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چکیده
مجموعٔە نسخه خطی شمارۀ  772کتابخانٔە ملی پاریس حاوی رسالههای متعدد
علمی است که هر کدام از ارزش خاصی برخوردارند .از میان رسالههای این
مجموعه ،ترجمٔە فارسی رسالٔە مایحتاج الیها الصناع من العمال الهندسیة یا
کتاب النجارة از بوزجانی و رسالٔە فی تداخل الشکال المتشابهة والمتوافقة از
مؤلفی ناشناخته ،مورد توجه پژوهشگران تاریخ علم دورۀ اسالمی بودهاند .به
نظر میرسد تمامی رساله های این مجموعه به کتابت ابواسحاق بن عبداللّه
کوبنانی یزدی و برخی نیز ترجمه یا تألیف او باشد .با توجه به آثار کوبنانی
تاریخ فعالیت علمی او بین سالهای  845تا  886هجری قمری تخمین زده
می شود ،با این حال آراء متعددی در بارۀ زمان نوشته شدن این مجموعه وجود
دارد که در مقاله به آن ها اشاره شده است .اهمیت رسالههای ریاضی این

مجموعه از این نظر است که گزارشی از رساالت ریاضی فارسی تألیف شده یا
ترجمه شده از عربی تا آن دوران به دست میدهد .در مقالٔە پیش رو محتوای سه
رسالٔە هندسی فارسی از این مجموعه بررسی میشود که از لحاظ مطالعٔە تاریخ
رساله های هندسی فارسی اهمیت دارد .سه رسالٔە متوالی با موضوع هندسه در
این مجموعه وجود دارد که نحوۀ نگارش آنها به گونهای است که مستقل به نظر
میرسند .این سه رسالٔە پیاپی فاقد عنوان اند و در این مقاله با این عناوین معرفی
میشوند :مختصر در علم مساحت (برگهای 65پ69-پ)؛ کتاب مساحت
(برگهای 70پ89-پ)؛ رساله در اصالح اهل مساحت (برگهای 90پ-
100ر) .متن مصَحَح رسالٔە اول با عنوان «مختصر در مساحت» ارائه شده است
و دشواری های ریاضی او بیان شده است .تالش نویسندگان برای پیداکردن اصل
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یا نسخهای مشابه «مختصر در مساحت» به نتیجهای نرسید ،اما در بارۀ دو رسالٔە
دیگر مشخص شد که آنها با لب الحساب از علی بن یوسف ،منازل السبعِ از

بوزجانی ،البدیع فی الحساب از کرجی و غنیة الحُساب فی علم الحساب از
احمد بن ثبات همامی واسطی پیوندهایی دارند؛ لذا با بررسی شباهتها و

تفاوت های این رساالت سعی شده تا نظریهای دربارۀ ارتباط میان آنها و
چگونگی راه یافتن آنها به نسخه پاریس ارائه شود.
کلیدواژهها :بوزجانی ،تاریخ هندسه ،رسالههای ریاضی فارسی،کرجی،کوبنانی،
نسخه خطی شمارۀ  772کتابخانٔە ملی پاریس.
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مجموعۀ نسخه خطی شمارۀ  772کتابخانۀ ملی پاریس
مجموعٔە نسخه خطی شمارۀ  772کتابخانه ملی پاریس که با شمارۀ  169نیز شناخته
شده است 1،مطابق نسخٔە خطی این مجموعه شامل  27رساله از علم دورۀ اسالمی است.
فهرست این رسائل به قرار زیر است:

2

 .1نخستین رساله بیست باب در اسطرالب از خواجه نصیرالدین طوسی (-597
672ق) است ،رسالٔە معروفی که نسخههای بسیاری از آن وجود دارد .رساله،
چهار پیوست کوتاه دارد ،که بلوشه 3آنها را به نظامالدین حبیباللّه حسینی
نسبت داده است ( .)41این پیوستها عبارتاند از .1-1 :عمل بر جدول

انحراف (17ر)  .2-1در معرفت سمت قبله (17ر)  . 3-1در معرفت سمت
قبله (17پ)  . 4-1در معرفت قوس انحراف (18ر) .بسیار محتمل است که
این رساله ها بعداً توسط کوبنانی (نیمٔە دوم قرن نهم) ،به منظور بهکارگیری
روش طوسی برای محاسبٔە جهت قبله برای اصفهان ،سمرقند ،شیراز و یزد
افزوده شده باشد .زیرا اوالً یزد شهر اصلی او بوده و اصفهان و شیراز نیز در
نزدیکی یزد هستند؛ دوماً کوبنانی مقالٔە مستقلی با عنوان شرحی بر بیست باب
طوسی 4دارد ،که میتواند نسخٔە پیشرفتٔە این پیوستها باشد .کوبنانی شرحی بر
اثر دیگر طوسی یعنی سی فصل 5در معرفت تقویم نیز دارد.
 .2رسالهای در بارۀ حساب از محمود هروی هیوی یا محمود بن محمد بن قوام
قاضی والشتانی (زنده در 838ق) (18پ)

 .3جداول جیب مستوی و جدول سهم و جیب معکوس (بین دو جدول بخش
کوتاهی مربوط به معرفت سهام درجات از جیب وجود دارد) (35ر)
 .4در بیان اشتراک و بیان تداخل در بیان اعداد و در استخراج جذر (37پ)
 .5نقشٔە شماتیک یافتن قبله (42ر)
 .1تصویر این مجموعه ( )Bibliothèque nationale de France, Ms. Persan 169در نسخههای عکسی دانشگاه
تهران موجود است (دانشپژوه) 538/1 ،1348 ،
 .2برای توضیح اجمالی محتوای نسخه نـکـ  :کاوه یزدی.185-148 ،
3. E. Blochet
 .4رشت ،جمعیت نشر فرهنگ ،شمارۀ 1202/3
 .5تهران ،کتابخانٔە مرکزی دانشگاه تهران ،شمارۀ 2417
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 .6در معرفت جهت قبله (42پ)
 .7دَرَج الجواهر و بُرَج الزواهر (49پ)
 .8در شناخت چگونگی سنجیدن زمینها و مکانها (63ر)
 .9مختصر در علم مساحت (65پ)
 .10رساله در هندسه (70پ)
 .11رساله در اصالح اهل مساحت (90پ)
 .12فی مسائل النهاء (100پ)
 .13اصول مسائل الست الجبریة (101ر)
 .14رسالٔە عربی فصل فی مسائل االقلیدسیة من مقالة الثانیة (102پ)
 .15رسالٔە عربی برهان حساب الخطأین از قسطابن لوقا (؟ -ح 300ق) (105ر)
 .16رسالٔە عربی فی المضلعات (106ر)
 .17جدول ضرب و تقسیم عبارات جبری (107پ)
 .18فی قسمة المثلثات کلها باألوتار ،فی قسمة المربعات و المنحرفات باألوتار
(108ر)
 .19فی خواص المثلث المتساوی االضالع (113ر)
 .20مسائل در نوادر محاسبات (119ر)
 .21استخراج اجذار متضاعفة المتوالیة (120پ)
 .22االعمال از ابوبکر الخلیل التاجر الرصدی (124پ)
 .23الدوائر الخمسة فی استخراج الحروف المضمرات (139ر)
 .24اختیارات مسیر القمر از نصیرالدین طوسی (140ر)
 .25ترجمٔە کتاب اعمال هندسی یا مایحتاج الیه الصناع من األعمال الهندسیة
ابوالوفا بوزجانی (141پ)
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 .26رسالٔە فی تداخل االشکال المتشابهة والمتوافقة (180ر)
 .27رسالٔە عقد انامل از شرفالدین علی یزدی (؟858 -ق) (200ر)
از میان این آثار ،ترجمٔە فارسی رسالٔە ما یحتاج الیه الصناع من االعمال الهندسیة یا
کتابالنجارة بوزجانی (388-328ق) و رسالٔە فی تداخل االشکال المتشابهة
والمتوافقة از مؤلفی ناشناخته ،بیشتر مورد توجه پژوهشگران تاریخ علم دورۀ اسالمی
بودهاند ،به این سبب که شاهدی تاریخی برای نشان دادن رابطٔە میان ریاضیات و هنر و
معماری در دورۀ اسالمی به شمار میروند.
به نظر میرسد تمامی رسالههای این مجموعه به کتابت ابواسحاق بن عبداللّه کوبنانی
یزدی و برخی نیز ترجمه یا تألیف او باشد .با توجه به آثار کوبنانی تاریخ فعالیت علمی
او بین سالهای  845تا  886قمری تخمین زده میشود (کرامتی .)173 ،با این حال
بلوشه این مجموعه را متعلق به سدۀ یازدهم هجری میداند ( )47-41اما به نظر
ریشارد 1زمان کتابت این مجموعه قرن دهم هجری بوده است ( .)187-183اوزدورال

2

که در بارۀ رسالٔە فی تداخل اشکال المتشابهة والمتوافقة پژوهش کرده است ،بر اساس
بررسی خط نستعلیق نسخه حدس میزند که رساله در میانٔە قرن نهم تألیف شده باشد و
احتماالً تمام مجموعه به دست خط کوبنانی باشد و حتی ترجمٔە رسالٔە بوزجانی و رسالٔە
پیوست به آن یعنی رسالٔە فی تداخل االشکال المتشابهة والمتوافقة نیز از کوبنانی است
(گلرو نجیب اوغلو.)6-4 3،

4

سه رسالٔە متوالی با موضوع هندسه در این مجموعه وجود دارد که نحوۀ نگارش آنها
به گونهای است که مستقل به نظر میرسند .این سه رسالٔە پیاپی فاقد عنواناند و در این
مقاله با این عناوین معرفی میشوند :مختصر در علم مساحت (65پ69-پ)؛ کتاب
1. F. Richard
2. Özdural
3. Gülru Necipoğlu
 .4کاوه یزدی بر اساس حاشیهای هم کاتب و هم صاحب مجموعه را سید شریف دانسته که این ادعا به نظر خالی از
وجه میرسد .این حاشیه در 135پ نوشته است که «بشاوول فی تصحیح سید شریف» ،به نظر میرسد منظور از این
حاشیه این است که سید شریف در یکی از آثارش کلمٔە شاقول را شاوول نیز آورده است که در عربی این صورت دوم
هم رواج داشته است ،البته کلمه «فی» هم در عبارت حاشیه خود نشان میدهد که این عبارت را سید شریف ننوشته
است و اینکه بعید به نظر میرسد جرجانی خود را سید شریف خطاب نماید.
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مساحت (70پ89-پ)؛ رساله در اصالح اهل مساحت (90پ100-ر) .متن تصحیح
شدۀ رسالٔە مختصر در علم مساحت به همراه شرح ریاضی آن در پیوست 1آمده است؛
متن دو رسالٔە دیگر به عنوان بخشی از کتاب لب الحساب 1در دست چاپ است.
مختصر در علم مساحت
این رساله ،هشت باب دارد :باب اول در بیان اصطالحات که البد است از معرفت آن؛
باب دوم در آلت مساحت؛ باب سوم در مساحت مثلثات؛ باب چهارم در مساحت دایره؛
باب پنجم در مساحت معیّن؛ باب ششم در مساحت شبیه به معیّن؛ باب هفتم در مساحت
منحرف و اشکال کثیرة االضالع؛ باب هشتم در ذکر مساحت بر سبیل تقریب.
در باب اول نخست مفاهیم اولیٔە هندسی یعنی خط ،سطح و جسم تعریف شدهاند.
سپس انواع خط (مستقیم و منحنی) و انواع خطِ منحنی (پرگاری و غیرپرگاری) و انوع
خطِ پرگاری (محیط دایره و قوس دایره) معرفی شدهاند .در ادامه انواع سطح (مستوی
و غیر مستوی) ،انواع سطح غیرمستوی (منبّت 2مثل روی کره و مقعر مثل درون کره)،
انواع سطح مستوی (مدوّر ،مقوّس و مضلّع) تعریف شدهاند .در باب دوم با عنوان در
آلت مساحت ،واحدهای اندازه گیری طول چون ذراع (ذراعالید معادل  6قبضه ،ذراع
البز معادل  27اصبع ،و ذراع هاشمی معادل  8قبضه) ،قصبه (معادل  6ذراع هاشمی)
و اَشل (معادل  10قصبه) معرفی شده است .در باب سوم در مساحت مثلثات ابتدا انواع
مثلث بر اساس اندازۀ اضالع و سپس بر اساس نوع زوایا معرفی شده است .نحوۀ محاسبٔە

مساحت با داشتن قاعده و ارتفاع بیان شده و مسائلی که در آنها عمود مجهول باشد با

استفاده از مسقط حجر در انواع مثلث ها شرح داده شده است .در باب چهارم که در
بارۀ مساحت دایره است ،پس از بیان دستور ضرب شعاع در نصف محیط دایره ،مثالی
که در آن محیط و مساحت معلوم و قطر مجهول باشد طرح شده است .در ادامه
دستورهای محاسبٔە مساحت قطاع (شعاع در نصف قوس قطاع) و قطعهای از یک
دایره (قطعٔە صغری و کبری) بیان شده است .باب پنجم در بارۀ مساحت شکل معین

 .1نسخٔە یگانٔە پارسی لُبالحساب تألیف علی بن یوسف بن علی منشی ،در کتابخانٔە مرکزی دانشگاه تهران به شمارۀ
 5213نگهداری میشود (دانشپژوه )4153/15 ،1339 ،و میکروفیلم آن در دانشگاه تهران موجود است
(دانشپژوه .)814 ،173/1 ،1348 ،کتاب چهار قسم دارد :قسم اول در ضرب و تقسیم و جذر ،قسم دوم در نسبت
و انواع معامالت و خطأین ،قسم سوم در جبر و مقابله و قسم چهارم در مساحت.
 .2منبت از ریشٔە أنبت به معنای برآمدن ،منبت اسم مفعول به معنای برآمده
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(لوزی) است .در این باب مثال هایی که با داشتن قطرهای لوزی بتوان ضلع آن را به
دست آورد یا با داشتن مساحت و تفاضل قطرها بتوان قطرها را به دست آورد طرح شده
است .باب ششم در بارۀ مساحت متوازیاالضالع است .در باب هفتم سه نوع منحرف
(ذوزنقٔە متساویالساقین ،ذوزنقٔە مختلفاالضالع ،چهارضلعی بدون اضالع موازی)
معرفی شده و روش محاسبٔە مساحت هر یک بیان شده است .در بارۀ مساحت
چندضلعیهای غیر منتظم تبدیل شکل به چندین مثلث با رسم قطرها بیان شده و برای
چندضلعی های منتظم به دستور ضرب شعاع دایرۀ محاطی در نصف محیط اشاره شده
است .موضوع باب هشتم ،محاسبٔە مساحت تقریبی چهارضلعی و مثلث است .محاسبٔە

مساحت تقریبی چهارضلعی از طریق دستور حاصلضرب میانگین دو ضلع مقابل ،و

دستور ضرب نصف قاعده در میانگین دو ضلع دیگر برای محاسبٔە تقریبی مساحت
مثلث ارائه شده است (نکـ  :پیوست ،1متن و شرح رساله).
روش تصحیح :با توجه به این که نسخٔە رسالٔە هشت بابیِ مختصر در علم مساحت
یگانه است ،به کمک محتوای متنهای مشابه هندسی دیگری چون لب الحساب،
غنیةالحُساب و دو رسالٔە هندسی دیگر مجموعٔە  772پاریس معرفی شده در همین
مقاله ،سعی شد صحیحترین متن بر اساس نسخه ارائه شود .در متن ،شمارۀ برگ نسخٔە
خطی بین دو عالمت « »/مشخص و عالمت اختصاری «ر» و «پ» برای رو و پشت
برگ ها استفاده شد .باالی بیشتر حروف مربوط به نامگذاری اضالع در نسخه یک
عالمت مد قرار دارد ،که در متن مصحح آن حروف به صورت پر رنگ نوشته شد .برخی
مالحظات در مورد تفاوت متن مصحح با نسخه در پانویس ها ذکر شده است .برای
سهولت خواندن متن و مطابق رسمالخط فارسی امروزی ،واژههایی چون «بعنوان»،
«آنچ»« ،آنک»« ،بحسب»« ،دائره» به ترتیب به صورت «به عنوان»« ،آنچه»« ،آنکه»،
«به حسب» و «دایره» و نیز کلماتی چون «دایرۀ» و «قصبٔە» به صورت «دایرهای» و
«قصبهای» نوشته شد.
اختصارات به کار رفته در نسخه :هرگاه مطلبی به صورت کلی آمده است ،پس از
آن حرف «ح» نوشته شده و توضیحاتی در بارۀ شرایط استفاده و جزییات آن دستور کلی
بیان شده است که در توضیح جزییات عبارت پیشین است .برای مثال ،وقتی توضیحی
در بارۀ استخراج عمود از طریق مسقط حجر در مثلث بیان شده است ،پس از آن اشاره
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شده که باید اضالع معلوم باشند تا استخراج ممکن باشد و در ادامه در بارۀ استخراج
عمود مثلث متساویالساقین شرح داده شده است (66پ).
شکلها :نسخه  14شکل دارد که اغلب نادقیق رسم شدهاند .شکلها در متن مصحَح
با اندازههای متناسب رسم شد و به شکلهایی که در رساله اشتباه رسم شده در پانویس
اشاره شد.
شرح رساله :بخش هایی از رساله که از نظر بیان ریاضی نیاز به توضیح داشت ،در
پانویس متن مصحح بیان شده است.
رساله در مساحت
این رساله با معرفی سه اصل که سه موضوع اصلی این رسالهاند آغاز میشود اگرچه
مطالب در قالب فصلها و بابها هم آمدهاند .اصل اول :معرفت آالت مساحت؛ اصل
ثانی :معرفت اشکال؛ اصل ثالث :معرفت طرق مساحت .فهرست عناوین فصلها و
بابهای رساله عبارتاند 1از:
[فصل در] اصل اول :معرفت آالت مساحت:
 [فصل در معرفی آالت اندازه گیری مساحت] فصل [در ضرب آن آالت بعضی در بعضی]فصل در اصل ثانی :در اشکال و آنچه ترکیب میکنند از وی
[فصل در اصل ثالث :معرفت طرق مساحت]:
 باب مساحت مربعات oفصل و اما مربع مختلف الزوایا
o

فصل در مساحت منحرفات

o

فصل در آنچه مختلفاالضالع بود با بعضی و ظاهر نباشد زنقٔە او
چون زنقٔە منحرفات مقدم

 .1از آنجا که در نسخه ،عناوین بعضی فصلها و باب ها به درستی مشخص نیست ،عناوین در قیاس با نسخ
لبالحساب و غنیةالحُساب نوشته شد و مطالب افزوده شده در میان [] آمدهاند.
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o

فصل در تنوری و آن از منحرفات است

o

فصل در شکلی که معروف است به قایل قشا

o

فصل در مدرّج و آن از مربعات مختلفةالعرض است

o

فصل در مطبّالت و آن سه شکل بود ملحق به مربعات

 باب مساحت ذویاالضالع کثیرة باب مساحت مثلثاتo

فصل در حادالزوایه

o

فصل در قائمالزاویه

o

فصل در منفرجالزوایا

o

فصل بدانکه هر یکی از این مثلثات او را سه عمود بود ...

 oفصل در مساحت مثلثات همه بر طریق عام که معروف است به طریق
رومی
o
-

-

باب مساحت دائره
o

فصل [در نوادر] در دایره چون قطر و محیط ...

o

فصل در [مساحت] قطاع [دایره]

باب در مساحت قسی
o

-

فصل در نوادر مثلثات

فصل در مساحت مدوری مستطیل و این را بیضی خوانند

باب 1چون خواهی که زمینی را مساحت کنی ...
o

 .1نسخه :فصل
 .2نسخه :باب

فصل 2قسمت االراضی بین الشرکاء
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 oفصل [مثال مختلف االنصباء]
 باب مساحت مجسّم oفصل در مساحت مکعب و غیره
 oفصل در قسم ثانی و آن مختلفاالبعاد بود
 oفصل چون اسطوانٔە مدور ...
o

فصل در مخروط تام و ...

 oفصل در مخروط ناقص
 oفصل در مساحت کره
 oفصل در مساحت قبٔە مجوّفه
 oفصل در مساحت آزاج و طیقان
 خاتمه بدانکه اقلیدس قسمت کرد خطوط مفرده را به سه قسم.به نظر میرسد منبع هر بخش از نسخٔە پاریس رسالهای متفاوت باشد:
الف -بخش کوتاهی در ابتدای نسخٔە پاریس (از «دیگر خط منقسم میشود به
قسمت مستقیم و منحنی» تا «اما مسطحات اصول آن سه است منقسم میشود به پنج

قسم مربع و اضالع کثیرة و مثلث و مدوّر و مقوّس») (71ر71-پ) وجود دارد که ترجمٔە
بخش آغازین باب چهل و چهارم الکافی فیالحساب 1کرجی با عنوان «فی ذکر
المساحات» ( ) 129-128است و با مطالب بخشی از قسم چهارم لب الحساب اثر
یوسف بن علی منشی که تاریخ نگارش آن سدۀ ششم هجری قمری تخمین زده میشود
نیز تطابق دارد.
برای نمونه ،بندهای زیر از رسالههای مذکور بیان میشود:

 .1الکافی فیالحساب اثر کرجی ریاضیدان درگذشته در حدود 420ق است که دارای  70بخش است و بخشهای
 44تا  53آن مربوط به مساحت است.

در بارۀ سه رسالٔە هندسی فارسی457/ ...

والخط المنحنی مالیس بمستقیم وهو ینقسم قسمین برکاریاً و هو مایحیط
بالدوائر والقسی ،وغیر برکاری وال حد یحصره (الکافی فیالحساب.)129 ،

و اما منحنی منقسم است قسمت (ل 1:است به دو قسم ) :پرگاری و آن بود که
محیط کرده باشد به دوایر و قسی بر نظام واحد ،و غیر پرگاری و او آن بود که بر
غیر نظام واحد بود ،و به جز آن (ل :و به حصر آن) هیچ حد نیست (نسخٔە

پاریس71 ،ر؛ لب الحساب112 ،ر).

و با مطالب آغازین بخش «کتابالمساحة» از غنیةالحُساب فیعلمالحساب83(2ر-
130ر) 3از احمد بن ثَبات همامی واسطی631-555( 4ق) نیز تطابق دارد:
وأما المنحنی ینقسم قسمین برکاریاً وهو ما أحاط بالدوائر والقسی علی نظام
واحد ،وغیر برکاری وهو ما کان علی غیر نظام واحدٍ وال حد یحصره (غنیة
الحساب84 ،پ)

ب -بخش عمدهای از این رساله (از «فصل در اصل ثانی در اشکال و آنچه ترکیب
کنند از وی» تا «خاتمه») (70پ89-ر) با بخشی از قسم چهارم لب الحساب تطابق
دارد (لب الحساب87 ،ر93-پ؛ 95پ103-پ؛ 111پ119-پ؛ 127ر130-ر).
نکتٔە در خور توجه این است که این بخش با «کتابالمساحة» از غنیةالحُساب
فیعلمالحساب (83ر130-ر) نیز تطابق دارد .این احتمال وجود دارد که بخشی از قسم
مساحت لب الحساب ترجمٔە بخش کتاب المساحة غنیةالحُساب باشد ،یا میتوان فرض
کرد که هر دو متن ،مبتنی بر متن دیگری ،احتماالً از کرجی یا ریاضیدان دیگری باشند
که به دست ما نرسیده است (نکـ :پیوست ،2جدول.)1
 .1در این مقاله «ل» برای نشان دادن تفاوت متن با لبالحساب است.
 .2احمدبن ثَبات فقیه و ریاضیدان بود و در حدود  40سال در مدرسٔە نظامیٔە بغداد به تدریس ریاضیات و فقه
پرداخت و در این باب کتابهایی نوشت .یک نسخه از غنیة الحُساب فی علم الحساب تألیف احمد بن ثَبات همامی
واسطی در کتابخانٔە مجلس به شمارۀ  6428و یک نسخه در کتابخانٔە ایاصوفیا به شمارۀ  2728/2و یک نسخه

در کتابخانٔە خدابخش به شمارۀ  2413و نسخٔە دیگر در کتابخانٔە ظهیریٔە دمشق به شمارۀ  3075موجود است
(غالمی .)709 ،این کتاب شامل بخشهایی در بار ۀ ضرب و قسمت و نسبت و جذور ،معامالت و بخش مساحت
با عنوان «کتابالمساحة» و بخش بعدی با عنوان «حفور و نوادر و موازین األرض» (سنجیدن زمینها و مکانها)

است .ابن حنبلی (971-877ق) بر این کتاب شرحی با عنوان مخائل المالحة فی مسائل المساحة نوشته است.
 .3نسخٔە کتابخانٔە مجلس ،شمارۀ 6428
 .4األعالم زرکلی106/1 ،؛ معجم المؤلفین181/1 ،
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برای مثال بندهای مشابه زیر از رسالههای مذکور ر اآوردهایم:
فصل در اصل ثانی در اشکال و آنچه ترکیب کنند از وی .بدان که نقطه شیء بود
که آن را جزو نبود از بهر آن که مبدأ خط است و نهایت او پیدا نباشد الّا به

وجود 1خط ،پس متجزا نشود و حساب نپذیرد وهماً (ل :پس متجزا نشود و
قسمت پذیر نبود به درک نیاید حساً بل وهماً) .و خط طولی (ل :طول) است

2

بال عرض ،ایتدا کنند (ل :کند) از نقطه و منتهی شود به نقطٔە 3اخیر (ل :اُخری)،
پس دو طرف او دو نقطه بود و ادراک آن به حس 4نتوان کرد بل به وهم 5از بهر
آنکه او چون حاجز است میان سایه و آفتاب و سواد و بیاض (نسخٔە پاریس،

70پ71-ر ،لب الحساب111 ،پ112-ر)

فصل فی األصل الثانی فی األشکال وما ترکبت منه .إعلم إنّ النقطة شیء ال جُزء
لهُ .ألنهُ مبدأ الخط ونهایته ال توجد إلّا بوجود الخط .فال تتجزی وال ندرک
حساً بل وهماً .والخطّ طول بال عرض یبتدی من نقطة وینتهی إلی نقطة اُخری.

فطرفاه نقطتان .وال یدرک ذلک أیضاً بالحسّ بل بالوهم .ألنهُ کالحاجز بین
الظل والشمس والسواد والبیاض (غنیةالحُساب84 ،پ).

ج -بخشی در انتهای رساله (از «خاتمه بدان که اقلیدس» تا «استثناء اصغر اسمین
از اعظم») (89ر89-پ) بابی از البدیع فیالحساب 6اثر کرجی است که با عنوان
«خاتمه» در بارۀ جمع اعداد گویا و گنگ (ذو اسمین) افزوده شده است:
إعلم إن اقلیدس قسم الخطوط المفردة ثالثة اقسام :األوّل هو المُنطِق بالطول،
والثانی هو المُنطِق بالقوة وهو الذی یتعرف باضافته إلی مربعه .الثالث الموسط

و هو الذی یتعرف باضافته إلی مال ماله ،وال یشارک بعضها بعضا .ثم رکب من

 .1نسخه :بوجود
 .2نسخه :طولیست
 .3بنقطٔە
 .4نسخه :بحس

 .5نسخه :بوهم
 .6البدیع فیالحساب کرجی از مهم ترین آثار او و نشان دهندۀ پیشرفت علم جبر در دورۀ اسالمی است .یک نسخٔە
خطی از آن در واتیکان وجود دارد .در 1964م عادل انبوبا در دانشگاه لبنان آن را تصحیح و چاپ کرده است
(قربانی.)291 ،
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القسمین األولین مقدارین وسمی کل واحد منها ذا االسمین (البدیع فیالحساب،

)29

بدان که اقلیدس قسمت کرد خطوط مفرده را به سه قسم :اول «منطق بالطول»،

و دوم «منطق بالقوه» ،و این معلوم باشد و شود به اضافت او به مربع او ،و سوم
«موسط» و آن معلوم شود به اضافت او به مال [مال] او .پس ترکیب کرد از دو
قسم اولین دو مقدار و مسمیگردانید هر یک از این به ذو اسمین (نسخٔە پاریس،

89ر).

رساله در اصالح اهل مساحت
رسالٔە در اصالح اهل مساحت چندین فصل دارد :فصل [در معرفت آالت مساحت]،
1

فصل در ضرب این مراتب بعضی به بعضی ،فصل در مساحت دایره ،فصل در مساحت
قطع دوایر ،فصل در مساحت مثلث[ ،فصل در] مساحت مثلث قائم الزوایا ،فصل در
مساحت مثلث منفرج الزاویه ،فصل در مساحت مثلث حاد الزوایا ،فصل بدان که مثلث
منقسم است از جهت اضالع بر سه قسم[ ،فصل در مساحت] متساویاالضالع[ ،فصل
در] مساحت مختلفاالضالع ،فصل در مساحت متساویالساقین ،فصل در معرفت
عمود جمیع مثلثات به طریق واحد ،فصل در مساحت مربعات ،فصل در مساحت
منحرفات ،فصل در مساحت ذوات اضالع کثیره ،فصل در طریق استخراح قطر که
ارشمیدس بیرون آورده ،فصل در مساحت شکل بیضی[ ،فصل در] مساحت اشکال
هاللی [اخمصی -ابطنی][ ،فصل در مساحت بسیط کره و مساحت جرم کره].
این رساله ترجمٔە بابهای اول ،سوم ،چهارم و پنجمِ منزل 2سوم از منازل السبع 3اثر
بوزجانی است که اگر چه باب معرفی آالت مساحت تا حدی تلخیص شده ،اما بقیٔە
بخشها ترجمٔە منازل السبع است و تنها شمار اندکی از مثالهای منازل السبع حذف
شدهاند .این ترجمه شباهتهایی با قسم چهارم لب الحساب و نیز رسالٔە االیضاح ع ن
 .1از آنجا که در نسخه ،عناوین بعضی فصلها به درستی مشخص نیست ،عناوین در قیاس با نسخ منازل السبع و
لبالحساب نوشته شد و مطالب افزوده شده در میان [] قرار گرفت.
 .2عناوین بابهای منازل السبع که در نسخٔە پاریس ترجمه شدهاند عبارتاند از :باب االول فی االلفاظ واالذرع
المستعملة فی المساحة؛ باب الثالث فی مساحة المدورات و قطعها و ما یترکب منها؛ باب الرابع فی مساحة المثلثات
والمربعات؛ باب الخامس فی مساحة المخمسات والمسدسات و غیرها من األشکال الزوایا.

 .3منازل السبع (فی ما یحتاجالیه الکتاب والعمال وغیرهم من علم الحساب) هفت منزل دارد ،که منزل سوم آن در
مساحت است .بقیٔە منزل ها در بارۀ ضرب ،تقسیم ،نسبت ،معامالت ،معامالت تجار و محاسبات دیوانی است.
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اصول صناعة المساح ابومنصور بغدادی (؟429-ق) دارد .با وجود این شباهتها،
لب الحساب نسبت به این رسالٔە نسخٔە پاریس افزونیهایی دارد از جمله محاسبٔە
مساحت هفت ضلعی منتظم ،معرفی آالت اندازه گیری مساحت در شهر یزد ،و مثالهایی
که به پیروی از منازل السبع در بخش دایره بیان شده است .از سوی دیگر ،رسالٔە
االیضاح عن اصول صناعة المساح ابومنصور بغدادی فاقد بخشهایی از منازل السبع
است که هم در رسالٔە پاریس و هم در لب الحساب آمدهاند ،از جمله استخراج قوس از
وتر و بالعکس و مطالبی در بارۀ ذوات اضالع کثیره که بر اساس یک جدول مثلثاتی
شرح داده شده است (نکـ :پیوست ،2جدول .)2برای مثال ،چگونگی یافتن اندازۀ سهم
با معلوم بودن قطر و وتر دایره در رسالههای یاد شده بیان میشود:

دائرة قطرها عشرة أذرع (ض :عشرة) ،1قطع (ض :قطعت) بوتر طوله ست أذرع
(ض :ستّة) ،وأردنا أن نعرف سهم ذلک الوتر ،ضربنا نصف الوتر ،وهو ثالثة
(ض :ثلثة) ،فی مثله (ض :فی نفسها) ،واسقطناه (ض :فکان تسعة اسقطناها)
من نصف القطر فی مثله (ض :من مربع نصف القطر وهو خمسة وعشرون بقی

ستة عشر) ،وأخذنا جذر مابقی (ض :اخذنا جذره) ،فکان أربعة (ض :وهو
أربعة) ،أسقطناها من نصف القطر (ض :وهو خمسة) ،فبقی واحد (ض :یبقی
واحد) ،وهو السهم (منازل السبع226 ،؛ االیضاح عن اصول صناعة المساح،
.)57
دایرۀ قطر آن  10گز (ل :عشره) قطع کرده بود (ل :قطع کرده) به وتری 6 2گز

(ل :که طول آن  6است) و می خواهیم (ل :و خواستیم) که سهم آن بدانیم( .ل:
ضرب کردیم نصف وتر در مثل خود ،و نصف قطر در مثل خود و) مربع نصف

قطر  25و مربع نصف وتر شد [نُه] از هم برفتیم (ل :و اقل از اکثر اسقاط
کردیم) بماند  ،16جذرش چهار .از نصف قطر برفتیم بماند (ل :اسقاط کردیم
از نصف قطر باقی ماند) یک (ل :یکی) .این سهم بود (نسخٔە پاریس91 ،پ؛

لب الحساب121 ،ر).

در بارۀ ارتباط میان نسخٔە لب الحساب و نسخٔە پاریس میتوان دو احتمال را در
نظر گرفت :اول اینکه نسخٔە لب الحساب در دسترس کوبنانی بوده است و او بخش
« .1ض »:برای نشان دادن تفاوت متن منازل السبع با االیضاح عن اصول صناعة المساح است.
 .2نسخه :بوتری

در بارۀ سه رسالٔە هندسی فارسی461/ ...

هندسی را از روی آن رساله تألیف کرده است؛ دوم اینکه نسخٔە مشترکی نیای هر دو
نسخه است که امروزه شناخته شده نیست.
به احتمال اول به سه دلیل تردید وارد است :اول آنکه به مساحت مسبّع و مخروط
مربعی و آالت اندازهگیری مساحت در شهر یزد در نسخٔە لب الحساب پرداخته شده اما
در نسخٔە پاریس اثری از آن نیست ،اگرچه میتوان آن را سهو کاتب در نظر گرفت .دوم
آنکه فعل جمالت گاهی تغییر کرده است که البته این در جریان کتابت ممکن است.
سوم آنکه مهر کوبنانی یا حاشیهای که به خط او شبیه باشد در نسخٔە لب الحساب دیده
نمیشود.
اما آنچه احتمال دوم را قوت میبخشد این است که لب الحساب همٔە مطالب منازل
السبع را داراست و افزون بر آن ها نیز شامل مطالب دیگری است اما نسخٔە پاریس فاقد
بعضی مثالهای منازل السبع و نیز افزودههای لب الحساب است .میتوان این احتمال
را در نظر داشت که ترجمهای از منازل السبع وجود داشته که مؤلف لب الحساب آن را
بهکار برده است و نسخٔە پاریس هم به طور مستقیم ،یا به واسطٔە نسخٔە دیگری از آن ،یا
حتی به واسطٔە نسخٔە دیگری از لب الحساب ،بر آن مبتنی است (برای درک بهتر نسبت
زمانی نویسندگان و آثار پیوست  3را نگاه کنید).
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پیوست 1
متن رسالۀ مختصر در مساحت (65پ69-پ ،مجموعۀ پاریس :)772
بسم ال ّله الرحمن الرحیم و به نستعین
سپاس بیقیاس و حمد بیعدد حکیمی که آسمان مدوّر را بر پرگار قدرت به قبضٔە
مسّاحان فکر و اندیشٔە اضالع و زوایا را مساحت نمود و مسبّع فلک و مسدّس جهت به
1
مخمّس حس و مربع عناصر و مثلث موالید قسمت فرمود و نقطٔە نبوت که مرکز دایرۀ
وجود است اعنی محمد مصطفی علیه من الصلوات اکملها و من التحیات افضلها به
خطوط دین قویم و سطوح شرع مستقیم ثابت گردانید ،و درود بر آل و اتباعش که اقطار
مکان و مالزمان به تساوی افعال و تقاطع انسابشان محیط دوران است .رضواناللّه
علیهم اجمعین باد.
اما بعد ،این مختصری است در علم مساحت ،مشتمل بر هشت باب.
باب اول :در بیان اصطالحات که البد است از معرفت آن
[ ]1خط طولی است بی عرض ،سطح طول و عرض است بی عمق .جسم طولی است
عریض و عمیق .و بدان که خط دو قسم است :مستقیم و منحنی .خط مستقیم اقصر
خطی است میان دو نقطه و منحنی هر چه غیر از این باشد .و خط منحنی دو قسم است،
پرگاری 2و غیر پرگاری .3و پرگاری 4دو قسم است :محیط دایره و قوس دایرهای ،اعنی
قطعه ای از محیط .و غیر پرگاری را حصری نیست .و سطح نیز دو قسم است :مستوی
و غیر مستوی .مستوی آن است که هر خط که بر وی فرض کنی مستقیم باشد؛ و غیر
مستوی دو قسم است :منبت و مقعّر .و منبت آن است که ارتفاعی دور باشد ،چون ظاهر
کره .و مقعر به خالف این چون باطن کرۀ مجوّف .و سطح مستوی منقسم میشود به
مدوّر و مقوّس و مضلّع .اما مدوّر آن است که یک خط پرگاری محیط باشد به او ،و در
داخل او نقطه باشد که هر خط که از این نقطه به محیط اخراج کنند متساوی باشند و
 .1دایراه

 .2نسخه :برکاری
 .3نسخه :غیر برکاری
 .4نسخه :پرکاری

در بارۀ سه رسالٔە هندسی فارسی463/ ...

آن نقطه را مرکز خوانند ،و خطی که بر مرکز بگذرد و از دو طرف به محیط دایره پیوندد،
آن را قطر خوانند ،و هر آینه دایرهای به قطر دو نیمه شود .و اما مقوّس آن است 65/پ/
که بعضی خطوط پرگاری و بعضی مستقیم بدو محیط باشند ،و آن بعضی پرگاری
قطعه[ای] باشد از محیط دایره .و اما مضلّع 1آن است که چند خط مستقیم بدو محیط
باشند و آن خطوط را اضالع گویند و اقلش آن است که محیط به سه خط باشند ،و آن
را مثلث خوانند ،و اگر چهار خط باشد مربع گویند ،و اگر ده باشد معشر ،و اگر پانزده
ذو خمسة عشر ضلعا گویند .و بر این قیاس و ما فوق مربع کثیرتاالضالع خوانند.
باب دوم :در آلت مساحت
[ ]2و آن ذراع است و قصبهای و اَشل .اما ذراع سه قسم است :اول ذراع الید و طول
آن شش قبضه است ،هر قبضهای چهار اصبع و هر اصبعی مقدار عرضش شش جو و
عرض هر جوی مقدار عرضش شش موی از دنب است .و دوم ذراع البز و آن بیست و
هفت اصبع است .و سوم ذراع هاشمی و آن هشت قبضه است .اما قصبه عبارت است
از شش ذرع هاشمی .اما اشل عبارت است از ده قصبه .2و بدان که قاعدۀ محاسبان
چنان است که تعبیر کنند از سی و شش گز به یک عشیر و از ده عشیر به یک قفیز و از
ده قفیز به یک جریب .والله اعلم.
باب سوم :در مساحت مثلثات
[ ] 3بدان که مثلثات به انواع است به حسب اضالع ،سه نوع است :نوع اول مثلث

متساویاالضالع و دوم مختلفاالضالع ،و سیوم مثلث متساویالساقین .و اما به حسب
زاویه هم سه نوع است :اول قائمالزاویه و دوم حادالزاویه و سوم منفرجالزاویه .اما چون
خواهیم که مثلثی را که عمود و قاعدۀ او معلوم باشد مساحت کنیم ،عمود را در نصف
قاعده ضرب کنیم تا مساحت آن مثلث حاصل شود .مثالً مثلث ابج عمود اه و قاعدۀ
بج 66/ر /مساحت مثلث از ضرب اه در نصف بج باشد .و اگر عمود خارج مثلث
باشد مثل عمود اه در مثلث ابج ،ضرب نصف بج در اه ،مساحت مثلث ابج .این
بر تقدیری است که عمود و قاعده معلوم باشد [شکل.]1

 .1نسخه :ضلع
 .2نسخه :قبضه
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[شکل]1
[ ]4اما اگر چنانکه عمود مجهول باشد استخراج آن باید کرد و استخراج به
استخراج مسقط 1بود.
ح  :باید که اضالع معلوم باشد تا استخراج ممکن بود ،اگر در دو ضلع متساوی
باشد نصف آن ضلع دیگر مسقط بود ،آن را در نفس خود ضرب باید کرد و از مربع
احدالضلعین المتساویین 2اسقاط کرد ،و جذر باقی گرفت ،آن مقدار عمود باشد.
مثالش :مثلث ابج دو ضلع اب ،اج ده گز بود و ضلع بج دوازده و اه که عمود
است مجهول .دوازده گز را منصف کند شش شود ،و آن به بود که مسقط است ،شش
را در نفس ضرب 3باید کرد ،سی و شش باشد ،و از مربع ده که صد 4است اسقاط کرد،
شصت و چهار باقی ماند جذرش که هشت .هشت مقدار عمود بود که اه است .بعد از
 .1در برخی منابع همچون لُب الحساب و مفتاح المعامالت حاسب طبری ،دو قطعٔە قاعده حاصل از فرود آمدن
عمود «مسقط حجر» نامیده شده است .اما بیرونی میگوید مسقط حجر آن نقطهای از قاعده است که عمود به آن

میرسد و منظور طول پارهخط های ایجاد شده روی قاعده توسط ارتفاع نیست و «گروهی مردمان خردترین آن دو
پاره راکه قاعده از عمود منقسم میشود مسقط الحجر خوانند و این نه به سخن اندر خور است و نه به معنی» (،1367
.)10

 .2نسخه :متسایین

 .3نسخه + :ضرب
 .4نسخه :مربع که ده صد

در بارۀ سه رسالٔە هندسی فارسی465/ ...

آن هشت را در شش که نصف قاعده است ضرب کند ،چهل و هشت باشد ،آن مساحت
مثلث بود [شکل.]2

[شکل]2
[ ]5و اگر مثلث مختلفاالضالع بود ،مربع 1ضلعی را که موتر زاویٔە حاده باشد از
مربع دو ضلع دیگر که محیط باشد به آن زاویه کم باید کرد و نصف باقی گرفت و
قسمت کرد بر قاعده ،آنچه حاصل شود مسقط باشد .آن مقدار را در نفس خود ضرب
باید کرد ،آنچه حاصل شود از مربع آن ضلع که یکی این مسقط است ،اسقاط کنند آنچه
باقی ماند جذرش بگیرند مقدار عمود باشد.

2

 .1نسخه :مربعی
 .2برای محاسبٔە مساحت مثلث مختلفاالضالع با داشتن سه ضلع ،ابتدا ارتفاع محاسبه میشود:
2

𝑎. ℎ
2

=𝑆⇒ )

(𝑏2 + 𝑎2 ) − 𝑐 2
𝑎2

2

( ℎ = √𝑏 −

میدانیم 𝐶𝑠𝑜𝑐  ،𝑐 2 = 𝑎2 + 𝑏 2 − 2𝑎𝑏.با جایگذاری در دستور فوق روابط زیر حاصل میشود:
𝑏𝑎
= 𝑆 ⇒ 𝐶𝑛𝑖𝑠𝑏 = )𝐶 ℎ = √𝑏2 (1 − 𝑐𝑜𝑠 2
𝐶𝑛𝑖𝑠
2
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مثالش :مثلث ابج ،ضلع اب سیزده گز و ضلع بج چهارده گز و ضلع اج پانزده
گز و اه عمود .ضلع اج را  66/پ /در نفس خود ضرب باید کرد دویست و بیست و
پنج ،و ضلع بج در نفس خود ضرب باید کرد و صد و نود و شش باشد ،این دو مربع
را جمع کند چهارصد و بیست و یک باشد .مربع ضلع اب از این مجموع کم کنند
دویست و پنجاه و دو بماند ،نصفش بر چهارده که قاعده است قسمت کند نُه خارج
قسمت بود ،و آن هج باشد که مسقط اطول 1است .این نُه را از چهارده که اسقاط کنند،
پنج باقی ماند و آن به باشد مسقط اقصر است .این نُه را در نفس خود ضرب باید کرد
هشتاد و یک باشد ،آن را از مربع ضلع اج که دویست و بیست و پنج است اسقاط کند

صد و چهل و چهار باقی ماند ،جذرش که دوازده است ،مقدار عمود باشد .آن را در

نصف قاعده که هفت است ضرب کند هشتاد و چهار باشد که مقدار مساحت است
[شکل.]3

[شکل]3
[ ] 6اگر در این مثلث ،زاویه منفرجه باشد ،اگر عمود را از این زاویٔە حاده کنند
عمود خارج مثلث افتد.
مثالش :مثلث ابج معلومةاالضالع ،2زاویٔە ب منفرجه و اج وتر او .و فرض کردیم
که جذر ،هزار و بیست و پنج است و ضلع اطول از دو ضلع باقی که آن بج است بیست
و پنج گز ،و ضلع دیگر که اب است ،ده گز و اه که عمود است مجهول .استخراج او
به استخراج مسقط باشد و استخراج مسقط بر آن وجه باشد که دو مربع اب ،بج که

3

هر دو محیطان د به زاویٔە منفرجه و آن هفتصد و بیست و پنج است ،از مربع اج که وتر
 .1نسخه :اطوال

 .2نسخه :و
 .3نسخه :مربعی

در بارۀ سه رسالٔە هندسی فارسی467/ ...

زاویٔە منفرجه است و جذر هزار و بیست و پنج اسقاط کند ،سیصد باقی ماند .نصفش
قسمت کنند بر بیست و پنج که ضلع اطول است ،خارج قسمت به بود که شش است،
آن مسقط بود .مربع شش که سی و شش است از مربع اب که صد است ،کم کنند شصت
و چهار باقی ماند ،جذرش هشت ،عمود بود .آن را در نصف بج که دوازده و نصف
است ضرب کنند ،صد باشد 67/ر /آن قدر مساحت بود[ 1شکل.]4

2

[شکل]4
باب چهارم :در مساحت دایره
[ ] 7مساحت دایره از ضرب نصف قطر دایره در نصف محیط باشد .3مثالً دایرۀ
ابج مساحتش از ضرب اه در نصف محیط دایره باشد [شکل ،]5پس اگر قطر و

 .1برای محاسبٔە مساحت مثلث منفرجالزوایا ابتدا ارتفاع به روش زیر به دست میآید:
2

𝑎. ℎ
2

=𝑆⇒ )

) 𝑐2 − (𝑏2 + 𝑎2
𝑎2

2

( ℎ = √𝑏 −

 .2اعداد روی شکل در نسخه اشتباه است .شکل  4تصحیح شدۀ شکل نسخه است.
 .3نسخه - :باشد
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محیط معلوم باشد مساحت نیز معلوم بود ،و اگر قطر مجهول باشد فحسب ،محیط را
در هفت ضرب باید کرد و مبلغ را بر بیست و دو قسمت کرد خارج قسمت قطر باشد.

1

[شکل]5
[ ]8و اما مساحت قطاع از ضرب نصف قطر باشد در نصف قوس قطاع .مثالً دایرۀ
ابج ،اهج ز 2قطاع اصغر است و اهجب قطاع اکبر .مساحت قطاع اهجز از ضرب
نصف قطر باشد در نصف قوس ازج.3

[شکل]6
[ ]9و اما مساحت قطع دوایر ،مثل قطعٔە ازج الصغری و ابج الکبری ،مساحت
قطعٔە صغری به آن باشد که مساحت مثلث اهج از مساحت قطاع اهج ز کم کنند ،آنچه

 .1عدد پی معادل
 + .2و
 .3نسخه :ابج

22
7

در نظر گرفته شده است.

در بارۀ سه رسالٔە هندسی فارسی469/ ...

باقی ماند .مساحت قطعٔە کبری به آن باشد که مساحت مثلث مذکور را زیادت کنند بر
مساحت قطاع اهجب آنچه حاصل شود مساحت قطعٔە کبری باشد [شکل.]6
باب پنجم :در مساحت معیّن
[ ] 10از ضرب احد قطری او بود در نصف آن دیگر ،مثالً معین ابجد مساحتش
از ضرب اج در به یا از ضرب بد در اه باشد [شکل.]7
ح :اگر دو قطر معلوم باشد فرض کردیم که قطر اطول 1که اج 2است شانزده گز است
و قطر اقصر 3که بد 4است دوازده گز است .هشت را که نصف قطر اطول 5است در
دوازده ضرب باید کرد ،نود و شش باشد .آن مقدار مساحت است.

[شکل]7
اگر سوال کنند که قطر اطول شانزده گز است و قطر اقصر 6دوازده گز ،ضلع چند گز
باشد؟ هشت را که اه است در نفس خود ضرب باید کرد ،و شش را که به است در
نفس خود 67/پ /و هر دو مبلغ را جمع کرد صد باشد ،جذر آن که ده است ،ضلع معیّن
باشد که اب است.

 .1نسخه :اول
 .2نسخه :ج

 .3نسخه :اقعر
 .4نسخه :بج
 .5نسخه :اول
 .6نسخه :اقعر
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و هم چنان اگر سؤال کنند که مساحت نود و شش است و قطر اطول شانزده گز ،قطر
اقصر چند باشد؟ مساحت را بر هشت که نصف قطر است قسمت باید کرد ،دوازده که
خارج قسمت است قطر اقصر بود.
و هم چنان اگر سؤال کنند مساحت معین نود و شش است و تفاضل بین القطرین
چهار گز ،قطرین چند باشد؟ مقدار مساحت را تضعیف باید کرد صد و نود و دو باشد،
و مربع نصف تفاضل که چهار است بر آن زیادت کرد صد و نود و شش باشد ،جذر آن
بگیرند چهارده گز باشد آن قطر اطول بود.

1

و اگر سؤال کنند که ضلع معین ده گز است و تفاضل بین القطرین چهار گز،

مساحت 2چند باشد؟ طریق آن باشد که ضلع را تضعیف کنند بیست شود ،آن را در نفس
خود ضرب کنند چهارصد باشد ،مربع تفاضل را که شانزده است از آن جا کم کنند،
سیصد و هشتاد و چهار باقی ماند .ربع آن که نود و شش است مساحت باشد.

3

ح :مآل 4سوال چنان بود که مساحت معلوم است و تفاضل معلوم ،هر یک از قطرین

5

چند باشد و آن بیان کرده شد.

.1نصف قطر بزرگa :
دادههای مسأله از این قرار است:

نصف قطر کوچکb :

𝑎
= 96,2𝑎 − 2𝑏 = 4
𝑏
و رابطهای که در متن ارائه شده است ،رابطٔە زیر است:

=𝑆

𝑏 √2𝑆 + (𝑎 − 𝑏)2 = √(𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎 +
بنا بر این چنانکه مشخص است جواب به دست آمده یعنی  14مربوط به مجموع نصف قطر بزرگ و قطر کوچک
است و اینکه به عنوان قطر بزرگ ارائه شده اشتباه است .در حل این مثال به اشتباه عدد  14به عنوان پاسخ برای
قطر بزرگ به دست آمده است .با داشتن دو معادلٔە مفروض مسأله میتوان آن را با جایگزینی حل کرد که جواب

 𝑎 = 8, 𝑏 = 6حاصل میشود ،بنا بر این قطر بزرگ برابر  16و قطر کوچک برابر  12است.
 .2نسخه :قطری
𝑐 = 10,2𝑎 − 2𝑏 = 4 .3
1
2
2
] )𝑏𝑆 = [(2𝑐) − (2𝑎 − 2
4
 .4نسخه :مال

 .5نسخه :قطر این
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باب ششم :در مساحت شبیه به معین
[ ] 11مساحت شبیه به معین از ضرب عمودی باشد که خارج باشد از زاویٔە منفرجه
سوی قاعده در 1قاعده .مثالً سطح ابجد شبیه به معین و اه عمودی که خارج است از
زاویٔە الف که منفرجه است بر قاعدۀ بهج ،2مساحتش از ضرب اه باشد در بج.
اگر فرض کنیم که عمودی معلوم است و آن دوازده و قاعده نیز که بج است هم
معلوم و آن پانزده گز ،مساحت ،حاصل ضرب دوازده در پانزده که صد و هشتاد است
[شکل68/ 3.]8ر/

[شکل]8
باب هفتم :در مساحت منحرف و اشکال کثیرة االضالع
[ ]12اما منحرف بر سه نوع است:
نوع اول آن است که دو ضلع او متوازی باشد و آن را رأس و 4قاعده گویند ،و دو
دیگر متساوی .مساحت این شکل بر آن وجه باشد که رأس را با قاعده جمع کنند و
عمود را در نصف مجموع ضرب کنند ،آنچه حاصل شود مساحت باشد.

 .1نسخه :از

 .2نسخه :بجح
 .3شکل نسخه تصحیح شده است.
 .4نسخه - :و
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مثالش :منحرف ابجد ضلع اد موازی ضلع بج بود و ضلع اب مساوی ضلع جد
و اه عمود ،و ج ر 1اخراج باید کرد بر استقامت بج ،به مقدار ج ر 2فرض کردیم که اد

3

است [شکل.]9

4

[شکل]9
ح :مساحت ابجد حاصل شود از ضرب اه که عمود است در نصف ب ر که مجموع
رأس و قاعده است.
نوع ثانی آن است که دو ضلع متوازی بود و دو ضلع مختلف نه مساوی [شکل.]10
عمل در مساحت این منحرف هم چو عمل بود در مساحت منحرف اول ،الّا فرقی هست
میان این نوع منحرف و میان نوع اول و 5آن آن است که اگر در این نوع رأس را از
قاعده اسقاط کنند ،مثلثی مختلفاالضالع 6حادث شود که عمودش عمود منحرف بود
و در نوع اول اگر رأس را از قاعده اسقاط کنند مثلثی متساویالساقین که عمودش
منحرف بود حادث شود.
ح :در نوع دوم عمود مثلث مختلف االضالع استخراج باید کرد بر آن وجه که در
باب مساحت مثلث ذکر کرده شده است .بعد از آن رأس را با قاعده جمع کرد تا 7مثلثی
 .1نسخه :حد
 .2نسخه :جد
 .3نسخه :باد

 .4شکل نسخه تصحیح شده است.
 + .5میان نوع اول و
 .6نسخه :مختلفاالوضاع
 .7نسخه :یا
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حادث شود که مساوی منحرف بود .پس عمود را در نصف مجموع ضرب باید کرد،
آنچه حاصل شود مساحت باشد.

[شکل]10
نوع ثالث آن است که اضالعش اصالً متوازی نباشد ،منحرف اهبج ،قطر منحرف
اخراج باید کرد تا دو 1مثلث 68/پ /حادث شود.
ح :مساحت هر دو مثلث بر آن وجه باشد که بیان کرده شد در مساحت مثلثات تا

معلوم شود.

[ ]13و اما مساحت کثیراالضالع:
اگر این شکل مختلفاالضالع بود همچو شکل ابجد ،شکل به مثلثات قسمت
باید کرد و مثلثی را مساحت کرد [شکل.]11

[شکل]11

 .1نسخه :ه و مثلث
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و اگر متساویاالضالع بود مساحتش بر این وجه باشد که نصف قطر دایره که داخل
این شکل باشد در نصف محیط این شکل ضرب کنند آنچه حاصل شود مساحت باشد.

1

مثالش :بجدحو کثیرةاالضالع و در داخلش دایره ،مساحت این شکل از ضرب
نصف قطر دایره باشد در نصف محیط شکل [شکل.]12

2

3

[شکل]12
باب هشتم :در ذکر مساحت بر سبیل تقریب
[ ]14طریق تقریب در اشکال ذوات االربعةاالضالع آن است که نصف مجموع دو
ضلع متقابل 4در نصف مجموع دو ضلع دیگر ضرب کنند ،آنچه حاصل شود مساحت
آن شکل باشد بر سبیل تقریب.

5

 .1برای محاسبٔە مساحت چندضلعی های نامنتظم دستور تبدیل به چندین مثلث و برای چندضلعیهای منتظم دستور
حاصلضرب شعاع دایرۀ محاطی در نصف محیط عرضه شده است.
 + .2از
 .3این شکل در نسخه اشتباه رسم شده است.

.4نسخه :مثقال
 .5در واقع دستور کلی زیر برای محاسبه مساحت به کار رفته است:
𝑑𝑎+𝑐 𝑏+
(=𝑆
()
)
2
2
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مثالش :ابجد شکل ذو اربعةاالضالع است ،ضلع اب هشت گز و ضلع جد دوازده
گز و ضلع اد چهارده گز و ضلع اب هشت گز ،1ضلع جمع باید کرد :اد با ضلع بج

2

بیست و چهار بود ،نصفش بگیرد دوازده بود ،محفوظ دارند .باز جمع باید کرد میان
اب و جد بیست بود ،نصفش بگیرد ده 3باشد ،این ده را در دوازده ضرب کنند صد و
بیست باشد ،که مساحت ابجد است تقریباً [شکل.]13

4

[شکل]13

از لحاظ ریاضی دستور باال مساحت دقیق را تنها در بارۀ مستطیلها (از جمله مربع) میدهد و در همٔە موارد دیگر
نتیجٔە بزرگتری میدهد ،زیرا (میدانیم )|𝑠𝑖𝑛𝜃| ≤ 1
𝜑𝑛𝑖𝑠𝑑𝑐 𝑎𝑏 + 𝑐𝑑 ≥ 𝑎𝑏𝑠𝑖𝑛𝜃 +
𝐷𝐶𝐴∆𝑆𝑎𝑏 + 𝑐𝑑 ≥ 2𝑆∆𝐴𝐵𝐶 + 2
𝑎𝑏 + 𝑐𝑑 ≥ 2𝑆𝐴𝐵𝐶D
و به طور مشابه 𝐷𝐶𝐵𝐴𝑆.𝑏𝑐 + 𝑎𝑑 ≥ 2
 .1نسخه - :و ضلع اب هشت گز
 .2نسخه :کرد تا ضلع بد
 .3نسخه - :ده

 .4شکل نسخه تصحیح شده است.
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[ ]15و اما در مثلثات طریق مساحت آن بر سبیل تقریب بر آن وجه باشد که یکی از
اضالع او را قاعده سازند و نصف دو ضلع دیگر در نصف قاعده ضرب کنند ،آنچه
حاصل شود مساحت مثلث باشد تقریباً69/ .ر /مثالً مثلث مختلفاالضالع ابج ضلع
اب سیزده گز و قاعده چهارده گز و جا پانزده گز .ضلع اج در ضلع اب جمع باید کرد،
بیست و هشت باشد .نصفش بگیرند چهارده بود و نصف قاعده نیز بگیریم هفت،
چهارده در هفت ضرب کردیم نود و هشت باشد ،آن مساحت مثلث ابج باشد تقریباً

1

وال ّله اعلم [شکل69/ ]14پ./

[شکل]14

.1

𝑐 𝑏𝑎+
).
2
2
این دستور همان دستور مساحت تقریبی چهارضلعی منتظم با  𝑑 = 0است ،مساحت به دست آمده همیشه بیش از
(=𝑆

𝑏

مساحت واقعی است ،به عالوه نتیجه یکتا نیست ،زیرا میتوان دستورهای ) . 2

بر همان اساس برای محاسبٔە مساحت مثلث نوشت.

𝑐𝑎+
2

𝑎

( = 𝑆 و یا ) . 2

𝑏𝑐+
2

( = 𝑆 را
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پیوست 2
جدول .1فهرست محتوای مشابه رسالههای کتاب مساحت (70پ89-پ) مجموعٔە
پاریس  ،772لب الحساب و غنیة الحُساب
رسالۀ هندسۀ
پاریس

شمارۀ
برگه

لبّ الحساب

شمارۀ
برگه

غنیة الحُساب

شمارۀ
برگه

مقدمه

70پ

قسم چهارم در
مساحة و انواع آن

111ر

کتاب مساحت

83ر

111ر

اما آالت المساحة

83ر

ف -فی المساحة
یحصل بضرب هذه
االالت

84ر

معرفت آالت
مساحت

ف -بدان که حال
آید مساحت به
ضرب آن آالت ...
ف -در اصل ثانی
در اشکال و آنچه

ترکیب کنند از وی
ب -مساحة
مربعات
ف -و اما مربع
مختلف الزوایا

ف -در مساحت
منحرفات
ف -در آنچه
مختلفاالضالع
بود با بعضی و

ظاهر نباشد زنقٔە او
چون زنقٔە
منحرفات مقدم

70پ
70پ

70پ

71پ

72ر
72پ

74ر

 .1ف و ب نشانگر فصل و باب هستند

ف -11در معرفة
آالت مساحة

ف -2در ضرب
این مراتب بعضی
در بعضی
ف -3در اشکال و
آنچه ترکیب
میکنند از وی

ف -4در مساحت
مربعات
اما مربع مختلف
الزوایا

اما منحرفات
اما آنچه
مختلفاالضالع
بود با بعضی و
ظاهر نباشد زنقه
چون زنقٔە
منحرفات اول

111ر

111پ

ف -االصل الثانی
فی االشکال و ما
ترکبت منه

ف -و اما االشکال
112پ

113ر
114ر

115پ

المسطحات
ب -مساحت
المربعات

ف -و اما المربع
المختلف الزوایا
ب-
مساحةالمنحرفات
ف -فیما یختلف

اضالعه او بعضها و
لم یظهر له زنقة

84پ

85پ-
86ر
87ر
89ر

92ر
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رسالۀ هندسۀ
پاریس
ف -در تنوری و آن
از منحرفات است

شمارۀ
برگه
74ر

ف -در شکل که
معروف است به
قاثل قشا
ف -در مدرّج و آن
از مربعات مختلف

لبّ الحساب
اما شکل تنوری و
آن از منحرفات
است

شمارۀ
برگه
116ر

اما شکلی که
74پ

معروف است به
قائل قشا
اما در مدرّج و آن

غنیة الحُساب
ف -فی مساحة
التنوری و هو من
المنحرفات

شمارۀ
برگه
93ر

ف -فی
116پ

مساحةالشکل
معروف بقاتل قشا
ف -فی مساحة

93پ

75ر

از مربعات مختلف

117پ

ف -در مطبالت

75پ

اما مطبالت

117پ

باب مساحة
المطبالت

96ر

باب -مساحت
ذوی االضالع کثیرة

76ر

ف -9در مساحة
ذوات اضالع کثیرة

92پ

باب مساحة ذوات
االضالع الکثیرة

97پ

87ر

باب مساحةالمثلثات

99ر

ف -در حادالزوایا

77ر

اما مساحة
حادالزوایا

87ر

ف -فی الحاد و هو
ثلثة اشکال

99پ

ف -در قائمالزاویه

78ر

اما مساحة قائم
الزوایا

88پ

ف -فیالقائم الزاویه
و هو شکالن

102ر

ف -در
منفرجالزوایا

78پ

و اما مساحة منفرج
الزوایا

89ر

ف -فی المنفرج
الزاویه و هو شکالن

104ر

العرض است

باب -مساحة
مثلثات

77ر

ف -در مساحت
مثلثات همه بر
طریق عام که
معروف است به

العرض است

ف -8در مساحت
مثلثات

ف -فی مساحة
المثلثات کلها علی

طریقی عام که
80ر

طریق رومی

ف -در نوادر
مثلثات :چون مثلثی
متساوی الساقین هر
یکی از این عشره
بود ...

80ر

ب -مساحت دائره

80ر

مشهور است به
طریق رومی
چون مثلثی
متساویالساقین هر
یکی از این عشره

91ر

اختالفها طریق عام و
یعرف بالطریق

106پ

الرومی

91پ

فصل فی نوادر
المثلثات :اذا قیل
مثلث متساوی
الساقین کل واحد
منها عشرة ...

119ر

ب -مساحة الدایره

بود ...
در مساحت دایره

المدرّج

95ر

107ر

107پ
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رسالۀ هندسۀ
پاریس

شمارۀ
برگه

ف -در دایره

80پ

ف -در قطاع
ب -در مساحت
قسی

ف -در مساحت
مدوری مستطیل و
این را بیضی خوانند
ف -چون خواهی
زمینی را مساحت
کنی ...

ب -قسمة االراضی

لبّ الحساب
ف -7در نوادر
مساحة دایره و قسی

شمارۀ
برگه
127ر

ف -فی النوادر

109ر

81ر

در مساحت قطاع

128ر

ف -فی مساحة قطاع
الدایرة

109پ

81پ

[مساحت قسی]

128پ

ب -مساحة القسی

110پ

82پ

[مساحت بیضی]

122ر

ف -و اذا کان
المدور مستطیالً و هو
الذی یسمی البیضی

113ر

83ر

83پ

بین الشرکا

و شکل بیضی و
غیر آن

ف -10در نوادر
مساحة و قسمت

95پ

اراضی بین الشّرکاء

ف -12در نوادر

فصل -و اگر انصبا
عول 1کنی ...

84پ

مثال عول :چون
زمینی طول او 20
یود و عرض 16

97پ

-

-

در نوادر مساحت

130ر

مجسم

ف -در مساحت
مکعب و غیره

 .1نسخه :عدل

85پ

ف -11در مساحة
مجسمات

مساحة مکعب و
غیر آن

التساوی بینهم او

114پ
115پ

مثل المتساوی
االنصبا

-

85ر

مساحة و استدراک
غلط

باب مساحة االراضی
ب -قسمةاالراضی
بین الشرکاء علی
علی التفاضل هی

-

باب مساحت

غنیة الحُساب

شمارۀ
برگه

129پ

98پ
99ر

باب استدراک الغلط
فی المساحة

ف -و ان عالت
األنصبا فخذها من
المخرج ...
ب -فی نوادر
المساحة
باب مساحة

المجسمات

باب مساحة المکعب
و غیره

118پ

117پ
120پ
121پ
122ر
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رسالۀ هندسۀ
پاریس

شمارۀ
برگه

ف -در قسم ثانی و
آن مختلف االبعاد

86ر

بود

فصل -چون
اسطوانٔە مدور
ف -در مخروط تام
ف -در مخروط
ناقص

86پ

لبّ الحساب
ثانی مساحة

مختلف االبعاد

شمارۀ
برگه
99پ

باب مساحة القسم
الثانی و هو مختلف
االبعاد

123ر

باب المساحة
مساحت مخروطات

100ر

87ر

مخروط ناقص

101پ

87ر

غنیة الحُساب

شمارۀ
برگه

المخروطین التام
والناقص
فصل فی مساحة

المخروط الناقص

125ر
126ر

ف -در مساحت
کره

88ر

مساحت کره

102پ

باب مساحة الکره

127پ

ف -د رمساحت
قبٔە مجوفه

88پ

در مساحت قبٔە
مجوفه

103ر

ف -فی مساحة القبة
المجوفة

128پ

ف -در مساحت
آزاج و طیقان
خاتمه -بدانکه
اقلیدس قسمت
کرد 1خطوط ...

88پ
89ر

مساحة آزاج و
طیقان
-

103پ

باب مساحة االزاج
والطیقان

-

 .1این بخش ترجمٔە فارسی بابی از کتاب البدیع فیالحساب ( )29اثر کرجی است.

-

129ر
-

در بارۀ سه رسالٔە هندسی فارسی481/ ...

جدول .2فهرست محتوای مشابه رسالههای در اصالح اهل مساحت (90پ100 -ر)
مجموعٔە پاریس  ،772لب الحساب و منازل السبع
منازل السبع

شماره

صفحه

فی االلفاظ واالذرع
المستعملة فی

المساحة و ضربها
بعضها فی بعض
فصل فی مساحة
الدایره

لبّ الحساب

شماره
برگه

در معرفت آالت
205

مساحت -در ضرب

این مراتب بعضی در
بعضی

نسخۀ پاریس

شماره
برگه

اندازه گیری
111ر

222

در مساحت دایره

119ر

مساحت و
ضرب این
مراتب

در مساحت
دایره

90پ

91ر

فی مساحة قطع
الدوائر

228

ف -6در مساحة قطع
دایره

123پ

در مساحت قطع
دوائر

92ر

العمل بالجدول

230

عمل به جدول

123پ

[عمل به
جدول]

92پ

در مساحت مثلثات

234

در مساحت مثلثات

87ر

معرفة عمود جمیع
مثلثات بطریقة

244

معرفت عمود جمیع
مثلثات بطریق واحد

92ر

واحدة

در مساحت
مثلث
در معرفت عمود
جمیع ملثات
بطریق واحد

94پ
97ر

در مساحت مربعات

247

در مساحت مربعات

112پ

در مساحت
مربعات

97پ

در مساحت
منحرفات

251

اما منحرفات

114ر

در مساحت
منحرفات

97پ

در مساحت
ذوات اضالع
کثیرة

98ر

فی مساحة ذوات
االضالع الکثیرة و

غیرها من االشکال

254

المرکبة

فی معرفة اضالع
االشکال من قطر
الدائرة
فی مساحة

المسدسات و غیرها

ف -9در مساحت

ذوات اضالع کثیره

256

طریق استخراج قطر
که ارشمیدس بیرون
آورده است

257

اما مساحت مسدس

92پ

93ر

94ر

94پ

طریق استخراج
قطر که

ارشمیدس بیرون
آورده
مثال مسدسی..
-

99ر

99پ
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منازل السبع

شماره
صفحه

مساحة الشکل
الهاللی

لبّ الحساب
مساحت مسدس به
طریقی آخر

شماره
برگه

نسخۀ پاریس

شماره
برگه

94پ

مساحت مسبع

260

در مساحت شکل
هاللی

122ر

بیضی -هاللی-
اخمصی -کره

99پ

در بارۀ سه رسالٔە هندسی فارسی483/ ...

پیوست .3شمای تاریخی ارتباط نویسندگان و آثار متون استفاده شده
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