به کار گرفته شـده بررسی می» شراکت«د، در بخش نحساب هندی گرایش دار

ص در این مسئله چنانچـه سـهم هـر یـک از  تقسیم به نسبتدر این میان روش 
ّ

است. به طور مشخ
c شریکان را به ترتیب با ,c ,c1 2 b سـود معاملـه، و ۀدهنـدنشان b نشان دهیم، و حرف 3 ,b ,b1 2 3 

  گذاری آنان باشد، داریم:سود سه شریک به نسبت سرمایه

ic bb i , ,
c c c= =
+ +1

1 2 3
1 2 3  

                                                    
  نگاه کنید به پایان مقاله. .١
 .۲۴ـ  ۱۳، ص ۴۷۸/۲؛ نسخۀ خطی ش. ۴۳۰ـ  ۴۲۵ق، ص  ۴۱۶همان، نسخۀ خطی ش.  .٢
  .۲۶ـ  ۲۴، ص ۴۷۸/۲؛ نسخۀ خطی ش. ۴۳۲ـ  ۴۳۱ق، ص  ۴۱۶همان، نسخۀ خطی ش.  .٣
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 شناخته شده بود، و در کتاب  این فرمول از سوی ابن
ً
رفع الحجـاب عـن وجـوه أعمـال بّنا کامال

گیرد روش دیگری را به کار می االقتضاب ۀبه طور مفّصل بدان پرداخته است، اما در رسال ١الحساب
گانـه بـر بدین صورت که او سه رقم اولیـه بـرای سـودهای سـه ؛انجامدکه به حل تقریبی مسئله می

گزیند، سپس در صورتی کـه مجمـوع برمی bگذاری کلی و سود حسب تناسب تقریبی میان سرمایه
  دهد.م بیش از سود کلی باشد، آنها را کاهش، و چنانچه کمتر از آن باشد، افزایش میاین ارقا

  هفتم هجری ۀاعداد روم در آثار نویسندگان مراکش پس از سد
انـد، تنهـا تعـداد بّنا پیروی کـرده ریاضیدانانی که مستقیم یا غیر مستقیم از ابنفراواِن با وجود شمار 

توانـد دو دلیـل اند. این مسـئله مـیرومی اشاره کرده عددنویسیبسیار اندکی از آنان در آثار خود به 
و حسـاب هنـدی در  ارقـامشـود کـه در گسـترش داشته باشد: دلیل نخست به تحـولی مربـوط مـی

  جنبآمد کشورهای مغرب پدید
ً
ن ایـن موضـوع در فّنی دارد، بـه مطـرح نشـد ۀ، و دلیل دوم که صرفا

هشتم و نهـم های یابد، و این کتابی است که در طول سدهارتباط می تلخیص أعمال الحسابکتاب 
  بیشترین شرح و پژوهش را در منطقه از آِن خود کرده است.هجری 

، تنهـا در ده حط النقاب بعد رفع الحجاب عن وجوه أعمال الحسابابن زکریا اندلسی در کتاب 
گانـه، و شـرح نگـارش هزارگـان، و کند، و به نگارش رموز بیست و هفتاشاره می مارقاسطر به این 

  کند.ای در توصیف این اعداد که در آن روزگار شهرت داشت، بسنده میذکر بیتی از قصیده
اشـاره  -بّنـا ابـن ۀبدون ارجاع بـه دو رسـال -دیگری که به اعداد رومی  ۀمراکشی پرآواز ۀنویسند

 عرضـۀنخسـت بـه  حـط النقـاب عـن وجـوه أعمـال الحسـابقنفذ است. او در کتاب کند، ابن می
پردازد، البته او این کار را در البالی عبارات کسـرها و واحـدهای پـولی آن رومی می های ارقام شکل

دهـد تـا بـدین ، انجـام مـیرقم) به صورت خطی بر روی ۹تا  ۱ویژه واحدهای دینار ( از روزگار، به
کنـد کـه ایـن بازشناخت. او همچنین به خواننده سـفارش مـی ها درهمآنها را از دهگان وسیله بتوان 

را برای نشان دادن وضعیت خالی در حالتی کـه در یکـی از دو طـرف عـدد نباشـد، بـه » ؞«عالمت 
سـه عمـل  -کنـدو هر بار که مثالی برای واحدهای پولی ذکـر مـی -کار گیرد. وی سپس به اختصار 

کنـد، و در مـورد عمـل تفریـق ضرب) را از چهار عمل اصلی معروف مطـرح مـی (جمع و تفریق و
دانـان از آن دو کننـد کـه ریاضـیای اسـتفاده مـیوران از دو واژهدهد که پیشهاین آگاهی را به ما می

ـد ( استفاده نمی ـر (عـدد  کـوچکتر در تفریـق)، و متجِمّ عـدد کننـد، و ایـن دواژه عبارتنـد از: متبِصّ
  ٢تفریق). بزرگتر در

                                                    
  . ۱۹۹۴، فاس،رفع الحجاب عن وجوه أعمال الحسابابن البنا المراکشی،  .١
، الجزائر، مدرسۀ عالی استادان، کارشناسی ارشدنامۀ م)، پایان ۱۴۰۷/  ق۸۱۰و ( قنفذ القسنطینی، األعمال الریاضیة البنی. گرگور .٢
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دان نـام بزرگ، از دو ریاضی علمی ریاضیات در مغرِب  ۀبرای نشان دادن جنب نهم هجری ۀدر سد
در تلمسـان و  یتبـار بـود، ولـی سـالیان درازاندلسی که) ق۸۹۰ وشود: نخست قلصادی (برده می

دان بتـوان تونس زیسته است. شاید برای نادیده گرفتن عددنویسی رومی در آثار فـراوان ایـن ریاضـی
میانه و آفریقا در آن روزگار دیگـر کـاربرد چنـدانی نداشـت.  چنین دلیل آورد که این شیوه در مغرِب 

دور اسـت و در دو جـا بـه  ) است. او اهل مکناس در مغرِب ق۹۲۰و غازی (دان ابندومین ریاضی
بـه هنگـام بار به هنگام سخن از جمـع دو عـدد، و دیگـری عددنویسی رومی اشاره کرده است: یک

آن گونه کـه اهـل عمـل آن را بـه «سخن از کوتاه کردن چند کسر، که در هر دو بار با عبارت یکساِن 
  ١از آن یاد کرده است.» دهندرومی انجام می

ایم چهار اثـر بـه اسـتمرار ایـن کـاربرد گـواهی های پس از آن، تا آنجا که ما آگاهی یافتهدر سده
توصیف اشکال به کار گرفته شده در نگارش اعداد طبیعـی و کسـری، دهند. این آثار چهارگانه به  می

 ۀترین این چهار اثر در نسـخاند. کهنای بسنده کردهبدون ذکر چهار عمل اصلی و بدون حل مسئله
کتابت شده است. احتمال ق ۹۶۵در نسخه این  .وجود دارد -اسکوریال که پیشتر بدان اشاره کردیم 

عبارتی است کـه در آغـاز  ،باشد؛ زیرا این کتاب فیه رشم الزمام علی التمامرود عنوان این رساله می
 دربار

ً
 یهـا حلرومـی در چـارچوب راه  رقـامکـاربرد ا ۀرساله نوشته شده است. این رساله منحصرا

نگارشی برای دو واحد پول رایج در آن روزگار (درهم و دینار)، و واحدهای جزئـی مختلـف اسـت. 
 رقامای اختصاص یافته است که ده بیت از آن در توصیف اشکال افصل نخست این رساله به قصیده

رومی است. شایان ذکر است که این قصیده در بحر متدارک سروده شده، و نـه در  ۀگانبیست و هفت
 منظومه

ً
های علمی در بحر رجز، و حال آنکه بحر متدارک از جهت کاربرد دشوارتر است، و  معموال

تـوان مـیاسـت شود، و از آنجا که نویسنده از اصل این قصـیده سـخنی نگفتـه بحر رجز سروده می
ن و این احتمال درست باشد، سرایش قصیده را یـک قـر . اگرآن باشد ۀاو سرایند احتمال داد که خودِ 

حط آید؛ چرا که وی در کتاب زکریا اندلسی به دست میگواهی ابن ۀد، و این در سایبرمی تر نیم پیش
  ٢کند. بیت نخست آن را ذکر میالنقاب بعد رفع الحجاب 

ق است به ُعقیلی ( یازدهم هجری ۀدر سد
ّ
و نیز سه اثر دیگر وجود دارد که از آن میان دو اثر متعل

غـازی شـهرت ابـن بغیـة الطـالِب مکناس که با نگارش شرحی بر کتاب  دان اهل ) ریاضیق۱۰۷۶
یافت. او در کتابی که پیرامون علم تقسـیم ارث و اوقـات نمـاز اسـت، در پایـان بخـش مربـوط بـه 

                                                    →  
  .۱۶۵ـ  ۱۶۱، ص ۱۹۹۰

  .۱۴۱ـ  ۲۶، ص ۱۹۸۳، تحقیق محمد سویسی، حلب، دانشگاه حلب، حساببغیة الطالب فی شرح منیة الغازی، ابن .١
 پ.  ۸، همان، گ حط النقاب بعد رفع الحجابابن زکریا اندلسی،  .٢
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دومـین  ١دهـد.و روش کاربرد آنها اختصاص مـیفاسی  های ارقام عرضۀ شکلمواریث، فصلی را به 
 ٢نـام دارد. صور القلم الفاسی وأعماله و مبادئ صورة آحادهابیم، توانستیم بدان دست ینکتاب او که 

گونـه عددنویسـی ایـن رسد که محتوای آن به نمادهـای ریاضـِی از عنوان این کتاب چنین به نظر می
  بّنا مقایسه کرد. ابن االقتضاِب آن را با کتاب  توان میپردازد، و از همین رو  می

به انجام رسیده، جدیدترین اثری است که در آن  ق۱۳۱۵ ) که در سالق۱۳۶۲ وسکریج ( ۀرسال
فاسی پیشگفته که خـالی بـودن آن  ۀرومی توجه شده است. این رساله شرحی است بر قصید رقامبه ا

جای شگفتی ندارد؛ زیرا نویسنده از همان نخستین سـطرهای  ،از هرگونه عمل ریاضی و حل مسائل
ن آنها همچنـان ابزارهـا و تعـابیر فّنـی قـدیم بـرای واحـدهای وران گوناگون را که در میارساله، پیشه

دهـد، و از واحـدهای مختلـف پـول و وزن و پیمانـه و ، مخاطـب قـرار مـیشتهگیری رواج دا اندازه
کند، و سپس هر یک از ابیـات فاسـی را بـا بازسـازی و تکمیـل برخـی واحدهای جزئی آنها یاد می

صـفر در صـورت نبـود کسـر ایـن  ۀی و رمزگذاری به وسیلویژه در نگارش واحدهای پول، بهها شکل
 -وجـود نداشـت  یـازدهم هجـری ۀکه در سد -واحدها، و نیز تعیین دو کسر جدید برای واحد پول 

  ٣دهد.شرح می
ریاضیات که در آنها به موضوع عددنویسی رومی پرداختـه  ۀشداز بررسی مختصر منابع شناخته

نویسندگانی کـه  یشتربدر میان گیری دانش اندازهمربوط به  یها تالششود که شده، چنین آشکار می
تنهـایی ؛ زیـرا آن بـهنپـرداختیمبه آنان اشاره کردیم رواج داشته است، ولی ما آگاهانه به این موضوع 

موضوع مهمی است که در عـین حـال بـا ریاضـیات کـاربردی و معـامالت نیـز در پیونـد اسـت، و 
گیـری از منـابع دیگـر پژوهشی مستقل در این باره عرضه کنـیم و بـا بهـرهامیدواریم در آینده بتوانیم 

  عربی اهتمام ورزیم. در اندلس و کشورهای مغرِب گیری دانش اندازهبیشتر بر 

   

                                                    
  .۱۹۰۱، فاس، چاپ سنگی، سلک الفرائد الیواقیت فی الحساب والفرائض والمواقیتالعقیلی،  .١

J. S. Colin, op. cit., p. 194, note 4.  
  . ۱۲۰۳۲/۱۱نسخۀ خطی خزانۀ حسینیه، رباط، ش.  .٢
  . ۱۸ـ  ۱۷، همان، ص إرشاد المتعلم والناسی ...ا. سکریج،  .٣



 

 

۶٧ 

نو
دد
ع

ی
س
 ی

وم
ر

 ی
نو

ر 
آثا

ر 
د

ی
ان
دگ
سن

 
س
دل
ان

 ی
ش
اک
مر

و 
ی

 

  

  

۹ ۸  ۷ ۶ ۵ ۴  ۳ ۲  ۱    

 

´ ۱ 

´ ۱۰ 

´ ۱۰۰ 

´ ۱۰۰۰ 

´ ۰۰۰‚۱۰  

´ ۰۰۰‚۱۰۰  

من العمـل  االقتضابدر عدد نویسی رومی برگرفته از نسخۀ خطی کتاب  ۹۰۰‚۰۰۰نمایش اعداد صحیح از یک تا 
خطی افقـی در  بنای مراکشی. توجه کنید که سه سطر دوم تکرار سه سطر اول با افزودن پـاره ابن بالرومی فی الحساب

  زیر نمادها هستند. 
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  .بنای مراکشی ابن ...االقتضاب شکل کسرها در عددنویسی رومی در نسخۀ خطی کتاب 
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