اﺣﻤﺪ ﺟﺒﺎر  ٢و ﯾﻮﺳﻒ ﮔﺮﮔﻮر

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻫﺮ

٣
٤

ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﺘﺮﺟﻢ

اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻋﺜﻤـﺎن ازدی ،ﻣﻌـﺮوف ﺑـﻪ اﺑـﻦ ّﺑﻨـﺎ ) ۷۲۱ - ۶۵۴ق( رﯾﺎﺿـﯽدان،
اﺧﺘﺮﺷﻨﺎسّ ،
ﻣﻔﺴﺮ و ادﯾﺐ ﭘﺮآوازۀ ﻣﺮاﮐﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر و ﻧﮕﺎﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را در ﻋﻠـﻮم
و داﻧﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن روزﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ رﺷﺘﮥ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺣـﺪود ۱۷
اﺛﺮ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرشﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد .وی در اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ رﯾﺎﺿـﯿﺎت
ﻗﺪﯾﻢ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ،ﻫﻨﺪﺳﻪ ،ﺟﺒﺮ و ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
٥
درﺑﺎرۀ اﺑﻦ ّﺑﻨﺎ ،و ﺷﺮح ﺣﺎل و آﺛﺎر او در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ  ،اﻣـﺎ در اﯾﻨﺠـﺎ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺛﺮی از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻫﯿـﺪور ﺗـﺎدﻟﯽ )و ۸۱۶ق( ﮐـﻪ از
ﺷﺎرﺣﺎن ﺑﺰرگ آﺛﺎر اﺑﻦ ّﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،اﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾـﻦ اﺛـﺮ ﺷـﺮﺣﯽ اﺳـﺖ ﺑـﺮ ﮐﺘـﺎب
ّ
اﻟﺤﺴﺎب ٦اﺑﻦﺑﻨﺎ ﮐﻪ اﻟﺘﻤﺤﯿﺺ ﻓﯽ ﺷﺮح اﻟﺘﻠﺨﯿﺺ ﻧﺎم دارد .در ﻣﻘﺪ ّﻣﮥ اﯾـﻦ
ﺗﻠﺨﯿﺺ أﻋﻤﺎل
ِ
ّ
٧
اﺛﺮ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮح ﺣﺎل و آﺛﺎر اﺑﻦﺑﻨﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨـﺎﺑﻌﯽ
ّ
٨
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل اﺑﻦ ّﺑﻨﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای واﻣﺪار اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ّ
 .١ﺳﻬﯿﻞ ) ﻣﺠﻠﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻖ و ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ( ،ﺟﻠﺪ  ،۱۲ﺳﺎل ۲۰۱۳م .داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎرﺳﻠﻮن.
 .٢اﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮥ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻟﯿﻞ )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( اﺳﺖahmed.djebbar@wanadoo.fr .
 .٣درﺑﺎرۀ ﻣﺮﺣﻮم ﯾﻮﺳﻒ ﮔﺮﮔﻮر )۲۰۱۳- ۱۹۵۵م( ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۵ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،۱۳۹۳ص .۱۵۸- ۱۵۶
 .٤ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب m.baher1491@gmail.com
 .٥ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﮑـ EI2 :؛ داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ،ج ،۳ص  ۱۳۶ـ ۱۳۸؛ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ
ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،۱۳۷۵ ،ص .۲۰- ۱۷
 .٦اﯾﻦ اﺛﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯽ در ﻣﺮاﮐﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﺲ از اﺑﻦ ّﺑﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﺑﻮده ،و
ّ
ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ در ﺳﺎل  ۱۹۶۹م .از ﺳﻮی ﻣﺮﺣﻮم ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻮﯾﺴﯽ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺷﺮحﻫﺎی
ّ
 .٧اﺑﻦﻗﻨﻔﺬ ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﯽ )و  ۸۱۰ق( ﻫﻢ ﺷﺮح ﺣﺎل و ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از آﺛﺎر اﺑﻦ ّﺑﻨﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وی اﯾﻦ ﺷﺮح ﺣﺎل را در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺷﺮح ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﻠﺨﯿﺺ
ّ
ّ
أﻋﻤﺎل اﻟﺤﺴﺎب ﺑﺎ ﻧﺎم ﺣﻂ اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻦ وﺟﻮه أﻋﻤﺎل اﻟﺤﺴﺎب آورده اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﻪای از اﯾﻦ ﺷﺮح در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ رﺑﺎط ﺑﻪ ﺷـﻤﺎرۀ ۱۶۷۸
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.
ّ
ّ
 .٨ﻧﮑـ ّ :
ّ
ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻼغ ،اﺣﻤﺪ ﺟﺒﺎر ،ﺣﯿﺎة وﻣﺆﻟﻔﺎت اﺑﻦاﻟﺒﻨﺎ اﻟﻤﺮاﮐﺸﯽ ،ﮐﻠﯿﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﺤﻮث ودراﺳﺎت ،ش .۲۹

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۷ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ روﻣﯽ در آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
١
اﻧﺪﻟﺴﯽ و ﻣﺮاﮐﺸﯽ

۵۵

ﺟﺒﺎر در ﮐﺘﺎب ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺣﯿـﺎة وﻣﺆﻟﻔـﺎت اﺑـﻦ ّ
دﮐﺘﺮ ّ
ﻣﺤﻤﺪ َاﺑﻼغ و دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ّ
اﻟﺒﻨـﺎ
ّ
اﻟﻤﺮاﮐﺸﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ را آوردهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ دﮐﺘـﺮ ادرﯾـﺲ ﻧﻐـﺶ اﻟﺠـﺎﺑﺮی ،رﺋـﯿﺲ ﻣﺮﮐـﺰ
ّ
اﺑﻦ ّ
اﻟﺒﻨﺎ در رﺑﺎط ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﭼﻬﺎر دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﮐـﺮده ،و در
ّ
ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑـﺎﻋﻨﻮان »ﺗﺤﻘﯿـﻖ أﻓﻀـﻞ ﺗﺮﺟﻤـﺔ ﻗﺪﯾﻤـﺔ ﻻﺑـﻦ ّ
اﻟﺒﻨـﺎ اﻟﻤﺮاﮐﺸـﯽ ،ﻣﻘﺪﻣـﺔ ﮐﺘـﺎب
١
اﻟﺘﻤﺤﯿﺺ ﻻﺑﻦﻫﯿﺪور اﻟﺘﺎدﻟﯽ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ّ
اﺑﻦﻫﯿﺪور در اﯾﻦ ﻣﻘﺪ ﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻮزﯾﺪ ﻋﺒـﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑـﻦ اﺑـﯽاﻟﺮﺑﯿـﻊ
ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻠﺠﺎﺋﯽ )و ۷۷۳ق( و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤ ّﻤﺪ ﺑـﻦ اﺣﻤـﺪ
ّ
ﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ ﺟﻤﺤﯽ ﻣﺮاﮐﺸﯽ )زﻧﺪه در ۷۵۶ق( رواﯾﺖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .او در اﯾـﻦ ﻣﻘﺪﻣـﻪ از ﻧـﺎم و
ﺷﻬﺮت و ﺳﯿﺮۀ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ اﺑﻦ ّﺑﻨﺎ ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳـﺨﻦ ﮔﻔﺘـﻪ و ﻓﻬﺮﺳـﺘﯽ از ﻫﻤـﮥ آﺛـﺎر او ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﭼﻮن ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧـﯽ ،اﺻـﻮل دﯾـﻦ ،اﺻـﻮل
ﻓﻘﻪ ،ﻣﻨﻄﻖ و ﺟﺪل ،ﻓﻘﻪ ،ﻋﻠﻮم ادﺑﯽّ ،
ﺗﺼﻮف ،رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﮑﺎﻧﯿـﮏ و ...ﻋﺮﺿـﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻘﺪﻣﻪ
۵۶
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ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ روﻣﯽ ) ﮐﻪ ﻗﻠﻢ ﻓﺎﺳﯽ ﯾﺎ رﺷﻮم اﻟﺰﻣـﺎم ﻧﯿـﺰ ﻧﺎﻣﯿـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ( ﺗـﺎﺑﻊ دﺳـﺘﮕﺎه ﺷـﻤﺎر
دﻫﺪﻫﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ رﻗﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) ۹رﻗـﻢ ﺑـﺮای ﯾﮑـﺎن ۹ ،رﻗـﻢ ﺑـﺮای
دﻫﮕﺎن ،و  ۹رﻗﻢ ﺑﺮای ﺻﺪﮔﺎن( .در ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ  -ﮐﻪ از ﻫﺰارﮔﺎن آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد  -ﻧﯿـﺰ ﻫﻤـﯿﻦ ۲۷
ﯾﮑـﺎن ﻫﺰارﮔـﺎن،
رﻗﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،اﻣﺎ در زﯾﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺧﻄﯽ اﻓﻘﯽ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ِ
دﻫﮕﺎن و ﺻﺪﮔﺎن آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﮥ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮕﺎن از دو
ﺧﻂ اﻓﻘﯽ در زﯾﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ اﻋﺪاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻋﺪاد ﮐﺴﺮی
راﯾﺞ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺗﻘﺴﯿﻢ ارث ﺑﻪ ﮐـﺎر ﻣـﯽرﻓـﺖ ،و در ﻣﺒـﺎدﻻت ﭘـﻮﻟﯽ ﻧﯿـﺰ
ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﻋﺪاد ﮐﺴﺮی واﺣﺪﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ درﻫﻢ و دﯾﻨﺎر ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﮑﻞﻫﺎی ارﻗﺎم  -و ﻧﻪ ﺧﻮد اﻋﺪاد  -ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾـﻦ دﺳـﺘﮕﺎه
در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ اﺑﺠﺪی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ )از اواﺧﺮ ﻗﺮن دوم ﻫﺠﺮی ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﺳﻮ( در ﻣﯿﺎن اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ رواج داﺷﺘﻪ ٥،ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﮐـﻪ ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴـﯽ ﻗﺒﻄـﯽ در
 .١ﻧﮑـ www.albanna.ma :

 .٢اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ از ﺳﻮی ﻫﻤﮥ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن اﻧﺪﻟﺴﯽ و ﻣﺮاﮐﺸﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه آﻧﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ّ
 .٣ﺳﮑﺮﯾﺞ ،ارﺷﺎد اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ واﻟﻨﺎﺳﯽ ﻓﯽ ﺻﻔﺎت أﺷﮑﺎل اﻟﻘﻠﻢ اﻟﻔﺎﺳﯽ ،ص  .۱۳ﻓﺎس ۱۳۱۶ ،ﻫـ  ۱۸۹۸ /م .ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ.
 .٤ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ﻣﻘﺪﻣﮥ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺮوﯾﻦ ﮔﻨﺎﺑﺎدی ،ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﭼﺎپ ﻧﻬﻢ ،ﺗﻬﺮان
 ،۱۳۷۹ص .۱۰۲۲ ،۱۰۱۰ ،۱۰۰۹ ،۲۱۶

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.

 .١اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ،ﮐﺘﺎب اﻟﻔﺼﻮل ﻓﯽ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻬﻨﺪی ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ا .س .ﺳﻌﯿﺪان ،ﺣﻠـﺐ ﻣﻨﺸـﻮرات ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺣﻠـﺐ ۱۹۸۵ ،م .ص ،۹۵ ،۴۹ ،۴۷
.۲۳۶ ،۱۱۸

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.

ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻔﺤﻪای از ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ »اﺑﻌﺎد و اﺟﺮام« ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ )ﺑﺨﺸﯽ از زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ وی( ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح از ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﯾﻮﻧﺎن راﯾﺞ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ارﻗﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﻧﻈﺎم
»اﻟﻔﻌﺪدی« ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ارﻗﺎم اﺑﺠﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.ـ م

4. S. P. S. J. van Koningsveld: The Latin-Arabic Glossary of the Leiden University Library, Leiden, 1997, p. 30.

ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ روﻣﯽ در آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﺪﻟﺴﯽ و ﻣﺮاﮐﺸﯽ

ّ
ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮﯾﺎن راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ و روشﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ،ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﺷـﺮﻗﯽ
ّ
ﻓﺮق دارد .اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻧـﺎم »ﺣﺴـﺎب روﻣـﯽ« ﯾـﺎ »ﺣﺴـﺎب ﺑﯿﺰاﻧﺴـﯽ« ﺷـﻬﺮت دارد و ﺑـﻪ »ﺣﺴـﺎب
اﻧﮕﺸﺘﯽ« ﯾﺎ »ﺣﺴﺎب دﺳﺘﯽ« و »ﺣﺴﺎب ذﻫﻨﯽ« ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ؛ اﻗﻠﯿﺪﺳـﯽ )ﺳـﺪۀ ۴ﻫ( ﻧﯿـﺰ در ﮐﺘـﺎب
١
ّ
ﻣﻬﻤﺶ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب درﺑﺎرۀ آن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ.
از آﻏﺎز ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﺗـﺎﮐﻨﻮن در ﺑـﯿﺶ از  ۱۵ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﺟﻨﺒـﻪﻫـﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن اﯾـﻦ ﻧـﻮع
ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳـﺖ :اﺻـﻮل ﻋﻤﻠـﯽ آن؛ ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﻏـﺮب
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ در آﻧﻬﺎ رواج داﺷﺘﻪ؛ روشﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آن و ﺷﯿﻮهﻫـﺎی ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪای
ﮐﻪ در ﺣﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎ اﻣـﺮوزه ﻣـﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ
ﺷﻤﺎری از اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ اﯾﻦ اﻋﺪاد در اﻧﺪﻟﺲ و ﻣﺮاﮐﺶ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺎﻫﺶ
دﻫﯿﻢ.
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻋﺪاد روﻣﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﺘﻨـﯽ
ﮐﻬﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی )ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ اورﮔﻞ ] ٢([Urgellدر ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮۀ اﯾﺒـﺮی وﺟـﻮد دارد
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺪاد را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت ﻓﺮﺿـﯿﮥ ﻣﻨﺸـﺄ
٣
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﻋﺪاد ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﮐﻮﻟﻦ در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ دﻓﺎع ﮐﺮده اﺳﺖ.
ً
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻇﺎﻫﺮا ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪارک ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﮐـﻪ از ﮐـﺎرﺑﺮد اﯾـﻦ اﻋـﺪاد در اﺳـﻨﺎد ﻋﺮﺑـﯽ ﻣﻨﻄﻘـﮥ
اﻧﺪﻟﺲ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد ،ﺑﻪ ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،و اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ از ﻋﺒـﺎرﺗﯽ ﮐـﻪ در ﯾـﮏ ﻧﺴـﺨﮥ
ﺧﻄﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﺳﮑﻮرﯾﺎل )ش (R. II. 18 .داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﮐﺎﺗﺐ ﺑـﺮای ﻧﺸـﺎن
دادن روزﻫﺎ و ﻣﺎهﻫﺎ و ﺳﺎلﻫﺎ از ﺣﺮوف زﻣﺎم ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮی در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﺣﺮوف دﺳﺖ ﮐﻢ از اواﺧﺮ ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ
ﻫﺠﺮی در ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ )ﺗﻮﻟﺪو( ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﺣـﺮوف ﺗـﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺪۀ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی اﺳﺘﻤﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ٤.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،آﺛﺎر و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﺣـﺮوف در
ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی در ﺟﺰﯾﺮۀ ﻣﺎﯾﻮرﮐﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﺣـﺮوف
در ﺷﻬﺮ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ )واﻟﻨﺴﯿﺎ ( و ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ )ﮔﺮاﻧﺎدا( ﺑﻮده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ دو ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻮﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳـﺖ

۵٧

۵٨

ﮐﻪ در ﺳﺪهﻫﺎی ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآﻣـﺪهاﻧـﺪ ،و در آﻧﻬـﺎ از اﻋـﺪاد روﻣـﯽ ﺑـﺮای ﺛﺒـﺖ
ﺣﺴﺎبﻫﺎ و ﺳﯿﺎﻫﮥ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ،و ﻧﯿﺰ ﺛﺒﺖ اوزان و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﺿﺒﻂ ﺗﺎرﯾﺦﻫـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻫﻢ ارزش اﯾﻦ اﻋﺪاد و روشﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﮥ آﻧﻬﺎ ﭘﺎرهای از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﺣﻞ ﮐﺮد ،ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
درﺑﺎرۀ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهای ﮐﻪ از ﺣﺮوف زﻣﺎم ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﺣﺮوف در ﭼﻬﺎر زﻣﯿﻨﮥ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮد؛ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻋﻤـﺪهﻓـﺮوش و ﺧـﺮدهﻓـﺮوش از اﯾـﻦ ارﻗـﺎم در
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد ،و ﻧﯿﺰ در ُﻣﻬﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﮥ ﭘﺎرﭼﻪﻫـﺎی ﮔـﺮانﺑﻬـﺎ ،و ﻣﻘﯿﺎسﻫـﺎی اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی ﺑﻬـﺮه
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .دوﻣﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺷـﺪ ،و اﯾـﻦ ﺣـﺮوف از ﺳـﻮی
ﺳﻨﺪﻧﻮﯾﺴﺎن ،ﺳﺮدﻓﺘﺮان و ﻗﺎﺿﯿﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ارث ﻣﯿـﺎن وارﺛـﺎن ﻣـﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺳﻮﻣﯿﻦ زﻣﯿﻨﮥ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ارﻗﺎم در ادارات ﻣﺎﻟﯿﺎت و از ﺳـﻮی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﺎن
و ﻣﺄﻣﻮران اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺑﺎزرﺳﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ و واﭘﺴـﯿﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی
ﮐﺎﺗﺒـﺎن و ﻧﺴـﺨﻪﭘﺮدازاﻧـﯽ ارﺗﺒـﺎط داﺷــﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺷـﻤﺎرهﮔـﺬاری ﺑﺮﺧــﯽ از دﺳـﺖﻧﻮﺷـﺘﻪﻫـﺎ و ﯾــﺎ
١
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺑﺮﮔﯽ از اﯾﻦ ارﻗﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ روﻣﯽ
آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﻣﮥ اﺑـﻦﺧﻠـﺪون )و ۸۰۸ق(
]ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ[ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ وی در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾـﻦ ارﻗـﺎم در ﺗـﺪوﯾﻦ زاﯾﺠـﻪ
اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ٢.اﻓﺰون ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ارﻗﺎم روﻣﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﻧﺠـﻮﻣﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺮﺧـﯽ از ﺷـﻬﺮﻫﺎی
ﻣﺮاﮐﺶ از ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی رواج داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺷﻤﺎری از ادارات اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧﯿـﺰ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،و اﯾﻦ ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن اﯾـﻦ ﺳـﺪه آﺷـﮑﺎرا ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮدهاﻧـﺪ ،و
اﺑﻦﺧﻠﺪون ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ...» :و ﺑﺮ ﻫﺮ وﺗﺮی ﺣﺮوﻓﯽ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳـﺖ،
از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺣﺮوف زﻣﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺰد دﯾﻮاﻧﯿﺎن و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎن ﻣﻐﺮب در اﯾـﻦ ﻋﺼـﺮ ﻋﺒـﺎرت از
اﺷﮑﺎل اﻋﺪاد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.٣
ﻣﻐـﺮب
در ﻫﻤﯿﻦ دوران ،اﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎی اﻧﺪﻟﺴﯽ )و۸۱۰ق( ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ در
ِ
ﻧﺰدﯾﮏ ،ﯾﻌﻨﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺪدﻧﻮ ﯾﺴﯽﻫﺎ رواج داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ :ﯾﮑـﯽ دﺳـﺘﮕﺎه ﺷـﻤﺎر دﻫـﺪﻫﯽ
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.

 .٣ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦﺧﻠﺪون ،ﻣﻘﺪﻣﮥ اﺑﻦﺧﻠﺪون ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺮوﯾﻦ ﮔﻨﺎﺑﺎدی ،ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﭼﺎپ ﻧﻬﻢ ،ﺗﻬﺮان ،۱۳۷۹
ج  ،۱ص  ۲۱۷ـ ۲۱۸ـ م.

ارﻗﺎم روﻣ در آﺛﺎر رﯾﺎﺿ

ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ارﻗﺎم روﻣﯽ در اﻣﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،و ﺛﺒﺘـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ آن اﺷـﺎره ﮐـﺮدﯾﻢ،
رﯾﺎﺿﯽدانﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺪاد ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن ﺧـﻮد ﮐﺘﺎبﻫـﺎی ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﯾـﺎ اﺑـﻮاﺑﯽ
درﺑﺎرۀ روشﻫﺎ و دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺣﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﻧﮕـﺎرش درآوردﻧـﺪ.
از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در دﻫﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،در ﭘﺎرهای از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﯾـﺎد ﺷـﺪه اﺳـﺖ ٧.ﻣـﺎ در
اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻄـﯽ -ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از آﻧﻬـﺎ ﺗﺼـﺤﯿﺢ و
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ -ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﺗﺎزه ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
 .١اﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎی اﻧﺪﻟﺴﯽ ،ﺣﻂ اﻟﻨﻘﺎب ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻟﺤﺠﺎب ﻋﻦ وﺟﻮه أﻋﻤﺎل اﻟﺤﺴﺎب ،ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ش  ،۵۶۱ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻣﺮاﮐﺶ ،گ  ۸ر ،پ.

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.

 .٣اﺑﻦﻋﺮﺿﻮن ،اﻟﻨﺒﺬة اﻟﻼﺋﻘﺔ ﻓﯽ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻘﯿﺔ ،ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ش ۷۶۳۵ .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻣﺮاﮐﺶ ،رﺑﺎط ،گ  ۷۷پ.
 .٤ﻓﺎﺳﯽ ،اﻟﻘﻠﻢ اﻟﻔﺎﺳﯽ ،ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ش ،SC 05 .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اوﻟﺤﺒﯿﺐ ،ﺑﺠﺎﯾﻪ ،اﻟﺠﺰاﯾﺮ.
 .٥ﺳﮑﺮﯾﺞ ،إرﺷﺎد اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ واﻟﻨﺎﺳﯽ ﻓﯽ ﺻﻔﺎت أﺷﮑﺎل اﻟﻘﻠﻢ اﻟﻔﺎﺳﯽ ،ﻫﻤﺎن ،ص  ۱۳ـ .۲۰

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.
 م .اﺑﻼغ» :اﮐﺘﺸﺎف ﮐﺘﺎب رﯾﺎﺿﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻻﺑﻦ ّاﻟﺒﻨﺎ« ،دﻋﻮة اﻟﺤﻖ ،ش۱۴۲۲) ،۳۶۳ .ﻫـ  ، (۲۰۰۲ /ص.۱۳۲- ۱۲۶
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. 2337.

ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ روﻣﯽ در آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﺪﻟﺴﯽ و ﻣﺮاﮐﺸﯽ

ﻫﻨﺪی و دﯾﮕﺮی ﺣﺮوف زﻣﺎم ١.ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهای ﻫﻢ ﮐﻪ ﮔﻮاه ﮐﺎرﺑﺮد ارﻗﺎم روﻣـﯽ اﺳـﺖ،
٢
ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ ﺻﻔﺤﺎت دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺪۀ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ اﻋﺪاد در ﺳﺪهﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻫﻢ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪای ﮐـﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از ﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎی
رﺳﻤﯽ دارای ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ارﻗﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﻪ ﮔـﻮاﻫﯽ اﺑـﻦﻋﺮﺿـﻮن )و ﭘـﺲ از
٣
ﻣﻐﺮب دور ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد ،اﺷﺎره ﮐـﺮد.
۹۷۱ق( ﮐﻪ در آن از اﺳﺘﻤﺮار ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ارﻗﺎم در اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ
ِ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺴﺘﺮش وﺳـﯿﻊ دﺳـﺘﮕﺎه ﺷـﻤﺎر دﻫـﺪﻫﯽ ﻫﻨـﺪی در ﮐﺸـﻮرﻫﺎی
ﻣﻐﺮب ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ارﻗﺎم روﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ّ
در ﺳﺪۀ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻓﺎﺳﯽ )و ۱۰۹۱ق( ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ،ﻣﻨﻈﻮﻣـﻪای در
وﺻﻒ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ارﻗﺎم ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﮥ روﻣﯽ ﺳﺮود ٤،و در ﭘﺎﯾﺎن ﺳـﺪۀ ﺳـﯿﺰدﻫﻢ ﻫﺠـﺮی
ﻗﺎﺿﯽ اﺣﻤﺪ ﺳﮑﺮﯾﺞ ﺑﻪ ﺷﺮح اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ٥.اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪی را ﺟـﺰ در راﺳـﺘﺎی اﺳـﺘﻤﺮار
ّ
ﺳﻨﺖ ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد ،و اﯾﻦ ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﻟﻦ ﺑﺮ
آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .او در ﺳﺎل ۱۹۳۳م ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﮐﺎرﺑﺮد ارﻗﺎم روﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ارث از
٦
ﺳﻮی دﻓﺘﺮداران اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ در ﺷﻬﺮ ﻓﺎس ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.

۵٩

۶٠

ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﺮﻣﯽﮔـﺮدد.
از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻧﮕﺎﺷﺘﻪای اﺳﺖ از اﺑﻦ ﺑﻨﺪود اﻧﺪﻟﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ١.اﯾـﻦ رﯾﺎﺿـﯽدان ﺑـﺎ
ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﻢ در داﻧﺶ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﺷﻬﺮت رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ اﺛـﺮ ﮐـﻪ اﯾﻨـﮏ دﺳـﺘﯿﺎب ﻧﯿﺴـﺖ در ﺳـﺪۀ
ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده ،و اﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎی اﻧﺪﻟﺴﯽ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳـﺖ ٢،و ﻣﻤﮑـﻦ
٣
اﺳﺖ اﺑﻦ ﺑﻨﺪود ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان اﺑﻦرﺷﺪ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﺎﻣﯽ )و  ۵۹۵ق( ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ُ
در ﻫﻤﺎن دوران ،اﺑﻦ ﺷﻬﯿﺪ )و ۵۷۰ق( رﯾﺎﺿﯽدان ﺳﺎراﮔﻮﺳﺎ )ﺳﺮﻗﺴـﻄﻪ( ﮐﺘـﺎﺑﯽ ﺑـﺮای ﭘﯿﺸـﻪوران
ﻧﻮﺷﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ اﺑﻦﺑﺸﮑﻮال ،اﺑﻮاﺑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺷـﮑﺎل
ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ارث و ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری اراﺿﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑـﺎ ﺑـﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﺣـﺮوف
٤
زﻣﺎم ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ً
ّ
در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺣﺼﺎر ﮐﺘﺎب ﺑﺰرگ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم اﻟﮑﺎﻣﻞ ﻓـﯽ اﻟﺤﺴـﺎب اﺣﺘﻤـﺎﻻ در
اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ )ﺳﻮﯾﻞ( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .در ﻧﺴﺨﮥ ﯾﮕﺎﻧﻪ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺎﻗﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ،
٥
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ روﻣﯽ در دو ﺟﺎ ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ّ .۱
ﺣﺼﺎر در ﺑﺎب ّاول ،ﺳﺨﻦ ﺧﻮﯾﺶ را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽآﻏﺎزد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺪاد در روزﮔﺎر وی ﻧﺰد درﺑﺎرﯾـﺎن
و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ادارات ﺑﺰرگ ﻫﻤﻮاره رواج داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ .او ﺑـﺎ ﺑﺮﺷـﻤﺮدن ﺣـﺮوف ﺑﯿﺴـﺖ و ﻫﻔـﺖﮔﺎﻧـﻪ،
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺮوف از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺳـﭙﺲ روش ﻣﻌﻤـﻮل ﻧﮕـﺎرش ﻣﺮﺗﺒـﻪﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺰارﮔﺎن را ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺧﻄﻮﻃﯽ ﮐﻮﭼﮏ زﯾـﺮ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﺣـﺮوف ،ﺷـﺮح ﻣـﯽدﻫـﺪ ،و آنﮔـﺎه
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﺧﻄﻮط )ﮐﻪ ﻓﻀـﺎی زﯾـﺎدی را در ﻧﮕـﺎرش اﻋـﺪاد ﭼﻨـﺪرﻗﻤﯽ اﺷـﻐﺎل
ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻮﺟﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﺷﺪ( ،ﺣﺮﻓﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﻮط )در ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ اﺑﺠﺪ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی
اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ( ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ّ .۲
ﺣﺼــﺎر در ﺑــﺎب دوم ﮐــﻪ ﻓﺼــﻞ ﺿــﺮب اﺳــﺖ ،ﺑــﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴ ـﮥ ﻣﯿــﺎن روشﻫــﺎی ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ
ﻋﺪدﻧﻮ ﯾﺴﯽﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﮥ روزﮔﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﭘﺮدازد ،و ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ :ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴـﯽ روﻣـﯽ ﺑـﺎ ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴـﯽ
ً
ّ
اﺑﺠﺪی ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ .او ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ از ﺟﻨﺒﮥ ﻓﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣـﺎﻧﻊ ﺑـﺮ ﺳـﺮ راه ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ در ﭘـﯽ
ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ اﻋﺪاد اﺳﺖ ،در ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻮانﻫﺎ  -ﮐﻪ وی ﺑﺎ ﻣﺜﺎﻟﻬـﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن آن را ﺷـﺮح
داده ـ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
 .١اﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎی اﻧﺪﻟﺴﯽ ،ﺣﻂ اﻟﻨﻘﺎب ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻟﺤﺠﺎب ﻋﻦ وﺟﻮه أﻋﻤﺎل اﻟﺤﺴﺎب ،ﻫﻤﺎن ،گ  ۸پ.
 .٢ﻫﻤﺎن ،گ  ۱۰ر ۲۶ ،پ ۲۸ ،پ ۸۵ ،پ.
 .٣اﺑﻦﻋﺒﺪاﻟﻤﺎﻟﮏ ،اﻟﺬﯾﻞ واﻟﺘﮑﻤﻠﺔ ﻟﮑﺘﺎﺑﯽ اﻟﻤﻮﺻﻮل واﻟﺼﻠﺔ ،ج  ،VI ،Iﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺎس ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،۱۹۷۳ ،ص .۲۹
 .٤اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ،ﺻﻠﺔ اﻟﺼﻠﺔ ،ﭼﺎپ رﺑﺎط  ،۱۹۹۴ص۲۲۵؛ اﺑﻦ ﻋﺴﮑﺮ و اﺑﻦ ﺧﺎﻣﺲ ،ﻣﻄﻠﻊ اﻷﻧﻮار وﻧﺰﻫﺔ اﻟﺒﺼﺎﺋﺮ واﻷﺑﺼﺎر ،ﭼﺎپ رﺑﺎط،
 ،۱۹۹۹ص .۳۵۵

5. M. Aballagh & A. Djebbar : «Décoouverte d̕un écrit mathématique d̕al-Ḥaṣṣar(XIIes.): le Liver I du Kāmil»,
Historia Mathematica n 14 (1987) , pp. 147-158.

ّ
.١
اﻟﺤﺼﺎر ،اﻟﮑﺘﺎب اﻟﮑﺎﻣﻞ ﻓﯽ اﻟﺤﺴﺎب ،ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﺑﻦﯾﻮﺳﻒ ،ﻣﺮاﮐﺶ ،ش ،۳۱۳ .ص  ۱۷ـ .۲۲
 .٢ا .ﻟﻤﺮاﺑﻂ ،رﺳﺎﻟﺔ اﺑﻦرﺷﯿﻖ اﻟﺴﺒﺘﯽ ﻓﯽ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻌﻠﻮم ،م .أﺑﻄﻮی ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ،اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،دار
اﻟﺒﯿﻀﺎء ،۲۰۰۷ ، ،ﺑﺨﺶ ﻋﺮﺑﯽ ،ص .۶۲

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 8501(1985).

 .٤اﺑﻦﻣﻨﻌﻢ ،ﻓﻘﻪ اﻟﺤﺴﺎب ،ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ش۴۱۶ .ق ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻣﺮاﮐﺶ ،ص  ۲۱۹ـ .۲۲۰
 .٥م .أﺑﻼغ» ،اﮐﺘﺸﺎف ﮐﺘﺎب رﯾﺎﺿﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻻﺑﻦ ّ
اﻟﺒﻨﺎ« ،ﻫﻤﺎن ،ص  ۱۲۶ـ .۱۳۲

ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ روﻣﯽ در آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﺪﻟﺴﯽ و ﻣﺮاﮐﺸﯽ

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎر ﮐﺎرآﯾﯽ ﮐﻤﺘـﺮی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣـﺮوف ﻏﺒـﺎر
)ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺷـﻤﺎر وﺿـﻌﯽ دﻫـﺪﻫﯽ ﻫﻨـﺪی( دارﻧـﺪ؛ زﯾـﺮا »ﻋﻤﻠﮑـﺮد آن ﻣﺨﺘﺼـﺮﺗﺮ و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ« .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل او ﻣـﯽﮐﻮﺷـﺪ از
ّ
راهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻦ اﯾـﻦ ارﻗـﺎم ذﮐـﺮ ﮐﻨـﺪ .او ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ» :در روزﮔـﺎر ﻣـﺎ
ﺣﺴﺎبآﻣﻮزان ﻣﺒﺘﺪی ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ از اﻋﺪاد ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ ،و ﺷـﻤﺎری ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ ارﻗـﺎم روﻣـﯽ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ ﺣﺮوف ﻏﺒﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ«.١
ﻣﻐﺮب ﻋﺮﺑـﯽ ،در ﺳـﺪۀ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻋﺪاد روﻣﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ِ
دان ﺳﺒﺘﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ» :آﻧﭽـﻪ
ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ رﺷﯿﻖ ،رﯾﺎﺿﯽ ِ
در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﻣﻐﺮب ﺷﻬﺮت دارد ،دو روش اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ :روش روﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎم اﺳـﺖ ،و دﯾﮕـﺮ
روش ﻫﻨﺪی ﮐﻪ ﻏﺒﺎر ﻧﺎم دارد .روش ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳـﺎدهﺗـﺮ و ﻣﻨﺎﺳـﺐﺗـﺮﯾﻦ ﺷـﯿﻮۀ آﻣﻮزﺷـﯽ ،و روش دوم
آﻏﺎز ﯾﺎدﮔﯿﺮی روش ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ دارد«.٢
ﺧﺎصﺗﺮ و ﺑﺮای ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ اﺳﺖ ،و از ﻫﻤﯿﻦ رو در ِ
در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ ﯾﺎ آﻏﺎز ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی اﺑﻦﻣﻨﻌﻢ )و ۶۲۶ق( ﮐﻪ زادۀ داﻧﯿﻪ اﺳـﺖ ،وﻟـﯽ در
ﻣﺮاﮐﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ،ﮐﺘـﺎب ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﻓﻘـﻪ اﻟﺤﺴـﺎب ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﮐـﺮد .اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب درﺑﺮﮔﯿﺮﻧـﺪۀ
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزۀ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرﺳﯽ اﻋﺪاد و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮاﻓﻘﯽ اﺳﺖ ٣.در اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﭼﻨﺪﯾﻦ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان را در ﻋﺮﺻﮥ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮآورده ﺳﺎزد ،ﺑـﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .از ﻫﻤﯿﻦ رو وﺟﻮد اﺷﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ روﻣﯽ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﮕﻔﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﺎرهﻫﺎ ﺗﻼﺷﯽ اﻧﺪک ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود؛ زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨـﺪه ﺑﺴـﻨﺪه ﺷـﺪه
ّ
٤
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺪاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺣﺴﺎب اﻧﮕﺸﺘﯽ و ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻮانﻫﺎﺳﺖ.
ﻣﺎ از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮﯾﻒ ،ﺷﺎﮔﺮد اﺑﻦﻣﻨﻌﻢ ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺘـﺎب ﻗـﺎﻧﻮن اﻟﺤﺴـﺎب
ّ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارﯾﻢ؛ زﯾﺮا ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ،وﻟـﯽ ﺷـﺎﮔﺮد او ،اﺑـﻦ ﺑﻨـﺎ ﺑـﺪان
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .وی دو رﺳﺎﻟﻪ در ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ روﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻋﻨـﻮان
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺳﺎﻟﻪ  -و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ آن دو  -ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دو ﻋﺒﺎرت ﻣﻮﺟﻮد در ّ
ﻣﻘﺪﻣﮥ آن ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.
٥
اﯾﻦ دو ﻋﺒﺎرت ﭼﻨﯿﻦاﻧﺪ» :ﮐﺘﺎب ﻓﯽ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﺴﺎب« و »وﺟﻮه ﻗﺮﯾﺒﺔ ﻓﯽ اﻟﺤﺴﺎب واﻟﺰﻣﺎم«.

۶١

۶٢

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﭘﺲ از اراﺋﮥ ﺷﮑﻞ اﯾﻦ اﻋﺪاد ،ﻗﺼﯿﺪهای در ده ﺑﯿﺖ در ﺑﺤﺮ رﺟﺰ آورده اﺳﺖ .رﺳـﻢﮐﻨﻨﺪۀ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮥ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ،ارﻗﺎم ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﮥ روﻣﯽ را ﮐﺸﯿﺪه ١،و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑـﺎ ﺣـﺮوف ﺑﯿﺴـﺖ و
ﻫﺸﺖﮔﺎﻧﮥ اﺑﺠﺪ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده ،و ﭘﺲ از آن ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻞ را ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﻫﻢ و دﯾﻨﺎر ﮐـﻪ
دو واﺣﺪ ﭘﻮل داﺧﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ دارای دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ روﻣﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه
ﭘﺲ از اراﺋﮥ ارﻗﺎم ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺘﺎﺑﺖ درﻫﻢﻫﺎ و اﻋﺸﺎر آﻧﻬـﺎ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ،و در
اداﻣﻪ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻮانﻫﺎ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯾﻨﺎرﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷـﺮح ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﮐﺘﺎﺑـﺖ
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴـﺖ ﻧﯿـﺰ از ﺣـﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ
واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺣﺒﻮﺑﺎت و اﻋﺸﺎر آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ِ
ِ
٢
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ّ
ﺻﺮاﻓﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ دوم رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫـﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴـﯽ دﻫـﺪﻫﯽ ﻫﻨـﺪی اﺧﺘﺼـﺎص دارد :ﺟـﺪول
ﺿﺮب ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺿﺮب ،آزﻣﻮن درﺳﺘﯽ ﺿﺮب ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ،ﻋﻤﻞ ﺗﺴﻤﯿﻪ )ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋـﺪد ﮐﻮﭼـﮏ
٣
ﺑﺮ ﺑﺰرگ( ،ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ.
ّ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎر دﻫﺪﻫﯽ ﻫﻨﺪی ﻣﯽﭘﺮدازد ،در آن اﺛﺮﮔﺬاری ﺳـﻨﺖ
ﺣﺴﺎب اﻧﮕﺸﺘﯽ و ﺣﺴﺎب ذﻫﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﭘﺮآوازهاش ﺗﻠﺨﯿﺺ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﺴﺎب ﺑﻪ ﮐـﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﺑﺘﺪا ﺿﺮب و ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﭘﺲ از آن ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ را آورده؛ ﮔﻮﯾﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﮐـﺎر ﺧﻮاﺳـﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ارﻗﺎم روﻣﯽ و ﺣﺴﺎب اﻧﮕﺸﺘﯽ را ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺣﺴﺎب ﻫﻨﺪی ﻋﺎدت دﻫﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐـﻪ
ﺧﻮارزﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻬﻨﺪی ٤ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ دﯾﮕـﺮی ﻧﯿـﺰ اﯾـﻦ ﻓﺮﺿـﯿﻪ را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و آن ﻋﺮﺿﮥ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺴـﺎبﻫﺎ ﺑـﺎ ارﻗـﺎم روﻣـﯽ اﺳـﺖ ،در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ در آن روزﮔـﺎر
ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﻨﺪی رواج ﮔﺴﺘﺮدهای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ً
ّ
رﺳﺎﻟﮥ دوم اﺑﻦ ﺑﻨﺎ ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻـﺮﻓﺎ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺌﻠﮥ ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴـﯽ روﻣـﯽ و
ﻋﻨﻮان
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن ﻣﯽﭘﺮدازد .در دو دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از آﻧﻬﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ،اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ دارای ِ
اﻻﻗﺘﻀﺎب ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺮوﻣﯽ ﻓﯽ اﻟﺤﺴﺎب اﺳﺖ ٥.ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭘﺲ از اراﺋﮥ ﺣﺮوف ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔـﺖﮔﺎﻧـﮥ
ّ
 .١اﺑﻦ ﺑﻨﺎ ،وﺟﻮه ﻗﺮﯾﺒﺔ ﻓﯽ ﺣﺴﺎب اﻟﺰﻣﺎم ،ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻣﺮاﮐﺶ ،رﺑﺎط ،ش ۱۰۶۱ .ک ،ص ۱ـ ۲۴؛ ﻧﯿﺰ :ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ
اﺑﻦﯾﻮﺳﻒ ،ش .۱ /۴۷۸ .ﻧﮑـ :س .اﺑﻦاﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﻓﻬﺮس ﻣﺨﻄﻮﻃﺎت ﺧﺰاﻧﺔ اﺑﻦﯾﻮﺳﻒ ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﻐﺮب اﻻﺳﻼﻣﯽ ،۱۹۹۴ ،ش .۲۰۹۹۴
 .٢اﺑﻦ ّﺑﻨﺎ ،وﺟﻮه ﻗﺮﯾﺒﺔ ﻓﯽ ﺣﺴﺎب اﻟﺰﻣﺎم ،ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﻣﺮاﮐﺶ ،رﺑﺎط ،ﻫﻤﺎن ،ص  ۱ـ .۱۲
 .٣ﻫﻤﺎن ،ص  ۱۲ـ .۲۴

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.

ّ
 .٥اﺑﻦﺑﻨﺎ ،اﻻﻗﺘﻀﺎب ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺮوﻣﯽ ﻓﯽ اﻟﺤﺴﺎب ،ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻣﺮاﮐﺶ ،رﺑﺎط ،ش ۴۱۶ .ق ،ص  ۴۲۵ـ ۴۳۲؛ ﻧﺴﺨﮥ
ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﺑﻦﯾﻮﺳﻒ ﻣﺮاﮐﺶ ،ش ،۲/۴۷۸ .ص  ۱۳ـ .۲۶

در ﺳﻄﺢ راه ﺣﻞﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ،ﭼﻬﺎر ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ،ﭼﯿـﺰی ﺟـﺰ دﻻﯾﻠـﯽ ﺑـﺮای
ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﻪ ّاول ذﮐـﺮ ﺷـﺪه ،ﺑـﻪ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺳـﻮد ﻣﯿـﺎن ﺳـﻪ ﺷـﺮﯾﮏ
ّ
اﺧﺘﺼﺎص دارد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،ﯾﻌﻨﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﮐﺸـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻨﺖ
ﺣﺴﺎب ﻫﻨﺪی ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ ،در ﺑﺨﺶ »ﺷﺮاﮐﺖ« ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،و روش اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه
ّ
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن روش ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﺳـﻬﻢ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از
ﺷﺮﯾﮑﺎن را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ  c1,c2,c3ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ،و ﺣﺮف  bﻧﺸﺎندﻫﻨـﺪۀ ﺳـﻮد ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ،و b1, b2, b3
ﺳﻮد ﺳﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،دارﯾﻢ:
i = 1, 2, 3

ci b
c1 + c2 + c3

=b1

 .١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ.
 .٢ﻫﻤﺎن ،ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ش ۴۱۶ .ق ،ص  ۴۲۵ـ ۴۳۰؛ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ش ،۲/۴۷۸ .ص  ۱۳ـ .۲۴
 .٣ﻫﻤﺎن ،ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ش ۴۱۶ .ق ،ص  ۴۳۱ـ ۴۳۲؛ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ش ،۲/۴۷۸ .ص  ۲۴ـ .۲۶

ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ روﻣﯽ در آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﺪﻟﺴﯽ و ﻣﺮاﮐﺸﯽ

اﯾﻦ ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ ،و ﻧﯿﺰ ﺣﺮوف ﮐﺴﺮﻫﺎی ﮔﻮﯾﺎ )ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺪادی ﮐﻪ ﻣﺨﺮﺟﺸﺎن ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰و ﯾـﺎ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ
ّ
 ۱۰اﺳﺖ( ١ﻋﻤﻠﯿﺎت رﯾﺎﺿﯽ را ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ در ﺳﻨﺖ ﺣﺴﺎب ﻫﻨﺪی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘـﻪ،
اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﯾﻌﻨﯽ :اﺑﺘﺪا ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ،و در اداﻣﻪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿـﺎت در ﻣـﻮرد اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ
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
ﻣﺘﺼﻞ و ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ( .ﻓﺼﻞ دوم ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻔﺮﯾﻖ اﻋـﺪاد ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﮐﺴـﺮی اﺧﺘﺼـﺎص
دارد؛ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿﺮب اﻋﺪاد ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﮐﺴـﺮی ﻣـﯽﭘـﺮدازد ،و ﻓﺼـﻞ
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺖ ،و اﯾـﻦ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺑـﺮ اﺳـﺎس روش ﺣﺴـﺎب اﻧﮕﺸـﺘﯽ و
ﺣﺴﺎب ذﻫﻨﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺪ ،و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ اﻋـﺪاد ﮐﺴـﺮی
٢
ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺴﺮﻫﺎی ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد.
ّ
دوم رﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ از ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ ﺑـﻪ ﺣـﻞ ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﻌـﺎﻣﻼت،
ﺑﺨﺶ
ِ ّ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﻌﺪادی ﺳﮑﮥ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻧﺮخﮔﺬاری ﺷﺪه ﮐـﻪ ﺑـﺎ واﺣـﺪﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه ،و ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار روﻏﻦ ﭼﺮاغ اﺧﺘﺼﺎص دارد ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دﻻﯾﻞ ﺧﻮد
را ﺑﺮای ﻃﺮح ﮔﺰﯾﻨﮥ آﺧﺮ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪس زد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿـﺰ از ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در روزﮔﺎر او ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘـﻪ ،و ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﻣﺴـﺎﺋﻠﯽ را ﮐـﻪ در ﻣﻌـﺎﻣﻼت
٣
ّ
روزﻣﺮه راﯾﺞ ﺑﻮده و از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ا رﻗﺎم ﻣﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪه ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ.

۶٣

ً
ّ
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل از ﺳﻮی اﺑﻦ ﺑﻨﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و در ﮐﺘﺎب رﻓﻊ اﻟﺤﺠـﺎب ﻋـﻦ وﺟـﻮه أﻋﻤـﺎل
اﻟﺤﺴﺎب ١ﺑﻪ ﻃﻮر ّ
ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در رﺳﺎﻟﮥ اﻻﻗﺘﻀﺎب روش دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ او ﺳﻪ رﻗﻢ اوﻟﯿـﻪ ﺑـﺮای ﺳـﻮدﻫﺎی ﺳـﻪﮔﺎﻧـﻪ ﺑـﺮ
ﺣﺴﺐ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻠﯽ و ﺳﻮد  bﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﺠﻤـﻮع
اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﯿﺶ از ﺳﻮد ﮐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻤﺘﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﻋﺪاد روﻣ در آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﮐﺸ ﭘﺲ از ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی

۶۴

ّ
ﻓﺮاوان رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از اﺑﻦ ﺑﻨﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐـﺮدهاﻧـﺪ ،ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﻌـﺪاد
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﻤﺎر
ِ
ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ از آﻧﺎن در آﺛﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ روﻣﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ دو دﻟﯿـﻞ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :دﻟﯿﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺤـﻮﻟﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ در ﮔﺴـﺘﺮش ارﻗـﺎم و ﺣﺴـﺎب ﻫﻨـﺪی در
ً
ّ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻐﺮب ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،و دﻟﯿﻞ دوم ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻨﺒﮥ ﻓﻨﯽ دارد ،ﺑـﻪ ﻣﻄـﺮح ﻧﺸـﺪن اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در
ﮐﺘﺎب ﺗﻠﺨﯿﺺ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﺴﺎب ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺪهﻫﺎی ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬـﻢ
ﻫﺠﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮح و ﭘﮋوﻫﺶ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ِآن ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎ اﻧﺪﻟﺴﯽ در ﮐﺘﺎب ﺣﻂ اﻟﻨﻘﺎب ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻟﺤﺠﺎب ﻋﻦ وﺟﻮه أﻋﻤﺎل اﻟﺤﺴﺎب ،ﺗﻨﻬـﺎ در ده
ﺳﻄﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ارﻗﺎم اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش رﻣﻮز ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖﮔﺎﻧـﻪ ،و ﺷـﺮح ﻧﮕـﺎرش ﻫﺰارﮔـﺎن ،و
ذﮐﺮ ﺑﯿﺘﯽ از ﻗﺼﯿﺪهای در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ اﻋﺪاد ﮐﻪ در آن روزﮔﺎر ﺷﻬﺮت داﺷﺖ ،ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ّ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﺮاﮐﺸﯽ ﭘﺮآوازۀ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺪاد روﻣﯽ  -ﺑﺪون ارﺟﺎع ﺑـﻪ دو رﺳـﺎﻟﮥ اﺑـﻦ ﺑﻨـﺎ -اﺷـﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺑﻦﻗﻨﻔﺬ اﺳﺖ .او در ﮐﺘﺎب ﺣـﻂ اﻟﻨﻘـﺎب ﻋـﻦ وﺟـﻮه أﻋﻤـﺎل اﻟﺤﺴـﺎب ﻧﺨﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻋﺮﺿـﮥ
ﺷﮑﻞﻫﺎی ارﻗﺎم روﻣﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ،اﻟﺒﺘﻪ او اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﻻﺑﻼی ﻋﺒﺎرات ﮐﺴـﺮﻫﺎ و واﺣـﺪﻫﺎی ﭘـﻮﻟﯽ آن
روزﮔﺎر ،ﺑﻪوﯾﮋه واﺣﺪﻫﺎی دﯾﻨﺎر ) از  ۱ﺗﺎ  (۹ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﯽ ﺑﺮ روی رﻗﻢ ،اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽدﻫـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺪﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را از دﻫﮕﺎن درﻫﻢﻫﺎ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺳـﻔﺎرش ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﻋﻼﻣﺖ »؞« را ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻟﯽ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐـﻪ در ﯾﮑـﯽ از دو ﻃـﺮف ﻋـﺪد ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،ﺑـﻪ
ﮐﺎر ﮔﯿﺮد .وی ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  -و ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ذﮐـﺮ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ -ﺳـﻪ ﻋﻤـﻞ
)ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ و ﺿﺮب( را از ﭼﻬﺎر ﻋﻤﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﻌﺮوف ﻣﻄـﺮح ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ،و در ﻣـﻮرد ﻋﻤـﻞ ﺗﻔﺮﯾـﻖ
اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻪوران از دو واژهای اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ رﯾﺎﺿـﯽداﻧـﺎن از آن دو
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨـﺪ ،و اﯾـﻦ دواژه ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ ازّ :
ﻣﺘﺒﺼـﺮ )ﻋـﺪد ﮐـﻮﭼﮑﺘﺮ در ﺗﻔﺮﯾـﻖ( ،و ّ
ﻣﺘﺠﻤـﺪ )ﻋـﺪد
ِ
ِ
٢
ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﺗﻔﺮﯾﻖ(.
 .١اﺑﻦ اﻟﺒﻨﺎ اﻟﻤﺮاﮐﺸﯽ ،رﻓﻊ اﻟﺤﺠﺎب ﻋﻦ وﺟﻮه أﻋﻤﺎل اﻟﺤﺴﺎب ،ﻓﺎس.۱۹۹۴،
 .٢ی .ﮔﺮﮔﻮر ،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻻﺑﻦﻗﻨﻔﺬ اﻟﻘﺴﻨﻄﯿﻨﯽ )و ۸۱۰ق  ۱۴۰۷ /م( ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻣﺪرﺳﮥ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎدان،

←

→

 ،۱۹۹۰ص  ۱۶۱ـ .۱۶۵
 .١اﺑﻦﻏﺎزی ،ﺑﻐﯿﺔ اﻟﻄﻼب ﻓﯽ ﺷﺮح ﻣﻨﯿﺔ اﻟﺤﺴﺎب ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻮﯾﺴﯽ ،ﺣﻠﺐ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻠﺐ ،۱۹۸۳ ،ص  ۲۶ـ .۱۴۱
 .٢اﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎ اﻧﺪﻟﺴﯽ ،ﺣﻂ اﻟﻨﻘﺎب ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻟﺤﺠﺎب ،ﻫﻤﺎن ،گ  ۸پ.

ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ روﻣﯽ در آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﺪﻟﺴﯽ و ﻣﺮاﮐﺸﯽ

ﻣﻐﺮب ﺑﺰرگ ،از دو رﯾﺎﺿﯽدان ﻧـﺎم
در ﺳﺪۀ ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺟﻨﺒﮥ ﻋﻠﻤﯽ رﯾﺎﺿﯿﺎت در
ِ
ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد :ﻧﺨﺴﺖ ﻗﻠﺼﺎدی )و ۸۹۰ق( ﮐﻪ اﻧﺪﻟﺴﯽﺗﺒـﺎر ﺑـﻮد ،وﻟـﯽ ﺳـﺎﻟﯿﺎن درازی در ﺗﻠﻤﺴـﺎن و
ﺗﻮﻧﺲ زﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ روﻣﯽ در آﺛﺎر ﻓـﺮاوان اﯾـﻦ رﯾﺎﺿـﯽدان ﺑﺘـﻮان
ﻣﻐﺮب ﻣﯿﺎﻧﻪ و آﻓﺮﯾﻘﺎ در آن روزﮔﺎر دﯾﮕـﺮ ﮐـﺎرﺑﺮد ﭼﻨـﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷـﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ دﻟﯿﻞ آورد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه در
ِ
ﻣﻐﺮب دور اﺳـﺖ و در دو ﺟـﺎ ﺑـﻪ
دوﻣﯿﻦ رﯾﺎﺿﯽدان اﺑﻦﻏﺎزی )و ۹۲۰ق( اﺳﺖ .او اﻫﻞ ﻣﮑﻨﺎس در
ِ
ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ روﻣﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ :ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺨﻦ از ﺟﻤـﻊ دو ﻋـﺪد ،و دﯾﮕـﺮی ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم
ﯾﮑﺴﺎن »آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐـﻪ اﻫـﻞ ﻋﻤـﻞ آن را ﺑـﻪ
ﺳﺨﻦ از ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﮐﺴﺮ ،ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﺑﺎر ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت
ِ
١
روﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ« از آن ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺳﺪهﻫﺎی ﭘﺲ از آن ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ﭼﻬﺎر اﺛـﺮ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻤﺮار اﯾـﻦ ﮐـﺎرﺑﺮد ﮔـﻮاﻫﯽ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ آﺛﺎر ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺷﮑﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻧﮕﺎرش اﻋﺪاد ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﮐﺴـﺮی،
ﺑﺪون ذﮐﺮ ﭼﻬﺎر ﻋﻤﻞ اﺻﻠﯽ و ﺑﺪون ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر اﺛﺮ در ﻧﺴـﺨﮥ
اﺳﮑﻮرﯾﺎل ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ  -وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ در ۹۶۵ق ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎل
ﻣﯽرود ﻋﻨﻮان اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﮐﺘﺎب ﻓﯿﻪ رﺷﻢ اﻟﺰﻣﺎم ﻋﻠﯽ اﻟﺘﻤﺎم ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ،ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ در آﻏـﺎز
ً
رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا درﺑﺎرۀ ﮐـﺎرﺑﺮد ارﻗـﺎم روﻣـﯽ در ﭼـﺎرﭼﻮب راه ﺣﻞﻫـﺎی
ﻧﮕﺎرﺷﯽ ﺑﺮای دو واﺣﺪ ﭘﻮل راﯾﺞ در آن روزﮔﺎر )درﻫﻢ و دﯾﻨﺎر( ،و واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺰﺋـﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺖ.
ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﯿﺪهای اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ده ﺑﯿﺖ از آن در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺷﮑﺎل ارﻗﺎم
ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﮥ روﻣﯽ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺼﯿﺪه در ﺑﺤﺮ ﻣﺘﺪارک ﺳﺮوده ﺷﺪه ،و ﻧـﻪ در
ً
ﺑﺤﺮ رﺟﺰ ،و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺤﺮ ﻣﺘﺪارک از ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮد دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در
ﺑﺤﺮ رﺟﺰ ﺳﺮوده ﻣﯽﺷﻮد ،و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از اﺻﻞ اﯾﻦ ﻗﺼـﯿﺪه ﺳـﺨﻨﯽ ﻧﮕﻔﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻣـﯽﺗـﻮان
ﺧﻮد او ﺳﺮاﯾﻨﺪۀ آن ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮاﯾﺶ ﻗﺼﯿﺪه را ﯾـﮏ ﻗـﺮن و
اﺣﺘﻤﺎل داد ﮐﻪ ِ
ﻧﯿﻢ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،و اﯾﻦ در ﺳﺎﯾﮥ ﮔﻮاﻫﯽ اﺑﻦزﮐﺮﯾﺎ اﻧﺪﻟﺴﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ وی در ﮐﺘﺎب ﺣﻂ
٢
اﻟﻨﻘﺎب ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻟﺤﺠﺎب ﺑﯿﺖ ﻧﺨﺴﺖ آن را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ّ
ُ
در ﺳﺪۀ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﻧﯿﺰ ﺳﻪ اﺛﺮ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از آن ﻣﯿﺎن دو اﺛﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﻠﯽ )و
اﻟﻄـﻼب اﺑـﻦﻏـﺎزی ﺷـﻬﺮت
۱۰۷۶ق( رﯾﺎﺿﯽدان اﻫﻞ ﻣﮑﻨﺎس ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﺷﺮﺣﯽ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﺑﻐﯿـﺔ
ِ
ﯾﺎﻓﺖ .او در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﻠﻢ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ارث و اوﻗـﺎت ﻧﻤـﺎز اﺳـﺖ ،در ﭘﺎﯾـﺎن ﺑﺨـﺶ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ

۶۵

۶۶

ﻣﻮارﯾﺚ ،ﻓﺼﻠﯽ را ﺑﻪ ﻋﺮﺿﮥ ﺷﮑﻞﻫﺎی ارﻗﺎم ﻓﺎﺳﯽ و روش ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣـﯽدﻫـﺪ ١.دوﻣـﯿﻦ
٢
ﮐﺘﺎب او ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺪان دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ ،ﺻﻮر اﻟﻘﻠﻢ اﻟﻔﺎﺳﯽ وأﻋﻤﺎﻟﻪ و ﻣﺒﺎدئ ﺻﻮرة آﺣﺎده ﻧـﺎم دارد.
رﯾﺎﺿـﯽ اﯾـﻦﮔﻮﻧـﻪ ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴـﯽ
از ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎدﻫـﺎی
ِ
ّ
اﻻﻗﺘﻀﺎب اﺑﻦ ﺑﻨﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد.
ﻣﯽﭘﺮدازد ،و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﺎ ﮐﺘﺎب
ِ
رﺳﺎﻟﮥ ﺳﮑﺮﯾﺞ )و ۱۳۶۲ق( ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۳۱۵ق ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه ،ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﺑﻪ ارﻗﺎم روﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺷﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻗﺼﯿﺪۀ ﻓﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺧـﺎﻟﯽ ﺑـﻮدن آن
از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ رﯾﺎﺿﯽ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﻫﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳـﻄﺮﻫﺎی
ّ
رﺳﺎﻟﻪ ،ﭘﯿﺸﻪوران ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨـﺎن اﺑﺰارﻫـﺎ و ﺗﻌـﺎﺑﯿﺮ ﻓﻨـﯽ ﻗـﺪﯾﻢ ﺑـﺮای واﺣـﺪﻫﺎی
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی رواج داﺷﺘﻪ ،ﻣﺨﺎﻃـﺐ ﻗـﺮار ﻣـﯽدﻫـﺪ ،و از واﺣـﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘـﻮل و وزن و ﭘﯿﻤﺎﻧـﻪ و
واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ آﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺑﯿـﺎت ﻓﺎﺳـﯽ را ﺑـﺎ ﺑﺎزﺳـﺎزی و ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﺑﺮﺧـﯽ
ﺷﮑﻞﻫﺎ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﻧﮕﺎرش واﺣﺪﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و رﻣﺰﮔﺬاری ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺻـﻔﺮ در ﺻـﻮرت ﻧﺒـﻮد ﮐﺴـﺮ اﯾـﻦ
واﺣﺪﻫﺎ ،و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ دو ﮐﺴﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای واﺣﺪ ﭘﻮل  -ﮐﻪ در ﺳﺪۀ ﯾـﺎزدﻫﻢ ﻫﺠـﺮی وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ -
٣
ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ.
از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪۀ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ روﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ
ﺷﺪه ،ﭼﻨﯿﻦ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺶ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
ﺑﻪ آﻧﺎن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ رواج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﭙـﺮداﺧﺘﯿﻢ؛ زﯾـﺮا آن ﺑـﻪﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋـﯿﻦ ﺣـﺎل ﺑـﺎ رﯾﺎﺿـﯿﺎت ﮐـﺎرﺑﺮدی و ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻧﯿـﺰ در ﭘﯿﻮﻧـﺪ اﺳـﺖ ،و
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨـﯿﻢ و ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮهﮔﯿـﺮی از ﻣﻨـﺎﺑﻊ دﯾﮕـﺮ
ﻣﻐﺮب ﻋﺮﺑﯽ اﻫﺘﻤﺎم ورزﯾﻢ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ داﻧﺶ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در اﻧﺪﻟﺲ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ِ

 .١اﻟﻌﻘﯿﻠﯽ ،ﺳﻠﮏ اﻟﻔﺮاﺋﺪ اﻟﯿﻮاﻗﯿﺖ ﻓﯽ اﻟﺤﺴﺎب واﻟﻔﺮاﺋﺾ واﻟﻤﻮاﻗﯿﺖ ،ﻓﺎس ،ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ.۱۹۰۱ ،
 .٢ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺧﺰاﻧﮥ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ،رﺑﺎط ،ش.۱۱/۱۲۰۳۲ .
 .٣ا .ﺳﮑﺮﯾﺞ ،إرﺷﺎد اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ واﻟﻨﺎﺳﯽ  ،...ﻫﻤﺎن ،ص  ۱۷ـ .۱۸

J. S. Colin, op. cit., p. 194, note 4.

۴ ۵

ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ روﻣﯽ در آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﺪﻟﺴﯽ و ﻣﺮاﮐﺸﯽ

۸ ۹

۶ ۷

۲ ۳

۱
´۱
´ ۱۰
´ ۱۰۰
´ ۱۰۰۰
´ ۱۰‚۰۰۰
´ ۱۰۰‚۰۰۰

ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ از ﯾﮏ ﺗﺎ  ۹۰۰‚۰۰۰در ﻋﺪد ﻧﻮﯾﺴﯽ روﻣﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎب اﻻﻗﺘﻀﺎب ﻣﻦ اﻟﻌﻤـﻞ
ﺑﺎﻟﺮوﻣﯽ ﻓﯽ اﻟﺤﺴﺎب اﺑﻦﺑﻨﺎی ﻣﺮاﮐﺸﯽ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﻄﺮ دوم ﺗﮑﺮار ﺳﻪ ﺳﻄﺮ اول ﺑﺎ اﻓﺰودن ﭘـﺎرهﺧﻄﯽ اﻓﻘـﯽ در
زﯾﺮ ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺷﮑﻞ ﮐﺴﺮﻫﺎ در ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ روﻣﯽ در ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎب اﻻﻗﺘﻀﺎب  ...اﺑﻦﺑﻨﺎی ﻣﺮاﮐﺸﯽ.

۶٧

۶٨

ارﻗﺎم ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ )ﻗﺒﻄﯽ( ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در رﺳﺎﻟﮥ »اﺑﻌﺎد و اﺟﺮام« ﮐﻮﺷﯿﺎر )ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ اوﺳﺖ(
در ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۴۹۹ﺟﺎراﻟﻠﻪ )اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل( ،ﮐﺘﺎﺑﺖ  ۶۷۷ﻗﻤﺮی در ﻗﺎﻫﺮه.

