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 چکیده

 نعتوا با ایرساله به زبان ام وزی ش ح شده،که در ایتجا وی ایش و  یانوششه
 ۀشابخانکنویس قدیم  است که در دست ۀمجموعیک از  «میحساب اهل یتتج»
نوششه   عبارایت رسالهن یدر آخ  ا شود. م یدارهن نگیو ه زگو  رور بوستک  ملّ

بخر  از  لهرساکه این  کشابی صلا که دریافتیتوان  مبا اسشتاد به آنها ه کشده 
است.   فارسنیز  است و زبان اصل اث   قوشچ  علاز آثار مال  آن بوده است

که شخص  به نام است  آن کشاب مقالۀ دوماز ی ادر واقع خالصه رسالهاین 
عثمان   حاجو ب گزیده   واقف الخلخالب به ملقّ)؟(   ی  بتصینص اللّه التص

 . ک ده است آن را اسشتساخعم    بن حاج
ه باست های مرهور حساب به پی وی از رساله که شامل شش باب رسالهدر این 

 جمع وهای روش ،ارقام آنها ۀن م یتبییروش نوششن اعداد، یتع موضوعایت  نظی 
شده است و  پ داخشهدر دسشگاه شصشگان  ، ض ب، یتقسیم و جذر گ فشن قییتف 

 .آنها در دانش نجوم نیز اشاره شده است به کارب د
 

واقف میزان، ،  قوشچ  عل ،حساب در نجوم ،هاحساب ب ج ها:واژهکلید
  الخلخال

  

mailto:m.rabii@alzahra.ac.ir
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 مقدمه

 موعۀمجه زگوین به یک و بوست   سارایوو در   قاض  خس و بیکِملّ  ۀدر کشابخان
مخشص   رسالۀ 15 ازای مجموعهب خوردم که  21×15نویس قدیم  در قطع دست

. این (115-113 1فه ست،) اندک دهرونویس  آن را کایتبان مخشلف  واست قدیم  
. تدهسشدر موضوعات مخشلف، از نویستدگان مخشلف و عمدیتاً به زبان ع بی  هارساله

کایتبی که است  «میحساب اهل یتتج»عتوان  باای لهرسا مجموعهاین  رسالۀدوازدهمین 
 های نوششه شدهعبارتده است. ک   سیبازنوآن را عم    عثمان بن حاج  حاج با نام

  یت ی از علفصل  از کشاب مفصل رسالهدهتد که این نران م رساله در پایان این 
)یا  میزان الحساببا نام  ،ق(857)درگذششه در  دان ای ان ، متجم و ریاض قوشچ 

( است. اصل کشاب به زبان فارس  نوششه شده است و مرشمل ب  سه مقاله زبدة الحساب
اهل حساب »مقدمه و دوباب،  کیدر  «یحساب هتد»عباریتتد از به یت یتیب ه کاست 
رسد به نظ  م . مقدمه و سه باب کیدر  «مساحت»مقدمه و شش باب و  کیدر  «مییتتج

وم ای از مقالۀ دیتتجیم که در این رساله آمده است گزیدهاین بخش کویتاه در حساب اهل 
ن با اث  آ ام به موارد اخشالفکشاب قوشچ  باشد. در یتصحیح  که از رساله ف اهم آورده

وسط یتام. ب  اساس اطالعات موجود در این نسخه این گزیده احشماالً اشاره ک ده قوشچ 
از دانرمتدان  ،(ق746درگذششه در ) « الواقف الخلخ»ب به   ملقّی  بتصینص اللّه التص

م یش و یتتظی ایو مجموعة الحساب ۀستدینو و ،و شع ای زمان شاه سلیمان صفوی
  (.144-933صصآبادی، دولت) ده استیگ د

 روش تصحیح

بتد بتد شده است و   ای سهولت در خواندن، مشن رسالهبرساله در یتصحیح این 
با از نسخه آغاز ه  صفحه  اند. همچتینشده های سجاوندی در مشن گذاششهعالمت
 شده استمرخص //  عالمت

پیروند  ،«ا»و  «آ»الخط با دو رسم «آ» ،«ه»و  «ة»به دو صورت  یتأنیث «ة»در متن 
اند. همچتین ب ای ه دو صورت مشصل به جزء دوم فعل یا جدا از آن آمدهب در افعال «م »

به همین سبب و  .نوششه شده است« جذر»و « جزر» و صورتبه ه  د« جذر» ۀکلممثال 
 وشده است اسشفاده  الخط مشداول ام وزاز رسمهماهتگ ک دن صورت مشن ب ای 

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

 

 که  ←ـکه
 به  ←بــ 
 آن را  ←ان ا 
 از او  ←ازو 
 ازاین  ←ازین 
 ب  این   ←ب ین
 این جا  ←ایتجا
 ب  او  ← ب و 

 آن   ←انــ 
 آن  ←آنــ 

 از او است  ← ازوست
 او است  ← اوست
 یک بار   ←یکبار 

 م ایتب است  ← م ایتبست 
 م  )در افعال(  ← میــ

 

گذاششه ، []بین ک وشه، یا خارج از سط   هنوششه شده در حاشیو کلمات مطالب 
با سه اند یا در اث  ب یده شدن حاشیه از بین رفشه  اندکه خوانا نبوده و کلمایت اند شده

های خاص  در حساب ابجد قدیم صورت فب خ  ح و. اندشدهنقطه، ...، مرخص 
 ت.شده اساز ح وف مشداول در خط اسشفاده اند که به دلیل نبود نمادهای مرابه داششه

 . هایی از این ح وف آمده استدر جدول زی  نمونه
 

 ح وف مشداول در نزد اهل نجوم ح وف مشداول درخط
  ج
  ر
 ر ز
  ب
  یــ
  ک

 

است و در مشن یتصحیح شده نیز  به کار رفشه  عالمت در مشنش عدد صف  ینما یب ا
 .عیتاً از همین عالمت اسشفاده شده است
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 [مشن رساله]
 در حساب اهل تنجیم

 و شش باب هو آن مرشمل است ب  مقدم
  مقدمه
 یابجد هوز حطمان بیست و هرت ح ف یتهج  را ب  یت یتیب اصطالحات، متجّ در بیان

 ا اند. ح وف اوّل کهب ای مف دات اعداد یتعیین ک ده قرشت ثخذ ضظغلمن سعفگ ک
از ب ای عر ات و نه دیگ   1ص است یتا یبه جهت آحاد و نه دیگ  که از  طاست یتا 
اند و از ب ای اعداد ف یتعیین ک دهرا از ب ای الْ غت و آاز ب ای م ظ است یتا قکه از 

مگ   ل یتقدیم کتتد؛قک ده، مف د اکث  را ب  ا م کب ارقام مف دات همان عدد را یت کیب
و  نب پتجاه و دو باشد و رقم هیپانزده  اعداد الوف را که ب  الوف یتقدیم کتتد. پس رقم

هزار دوازده و رقم غیهزار رقم ده و جغ هزار[]سهرقم  و قفد رقم صد و هرشاد و چهار
ستد یرا بی دامن نو  آن کتتد که به «حا» و 2ان یف ق م و .و ب  این قیاس بغی

 ستد و ب  فوقینقطه نورا بی«  زا» به آن کتتد که«  را» و« زا» انیو مب این صورت 
و باق  ح وف را به نقطه و عدم نقطه چتانچه در خط مشداول عالمت نهتد ب « را»

و ه  تتد ک ی ه را به سیصد و شصت قسم مشساویط ه  دایمح و بباید دانست که .است
ا از شصت گذرد ه  یقسم  را از آن درجه خوانتد و عدد درجات چون به شصت رسد 

ن را ب  یمی مَ ّة مَ فوعخوانتد و رقم ه   ة ّ مَ مَ فوعتتد و آن را ک  اعشبار کیشصت را 
نیز به شصت رسد یا از شصت گذرد ه  شصت را  مَ ّة مَ فوعستد و چون یرقم درجه نو

وانتد و خ  ثانن و مَیْیتَ ّمَ مَ فوعنویستد و آن را  مَ ّة مَ فوع  اعشبار ک ده ب  یمین کی
 ده   اعشبار ککین به شصت رسد یا گذرد ه  شصت را ییت ّ مَ مَ فوعهمچتین چون عدد 

و ه  درجه را به شصت قسم  .ث نیز خوانتد و عل  هذا القیاسثالِمَ ات و ّمَ مَ فوعآن را 
قه یستد و ه  دقیسار رقم درجه نوق خوانتد و رقم دقایق ب  یَیآن را دقا کتتد و یمشساو

ه سار رقم دقیقخوانتد و رقم آن را ب  یَ  کتتد و آن را ثوان یرا به شصت قسم مشساو
و ارقام آن  ،ابلغمبالغاً ،ه را به ثالثه و ثالثه را به رابعه قسمت کتتدینویستد و همچتین ثان

رج و د، اتمَ فوعیعت  م ایتب  ،را به یت یتیب مذکور نویستد و ه  م یتبه از این م ایتب
 یو از ب ا. آن که خال  از عدد باشتد در آن م یتبه صف  نویستد ب این صورت ءاجزا

                                              
 قاست یتا ی از  :مشن. 1
 است« جیم». متظور ح ف2
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کدام  نوششن که از // دیا آخ  را ببایل را دام م یتبه است، رقم اوّکه ارقام از کشتاخشن آن 
ه حساب اهل هتد دانسشه کو ه   .است یتا باق  ارقام به قیاس به او معلوم شود م یتبه

ق چه این ط ی باشتد به قواعدی که ذک  ک ده شد، حساب اهل نجوم ب  او آسان ]شود[؛
ز آن جمله ا ا به چتد چیز که بیان خواهم ک د؛شبیه به آن ط یق است و یتفاویت  نیست الّ

  اعشبار ک ده کیرا  1گذرد ه  دها م یرسد عدد به ده م  هکه اهل هتد در ه  م یتبه کآن 
ه   گذردا م یرسد ه عدد به شصت م کمان در ه  م یتبه ستد و متجّینو ب  یسار آن م
  یافت. پس که سبق ذکستد؛ چتان ینو   اعشبار ک ده ب  یمین آن م یتبه مکیشصت را 

 ب اب  او است ممکن نباشد نقصانق اگ  رقم  را از رقم  که در یاهل هتد در عمل یتف 
مان تجّکتتد و مگی ند و آن را ده اعشبار ک ده از او نقصان م م ، یک  از رقم یسار ک دن

 کتتد.گی ند و آن را شصت اعشبار ک ده از او نقصان م یک  را از یمین م 

 لباب اوّ

 ]در ضرب شبکه[
تد چه اهل ه باشدیتفاوت م ن دو ط یق یان ایم هکشب ه و در وضع ارقامکدر ض ب شب

ه در ب اب  فوق و یسار م بع صغی  که ب  یسار فیمض وب اعظم م ایتب را از مض وب و
غی  مان ب  فوق و یمین م بع صنویستد و متجّسط  فوقان  م بعات صغار واقع ]است[، م 

ث لو اهل هتد م بعات صغار را به دو مث .نویستدکه ب  یمین سط  فوقان  واقع است، م 
مان هم از یمین به یسار و متجّ قسمت کتتد به خطّ مورّب از یمین به یسار مشتازالً

از مض وب در ارقام م ایتب  و چون در عمل ض ب، رقم ه  م یتبه را .مشصاعداً
باید ک د و حاصل را در دو مثلث مذکور نهادن و ارقام این م ایتب ه ض ب م فیمض وب

د به جدول  که مرشمل باشد ب  حواصل ض ب ارقام شوپس احشیاج م  ،رسد نط یتا ا از
و ط یقش آن است که م بع  بکرتد و ه  یک از دو ضلع طول  .نط یتا ادر یکدیگ  از 

 مفاصل وصل کتتد چتان تد و خطوط مسشقیم بهرقسم مشساوی ک نطو ع ض او را به 
و یک م بع صغی  متقسم گ دد و ب   ]هرشاد[هزار و چهارصد و  سه[به ] چه م بع مذکور

حاصل ض ب ه  عددی را از  و .به یت یتیب نط یتا ا یمین جدول، اعداد نویستد از فوق و
اعداد سط  فوقان  در ه  عددی از اعداد سط  دیگ  در م بع ملشق  آن دو عدد نویستد؛ 

ب   یف و ص تتدکمش  از شصت باشد رقم آن را ثبت کب  این وجه که اگ  حاصل ض ب 

                                              
 و ه  ده :مشن. 1
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شصش  را رفع ک ده نویستد  1شصت باشد ه  یمین او در همین م بع نویستد و اگ  زیاده از
/ / و آن چه کم از شصت باشد ب  یسار او در همین م بع نویستد و این جدول را جدول

را  عمَ فون جدول ب گ فشه، یپس ]ش وع در ض ب[ حاصل ض ب را از ا ن خوانتد.یسش
ا در مثلث یتحشان  ثبت کتتد یتا یتمام حواصل ض ب در شبکه در مثلث فوقان  و مبسوط ر

ت شود. بعد از آن از مثلث یتحشان  که در ب ج یسار سط  یتحشان  شبکه است ابشدا مثبّ
اعدادی  ه آن جاکک ده اعداد را جمع ک ده به ط یق مذکور در حساب اهل هتد؛ غی  آن 

شد ه  ده  را یک  رفع ک ده واقع بود، آن چه زیاده م  2بکه در میان ه  دو خط مورّ
بود ک دند و آن چه کمش  از ده م با عددی که ما بین دو خط مورّب فوق آن بود جمع م 

ک دند و این جا اعداد میان دو خط مورّب ب  یسار آن چه در مثلث یتحشان  بود وضع م 
  فوق ه بکا اعداد دو خط مورّب   گ فشه بکیرا اگ  زیاده از شصت شود ه  شصش  را 

از شصت باشد ب  یمین آن چه ب  مثلث یتحشان  واقع  مکتتد و آن چه ک آن است جمع م
  جدول ض ب کتیم. مطاین  در عدد را د ل ماخواسشیم که  مثالً  .کتتدت م است ثب
 طک و در مثلث یتحشان  رقم ب  او وضع ک د]یم[ به صفت مذکورهو آن ارقام  3یمرسم ک د

ن دو خط مورّب را که ب  فوق یه رسم ک دیم و اعداد ما بکشب یافشیم. این را در یتحت
 به جهت شصت م وینوشش طکب  یمین  ج ،سبه جهت  شد. سج م.ی دکاوست جمع 

م و از ینوشش ج ب  یمین بی شد. عب م.ی دکن دو خط مورّب جمع ی  ب  حاصل ما بکی
ن[ دو خط مورّب دیگ  که ب  فوق او است جمع یب  حاصل جمع ]ما ب  کیب ای شصت 

 ین مورّبین دیگ  جمع ک دیم.و همچتین ما بین خطّ 5مینوشش بی شد. ب  یمین نا 4،یم دک
ین حاصل جمع ما بین خطّ    بکیاز ب ای شصت  6.یمنوشش نارا ب  یمین  کج شد. فج

پس در مثلث فوقان  که ب  یمین ب ج  5مینوشش جک ]یمین[شد. ب   مو ،مورّبین افزودیم
 یافشیم. آن را به یت یتیب ک ده، عمل ض ب را یتمام ساخشیم ب  این صورت:  ج ه استکشب

                                              
 و ه  :مشن. 1
 .ه  دو خط مورّب است واقع بود..... :. مشن2
 ک دمشن: . 3
 ک دم :مشن. 4
 نوششم :مشن. 5
 نوششتد :مشن. 6
 نوششم :مشن. 5
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 یات و درج و اجزامَ فوعاما ط یق دانسشن آن که حاصل ض ب از کدام م یتبه است، از 

 ذک  خواهیم ک د. هحدآن، در بابی عل 

 مباب دوّ
 ]در قسمت[

کن اهل یتتجیم اعظم م ایتب مقسوم یز چون قسمت اهل هتد است؛ لیقسمت اهل یتتجیم ن
م ه را در ب اب  مقسویستد و اعظم م ایتب مقسوم علیجدول نو از یمین  در سط  طول //را 
ه حاصل ض ب او را در ه  کطلب کتتد  ین اکث  عددیا بعد از آن. پس از جدول سشی
ه از آنچه در ب اب  او است از مقسوم یا از یمیتش یا از ه  دو یم ایتب مقسوم عل  از کی

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 

یک م یتبه به یمین نقل کتتد و ب  این قیاس  را 1متخط ع ض  کریده و باق  قس ،مقسوم
و اگ  عددی ب  صفت مذکور یافت نرود، صف ی ب  یسار عددی که  .عمل را یتمام کتتد

ب  فوق جدول نوششه شده نویستد و ب  این قیاس عدد الحق را ب  یسار سابق نویستد و 
ین نقل را به یمگ  اجزا یبار د کیم، یو اگ  خواه .ض ب کتتد و ط ح کتتد یتا یتمام شود

 م. یتکم نقل یم و همچتین ه  چتد که خواهیان رسانیکتیم و عمل را به پا
 ه اعلم.واللّ

                                              
 مشن: باق  مقسوم. 1
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 مباب سوّ
 1رذدر ج

ه اهل هتد در نصب کا آن عمل جذر اهل نجوم نیز مثل عمل جذر اهل هتد است؛ الّ
و تتد کتتد و به یتخط  یک یک م یتبه عالمات نصب کعالمت ابشدا به م یتبۀ آحاد 

 رجهدعلیه ساخشه به یتخط  یک یک م یتبه از ه  دو جانب سیدرجه مق مان م یتبۀمتجّ
تتد و افششاح از ایمن ک ده، کدرجه عالمات نصب  ءات و جانب اجزامَ فوعجانب   عتی

اکث  عددی طلب کتتد که مض وب او را در نفس خودش از آن چه در یتحت عالمت 
دو نقصان یتوان ک د و چون یافت شود در فوق ایمن است از مجذور یا یمین او یا ه  

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  

اگ  درجه  ویتحشان  افزوده، یک م یتبه به یسار نقل کتتد بعد از خط محو ب  یتحشان . ]

                                              
 مشن: جزر. 1
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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 

ها ... این ضابطه...است ب  درجه هم ... این...باشد، ب  م ابع و ب  این قیاس؛ زی ا که 
باز اکث  عددی طلب کتتد که  و//  1گ دد.[نم  ک ... و به اوضاع مخشلف، مخشلفی

از محاذی ایران ط ح یتوان ک د و چون یافت شود  ،مض وب او را در متقول و در خود
ب  فوق عالمت ثان  و در یتحت او یت یتیب ک ده ض ب کتتد و ط ح کتتد و بعد از آن 

ز جمع ک ده یک م یتبه دیگ  به یسار نقل کتتد بعد ا لفوقان  ب  یتحشان  افزوده و با اوّ
خط محو و به عالمت ثالث گذرند و اگ  در م یتبه عدد یافت نرود، صف ی ب  فوق و 

همچتین آن قدر که خواهتد و اگ  سطور  2[یتحت گذارند و گذرند و ]به همان ط یق
 ط یق به یتخط  یکطول دیگ  ب  یسار آن سطور کرتد و به همان  [...] یتمام شود، سطور

یک از م ایتب عالمات نصب کتتد. پس اگ  عدد متطق باشد، عمل متشه  شود و اگ  
ب  او  ی ده و واحدکه عمل قطع شود، رقم آخ  را مضاعف کاصم باشد و خواهتد 

ود ه حاصل شک یس کرا به او نسبت دهتد.    ده باقکافزوده مجموع را مخ ج اعشبار 
 د. جذر عدد باش با ارقام فوق

جدول  به ط یق مذکور رسم  3م.یثانیه را بگی  ز میه ما ین  م که جذریخواسش ش:مثال
، عالمات سورکاز  م ات و ب مَ فوعاز جانب  نکه درجه است و ب   ماو ب   4میک د

 نصب ک دیم و عمل مذکور به جای آوردیم ب  این صورت:

                                              
 .دتباش مرسد م بوط به باب سوّو به نظ  م  اندچهارم نوششه شده ۀصفح ۀدر حاشیاند جمالیت  که در ک وشه آمده. 1
 .استروی این کلمات خط کریده شده  .2
 بگی م :مشن. 3
 ک دم :مشن. 4
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 باب چهارم

 از حاصل ضرب و خارج قسمت و جذر کیدر معرفت جنس هر 
  فوعمَدام م یتبه است، از کا جذر او یا خارج قسمت یه حاصل ض ب کدانسشن آن   عتی

ه، یقه، واحد گوییم و از ب ای ثانیقش آن است که از ب ای دقیط  .درج یو درج و اجزا
 یتبه، یک ک ماثتین گوییم و از ب ای ثالثه، ثلثه و از ب ای آنچه بعد از او است، به ه  ی

را اثتین و ب  این قیاس. پس   را واحد و مثان َم ّة مَ فوععدد زیاده کتیم و همچتین 
م ؛ و این قسکیچ یه ای  کیا یاند ه ه دو از جتس درجهفیگوییم مض وب و مض وب

ا ی باشتد مَ فوعه  دو   عتی ،جانبتد از درجه کیاخی  از دو بی ون نیست یا ه  دو در 
از جانبی باشتد. پس اقسام از چهار بی ون نباشد  کیه ه  کا آن یو  ،باشتده  دو اجزا 

حاصل  پس .دیگ  م از جتس مض وبدوّ ل درجه باشد و درو حاصل ض ب در قسم اوّ
 ، ّةمَ مَ فوع ن دریه و همچتیه همان ثانیقه باشد و در ثانیقه همان دقیض ب درجه در دق

حاصل  ت کدر رقم سیوم عدد ه  دو مض وب را جمع  و .و عل  هذا القیاس مَ ّة مَ فوع// 
والث ، ث ق در ثوانیدقا مثالً ن؛یمجموع باشد در همان جانب مض وب سیم عدد درم یتبه

در مثالث، مخامس و در قسم چهارم اگ  دو عدد   باشد و در ثوالث، خوامس و مثان



 25نزد اهل نجوم... /حساب 

 

 سم ّ ا الّ و 1د؛باشتد، حاصل ض ب از جتس درجه باشه ب اب  فیمض وب و مض وب 
و   واندر روابع، ث  و مثان مَّ ة مَ فوعدر مثالث،   فضل باشد در جانب فاضل. پس ثوان

  فوعمَحاصل ض ب است در جمیع اقسام ]پس  مبسوط ۀان ک دیم م یتبیه بکن م یتبه یا
 م یتبه مبسوط است[. ،ه  قسم از جتس فوق

علیه به همان ط یق مط یقش آن است که مقسوم و مقسو ،قسمت اما مع فت جتس خارج
م اگ  درجه ل، درجه باشد و در دوّچهار قسم شود. پس خارج در اوّ که در ض ب گفشیم

 ۀه باشد، خارج از جتس مقسوم باشد و اگ  درجه مقسوم باشد، عدد م یتبیمقسوم عل
  ثانه، میدرجه ب  ثان ه باشد در خالف جانب او؛ مثالًیعلمقسوم ۀعدد م یتب سم ّ ،خارج

یم و در س قه[یس، دقکو در ع مَ ّة مَ فوعقه، یباشد و درجه ب  مثالث، ثوالث ]و ب  دق
مقسوم فوق  ۀد و اگ  ب اب  نباشتد، اگ  م یتبن ب اب  باشتد، خارج درجه باشیاگ  مقسوم

عدد فضل باشد در جانب صعود ]یعت  از جتس  خارج سم ّ ]عدد[ه باشد، یعلمقسوم
عدد فضل باشد در جانب نزول  سم ّه باشد، ییتحت مقسوم علات باشد[ و اگ  مَ فوع

در  ث وق، ثوالیروابع ب  دقا و  ب  روابع، مثان  باشد[. پس ثوان ]یعت  از جتس اجزاء
مجموع باشد در جانب صعود  سم ّم. پس خارج، یتکن را جمع یچهارم، عدد مقسوم

ق، یقاب  د َم ّة مَ فوعاگ  مقسوم در صعود باشد و در جانب نزول اگ  در نزول باشد. پس 
ه در محاذات کمقسوم، م یتبه باشد  م اد از م یتبه س، ثوان  وکباشد و ع  مثان

ب   را قهیاگ  ده دق م. مثالًیسیه افشاد ه گاه که ه  دو را در جدول قسمت نویعلمقسوم
ل رش  است در جدویه چون به عدد بیم، مقسوم علیتکم که قسمت یقه خواهیدوازده دق

 د. م یتبه ف ویت  از آن ثبت خواهیم ک کیه کقه ثبت نخواهیم ک د؛ بلیدر محاذات ده دق
ه یانن صورت مقسوم ثیه واقع شود. پس در ایه در محاذات مقسوم علیثان ه م یتبهکچتان 

 قه است.یبه ظاه  مقسوم، دق قه؛ اگ  چهیباشد نه دق
درجه  کط ]چتان که در مثال مذکور مشن از جهت قسمت، آن را که در صورت مذکور که

گ دد و ب  درجات درجه، دقایق م  حایم؛ یت  رسم ک دهدرجه پایین ح را یک م یتبه از
که ب  ل خارج قسمت ... قابل انقسام نیست. پس اوّ کط ب  حشود و اگ  نه، متقسم م 

 2.[گ ددفوق ... است، از جتس ... است و چون ... معلوم شد؛ باق  ... معلوم م 

                                              
 باشتد :مشن. 1
در  کطن نوششیتوضیح  هسشتد ب  سبب  و اندنوششه شده شرم ۀصفح ۀدر حاشیاند جمالیت  که در ک وشه آمده. 2

م که در باب دوّ کط نج لبب   ح یو ال مددر یتقسیم  ،عبارت مقسومدر ح در سشون سمت چپ علیه عبارت مقسوم
 .است دهآم
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ب  م یتبه درجه  ،بیتیم عالمت ایمنط یقش آن است که ب ،در جذر 1جتس ا مع فتامّ
[ .است یا نه. اگ  ب  درجه باشد ]رقم جذر که ب  این عالمت است از جتس درجه باشد

باشد رقم آن نصف عدد م یتبه است که در یتحت عالمت ب  درجه ن ،و اگ  عالمت ایمن
باشد و جذر  َم ّة مَ فوع،  پس جذر مثان//  واقع است در جانب همان م یتبه از درجه.

رقم ایمن معلوم شد  ]چون[و  ، ق و جذر روابع، ثوانی، دقا و جذر ثوان  م ابع، مثان
ه باشد یل ثانیت یتیب. پس اگ  اوّس م ایتب است که بعد از او است بهارقام دیگ  از جت

 اس. باشد و عل  هذا القی مَ ّة مَ فوعباشد، ثان  از   ل از مثانثان ، ثالثه است و اگ  اوّ

 
 باب پنجم
 در میزان

اند متتد. پس آنچه که پتجاه و نه، پتجاه و نه ط حکاهل یتتجیم آن است  ط یق میزان
م و از حاصل باز یتکه ض ب فیمض وبزان یزان مض وب را در میم زان باشد. پسیم

زان حاصل ض ب باشد، فالعمل یط ح کتیم اگ  ممکن باشد. پس اگ  باق  موافق م
ا ب  ر  زان باقیم و میتکه ض ب یزان مقسوم علیزان خارج قسمت را در میو م، صحیح

د شزان مقسوم بایماند اگ  موافق مم. پس آنچه یتکط ح  نط ،نط حاصل افزاییم و از آن
از مجذور را ب  او   م و باقیتکزان جذر را در نفس خود ض ب یو م ح باشد،یعمل صح
ح یحص باشد یتا د که موافق میزان مجذوریماند باپس آنچه  ،میتکط ح نط ،نطافزاییم و 

 باشد.
 

 باب ششم
 در اعمال حسابی که در بروج باشد

تتد و ه  قسم  را کقسمت  یرا به دوازده قسم مشساو کمان دور فلبدان که متجّ
تد و ه  ب ج  س  درجه باشد. پس در عمل جمع درجات چون به س  رسد یا یگوب ج  

  ب  عدد ب وج افزایتد و چون عدد ب وج ب  دوازده رسد کیگذرد به جهت ه  س  درجه 
 وج ب ۀچ نماند، در م یتبیتتد و اگ  هکاست از او ط ح  که دور فلکیا گذرد دوازده را 

ه را یقه و هرت ثانیچون خواهتد ده ب ج و دوازده درجه و بیست دق ستد. مثالًینو صف 
تتد، در محاذات که جمع یقه و چهارده ثانیبا نه ب ج و بیست و پتج درجه و چهل دق

در حذاء ب وج افشد. پس خط ع ض  در یتحت ه  دو  یکدیگ  وضع کتتد چتان که ب وج
                                              

 جتس - :مشن. 1



 27نزد اهل نجوم... /حساب 

 

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: 

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

مته ب ج نباشد، دور را ب  مش  باشد یا در متقوصک مته از عدد ب وج متقوصمتقوص
یمین از فوق آرند و ب ج  ن نباشد ازکنقصان مم ه[ک]ته افزایتد و در ه  م یتبه ممتقوص

 مثالً  .را در م یتبه درجه س  گی ند و دیگ  را در م ایتب دیگ  شصت گی ند و کم کتتد
// ه از دو ب ج یقه و چهل ثانییتف یق کتیم پتج ب ج و بیست درجه و یازده دق خواسشیم که

ه  دو را در ب اب  هم به ط یق جمع رسم ک دیم و  .هیپتجاه ثانقه و یو ده درجه و س  دق
ک دیم بدین  پس عمل را یتمام دم و دور را ب  دو افزودیم چهارده شد.یرکخط ع ض  

 صورت: 

 
تتد کدر س  ض ب  در ه  کدام از مض وبین که ب ج باشد عدد ب وج را و در عمل ض ب

تتد اگ  باشد، و ه  شصت را یک  داششه کیتا درجات شود و حاصل را با درجات جمع 
م ایتب را به حال خود داششه عمل ض ب به پایان رسانتد. پس    ند و باقیگ َم ّة مَ فوع

تتد و عدد کهمه را ط   َمّ ة مَ فوع  یات باشد، غمَ فوعاگ  حاصل ض ب از جتس 
باشد  رسیدهتتد یتا عدد ب وج حاصل شود و درجات اگ  به س  کرا یتضعیف  مَ ّة مَ فوع

ا گذرد یب  عدد ب وج افزایتد. پس چون عدد ب وج به دوازده رسد   کیس  ط ح کتتد و 
و آنچه ماند در م یتبۀ  ،خ ی چتدان که ممکن باشدبعد اُ م ةً ،تتدکدوازده از او ط ح 

در عمل قسمت در ه  کدام از  و .م ایتب را به حال خود گذارند  ستد و باقینوب وج 
ارج خ با او همان عمل کتتد که در ض ب گفشه شد یتا باشد ه که ب جیعلمقسوممقسوم و 

ق به دست آید و با خارج نیز همان کتتد که در حاصل گفشه شد. یقسمت به همان ط 
 را که در احدالمض وبین ب وج .کط کنز  م دریتکقه را ض ب یدق هکه ی ی خواسشیم مثالً
م. یارقام را به حال خود گذاشش  ساخشیم به آن وجه که گفشه شد و باق مَّ ة َم فوع است

ثالثه شد.  کج ن ح یا یه ب  حاصل ض بض ب ک دیم.  در آن عدد که در آن ب ج است
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  دم.کرا یتضعیف  ای دم و ک است همه ط  مَ ّة مَ فوعه ک ای  ی، غمَ فوعپس از م ایتب 
ماند و آن عدد ب وج باشد و عدد   باق ی  دمک است از او ط ح بی هکشد. دور را  بک

مش  است به حال خود گذاششم یتا حاصل ض ب کاست چون از س   جی هکرا  درجه
 . کج ن ح ی ی مطلوب به دست آمد، ب  این صورت

 قهفییتم بعون اللّه و حسن یتو
  القوشج  ة موالنا علینقل عن فارس

 بل بحذف کثی  ال بعباریته
  بواقف الخلخال   الملقبی  بتصیالتص نص اللّه العبد االقل

له  للّهعن العبد المذنب المحشاج ال  رحمشه ربه حاج  عثمان بن حاج  عم  غف ا
 و لوالدیه
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 شرح رساله

نویستده  ک دند.اسشفاده م  3 متجّمان ب ای بیان اعداد از ح وف ابجد، مطابق جدول
 7 یتا 1 ب ای نمایش اعداد ،طیتا  ا یعت  ح وف ،ح ف اوّل کتد که نهدر مقدمه بیان م 
... به کار  و 71 یتا 11 ب ای نمایش اعداد ،ص یتا ی یعت  ح وف ،و نه ح ف دیگ 

 رود. م 

 
 ق ار ۀسپس بعد از بیان روش ساخت اعداد م کب، روش یتعیین م ایتب اعداد و نحو

ق ار گ فشن اعداد را در  ۀنحودهد. م ایتب و دیگ  ش ح م گ فشن آنها را در کتار یک
 ایم.نران داده 5 و بعض  از اعداد م کب را در جدول 4 دیگ  در جدولتار یکک

 

 
 

a
Sticky Note
علامت : تغییر یابد به . (عدم اصلاح)

a
Sticky Note
تغییر علامت بعد از عدد شمارنده جدول 

a
Sticky Note
تغییر علامت بعد از عدد شمارنده جدول 
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عمل جمع و یتف یق در میان اهل نجوم و اهل هتد  ۀنویستده در ادامه به مقایس
هل ادر نزد  کا لد و نا کو پ دازد. ب ای روشن شدن مطلب در مثال زی  یتف یق دو عددم 

کتیم. همان طور که در در نزد اهل هتد مقایسه م  26و  85نجوم را با یتف یق دو عدد
شود در حساب نجوم، از رقم سمت راست یک واحد کم و به رقم دیده م  1 شکل

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

 شده است.

 
کتد ب ای انجام عمل ض ب، یتقسیم و جذر، نیاز به جدول  به سپس نویستده بیان م 
است که نویستده روش ساخت این جدول را نیز یتوضیح  (6نام جدول سشین )جدول

به یت یتیب در  ،(93) نط یتا (4) ابیتم اعداد از م  6دهد. همان طور که در جدول م 
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 

یتقسیم ک ده خارج قسمت را در سمت  61 شود؛ به این ط یق که حاصل را ب نوششه م 
به  7 یتا 1 نویستد. ول  در حساب هتد اعدادسمت چپ م مانده را در راست و باق 

یت یتیب در باالی م بع بزرگ از چپ به راست و در سمت چپ آن از باال به پایین نوششه 
شود و در محل یتالق  دو عدد در م بع کوچک، حاصل ض ب دو عدد بعد از یتقسیم م 
مانده در سمت باق  شود که خارج قسمت در سمت چپ وای نوششه م به گونه 11 ب 

 راست ق ار گی د.

a
Sticky Note
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دهد. هایی اعمال ض ب، یتقسیم و جذر را یتوضیح م مثال ۀنویستده در ه  باب با ارائ
نجوم با حاصل ض ب حساب در  مطاین  و د ل مال ض ب دو عدد ـحاص 2شکلدر 

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

 
ه به یت یتیب در سمت راست و باالی م بع فیو مض وبنجوم مض وب حساب در 

شوند؛ ول  شود و خطوط مورّب از راست به چپ به صورت صعودی رسم م نوششه م 
ه به یت یتیب در سمت چپ و باالی م بع نوششه فیدر حساب هتد مض وب و مض وب

در م بع  شوند.شود و خطوط مورّب از راست به چپ به صورت نزول  رسم م م 
چک محل یتالق  ه  دو عدد، در نجوم حاصل ض ب را از جدول سشین و در حساب کو

هتد از جدول م بوط به آن پیدا ک ده و در مثلث باالیی خارج قسمت و در مثلث پاییت  
نجوم از چپ ش وع ک ده و حساب شود. بعد از یتکمیل جدول، در مانده نوششه م باق 

a
Sticky Note

a
Sticky Note
قلم تغییر نیافته؟ 
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کتتد ول  در حساب هتد از راست جمع م  حاصل اعداد واقع در بین خطوط مورّب را
در  و ج مو کج نا یب ج کط کتتد. به این یت یتیب، در اول  حاصل ض ب ب اب ش وع م 

م، نویستده عمل یتقسیم را یتوضیح در باب دوّ است. 46621با  دوم  حاصل ض ب ب اب 
  م احل انجام این عمل نمایش داده شده است. 3دهد. در شکلم 

 

a
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 ،کط نج لب ب  ح یو ال مد ب ای یتقسیم شود،مراهده م  3شکلطور که در  همان
ای مقسوم را در باال و مقسوم علیه را زی  یک خط افق  در پایین جدول به گونه

 ی د. سپسا بعد از آن ق ار گیه در ب اب  مقسوم یمقسوم عل ۀن م یتبییت نویستد که بزرگم 
یت ین عددی است که ض ب آن در بزرگ یو کتتد زی ام را انشخاب  یواز جدول سشین 

یت  است. حال یک خط افق  باالی مقسوم مقسوم علیه از مقسوم کم ه  یک از م ایتب
یت ین نویستد که در مقابل بزرگم  ایرا باالی این خط افق  به گونه یو کریده و عدد

مقسوم  در ه  یک از م ایتب وی ق ار گی د. بعد از ض ب کط مقسوم علیه؛ یعت  ۀم یتب
است یک م یتبه به راست  یح یه یب مانده را که عددعلیه و کس  آن از مقسوم، باق 

بعد از  3کتتد. در شکلیتمایل مجدداً عمل باال را یتک ار م  متشقل نموده و در صورت
در باالی  یو سمت چپ انشخاب شده که در لو انشقال به راست و یتک ار عمل عدد

انشخاب شده  لح م، باالی خط افق  نوششه شده است. با یتک ار مجدد عمل، عددمقسو
نده مانوششه شده است. در این م حله عمل یتقسیم یتمام شده و باق  لو چپ که در سمت

خط  که مقسوم علیه زی  آن نوششه شده، دیده  است در انشها، باالی ح نج مد که عدد
   د.عمل را یتک ار ک یتوان آن را به راست متشقل ک د وم شود. البشه در صورت یتمایل م 

ارائه  4م نویستده عمل جذر را یتوضیح داده است. این عملیات در شکلدر باب سوّ
یک خط افق  باالی آن رسم  ز میه ما ین  جذر عدد ب ای به دست آوردن شده است.

ن در خودش از ض ب آ یت ین را عددی که حاصلکتتد. سپس از جدول سشین بزرگم 
 کتتد.یت  است، انشخاب م عدد داده شده کم

نویستد به باالی خط افق  م  است. این عدد را ز در این مثال عدد انشخاب شده
 ق ار گی د. این عدد را پایین جدول در نای که باالی اولین عدد داده شده؛ یعت  گونه

خودش و کس  آن از عدد داده شده، در  ز نویستد. بعد از ض ب عدد نیز م  نمقابل 
 نویستد. سپس عدد باالیی وافق ، زی  خط افق  م  مانده را پس از رسم یک خطباق 

 یدحاصل را که عدد  و کتیم(را با خودش جمع م  زپاییت  را با هم جمع ک ده )یعت  
دول، بعد از رسم یک خط جاست یک م یتبه به سمت چپ متشقل ک ده و در پایین 

که حاصل ض ب آن در  را یت ین عددینویستد و مجدداً، بزرگافق  م  ق ، زی  خطاف
یدا شود پیت  م کم - ا یه ما یز م یعت  - ماندهو خودش از عدد باق  عدد انشقال یافشه

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

مراهده  4ب در سط های چهارم و پتجم شکلاین اعداد به یت یتیاست.  کهویاـمس
را باال و پایین جدول  ه عدد در سط  شرم نوششه شده است. ،ه یو ده،ـمانباق  ود.ـشم 

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

است، یک م یتبه به چپ  ید ی که عددی به صورت ید شود. آن را هم اه باحاصل م  ی
د نویستد. مجدداً رونشود، م جدول در زی  خط افق  که رسم م ن متشقل ک ده، در پایی

ز ه  عدد ن یه ما یز م یت یتیب جذر به دست آید. به این کب یتک ار ک ده یتا عدد باال را
 شود.م  کب

نویستده در باب چهارم، ب ای یتعیین جتس حاصل ض ب، خارج قسمت و جذر به 
را نسبت  ... و3و2و1 ه  یک از م ایتب سمت چپ و سمت راست درجه، به یت یتیب اعداد

 4دهد. ب ای یتعیین جتس حاصل ض ب و خارج قسمت، دو عدد داده شده را به م 
رسد در دهد. به نظ  م یتعیین جتس را یتوضیح م  ۀک ده و در ه  دسشه نحوسشه یتقسیم د
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نداششه است؛ زی ا اگ  به اجزاء اعداد  ف از اعداد مت ف آن زمان نویستده اطالعات کا
ات اعداد مثبت صحیح را نسبت دهیم یتعیین جتس حاصل مَ فوعصحیح و به  ف مت

؛ مر وط به آن که به درجه عدد شود یت  بیانیتواند سادهض ب، خارج قسمت و جذر م 
 صف  نسبت داده شود.

دهد. دو جدول ارائه شده در نهایشاً، در باب شرم، نویستده حساب ب وج را ش ح م 
 .ه استشددر زی  آورده  ی آن صحبت ک ده است،که نویستده به یتفصیل درباره این باب

ان نر در حساب ب وج ، یتفاضل دو عدد را، جمع دو عدد و دومین محاسبهاولین محاسبه
 دهد:م 

 

 
 (25 15 11) هکه ی ی حاصل ض ب دو عدددر حساب ب وج، نویستده در بتد آخ ، 

 8 51 13 11 2 5) کج ن ح یا یه ب را مساوی  (21 27 55) کط کنز   و قه(ی)دق
 آورد. به دست م  )ثالثه( (21

م؛ یعت  عدد دوّ ،ثالثه شود کج ن ح یا یه ب  ،ی حاصل ض بب ای این که نشیجه
 ،(55) نز یدر آن م یتبهکه  (21 1 27 55) ک طکنز  ، باید به صورتهفیمض وب 
  این ب ،یت  از دوازده باشدعدد ب ج باید کم از آنجایی کهاصالح شود؛  ،است مَ ّة مَ فوع

را یک عدد در حساب ب ج ف ض  (21 1 27 55) ک طکنز  اساس نویستده عدد
 محاسبات همان گونه است که نویستده نگارش ک ده است. ۀبقی نک ده است.

 مقایسه
میزان از کشاب « حساب اهل یتتجیم» ۀهای مقالر این بخش ضمن بیان مرخصهد

 تیم.کمقایسه م کشابخانۀ قاض  خس وبیگ  ۀنسخ مطالبآن را با  ،الحساب
 به صورت زی  است: ،میزان الحسابدر  هاباب نام گذاری .1

 ض ب شبکه باب اوّل
 قسمت باب دوّم
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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

 ،«آ» به یت یتیب به جای« یمج» و« غین» ،«الف»اسشفاده ک دن از کلمایت  مانتد  .2
 «.ج» و« غ»

اسشفاده ک دن از کلمات فارس  به جای اسشفاده از اعداد در نجوم در بعض  از  .3
 پتجاه و نه اسشفاده شده است. ۀدر مشن از کلم نطموارد. مثالً به جای اسشفاده از 

 شوند.بیان م  «گ» در کلمایت  که ام وزه با« گ» به جای« ک»وجود  .4
ت ذک  شده رهم به صو« محاذات» و«متقوص» ،«شصت»  مانتد نگارش کلمایت .5

 «.محازات» و« متقوس» ،«شست» و هم به صورت
  نسخۀ کشابخانۀ قاضاین دو نسخه باید گفت همان طور که در انشهای  ۀدر مقایس
  قوشچۀ اصل  است که یتوسط ای از نسخاین نسخه خالصه ،آمده است خس و بیگ

هایی که میان نسخۀ موجود در مجلس شورای ب خ  یتفاوتاز جملۀ  .نوششه شده است
د زی  یتوان به موارای که در کشابخانۀ قاض  خس و بیگ وجود دارد م اسالم  با خالصه

 اشاره ک د:
یتع یف متقول در  عکس در حساب نجوم« ز»و « ر»نسخۀ مجلس، یتفاوت در  .1

د ضبط رسه نظ  م های ابجد به کار رفشه بنرانه. با یتوجه به خالصه آمده است
 .موجود در خالصه صحیح باشد

و هم  مطاین در عدد  د ل ماعدد  ، هم ض بنسخۀ مجلسدر باب اوّل  .2
 است. آمده د ل مادر  مطاین ض ب عدد 

، که در آن م احل انجام یتقسیم به نسخۀ مجلسدر باب دوّم  شده ارائهمثال  .3
سخۀ ن مشفاوت است. در ،خالصه در شده ارائهیتفصیل بیان شده است، با مثال 

 است، در حال  که در یتقسیم شدهکط یج لب ب  عدد  ح یو ال مدعدد  مجلس
اند به یتوم  این یتفاوتشده است.  ارائهکط نج لب ب   یتقسیم این عدد خالصه

 سبب اخشالف کایتبان در خواندن مشن اصل  باشد.
، نویستده به درجه، عدد صف  نسبت داده از نسخۀ مجلس در باب چهارم  .4

اگ  به اجزاء اعداد است. به این یت یتیب  نیامده خالصهاست. این نسبت در 
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ات اعداد مثبت صحیح را نسبت دهیم یتعیین جتس مَ فوعصحیح و به  ف مت
  یت  بیان شود.یتواند سادهحاصل ض ب، خارج قسمت و جذر م 

میزان نسخۀ  های سوّم و شرم درابشده در ب ارائههای م احل انجام مثال .5
به یتفصیل بیان شده است. به خصوص در باب پتجم با اسشفاده از  ،الحساب

ل به یتفصی ه شده در ض ب، یتقسیم و جذرئهای ارابحث میزان، درسش  مثال
 شده است. یتوضیح داده 

  

a
Sticky Note
صفحه سفید است ؟ 
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 یترک 
د بوده فیسیار منظ ات داور محش م که در جهت پ باریت  شدن یتحقیق حاض  ب بدین وسیله از

 بخش مقایسه نیز به این یتحقیق اضافه شود. ب اساس رهتمودهای داوراست، یترک  و قدردان  م 
 واقع شود.  امید است مورد یتوجه گ دید که
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