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تاريخ علم

سده ى پنجم را بايد يكى از دوران طاليى تاريخ علم به ويژه در جهان اسالم به شمار آورد. زيرا بزرگانى چون ابن سينا، 
ابوريحان بيرونى و ناصر خسرو مربوط به آن دوره اند. دوران بالندگى و شكوفايى علم و حكمت. شخصيت هاى بزرگى در اين دوران 

پرورش يافتند و آثار گرانبهايى براى بشريت به يادگار گذاشتند كه هنوز دنياى پيشرفته ى كنونى وامدار تالش هاى آنان است.
يكى از پژوهشگرانى كه براى نسل جوان معاصر گمنام است، رياضى دان ايرانى چيره دستى است به نام ابوالحسن على بن 
احمد نسوى كه در حوالى 393 ق در رى به دنيا آمد و آن گونه كه خود تصريح داشته «نزديك به صد سال عمر كرده"و در بغداد 
درگذشته است.از شاگردان بوعلى سينا بوده و آن گونه كه ناصر خسرو در سفرنامه ى خود آورده و از نزديك مشاهده كرده، به 
تدريس رياضى و طب اشتغال داشته. البته فلسفه و نجوم را نيز نيك مى دانسته. از شگفتى هاى وى آنكه نزديك به شصت سال از 
عمر خود را در شناخت پرندگان و مطالعه بررسى آثار موجود در اين زمينه كه به زبان هاى مختلف تأليف شده بود مصروف داشته 

و ده سال خانه نشينى اختيار كرده تا سرانجام توانسته كتاب باز نامه را بنويسد!! 
از او آثار اندك اما گرانبها و پرمغزى بر جاى مانده كه بيشتر در حوزه ى هندسه است. آثارى چون: اختصار صور الكواكب، 
االشباع فى شرح الشكل القطاع، التجريد فى اصول الهندسة،تفسير كتاب المأخوذات، رساله در استخراج الضمير، بازنامه، رسالة فى 

عمل دائرة... و المقنع فى الحساب الهندى.
موضوع كتاب المقنع: همان گونه كه از عنوان كتابو از تصريح مؤلف در سطور آغازين كتاب بر مى آيد، اثرى است در  .1

حساب هندى.
واژه ى حساب به معناى «شمردن"و «شمارش"امروزه به دانشى خاص اطالق مى شود. دانش حساب يا  ارثماطيقى برخاسته 
از يونان باستان است. بعدها در عصر نهضت ترجمه در سده هاى دوم تا پنج نيز كه آثار يونانى به عربى ترجمه شد، اصطالح 
گرچه  مى خورد.  چشم  به  نيز  خوارزمى  و  سينا  ابن  آثار  در  اصالح  اين  نمونه  عنوان  به  گرديد.  مسلمانان  متون  وارد  ارثماطيقى 

دانشمندانى چون فارابى در احصاء العلوم از آن با  عنوان حساب ياد كرده اند.
 شايد نخستين كسى كه مسلمانان را با حساب هندى آشنا كرد، «كنكه"رياضى دان هندى معاصر با منصور عباسى باشد. از 
ديگر شخصيت هايى كه در طول تاريخ در انتقال و آشنايى مسلمانان و ايرانيان با حساب هندى و تكامل آن نقش عمده اى داشتند، 

مى توان ازدانشمندان زير نام برد:
ـ ابوعبداهللا محمد بن موسى خوارزمى با نگارش كتاب الجمع و التفريق در حساب هندى. اين اثر از سوى رابرت جسترى و 

آدالرد باثى به التين ترجمه شده است.
ـ ابويوسف يعقوب بن اسحاق كندى (درگذشته 252 ق) با نگارش كتاب فى استعمال الحساب الهندى

ـ ابوحنيفه دينورى (زنده در سده ى سوم هجرى) با تأليف آثارى چون البحث فى حساب الهند
ـ ابوالحسن احمد بن ابراهيم اقليدسى (زنده در سده ى چهارم هجرى) با تأليف كتاب الفصول فى الحساب الهندى

خودآموز حساب هندى،خودآموز حساب هندى،
اثرى فاخر از سده ى پنجم هجرى اثرى فاخر از سده ى پنجم هجرى 

(مرورى بر كتاب المقنع فى الحساب الهندى)
على راد◄
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ـ كوشيار گيلى(زنده در سده ى چهارم هجرى) با نوشتن كتاب اصول حساب الهند
ـ كرجى (درگذشته در حدود 420 ق) با تأليف كتاب الكافى فى الحساب

ـ خواجه نصير الدين طوسيبا نگارش كتاب جوامع الحساب بالتخت و التراب
حساب هندى همان گونه كه از نامش پيداست ، از ابداعات مردم هند به شمار مى آيد و با نام هايى چون: «حساب تخت و 
ميل"و «حساب تخت و تراب"نيز از آن ياد مى شود. زيرا مردم هند در گذشته ها محاسبات خود را با ريختن خاك (=تراب) روى 
سطوح صاف (=تخت) و با استفاده از يك ميله براى نوشتن انجام مى دادند. اساس محاسبه ى آن ها با نُه رقم ـ مانند آنچه در ميان 

ما رايج است ـ بود.
همان گونه كه مصححان محترم در مقدمه با استناد به منابعى چون: مفتاح السعادة طاش كبرى زاده، كشف الظنون و مقدمه ى 
ابن خلدون آورده اند، حساب هاى ديگرى هم در ميان قدما رايج بوده كه عبارتند از: جبر و مقابله، حساب فرايض، حساب ديوانى، 
حساب دور و وصايا،حساب جّمل (= حساب ابجد)، حساب عقود اَنامل (= حساب انگشتى)، حساب هوايى، حساب درم و دينار، 

حساب خطأين، حساب سياق و حساب اعداد وفق.

انگيزه ى تاليف
نسوى آن گونه كه در ديباجه يا مقدمه ى كتاب آورده، نخست براى كتابخانه ى مجدالدوله (از شاهزادگان آل بويه) كتابى به 
زبان فارسى در باره ى بكار بردن حساب هندى مى نويسد، اما پيش از آن كه به اتمام برسد، او از كار بر كنار مى شود. از اين رو 
پس از اين كه كار تأليف به پايان مى رسد ان را به  شرف الملك وزير جالل الدوله (فرمانرواى بغداد) ـ تقديم مى كند و او پس از 

مالحظه از نسوى مى خواهد كه آن را به زبان عربى برگرداند و او چنين مى كند.

روش نسوى
او براى نگارش اين كتاب، نخست آثار پيشينيان و معاصران را مورد بررسى قرار مى دهد تا بتواند اثرى نو بيافريند كه مزاياى 

آن ها را داشته و از كاستى هاى آن ها مبّرا باشد.
كتاب كندى و مجتباى انطاكى علوى را مفّصل و مالل آور مى يابد.

به سراغ كتاب على بن ابى نصر مى رود كه در عين طوالنى بودن فهم آن دشوار مى نمايد.
كتاب كلوادانى نيز گرچه چندان مفصل نيست، اما آن نيز از نظر وى پيچيده و مغلق است.

كاستى ديگر آثار ياد شده آن است كه بيشتر براى متخصصان نوشته شده است.
كتاب هاى ابوحنيفه دينورى و كوشار گيلى نيز كه به حساب كاربردى پرداخته، به رشته ى ستاره شناسى اختصاص دارند.

از اين رو او در صدد بر مى آيد كتابى بنويسد كه در عين اختصار، هم براى محاسبات مردم عادى مفيد باشد و هم براى منجمان 
به كار آيد. همچنين براى دورى از اطاله ى كتاب از آوردن براهين هندسى دورى احتراز مى كند.

گرچه از نسوى به عنوان پيشگام استفاده از دستگاه اعشارى اعداد به شمار آورده اند، اما همان گونه كه مصححان گرانمايه در 
مقدمه خود آورده اند، جداى از ايرادهاى فنى ديدگاه هاى نسوى، برخى از ايرادهاى وى بر آثار ديگران وارد نبوده و اختصارى كه 

در پيش گرفته گاه باعث ابهام مطالب آن شده است.

شمايى از درون مايه ى كتاب
كتاب جداى از مقدمه يا ديباجه ـ كه نسوى در آن به انگيزه ى تأليف اين اثر، كاستى هاى آثار مشابه، روشى كه در اين اثر پى 

گرفته و ابواب اصلى كتاب اشاره كرده ـ حاوى چهار مقاله است:
مقاله ى اول در باره ى اعمال مربوط به عددهاى صحيح با پانزده باب است. او در اين مقاله نخست به شيوه ى هنديان در 
نگارش اعداد نُه گانه مى پردازد. او چهار مرتبه ى يكان، دهگان، صدگان و هزارگان را براى اعداد قائل است و براى مراتب باالتر 
عدد هزار را تكرار مى كند. بنابر اين از ميليون با عبارت «هزار هزار"ياد مى كند. در ادامه، چهار عمل اصلى يعنى جمع، تفريق، 
ضرب ـ و تضعيف (= دوبرابر كردن) ـ و تقسيم ـ و تنصيف (= نصف كردن) ـ و نيز جذر (ريشه ى دوم) و كعب (ريشه ى سوم) را 

تعريف و شيوه آزمودن درستى آن ها را با عنوان «ميزان"تبين مى كند.
روش هندى ها در جمع و تفريق شبيه ماست با اين تفاوت كه از سمت چپ انجام مى شوند.اما روش آن ها در ضرب و تقسيم، 

حساب هندى همان 
گونه كه از نامش 

پيداست ، از ابداعات 
مردم هند به شمار 

مى آيد و با نام هايى 
چون: «حساب تخت 

و ميل"و «حساب 
تخت و تراب"نيز از 
آن ياد مى شود. زيرا 

مردم هند در گذشته ها 
محاسبات خود را با 

ريختن خاك (=تراب) 
روى سطوح صاف 

(=تخت) و با استفاده از 
يك ميله براى نوشتن 
انجام مى دادند. اساس 
محاسبه ى آن ها با ُنه 
رقم ـ مانند آنچه در 
ميان ما رايج است ـ 

بود.
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تاريخ علم

اندكى متفاوت و منطبق با شيوه خوارزمى در كتاب الجمع و التفريق است. در اين كتاب افزون بر اين كه دوبرابر كردن (تضعيف) 
و تقسيم بر دو (تنصيف) به طور مستقل مورد بحث قرارگرفته اند. شيوه ى نسوى در جذر و كعب نيز مشابه روش كنونى است. او 

در براى آزمودن درستى اعمال حسابى مضرب هاى عدد نُه را كم مى كند.
مقاله ى دوم در چگونگى به كاربردن كسرها با هفت باب است. او بر خالف امروز براى هر كسر سه سطر تعريف مى كند: سطر 
اول، هميشه صفر است. سطر دوم، صورت كسر و سطر سوم مخرج كسر مى باشد.در ادامه به شيوه ى جمع، تفريق، ضرب، تقسيم، 

جذر و كعب اعداد كسرى مى پردازد. در جمع و تفريق اعداد كسرى از قاعده ى «ضرب التأريخ"بهره مى برد. 
مقاله ى سوم در باره ى عددهاى صحيح و كسرى ( اعدادى كه به همراه كسر هستند) با هفت باب است. در اين مقاله او ضمن 
تبيين اين گونه از اعداد مانند:6به چگونگى چهار عمل اصلى و نيز جذر و كعب آنها مى پردازد. او در ضرب و تقسيم و جذر و كعب 

اين گونه از اعداد از تجنيس بهره مى برد.
مقاله ى چهارم در باره ى درجه ها و دقيقه ها و مراتب باالتر، با هفت باب است. او نخست نحوه ى نوشتن آن ها را توضيح داده 

و در ادامه همانند مقاله هاى 
پيشين به چگونگى چهار عمل اصلى و جذر و كعب آنها مى پردازد.

سخنى كوتاه در باره ى تصحيح حاضر
نخست بايد قبل از هرگونه داورى و ارزيابى اثر، به مصححان و ناشر محترم دست مريزاد گفت كه در اين وانفساى علوم 
انسانى و خود باختگى در برابر غرب به احياى يكى از متون ارزشمند كهن در حوزه رياضيات اهتمام ورزيدند تا بار ديگر على رغم 
گزافه گويى هاى  غير عالمانه اخيربرخى كه مدعى اند دانشمندان ما در تاريخ علم هيچ سهمى نداشته اند و آثار آن ها سراسر خرافه 

و افسانه است!!!! برگ زرينى را بگشايند تا بار ديگر بر ايرانى بودن خود بباليم.
كتاب پاكيزه و زيبا چاپ شده است.

1. مقدمه اثر بسيار جامع و كامل است و افزون بر معرفى نويسنده به خوبى درونمايه اثر و نوآورى ها و ابداعات آن تحليل 
شده است. البته الزم به ذكر است كه بيشتر اين مطالب، حاصل تحقيقات بزرگانى چون ابوالقاسم قربانى است كه جداى از كتاب 
گرانسنگ زندگينامه ى رياضيدانان دوره اسالمى، اثر مستقلى در به اره مؤلف با نام نسوى نامه نوشته و بخش هايى از المقنع را 
هم به فارسى برگردانده و گزارش مفصلى از درونمايه آن و انديشه هاى رياضى  نسوى و جايگاه وى در جهان رياضى ارائه داده 
است. همان گونه كه در پايان مقدمه مصححان و در پينوشتها آمده منابع خوب و معتبرى در اين به اره در اختيار آن ها بوده و كار 

آن ها را تسهيل كرده است.
نكته ى كوچك ديگر آنكه بديهى است اگر از منبعى چاپ هاى متعددى در اختيار باشد، مى بايست به چاپ درست تر ارجاع داد. 
نيز اگر از زمان يك چاپ زمان بسيارى گذشته و اينك در اختيار نيست، بديهى است كه مى بايست به چاپ متأخرتر كه در دسترس 
پژوهشگران و خوانندگان است، ارجاع داد. يكى از منابع مهم و معتبر تاريخ فلسفه و علم، كتاب دّرة االخبار و لمعة االنوار(ترجمه ى 
تتمه ى صوان الحكمة) است كه مصصحان محترم بدان ارجاع داده اند و از منابع آن ها در معرفى نويسنده بوده است. اين كتاب 

سه بار منتشر شده است:
ـ نخست در سال 1351 ق توسط استاد مولوى محمد شفيع در الهور به همراه متن عربى  

ـ بار دوم توسط زنده ياد محمد مشكوة به سال 1318 ش در  قالب ضميمه ى مجله ى مهر كه مستند مصححان محترم بوده 
است.

اغالط  از  مملو  اينكه  بر  مضاف  نيست.  مخاطبان  اختيار  در  راحتى  به  اينك  چاپ  دو  اين  از  كدام  هيچ  كه  است  روشن 
تايپى و بدخوانى است. در همين چند سطرى كه در صفحه ى پنجاه و هفت نقل شده، واژه ى «متجلى"نادرست و صحيح آن 
«متحلّى"است.از اين رو شايسته بود كه به چاپ سوم آن كه در سال 1388 به كوشش جناب آقاى على اوجبى فراهم آمده و 
كاستى هاى دو چاپ قبلى را ندارد و افتادگى هاى مترجم در آن استدراك شده و از همه مهم تر به راحتى در اختيار مخاطبان قرار 

دارد، بهره مى بردند. 
نيز در صفحه ى بيست و پنج كه براى نخستين بار از ابوعبداهللا محمد بن موسى خوارزمى ياد شده، به تاريخ تولد و وفات وى 
اشاره نشده، در حالى كه در مورد ديگر انديشمندانى كه در مقدمه از آن ها ياد شده، به اين داده تصريح شده است. همين نكته در 

مورد خواجه نصير الدين طوسى در صفحه ى سى نيز مورد غفلت قرار گرفته است.

گرچه از نسوى 
به عنوان پيشگام 
استفاده از دستگاه 
اعشارى اعداد به شمار 
آورده اند، اما همان 
گونه كه مصححان 
گرانمايه در مقدمه 
خود آورده اند، جداى 
از ايرادهاى فنى 
ديدگاه هاى نسوى، 
برخى از ايرادهاى وى 
بر آثار ديگران وارد 
نبوده و اختصارى 
كه در پيش گرفته گاه 
باعث ابهام مطالب آن 
شده است.
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اى كاش مصححان يك جا در مقدمه به اين نكته اشاره مى كردند كه المقنع به چه معناست؟ شايد به همان معناى «خود 
آموز"رايج فعلى باشد.

از برجستيگيهاى مقدمه مصححان بيان نقاط قوت و كاستى هاى نسوى در اين كتاب و تأثير گذارى او بر ديگران و تأثير 
پذيرى وى از ديگر رياضيدانان و جايگاه اين اثر در تاريخ علم حساب است.

2. متن المقنع به خوبى تصحيح شده است. البته نايكدستى هايى در ويرايش آن و به كار گيرى از نشانه هاى ويرايش و نيز 
اغالط كمى به چشم مى خورد. به عنوان نمونه:

ص 4، س 6: «َحُرزت"نادرست و «َحرزُت"درست است.
ص4، س 6: «ألنَّ اليطول"نادرست و «ألن اليطول"درست است.

ص 6، سطر 4، واژه ى «أنتهى"آمده كه اگر بخواهيم آن را با واژه ى «نبتدئ"كه در سطر قبل از سوى مصححان محترم 
داخل قالب افزوده شده هماهنگ باشد مى بايست «ننتهى"باشد. اما همان طور كه در بخش ترجمه به درستى ترجمه كرده اند 

«إنتهى"درست است و بهتر است «نبتدئ"را نيز به شكل «تبتدئ"ثبت مى كردند.
ص 6، س 15:«أذا"نادرست و «إذا"درست است.

ص 6، س17: «نّثبت"نادرست و «نثّبت"درست است.
ص 7: در اين صفحه، واژه ى «العلوية"به سه شكل آمده است: «العلوية»، «الُعلوية»، «العُلوية"جداى از اينكه بايد يكدست 

ضبط شود، شايد «الِعلوية»درست تر باشد.
ص 10، س 5: «فاِنَّ مرتبٌة"بايد «فاِنَّ مرتبًة"باشد.

ص 12، س 1: «فنبتدٌى"نادرست و «فنبتدئ"درست است.
ص12، س 4: «ألتى"مرسوم نيست. «التى"متداول و درست است.

همان گونه مصححان محترم در مقدمه آورده اند، گاه براى ضرورت كلماتى را در داخل دو قالب به متن افزوده اند. يكى از 
مواردى كه مورد غفلت گرفته، تركيبات انقسام است كه امى بايست با حرف «إلى"به كار رود. بنابر اين شايسته بود در مواردى 

شبيه ص 13، س 19 بعد از «ينقسم"داخل دو قالب «إلى"افزوده مى شد. 
ص 16، س 3: «على حّدة"نادرست و «على حدة"درست است.

ص 18، س 3: «السفالنية"آمده، در حالى كه درسِت آن ـ همان طور كه در صفحات 17 و 23 نيز آمده ـ «السفالئية"است.
ص19، س 18: «و أن لم نأخذ»نادرست و «و إن لم نأخذ"درست است. 

ص22، س 6: «اسطُر"نادرست و«أسُطر"درست است.
«خطأ"در كل كتاب به شكل «خطاء"آمده است كه خطاست.

در بسيارى از موارد تطابق تأنيث و تذكير در فعل رعايت نشده است، مانند: «يكون ثالثة»،«فيبقى ثالثة»،«فيصير ثمانية"و ...
آنچه گفتيم، چيزى از ارزش كار ارزنده مصححان نمى كاهد. هدف، توجه بيشتر اين عزيزان براى ارتقاى سطح مقوله ى بسيار 
مهم و با ارزش  وخطير احياى متون است. نگارنده هيچ شناختى از مصححان محترم ندارد، ولى با مطالعه اين اثر فاخر و آثار 
مشابه به جرئت مى گويد: در دوران معاصر به تعداد انگشتان دو دست پژوهشگر براى تصحيح متون رياضى نداريم و اين عزيزان 

از بهترين آنها به شمار مى آيند.
3. ترجمه روان و درست انجام شده و حاكى از تسلط  مترجمان به متن مى باشد.

4. شرح و توضيح: كسانى كه با فن تصحيح آشنايند به خوبى مى دانند كه وظيفه ى حداقلى مصحح ارائه درست متن است به 
گونه اى كه مخاطب  اطمينان حاصل كند نزديك ترين متن به متن اصلى را در اختيار دارد. وظيفه دوم معرفى و شناسايى نويسنده 
اثر است به ويژه در مواردى كه نويسنده ناشناس باشد و يا اطالعات اندكى از وى در اختيار باشد. اگر اين گونه شد، مى توان گفت 
مصحح به وظيفه خود عمل كرده است. تحليل متن و تبيين آراى نويسنده و جايگاه اثر در ميان آثار مشابه از مواردى است كه بر 
ارزش كار مصحح مى افزايد، اما جزء تكاليف و بايسته هاى او نيست. متأسفانه امروزه آن قدربا تصحيح هاى سطحى مواجه هستيم 

كه وقتى در كتابى افزون بر متن با تعاليقات ارزشمند مواجه مى شويم، به شگفت مى آييم.
يكى از نكات بسيار بسيار مثبت تصحيح حاضر، بخش شرح و توضيح آن است. از اين جهت مى بايست به مصححان المقنع 

دست مريزاد گفت.
5. نمايه ها: متأسفانه چنين اثر ارزشمندى فاقد نمايه اصطالحات است. اميد آن كه به اين مهم در چاپ بعدى توجه شود.

مقدمه اثر بسيار 
جامع و كامل است 
و افزون بر معرفى 
نويسنده به خوبى 

درونمايه اثر و 
نوآورى ها و ابداعات 
آن تحليل شده است

اى كاش مصححان 
يك جا در مقدمه 

به اين نكته اشاره 
مى كردند كه المقنع 

به چه معناست؟ 
شايد به همان معناى 

«خود آموز» رايج 
فعلى باشد.


