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چکیده
نوششهای که در ایتجا وی ایش و به زبان ام وزی ش ح شده ،رسالهای با عتوان
«حساب اهل یتتجیم» از یک مجموعۀ دستنویس قدیم است که در کشابخانۀ
ملّ کرور بوست و ه زگوین نگهداری م شود .در آخ این رساله عبارایت نوششه
شده که با اسشتاد به آنها م یتوان دریافت که اصل کشابی که این رساله بخر از
آن بوده است از آثار مال عل قوشچ است و زبان اصل اث نیز فارس است.
این رساله در واقع خالصهای از مقالۀ دوم آن کشاب است که شخص به نام
نص اللّه التصی بتصی (؟) ملقّب به واقف الخلخال ب گزیده و حاج عثمان
بن حاج عم آن را اسشتساخ ک ده است.
در این رساله که شامل شش باب به پی وی از رسالههای مرهور حساب است به
موضوعایت نظی روش نوششن اعداد ،یتعیین م یتبۀ ارقام آنها ،روشهای جمع و
یتف یق ،ض ب ،یتقسیم و جذر گ فشن در دسشگاه شصشگان پ داخشه شده است و
به کارب د آنها در دانش نجوم نیز اشاره شده است.
کلیدواژهها :حساب ب جها ،حساب در نجوم ،عل قوشچ  ،میزان ،واقف
الخلخال
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مقدمه
در کشابخانۀ ملّ قاض خس و بیکِ سارایوو در بوست و ه زگوین به یک مجموعۀ
دستنویس قدیم در قطع  21×15ب خوردم که مجموعهای از  15رسالۀ مخشص

قدیم است و کایتبان مخشلف آن را رونویس ک دهاند (فه ست .)115-113 1،این
رسالهها در موضوعات مخشلف ،از نویستدگان مخشلف و عمدیتاً به زبان ع بی هسشتد.

دوازدهمین رسالۀ این مجموعه رسالهای با عتوان «حساب اهل یتتجیم» است که کایتبی
با نام حاج عثمان بن حاج عم آن را بازنویس ک ده است .عبارتهای نوششه شده

در پایان این رساله نران م دهتد که این رساله فصل از کشاب مفصلیت ی از عل

قوشچ  ،متجم و ریاض دان ای ان (درگذششه در 857ق) ،با نام میزان الحساب (یا
زبدة الحساب) است .اصل کشاب به زبان فارس نوششه شده است و مرشمل ب سه مقاله
است که به یت یتیب عباریتتد از «حساب هتدی» در یک مقدمه و دوباب« ،حساب اهل

یتتجیم» در یک مقدمه و شش باب و «مساحت» در یک مقدمه و سه باب .به نظ م رسد
این بخش کویتاه در حساب اهل یتتجیم که در این رساله آمده است گزیدهای از مقالۀ دوم
کشاب قوشچ باشد .در یتصحیح که از رساله ف اهم آوردهام به موارد اخشالف آن با اث

قوشچ اشاره ک دهام .ب اساس اطالعات موجود در این نسخه این گزیده احشماالً یتوسط
نص اللّه التصی بتصی ملقّب به «واقف الخلخال » (درگذششه در 746ق) ،از دانرمتدان
و شع ای زمان شاه سلیمان صفوی ،و نویستدۀ مجموعة الحساب وی ایش و یتتظیم
گ دیده است (دولتآبادی ،صص.)144-933
روش تصحیح
در یتصحیح این رساله ب ای سهولت در خواندن ،مشن رساله بتد بتد شده است و
عالمتهای سجاوندی در مشن گذاششه شدهاند .همچتین آغاز ه صفحه از نسخه با
عالمت  //مرخص شده است

در متن «ة» یتأنیث به دو صورت «ة» و «ه»« ،آ» با دو رسمالخط «آ» و «ا» ،پیروند

«م » در افعال به دو صورت مشصل به جزء دوم فعل یا جدا از آن آمدهاند .همچتین ب ای
مثال کلمۀ «جذر» به ه دو صورت «جزر» و «جذر» نوششه شده است .به همین سبب و
ب ای هماهتگ ک دن صورت مشن از رسمالخط مشداول ام وز اسشفاده شده است و

1. Katalog
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نمونههایی از یتغیی ات در جدول زی آمده است .همچتین ح ف «گ» که در یتمام مشن
به صورت «ک» نوششه شده بود با صورت «گ» نوششه شده است.

ـکه ← که

انــ ← آن

ان ا ← آن را

ازوست ← از او است

ازین ← ازاین

یکبار ← یک بار

ایتجا← این جا

میــ ← م (در افعال)

بــ ← به

ازو ← از او

ب ین ← ب این
ب و ← ب او

آنــ ← آن

اوست ← او است

م ایتبست ← م ایتب است

مطالب و کلمات نوششه شده در حاشیه یا خارج از سط بین ک وشه ،[] ،گذاششه
شدهاند و کلمایت که خوانا نبودهاند یا در اث ب یده شدن حاشیه از بین رفشهاند با سه
نقطه ،... ،مرخص شدهاند .ب خ ح وف در حساب ابجد قدیم صورتهای خاص
داششهاند که به دلیل نبود نمادهای مرابه از ح وف مشداول در خط اسشفاده شده است.
در جدول زی نمونههایی از این ح وف آمده است.

ح وف مشداول درخط

ح وف مشداول در نزد اهل نجوم

ج
ر
ز

ر

ب
یــ
ک
ب ای نمایش عدد صف در مشن عالمت

عیتاً از همین عالمت اسشفاده شده است.

به کار رفشه است و در مشن یتصحیح شده نیز
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[مشن رساله]
در حساب اهل تنجیم
و آن مرشمل است ب مقدمه و شش باب

مقدمه

در بیان اصطالحات ،متجّمان بیست و هرت ح ف یتهج را ب یت یتیب ابجد هوز حطی
کلمن سعفگ قرشت ثخذ ضظغ ب ای مف دات اعداد یتعیین ک دهاند .ح وف اوّل که ا
است یتا ط به جهت آحاد و نه دیگ که از ی است یتا ص 1از ب ای عر ات و نه دیگ

که از ق است یتا ظ از ب ای مآت و غ را از ب ای الْف یتعیین ک دهاند و از ب ای اعداد
م کب ارقام مف دات همان عدد را یت کیب ک ده ،مف د اکث را ب اقل یتقدیم کتتد؛ مگ
اعداد الوف را که ب الوف یتقدیم کتتد .پس رقم پانزده یه باشد و رقم پتجاه و دو نب و
رقم صد و هرشاد و چهار قفد و رقم [سههزار] جغ و رقم دههزار یغ و رقم دوازدههزار

یبغ و ب این قیاس .و ف ق میان
ب این صورت

 2و «حا» به آن کتتد که

را بی دامن نویستد

و میان «زا» و «را » به آن کتتد که «زا » را بینقطه نویستد و ب فوق

«را» عالمت نهتد ب

و باق ح وف را به نقطه و عدم نقطه چتانچه در خط مشداول

است .و بباید دانست که محیط ه دای ه را به سیصد و شصت قسم مشساوی کتتد و ه

قسم را از آن درجه خوانتد و عدد درجات چون به شصت رسد یا از شصت گذرد ه
شصت را یک اعشبار کتتد و آن را مَ فوع مَ ّة خوانتد و رقم ه مَ فوع مَ ّة را ب یمین

رقم درجه نویستد و چون مَ فوع مَ ّة نیز به شصت رسد یا از شصت گذرد ه شصت را

یک اعشبار ک ده ب یمین مَ فوع مَ ّة نویستد و آن را مَ فوع مَ ّیتَیْن و مَثان خوانتد و
همچتین چون عدد مَ فوع مَ ّیتین به شصت رسد یا گذرد ه شصت را یک اعشبار ک ده
آن را مَ فوع مَ ّات و مَثالِث نیز خوانتد و عل هذا القیاس .و ه درجه را به شصت قسم

مشساوی کتتد و آن را دقایق خوانتد و رقم دقایق ب یَسار رقم درجه نویستد و ه دقیقه
را به شصت قسم مشساوی کتتد و آن را ثوان خوانتد و رقم آن را ب یَسار رقم دقیقه
نویستد و همچتین ثانیه را به ثالثه و ثالثه را به رابعه قسمت کتتد ،بالغاًمابلغ ،و ارقام آن
را به یت یتیب مذکور نویستد و ه م یتبه از این م ایتب ،یعت م ایتب مَ فوعات ،درج و
اجزاء آن که خال از عدد باشتد در آن م یتبه صف نویستد ب این صورت
 .1مشن :از ی است یتا ق
 .2متظور ح ف«جیم» است

 .و از ب ای
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شتاخشن آن که ارقام از کدام م یتبه است ،رقم اوّل را یا آخ را بباید  //نوششن که از کدام
م یتبه است یتا باق ارقام به قیاس به او معلوم شود .و ه که حساب اهل هتد دانسشه
باشتد به قواعدی که ذک ک ده شد ،حساب اهل نجوم ب او آسان [شود]؛ چه این ط یق
شبیه به آن ط یق است و یتفاویت نیست الّا به چتد چیز که بیان خواهم ک د؛ از آن جمله

آن که اهل هتد در ه م یتبه که عدد به ده م رسد یا م گذرد ه ده 1را یک اعشبار ک ده
ب یسار آن م نویستد و متجّمان در ه م یتبه که عدد به شصت م رسد یا م گذرد ه
شصت را یک اعشبار ک ده ب یمین آن م یتبه م نویستد؛ چتان که سبق ذک یافت .پس
اهل هتد در عمل یتف یق اگ رقم را از رقم که در ب اب او است ممکن نباشد نقصان

ک دن ،یک از رقم یسار م گی ند و آن را ده اعشبار ک ده از او نقصان م کتتد و متجّمان
یک را از یمین م گی ند و آن را شصت اعشبار ک ده از او نقصان م کتتد.
باب اوّل
[در ضرب شبکه]
در ض ب شبکه و در وضع ارقام شبکه میان این دو ط یق یتفاوت م باشد چه اهل هتد
اعظم م ایتب را از مض وب و مض وبفیه در ب اب فوق و یسار م بع صغی که ب یسار

سط فوقان م بعات صغار واقع [است] ،م نویستد و متجّمان ب فوق و یمین م بع صغی

که ب یمین سط فوقان واقع است ،م نویستد .و اهل هتد م بعات صغار را به دو مثلث
قسمت کتتد به خطّ مورّب از یمین به یسار مشتازالً و متجّمان هم از یمین به یسار
مشصاعداً .و چون در عمل ض ب ،رقم ه م یتبه را از مض وب در ارقام م ایتب
مض وبفیه ض ب م باید ک د و حاصل را در دو مثلث مذکور نهادن و ارقام این م ایتب
از ا یتا نط رسد ،پس احشیاج م شود به جدول که مرشمل باشد ب حواصل ض ب ارقام
در یکدیگ از ا یتا نط .و ط یقش آن است که م بع بکرتد و ه یک از دو ضلع طول
و ع ض او را به نط قسم مشساوی کرتد و خطوط مسشقیم به مفاصل وصل کتتد چتان

چه م بع مذکور [به سه] هزار و چهارصد و [هرشاد] و یک م بع صغی متقسم گ دد و ب

فوق و یمین جدول ،اعداد نویستد از ا یتا نط به یت یتیب .و حاصل ض ب ه عددی را از
اعداد سط فوقان در ه عددی از اعداد سط دیگ در م بع ملشق آن دو عدد نویستد؛
ب این وجه که اگ حاصل ض ب کمش از شصت باشد رقم آن را ثبت کتتد و صف ی ب

 .1مشن :و ه ده
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یمین او در همین م بع نویستد و اگ زیاده از شصت باشد ه  1شصش را رفع ک ده نویستد
و آن چه کم از شصت باشد ب یسار او در همین م بع نویستد و این جدول را جدول //
سشین خوانتد .پس [ش وع در ض ب] حاصل ض ب را از این جدول ب گ فشه ،مَ فوع را
در مثلث فوقان و مبسوط را در مثلث یتحشان ثبت کتتد یتا یتمام حواصل ض ب در شبکه

مثبّت شود .بعد از آن از مثلث یتحشان که در ب ج یسار سط یتحشان شبکه است ابشدا
ک ده اعداد را جمع ک ده به ط یق مذکور در حساب اهل هتد؛ غی آن که آن جا اعدادی
که در میان ه دو خط مورّب 2واقع بود ،آن چه زیاده م شد ه ده را یک رفع ک ده

با عددی که ما بین دو خط مورّب فوق آن بود جمع م ک دند و آن چه کمش از ده م بود
ب یسار آن چه در مثلث یتحشان بود وضع م ک دند و این جا اعداد میان دو خط مورّب
را اگ زیاده از شصت شود ه شصش را یک گ فشه با اعداد دو خط مورّب که ب فوق
آن است جمع م کتتد و آن چه کم از شصت باشد ب یمین آن چه ب مثلث یتحشان واقع
ال خواسشیم که د ل ما را در عدد ن یا
است ثبت م کتتد .مث ً

مط ض ب کتیم .جدول

رسم ک دیم 3و آن ارقام ب او وضع ک د[یم] به صفت مذکوره و در مثلث یتحشان رقم کط
یافشیم .این را در یتحت شبکه رسم ک دیم و اعداد ما بین دو خط مورّب را که ب فوق
اوست جمع ک دیم .سج شد .به جهت س ،ج ب یمین کط نوششیم و به جهت شصت
یک ب حاصل ما بین دو خط مورّب جمع ک دیم .عب شد .یب ب یمین ج نوششیم و از

ب ای شصت یک ب حاصل جمع [ما بین] دو خط مورّب دیگ که ب فوق او است جمع

ک دیم 4،نا شد .ب یمین یب نوششیم 5و همچتین ما بین خطّین مورّبین دیگ جمع ک دیم.

فج شد .کج را ب یمین نا نوششیم 6.از ب ای شصت یک ب حاصل جمع ما بین خطّین
مورّبین افزودیم ،مو شد .ب [یمین] کج نوششیم 5پس در مثلث فوقان که ب یمین ب ج

شبکه است ج یافشیم .آن را به یت یتیب ک ده ،عمل ض ب را یتمام ساخشیم ب این صورت:

 .1مشن :و ه
 .2مشن... :ه دو خط مورّب است واقع بود...
 .3مشن :ک د
 .4مشن :ک دم
 .5مشن :نوششم
 .6مشن :نوششتد
 .5مشن :نوششم
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اما ط یق دانسشن آن که حاصل ض ب از کدام م یتبه است ،از مَ فوعات و درج و اجزای
آن ،در بابی عل حده ذک خواهیم ک د.
باب دوّم
[در قسمت]

قسمت اهل یتتجیم نیز چون قسمت اهل هتد است؛ لیکن اهل یتتجیم اعظم م ایتب مقسوم
را  //در سط طول از یمین جدول نویستد و اعظم م ایتب مقسوم علیه را در ب اب مقسوم
یا بعد از آن .پس از جدول سشین اکث عددی طلب کتتد که حاصل ض ب او را در ه
یک از م ایتب مقسوم علیه از آنچه در ب اب او است از مقسوم یا از یمیتش یا از ه دو
ط ح یتوان ک د .چون یافت شود ب فوق خط ع ض که ب باالی مقسوم است در ب اب

اعظم م ایتب مقسوم علیه نویستد و بعد از ض ب او در مقسوم علیه و ط ح حاصل از

مقسوم ،خط ع ض کریده و باق قسمت 1را یک م یتبه به یمین نقل کتتد و ب این قیاس

عمل را یتمام کتتد .و اگ عددی ب صفت مذکور یافت نرود ،صف ی ب یسار عددی که
ب فوق جدول نوششه شده نویستد و ب این قیاس عدد الحق را ب یسار سابق نویستد و

ض ب کتتد و ط ح کتتد یتا یتمام شود .و اگ خواهیم ،یک بار دیگ اجزا را به یمین نقل
کتیم و عمل را به پایان رسانیم و همچتین ه چتد که خواهیم نقل کتیم.
واللّه اعلم.

 .1مشن :باق مقسوم
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باب سوّم
در جذر

1

عمل جذر اهل نجوم نیز مثل عمل جذر اهل هتد است؛ الّا آن که اهل هتد در نصب
عالمت ابشدا به م یتبۀ آحاد کتتد و به یتخط یک یک م یتبه عالمات نصب کتتد و
متجّمان م یتبۀ درجه مقیسعلیه ساخشه به یتخط یک یک م یتبه از ه دو جانب درجه

یعت جانب مَ فوعات و جانب اجزاء درجه عالمات نصب کتتد و افششاح از ایمن ک ده،
اکث عددی طلب کتتد که مض وب او را در نفس خودش از آن چه در یتحت عالمت
ایمن است از مجذور یا یمین او یا ه دو نقصان یتوان ک د و چون یافت شود در فوق
عالمت ایمن و در یتحت او یت یتیب کتتد و مض وب او را در نفس خود از مجذور به
ط یق مذکور نقصان کتتد و باق را در یتحت خط محو نویستد و بعد از آن فوقان را ب
یتحشان افزوده ،یک م یتبه به یسار نقل کتتد بعد از خط محو ب یتحشان [ .و اگ درجه
 .1مشن :جزر
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نباشد نسبت م ایتب به م یتبه درجۀ معشب است .پس اگ اول م ایتب دقایق باشد ،ب ثان
عالمت باید نهاد .اگ ثالث باشد ،ب روابع و اگ مثالث باشد ،ب مثان و اگ مخامس
باشد ،ب م ابع و ب این قیاس؛ زی ا که ...درجه هم  ...اینها  ...این ضابطه...است ب

یک  ...و به اوضاع مخشلف ،مخشلف نم گ دد // 1].و باز اکث عددی طلب کتتد که
مض وب او را در متقول و در خود ،از محاذی ایران ط ح یتوان ک د و چون یافت شود
ب فوق عالمت ثان و در یتحت او یت یتیب ک ده ض ب کتتد و ط ح کتتد و بعد از آن
فوقان ب یتحشان افزوده و با اوّل جمع ک ده یک م یتبه دیگ به یسار نقل کتتد بعد از

خط محو و به عالمت ثالث گذرند و اگ در م یتبه عدد یافت نرود ،صف ی ب فوق و

یتحت گذارند و گذرند و [به همان ط یق] 2همچتین آن قدر که خواهتد و اگ سطور
یتمام شود ،سطور ] [...طول دیگ ب یسار آن سطور کرتد و به همان ط یق به یتخط یک
یک از م ایتب عالمات نصب کتتد .پس اگ عدد متطق باشد ،عمل متشه شود و اگ

اصم باشد و خواهتد که عمل قطع شود ،رقم آخ را مضاعف ک ده و واحدی ب او
افزوده مجموع را مخ ج اعشبار ک ده باق را به او نسبت دهتد .کس ی که حاصل شود
با ارقام فوق جذر عدد باشد.
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مثالش :خواسشیم که جذر ن یه ما یز م ثانیه را بگی یم .جدول به ط یق مذکور رسم
ک دیم 4و ب ما که درجه است و ب ن از جانب مَ فوعات و ب م از کسور ،عالمات
نصب ک دیم و عمل مذکور به جای آوردیم ب این صورت:

 .1جمالیت که در ک وشه آمدهاند در حاشیۀ صفحۀ چهارم نوششه شدهاند و به نظ م رسد م بوط به باب سوّم باشتد.
 .2روی این کلمات خط کریده شده است.
 .3مشن :بگی م
 .4مشن :ک دم
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باب چهارم
در معرفت جنس هر یک از حاصل ضرب و خارج قسمت و جذر
یعت دانسشن آن که حاصل ض ب یا خارج قسمت یا جذر او کدام م یتبه است ،از مَ فوع
و درج و اجزای درج .ط یقش آن است که از ب ای دقیقه ،واحد گوییم و از ب ای ثانیه،

اثتین گوییم و از ب ای ثالثه ،ثلثه و از ب ای آنچه بعد از او است ،به ه یک م یتبه ،یک

عدد زیاده کتیم و همچتین مَ فوع َم ّة را واحد و مثان را اثتین و ب این قیاس .پس
گوییم مض وب و مض وبفیه ه دو از جتس درجهاند یا یک یا هیچ یک؛ و این قسم
اخی از دو بی ون نیست یا ه دو در یک جانبتد از درجه ،یعت ه دو مَ فوع باشتد یا

ه دو اجزا باشتد ،و یا آن که ه یک از جانبی باشتد .پس اقسام از چهار بی ون نباشد
و حاصل ض ب در قسم اوّل درجه باشد و در دوّم از جتس مض وب دیگ  .پس حاصل
ض ب درجه در دقیقه همان دقیقه باشد و در ثانیه همان ثانیه و همچتین در مَ فوع مَ ّة،
 //مَ فوع مَ ّة و عل هذا القیاس .و در رقم سیوم عدد ه دو مض وب را جمع کت حاصل

درم یتبه سیم عدد مجموع باشد در همان جانب مض وبین؛ مثالً دقایق در ثوان  ،ثوالث
باشد و در ثوالث ،خوامس و مثان در مثالث ،مخامس و در قسم چهارم اگ دو عدد
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مض وب و مض وب فیه ب اب باشتد ،حاصل ض ب از جتس درجه باشد؛ 1و الّا سم ّ
فضل باشد در جانب فاضل .پس ثوان در مثالث ،مَ فوع مَ ّة و مثان در روابع ،ثوان و
این م یتبه که بیان ک دیم م یتبۀ مبسوط حاصل ض ب است در جمیع اقسام [پس مَ فوع
ه قسم از جتس فوق ،م یتبه مبسوط است].

اما مع فت جتس خارج قسمت ،ط یقش آن است که مقسوم و مقسومعلیه به همان ط یق
که در ض ب گفشیم چهار قسم شود .پس خارج در اوّل ،درجه باشد و در دوّم اگ درجه
مقسوم علیه باشد ،خارج از جتس مقسوم باشد و اگ درجه مقسوم باشد ،عدد م یتبۀ
خارج ،سم ّ عدد م یتبۀ مقسومعلیه باشد در خالف جانب او؛ مثالً درجه ب ثانیه ،مثان

باشد و درجه ب مثالث ،ثوالث [و ب دقیقه ،مَ فوع مَ ّة و در عکس ،دقیقه] و در سیم
اگ مقسومین ب اب باشتد ،خارج درجه باشد و اگ ب اب نباشتد ،اگ م یتبۀ مقسوم فوق
مقسومعلیه باشد[ ،عدد] خارج سم ّ عدد فضل باشد در جانب صعود [یعت از جتس

مَ فوعات باشد] و اگ یتحت مقسوم علیه باشد ،سم ّ عدد فضل باشد در جانب نزول
[یعت از جتس اجزاء باشد] .پس ثوان ب روابع ،مثان و روابع ب دقایق ،ثوالث و در
چهارم ،عدد مقسومین را جمع کتیم .پس خارج ،سم ّ مجموع باشد در جانب صعود

اگ مقسوم در صعود باشد و در جانب نزول اگ در نزول باشد .پس مَ فوع َم ّة ب دقایق،
مثان باشد و عکس ،ثوان و م اد از م یتبه مقسوم ،م یتبه باشد که در محاذات
مقسومعلیه افشاد ه گاه که ه دو را در جدول قسمت نویسیم .مثالً اگ ده دقیقه را ب
دوازده دقیقه خواهیم که قسمت کتیم ،مقسوم علیه چون به عدد بیرش است در جدول

در محاذات ده دقیقه ثبت نخواهیم ک د؛ بلکه یک م یتبه ف ویت از آن ثبت خواهیم ک د.
چتان که م یتبه ثانیه در محاذات مقسوم علیه واقع شود .پس در این صورت مقسوم ثانیه
باشد نه دقیقه؛ اگ چه به ظاه مقسوم ،دقیقه است.
[چتان که در مثال مذکور مشن از جهت قسمت ،آن را که در صورت مذکور که کط درجه

را یک م یتبه از ح درجه پایینیت رسم ک دهایم؛ ح درجه ،دقایق م گ دد و ب درجات

متقسم م شود و اگ نه ،ح ب کط قابل انقسام نیست .پس اوّل خارج قسمت  ...که ب
فوق  ...است ،از جتس  ...است و چون  ...معلوم شد؛ باق  ...معلوم م گ دد].
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 .1مشن :باشتد
 .2جمالیت که در ک وشه آمدهاند در حاشیۀ صفحۀ شرم نوششه شدهاند و یتوضیح هسشتد ب سبب نوششن کط در
عبارت مقسومعلیه در سشون سمت چپ ح در عبارت مقسوم ،در یتقسیم ح یو ال مد ب کط نج لب که در باب دوّم
آمده است.
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امّا مع فت جتس 1در جذر ،ط یقش آن است که ببیتیم عالمت ایمن ،ب م یتبه درجه
است یا نه .اگ ب درجه باشد [رقم جذر که ب این عالمت است از جتس درجه باشد].
و اگ عالمت ایمن ،ب درجه نباشد رقم آن نصف عدد م یتبه است که در یتحت عالمت
واقع است در جانب همان م یتبه از درجه // .پس جذر مثان  ،مَ فوع َم ّة باشد و جذر

م ابع ،مثان و جذر ثوان  ،دقایق و جذر روابع ،ثوان  ،و [چون] رقم ایمن معلوم شد
ارقام دیگ از جتس م ایتب است که بعد از او است بهیت یتیب .پس اگ اوّل ثانیه باشد
ثان  ،ثالثه است و اگ اوّل از مثان باشد ،ثان از مَ فوع مَ ّة باشد و عل هذا القیاس.
باب پنجم
در میزان

ط یق میزان اهل یتتجیم آن است که پتجاه و نه ،پتجاه و نه ط حکتتد .پس آنچه ماند
میزان باشد .پس میزان مض وب را در میزان مض وبفیه ض ب کتیم و از حاصل باز
ط ح کتیم اگ ممکن باشد .پس اگ باق موافق میزان حاصل ض ب باشد ،فالعمل

صحیح ،و میزان خارج قسمت را در میزان مقسوم علیه ض ب کتیم و میزان باق را ب

حاصل افزاییم و از آن نط ،نط ط ح کتیم .پس آنچه ماند اگ موافق میزان مقسوم باشد
عمل صحیح باشد ،و میزان جذر را در نفس خود ض ب کتیم و باق از مجذور را ب او
افزاییم و نط ،نط ط حکتیم ،پس آنچه ماند باید که موافق میزان مجذور باشد یتا صحیح
باشد.
باب ششم

در اعمال حسابی که در بروج باشد
بدان که متجّمان دور فلک را به دوازده قسم مشساوی قسمت کتتد و ه قسم را
ب ج گویتد و ه ب ج س درجه باشد .پس در عمل جمع درجات چون به س رسد یا
گذرد به جهت ه س درجه یک ب عدد ب وج افزایتد و چون عدد ب وج ب دوازده رسد

یا گذرد دوازده را که دور فلک است از او ط ح کتتد و اگ هیچ نماند ،در م یتبۀ ب وج
صف نویستد .مثالً چون خواهتد ده ب ج و دوازده درجه و بیست دقیقه و هرت ثانیه را

با نه ب ج و بیست و پتج درجه و چهل دقیقه و چهارده ثانیه جمع کتتد ،در محاذات

یکدیگ وضع کتتد چتان که ب وج در حذاء ب وج افشد .پس خط ع ض در یتحت ه دو
 .1مشن - :جتس
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کرتد و ابشدا از یسار ک ده و شصت را یک گ فشه به ط یق جمع اهل هتد به ایتمام
رسانتد .ب این صورت:

یتا حاصل هرت ب ج و هرت درجه و بیست و دو ثانیه باشد .و در یتف یق اگ عدد ب وج

متقوصمته از عدد ب وج متقوص کمش باشد یا در متقوصمته ب ج نباشد ،دور را ب

متقوصمته افزایتد و در ه م یتبه [که] نقصان ممکن نباشد از یمین از فوق آرند و ب ج
را در م یتبه درجه س گی ند و دیگ را در م ایتب دیگ شصت گی ند و کم کتتد .مثالً
خواسشیم که یتف یق کتیم پتج ب ج و بیست درجه و یازده دقیقه و چهل ثانیه از دو ب ج //

و ده درجه و س دقیقه و پتجاه ثانیه .ه دو را در ب اب هم به ط یق جمع رسم ک دیم و

خط ع ض کریدم و دور را ب دو افزودیم چهارده شد .پس عمل را یتمام ک دیم بدین
صورت:

و در عمل ض ب در ه کدام از مض وبین که ب ج باشد عدد ب وج را در س ض ب کتتد
یتا درجات شود و حاصل را با درجات جمع کتتد اگ باشد ،و ه شصت را یک داششه

مَ فوع َم ّة گی ند و باق م ایتب را به حال خود داششه عمل ض ب به پایان رسانتد .پس
اگ حاصل ض ب از جتس مَ فوعات باشد ،غی مَ فوع َم ّة همه را ط کتتد و عدد
مَ فوع مَ ّة را یتضعیف کتتد یتا عدد ب وج حاصل شود و درجات اگ به س رسیده باشد
س ط ح کتتد و یک ب عدد ب وج افزایتد .پس چون عدد ب وج به دوازده رسد یا گذرد
دوازده از او ط ح کتتد ،م ةً بعد اُخ ی چتدان که ممکن باشد ،و آنچه ماند در م یتبۀ
ب وج نویستد و باق م ایتب را به حال خود گذارند .و در عمل قسمت در ه کدام از
مقسوم و مقسومعلیه که ب ج باشد با او همان عمل کتتد که در ض ب گفشه شد یتا خارج
قسمت به همان ط یق به دست آید و با خارج نیز همان کتتد که در حاصل گفشه شد.

مثالً خواسشیم ی یه که دقیقه را ض ب کتیم در نز کط ک .ب وج را که در احدالمض وبین

است َم فوع مَ ّة ساخشیم به آن وجه که گفشه شد و باق ارقام را به حال خود گذاششیم.
در آن عدد که در آن ب ج است ض ب ک دیم .حاصل ض ب ه ب یا یج ن ح ک ثالثه شد.
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پس از م ایتب مَ فوع ،غی یا که مَ فوع مَ ّة است همه ط ک دم و یا را یتضعیف ک دم.
کب شد .دور را که یب است از او ط ح ک دم ی باق ماند و آن عدد ب وج باشد و عدد
درجه را که یج است چون از س کمش است به حال خود گذاششم یتا حاصل ض ب
مطلوب به دست آمد ،ب این صورت ی یج ن ح ک.

یتم بعون اللّه و حسن یتوفیقه
نقل عن فارسیة موالنا عل القوشج
ال بعباریته بل بحذف کثی

العبد االقل نص اللّه التصی بتصی الملقب بواقف الخلخال
عن العبد المذنب المحشاج ال رحمشه ربه حاج عثمان بن حاج عم غف اللّه له
و لوالدیه

حساب نزد اهل نجوم31/ ...

شرح رساله
متجّمان ب ای بیان اعداد از ح وف ابجد ،مطابق جدول  3اسشفاده م ک دند .نویستده
در مقدمه بیان م کتد که نه ح ف اوّل ،یعت ح وف ا یتا ط ،ب ای نمایش اعداد  1یتا 7

و نه ح ف دیگ  ،یعت ح وف ی یتا ص ،ب ای نمایش اعداد  11یتا  71و  ...به کار

م رود.

سپس بعد از بیان روش ساخت اعداد م کب ،روش یتعیین م ایتب اعداد و نحوۀ ق ار
گ فشن آنها را در کتار یکدیگ ش ح م دهد .م ایتب و نحوۀ ق ار گ فشن اعداد را در
کتار یکدیگ در جدول  4و بعض از اعداد م کب را در جدول  5نران دادهایم.
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نویستده در ادامه به مقایسۀ عمل جمع و یتف یق در میان اهل نجوم و اهل هتد
م پ دازد .ب ای روشن شدن مطلب در مثال زی یتف یق دو عدد نا کو و کا لد در نزد اهل
نجوم را با یتف یق دو عدد 85و  26در نزد اهل هتد مقایسه م کتیم .همان طور که در

شکل  1دیده م شود در حساب نجوم ،از رقم سمت راست یک واحد کم و به رقم
سمت چپ  61واحد اضافه شده است؛ در حال که در عمل یتف یق دو عدد  85و ،26
در حساب هتد ،یک رقم از سمت چپ کم شده و  11واحد به عدد سمت راست اضافه
شده است.

سپس نویستده بیان م کتد ب ای انجام عمل ض ب ،یتقسیم و جذر ،نیاز به جدول به
نام جدول سشین (جدول )6است که نویستده روش ساخت این جدول را نیز یتوضیح
م دهد .همان طور که در جدول  6م بیتم اعداد از ا ( )4یتا نط ( ،)93به یت یتیب در
باالی م بع بزرگ از راست به چپ و در سمت راست آن از باال به پایین م یتب شده و

در محل یتالق دو عدد در م بع کوچک ،حاصل ض ب دو عدد در این م بع کوچک

نوششه م شود؛ به این ط یق که حاصل را ب  61یتقسیم ک ده خارج قسمت را در سمت
راست و باق مانده را در سمت چپ م نویستد .ول در حساب هتد اعداد  1یتا  7به
یت یتیب در باالی م بع بزرگ از چپ به راست و در سمت چپ آن از باال به پایین نوششه

م شود و در محل یتالق دو عدد در م بع کوچک ،حاصل ض ب دو عدد بعد از یتقسیم
ب  11به گونهای نوششه م شود که خارج قسمت در سمت چپ و باق مانده در سمت
راست ق ار گی د.

حساب نزد اهل نجوم33/ ...

نویستده در ه باب با ارائۀ مثالهایی اعمال ض ب ،یتقسیم و جذر را یتوضیح م دهد.
در شکل 2حاصـل ض ب دو عدد د ل ما و ن یا

مط در حساب نجوم با حاصل ض ب

دو عدد  252و  185در حساب هتد مقایسه شده است.

در حساب نجوم مض وب و مض وبفیه به یت یتیب در سمت راست و باالی م بع

نوششه م شود و خطوط مورّب از راست به چپ به صورت صعودی رسم م شوند؛ ول

در حساب هتد مض وب و مض وبفیه به یت یتیب در سمت چپ و باالی م بع نوششه
م شود و خطوط مورّب از راست به چپ به صورت نزول رسم م شوند .در م بع
کوچک محل یتالق ه دو عدد ،در نجوم حاصل ض ب را از جدول سشین و در حساب
هتد از جدول م بوط به آن پیدا ک ده و در مثلث باالیی خارج قسمت و در مثلث پاییت
باق مانده نوششه م شود .بعد از یتکمیل جدول ،در حساب نجوم از چپ ش وع ک ده و
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حاصل اعداد واقع در بین خطوط مورّب را جمع م کتتد ول در حساب هتد از راست
ش وع م کتتد .به این یت یتیب ،در اول حاصل ض ب ب اب ج مو کج نا یب ج کط و در
دوم حاصل ض ب ب اب با  46621است .در باب دوّم ،نویستده عمل یتقسیم را یتوضیح

م دهد .در شکل 3م احل انجام این عمل نمایش داده شده است.

حساب نزد اهل نجوم35/ ...

همان طور که در شکل 3مراهده م شود ،ب ای یتقسیم ح یو ال مد ب کط نج لب،
مقسوم را در باال و مقسوم علیه را زی یک خط افق در پایین جدول به گونهای
م نویستد که بزرگیت ین م یتبۀ مقسوم علیه در ب اب مقسوم یا بعد از آن ق ار گی د .سپس

از جدول سشین یو را انشخاب م کتتد زی ا یو بزرگیت ین عددی است که ض ب آن در
ه یک از م ایتب مقسوم علیه از مقسوم کمیت است .حال یک خط افق باالی مقسوم

کریده و عدد یو را باالی این خط افق به گونهای م نویستد که در مقابل بزرگیت ین
م یتبۀ مقسوم علیه؛ یعت کط ق ار گی د .بعد از ض ب یو در ه یک از م ایتب مقسوم
علیه و کس آن از مقسوم ،باق مانده را که عدد یح یه یب است یک م یتبه به راست

متشقل نموده و در صورت یتمایل مجدداً عمل باال را یتک ار م کتتد .در شکل 3بعد از
انشقال به راست و یتک ار عمل عدد لو انشخاب شده که در سمت چپ یو در باالی
مقسوم ،باالی خط افق نوششه شده است .با یتک ار مجدد عمل ،عدد لح انشخاب شده
که در سمت چپ لو نوششه شده است .در این م حله عمل یتقسیم یتمام شده و باق مانده
که عدد ح نج مد است در انشها ،باالی خط که مقسوم علیه زی آن نوششه شده ،دیده
م شود .البشه در صورت یتمایل م یتوان آن را به راست متشقل ک د و عمل را یتک ار ک د.
در باب سوّم نویستده عمل جذر را یتوضیح داده است .این عملیات در شکل 4ارائه

شده است .ب ای به دست آوردن جذر عدد ن یه ما یز م یک خط افق باالی آن رسم
م کتتد .سپس از جدول سشین بزرگیت ین را عددی که حاصل ض ب آن در خودش از
عدد داده شده کمیت است ،انشخاب م کتتد.

در این مثال عدد انشخاب شده ز است .این عدد را باالی خط افق م نویستد به

گونهای که باالی اولین عدد داده شده؛ یعت ن ق ار گی د .این عدد را پایین جدول در
مقابل ن نیز م نویستد .بعد از ض ب عدد ز در خودش و کس آن از عدد داده شده،
باق مانده را پس از رسم یک خط افق  ،زی خط افق م نویستد .سپس عدد باالیی و
پاییت را با هم جمع ک ده (یعت ز را با خودش جمع م کتیم) و حاصل را که عدد ید

است یک م یتبه به سمت چپ متشقل ک ده و در پایین جدول ،بعد از رسم یک خط
افق  ،زی خط افق م نویستد و مجدداً ،بزرگیت ین عددی را که حاصل ض ب آن در
عدد انشقال یافشه و خودش از عدد باق مانده  -یعت ا یه ما یز م  -کمیت م شود پیدا

م کتتد.
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این عدد ه است که حاصل ض ب آن در عدد انشقال یافشه ،مساوی ا ی و در خودش،
مسـاوی

که است .این اعداد به یت یتیب در سط های چهارم و پتجم شکل 4مراهده

م شـود .باق مانـده ،ه یو ،در سط شرم نوششه شده است .عدد ه را باال و پایین جدول

مقابل هم طوری م نویستد که در پایین ،کتار ید و در باال ،باالی خط افق ق ار گی د.
سپس عدد باالیی و پاییت را با هم جمع ک ده (یعت ه را با خودش جمع م کتیم) عدد

ی حاصل م شود .آن را هم اه با ید که عددی به صورت ید ی است ،یک م یتبه به چپ
متشقل ک ده ،در پایین جدول در زی خط افق که رسم م شود ،م نویستد .مجدداً روند
باال را یتک ار ک ده یتا عدد کب به دست آید .به این یت یتیب جذر ن یه ما یز م عدد ز ه

کب م شود.

نویستده در باب چهارم ،ب ای یتعیین جتس حاصل ض ب ،خارج قسمت و جذر به
ه یک از م ایتب سمت چپ و سمت راست درجه ،به یت یتیب اعداد 1و2و3و  ...را نسبت
م دهد .ب ای یتعیین جتس حاصل ض ب و خارج قسمت ،دو عدد داده شده را به 4

دسشه یتقسیم ک ده و در ه دسشه نحوۀ یتعیین جتس را یتوضیح م دهد .به نظ م رسد در

حساب نزد اهل نجوم35/ ...

آن زمان نویستده اطالعات کاف از اعداد متف نداششه است؛ زی ا اگ به اجزاء اعداد
متف صحیح و به مَ فوعات اعداد مثبت صحیح را نسبت دهیم یتعیین جتس حاصل
ض ب ،خارج قسمت و جذر م یتواند سادهیت بیان شود؛ مر وط به آن که به درجه عدد

صف نسبت داده شود.

نهایشاً ،در باب شرم ،نویستده حساب ب وج را ش ح م دهد .دو جدول ارائه شده در
این باب که نویستده به یتفصیل دربارهی آن صحبت ک ده است ،در زی آورده شده است.
اولین محاسبه ،جمع دو عدد و دومین محاسبه ،یتفاضل دو عدد را در حساب ب وج نران

م دهد:

نویستده در بتد آخ  ،در حساب ب وج ،حاصل ض ب دو عدد ی یه که ()25 15 11

(دقیقه) و نز کط ک ( )21 27 55را مساوی ه ب یا یج ن ح ک (8 51 13 11 2 5
( )21ثالثه) به دست م آورد.
ب ای این که نشیجهی حاصل ض ب ،ه ب یا یج ن ح ک ثالثه شود ،عدد دوّم؛ یعت
مض وب فیه ،باید به صورت نز کط

ک ( )21 1 27 55که در آن م یتبهی نز (،)55

مَ فوع مَ ّة است ،اصالح شود؛ از آنجایی که عدد ب ج باید کمیت از دوازده باشد ،ب این
اساس نویستده عدد نز کط

ک ( )21 1 27 55را یک عدد در حساب ب ج ف ض

نک ده است .بقیۀ محاسبات همان گونه است که نویستده نگارش ک ده است.
مقایسه

در این بخش ضمن بیان مرخصههای مقالۀ «حساب اهل یتتجیم» از کشاب میزان
الحساب ،آن را با مطالب نسخۀ کشابخانۀ قاض خس وبیگ مقایسه م کتیم.
 .1نام گذاری بابها در میزان الحساب ،به صورت زی است:
باب اوّل ض ب شبکه
باب دوّم قسمت
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باب سوّم جذر
باب چهارم مع فت جتس
باب پتجم میزان

باب شرم اعمال حسابیات که در او ب ج باشد

 .2اسشفاده ک دن از کلمایت مانتد «الف»« ،غین» و «جیم» به یت یتیب به جای «آ»،
«غ» و «ج».
 .3اسشفاده ک دن از کلمات فارس به جای اسشفاده از اعداد در نجوم در بعض از
موارد .مثالً به جای اسشفاده از نط در مشن از کلمۀ پتجاه و نه اسشفاده شده است.

 .4وجود «ک» به جای «گ» در کلمایت که ام وزه با «گ» بیان م شوند.
 .5نگارش کلمایت مانتد «شصت»« ،متقوص»و «محاذات» هم به صورت ذک شده
و هم به صورت «شست»« ،متقوس» و «محازات».

در مقایسۀ این دو نسخه باید گفت همان طور که در انشهای نسخۀ کشابخانۀ قاض
خس و بیگ آمده است ،این نسخه خالصهای از نسخۀ اصل است که یتوسط قوشچ
نوششه شده است .از جملۀ ب خ یتفاوتهایی که میان نسخۀ موجود در مجلس شورای

اسالم با خالصهای که در کشابخانۀ قاض خس و بیگ وجود دارد م یتوان به موارد زی
اشاره ک د:

 .1در نسخۀ مجلس ،یتفاوت «ر» و «ز» در حساب نجوم عکس یتع یف متقول در
خالصه آمده است .با یتوجه به نرانههای ابجد به کار رفشه به نظ م رسد ضبط

موجود در خالصه صحیح باشد.

 .2در باب اوّل نسخۀ مجلس ،هم ض ب عدد د ل ما در عدد ن یا
ض ب عدد ن یا

مط و هم

مط در د ل ما آمده است.

 .3مثال ارائه شده در باب دوّم نسخۀ مجلس ،که در آن م احل انجام یتقسیم به
یتفصیل بیان شده است ،با مثال ارائه شده در خالصه ،مشفاوت است .در نسخۀ
مجلس عدد ح یو ال مد ب عدد کط یج لب یتقسیم شده است ،در حال که در
خالصه یتقسیم این عدد ب کط نج لب ارائه شده است .این یتفاوت م یتواند به
سبب اخشالف کایتبان در خواندن مشن اصل باشد.

 .4در باب چهارم از نسخۀ مجلس ،نویستده به درجه ،عدد صف نسبت داده
است .این نسبت در خالصه نیامده است .به این یت یتیب اگ به اجزاء اعداد

حساب نزد اهل نجوم37/ ...

متف صحیح و به مَ فوعات اعداد مثبت صحیح را نسبت دهیم یتعیین جتس
حاصل ض ب ،خارج قسمت و جذر م یتواند سادهیت بیان شود.
 .5م احل انجام مثالهای ارائه شده در بابهای سوّم و شرم در نسخۀ میزان
الحساب ،به یتفصیل بیان شده است .به خصوص در باب پتجم با اسشفاده از
بحث میزان ،درسش مثالهای ارائه شده در ض ب ،یتقسیم و جذر به یتفصیل
یتوضیح داده شده است.
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یترک
بدین وسیله از نظ ات داور محش م که در جهت پ باریت شدن یتحقیق حاض بسیار مفید بوده
است ،یترک و قدردان م شود .ب اساس رهتمودهای داور بخش مقایسه نیز به این یتحقیق اضافه
گ دید که امید است مورد یتوجه واقع شود.
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