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مقّدمه	مصحح

سیاق روش ثبت محاسبات مالی است كه در حدود هزار سال تنها شیوۀ رایج محاسبات 

مالیه بوده و در ایران و ممالك همسایه جریان داشته است. این فن تا قریب به یک قرن 

نیم قرن اخیر در  تا  بویژه دیوان استیفا و همچنین  اخیر در وزارتخانه ها و دوایر دیوانی 

آموزشی  مراکز  و  مدارس  پایه ریزی  با  نفیس  یادگار  این  است.  بوده  تجارتخانه ها مرسوم 

آن  در محاسبات  آموزشی حذف و روش محاسبات جدید جایگزین  از سیستم  جدید 

مالی گردید.

دی در زمینۀ آموزش این فن برای نوظهوران 
ّ
  با این وجود، در عصر قاجار رساالت متعد

در  منابع  مهم ترین  از  یکی  كه  درآمدند  نگارش  به  استیفا  دیوان  کارآموزان  و  مبتدیان  و 

خصوص دیوانیات، اوضاع اقتصادی و اجتماعی آن عصر است که متأسفانه تاکنون کمتر به 

این مهم پرداخته شده است. از جملۀ این كتاب ها، کتاب قوانین السیاق محمدكاظم شیبانی 

كاشانی است. 

  
	محمدكاظم	شیبانی	كاشانی

او  حال  و  حسب  از  ولی  است،  كاشان  اهالی  از  كه  پیداست  نویسنده  لقب  و  نام  از 

اطالعات چندانی در دست نیست.  در عین حال، محمد کاظم شیبانی از خاندان معروف 
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لشكری و دیوانی شیبانی است که در روزگار محمدشاه و صدارت میرزا آقاسی در دفتر 

استیفا  گذران می كرد. آبا و اجداد وی در دستگاه لشكری بودند، ولی او بر اساس دیباچۀ 

كتاب، به علت عالقه ای که به ارباب قلم داشت وارد دستگاه دیوانی و دفتر استیفا شد. 

با این همه، این اطالعات بسیار اندک نمی تواند تصویر کاملی از وی به دست دهد. به 

هر حال، همین اخبار اندکی که از او باقی است نشان می دهد وی از خاندان معتبر و 

از مستوفیان معروف و شناخته شده ای در دستگاه استیفا بوده است. در مجمع الفصحا در 

مورد محمدکاظم شیبانی در  قسمت شرح حال فتح هللا خان شیبانی، چنین آمده: "والد ماجد 

اب 
ّ
ابونصر فتح هللا خان كه اآلن به قوانین عمل و آیین حساب قدوۀ ارباب سیاق و قبلۀ كت

است در صفات حمیده معروف است و وی هم از جوانی به حضور محمدشاه رحمة هللا بار 

یافته و به منادمت و مخادمت نواب ولیعهد مخصوص شد و با اغلب شاهزادگان معاشرت 

گزید، اكنون به انزوا مایل است."1 الزم به ذكر است كه از پسر وی كه روزگاری همدم و 

جلیس سلطان مراد میرزا حسام السلطنه بود اطالعات بیشتری موجود است. گذشته از آن، 

گفتنی است بر اساس یادداشت حسن نراقی در لِت نسخۀ كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران، 

كتاب دیگری نیز به نام خالصة التاریخ دارد كه تاكنون اثری از این نسخه به دست نیامده 

ف چندی وزارت همدان، كاشان و پیشكار شعاع السلطنه و حاكم 
ّ
است. عالوه بر آن مؤل
كاشان نیز بوده است.2

 

سبب	نگارش	كتاب
به   ... درگاه  "بندۀ  می نویسد:  کتاب  تألیف  سبب  در  اثرش،  دیباچۀ  در  جا  چند  ف 

ّ
مؤل

معاشرت ارباب قلم میلی تمام و روزگاری با اهل دفتر استیفا می گذاشت قانون سیاق را از 

هر فردی به سیاقی آموخت و دماغی در دقایق این فن بدیع سوخت، در امتداد زمان آن چه 

 
ً
از اهل خبرت شنید و در افراد استادان قدیم دید به عقیدۀ فاسد خود تصحیح کرده، متدّرجا

در سلک تحریر کشید، متفّحص شد که شاید ... از این علم به دست آمد که این ناقصات 

ا، تهران، امیركبیر، 1382، چاپ دوم، ص 
ّ
1. رضاقلی خان هدایت، مجمع الفصحا، به كوشش مظاهر مصف

.646

2. رحمت هللا شیبانی، خاندان شیبانی، به اهتمام فرامرز طالبی، ج 1، تهران، بی نا، 1371، ص 922.
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را به حلی تکمیلی جمالی افزاید..."

  عالوه بر آن، در پایان دیباچه می نویسد: " ... که کتابی در سیاق اصحاب حساب 

نگارم و به رسم پیشکش، به محّرران آن جناب بسپارم تا بدین واسطه در آن حضرتم نامی 

برند و از گمنامی برآورند..."

فصول	كتاب	
ف 

ّ
ف آن، شامل دیباچه و دو دفعه و قوانین و خاتمه است. مؤل

ّ
قوانین السیاق به تصریح مؤل

بعد از دیباچه، کتاب را این گونه دسته بندی کرده است: 

  دفعۀ اّول در معنی استیفا در پنج  بیان: استیفا، تحریر، حساب )مشتمل بر سه مسئله: 

)غیر  مقدار(، خط  و  مبلغ  در وضع  هندسه  ارقام  و  ابجدی  اعداد جمل  معنی حساب، 

مكتوب و مكتوب( و سیاق و اسامی اندازه در شش صیغه: اندازه، جلد، دفتر روزنامچه، 

اوارجه، توجیهات و مقّررات، ریسمان، فرد و فردبر.  

  دفعۀ دوم در اصطالحات در دو بابت: بابت اّول در اصطالحات غیر مكتوبه حاوی 

پانزده صیغه و اصطالحات غیر مكتوبه مشتمل بر بیست و پنج صیغه.

  قوانین مشتمل بر شش قانون: قانون اّول مشتمل بر 138 لغت، قانون دوم در تشخیص 

مال دیوان خالصه و اربابی، قانون سوم در محاسبۀ نقد به جنس و سایر و قرینه، قانون 

ه جو و گندم، قانون پنجم در نوشتن فرد، تعلیقه و احكام، قانون 
ّ
چهارم در صیغه و وزن غل

ششم در  نمودن حرف در تحت الباقی.

از  بعضی  ف 
ّ
مؤل می شود،  مشاهده  کتاب  جای  جای  در  نواقصی  حال،  عین  در    

قسمت ها را با شرح و بسط آورده و قسمت های دیگر را به ایجاز و فقط به ذکر عناوین 

و صیغه ها اكتفا كرده است.

منابع	كتاب
كاشانی در تألیف قوانین السیاق از سه گونه منابع استفاده کرده است. در دیباچه می نویسد: 

" بندۀ درگاه ... متفّحص شد که شاید ... از این علم به دست آمد که این ناقصات را به 

حلی تکمیلی جمالی افزاید، جز مختصری از صاحب نفایس الفنون که بعضی فقراتش در 
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ین ابن 
ّ
ضمن معنی لغات مرقوم می شود و دو وجیزه از محّرران دار العباد یزد، یکی قطب الد

ص و یکی از دیگری به نظر نیامد. به خاطر فاطر خطور کرد که 
ّ
خسروشاه »نامی«1 تخل

آن متفّرقات را لباس جمع پوشاند و ..." در بخش حساب عالوه بر آنچه در مقدمه نقل 

می كند، از كتاب خالصة الحساب و مفتاح الحساب غیاث الدین كاشانی استفاده كرده است. 

از طرفی در بخش علم حساب، عالوه بر منابع یاد شده، از کتاب نفایس الفنون فایده برده 

كه آن نیز از كتاب دیگری بهره گرفته است.2

ف بدانها مراجعه كرده، لغت نامه هایی مانند کنزاللغه محمدبن 
ّ
  اّما منابع دیگری كه مؤل

ف در بعضی 
ّ
عبدالخالق، برهان قاطع و فرهنگ جهانگیری است. از طرفی، گفتنی است مؤل

قسمت ها مطلبی از زینت المجالس و تحریر اقلیدس خواجه نصیر، نکته هایی از میرزا صالح 

شیرازی مستوفی نظام و اشعاری از نظامی و مالجامی نیز آورده است. همچنین از فردهای 

مالی اشخاص نیز چنانكه در دیباچه بدان اشارت می كند فایده برده است.  شایان ذكر 

است كه منابع مورد استفادۀ كاشانی در  بخش جّمل و ابجد برای ما همچنان مجهول است. 

آن   تألیف،  از  ف پس 
ّ
مؤل  

ً
كه ظاهرا به چشم می خورد  دیباچه  در  مطلبی  آنكه   حال 

قطب الدین  یکی  یزد  دارالعباد  ُمحّرران  از  "دو وجیزه  می نویسد:  نكرده، چنانكه  مرور  را 

ص و یکی از دیگری به نظر نیامد". بنابراین می توان احتمال داد 
ّ
ابن خسرو شاه نامی تخل

بین تألیف كتاب و نگارش دیباچه مدت زمانی فاصله افتاده باشد.

تاریخ	تألیف	كتاب
در دو جای کتاب اشاره به تاریخ تألیف شده است، ابتدا در دیباچه آمده است: "اکنون 

رنج،  و  غم  از  خالی  آفاق  عرصۀ  و  هزارودویست وپنجاه و پنج  مطابق  هجری،  تاریخ  که 

پنجم سال جلوس خسرو عادل باذل و چهارم سنۀ کارفرمایی ظاهری دستور فاضلی کامل 

است..." بر این اساس الزم به ذکر است که محمدشاه در سال 1250 هـ.ق بعد از مرگ 

ف از سال چهارم کارفرمایی میرزا 
ّ
فتحعلی شاه به تخت سلطنت جلوس کرد و منظور مؤل

1. صاحب حدیقة الحساب.

2. برای بررسی بیشتر بنگرید به: نفایس الفنون فی عرایس العیون، شمس الدین محمدبن محمود آملی، به 

تصحیح ابوالحسن شعرانی، 3ج، تهران، اسالمیه، 1389، چاپ سوم.
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آقاسی می باشد که پس از برکناری قائم مقام دوم به صدارت منصوب شد.

یا در  یا رقم سیاقی در صدر دیباچه و  ات 
ّ
از تاریخی که در مد    از طرف دیگر، 

ابتدای هر صفحه یا عنوان می آورد سال تألیف کتاب را به سال 1255 هـ.ق اثبات می کند: 

" کتابچه قوانین السیاق فی تنگوزئیل 1255 هـ.ق "

ف در قسمت توضیح » منها« اشاره ای دیگری به تاریخ تألیف كرده 
ّ
   افزون بر آن، مؤل

مین اهل حساب از قراری که در افراد خط یکی از آنها که در تاریخ 
ّ
است: "... رسم متقد

نهصدوهفتادو دو هجری  که دویست وهفتاد و سه سال قبل از این تاریخ نوشته بودند 

ف بنابرآنچه در این قسمت اشاره كرده، مرتكب اشتباه شده است، زیرا 
ّ
مالحظه شد." مؤل

با محاسبۀ تاریخی كه می نویسد سال 1245 به دست می آید، بنابراین با آنچه در دیباچه 

اذعان داشته همخوانی ندارد.

نسخه	های	خطی	مورد	استفاده
برای تصحیح متن كتاب با مراجعه و جستجو در فهرست های نسخ خطی، چهار نسخه از 

این کتاب، شناخته شده که به شرح زیر می باشد:

نسخه	شماره	26902:	كتابخانه	ملی	ایران
این نسخه فاقد انجامه و تاریخ کتابت است. ولی در اندرون لت روی جلد این نسخه، 

21 شهر رمضان المبارک 1271" آمده است. محتمل توسط شخص دیگری غیر از کاتب به 

ات سیاقی نوشته است. در عین حال، این نسخه دارای 289 برگ 
ّ
سیاق تمرین به همراه مد

و 579 صفحه و به خط نستعلیق تحریری است. جلد نسخه تیماج قهوه  ای روشن یک الیی 

است. از كاتب و تاریخ كتابت این نسخه اشاره و عالمتی در متن و انجامه نسخه نیست. 

  از ویژگی های این نسخه آن است كه مثال هایی، بخصوص در آخر كتاب آمده، كه در 

دیگر نسخ نیامده است.

نسخۀ	شمارۀ	2424	:	كتابخانۀ	ملی	حاج	حسین	آقاملک	
م بر سه نسخه دیگر است. كاتب در انجامۀ این نسخه 

ّ
از نظر زمانی  و تاریخ  کتابت مقد
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می نویسد :"تمام شد کتاب قوانین السیاق در روز پنجشنبه بیست وچهارم شهر جمادی االّول 

هزارودویست وهفتادوپنج هجری مطابق پانزدهم دی ماه جاللی در سال نیک حال یونت ئیل 

 خلق هللا، محمدهاشم کاشانی، در غروب آفتاب در 
ّ
خیریّت دلیل به ید حقیر المذنب، اقل

حالت کسالت باطنی که از بابت هر چه تقریر و تحریر نمود ] [1 نگارش شد والسالم." 

گفتنی است در آغاز این نسخه ماه های ترکی را به شعر نوشته و در کنار آن سال 1274 نیز 

نوشته شده است. این نسخه از لحاظ نوع خط تحریر و با مهر تملیک محمدحسین است. 

از مشخصات دیگر این نسخه، یادداشتی است که شخصی به نام »هدایت	بن	علی	اكبر« 

حاشیه ای بر آن نوشته است.

   به هر ترتیب این نسخه به خط تحریری تیماج قهوه ای یک ال با تزیینات بوته های 

ریسه  ای و جدول مزدوج و مضاعف ضربی، اندرون کاغذ نخودی  فرنگی الوان )نخودی 

آبی(، آهار مهره مشتمل بر 212 ورق و 425  صفحه است. 

نسخۀ	شمارۀ	101	ب	ادبیات:	كتابخانه	مركزی	و	مركز	اسناد	دانشگاه	تهران
بقیه  از  و  نامشخص  نسخه  این  کاتب  است.  ق  هـ.   1279 انجامه  طبق  کتابت  تاریخ 

نسخه  و 578 صفحه و خط  برگ  دارای 289  نسخه  این  می باشد.  کامل تر  و  ح تر  
ّ
منق

نستعلیق تحریری و نوع کاغذ آن فرنگی نخودی آهارمهره و با مهر تملیك "الراجی علی بن 

محمدجعفر" است. جلد کتاب تیماج  قهوه  ای یک  ال است. بنا به نظر حسن نراقی مندرج 

قوانین السیاق،  "کتاب  ف است: 
ّ
به خط مؤل این نسخه، نسخۀ اصلی و  پایان نسخه،  در 

ابوالفتح الزمان شیبانی،  پدر  و  امیرمحمدحسین خان  فرزند  تألیف محمدکاظم خان شیبانی 

ف است. 
ّ
شاعر معروف دورۀ ناصرالدین شاه می باشد. این کتاب نسخۀ اصلی به خط مؤل

محمدکاظم خان شیبانی کتاب دیگری نیز در تاریخ ایران بنام خالصة التاریخ تألیف نموده 

که پاکنویس شدۀ اصل آن در اختیار نگارنده می باشد و خط هر دو نسخه مقابله شده، 

حسن نراقی". ولی بر اساس تاریخ انجامه این نسخه متأخرتر از تاریخ انجامه نسخۀ ملك 

می باشد.

1. دو كلمه افتادگی دارد و یحتمل  سواد تعلیقه.
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نسخۀ	شمارۀ	6768	:	مجلس	شورای	اسالمی
این نسخه به خط ابراهیم ابن مرحوم حاجی میرزا عبدالوهاب است که شامل 71 ورق و 

ح تر 
ّ
بعضی از صفحات آن بیاض است. نوع خط آن نستعلیق تحریری و بسیار زیباتر و منق

از بقیۀ نسخ است. جلد نسخه تیماج قهوه  ای روشن یک الیی با تزیینات جدول مزدوج 

و مضاعف ضربی است. از مقایسه این نسخه با نسخۀ ملك معلوم می شود كه چند ورق 

 این قسمت ها را جا گذاشته 
ً
و مطلب مانند بیان چهارم از این نسخه افتاده یا كاتب سهوا

است. افزون بر این، این نسخه فاقد اشکال هندسی است. انجامه این نسخه چنین است:

آقای  مؤتمن السلطان  و  مقرب الخاقان  عظمت مدار  سرکار  »حسب الفرمایش 

نصرهللا خان علی ... بندگان رّب االرباب ابراهیم بن مرحوم حاجی میرزا عبدالوهاب 

در مزرعه دولت آباد کویر ملکی بندگان جناب جاللتمآب ... اکرم افخم خداوندگار 

اعظم امین الدوله العلیه العالیه صورت اتمام پذیرفت به تاریخ یوم یکشنبه«.

ارزش	كتاب	و	ضرورت	تصحیح
این كتاب آكنده از اطالعات دیوانی، سیاسی، اسناد مالی، آموزش سیاقی و دفاتر ثبت و 

قان در تحقیق و پژوهش عصر قاجار باشد. در عین 
ّ
ضبط است كه می تواند راهگشای محق

حال، با توجه به اینكه نگارنده در حال مطالعۀ فروغستان- همزمان با نگارش رسالۀ دكترای 

به تصحیح و تحشیه و مقدمۀ  این  از  تاریخ در زمینۀ فرمان های دورۀ قاجار- كه پیش 

فاضالنۀ  شادروان ایرج افشار چاپ و منتشر گردید، با كتاب قوانین السیاق آشنا شد، در 

این اندیشه بود تا این نسخه سیاقی كه یكی از مهم ترین كتاب ها در زمینۀ صناعت سیاق آن 

عصر می باشد به چاپ برسد، زیرا این كتاب به غیر از آنچه گفته شد، در مورد پژوهش های 

اسنادی نظیر فرمان، برات، احكام، دیوانیات و... نیز ارزشمند است. 

  گفتنی است در این عصر عالوه بر این كتاب، كتاب های دیگری در زمینۀ سیاق مثل 

فروغستان، خالصة السیاق، بحرالجواهر فی علم الدفاتر و ... نیز به نگارش درآمد.

 
ً
باید این دانست كه ظاهرا با این وجود، یكی از ویژگی های مهم قوانین السیاق را    

اّولین كتابی آموزشی است كه دربارۀ سیاق در دورۀ قاجار نوشته شد و می توان احتمال 
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الگو و سرمشق دیگر كتاب ها در زمینۀ صناعت سیاق مثل فروغستان  این كتاب  داد كه 

و  بحرالجواهر فی علم الدفاتر بوده است. در عین حال قوانین السیاق به چند دلیل بر دو 

كتاب دیگر مزیت دارد: 

یكی از ویژ گی های دیگر قوانین السیاق، تاریخ تقدم تألیف آن بر این دو كتاب است. 

فان دو كتاب دیگر امانت و صداقت گفتار 
ّ
ف قوانین السیاق  نسبت با مؤل

ّ
از این گذشته، مؤل

دارد، زیرا منابع مورد استفاده را در جای جای كتاب ذكر می كند. در مقابل، فروغستان اثر 

محمدمهدی فروغ اصفهانی رونویسی كلمه به كلمه از كتاب نفایس الفنون فی عرایس العیون 

است، بدون آنكه اشارتی بدان كرده باشد.1 با این همه، با بررسی و مقابله این دو كتاب 

مشخص می شود كه فروغستان هیچ نوآوری جز خیلی محدود و مختصر نشان نداده است. 

ف و اشاره ایرج افشار مفّصل تر از دیگر كتب سیاقی 
ّ
در نگاه اّول، براساس ادعای مؤل

عصر قاجار است و به نظر می رسد مرحوم ایرج افشار متوّجه انتحال فروغ اصفهانی از 

ص است او در بخش واضع و انواع 
ّ
 مشخ

ً
نفایس الفنون نشده است. به عنوان مثال، كامال

خط و معرفت تراشیدن قلم و اشتقاق كلمات، در فرد هشتم، فصل برات و مفاصا و در 

فرد نهم، مثنی برداری واژه به واژه از كتاب نفایس الفنون است بدون آنكه نامی از آن ببرد.2

به نظر می رسد كه در بخش ارقام سیاقی منبع فروغستان با اندك تفاوتی قوانین السیاق 

بوده است. در هر صورت این بخش را كه صاحب  قوانین السیاق آن را در ذیل قانون اّول 

در لغات آورده بسیار افزون تر و مفّصل تر از فروغستان می باشد. 

یحتمل  كه  می شود  مشخص  كتاب  دو  این  بین  بررسی  و  مقایسه  از  آن،  بر  افزون   

فروغستان قسمت حساب جّمل ابجدی را مجمل تر از قوانین السیاق آورده است.

با این همه، از نكات برجستۀ كتاب فروغستان در مقایسه با قوانین السیاق طریقه نوشتن 

ات است كه این موضوع در كتاب قوانین السیاق مغفول مانده است. از طرفی، فروغستان 
ّ
مد

در بردارندۀ اطالعاتی درباره ارقام جنسی و عقد انامل یا حساب انگشتی و اوزان نقد و 

جنس و مقادیر مكانی و زمانی و گاهشماری تركی- مغولی، یهودی، جاللی، رومی و عرب 

1. برای اطالعات بیشتر بنگرید به:  فروغستان، محمدمهدی فروغ اصفهانی، به تصحیح ایرج افشار، 

تهران، میراث مكتوب، 1378، فرد دویم.

2. برای مقایسه بنگرید به:  نفایس الفنون، ج1، صص23- 22.
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و ایام مشهور تاریخ فرس و اسالمی است كه قوانین السیاق و بحرالجواهر فاقد آن هستند.    

امین شهشهانی كه  از عبدالوهاب بن محمد  الدفاتر1اثری است  بحرالجواهر فی علم 

كه چاپ های  است  این  در  آن  تفاوت  ولی  درآمد  نگارش  به  دیگر  كتاب  دو  با  همزمان 

دی چه به صورت نسخۀ خطی و چه به صورت چاپ سنگی از زمان ناصرالدین شاه 
ّ
متعد

باقی است و چنین به نظر می رسد كه بسیار مورد استفاده مستوفیان بوده است. در عین 

حال، مطالبی در مورد اصناف در این كتاب آمده كه در دو كتاب دیگر موجود نیست. گفتنی 

است شهشهانی نیز مانند اصفهانی، منابعی را كه بدانها مراجعه كرده، ذكر نکرده است.

  

روش	تصحیح
متن کتاب بدون هیچ گونه دخل و تصرفی همان گونه كه در نسخه بود به چاپ رسیده است.  

تنها اختالف نسخ، ذیل هر صفحه آمده است و چنانچه هر مطلب و موردی در نسخه ای 

اضافه بر دیگری باشد، اشارتی بدان شده است. افزون بر آن، بعضی از کلمات که رسم الخط 

زمان بود مانند "ک" ،"گ" و "ب" و "پ" بر اساس رسم الخط امروزی حروف چینی شده 

ولی با این توصیف برای جلوگیری از توقف خواننده در پانوشت بدان اشاره نشده است. 

عالوه بر آن، موارد سجاوندی نیز به کتاب اضافه گردید و بعضی مطالب افزودنی به قیاس 

در داخل دو قالب آمد. الزم به ذكر است بعضی از شماره ها كه در نسخه ملك به صورت 

عدد و در نسخۀ تهران در قالب شماره ورق است، در نسخه های چاپی نیاوردیم.

ق به کتابخانه 
ّ
    از اینها گذشته، از هر چهار نسخه به یکسان استفاده شد، ولی نسخۀ متعل

و  بود  که صحیح تر  کلمه ای  یا  عبارت  هر  اگر  چنانچه  گرفت،  قرار  چاپ  اساس  ملک 

ذیل  در  نسخه ها  اختالفات  این حال  با  نهادیم.  متن  در  بودند  آن  فاقد  دیگر  نسخه های 

 روشن باشد. 
ً
صفحه ثبت گردید تا برای خوانندگان کامال

گفتنی است به خاطر عدم توقف خوانندگان اثر حاضر با دیگر رساالت مشابه مانند 

فروغستان و بحرالجواهر فی علم الدفاتر مقابله نشد. شایان ذكر است كه عبارات سیاقی 

به همان ترتیب نسخه خطی در متن چاپی آورده شد و از برگرداندن این عبارات به صورت 

1. عبدالوهاب بن محمدامین شهشهانی اصفهانی، بحرالجواهر فی علم الدفاتر،  به كوشش میرزا ابراهیم، 

1273 هـ.ق،  كتابخانه ملی ایران، چاپ سنگی، ش 6-3981.
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اعداد رایج خودداری گردید.

 نشانه ها و رمزهایی كه در متن، بویژه در پانویس به كار برده شده به قرار ذیل است:

 مجلس:  نسخۀ متعلق به مركز اسناد و كتابخانۀ مجلس شورای اسالمی
ملك: نسخۀ متعلق به كتابخانۀ ملی ملك

تهران: نسخۀ متعلق به مركز اسناد و كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران
ملی: نسخۀ متعلق به مركز اسناد و كتابخانۀ ملی ایران

  در پایان از  تشویق های دوست گرامی دكتر محمدجواد مرادی نیا كه منجر به تصحیح 

اثر پیش رو شد، كمال سپاسگزاری را می نمایم. عالوه بر آن جا دارد از مساعدت ها و 

نقطه نظرهای استاد سید عبدهللا انوار، رسول گودینی و امین محمدی در بازخوانی بعضی 

كلمات و توضیح برخی اصطالحات قدردانی شود. همچنین از همراهی های ارزشمند دكتر 

حسین صدیقی، دكتر مطلب مطلبی، مصطفی نوری، اكبر شریف زاده، قاسم ردایی و صابر 

قربان اوغلی قدردانی می كنم. در پایان شایسته است از اولیای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 

بویژه دكتر مهدی محقق، دكتر توفیق هاشم پور سبحانی و سرکار خانم فاطمه بستان شیرین 

تقدیر وتشكر شود. 



قوانینالسیاق





بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

کتابچه قوانین السیاق فی تنگوزئیل 1255 ]هـ . ق[
دیباچه

سیاق سررشته ستایشی1 که از افراد بشر منتشر آید و در دفتر روزنامچه تدوین و2 اوارجه 

 سموات و ساحات زمین، جلوۀ 
ِ
 و جهاِت سبع

ّ
ابواب  المال تکوین، تا دیوان توجیهات محد

 وجودِ ممکنات را به دو حرف 
ِ
ترقین فزاید، صاحب دیوانی را سزاوار است که مفردۀ مجموع

ا أمُرُه اذا اَراد شیئًا اَْن یَقوَل لَُه ُکْن َفیُکون" 4 در حرف  »کن«، در لوح ایجاد رقم3 زد " انمَّ

اّول سلسلۀ انبیا و اولیا چون آدم و ایلیا به قلم ابداع نگاشت و در حرف ثانی، امیران با 

داد و دین و وزیران با فضل و آئین، چون سلیمان و آصف برخیا مرقوم داشت و از حشِو 

حرِف اّول، یکصد و بیست و چهار هزار نبی و ولی، محمد و علی، زیب بارِز5 کمال آمد و 

از حشِو حرِف ثانی، هزاران خسرو کامکار و خواجۀ نامدار، پادشاهِ عادِل مؤیّد و خواجۀ6 

د زینت بارز جالل شد، خداوندان بارز این دو حرف ابداع، به سعادت خلعت 
ّ
فاضِل مسد

ختمیّت فایض7 شدند. 

1. تهران: سپاسی.

2. مجلس: نیامده است.

3. تهران: ترقم. 

4. سورۀ یس/ آیه 28: فرمان او چنین است که هرگاه چیزی اراده کند، تنها به آن می  گوید: »موجود باش« 

آن بی  درنگ موجود می  شود. 

5. تهران: بازار.

6. ملك: خاجه.

7.  تهران: فائز. ملی و مجلس: فایز. 
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 بنی آدم است که از 
ِ
 عالم و مجمِل مفّصِل نوع

ِ
  بارِز حرِف اّول، که خالصۀ مجموع

روی حقیقت بر شکافی برون آید، از صد بحر صافی مدار دریا را چه یارا، که از کلمات، 

 البحُر 
َ
ِفد

َ
ن
َ
ی ل

ِّ
 لِکلماِت َرب

ً
 البَحُر مدادا

َ
و کان

َ
ل ل

ُ
اهلل	التامات1	حرف اّول نگارشی تواند، " ق

نفسها و  المستدیرة علی  الکاف  "هو  مددا2ً"  ِبمثلِهِ  ِجئنا  و 
َ
ل و  ی 

ِّ
َرب  کلمات 

َ
د
َ
نف

َ
ت ن 

َ
ا  

َ
قبل

هوالکنز الخفی و البحر الوفی نبی هللا و نبیله حبیب هللا و خلیله البشیر النذیر و السراج 

المنیر" علت غایی عالم و غایت خلقت آدم، خاتم ُرُسل3 و هادی ُسبُل مفرده اسرار قدر 

»من ذلک« خلقت افراد بشر، مستوفی دیوان قضا، محاسب حساب دنیا و مافیها، مستجمع 

اعمال کونین و مستفرغ4 افعال ثقلین، سید دو سرا و خواجه وحی سرا، مداد قلم اعلی 

دبیِر  ابداع و  ایواِن5  امیر  الثنا و  قلم لوح صدق و صفا، محمد مصطفی علیه التحیّه و  و 

ِن قوانیِن سیاق، 
ّ
دیواِن اختراع، صاحب جلد اوراق احساب6 و فاروِق نصاِب انساب، مقن

آدم، روزنامچه نگار دیوان7 ازل، سررشته  دار دفتِر آخر و  عالم و مقرِر دواویِن ارزاِق بنی 

اّول، اوارجه نویس اعمار و آجال8 عبّاد و صاحب توجیهِ ارزاق از خزانه ایجاد علّی عالی، 

 هللاِ 
ُ
الکرام، صلوات اوالده  و علی  "علیه  استحقاق  به  نبی  است. جانشین  بی    فصل  آنکه9 

 القیام"10 و بارِز حرف ثانی11 )که نظام عالم امکان و قواعد دوران به 
ِ
 الی یوم

ِ
الملِک العالم

وجودشان مربوط و مضبوط و به عدل سیاستشان منوط است، شاهنشاه گردون محمدشاه و 

1. از خدا درخواست امان از شر و بدی نمودن.
2. سوره كهف/ آیه 81: بگو اگر دریا براى كلمات پروردگارم مركب شود پیش از آنكه كلمات پروردگارم 

 دریا پایان مى یابد هر چند نظیرش را به مدد ]آن[ بیاوریم. 
ً
پایان پذیرد قطعا

3. تهران: »خاتم ُسبُل مفرده«. 

4. تهران: مستفرق. 

5. اصل در ملی: امیران دیوان.

6. ملی و تهران: احباب. 

7. تهران: ایوان. 

8. پایان مدت عمر.

9. در تهران این كلمه نیست. 

10. در ملك قیام به تكرار آمده است و تهران به صورت: القیمه.

11. »بارز حرف تالی« فقط در ملك آمده است.



27 دیباچه

وزیر صافی ضمیر، حاجی میرزا آقاسی اختتام یافت.(1 

دیباچه
بنده درگاهِ حضرِت سبحانی و چاکر آستان عدالت مبانی، محمدکاظم کاشانی2  اما بعد، 

اگرچه به حسب موارثت آبا و اجداد در سلک اصحاب سیف انتظام داشت، ولی به اقتضای 

تأثیرات نواظر طالع میالد، به معاشرت ارباب قلم میلی تمام و روزگاری با اهل دفتر استیفا 

می  گذاشت، قانون سیاق را از هر فردی به سیاقی آموخت و دماغی در دقایق این فن بدیع 

سوخت، در امتداد زمان آنچه از اهل خبرت شنید و در افراد3 استادان قدیم دید به عقیدۀ 

تی[4 متفّحص شد که شاید 
ّ
 در سلک تحریر کشید، ]مد

ً
فاسدۀ خود تصحیح کرده، متدرجا

جز  فزاید،  جمالی  تکمیل   
ِّ
ُحلی به  را  ناقصات  این  که  آید  دست  به  علم  ازین5  مدّونی 

مختصری از صاحب نفایس  الفنون6 که بعضی فقراتش در ضمن معنی لغات مرقوم می  شود 

ص 
ّ
و دو وجیزه از ُمحّرران دارالعباد یزد یکی از قطب  الدین ابن خسروشاه، »نامی« تخل

و یکی از دیگری به نظر نیامد به خاطر7 فاتر8 خطور کرد که آن متفّرقات را لباس جمع 

پوشاند و از ظلمات مسّوده بر وساده9 بیاض نشاند،10 حصول تمنا برحسب اقتضای روزگار 

عا در پس پردۀ تواری12 نشست. اکنون که تاریخ هجری، مطابق 
ّ
صورت نبست11 و شاهد مد

1. عبارت داخل پرانتز فقط در ملک آمده است، بقیه فاقد آن هستند. 

ف نیامده است.
ّ
2. ملی: اسم مؤل

3. جمع فرد و منظور فردهای دیوانی و مالی است.

4. »مدتی« فقط در تهران آمده است.

5. مجلس و تهران: از این. 

6. شمس  الدین محمد بن محمود آملی، نفایس الفنون فی عرایس العیون، تصحیح ابوالحسن شعرانی، ج 1، 

تهران، اسالمیه، 1389، چاپ سوم. فن پانزدهم این كتاب در خصوص استیفاست.

7. ملی: خواطر. 

8. مجلس: فاطر.

9. بالش.

10. ملی: آید. 

11. ملك و تهران: نه بست.

12. پنهان شدن، پوشیده شدن.
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هزارو دویست وپنجاه وپنج و عرصه آفاق خالی از غم و رنج،1 پنجم سال جلوس خسروِ 

عادِل باذل و چهارم سنۀ کارفرمایی ظاهری دستوِر فاضِل کامل است. به تربیت اعلیحضرت 

شاهنشاه دین پناه و تقویت جناب خالیق امیدگاه2 ارباب کمال را موجب کمال میل چاکر 

درگاه گشت که کتابی در سیاق اصحاب3 حساب نگارم و به رسم پیشکش، به محّرران 

 
ُ
آن جناب بسپارم تا بدین واسطه در آن حضرتم نامی برند و از گمنامی برآورند، به قوانین

السیاقش موسوم کردم و خود را نشانه سهام " من	صنّف	فقد4		استهدف5 " آوردم مشتمل 

بر مقدمه و قوانین و خاتمه. 

1. تهران: رنج احتفا.

2. تهران: امید.

3. تهران: اصحاب نیامده است.
4. اصل در هر چهار نسخه: قد استهدف.

5. هر كسی می  نویسد خود را در معرض انتقاد قرار می دهد.



مقدهم
ردمعنیاستیفاوغیره

زهوغیره واسامیاندا

واصطالحات





مقدمه
در معنی استیفا و غیره و اسامی   اندازه و غیره و اصطالحات مبتنی 

بر دو دفعه1

]دفعه[ اّول در معنی استیفا و غیره و اسامی اندازه و غیره.
]دفعه[ دویم در اصطالحات.

 بدان  که در تحریر صیغ رعایت ترتیب حروف از محّسنات است چنان  که در این 

مرقومات می  شود. 

1. مجلس: مبتنی بر دو دفعه ندارد.





دفعهاّولردمعنیاستیفاوغیره





اّول در معنی استیفا و غیره و دویم1 در اسامی اندازه و غیره. اّول در 
معنی استیفا و غیره مشتمل بر پنج بیان:

بیان اّول: در معنی استیفا 

بیان دویم: در تحریر 

بیان سیم: در معنی حساب

بیان چهارم: در معنی خط

بیان پنجم: در معنی سیاق 

اّول در معنی استیفا و غیره مشتمل بر پنج بیان
	بیان	اّول

در معنی استیفا و غیره: و استیفا2 عربی است به معنی طلب وفا کردن ]چنانكه[ صاحب 

نفایس  الفنون3 گوید. توجیهی دیگر آنکه چون محاسب و نویسنده طلب وفای مال دیوان را 

از والیات یا تحویل  دار4 یا صاحب  جمع می  کند او را مستوفی و عمل را استیفا گفته  اند.

1. تهران: دوم. 
2. استیفا در ملی نیامده است. 

3. نفایس الفنون، ج 1، ص 304. 

4. تهران: تحویل  داران. 
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بیان	دویم
در معنی تحریر: در تحریر نوشتن متصور است و نویسنده را ُمحّرر گویند.1

بیان	سیم	
در معنی حساب و بعضی قواعد مرقوم2 سه3 مسئله:  

مسئله اّول: در معنی حساب.
مسئله دویم: در اعداد جّمل ابجدی و ارقام هندسی.

مسئله سیم: در وضع مبلغ و مقدار. 

مسئله اّول در معنی حساب
شمردن  حساب  کردن،  بس  و  شمردن  ِحْسب  گوید:  کنزاللغه  صاحب  است،  عربی  لفظ 

حسیب بس شونده و حساب کننده، دانا و توانا. 

ُحُسب4 مردهای کاردان5 جمع حسبه6 است. َحْسْب7 شمرده و شمار و اندازه و شرف و 

بزرگی و دین و مال نامی آنچه را در مقدمه کتاب خود8 نوشته بعینها نقل آن را بهتر دانستم. 

گوید: مقدمه، در بیان دانستن آنچه قبل از شروع در مقصود الّبد است و آن منوط به شش 

1. »در معنی تحریر« فقط در ملک آمده است. 

2. تهران: مرقومه.

3. در همۀ نسخ، جز تهران جای  »سه« بیاض است. 

4. تهــران: حســیب، ملــی: حســب و در حاشــیه ملــك ایــن چنیــن آمــده: عــدد گفتــه شــده اســت، 

ــن صــورت عــدد واحــد جــزء  ــه، پــس دری ــف من
ّ
ــر واحــد ماتأل ــی اســت كــه اطــالق شــود ب كمیت

ــه شــده اســت عــدد بایــد نصــف از مجمــوع حاشــیه باشــد و اگــر  اعــداد محســوب می شــود. گفت

ــه لیــس 
ّ
 فــال و الحــق و ان

ّ
چنانچــه حاشــیه شــامل كســر باشــد واحــد عــدد صحیــح خواهــد بــود واال

بعــددٍ . العبــد الفانــی هدایــت بــن علــی اكبــر.  

5. تهران: كاری  دان.
6. تهران: حسبت. 

 .
ً
7. ایضا

8. تهران: خود نیامده است. 



37 دفعه  اّول

تنبیه است: 

تنبیه	اّول
بدان  که حساب در لغت شمار است و در اصطالح علمی است كه از او معلوم شود طرق 

استخراج مجهوالت عددی از معلومات مخصوصه و عدد کمیّتی است مرکب از آحاد و 

عدد آن منقسم می  شود بر صحیح و کسر. عدد صحیح آن است که مضاف به جمله اکثر از 

او1 نباشد، مثل دو و پنج و کسر آن است که مضاف به جمله اکثر از او باشد، مثل سه از 

پنج که آن را سه خمس گویند و عدد صحیح بر دو قسم است: زوج و فرد. زوج آن است 

که بی  کسر كه به دو بخش عدد متساوی شود مثل دو و چهار. عدد فرد آنکه دو بخش 

متساوی او با کسر باشد چون سه و پنج و عدد زوج یا تام است یا زاید یا ناقص و عدد 

تام عددی است که مجموع کسور آن مثل آن باشد چون شش که نصف آن سه و ثلث آن دو 

و ُسدس آن یک و مجموع آن  ها2 همان شش است و زاید آنکه کسور آن از آن زاید باشد 

مثل دوازده که کسور آن نصف ]6[ و ثلث ]4[ و ربع ]3[ و ُسدس دو است و مجموع 

آن پانزده است و زیاده از عدد مذكور است و ناقص آنكه كسور آن كمتر از آن باشد3 مثل 

هشت که مجموع کسور آن نصف ]4[ و ربع ]2[ و ثمن یک است و تمامی آن هفت شود 

و کمتر از عدد مذکور است و طریق عدد تام پیدا کردن4 چنان است که از ضعف عددی 

وج ضرب نماید حاصل ضرب 
ّ
وج واحد نقصان کرده، مابقی را در همان عدد زوج الز

ّ
زوج الز

عدد تام باشد مشروط بر آنکه مابقی عدد فرد اّول باشد و از خواص عدد تام آن است که 

در هر مرتبه از مراتب آحاد و عشرات و مآت و غیرذلک زیاده از یک عدد تام نمی  باشد.5

1. تهران: آن.

2. مجلس: آن.

3. مجلس: »کمتر از« به تكرار آمده. 

4. مجلس: نمودن. 

 یك قرینه پس نوشته شده.  
ً
5. در حاشیۀ ملك آمده است: این شرح باید با خط بدن نوشته شود سهوا
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خاتمه مؤلّف قوانین السیاق1 
عدد	تام	در	آحاد	همان	است	كه	خود	»نامی«	گفته	شش	است	و	به	قاعده	كه	دست	
داده،	عدد	دو	را	كه	زوج	الّزوج	است2	مضاعف	كنند	چهار	شود،	یکی	از	آن	كم	
كنند	سه	باقی	ماند	و	سه	عدد	فرد	اّول	است	كه	جز	یکی	او	را	فانی	نمی		سازد،	
پس	سه	را	در	دو	كه	زوج	الّزوج	است	و	مضاعف	كرده	بودند	ضرب	كنند	شش	
حاصل	شود	و	در	عشرات	بیست	و	هشت	است،	چه	چهار	را	كه	زوج	الّزوج	است	
مضاعف	سازیم	هشت	شود	و	از	هشت	یکی	كم	كرده	هفت	ماند	و	هفت	عدد	فرد	
اّول	است	آن	را	در	چهار	ضرب	نمائیم	بیست	و	هشت	شود،	چون	كسور	آن	را	كه	
نصف	]14[	و	ربع	]7[	و	سبع	]4[	و	نصف	سبع	]2[	و	ربع	سبع	]1[	است	جمع	
نمودیم،	بیست	و	هشت	شد.	از	اینجا	معلوم	شد	كه	در	كسور	چنان		كه	در	اّول	مرتبه	
كسور	را3	می		گیرند	از	همان	كسور	هم	اگر	كسر	صحیح	داشته	باشد	باید	گرفت،	

چنان		كه	در	این	مثال	نصف	سبع	و	ربع	سبع	را	هم	گرفتیم.4
خری نصف سازند به واحد منتهی شود 

ُ
وج آن است که چون کّرة بعد ا

ّ
   و عدد5 زوج الز

شصت و چهار و زوج الفرد آن که چون آن را تنصیف نمایند دو فرد شود چون شش و زوج 

وج و ]زوج[ الفرد را که آن را بیش از یک بار توان تنصیف نمود اما به واحد منتهی نشود 
ّ
الز

مثل دوازده )12( و عدد فرد اّول آن است که چون واحد را به کّرات از آن ساقط نمایند افناء 

آن کند و سوای واحد هیچ عدد دیگر آن را فانی نسازد و عدد فرد الفرد که آن را مرکب نیز 

 
ً
1. ملی: قوانین السیاق، نیز در حاشیۀ ملک این گونه آمده: » این شرح باید با قرینه لفظ حاشیه بیاید سهوا

یک قرینه پس نوشته شده«.  در حاشیه سمت راست توسط هدایت این چنین آمده: چون صیغه اصالح بد 

رفت لهذا باید دانست كه خط مرقوم تحت صیغه هم باید بهمان منوال در بدن نوشته شود، هدایت.

2. ملی: »است« نیامده است. 

3. مجلس: »را« نیامده است. 

4. ملــك: گرفتیــم و عــدد. همچنیــن در حاشــیه ملــی: بایــد ایــن حاشــیه اگــر شــخص بخواهــد کتابــت کنــد یک 
قرینــه از هــر دو طــرف بــدن واگــذارد کــه فــرق باشــد از متــن چــون کــه فرصــت نمی  شــد و در عــوض نمــودن 

ایــن دو ســه ورق ایــن دو کلمــه نوشــته، تــا چــون مــن ســهو نکنیــد یــا بــه ایــن خــط حاشــیه بــود. 

5. ملك: عدد به تكرار آمده است. 
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گویند آن است که چون عدد فرد سوای واحد به کّرات از آن نقصان کنند چیزی باقی نماند 

مثل نه )9( که سه )3( آن را به سه مرتبه فانی می  سازد. 

تنبیه	دویم
بدان  که مراتب اعداد سه است: آحاد و عشرات و مآت. آحاد از یکی است تا نه و عشرات 

عقود ده ] [6 است و بیست و سی7 تا نود و مآت به عقود صد است و دویست و سیصد8 

 آحاد 
ً
است تا نهصد و آنچه بر مراتب ثالثه می  افزاید در حکم مراتب مذکور9 است )مثال

لوف در حکم عشرات و مآت الوف در حکم مآت(10 
ُ
الوف در حکم آحاد است و عشرات ا

و همچنین الی ما ال یتناهی.11

خاتمه مؤلّف قوانین 
	چه	هرچه	باال	رود	به	تکرار	لفظ	الف	زیاد	می		شود	چنانچه	گویند	آحاد	الُوف	الُوف	

و	عشرات	اُلوف	اُلوف	و	مآت	اُلوفُ	الوف.
 و جمیع اعداد از دوازده اسم بیرون نیست از یکی تا ده و صد و هزار و باقی مرکب 

از این  هاست.12

تنبیه	سیم
بدان  که هر عددی را که در نفس خود ضرب نمایند اهل حساب آن را جذر گویند و اهل 

مساحت آن را ضلع خوانند و اهل جبر و مقابله آن را شیء نامند و حاصل ضرب نزد اهل 

6. ملك: جای یك كلمه پاك شده است.

7. در ملک بیست و سی در حاشیه آمده است. 

 .
ً
8.  ایضا

9. ملی، مجلس و تهران: مذکوره. 

10. ملی: فاقد مطالب داخل پرانتز است. 

11. ملی: الی ما یتناهی و همچنین در حاشیه ملی: این حاشیه را هم تا داده باید در حاشیه نوشته شود 

همچنان که نوشته شد در حاشیه اّول با سیّوم.   

12. ملی، مجلس و تهران: این  ها هستند.
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حساب مجذور باشد و نزد اهل مساحت به مربع موسوم است و اصحاب جبر و مقابله 

آن را مال گویند و در اربعه متناسبه چهار عدد باشند که نسبت عدد اّول به دویم چون 

نسبت سیم1 به چهارم باشد. پس2 اگر یکی از این طرفین مجهول باشد از سه عدد دیگر 

در  را  باشد وسطین  اعداد مجهول  از  اگر یکی  آنکه  یا  نمود  که معلوم  اند معلوم می  توان 

یکدیگر ضرب نموده حاصل ضرب را بر طرف معلوم قسمت نمایند، خارج قسمت آن طرف 

مجهول باشد که معلوم شود و اگر یکی از وسطین مجهول باشد طرفین را در یکدیگر ضرب 

 کرده حاصل ضرب را بر وسط معلوم قسمت نمایند خارج قسمت عدد مجهول مطلوب 

باشد. 

 خاتمه قول مؤلّف قوانین3 
		گوییم	كه	در	آحاد	چندان	صعوبتی	ندارد	پیدا	كردن	اربعه	متناسبه،	ولی	از	برای	
مثال	به	فهم	نزدیك	است	و	فوق	مرتبه	آحاد	را	بعد	از	دانستن	مثال	و	قواعد	زود	
به	چهار	نسبت4	نصفی	است،	همان	 استنباط	كرد	مثل	آن	كه	نسبت	دو	 می		توان	
ثلثی	است	همان	 نسبت	را	از	چهار	به	هشت	دارد	و	نسبت	دو	به	شش	نسبت5	
نسبت	را	سه	به	نه	دارد،	پس	دو	و	چهار	و	چهار	و	هشت	اربعه	متناسبه		اند	و	دو	
و	شش	و	سه	و	نه	نیز	چنین،	هرگاه	از	اربعه	می		باشند	یکی	از	طرفین	یا	یکی	از	
وسطین	مجهول	باشد	چنان		كه	قاعده	دست	داده	مجهول	را	معلوم	نمائیم،	در	مثال	
اّول	دو	)2(	دو	چهار	)4(	معلوم	است	و	هشت	كه	طرف	اخیر	است	غیر	معلوم	
بر	 چهار	را	در	چهار	كه	وسطین	هستند	ضرب	كنیم6	شانزده	حاصل	شود	چون	
طرف	معلوم	كه	دو	است	قسمت	نماییم،7	خارج	قسمت	هشت	شود	گوییم	عدد	

1. مجلس: سیّوم.

2. در ملك روی پس خط كشیده شده است. 

3. ملی: قوانین السیاق.

4.  »نسبت« در تهران نیامده است. 

 .
ً
5. ایضا

6. مجلس: نمائیم. 

7. مجلس: کنیم. 
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مجهول	است	و	اگر	چهار	و	چهار	و	هشت	معلوم	باشد	به		همان	قاعده	شانزده	را	
كه	حاصل	ضرب	وسطین	است	بر	هشت	طرف	معلوم	آخر	قسمت	نمائیم	خارج	
قسمت	دو	شود	گوییم	عدد	مجهول	است	طرف	اّول	است	و	اگر	دو	و	چهار	و	
هشت	معلوم	باشد،	دو	را	در	هشت	ضرب	كنیم	شانزده	شود	و	بر	چهار	قسمت	
)نمائیم	خارج	قسمت(1	چهار	شود	و	آن	عدد	مجهول	دویم	وسط	است	همچنین	

است2	در	چهار	اّول.3		
		

تنبیه چهارم
بدان  که )كسور یا منطق است یا اصم(4 و مخرج کسور عبارت است از اقل عددی که این 

کسور را صحیح آیند و اصول آن »نه« است که نصف )1( و ثلث )2( و ربع )3( و خمس 

)4( و سدس ]5[ سبع ]6[ و ثمن ]7[ تسع ]8[ و عشر ]9[ 5 و این کسور را کسور تسعه 

منطقه گویند و اّمهات کسور نیز نامند، زیرا که دیگر کسور از این  ها حاصل شود به طریق 

اضافه یا ترکیب، یا تکرار و مخرج نصف دو است، زیرا که اقل عددی که نصف صحیح 

دارد دو است و نصف آن واحد است و مخرج ثلث سه است و همچنین به ترتیب می  رود 

تا مخرج عشر که ده است و اگر مخرجی باشد که هیچ کمتر از آن صحیح نباشد نه به 

طریق اضافه و نه به طریق تکرار و نه به طریق ترکیب، هر عددی که از آن مخرج باشد 

بعینه به آن مخرج نسبت دهند، چون یازده )11( و سیزده )13( و هفده6)17( که مخرجی 

به ایشان به طریق مذکور نسبت نمی  توان داد. پس هر عددی  چندند که هیچ عددی را 

که از آن مخارج بود7 بعینه بدان نسبت دهند و گویند یک از یازده و سه )3( از سیزده و 

1. كلمات داخل پرانتز در مجلس نیامده است. 

2. »است« در مجلس نیامده است.

3. در حاشیه ملی این چنین نوشته شده است: »و این پنج خط هم داخل در حاشیه می  باشد چه در 

نوشتن و چه در خواندن تا تنبیه چهارم.«

4. در ملی و مجلس نیامده است.

5. فقط در مجلس اعداد، داخل كروشه آمده است. 

6. ملی: هیفده. 

7. ملی: بشود.
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چهار از هفده و علی هذه1 القیاس. بدان  که کسور چهار قسمند: قسم اّول کسر مفرد مثل 

خمس و سبع و یک از یازده و قسم دویم کسر مکرر مثل ثلثان و سه ربع و چهار از 

هفده، قسم سیم2 کسر مرکب و آن کسری باشد که او را عطف به دیگری کرده باشند، مثل 

نصف و خمس و یا ُسدس و سبع و یا یک از هفده و یک از نوزده3 و قسم چهارم کسر 

مضاف و آن کسری باشد که اضافه به کسری دیگر گردد همچون نصف سدس یا یک از 

سیزده از نوزده4 و مخرج کسر مفرد5 همان مخارج کسور مذکوره6 است، چنان  که مخرج 

ُربع چهار باشد و مخرج یک از یازده یازده و مخرج کسر مكرر همان مخرج کسر مفرد 

 مخرج سه ربع چهار باشد و مخرج کسر مضاف حاصل ضرب مفردات7 اوست 
ً
است مثال

 مخرج نصف سدس دوازده باشد که حاصل ضرب مخرج نصف است که 
ً
در دیگری مثال

آن دو باشد. در مخرج سدس که شش است و مخرج یک در هفده از نوزده8 به سیصد و 

بیست و سه )323( است که حاصل ضرب هفده9 است در نوزده10 و مخرج کسر مرکب 

اگر کسور متداخله  اند، یعنی مخرج کسر اقل به کّرات افنای مخرج کسر اکثر را می  نماید، 

مخرج کسر اکثر مخرج مشترک کسور باشد مثل ثلث و سدس یا ثلث و تسع که مخرج 

ثلث است که به سه دفعه افنای مخرج سدس که شش است می  نماید. پس مخرج ثلث 

و ُسدس شش باشد و همچنین سه که مخرج ثلث است به سه دفعه افنای مخرج تسع 

که نه است می  نماید پس مخرخ ثلث و تسع نه باشد و اگر کسور متشارکند و این را 

1. ملی: هذا.

2. ملی: سیوم.

3. ملی و مجلس: نونزده.

4. همان.
5. مجلس و تهران: مفرد.

6. ملی: مذكور.
7. ملی: مفردات.

 .
ً
8. ایضا

9. مجلس: هفتده. 

10. مجلس: نونزده.
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متوافق نیز گویند، یعنی مخرج کسر اقل افناء مخرج کسر اكثر را1 ننماید اّما عددی باشد 

غیر واحد که افنای هر دو مخرج نماید آن عدد را عاد گویند و کسری که عدد عاد مخرج 

او باشد آن را وفق خوانند مثل ُسدس و عشر، اگر مخرج کسر اقل افنای مخرج کسر اکثر 

نمی  نماید2 اّما دو که مخرج نصف است افنای هر دو مخرج را می  کند، پس هر دو را عاد 

گویند و وفق کسرین مذکورین نصف باشد و اگر سه که مخرج ثلث است افنای مخارج 

ایشان نماید وفق ثلث بود و اگر چهار مخارج را فانی سازد ربع وفق آن باشد و علی هذه3 

القیاس و طریق مخرج مشترک این نوع کسور پیدا ساختن چنان باشد که وفق یکی را 

 مخرج مشترک ُسدس و 
ً
بر دیگری ضرب نمایند حاصل ضرب مخرج مشترک باشد، مثال

عشری است که حاصل ضرب نصف مخرج یکی است در مخرج دیگری، زیرا که بینهما 

توافق است در نصف و علی هذه4 القیاس و اگر کسر متباینه باشند یعنی هیچ عددی دیگر 

سوای واحد افنای مخارج کسور نتواند نمود در آنجا حاصل ضرب مخرج بعضی در مخرج 

بعضی مخرج مشترک باشد5 مثل خمس و سبع که مخرج مشترک کسرین مذکورین سی و 

پنج است که حاصل ضرب مخرجین باشد در یکدیگر و اگر مخارج کسور بعضی متشارک 

باشد و بعضی متباین، قاعده آن است که با متشارک عمل متشارک بجای آرند و آنچه حاصل 

شود بالضروره میان مخرج کسور متباین است با آن عمل متباین نمایند و حاصل ضرب 

این مجموع مخارج به نوعی که مذکور شد مخرج مشترک باشد، پس مخرج مشترک کسور 

تسعه منطقه دوهزار و پانصد و بیست )2520( باشد، بنابر آنکه دو سه و چهار و پنج را 

با شش و هشت و ده تداخل است، پس بر اکثر اکتفا نمایند و چون میان شش و نه توافق 

در ثلث است، ثلث یکی را در دیگری ضرب نمایند هجده6 شود چون نسبت هجده7 را با 

 واحد را در یکدیگر ضرب نمایند، حاصل ضرب صد 
ّ
هفت که مخرج سبع است تباین کل

1. ملی: »را« ندارد. 

2. ملی: نماید.

3. ملی: هذا. 

.
ً
4. ایضا

5. ملی: مخرج بعضی مشترك باشد.
6. ملی و مجلس: هشتده.

7. همان. 
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و بیست و شش باشد و این با هشت که مخرج ثمن است متوافق  اند در نصف، چون نصف 

یکی را در دیگری ضرب نمایند حاصل ضرب پانصد و چهار باشد و این با ده که مخرج 

عشر است توافق در نصف دارند، پس حاصل ضرب یکی در دیگری که هزار و پانصد و 

بیست باشد و این مطلوب تفصیل کسور مذکوره از آن بدین1 موجب است:

بدان  که مخرج اصم مخرجی باشد که هیچ  کدام از کسور تسعه منطقه به هیچ وجه2 از 

آن صحیح نیاید و اگر خواهند که حسب التخمین نسبت عددی به مخرج اصم معلوم نمایند 

طریق آن است که واحد را بدان مخرج افزوده، عدد مطلوب النسبه را به آن نسبت دهند باز 

واحد را از آن مخرج نقصان نموده، همان عدد را به آن نسبت دهند. بعد از آن نصف نسبتین 

ستانند3 که مطلوب است و طریق نسبتین ستدن چنان است که کسور از مخرج مشترک 

ستانند و تنصیف نموده، به  همان مخرج نسبت دهند، حاصل نسبت نصف نسبتین باشد، 

التخمین معلوم  با هفده که مخرج اصم است حسب   اگر خواهند که نسبت سه را 
ً
مثال

نمایند قاعده آن است که واحد را بر هفده افزاینده یا هجده4 شود و سه را به هجده5 نسبت 

1. ملی: به این.

2. »به هیچ وجه« فقط در ملی آمده است. 

3.  "ستانند"در ملی نیامده است. 

4. ملی و مجلس: هشتده.

5. همان. 
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دهند حاصل نسبت سدس باشد، آن گاه واحد را از هفده نقصان نموده شانزده بماند1 سه 

را نسبت به آن دهند حاصل نسبت ثمن و نصف ثمن باشد. بعد از آن از مخرج مشترک 

کسور مذکوره که چهل و هشت )48( است سدس و ثمن و نصف ثمن ستانند و آن هفده 

باشد، نصف آن را که هشت و نصفی است به مخرج نسبت دهند حاصل نسبت سدس و 

.
ً
نصف ثمن سدسی بود و این نسبت سه است به هفده تقریبا

خاتمه مؤلّف قوانین السیاق
چهل	و	هشت	مخرج	كسور	مذكوره	است	به	آن	جهت	كه	مخرج	ثمن	كه	هشت2	
است	در	مخرج	نصف	ثمن	كه	شانزده	است3	پس	از	این	دو	مخرج	به		همان	مخرج	
نصف	ثمن	كه	شانزده	است	اكتفا	كنیم	و	چون	میان	شانزده	كه	مخرج	ُسدس	كه	
كسر	دیگر	است	توافق	در	آنکه	مخرج	نصف	كه	در	دو	است	نسبت	عاد	هر	دو	را	
می		گویند.	پس	نصف	سدس	را	كه	سه	است	در	شانزده	ضرب	كنیم	حاصل	ضرب	
چهل	و	هشت	شود.	سدس	چهل	و	هشت	هشت	و	ثمن	آن	شش	و	نصف	ثمن	آن	
سه	و	این	مجموع	هفده	است	نسبت	نصف	هفده	كه	هشت	و	نیم	است	با	چهل	و	
هشت	نسبت	ُسدس	و	نصف	ثمن	سدس	بود،	چه	هشت	نسبت	سدسی	دارد	و	نیم	

نصف	ثمن	سدس	است	و	اهلل	عالم	علی	كل	اشیاء.4
و اگر خواهند که قدر تخمین تحقیق نمایند قاعده آن است که عدد کمتر از مخرج را 

که در این مثال شانزده است در مخرج اصم که هفده است ضرب نمایند حاصل ضرب که 

دویست و هفتاد و دو است در عدد زاید از مخرج که هجده5 است ضرب کنند حاصل 

ضرب چهار هزار و هشتصد و نود و شش، سدس و نصف ثمن سدس آن هشتصد و 

1. ملی: نماند. 

2. در حاشیه ملی آمده است: »و این حاشیه هم از قراری است که نوشته شده و هنگام نوشتن و خواندن 

باید در حاشیه  نوشته شود و مطلب را از حاشیه دانست الی هفت خط که می  رسند«. 

3. ملی و مجلس: هست. 

4. مجلس و ملی: وهللا عالم، تهران: وهللا اعلم. 

5. ملی و مجلس: هشتده.
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شصت و هفت خواهد بود، بعد از آن عدد ناقص را که شانزده است در عدد زاید که هجده1 

است ضرب نمایند حاصل ضرب دویست و هشتاد و هشت باشد و چون این را در عدد سه 

که منسوب است ضرب نمایند حاصل ضرب هشتصد و شصت و چهار بود. تفاوت میان 

این حاصل ضرب هشتصد و شصت و هفت که حاصل کسور مذکوره است از مخرج سه 

جزو باشد، از جمله چهار هزار هشتصد و نود و شش و این  قدر تقریب است. 

   
	قاعده

بدان  که اهل حساب کسر بیشتر را بیشتر می  دارند و مخرج ابعد2 را منظور می  سازند و در 

 یک از پانزده را ثلث خمس گویند به خمس ثلث و یک از 
ً
اختصار عبارت می  کوشند، مثال

دوازده را نصف سدس خوانند، نه ثلث ربع و نصف نصف را جهت اختصار عبارت ربع 

گویند و نصف ربع را ثمن و ثلث ثلث را تسع و علی هذه3 القیاس و در کسور مرکب این 

 نصف و خمس و سبع گویند نه سبع و خمس و نصف و 
ً
مالحظه  ها را اهم می  نمایند، مثال

اگر ممکن باشد که مخرج مشترک کسور را پیدا بسازند4 و کسور را از آن مخرج ستانند و 

 از مخرج دو خمس سدس که سی است چون 
ً
به اقصر عبارتی اوا سازند5 اّولی است، مثال

دو خمس و سدس او که دو است به او نسبت دهند به ثلث خمس اّولی و اقصر است.

قاعده
بدان  که صورت کسر را چنان باید رقم نمود که اّول صحیح را نویسند اگر با کسر صحیح 

 به جای عدد صحیح صفر مرقوم سازند6 و در تحت آن مخرج کسر را نویسند 
ّ

باشد واال

 
ً
عدد صحیح با صفر صورت کسر را رقم نمایند و در تحت آن مخرج کسر را نویسند مثال

1. همان. 

2. ملی: البعد. 

3. ملی: هذا. 

4. ملی: سازند. 

5. ملی: نمایند. 

6. ملی و ملک: نمایند. 
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اگر خواهند که پنج و شش سبع را رقم نمایند طریق آن است که اّول پنج که عدد1 صحیح 

است نوشته شود2 در تحت آن صورت کسر که شش است مرقوم سازند و در تحت آن 

مخرج کسر که هفت است رقم نمایند بدین صورت:     باقی بر این قیاس و نیز بدان  که 

هر عددی که او را نصف یا ثلث یا خمس یا سبع باشد ممکن است که دیگر3 کسور را 

داشته باشد و اگر یکی از این کسور را نداشته باشد آن  عدد اصم است.

خاتمه مؤلّف قوانین السیاق 
یعنی	عددی	كه	هیچ	كدام	از	كسور	تسعه	را	نداشته	باشد	اصم	است	و	اگر	از	آن		ها	

را	دارد	منطق	است	والسالم.

تنبیه پنجم
بدان  که آنچه قابل اشاره حسیّه بود اگر به هیچ وجه اقسام پذیر نیست و آن را نقطه گویند 

و اگر در طول فقط منقسم می  شود آن خط است و اگر در طول و عرض فقط اقسام می  یابد 

آن را سطح می  گویند و اگر در طول و عرض و عمق منقسم می  شود آن جسم است و خط 

مستقیم است یا غیر مستقیم. 

خاتمه مؤلّف قوانین السیاق 
تعریف	دیگر	كرده		اند	كه	جسم	آن	است	كه	طول	و	عرض	و	عمق	داشته	باشد	و	
سطح	آن	كه	طول	و	عرض	دارد	و	خط	آن	كه	طول	به	تنها،	نقطه	آن	كه	نـه	طول	

و	نه	عرض	و	نه	عمق	دارد.4
خط مستقیم خطی است که نقاط5 مفروضه در آن برابر یکدیگر باشد و غیرمستقیم 

1. مجلس: عد. 

2. در ملی »شود« نیامده است. 

3. در ملی »دیگر« نیامده است. 

4. در مجلس نیامده است. 

5. ملی: نقاطه.

5
6
7
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قائمه

قائمه

قائمه

قائمه

آنکه نه چنین باشد و )سطح مستوی است یا غیر مستوی(1، آن است كه میان هر دو نقطه 

مفروضه بر آن چون به خط مستقیم وصل نمایند آن خط از آن سطح بیرون نیفتد و سطح غیر 

ان متوازیان دو خط مستقیم  اند که بعد میانه ایشان مساوی 
ّ
مستوی که نه چنین باشد و خط

باشد اگر چه از طرفین الی غیر النهایه اخراج نمایند و اگر بعد میان دو سطح مستوی 

                                            خط مستقیم2 

خط غیر مستقیم

               

                                           خط متوازیان 

مساوی باشد آن دو سطح را سطحان متوازیان گویند و زوایه یعنی کنج، اگر آن را از 

حه خوانند و اگر از آن احاطه سطح به 
ّ
احاطه دوخط به سطح پیدا شود آن را زاویه مسط

جسم پیدا شود آن را زاویه مجسّمه گویند. بعد از آن اگر این زوایا مساوی یکدیگر باشند 

 زاویه اعظم را منفرجه گویند و اصغر را حاده 
ّ

هر یک را از آن زوایه  های قائمه نامند واال

و عمق را در این فن در انحطاط گویند و َسمک را در ارتفاع و شکل چیزی است که از 

احاطه یک حد یا زیاده به تمامی او حادث شود اّول اشکال مستقیمة الخطوط مثلث است 

و مثلث سطحی است که 

1. كلمات داخل پرانتز در نسخه تهران نیامده و این چنین آمده: »و سطح آنست که میانه هر دو نقطه...

2. نسخه مجلس فاقد تمام اشكال هندسی است.

حاده  حاده  

منفرجه  

منفرجه  
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 سه خط مستقیم محیط او باشد، پس اگر اضالع1 ثلثه او مساوی یکدیگرند آن را مثلث  

متساوی االضالع خوانند و اگر دو ضلع او متساوی  اند آن را مثلث متساوی  الساقین گویند 

و اگر هیچ یک از اضالع او متساوی یکدیگر نیستند آن مثلث را مختلف  االضالع گویند 

و آن دو خط که به زاویه محیط باشد آن را ِضلَعین زوایه خوانند.

 

                                         

 و خطی که از زاویه اخراج نمایند و بر ضلع مقابل افتد و بر او قائم بود، یعنی از 

طرفین آن دو زاویه قائمه پیدا شود و آن خط را عمود مثلث گویند و خطی که موقع2 عمود 

است آن را قاعده خوانند و در هر مثلث سه عمود فرض توان کرد به حسب زوایای ثلثه و 

عمود مفروض در داخل مثلث می  باشد و در خارج مثلث هم فرض می  توان کرد و بر ضلع 

هم منطق می  باشد و آنچه از ضلع میان طرف قاعده به موقع عمود بود آن را مسقط الحجر 

گویند و در مثلث قائم الزاویه یک عمود داخل فرض توان کرد و دو عمود دیگر بر ضلعین 

1. ملک: اظالع. 

2. جایی که عمود با ضلع مقابل برخورد می  کند. 

متساوی

 الساقین

مختلف االضالعمتساوی االضالع
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منطبق بود و در مثلث منفرج الزاویه یک عمود داخل فرض توان کرد و دو عمود خارجی 

و در مثلث حادالزوایا هر سه عمود او داخل باشد و مبرهن شده که سه زاویه مثلث مساوی 

دو قائمه است. 

و بعد از مثلث مربعات است و آن را کثیر االضالع نیز گویند اگر چهار خط مستقیم 

محیط او است آن را ذی اربعه اضالع خوانند. پس اگر اضالع او تمام مساوی باشند و کل 

واحد از زوایای اربعه او قائمه است آن را مربع گویند و اگر اضالع او مساویند اّما زوایا 

قائمه نیستند آن را معین خوانند اگر زوایای قائمه  اند و ضلعین متقابلین مساوی یکدیگرند 

آن مستطیل است و اگر نه اضالع مساوی و نه زوایا قائمه  اند. اگر کل واحد از ضلعین 

به  متوازیند  او  اگر دو ضلع فقط  به معین است و  باشند شبیه  متقابلین موازی یکدیگر 

آن را منحرف  نه زوایا قائمه  نه اضالع متوازیند و  ح1 موسوم است و اگر 
َّ
ُمَجن ذوزنقه و 

گویند. 

1. جناح  ها مساوی  اند. 

ف
نص

د م
مو

ع

مسقط الحجر
قاعده



51 دفعه  اّول

و خطی که از زاویه زوایای ذو اربعه اضالع به زاویه مقابل کشند آن را قطر خوانند و 

خطی که از اعلی نقطه خارج شود و ضلع مقابل را به زوایه قائمه قطع نماید آن را عمود 

ارتفاع شکل خوانند و در شکل متساوی االضالع اگر مربع قطر مساوی مربعی الضلعین 

باشد و زوایا متساوی باشند آن شکل مربع قائم1  الزاویه بود و قطرین متساوی یکدیگر 

از مربعی  اگر مربع قطر اصغر  باشد و در مختلف االضالع  آن شکل معین   
ّ

باشند واال

الضلعین بود آن شکل شبیه به معین بود و قطر مفروض قطر اصغر باشد که ُموتر زوایتین 

به  باشد شکل همان شبیه  الضلعین  از مربعی  اگر مربع قطر اعظم  باشد و  بین حادتین 

معین بود. 

  خاتمه مؤلّف قوانین السیاق 
كه	 را	 عبارتی	 الحساب	 مفتاح	 در	 تعالی2	 اهلل	 رحمة	 كاشانی	 غیاث		الدین	 خواجه	

1. تهران: قائمه. 

2. در تهران به جای رحمة هللا تعالی، »ره« آمده است.
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مضمون	فارسی	آن	این	است	گوید	كه:	هر	ذواربعه	اضالعی	كه	غیر	از	این	اشکال	
باشد	آن	را	منحرف	گویند،	اگر	یك	زاویه	آن	قائمه	باشد	چون	این	شکل	آن	را	
منحرف	قائم	الزوایه	گویند	و	اگر	هیچ	زاویه		ای	قائمه	نباشد	آن	را	غیر	قائمه	الزاویه	

گویند	چون	شکل	منحرف	فوق	والسالم.

قطر مفروض اگر باشد و این شکل به واسطه این قطر به دو مثلث منفرج الزاویه منقسم 

شود و صورت اشکال بدین موجب است: 

خاتمه مؤلّف قوانین السیاق
كه	 زیرا	 گفته،	 تعیین	 بدون	 كه	 است	 كرده	 مسامحه	 معین	 شبیه	 اضالع	 در	 نامی	
احتمال	هر	دو	ضلعی	كه	خواهیم	فرض	كنیم	می		رود	و	حال	آن	كه	مقصود	او	دو	

ضلع	از	شبیه	معین	آن	است	كه	این	قطر	به	آن	دو	ضلع	رسم	مثلث	كرده.1
اّما ذوزنقه سه )3( نوع است: اّول ذوزنقه واحده و آن چنان است که زنقه را در یک 

1. در ملی نیامده است. 
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متساوی  باشد  ذوزنقه  که  است  ذوزنقه  آن  و  متساویتان2  ذوزنقتان  دویم1  باشد.  جهت 

یکدیگر سیم3 ذوزنقتان مختلفتان و آن ذوزنقه  ای است که ذوزنقه او مختلف باشد بدین 

صورت:

 خاتمه مؤلّف قوانین السیاق 
خود الحساب	 مفتاح	 در	 تعالی	 رحمة	اهلل	 كاشانی	 جمشید	 غیاث		الدین	 	خواجه	
ماحصل	 است،	 درست		تر	 قاعده	 به	 و	 اقرب	 فهم	 به	 كه	 كرده	 ذوزنقه	 از	 تعریفی	
مضمون	آن	به	فارسی	آن4	است	ذوزنقه	آن	را	گویند	كه	دو	ضلع	آن	متوازی	باشند	
و	غیر	متساوی	دو	ضلع	دیگر	غیر	متوازی،	خواه	متساوی	و	خواه	غیر	متساوی	و	
این	بر	سه	)3(	قسم	تواند	بود:	اّول	ذوزنقه	واحده	و	آن	شکلی	است	كه	یکی	از	
آن	دو	ضلع	غیر	متوازی	عمود	باشد	بر	آن	دو	ضلع	متوازی	چون	شکل	اّول	فوق.	
دویم	ذوزنقتان	متساویتان	و	آن	شکلی	است	كه	آن	دو	ضلع	غیر	متوازی	یکدیگر	
باشند	چون	شکل	دویم	فوق.	سیم5	ذوزنقتان	مختلفتان	و	آن	شکلی	است	كه	آن	دو	
ضلع	غیر	متوازی	غیر	متساوی	باشند	چون	شکل	سیم.	فوق6	یك	شکل	دیگر	هم	
از	ذوزنقتان	مختلفتان	و	آن	شکلی	است	كه	آن	دو	ضلع	غیر	متوازی	غیر	متساوی	
مختلفتان	خواجه	 ذوزنقتان	 از	 دیگری	 یك	شکل	 فوق.	 سیم7	 باشند	چون	شکل	

1. تهران: دوم. 

2. ملی: متساویان. 

3. تهران: سیّوم.

4. ملی: این.

5. مجلس: سیّوم. 

6. تهران: فوق نیامده. 

7. ملی: سیّوم. 
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مذكور	كرده	كه	زنقتان1	او	در	جهت	مختلف	باشند	چون	این	شکل:	

	و	دیگر	از	اشکال	ذواربعه2	اضالع	كه	»نامی«	نگفته	و	خواجه	غیاث		الدین	جمشید	
نوشته		اند	سه	از	آن	ذوالیمینین	كه	هر	كدام	به	اسمی	موسوم	شده	لوزی	و	جودانه	و	
باطیه	و	یکی	دیگر	مسّمی	به	ذی		اّلرجلین.	اّما	شکل	ذو		الیمینین	شکلی	است	كه	هر	
دو	ضلع	پهلوی	هم	متساوی	باشند	و	دو	ضلع	دیگر	با	این	دو	ضلع	غیر	متساوی	
باهم	متساوی	و	دو	قطر	در	داخل	و	متقاطع	باشند	بر	زوایای	قائمه	و	المحاله	در	
چنین	شکلی	دو	زاویه	متقابله	كه	از	ضلعین	غیر	متساویین	حادث	شده	متساوی	
یکدیگر	باشند	و	دو	زاویه	دیگر	كه	از	ضلعین	متساویین	حادث	شده	مختلف	باشند.	
بعد	از	دانستن	این	مطلب	اگر	زاویتین3	متقابلتین	هر	دو	قائمه	باشد	آن	شکل	را	به	

اصطالح	بنّایان	لوزی	گویند	بدین	صورت	مبرهن	است:

 

	كه	چون	خواهند	در	ذی	اربعه	اضالع	و	زاویا	وتر	هم	رسم	كنند	چنانچه	دایره	
قائمه	شود	دایره	رسم	كنند	و	قطری	مربع	معین	كرده،	اگر	كلی	زوایا	قائمه	خواهند	
قطری	دیگر	هم	رسم	كنند	چنان		كه	دایره	به	این	دو	قطر	چهار	قسم	متساوی	شود،	

1. اصل در متن: ذنقتان.

2. در ملی نیامده است. 

3. مجلس: اگر ازاویتین. 

ذوزنقهاینشکلیکیاعلیویکیرداسفلاست
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بعد	از	آن	از	دو	طرف	یك	از	قطرین	خطی	مستقیم	به	دو	طرف	او1	كشند	تا	از	چهار	
طرف	چهار	خط	مستقیم	حاصل	شود	حکمًا	مربع	است	و	زوایا	قائمه2	و	ذی	اربعه	
اضالعی	كه	سه	زوایه	آن	قائمه	باشد	به	آن	متصور	نیست،	اّما	دو	زاویه	قائمه	چون	
همین	شکل	لوزی	بعد	از	رسم	دایره	و	تعیین	قطر	و	رسم	وتری	كه	با	این	قطر	به	
زوایای	قائمه	تقاطع	نماید	و	كشیدن	دو	خط	مستقیم	از	محل	وصول	وتر3	به	دایره	
از	طرف4	قوس	اصغر	دو	زاویه	مقابل	یکدیگر	قائمه	است	و	یك	زاویه	مواجه	و	از	
طرف	قوس	اعظم	یك	زاویه	حاده،	اّما	یك	زوایه	قائمه	بعینه	همین	است	مگر	آنکه	
یکی	از	دو	خط	مستقیم	جانب	قوس	اصغر	كه	از	قطر	به	وتری	كشند	باید	به	محل	

وصول	وتر	به	دایره	نرسد.5

تسمیه6	این	شکل	به	لوزی	نه	به	زبان	بنایان	تنها	است،	بل	همه	كس	این	شکل	را	
لوزی	گوید7	چه	شبیه	به	بادام	است،	چنا				ن		كه	شکل	بعد	كه	خواجه	می		گوید	در	
است	 به	جو	 آن	هم	همه	كس	چون	شبیه	 است	 به	جودانه	 نجاران	مسمی	 پیش	

1. مجلس: قطر. 

2. ملی: روی» باشد متصور نیست اما« خط کشیده شده است.  

3. مجلس، ملی و ملک: قطر. 

4. تهران: به دایره از طرف به دایره از طرف قوس اصغر. 

5. در مجلس افتاده است. 

6. ملی: تشبیه.

7. ملی: گویند. 
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جودانه	گویند.	و	اگر	زاویتین	متقابلین	منفرجه	باشد،	آن	را	نجاران	جودانه	خوانند	
بدین	صورت:

و	اگر	زاویتین	متقابلین	حاده	باشد،	آن	را	نجاران	باطیّه	خوانند	چون	شکل	مفروض	در	
وسط	جودانه.	اّما	اگر	قطرین	متقاطع	نباشند	آن	را	ذوالرجلین	خوانند	بدین	صورت:

			

شکل	 در	 هرگاه	 را	 معین	 شکل	 یعنی	 باشند	 ذوالرجلین	 ذوالیمین	 با	 معین	 تمام	 و	
ذوالیمینین	بیرون	آوری	از	مابقی	ذوالیمینین	شکل	ذوالرجلین	می		ماند1	بدین	صورت:

  

 

1. ملی: از مابقی ذوالیمینین شکل ذوالیمینین بدین صورت است. 
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و بعد از ذی اربعه، اضالع ذی خمسه اضالع است بعد از آن ذی سته اضالع و غیر 

ذلک. پس اگر در خمسه اضالع، تمامی اضالع او مساوی باشد آن را مخّمس گویند و در 

س و علی هذا1 القیاس. 
ّ
ذی سته اضالع اگر اضالع او مساوی باشد مسد

	

خاتمه مؤلّف قوانین السیاق
بهاءالدین	 شیخ	 و	 جمشید	 غیاث		الدین	 خواجه	 چون	 دیگران	 را	 اهلیجی	 شکل	 	
علیهما	الرحمه	تعریفی	كرده		اند	كه	مضمون	هردو	این	است:	هرگاه	بر	سطح	مستوی	
دو	خط	مستدیر	كمتر	از	نصف	دایره	چنان	احاطه	نمایند	كه	حد	به	هر	دو	از	یك	
جانب	باشد	خواه	این2	دو	خط	از	دو	دایره	مساوی	باشد	یا	دو	دایره	غیر	مساوی،	
دایره	 از	نصف	 زیاد	 دو	خط	 غیر	سطح	 آن3	 اگر	 و	 گویند	 اهلیجی	 را	 این	شکل	
به		همان	وصل	كه	حد	هر	دو	از	یك	طرف	و	هر	دو	از	دو	دایره	مساوی4	و	غیر	

1. مجلس: هذه. 

2. مجلس: آن. 

3. مجلس: بدان. 

4. تهران: »متساوی«.

مخمس
ذوخمسه اضالع

مسدس

ذوسته
اضالع
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مساوی	باشند	احاطه	نمایند	شکل	را	نعلی	گویند	بدین	صورت:	

در این زمان چنین شکلی را نعلی می گویند.

اما اشکال غیر مستقیمةالخطوط اگر یک خط مستدیر محیط آن باشد و در داخل آن 

نقطه توان فرض کرد که هر خط مستقیم که از آن نقطه به محیط کشند در جمیع جهات آن 

خطوط مساوی باشند آن سطح را دایره گویند و آن خط مستدیر را محیط دایره خوانند و 

آن نقطه مرکز است و هر یک از آن خطوط مستقیمه را که از مرکز به محیط کشیده  اند نصف 

قطر گویند و خط مستقیم که از مرکز بگذرد و از طرفین به محیط رسد آن را قطر نامند 

بدین صورت:  
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 به1 هر دو خط از یک طرف باشد آن 
َّ
اگر دو خط مستدیر محیط سطحی شدند و ُحد

را هاللی گویند بدین صورت:2

 بِه دو خط در دو جهت باشد و هر خطی کمتر از نصف دایره باشد آن را 
َّ
و اگر ُحد

اهلیجی گویند.3

و بیضی4 متساوی القوسین یا مختلف القوسین بدین صورت:

1. محدود به محیط شود. 

2. در تهران زیر شکل آن نوشته شده است: معلوم است ترکیب هاللی.

3. در تهران در کنار شکل آن آمده است : ترکیب هلیله.

4.  »بیضی« فقط در ملی آمده است.

اهلیجی

بیضی	مختلف	القوسین بیضی	متساوی	القوسین
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و اگر هر خطی از آن زیاده از نصف دایره باشد آن را شکل عدسی خوانند متساوی 

القوسین یا مختلف القوسین1 بدین صورت: 

ب از خط مستدیر و مستقیم اگر یک خط مستدیر باشد و یک خط مستقیم 
ّ
 اما مرک

آن را قطعه دایره گویند اگر خط مستقیم از مرکز گذشته باشد و از طرفین به محیط رسیده 

آن را نصف دایره خوانند و اگر مرکز در اندرون قطعه مانده آن را قطعه عظمی2 گویند و آن 

خط مستقیم را وتر قوس قطعه خوانند3 و اگر مرکز بیرون قطعه مانده قطعه صغری است و 

آن خط مستدیر را قوس قطعه گویند و آن خط مستقیم را وتر قوس قطعه خوانند و خطی4 

مستقیم که از تنصیف قوس بر تنصیف وتر کشند آن را سهم گویند بدین صورت اگر دو 

خط مستقیم و یک خط مستدیر بر سطحی.

1. »القوسین« در ملی نیامده است. 

2. ملی: عظیمی. 

3. در ملی روی یک کلمه خط کشیده شده است. 

4. ملی: خط. 
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 خاتمه مؤلّف قوانین السیاق
	تعریفی	كه	»نامی«	از	خط	مستقیم	از	مركز	گذشته	كرده	از	طرفین	به	محیط	رسیده	
زیاد	است،	زیرا	كه	فرض	یك	خط	مستقیم	بود	و	المحاله	چنین	خط	كه	از	مركز	
می		گذرد	باید	از	طرفین	به	محیط	برسد	اّما	تسمیّه	به	این	اسامی	قطعه	كه	پاره	است	
و	عظمی1	بزرگ	و	صغری	كوچك	و	قوس	كمان	و	وتر	به	فتح	واو	احاطه	نماید	
تسطیح2	و	چله	كمان	و	سهم	تیر	كمان	واهلل	اعلم.	اگر	دو	خط	مستقیم	و	یك	خط	
مستدیر	بر	سطحی	احاطه	نمایند3	آن	سطح	را	قِطاع	خوانند	اگر	خط	مستدیر	زیاده	
از	نصف	دایره	باشد	آن	را	قطاع	اعظم4	گویند	و	اگر	كمتر	بود	قطاع	اصغر	بدین	

صورت	و	باقی	اشکال	را	و	السالم	هذا.5

1. ملی: عظیمی. 

2. ملی: روی »احاطه نمایند تسطیح« خط کشیده شد. 

3. در ملی نیامده است. 

4. ملک: اکبر، ملی و مجلس: اعظم. 

5. فقط در ملک »هذا« آمده است. 
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خاتمه مؤلّف قوانین السیاق 
به	مركز	را	نکرده	و	متصور	است	كه	 »نامی«	در	خطین	مستقیمین	شرط	رسیدن	
چنین	شکلی	هم	فرض	شود	چنان		كه	در	گوشه	همین	دایره	قبل	نموده	شد،1	ولی	
هیچ		كس	این	شکل	را	قطاع	نگفته،	تعریفی	كه	از	قطاع	كرده		اند	دو	خّط	خارج	از	
مركز	كه	به	محیط	برسند	قطاع	گویند،	چنان		كه	خواجه	نصیرالدین	رحمة	اهلل2	در	
یخرجان	من	 به	خّطان	 الدایرة	شکل	محیط	 اقطاع	 	 و	 می		فرماید3	 اقلیدس	 تحریر	
المحیط"	یعنی4	و	قطاع	دایره	شکلی	است	كه	 انَها	من	 المركز	و	قوس	ما	یحوز	
احاطه	بکند	به	آن	دو	خط	كه	خارج	شده	باشند	از	مركز	و	قوس	از	دایره	كه	فرو	
مفتاح	 از	خواجه	غیاث		الدین	جمشید	در	 را	 این	قوس	 باشند	آن	دو	خط.	 گرفته	
الدایرة	و	 به	قوس	من	محیط	 الدایرة	سطح	یحیط5	 "قطاع	 الحساب	مرقوم	داشته	
قطاع	 یعنی	 مركزهما"	 عند	 یلتقیان	 الدایرة	 تلك6	 قطر	 نصفًا	 متساویان	هما	 خطان	

1. ملی: »قبلی« نیامده است. 

2. در مجلس »لفظ اجالله هللا« نیامده است. 

3. ملی: می  فرمایند. 

4. در حاشیه ملی: »و آنهم در حاشیه است دخلی به مطلب متن ندارد«. 

5. ملی: محیط. 

ایرة یلتقیان... .
ّ
6. مجلس: قطر فلک الدایرة تلک الد
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دایره	سطحی	است	كه	احاطه	كند	به	آن	قوسی	از	محیط	دایره	و	دو	خط	متساوی	
كه	هر	یك	نصف	قطر	این	دایره	باشند	و	برسند	بهم	در	مركز.	این	تعریف	خواجه	
غیاث		الدین	كه	عبارت	زاید	دارد	یکی	من	محیط	الدایرة	زیرا	كه	گذشته	از	آن	كه	
مِْن	 الدایرة	دیگر	 اّول	می		فرمایند	و	قطاع	 دایره1	است	خود	 از	 قوس	همان	قطعه	
محیِط	الدایرة	نمی		خواهد	دویم	"یلتقیان	عند	مركزها"	چه	نصف	قطر	همان	خط	از	
شیخ	 و	 مركز	 بر	 مگر	 نمی		شود	 خط	 دو	 این	 تالقی	 و	 زاویه2	 شده	 خارج	 مركز	
بهاءالدین	علیه	الرحمه	در	خالصه	الحساب	فرموده:	"	او	قوس	من	دایرة	و	نصفی	
قطرها	ملتقیین	عند	مركزها	فقطاع"	یعنی	قوسی	از	دایره	و	دو	نصف	قطر	دایره	كه	
برسند	به		هم	در	مركز	آن	دایره	پس	قطاع	است.	در	این	تعریف	هم	یلتقیین	عند	
مركزها	زاید	است.	اگر	كسی	گوید	كه	می		توان	دو	خط	مستقیم	كه	هر	یك	به	قدر	
نصف	قطر	باشند	فرض	كرد	كه	بهم	در	غیر	مركز	برسند	و	به	قوسی	از	دایره	احاطه	

نمایند	بدین	صورت:

	
پس	قید	رسیدن	به	مركز	زاید	نیست،	زیرا	كه	این	شکل	را	قطاع	نگویند.	جواب	گوییم:	
كه	نصف	قطر	اسم	است	از	برای	لفیف3	خطی	كه	از	مركز	بگذرد	و	به	دو	طرف	دایره	برسد	
و	این	دو	خط	مفروض	در	اینجا	اگر	چه	مساوی	نصف	قطر	است	نصف	قطر	گویند	پس	

قید	بهم	رسیدن	در	مركز	زاید	است	و	السالم.4	

1. ملی: دایر. 

2. ملی: خارج شده را گویند. 

3. ملی: لفظ. 

4. ملی و مجلس: »وهللا اعلم«.
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 باقی اشکال را1 اسمی خاص2 نیست. بدان  که کره جسمی است که یک سطح مستدیر 

محیط او باشد و در داخل آن نقطه فرض توان کرد که هر خط مستقیم که از آن نقطه به 

محیط کشند آن خطوط مساوی یکدیگر باشند و هر یک از آن خطوط را نصف قطر گویند 

ی مستقیم که از مرکز گذشته از طرفین به محیط رسد آن قطر 
ّ
و آن نقطه مرکز است و خط

است و چون توهم نمایند که کره به نفس خود حرکت کند هر نقطه که در3 آن فرض نمایند 

در یک دوره تمام شکل دایره شود اگر از مرکز بگذرد آن را دایره آن را دایره عظیمه خوانند 

 صغیر و دو نقطه که در دو طرف کره مقابل یکدیگر باشند و از چرخیدن کره آن 
ّ

واال

دو نقطه حرکت نمایند4 قطبین خوانند و هر یک را قطب گویند و قطری که بین  القطبین 

واصل باشد آن محور است و اگر توهم نمایند که سطح مستوی کره را به دو قسم نمایند 

 هر یکی قطعه 
ّ

اگر قسمین مساوی یکدیگر باشند هر یک از آن  ها را نصف کره گویند5 واال

از کره بود یکی اعظم و یکی اصغر و اگر سطح مستوی قطعه کره را به نوعی قطع نمایند 

که قطعه مستدیر از آن میان دو سطح مستوی واقع شود آن را قطعه دفیه گویند و اگر به 

قطعه کره سه سطح مستوی و یک مستدیر آن را محیط باشد قطاع کره خوانند و چون کره 

بر محور بگردد و دایره عظیمه که بر آن فرض نمایند آن را منطقه گویند و مجسم بیضی بر 

محور بگردد دایره عظمیه که بر آن فرض نمایند آن را منطقه گویند و مجسم بیضی جسمی 

است که از گردیدن یک دور تمام سطح بیضی بر قطر اطول خود حادث شود و اگر سطح 

عدسی یک دوره بر قطر اطول خود گردد آنچه پیدا شود مجسم عدسی باشد و اسطوانه دو 

نوع است مستدیر و مضلع.

خاتمه مؤلّف قوانین السیاق 
چون	»نامی«	از	تعریف	اشکال	سطحی	به	قدری	كه	توانست	اگر	چه	ناتمام	بود	

1. »باقی اشکال را« فقط در تهران آمده است.

2. ملك: خواص.

3. ملک: هر نقطه از آن. 

4. ملی: ننمایند. 

5. در ملی نیامده است. 
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فارغ	شد،	تعریف	اشکال	جسمی	و	خطوط	و	نقاط	واقعه	در	آن	و	برآن	را	كرده،	
كره	را	اصل	اجسام	و	محاط	یك	سطح	است	شناسانیده	و	مركز	و	قطر	و	نصف1	
قطر	را	به		همان	تعریف	و	اسمی	كه	در	دایره	مذكور	كرد2	معین	نموده،	در	تعریف	
دایره	عظیمه	و	صغیره	خالی	از	بحثی	نیست	هرگاه	می		گفت	چون	كره	به	دو	نقطه	
مقابل	یکدیگر	حركت	كند	هر	نقطه	كه	بر	آن	كره	فرض	كنند	بعد	از	اتمام3	یك	
از	آن	نقطه	مفروضه	دایره	حاصل	شود	اگر	آن	دایره	محاذات	 دوره	حركت	كره	
نقطه	مركز	است	عظیمه	وااّل	صغیره	باشد.	»نامی«			گفت:	بعد	نقطه	مفروضه	از	دو	
است	 آن	عظیمه	 دایره	 اتمام4	دوره	 آن	 از	 بعد	 باشد	 مساوی	 یکدیگر	 مقابل	 نقطه	
وااّل	صغیره،	محتاج	به	قید	گذشتن	دایره	از	مركز	نبود	تا	محل	ایراد	شود	كه	آن	
بلکه	 بر	آن	صادق	نیست	 از	مركز	 دایره	مفروضه	در	سطح	كره	است	و	گذشتن	
محاذات	مركز	است	و	محقق	است	كه	در	این	حركت	و	رسم	نقاط	بر	كره	زیاد	از	
یك	دایره	عظیمه	فرض	نتوان	كرد.	مابقی	تمامًا	صغیره		اند	نسبت	به		همین	عظیمه	
و	هر	یك	از	آن	دو	نقطه	متقابل	را	قطب	گویند	و	المحاله	در	این	حركت	آن	دو	
نقطه	غیر	متحركند	و	خطی	مستقیم	كه	از	قطبی	به	قطبی	دیگر	فرض	نمایند	و	البته	
از	مركز	می		گذرد	در	دایره	قطر	می		گفتند	كه	در	كره	محور	می		گوید،	بعد	از	آنکه	
تصور	شود	كه	سطحی	مستوی	كره	را	دو	پاره	می		كند	اگر	از	مركز	می		گذرد	هر	
دو	نصف	مساوی	و	نصف	كره	می		گویند	و	اگر	از	مركز	نمی		گذرد	و	هر	دو	نصف	
مختلف	آنکه	مركز	در	آن	است	قطعه	عظمی5	و	آن	كه	مركز	در	آن	نیست	قطعه	
صغری	گویند	چنان		كه	در	دایره	گذشت	و	اگر	سطحی	غیر	مستوی	فرض	شود	كه	
كره	را	دوپاره	كند	آن	پاره		ها6	را	به	اصطالح	اهل	حساب	قطعه	كره	نگویند.	هرگاه	

1. ملی: و این چهار خط به خالف در حاشیه است و دخلی به متن ندارد. 

2. در ملی نیامده است. 

3. ملی: تمام.

4. ملی: تمام.

5. ملی: عظیمی.

6. در حاشیه ملی: »و اینهم در حاشیه می  باشد چنان  که در شرح اّول شرحی استعمال شده«. 
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سطحی	مستوی	قطعه	كره	را	به	قسمی	دو	پاره	كند	كه	قطعه	مدّوری	از	آن	جدا	
شود	سه	سطح	خواهد	داشت	و	دو	مستوی	كه	یکی	دوری	آن	قطعه	را	دفیه	گویند	
چون	مشابه	دف	العروس1	است	كه	دایره		ای	است	در	عروسی	و	غیر	آن	می		زنند	
و2	اّما	تعریفی	كه	از	قطاع	كرده	صحیح	نیست،	زیرا	كه	سه	سطح	مستوی	و	یك	
سطح	مستدیر	احاطه	به	جسم	نمی		تواند	كرد	المحاله	باید	دو	سطح	یکی	مخروط	
مستطیل	و	یکی	مدّور3	تمام	باشد،	چنا		نکه	خواجه	غیاث		الدین	جمشید	رحمة	اهلل	
قطاع	كره	را	منحصر	به		همین	شکل	می		گوید:4	"قطاعه	الکرة	هو	مجموع	قطعه	الکرة 
و	مخروط	مستدیر	قاعدته	قاعدة	القطعه	و	رأسه	مركز	الکرة".	یعنی	قطاع	كره	آن	به	
تمامی	قطعه	كره	است	و	تمامی	مخروط	دوری	كه	نه	آن	مخروط	نه	قاعده	قطعه،	
یعنی	طرف	سطح	مستوی	قطعه	و	سر	آن	مخروط	مركز	كره	باشد	آن	شکل	كه	نامی	
تصویر	آن	را	كرده	المحاله	در	اتصال	شکل	سه	سطحی	مستوی	با	قطعه	كره	باید	
قطعه	كره	هم	از	جانب	دایره	تمام	مثلث5	فرض	شود	و	طرف	مقابل	سر	این	شکل	
مفروض	از	سه	سطح	مستوی	و	قطعه	مذكوره	محّدب	باشد	اگر	قصد	»نامی«	از	
سطح	غیر	مستوی	در	این	شکل	همان	قاعده	محّدب	است	كه	چنین	شکلی	را	قطاع	

كره	نمی		گویند،	واهلل	عالم.6	

خاتمه مؤلّف قوانین السیاق 
دایره	عظیمه	را	منطقه	گویند	از	نطاق	به	معنی	كمربند	است	این	دایره	هم	حکم	
كمربند	كره	را	دارد.	اّما	تعریف	مجسم	بیضی	و	عدسی	را	اگر	چه	بعضی	دیگر	هم	
مثل	نامی	كرده		اند	ظاهر	آن	است	كه	درست	نباشد	به	جهت	آنکه	یك	سطح	از	هر	

1. ملی: دف العرس.

2. ملک: واو نیامده. 

3. مجلس: مرّور. 

4. ملی و ملک: می گویند. 

5. مجلس: مثل. 

6.  »و هللا عالم« فقط در مجلس آمده.
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یك	این	دو	شکل	در	صورت	گردش	بر	قطر	اّول	زیاده	از	یك	شکل	مجّسم	بیضی	
یا	عدسی	در	یك	دوره	تمام	حاصل	می		كند	بلکه	نصف	دوره	كه	گردش	كند	آن	
شکل	متصور	است،	یکی1	اگر	خطی	كه	در	یك	طرف	طولی	سطح	یکی	از	این	دو	
شکل	هست	فرض	كنیم	كه	بر	همان	جهت	طول	حركت	نماید	بعد	از	اتمام	دوره	
در	آن	شکل	حادث	می		شود	كسی	نگوید	غرض	این	حواشی	و	بعضی	ایرادها	را	بر	
»نامی«	یا	دیگری	اظهار	فضیلت	است	این	هم	از	فرط	نادانی	است	كه	چنین	می		دانم	
زیادتی	توضیح	من	مورث	زیادتی	فهم	مبتدی	خواهد	بود	و	این	از	بابت	قیاس	به	
نفس	است	و	باطل	و	اّما	ایراد	من	به	فهم	ناقص	خود	این	را	وارد	آورده،	الزم	نیست	

كه	در	نفس	االمر	هم	ایراد	بر	آن		ها	وارد	باشد،	واهلل	عالم.2	

مضلع اسطوانه3 مستدیر جسمی است که دو سطح مستوی و یک سطح مستدیر محیط 

آن باشد و آن دو سطح مستوی بر دایره متساوی و متوازی باشند یکی را رأس اسطوانه 

خوانند و یکی را قائمه4 اسطوانه و آن سطح مستدیر متصل هر دو دایره را ستون گویند و 

اسطوانه مضلعه جسمی است که قائمتین5 آن دو شکل مستقیمه الخطوط متساوی و متوازی 

متشابه باشد مربع یا مخّمس یا غیر ذلک و میان هر دو ضلع مقابل از قائمتین6 از شکل 

ی است که از مرکز احدی الدائرتین 
ّ
ذی اربعه اضالع پیوسته7 باشد و سهم اسطوانه خط

 مایله و 
ّ

به مرکز دایره دیگر بکشند پس اگر آن خط عمود است اسطوانه قائمه باشد واال

عمودی که از اعالی او بر قائمه  اش8 واقع شود آن را ارتفاع اسطوانه خوانند و منشور جسمی 

است و السالم.

1. ملی: بلی.

 مثل قبل. 
ً
2. ایضا

3. تهران و ملی: استوانه. 

4. ملی: قاعده. 

5. ملی: قاعده  تین. 

6. همان. 

7. ملی: پیوسطه. 

8. ملی: قاعده.
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خاتمه مؤلّف قوانین السیاق 
اسطوانه	معرب	استوانه	به	تای	قرشت1	است	و	آن	در	لغت	ستون	است	كه	به	پایه	
مشهور	است،	خواه	از	خشت	و	گل	و	غیر	آنها	بسازند	خواه	از	سنگ	یا	چوب	فقط	
باشد.	چون	این	شکل2	از	اشکال	مجسمه	است	كه	در	مستدیر	آن	كمتر	از	سه	سطح	
بر	آن	احاطه	نمی		كند	هرگاه	بعد	از	مخروط	تام	كه	شکل	مجسم	محاط	دو	سطح	
است	می		گفت	به	حسب	ترتیب	بهتر	بود.	باری	اسطوانه	شکلی	است	كه	ابعاد	ثلثه3	
طول	و	عرض	و	عمق	را	داشته	باشد،	اهل	این	زمان	چنین	شکلی	را	كه	عمق	آن	بر	
طول	و	عرض	زیادتی	دارد	اسطوانه	گویند	و	می		شود	كه	طول	و	عرض	یکی	باشد	
چون	اسطوانه	مدّوری	می		گوید	چنین	شکلی	از	دو	قسم	بیرون	نیست	یا	مستدیر	
است	یا	مضّلع.	مستدیر	آن	است	كه	سطحی4	مستدیر	مطّول	از	جهت	عمق	و	سبك	
و	دو	سطح	مستوی	در	دو	طرف	آن	است	كه	به	اصطالح	قاعدتین	و	به	اعتباری	
یکی	را	رأس	و	دیگری	را	قائمه5	گویند	محیط	باشد	و	باید	آن	دو	سطح	مستوی	دو	
دایره	متساوی	یعنی	یك	اندازه	باشند	كه	چون	مساحت	محاط	یکی	را	معیّن	نمایند	
به	همان	قدر	مساحت	محاط	دیگری	باشد	و	متوازی	باشند	یعنی	دوری	اطراف	این	
دو	دایره	از	هم	مثل	هم	باشد	تصور	نشود	كه	اسطوانه6	كه	یك	دایره	یا	هر	دو	دایره	
آن	كج	باشد	)آن	را	اسطوانه	می		گویند	ولی	قاعده	یا	قاعدتین7	(	آن	را	متساوی	غیر	
متوازی	خواهند	گفت.	این	دو	دایره	كه	در	دو	طرف	این	شکل	حادث	می		شود	یکی	
را	رأس	و	یکی		را	قاعده8	می		گویند	در	صورتی	كه	اسطوانه	را	از	جهت	عمق	یا	

1. از حروف ابجد. 

2. مجلس: اشکال. 

3. ملک: ثالثه. 

4. ملی: سطح. 

5. ملی: قاعده.

6. مجلس: استوانه. 

7. تهران: فاقد کلمات داخل پرانتز است و مجلس: قائمه یا قائمتین.

8. مجلس: قائمه.
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سمك	مرتفع	كنند	و	هر	دو	را	قاعده1	گویند	اگر	اسطوانه	از	جهت	عمق	و	سمك	
بر	سطح	زمین	باشد	و	اسطوانه	مضلعه	جسمی	است	كه	دو	قاعده2	دو	شکل	حادث	
از	خط		های	مستقیمه	باشد	مربع	یا	مخّمس	یا	غیر	آن	دو	و	این	دو	شکل	متساوی	
و	متوازی	و	متشابه	باشند.	متساوی	و	متوازی	در	دو	شکل	دایره	قاعدتین3	اسطوانه	
مستدیر	ظاهر	شد.	متشابه	یعنی	زوایای	هر	یك	از	این	دو	شکل	مثل	زوایای	آن	
شکل	دیگر	باشد	چنان	نیست	كه	با	قید	تساوی	محتاج	به	قید	تشابه	نباشیم	و	گوییم	
اگر	زوایا	مختلف	می		شوند	حکما	مساحت	محاط	دو	شکلی	مختلف	می		شوند	نه	
چنین	است،	زیرا	كه	می		توانیم	رسم	مثلث	مربعی	كنیم	كه	با	وجود	اختالف	زوایا	

مساحت	آن	دو	مساوی	باشد. 
اگر	كسی	گوید	كه	از	این	تعریف	اضالع	مربّع	یا	مخّمس	چنین	معلوم	می		شود	
كه	اسطوانه	سه	ضلع	متصور	نیست	و	حال	آن	كه	هست،	گوییم	چون	آن	شکل	
میان	هر	 باید	 و	 بعد	می		گوید	 نکرده	 تعریف	 اسطوانه	 در	 منشور	است	 به	 مسمی	
دو	ضلع	اسطوانه	به	مضلع	كه	از	یك	قاعده	به	قاعده4	دیگر	متصل	می		شود	شکل	
سطح	 این	 وسط	 در	 آنکه	 نه	 باشد	 حادث	 پیوسته	 به		هم	 اضالع	 ذواربعه	 مسطح	
مربع	گودی	یا	بلندی	باشد	كه	آن	را	اسطوانه	نگویند،	چنان		كه	خواجه	غیاث		الدین	
جمشید	رحمة	اهلل	می		گوید	كه	باید	سطح	اسطوانه	چه	مستدیر،	چه	مضلع	نوعی	
باشد	كه	هر	خط	مستقیم	كه	بر	آن	فرض	كنیم	آن	سطح	از	آن	خط	خارج	نباشد.	

مسئله دویم در اعداد جّمل ابجدی و ارقام هندسی

رسمی که گذارده  اند این است که به  همان طریق ترکیب جمله ابجدی هر طرفی را به ترتیبی 

که هست عددی قرار داده  اند، چون		الف که اّول حروف آن جمله   است یک، و	با	که دویم5 

1. مجلس: قائمه.

2. مجلس: قائمه.

3. مجلس: قائمتین.

4. مجلس: قائمه به قائمه.

5. تهران: دوم.
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است دو، تا آخر که غین است هزار، بدین صورت: 

ا
1

ب
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3

د
4
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5
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8
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9
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10
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20
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30
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40
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50
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60
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70

ف
80

ص
90
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100
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200

ش
300
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400
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500

خ
600

ذ
700

ض
800

ظ
900

غ
1000

ه صورت بیش نیست، از یکی تا نه، به ترتیبی که در آحاد که یک  ها باشد 
ُ
اصل رقم اعداد ن

مرقوم شده، این نه رقم و آنچه از این  ها صورت می  بندد و ارقام هندسه گویند. گفته  اند 

اندازه به دست آوردن حساب و تواریخ  ارقام هم  این  اندازه است، چون  هندسه معرب 

است، از آن جهت1 هندسه گفته  اند. چون عدد به  مرتبه عشرات که ده  ها باشد رسد تا نود 

همان ارقام را نویسند به زیادتی صفری که این است: »0« یا نقطه چنان  که رسم اهل این 

 ده همان عالمت یک است یا صفر »10« یا 
ً
زمان شده،2 در سمت دست راست عدد مثال

نقطه از عالمت هست عالمت دو است »20« و عالمت سی عالمت سه است »30« و 

همچنین تا نود چون به مآت که صدها باشد برسد همان عالمت آحاد است با دو صفر یا دو 

هصد »900 «. چون 
ُ
نقطه مثل صد »..1« یا "100" و دویست »200«، سیصد »300« تا ن

به هزار رسد همان عالمت یک است با سه صفر و یا سه نقطه »1000« یا "...1" هرچه 

دیگر ترکیب کنند الی غیر النهایه از این نه عالمت ترکیب می  شود، اّول عالمت که نوشته 

در مرتبه آحاد است، بعد از آن در سمت چپ عالمت دویم عشرات است و در سمت چپ 

 این 
ً
عشرات عالمت سیم مآت است و در سمت چپ آن عالمت چهارم آحاد الوف مثال

1. مجلس: این جهت.

2. تهران: باشد.
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رقم:1 1111 عالمت یک هزار و یکصد و یازده است و این رقم 2222 عالمت دو هزار و 

دویست و بیست و دو و جای صفر یا نقطه جایی است که در مرتبه ]ای[ از مراتب عددی 

 یکصد و ده که در مرتبه2 آحاد عددی ندارد به این قسم نویسند 110 ، یکهزار 
ً
نباشد، مثال

و صد و یک را به این قسم 1101 و یک هزار و یازده را به این قسم 1011 و یک هزار و 

یک را به این قسم 1001. همچنین هر چه عدد زیاد شود به مراتب مشخص می  شود، مثل 

یکصد و پانزده هزار و پانصد و شصت و سه 115563 و این که عالمت را صفر گفته  اند 

به جهت آن است که صفر در لغت مکانی خالی از آب و علف و گیاه3 است و چون این 

مرتبه از عدد خالی است و این عالمت به جهت خالی بودن آن مرتبه است به صفر موسوم 

شده، به  همین جهت است که ماه صفر را هم ماه صفر گویند، زیرا که در این ماه مکه 

 در این ماه از حاج بیت هللا خالی می  شود، اّما رسم اهل این زمان 
ً
معظمه زادها هللا شرفا

که صفر را نقطه کرده  اند به جهت آن است که عالمت پنج مرکزی دارد بدین صورت: »5« 

چون، اسهلیت کارهایش نهاد خاطر مردم است پنج را چنین )»5« نویسند، بدون مرکز از 

بابت رفع اشتباه صفر با پنج عالمت صفر را نقطه کرده  اند(4، چون این صفر است مشخص 

شد اگر خواهند عدد را به حروف ابجد چنان  که رسم منّجمین است نگارند، چه آحاد، چه 

عشرات، چه مآت، چه آحاد الوف که همان یک مرتبه بدون ترکیب باشد همان حرفی را که 

از برای آن عدد است بنگارند مثل یک »1«، دو را »ب« تا نه، ط و ده ی تا نود، ص و صد 

ق تا نهصد، ظ و غ هزار و اگر مرکب باشد تا آحاد الوف، هرچه بیشتر است اّول و هرچه 

کمتر است بعد نویسند چون یازده »11« یا بیست و دو »رکب« تا نود و نه »صط« و صد 

و یازده »قیا« و دویست بیست و دو مرکب تا نهصد و نود و نه »ضصط« و یک هزار و 

صد و یازده »غقیا« و اگر عدد هزار مکرر باشد یعنی به مرتبه دو هزار و سه هزار و باالتر 

رسد همان عالمت یک و دو تا نه را بر غین مقدم دارند مثل دو هزار و صد و یازده »بعقیا« 

سه هزار و صد و یازده »جغقیا«، نه هزار و صد و یازده »طغقیا« و چون به عشرات الوف 

1. ملک، مجلس: »این رقم« نیامده است.

2. تهران: باشد.

3. »گیاه« فقط در مجلس آمده است.

4. در ملک در حاشیه آمده است. 
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رسد به  همان قاعده عالمت ده بیست را پیش از هزار نویسند چون »یغقیا« ده هزار و صد 

و یازده »کغقیا« بیست هزار صد و یازده و »صغقیا« نود هزار و صد و یازده است1 و چون 

به مآت رسد نیز عالمت صد و دویست و غیر آن  ها مقدم شود چون »قغقیا« صد هزار و 

صد کغقیا بیست هزار و صد و یازده و صغقیا نود هزار و صد و یازده و چون به مآت رسد 

نیز2 عالمت صد و دویست و غیر آن  ها مقدم شود، چون قغقیا، صد هزار و صد و یازده و 

»ظغقیا«3 نهصد هزار و صد و یازده. چون در حروف هر یک از برای عددی معیّن وضع 

 
ً
شده، اگر مرتبه خالی باشد محتاج به نوشتن صفر نیست همان حرف را نمی  نویسند، مثال

هرگاه خواهند نهصد هزار و یازده نویسند که مرتبه مآت خالی است همان رقم صد را که 

»ق« است مرقوم ندارند، چون صغیا4 که عالمت نهصد هزار و یازده است یا صغقا5 که 

عالمت نهصد هزار و صد و یک است. بعد از دانستن این مراتب بدان  که این حروف 

بیست و هشت  گانه جّمل ابجدی را که نه آحاد و نه عشرات و نه مآت و یکی الف است 

دو نوع عدد گرفته  اند: ملفوظی و مکتوبی. مکتوبی همان صورت حرف که کتابت می  شود 

چون شکل ا و ب و ج و د تا آخر و ملفوظی آنکه در تلفظ می  آید چون الف که »ا« و »ل« 

و »ف« است و با که »ب« و »ا« است و جیم که »ج«، »ی«، »م« است. پس عدد هر 

یک از این حروف به مالحظه مکتوب عددی و به مالحظه ملفوظ عددی باشد، مثل الف 

مکتوب یک است و ملفوظ صد و یازده و با مکتوب دو و ملفوظ سه همچنین تا غین که 

مکتوب هزار و ملفوظ یک هزار و شصت و حرفی که در تلفظ به الف گفته می  شود جمعی 

از اهل عدد به یای خطی هم خوانده  اند، مثل با که بی و ها که هی و زا که زی و حا6 که 

حی و طا که طی و یا که یی و فا که فی و را که ری و تا که تی و ثا که ثی و خا که خی 

و ظا که ظی گفته  اند و جز این دوازده دیگر حرفی نیست که اختالف در تلفظ آن  ها باشد، 

1. »است« فقط در ملک آمده.

2. »نیز« فقط در ملی آمده است.

3. ملک: طغقیا.

4. مجلس و تهران: صغیا، ملی: ضغیا.

5. مجلس: ظغقا، تهران: ظغفا.

6. ملی: جا.
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پس به این مالحظه جمیع این حروف دوازده  گانه عدد ملفوظشان بر مکتوبی یا یک عالوه 

است چون »با«1 که سه می  شود یا ده که بی دوازده باشد و از برای هر حرف ملفوظی زبر و 

ه قرار داده  اند و آن این است که عدد حرف اّول آن حرف را زبر گویند و عدد مابقی آن 
ّ
بین

 گویند زبر الف یکی است و بیّنه صد و ده »ل«2 و »ف« باشد و با عدد زبرش 
ً
را بیّنه. مثال

دو و عدد بیّنه، در صورتی که به الف باشد و ده در صورتی که با »ی« باشد و جیم عدد 

زبرش سه و عدد بیّنه پنجاه که »ی« و »م« است و المحاله عدد زبر هر حرفی با مکتوبی 

آن مساویست به جهت تسهیل عدد3 مکتوب و ملفوظ و زبر و بیّنه بیست و هشت حرف 

را در جدولی رسم کردیم4 تا آسان به دست آید.5 

مسئله دویم در اعداد جّمل ابجدی

زوهدجباحرف مکتوب

1234567عدد مکتوب

زاواوهادالجیمباالفحرف ملفوظ

353356138 1114عدد ملفوظ

1234567زبر5

11015031171بیّنه

نملکیطححرف مکتوب

1. تهران: یا.

2.  ملی: ن.

3. مجلس: عد. 

4. ملی و ملک: کردیم، تهران و مجلس: کردم.

5. در حاشیه	ملی	چنین	آمده: زیر همان 5995 نهصد و مثل 809 والسالم اگر چه عدد حروف به قانون 

سیاق و بیان اهل حساب بدان در باب سئله سیّوم.

4. ملی: 12.

5. در ملی زین به جای زبر آمده.
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891020304050عدد مکتوب

نونمیمالمکافیاطاحاحرف ملفوظ

910111017190106عدد ملفوظ

891020304050زبر

11181415056بیّنه

شرقصفعسحرف مکتوب

60708090100200300عدد مکتوب

شینراقافصادفاعینسینحرف ملفوظ

1201308195181201360عدد ملفوظ

60708090100200300زبر 

60601581160بیّنه

غظضذخثتحرف مکتوب

4005006007008009001000عدد مکتوب

غینظاضادذالخاثاتاحرف ملفوظ

4015016017318059011060عدد ملفوظ

4005006007008009001000زبر 

111315160بیّنه

جمیع این حروف در عدد مکتوب با هم مشابهت ندارند و در ملفوظ هم ندارند، در زبر 

هم به شرح ذلک ولی بیّنه دوازده حرفی که سابق ذکر شد مساویند که زبر همه یک است. 

در صورتی که با »الف« گفته شوند و ده است در صورتی که با »یا« گفته شوند چنان  که 
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مذکور شد دو حرف مساویند در پنج و آن صاد و ضاد است و دو حرف مساویند در سی 

و یک و آن دال و ذال است و دو حرف مساویند در پنجاه و آن جیم و میم است و چهار 

حرف مساویند در شصت و آن سین و عین و شین و غین است و دو حرف مساویند در 

هشتاد و یک و آن کاف و قاف است و چهار حرف دیگر مختلف و آن الف و واو و الم و 

نون. عدد مکتوبی جمیع حروف بیست و هشت  گانه پنج هزار و نهصد و نود و پنج است: 

»5995« و ملفوظی آن  ها شش هزار و هفتصد و نود و پنج: »6795« زبر آن  ها همان عدد 

مکتوبی »5995« و بیّنه آن  ها هشتصد 800 و هرگاه مالحظه تلفظ آن دوازده حرف به یا 

نشود شش   هزار و نهصد وسه خواهد بود: »6903«. زیر همان 5995 و )بیّنه نهصد و 

هشت »908« و السالم. اگر چه عدد حروف دخلی به قانون سیاق و سیاق اهل حساب 

نداشت از بابت سخن در حساب هندسه این فقرات مرقوم شد.(1 

مسئله سیم در وضع مبلغ و مقدار مذکور در ]دو[2 شرح

شرح	اّول:	در	وضع	مبلغ	و	تنصیف
شرح	دویم3:	در	وضع	مقدار

شرح اّول: در وضع مبلغ که چگونه عالمت آن  ها را وضع کرده  اند و در تنصیف و تثلیث 
و تربیع و تخمیس و تسدیس و تسبیع و تثمین و تنسیع و تعشیر و تضعیف و جمع به 

طریق مأخذ که در حین احتیاج و رجوع به آن به آسانی دریافت شود. بدان  که مراتب عدد 

بر سه گونه است: آحاد، عشرات و مآت. این سه را اهل حساب اصول ثلثه4 می  نامند، اّول 

مرتبه آحاد است و آن از یکی است تا نه که محاسبین این ارقام را وضع کرده  اند:

1. مطالب داخل پرانتز فقط در ملک و تهران آمده است.

2. »دو« فقط در تهران آمده و در ملک و مجلس جای آن بیاض است.

3. تهران: دو.

4. تهران: ثالثه.
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دویم1 مرتبه عشرات که از ده الی نود است، ارقام آن به این صورت است: 

سیم2 مرتبه مآت از صد الی نهصد بدین صورت: 

همین اصول ثلثه را در الوف جاری می  نمایند می  گویند آحاد الوف، عشرات الوف، مآت 

الوف. اّول که آحاد الوف است ارقام آن این است: 

دویم عشرات الوف بدین صورت: 

سیم مآت الوف بدین صورت: 

و همین اصول ثلثه در آحاد الوف الوف جاری و ارقام دارد اّول آحاد الوف الوف:   

 دویم عشرات الوف الوف: 

1. تهران: دوم.

2. ملک و ملی: سیوم، مجلس: سیویم.
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سیم1 مآت الوف الوف:

و همچنین است همین اصول ثلثه در مراتب فوق مراتبی که مذکور شده،2 هرچه عدد 

 آحاد الوف الوف 
ً
باال رود همین اصول مراتب ثلثه در هر یک از مراتب مکرر می  شوند مثال

الوف، یک مرتبه صورت همان آحاد الوف را با دو عالمت الف می  نویسند، بدین صورت: 

الی غیر النهایه هرچه باال رود همین مراتب ثلثه است، ولی اهل حساب هر جا از برای 

آسانی کار اسامی دیگر وضع  کرده مثل آن که اهل هندسی             هزار تومان                    را 

و  می  نامند  لک  یک  یک لک می گویند و بعضی یکصد هزار تومان  را    

آنچه مذکور  اهالی ایران و بعضی پانصد هزار تومان          را کرور گفته  اند.3 

بات را هم محلی معین از برای هر یک وضع کرده  اند، از 
ّ
شد در مفردات مراتب شود4 مرک

برای آحاد و عشرات و مآت:

و از برای مرکب این مراتب با آحاد الوف و عشرات الوف و مآت الوف به این وضع:  

و همچنین است آحاد الوف الوف و عشرات الوف الوف و مآت الوف الوف:

.
ً
1. ایضا

2. تهران: شد.

3. تهران: گرفته  اند.

4. مجلس و تهران: بود.
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الی غیرالنهایه، اما طریق تنصیف الی تعشیر که کسور تسعه می  نامند، اما تنصیف که 

اّول کسور تسعه است در عدد واحد آسان است که هر چه هست نصف آن را نویسند در 

ابتدا از عدد بیشتر کرده، اگر نصف صحیح دارد همان1 را باید  اعداد متکثره مثل:          

نوشت و اگر نصف صحیح ندارد و یکی عدد از آن مرتبه را گذاشته، نصف باقی را که 

صحیح است نویسند و آن یکی گذاشته شده ده است نسبت به عدد نخست خود، آن را بر 

عدد نخست او افزایند و به  همان قاعده که نصف صحیح دارد یا ندارد و تمام کند در مثال 

مذکور که نصف صحیح در مراتب هست.2

دینار را با دینار و  دینار            دو     دینار را یک  دینار کند 

که مجموع  شود. مثال دویم: چون پنج هزار که عدد اّول است نصف صحیح 

ندارد چهار هزار آن را نصف کنیم دو هزار شود و هزار آن را ده گرفته بر پانصد افزائیم 

 شود، آن هم نصف صحیح ندارد، چهارده آن را که هزار و چهارصد است نصف 

کرده  نویسیم و یک آن را بر پنجاه افزوده یکصد و پنجاه شود. باز نصف 

صحیح ندارد صد و چهل آن را هفتاد و نصف نویسیم ده آن را بر پنج افزوده پانزده شود 

نصف آن را چون صحیح ندارد از چهارده گرفته هفت3 نویسیم و یک آن را بر پنج هزار دینار 

افزوده، پانزده هزار دینار شود. باز نصف صحیح ندارد چهارده هزار آن را هفت هزار دینار 

نصف کنیم و هزار دینار آن را بر پانصد دینار افزوده هفتصد  دینار نصف صحیح آن 

1. مجلس و تهران ندارد.

ــل  ــن آورده اســت: »در عم ــن چنی ــر ای ــن علی  اکب ــت ب ــام هدای ــه ن ــک شــخصی ب 2. در حاشــیه مل

تنصیــف الــی تعشــیر در صــورت مراتــب بــه تجنیــس و رفــع خیلــی سهویســت می  تــوان از عهــده 

 مــن جنــس کســر معیــن و 
ً
برآمــد. »حــرره هــا هدایــت« و پائیــن آن: »اّمــا التّجنیــس فجعــل کســورا

ــر«.  ــد هدایــت بــن علی  اکب . العب
ً
ــا الّرفــع فجعــل الکســور صحاحــا اّم

3.  ملی: نصف.
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را مرقوم داریم1 و یکصد دینار را بر پنجاه افزوده، نصف صحیح آن را هفتاد دینار نویسیم، 

ده2 دینار3 آن را بر پنج دینار افزوده، پانزده دینار شود. نصف آن هفت دینار و نیم شود 

بنویسیم. مجموع این نصف  شود. هرگاه خواهند بدانند عمل نصف صحیح 

است همان مبلغ نصف را دو مساوی کرده، مبلغ نصف کرده شده حاصل آید، اگر مطابق 

 سهو است، چنان  که از مثال مذکور فوق ظاهر می  شود. اما تثلیت که دویم 
ّ

است صحیح واال

کسور تسعه است باید از مرتبه فوق گرفت اگر ثلث صحیح در جمیع مراتب باشد بعینها 

نوشت چون  که از سه هزار تومان ابتدا کنند و نویسند  شود و 

اگر ثلث صحیح ندارد مرتبه فوق را با مرتبه تحت آن مقابل کرده ثلث صحیح آن را گرفته 

نویسند و مابقی را بر مرتبه بعد افزایند و عمل را تمام کنند مثل  دو هزار 

تومان که در مرتبه اّول است، ثلث صحیح ندارد، با مرتبه تحت آن که دویست تومان است 

مقابل   کنیم گوییم: بیست و دو صد تومان است، بیست و یک صد تومان آن ثلث صحیح 

دارد که هفتصد تومان باشد آن را نویسیم و صد تومان باقی را با مرتبه بعد از آن که بیست 

تومان است مقابل کرده دوازده ده تومان شود. ثلث صحیح آن چهل4 تومان را نویسیم، بعد 

از آن دو تومان را چون ثلث صحیح ندارد بر دو هزار دینار افزائیم، بیست و دو هزار دینار 

شود، ثلث صحیح آن از بیست و یک هزار دینار هفت هزار شود، نویسیم یک هزار دینار 

باقی را بر دویست دینار مرتبه بعد از آن افزوده، دوازده صد دینار شود، چهارصد دینار آن را 

که ثلث آن است نویسیم، بیست و دو دینار باقی را هفت دینار ثلث نویسیم و از یک دینار 

باقی ثلث دینار و عمل را تمام کنیم  و صحت و بطالن عمل به مساوی 

 باطل. 
ّ

کردن عمل ثلث است، اگر مساوی عددی که ثلث آن گرفته شده هست صحیح واال

اّما تربیع که سیم5 کسور تسعه است. و اّول عدد را نصف کرده آن نصف را هم نصف کنند 

حاصل ربع باشد، چون ده تومان  که نصف آن پنج تومان  است 

1. مجلس ندارد.

2. ملی ندارد.
3. مجلس ندارد.

4. ملی: چهل تومان است آن را نویسیم. 

5. ملی: سیوم. 
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و نصف پنج تومان  چون دو تومان و پنج هزار را چهار مساوی کنند1 ده تومان 

شود. اما تخمیس که چهارم کسور تسعه است عشر عدد را دو مساوی کرده خمس شود 

مثل ده تومان که عشر آن یک تومان  است و یک تومان چون دو مساوی شد 

خمس  شود و دو تومان خمس ده تومان است. اما تسدیس که پنجم کسور 

تسعه است همان ثلث عدد را نصف کرده سدس شود. چون شش تومان  که 

ثلث آن  نصف  دو تومان2 و نصف دو تومان3 و یک تومان 

و شش یک شش تومان  است. اما تسبیع که ششم کسور تسعه است چنان 

است که اگر عدد واحد و سبع آن صحیح است چون هفت، در یک از مراتب سبع آن که 

یک است بگیرند چون هفت دینار و هفتصد دینار و هکذا و اگر واحد است و سبع صحیح 

ندارد به مرتبه تحت آن تنزل دهند با سبع صحیح آن مرتبه گرفته مابقی را باز تنزل داده تا 

عمل تمام شود مثل  که سبع صحیح ندارد و آن را به مرتبه تحت که هزار دینار 

است تنزل دهند4 شصت هزار دینار شود، پنجاه و شش هزار دینار آن سبع صحیح دارد و 

آن هشت هزار دینار است نویسیم، چهار هزار باقی مانده را چون سبع صحیح ندارد و به 

مرتبه تحت آن تنزل دهیم چهل صد دینار شود. سی و پنج صد دینار آن پانصد5 دینار این 

پانصد دینار سبع صحیح داشت گرفتیم پنج صد دینار باقی مانده را به جهت نداشتن سبع 

تنزل به مرتبه تحت دادیم پنجاه و ده دینار شد، از چهل و نه و ده دینار هفت ده دینار گرفتیم 

هفتاد دینار شد. نوشتیم یک ده دینار باقی مانده را از هفت دینار آن یک دینار سبع گرفتیم6 

1. مجلس: شود. 

2. مجلس ندارد. 

3. همان.

4. مجلس ندارد.

5. تهران: پانصد.

6. ملی: پنج صد. 
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نوشتیم و از سه دینار باقی سه سبع دینار مجموع شد  چون هفت مساوی 

کردیم شد شش تومان و اگر عدد متکثر است و هر یک را سبع صحیح است همان نوع سبع 

گیرند چون  که سبع آن  می  شود و اگر سبع صحیح ندارد از مرتبه 

فوق گرفته سبع صحیح آن را در صورت داشتن بگیرند، مابقی را به مرتبه تحت آن تنزل داده 

به  همان قانون1 باز سبع صحیح را گرفته تا مرتبه آخر تمام نمایند2 مثل  هفت 

تومان آن سبع صحیح داشت یک تومان نوشتیم، یک تومان باقی را به مرتبه بعد آن تنزل دادیم 

با هشت هزار هجده هزار دینار3 شد، چهارده هزار آن دو هزار دینار سبع صحیح داشت 

نوشتیم، چهار هزار دینار باقی را تنزل دادیم به مرتبه بعد که هشتصد دینار داشت چهل و 

هشت صد دینار شد چهل و دو صد دینار آن سبع صحیح داشت ششصد دینار نوشتیم، 

باقی ماند ششصد دینار تنزل به مرتبه تحت آن دادیم با پنجاه دینار شد، شصت و پنج ده 

دینار شصت و سه ده دینار آن نه ده دینار سبع صحیح داشت، نود دینار نوشتیم، بیست 

دینار ماند چهارده دینار آن سبع صحیح داشت نوشتیم از شش دینار باقی هم شش سبع 

گرفتیم شد مجموع  هفت مساوی کردیم گردید  اّما تثمین که 

هفتم کسور تسعه است ربع عدد را چون نصف کنند ثمن آن شود مثل  

که ربع آن دو تومان و نصف ربع دو تومان  یک تومان و هشت یک هشت تومان 

است. اما تنسیع که هشتم کسور تسعه است چون عددی را ثلث کنند ثلث آن ثلث تسع 

است4 مثل  که ثلث آن  سه تومان و ثلث سه تومان  

و یک تومان نه یک نه تومان است. اما تعشیر که نهم کسور تسعه است در عدد واحد 

و متکثر صحیح العشر عشر آن را گیرند چون   که تومان  عشر 

آن است و  که عشر دارد و در واحد و متکثر غیر صحیح العشر مثل اعمال 

سابق از مرتبه فوق گرفته تنزل دهند و عشر گیرند تا عمل تمام شود چون  

هشت تومان را تنزل داده هشتاد هزار دینار شود هشت هزار عشر گرفته نویسند و هشت 

1. مجلس: قاعده.

2. مجلس: شود. 

3. مجلس: دینار به تکرار آمد. 

4. تهران و ملی: باشد.
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هزار را تنزل داده هشتاد صد دینار شود هشتصد1 دینار عشر گرفته نویسند و هشت صد 

دینار باقی را تنزل داده با پنجاه دینار هشت صد و پنجاه دینار هشتاد و پنج دینار عشر آن را  

نویسند2 مجموع شود. چون ده مساوی کنند گردد   اما تضعیف 

دو مساوی کردن است. اگر مبلغ بی  کسر باشد همان را دو مساوی کنند، چون یک تومان 

که دو تومان شود و اگر با کسر است بر خالف اعمال سابقه از مرتبه تحت گیرند و دو 

مساوی کنند. هرگاه بعد از دو مساوی شدن با همان مرتبه متحد است در جای آن نویسند 

و اگر زیاده است هر چه تا ده نسبت به آن مرتبه نرسیده در جای آن مرتبه نویسند و اضافه را 

نسبت به مرتبه فوق هر ده را یک حساب کرده بر تضعیف فوق افزایند چون   

که تضعیف آن  شود چه ابتدا از هفت دینار کرده چهارده دینار شود، چهار 

دینار آن که با هفت دینار در مرتبه متحد است در جای هفت دینار نویسند و ده دینار آن 

را که نسبت به مرتبه فوق آن حکم یک دارد بر تضعیف پنجاه دینار افزایند یازده شود یک 

آن را که ده دینار است و پنجاه دینار در مرتبه متحد به جای پنجاه دینار نویسند و ده را 

به  همان دستور مرقوم یک گرفته بر ده تضعیف پانصد دینار افزایند تا یازده شود باز یک آن 

را که یکصد دینار می  شود بر3 جای پانصد دینار نویسند4 و ده آن را باز یک حساب کرده 

بر تضعیف پنج هزار دینار افزوده یازده هزار دینار می  شود یک آن را که هزار دینار باشد 

برجای پنج هزار دینار نویسند و ده آن را باز یک حساب کرده بر تضعیف پنج تومان که ده 

می  شود افزایند یازده شود، یک تومان را به  همان قانون در جای پنج تومان نویسند و ده را که 

یک حساب کرده بر مرتبه فوق برده، ده تومان نویسند که مجموع آن یازده تومان و یک هزار 

و یکصد و چهارده دینار می  شود. اّما جمع و آن با هم میزان کردن دو مبلغ یا بیشتر است 

چون دو تومان  و یک تومان  که جمع کنند سه تومان  

شود که جمع کنند شود پانزده هزار   و هجده هزار   و چهار تومان 

 و پنج هزار و هفتصد دینار كه جمع كنند  و در جمع هم 

1. مجلس ندارد.

2. همان.

3. ملی: در.

4. مجلس: می  نویسند. 
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همان قانون تضعیف ملحوظ است که ابتدا از مرتبه تحت کنند و جمع نموده اگر با همان 

مرتبه عددی اتحاد دارند نویسند و عالوه آن را هر ده عدد را. 

شرح	دویم:	در	وضع	مقدار1

هو العزیز تعالی2 

هرگاه مبلغی باقی آمده باشد و معلوم نباشد که تومانی یکصد دینار از مبلغ حشو چقدر3 

موضوع شده و این مبلغ باقی آمده است، باید یک ده یک از مبلغی که باقی آمده است 

معین نمایند و هکذا ده یکی دیگر از ده یک بگیرند و همچنین ده یک دیگر از ده یک 

ده یک بگیرند تا آن که همین قسم هفت ده یک گرفته شود، آن وقت ده یک اّول و سیم و 

پنجم را بیندازند، پس از آن ده یک دوم و چهارم و ششم و هفتم را میزان نموده، بر مبلغی 

که از مبلغ حشو چه از وضع تومان یکصد دینار باقی آمده است عالوه نمایند و هر دو 

مبلغ میزان کرده در حشو کتابت کنند. بعد از آن تومانی یکصد دینار را از روی قاعده از 

مبلغ حشو موضوع دارند، تومانی یک صد دیناری که نامعلوم بوده مشخص می  شود و باقی 

مطابق خواهد آمده و قاعده مأخذ عمل مذکور از این قرار است.

بیان	چهارم4	در	معنی	خط
 لفظی است عربی صاحبان علم هیأت تعریفی کرده  اند که آنچه قابل اشاره حّسیه بود و از 

جهت طول قسمت پذیر شود خطی است، در اصطالح آنچه را نویسند خط گویند و خط 

به معنی غضب هم آمده است، چنان  که گویند در خط شد یعنی غضب شد. اهل این فن 

را دو نوع خط است: غیر مکتوب و مکتوب و هر کدام در تشخیصی مذکور شود. 

1. در مجلس بعد از این آمده: شرح دویم در وضع مقدار، ولی توضیحی به دنبال آن نیامده است.
2. این مطلب فقط در ملی آمده است. 

3. اصل: چه قدر.

4. مجلس فاقد مبحث بیان چهارم با توضیحات آن است.
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تشخیص اّول: در خط غیر مکتوب
تشخیص دویم: در خط مکتوب 

تشخیص اّول: در خط غیر مکتوب و آن هشت بود، یکی موّرب و هفت مستقیم در دو 
تفصیل بیان شود: 

تفصیل اّول: در موّرب 
تفصیل دویم: در مستقیم 

تفصیل اّول در موّرب: خطی است کوچک طولی و عرضی که در ضلع یُسری سر فرد 
تبه کردن، چنان  که مثلثی حاصل گردد و پیدا شود تا سر فرد را از پای فرد امتیازی باشد. 

 طوالنی است، اّول خطی است که در وسط 
ً
تفصیل دویم: در خطوط هفت  گانه مستقیم کال

فرد از دو ته کردن کاغذ جهت بریدن فرد به  هم رسد و شش خط دیگر خطوطی که متوازیا1 

از دنبال قلم می  کشند چنان  که اّول و آخر به قدر عرض انگشتی به دمهای فرد فاصله دارد و 

دویم و پنجم از آن دو به قدر مناسب دورتر است و سیم و چهارم به شرح آن  ها از آن  ها. 

تشخیص دویم در خط مکتوب: سه نوع است طولی و عرضی و کمانی، دو نوع طولی و 
عرضی در تفصیلی و یک نوع کمانی در تفصیلی مذکور شود:

تفصیل	اّول	در	طولی	و	عرضی
تفصیل	دویم	در	كمانی2

تفصیل اّول درخط مکتوب طولی و عرضی در دو تقسیم ذکر شود:

تقسیم اّول در خط مکتوب طولی

تقسیم دویم در خط مکتوب عرضی

1. تهران: متوازیه.

2. »کمانی« در ملی نیامده است.
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تقسیم اّول در خط مکتوب طولی و آن دو خط است هر یک در تنقیحی مرقوم گردد:
تنقیح اّول در خط جایزه

تنقیح دویم در خط بطالن 

تنقیح اّول: در خط جایزه تعریف آن ان شاءهللا تفضیال1ً در بیان جایزه مذکور می  شود و 
این خط از خطوط اختصاصی اهل دفتر است و سایر مردم که قانون حساب و دفتری را 

.
ً
 نادرا

ّ
آگاه نیستند استعمال خط جایزه را نکنند اال

تنقیح دویم: در خط بطالن. محاسبین تجارت و اهل حرفت را رسم است که دفعه 
بابت یا صیغه را نویسند و بعد ملتفت شوند که سهو یا غلط بوده است به طریق »نه« ]9[ 

هندسه بر آن دفعه یا بابت یا صیغه کشند تا مشخص شود که باطل است و جزو میزان 

نمی  شود بدین صورت: 

اهل دفتر چنین کاری نکنند بلکه در چنین محلی چنان  که ان شاءهللا در جای خود مذکور 

شود »به	میزان	نمی		رود« نویسند و همین خط را در مضامین تحریرات که مسوده کنند و 
غلط شود نیز بکشند تا معلوم شود که تغییر یافته است.2  

    تقسیم دویم:3 در خط مکتوب عرضی هر چه الزم شود از دفعه و بابت و صیغه  ها 
یا مستقیم است یا موّرب یا موّرب به شکل مستقیم، مستقیم و موّرب در تنقیحی و موّرب 

به شکل مستقیم در تنقیحی بیان شود:

1. در ملک » تفصیاًل« نیامده است. 

2. »است« در ملی نیامده است.

3. تهران: دوم.
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تنقیح اّول در خط مکتوب مستقیم و موّرب

تنقیح دویم در خط مکتوب موّرب به شکل مستقیم

تنقیح	اّول	در	خط	مکتوب	مستقیم	و	مورب	هر	یک	در	مقاله	ایی	ایراد	شود:
مقاله اّول در خط مکتوب مستقیم

مقاله دویم1 در خط مکتوب موّرب 

مقاله	اّول	در	خط	مکتوب	مستقیم:	
هر خطی که در دفاتر و محاسبات و بروات و قبوض و طومارها غیر از صیغه اّول که در 

دفاتر لفظ روزنامچه و سررشته است و در بروات و قبوض و طومارها صیغه که در سر 

 دو 
ّ

 مستقیم کتابت می  شود چه بابت و چه دفعه و چه سایر صیغه اال
ً
آنها نویسند جمعا

صیغه الباقی و الفاضل که مستقیم به شکل موّرب کتابت می  نمایند و این خطوط مستقیم 

 در بدن افراد و دفاتر2 وضع محاسبه و غیره نوشته می  شود، ولی 
ً
و الباقی و الفاضل تماما

در محاسبات مفرده و من ذلک و حرف اّول و حرف ثانی و الباقی و الفاضل و آن صیغ 

دیگر که در تحت الباقی و الفاضل می  آیند3 اگر در غیر بدن کتابت شوند غلط است، سایر 

هرگاه ضلعی و نصف ضلعی یا کمتر یا بیشتر یا گوشواری یا حشوی یا منهایی کتابت 

شوند عیبی ندارد. 

مقاله دویم4 در خط مکتوب موّرب:
   در دفاتر دو خط موّرب است که در طرح دفاتر و در فرد اّول مرقوم دارند: یکی لفظ 

روزنامچه و دیگر لفظ سررشته و در محاسبات طومارها خطوط مّورب از قرار تفصیل است 

که در هر جا مفصل5 باشد نگارند: 

1. همان.

2. ملی: دفاطر. 

3. ملک: آن صیغ دیگر که در تحت الباقی و الفاضل می  آیند به تكرار آمده. 

4. تهران: دوم.

5. ملی: مختصر، تهران: مقتضی.



87 دفعه  اّول

تنقیح	دویم	در	خط	مکتوب	موّرب:
به شکل مستقیم الباقی و الفاضل که قبض محاسبات و باید در بدن کتابت شود و االضافه 

و جملتان و بالزیاده و یکون و یزاد و یحسب، که این  ها همه اختصاص به حساب دارند و 

 بی  مد که آن هم در حساب و غیر آن می  آید، صورت 
ً
غیر از گوشوار کتابت نمی    شوند و مقررا

هر یک در محل خود ان شاءهللا تعالی مرقوم خواهد شد. 

تفصیل	دویم1در	خط	كمانی:
این خط از مرسومات تّجار و اهل حرفت است که در محاسبات خود حسابی را که با مّودی 

پرداخته، در یک دفعه یا دو دفعه یا بیشتر خطی کمانی بدین صورت بر گرد دفعه بکشند.2

 
ً
و این خط را در پیش خود رسم کرده  اند که محاسبه گذشته است و اهل دفتر را اصال

این نوع خط معتبر نیست، والسالم.3 

بیان	پنجم	در	معنی	سیاق
و سیاق عربی است، صاحب کنزاللغه گوید: سیاق راندن و جان کندن و مضارع او یسوق 

آید، زیرا که ماضی او بر وزن ساق است بر مثال قال، چون قال یقول مانند ساق یسوق 

و از هفت وجوه اجوف است و در اصطالح »نامی« گوید4: ساق در لغت راندن و در 

1. تهران: دوم. 

2. ملی و تهران: کشند. 

3. » والسالم« در ملی و تهران نیامده است. 

4. ملی: گویند. 
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اصطالح جمع و خرج به دستوری که استادان مقرر کرده و به جهت هر امری رقمی و برای 

هر حسابی تعیین نموده  اند.1 

دویم	در	اسامی	اندازه			و	غیره	مشتمل	بر	شش	صیغه	كه	شرح	هر	یك	در	ذیل	صیغه	
آن	به	قدری	كه	بایست	گفته	می		شود	ان	شاءاهلل.2

اندازه       جلد       دفتر

ریسمان     فرد     فرد بر

اندازه
لغت فارسی است به فتح همزه و نون و دال ابجد و الف و زاد و  های هوز در لغت سه 

معنی دارد، چنان  که صاحب فرهنگ جهانگیری گوید: اّول قیاس باشد، دویم قوت و قدرت. 

شیخ نظامی راست شعر:

پژوهنده را یاوه زان شد کلید      كه اندازه خویشتن در تو دید

 سیم پیمانه هر چیز را گویند، تم3 کالم. و در اصطالح اهل این فن چیزی را گویند 

که از مقّوا سازند دو ته4 یکی ضخیم و یکی نازک. دو سوراخی در وسط آن باشد و فرد 

را در آن گذارده به مقراض قطع نمایند تا اطرافش مساوی باشد. در حقیقت معنی سیم 

لغوی است. 

جلد
لفظ عربی است در لغت،5 در اصطالح دو پارچه مقوای پوست گرفته یا دو تخته چوب را 

گویند که قدری از فرد بزرگتر ساخته دفتر را در میان آن دو گذارند و به ریسمان مستحکم 

 از بابت تسمیه کلی به اسم جزو دفتر 
ً
کنند تا در حمل و نقل از هم متفرق نشود و مجازا

1. تهران، ملی و مجلس: نموده. 

2. »ان شاءهللا« فقط در ملك آمده. 

3. »تم« در تهران و ملک نیامده است. 

4. مجلس: که ته. در تهران نیامده است. 

5. در ملک »لغت« نیامده است.
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را جلد گویند، چنان  که گویند فالن مشاق در پشت جلد فالن مستوفی یا ُمحّرر کار می  کند، 

یعنی از روی دفتر او علم سیاق می  آموزد. مخفی نماند که پشت جلد گفتن از بابت آن 

است که دفتر را پس از گشودن محّرر رو به خود می  گذارد و مشاقی که می  نویسد مواجه 

محّرر است، گویا در پشت جلد نشسته است. 

دفتر
در اصطالح عبارت است از افرادی چند که در آن کتابت احکام روز به روز یا تشخیص 

مالیات و غیره والیات یا جمع و خرج صاحب  جمعی یا توجیه برات و حکم فرامین و 

ارقام و تعلیقه  جات نوشته شده باشد جمع آن دفاتر است و دفاتر پنج نوع بیش نیست: 

]بابت[ اّول دفتر روزنامچه                          ]بابت[  دویم و سویم دفتر اوارجه 

]بابت[ چهارم و پنجم دفتر توجیهات و مقررات                ]بابت[  ندارد

و شرح طرح هر یک از دفاتر و بستن و گشودن دفتر در چهار بیان گفته شود: 

بیان	اّول	در	دفتر	روزنامچه																																																													
بیان	دویم	در	دفتر	اوارجه

بیان	سیم	در	دفتر	توجیهات	و	مقررات																																													
بیان	چهارم	در	دفتر	بست	و	گشادن1 

1. مجلس: در بست و گشادن دفتر، تهران: در بستن و گشادن دفتر و ملی: در بست و گشادن دفتر.  
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بیان	اّول
در طرح و وضع دفتر روزنامچه که آن را امُ  الجراید و جریدة التعلیق و قانون نیز   گویند و آن 

 در سر فرد اّول به بدنی کتابت 
ً
مقدم بر سایر دفاتر است، آنکه اّول روزنامچه به صیغه مّوربا

کرده در زیر آن در خط وسط فرد متصل به خط روزنامچه نویسند که سنه فالن و بعد1 از 

عرض سر انگشت، از سر فرد پایین  تر در بدن نویسند که شهر فالن و در زیر شهر فالن 

بالفاصله بدنی نگارند یوم فالن و هرچه در آن روز از صاحب کار صدور یابد از احکام 

ر تکرر صیغ 
ّ
م و تأخ

ّ
تشخیص مالیات و جمع و خرج و فرامین و بروات بدون مالحظه تقد

در تحت یوم فالن نگارند بدین صورت:

  

حک و اصالح2 در دفتر روزنامچه هست، زیرا كه نسخه اصل است در عدم حك و 

اصالح )اصطالح اهل حساب آن است که در تحریرات یا تقریرات به ُمحّرر آنچه را باید 

نوشت اگر دفعه و بابت اقتضای کتابت کند گویند دفعه یا بابت نوشته شود و در زیر آن  ها 

اسم آنچه را خواهند نویسند(3	مثل آنکه  جنس نقد جنس 

باید نوشت:  بابت نویسند گویند به صیغه  یا  و اگر خواهند همان اسم را به جای دفعه 

1. تهران و مجلس: به قدر.

2. ملی: اصطالح.
3. مطالب داخل پرانتز در ملک، ملی و تهران در حاشیه آمده است.
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مثل                            یوم حک و اصالح1 در دفتر روزنامچه نیست، زیرا که نسخه 

اصلی است2 و اعتبارش در عدم حک و اصالح است اگر حکمی تغییر یابد در زیر همان 

دفعه یا صیغه اعتراضی نمایند که مشخص شود نوع تغییر جداست همچنین جایزه هم در 

این دفتر مجوز نیست، زیرا که جایزه عالمت مقابله نسخه فرع با اصل است و این خود 

اصل نسخه  ها است پس3 جایزه کشیدن خطاست.

بیان	دویم
در طرح دفتر اوارجه که در حقیقت یک دفتر است اّما که می  گویند: یکی تشخیص مالیات 

و غیره والیات است و یکی جمع و خرج صاحب  جمعان. طریقه طرح در دفتر اوارجه 

مالیات و غیره است که با تشخیص مالیات یا صادریات یا مالیات سایرالوجوه اگر مالیات 

والیات است یا مالیات ایالت و احشامات اگر مالیات والیات است بعد از نوشتن لفظ 

 بجای روزنامچه قید سنه به طریقی که در دفتر روزنامچه گذشت لفظ اوارجه 
ً
سررشته   موّربا

در بدن فرد عرض سه انگشت به سر فرد مانده کتابت نمایند. بعد از آن صیغه ابواب المال 

و لفظ مالیات و صیغه والیات و مملکت و اسم والیات را بدنی کتابت کرده جمع را در 

تحت آن دو بارز نویسند بدین صورت:

سررشته
و اگر مالیات ایالت و احشامات است به جای لفظ ایالت یا احشامات هر کدام خواهند 

1. ملی: اصطالح

2. ملی به اشتباه »خالی است« را در متن آورده، در حالی که مربوط به رقم باال است. 

3.  »پس« در ملک نیامده است.
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یا لفظ طایفه بدنی کتابت کرده جمع را در زیر طایفه در بارز نویسند بدین صورت: 

 و صیغه احشامات1 به جای ایاالت در نوشتن مالیات احشام نویسند بدین صورت 

است:2

و اگر تشخیص صادریات و سایرالوجوه است به جای لفظ مالیات، لفظ صادریات یا 

سایرالوجوه نگارند باقی عمل را به  طریق تشخیص مالیات به اتمام رسانند.

و اگر صادریات ایالت و احشامات است به طریق مالیات ایالتی و احشامی طرح فرد 

نمایند و لفظ سایرالوجوه که به جای صادریات مرقوم می  شود بدین صورت:  

1. بعد از آن در ملی، تهران و مجلس »است« آمده است. 

2. در مجلس نیامده است. 
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یا لفظ طایفه بدنی کتابت کرده جمع را در زیر طایفه در بارز نویسند بدین صورت: 

 و صیغه احشامات1 به جای ایاالت در نوشتن مالیات احشام نویسند بدین صورت 

است:2

و اگر تشخیص صادریات و سایرالوجوه است به جای لفظ مالیات، لفظ صادریات یا 

سایرالوجوه نگارند باقی عمل را به  طریق تشخیص مالیات به اتمام رسانند.

و اگر صادریات ایالت و احشامات است به طریق مالیات ایالتی و احشامی طرح فرد 

نمایند و لفظ سایرالوجوه که به جای صادریات مرقوم می  شود بدین صورت:  

1. بعد از آن در ملی، تهران و مجلس »است« آمده است. 

2. در مجلس نیامده است. 

و طریقه طرح دفتر اوارجه جمع و خرج آنکه1 بعد از نوشتن لفظ سررشته دسته و لفظ 

حاصیل 
ّ
الت و  نوشته  ابواب المال  جای  به  بدنی  ارباب التحاویل  لفظ  اتصاالت  در  اوارجه 

کوچک در حشو آن نگارند بدین صورت: 

یا  است  غیره  و  حکام  جمع  تشخیص  یا  هم  آن  است  جمع  تشخیص  غرض  اگر 

تحویل داران هرگاه تشخیص جمع حکام و غیره است بعد از نوشتن سررشته و سنه2 و 

حاصیل در اتصاالت لفظ التحاویل و لفظ صاحب  جمعان 
ّ
اوارجه و ارباب التحاویل و الت

و لفظ عالیجاه یا عالی  شأن و لفظ مفرده بدنی کتابت کرده هر چه بر آن جمع است در زیر 

مفرده نویسند بدین صورت: 

و هرگاه تشخیص جمع تحویل  داران است به  جای لفظ صاحب  جمعان لفظ تحویل  داران 

1. »آنکه« در مجلس نیامده است. 

2. در ملک و مجلس نیامده و در ملی: دسته.
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نویسند بدین صورت:

و هرگاه غرض1 تشخیص تنخواه تحصیلی باشد در زیر ارباب التحاصیل و التحاویل 

لفظ التحاصیل و لقب یا اسم محصل را بدنی کتابت کرده و تنخواه که تحصیل او داده شده 

است: نویسند بدین صورت:

بهتر آن است که هر یک از این صیغه  ها را بعد از آوردن آنچه به اتصاالت الزم است 

در فردی به  خصوص که جای میزان بنه باشد نویسند.2

بیان	سیم	در	طرح	دفتر	توجیهات	و	مقررات
دفتر توجیه دفتری است که در آن ثبت وجه بروات3 را که نمودی حواله می  شود. رسم طرح 

دفتر توجیه آن است که بعد از لفظ سررشته اتصالی و سنه، لفظ توجیهات به جای لفظ 

1.  »غرض«در ملک، تهران و مجلس نیامده است. 

 نوشته شده است. 
ً
2. در مجلس »بدینصورت« سهوا

3. ملی: برات.
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اوارجه کتابت کنند و مقررات کوچک در حشو آن نویسند و لفظ توجیهات بدون مقررات 

بدنی گفته، پس از کتابت توجیهات بدون مقررات هر صیغه از مخارجی که باشد به لفظ 

یا در زیر دفعه نوشته بهتر آن است که در نوشتن صیغ رعایت حرف هر صیغه به ترتیب 

حروف تهجی بشود و چون صیغه یا دفعه نوشته شود در تحت آن برات1 نوشته مبلغ برات را 

ی نوشته در تحت 
ّ
گوشواری کتابت کنند و بعد از اتمام مبلغ محاذات صیغه برات وجه مد

آن نویسند که حواله فالن و مبلغ را در بارز آن مرقوم دارند بدین صورت: 

)باید علت کتابت گوشواری به وفور را در تحت صیغه برات نویسند(2 

و دفتر مقررات دفتری3 است که در آن ثبت مضامین و احکام و برآورد و عملکرد و 

ممیّزی و غیره در آن مرقوم است. طریقه طرح آن آنکه4 بعد از نگارش سررشته و توجیهات 

و مقررات کوچک5، مقررات بدنی کتابت کرده، هرچه از احکام و غیره که خواهند ثبت 

1. ملک: برات دوبار آمده است. 

2. مطالب داخل پرانتز در ملک و ملی در حاشیه نوشته شده است. 

3. در مجلس دفتری راست به تکرار آمده است بدینصورت: »دفتر مقررات دفتریست دفتری است«. 

4. »آنکه« در مجلس و تهران آمده است. 

5. »کوچک« در مجلس نیامده است. 
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کنند در تحت آن به صیغه1 فرمان2 یا رقم یا برآورد یا عملکرد یا ممیزی3 یا غیر آن  ها نگارند 

بدین صورت: 

بیان چهارم در بستن و گشودن4
 و 

ً
دفتر افراد را چنان  که آسان باشد در میان دو جلد گذارده با ریسمان به نوعی که طوال

 چند مرتبه دور جلد را بگیرد محکم ببندد. گشودن آن  چنان است که ریسمان را پس 
ً
عرضا

ریب بایستد 
ُ
از بازکردن از دور جلد دسته کرده، در زیر یکی از جلد به طریقی که آن جلد ا

گذارند طرفی دیگر را هم چیزی گذاشته هر فردی که محتاج به کتابت آن باشند آنجا را 

گشوده کتابت یا نقل از آن نمایند، چنان  چه خواسته باشند که فردی را از الی دفتر بیرون 

آورند و آن محل را به  هم گذارند رسم است که فرد بعد از آن را بلند کرده از طول به عرض 

سایر فردها بگذارند تا بعد از رفع احتیاج از فرد برون آورده جای آن مشخص باشد و این 

1. »بصیغه« در مجلس و تهران اینگونه آمده است. »بصیغه یا رقم«.

2. در مجلس »فرمان« نیامده است. 

3. »ممیزی« در مجلس نیامده است. 

4. در مجلس از اینجا تا اتصاالت گوشواری افتاده است.
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بلند کردن فرد را علم گویند که محّرر به مشاق می  گوید فالن فرد را علم کن، یعنی به  همان 

طریق بلند کرده نشان بگذارند.

ریسمان
لفظی است فارسی و مشهور آن را بر دور دفتر به قسمی که مذکور خواهد شد می  پیچند 

که از ابتر شدن محفوظ نمایند. 

فرد
عربی است در لغت ابجد، زوج نباشد چون یکی و سه و پنج و امسال آن  ها1 و در اصطالح 

اهل این فن پارچه کاغذی مربع طوالنی است که از برای نوشتن محاسبات درست کنند. 

 آن است که کاغذ فرد را در اندازه گذارده از 
ً
جمع لغوی و اصطالحی افراد آنست، غالبا

فرد بُر قطع نمایند. 

فرد	بر
لغتی است مرکب از عربی و فارسی، بلکه مرکب از فارسی اصطالح اهل حساب و آن آلتی 

است آهنی به طریق نقش بر صحافان درست کرده کاغذ را در اندازه گذارند و بر روی تخته 

گذاشته زیادتی آن را قطع کنند. به مقراض هم این عمل می  شود و اسهل است.

1. ملی: این  ها. 





دفعهدویمرداصطالحات
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دویم در اصطالحات مبنی بر دو بابت:

اّول	در	اصطالحات	غیر	مکتوب
دویم	در	اصطالحات	مکتوب

اّول	در	اصطالحات	غیر	مکتوب	محتوی	بر	151	صیغه	
ابتر شدن- اتصاالت- بارز- بدن 

حشو- سر فرد - ضلع - طومار - تاراج

قرینه - گوشوار- گوش گوشوار 

گوش گوش گوشوار

گوشه کردن - مفاصا – میزان

معنی هر یک در تحت صیغه خود چنان  که شاید ان شاءهللا می  آید. 

ابتر	شدن	دفتر
عبارت از آن است که افراد دفتر از هم ریخته و پراکنده شود و از نظم و ترتیبی که رسم 

 در دفتر روزنامچه ایام شهر رجب در 
ً
است و طرح دفتر به آن قانون شده بیرون رود، مثال

شهر شعبان افتد و به عکس و در دفتر اوارجه مفرده اصفهان با من ذالک فارس متصل گردد 

و یا2 برخالف و در دفتر توجیهات بروات انعام به جای صیغه تکلیف قرار گیرد و مخالف 

1. در متن به صورت سیاق است. 

2. »یا« فقط در ملی آمده است. 
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آن حکایتی در این باب از خواجه و داستان نظام الملک این فلک1 بحر فضل او را ملک2 

مشهور است که به مناسبت ابتر شدن دفتر نگاشته می  شود گویند. 

اتصاالت
عربی و جمع اتصال است که به معنی متصل کردن باشد. اهل این فن دفعه یا بابت یا 

صیغه را گویند که در فرد پیش کتابت شده حرف از آن در آن فرد تمام نشده به فرد بعد آید 

و آن را در سر فرد و بعد نویسند که مشخص شود این فرد متصل با آن فرد است. طریقه 

کتابت اتصاالت و رسم آن در چهار بیان ذکر می  شود: 

                                                  

بیان اّول: در اتصاالت بدنی                     بیان دویم: در اتصاالت گوشواری

                                                    

بیان سیم: در اتصاالت حشوی و منهایی      بیان چهارم: در اتصاالت ضلعی 

     

بیان اّول در اتصاالت بدنی 
طریقه کتابت اتصاالت بدنی آن است که صیغه موّربی که در فرد اّول محاسبه بدنی بوده در 

 پائین که دو قرینه3 گوش گوشوار نویسند 
ً
سر فرد بعد از آن در جای کتابت اتصاالت موربا

و در زیر همان سنۀ ترکی را که در فرد اّول نوشته بودند در بارز و کوچک کتابت کنند و 

آنچه را در فرد قبل از دفعه و بابت و صیغه  ها بدنی کتابت شده و در این فرد گفتگو می  شود 

1. تهران: ملک. 

2. ملی، تهران و مجلس: فلک 

3. » قرینه« در ملی نیامده است. 
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و در تحت صیغه موّرب و سنه ترکی پائین دو خط گوش گوشوار هزینه همان صیغه موّرب 

نویسند. مقرر است که بعد از خط موّرب اتصالی خطوط مستقیم که به اتصال می  آید زیاد 

از پنج خط که هر یک از خط فوق خود به قدر دو نقطه از هر طرف کوتاه  تر باشد کفایت 

بکنند بدین صورت: 

و چنانچه اتصاالت از پنج خط زیادتر باشد تا پنج خط دیگر در سمت یسار خط پنج 

اتصال به طریق لوزیت که اّول خط به سمت پنج اتصال1 و آخرش2 به سمت باالی فرد 

باشد کتابت نمایند بدین صورت:

»نامی« نوشته است که هفت خط مستقیم هم تحریر کرده  اند.3

و تا پنج خط دیگر در سمت یمین اتصاالت اّول باز به  طریق لوزیت که اّول خط به 

سمت سر فرد و آخر به جانب اتصاالت پنج  گانه وسط تمام شود رقم کنند بدین صورت:

1. تهران: اتصاالت.

2. ملی و ملک: امرس.

3. فقط در ملک آمده است.



قوانین السیاق104104

تا1 پنج خط دیگر در جانب یسار اتصاالت یسری مورب برخالف لوزیت آن  ها تحریر 

کنند بدین صورت:  

تا2 پنج خط دیگر در سمت یمین اتصاالت بر خالف لوزیت آن  ها مرقوم دارند بدین 

صورت: 

1. ملی: با.

2. همان.
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از  یکی  آنکه  از  بعد  نمایند.  تمام  طریق  این  به  افتد  حاجت  هرچه  تا  همچنین  و 

اتصاالت در فردی حکایت از آن تمام شد در فرد بعد اتصال بیاورند لوزیت اتصال یمین 

و یسار را که برخالف آنچه مرقوم شد نگارند عیب ندارد بدین صورت:

اینکه ُمحّرران این زمان مفرده را در افراد من  ذلک و مفرده و من  ذلک را در افراد الباقی 

به اتصال می  آورند خالف قاعده است، زیرا که در من  ذلک از مفرده و در الباقی از مفرده و 

من  ذلک هیچ کدام حکایت نیست.

لفظ سنه که به این قسم از زیر سال ترکی مرقوم می  دارند در السنه و افواه ُمحّرران به 

سنه مذکور است. در بعضی افراد قدیم مالحظه شد که »فی« نوشته بود و گویا صحیح 

آن باشد یعنی در تنگوزئیل و این اشتباه در فارسی زبانان دست داده که این لفظ را به این 

صورت سنه خوانده  اند.

بیان	دویم	در	اتصاالت	گوشواری
رسم است که هر دفعه بابت و صیغه که گوشواری نوشته شود و در فرد دیگری بایست به 

 به طریق اتصاالت بدنی هر چه در میان دو خط گوشوار در 
ً
اتصال آورد اتصاالت آن  ها1 کال

تحت یکدیگر مرقوم می  شود. و در این اتصاالت شرط رعایت پنج خط هفت خط2، هشت 

باشد، بلکه هرچه شود باید در وسط نوشت اگر چه تا آخر برسد و به پشت فرد هم برود 

1. تهران: این  ها. 

2. »خط« در ملک و ملی نیامده است. 



قوانین السیاق106106

بلی خط یا صیغه اّول اتصال گوشواری را بایست از خط آخر اتصال بدنی قدری بلندتر 

نوشت تا مشتبه به اتصال بدنی نشود بدین صورت: 

    

و این عمل به جهت آن است که فرق میان اتصاالت گوشواری و بدنی ظاهر شود.1

بیان	سیم	در	اتصاالت	حشوی	و	منهایی
 اتصاالت حشوی را هم هرگاه باید نوشت در محاذات اتصاالت وسطی2 بدنی در جانب 

از یمین سر فرد از دم خط بدن فرد به اتصال آورند، بدین صورت: 

 
ً
 و جانب یمین ثانیا

ً
زیاد شدن در پنج خط این اتصاالت هم به نوشتن جانب یسار اّوال

به نهجی که در اتصاالت بدنی مذکور شد تمام می  شود و اتصاالت منهایی به  همان رسم 

باید در جانب یسار قرینه اتصاالت حشوی نگاشت، بدین  اتصاالت حشوی است که 

صورت: 

1. ملی، مجلس و تهران: باشد.

2. در تهران نیامده است. 
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بیان چهارم در اتصاالت ضلعی
رسم است که اگر از دفعات و بابت و صیغ ضلعی محتاج به نگارش در اتصاالت 

شوند بعد از نگارش اتصاالت بدنی محاذی آخر صیغه وسط آن  ها در هر یک از دو ضلع 

که آن صیغه در فرد پیش بوده، در وسط آن به جای گوش گوشوار ضلع شود اتصال را مرقوم 

دارند، بدین صورت:1 

بارز
عربی است از بروز و ظهور و در اصطالح وسط فرد محاسبه و بروات و قبوض را گویند2 

زیرا که در آنجا آنچه مکتوب می  شود بروز و ظهوری در صحت عمل و عدم تغییر و تبدیل 

دارد برخالف حشو.

1. »بدین صورت« در مجلس نیامده است. 

2. ملی: نوشته.
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بدن
عربی است، مصطلح اهل این فن از قرینه خط اّول فرد که از دنبال قلم می  کشند تا خط 

آخر بدن فرد گویند.1

تاراج
لفظی است فارسی. صاحب برهان گوید تاراج با جیم بر وزن و معنی تارات است که نهب2 

و غارت و از هم جدا کردن باشد. اهل حساب چون خواهند که فرد جزو حسابی را که 

بسیار است جمع کنند و یک میزان به آن نویسند جمع مرقوم تحت دفعات یا بابت  ها یا 

صیغ را به جایی نقد کرده آن  ها را میزان کنند و در محاسبه در محل خود نویسند این نقل 

را تاراج گویند، زیرا که بیرون بردن این  ها را از محاسبه و افراد به تاراج اموال از جایی 

شبیه کرده  اند. 

حشو
یا  ابوابجمعی  از5  آنچه  در اصطالح  برکندن4 است و  نامی گوید  لغت،  در  عربی است3 

مخارج محتاج به عملی است و در طرف ایمن محاسبه نویسند تم الکالم.6 به معنی لغو هم 

آمده است، چون مرقوم در این محل لغو است و صحیح آنچه به بارز می  آید جای کتابت آن 

را از بابت تسمیه محل به اسم حال حشو گویند. توجیهی دیگر آنکه حشو به معنی پرکردن 

است از برای حاصلی دیگر، چنان  که احشا7 از غذا برساند یا کیفیتی از آن حاصل گشته8 

1. »توضیح بدن« در مجلس نیامده است. 

2. تهران: نهیب.

3. »است« فقط در تهران آمده است. 

4. مجلس: برکندن و پر کردن، تهران و ملی: پر کردن. 

5. در مجلس نیامده است. 

6. »تم الکالم« در تهران نیامده است. 

7. اندرونه، داخل شکم. 

8. تهران و مجلس: کنند. 
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بدن مایتحلل1 شود و در حقیقت مکتوب در این محل هم انباشته آن است که پس از وضع 

آنچه موضوع می  شود یا عملی دیگر که در آن واقع شود. حاصل آنچه در بارز است خواهد 

بود. علی اّی توجیه محل حشو اّول زیر هر دفعه یا بابت آن است که در محاسبه و برات 

و تعلیقه  جات نویسند تا یک قرینه2به آخر مانده که بعد از اقتضای کتابت مرقوم شود و 

کتابت حشوی3 به جهات چند است که در هشت بیان قلمی می  شود: 

   بیان اوّل: در نقدی که خواهند جنس بخرند بدین صورت:

                                                                    

 زده اجناس 
ً
اگر اجناس مختلفه خواهند ابتیاع کنند بعد از نوشتن مبلغ در حشو مقررا

مختلفه را در بارز نگارند بدین صورت:4

1. آنچه از غذا که هضم شود و جانشین مافات گردد.

2. مجلس و تهران: مرتبه. 

3. در تهران نیامده است. 

4. در ملی نیامده است. 
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 و نوعی دیگر هم این عمل را تمام نمایند که نقد را در حشو گذارده »فی« بر آن زنند 

و اجناس را بعد از »فی« به اسم و وزن و قیمت1 که امضاء2 کند و باشد نگارنده و کل را 

در بارز نویسند بدین صورت: 

 
 

بیان دویم: 
در جنسی که خواهند نقد کنند بدین صورت: 

 زده هر 
ً
 و مسعرا

ً
اگر اجناس مختلفه در حشو باشد بعد از نوشتن آن  ها از حشو مقررا

یک را در بدن فرد نویسند و مسعر کنند و مبلغ را و بارز به میزان آورند بدین صورت: 

1. مجلس: وقت. 

2. اصل در تمام نسخ: امضی.
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بیان سیم: 
در نقدی که خواهند قدری از آن به حال خود بوده قدری جنس یا اجناس خریده1 شود2 

 حسب  العمل بر آن زده در بارز نقدی به صیغه یا تحت دفعه 
ً
به قدر آن حشو نوشته مقررا

گفته آنچه منظور است نگارند و قرینه اسم جنس یا اجناس را به صیغه ما تحت دفعه نوشته 

عمل را تمام نمایند بدین صورت:

      

  

بیان چهارم: 
در جنس یا اجناس که خواهند به حال خود بوده قدری نقد   شود جنس یا اجناس را 

 حسب  العمل زده به  همان طریق که در مورد مذکور شد عمل را 
ً
در حشو کتابت کرده مقررا

تمام نمایند بدین صورت:

1. تهران: خریده به تنهایی آمده است. 

2. مجلس: می  شود. 
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)رسم است که در هر جا که نقد و جنس کتابت شود البته نقد بر جنس مقدم نوشته 

می  شود خواه1 در اّول مرحله باشد یا بعد از تبدیل(2

   بیان پنجم: در جنس یا اجناسی که به جنس یا اجناس تبدیل نمایند یا قدری را به حال 
خود گذارده و قدری را تبدیل کنند:

   

 نقد آنچه 
ً
بیان ششم: در آنچه خواهند افزایند مبلغ یا مقدار را در حشو نویسند مقررا

 نویسند میزان هر دو را در بارز نگارند بدین صورت: 
ً
خواهند افزوده بعد از مقررا

 

1. تهران و مجلس: چون. 

2. مطالب داخل پرانتز در حاشیۀ نسخه مجلس آمده است. 
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و این عمل با نگارش جزو حشوی یا جزو آنچه عالوه می  کنند اگر جزو داشته باشند 

تفاوتی نمی  کند. 

 بیان هفتم: در1 آنچه خواهند بکاهند2 مبلغ یا تعداد مقصود را در حشو نگاشته به خط 
منها آنچه منظور است از آن3 کم نمایند بدین صورت: 

این حشو و منها هم اگر جزو داشته باشد تفاوتی در نگارش نمی  کند بدین صورت: 

1. ملک: و. 

2. اصل در تمام نسخ: کاهند. 

3. ملک: او. 
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بیان هشتم: 
در تشخیص محصوالت و غیره باز از اصل عمل را در حشو کتابت1 کرده به مقتضای 

عمل معامله را تمام نمایند. 

تشخیص
محصول شتوی2 هذه السنه قریه فلک  الدین جناب آصف  الدوله که از روی برآورده شده. 

		

سر	فرد
لغتی است مرکب از فارسی و عربی. در اصطالح اهل این فن سفیدی باالی فرد را که به 

قدر عرض سه انگشت جای کتابت اتصاالت است سر فرد گویند و سر ورق هم می  نامند. 

1. مجلس: نگارند. 

2. فقط در مجلس آمده است. 
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ضلع
عربی است به معنی پهلو. در اصطالح اهل این فن هر یک از دو1 نصف فرد را که از خط 

وسطی طولی فرد حاصل شود ضلع گویند، آنکه در جانب خالف خط موّرب سر فرد است 

ضلع یمینی و آنکه در جهت همان خط است ضلع یُسری خوانند، زیرا که در مواجه2 داشتن 

فرد، با ناظر اّول در جانب یمین است و ثانی ولی در جانب یسار. 

تأنیث یمنی و یسری به جهت آن است که آنچه از اعضای آدمی جفت است عربان 

ضمیر و صفت آن رامؤنث آورده  اند، عین باکیه و اذن داعیه و آنچه فرد است ضمیر و صفت 

آنرا مذکر. در اینجا هم به  همان قاعده ضلع یمنی و یسری استعمال کرده  اند وهللا عالم. 

  

طومار
عربی است به معنی کاغذی چند را که بر سرهم چسبانند و در آنجا چیزی نویسند، چه از 

نوع حساب یا چیزی دیگر و آن را لوله کنند. اهل این فن در هم قاعده آن3 است که هر 

نوع حسابی را که کتابت زیاد دارد بر چنین کاغذی نگارند و سر وصل  ها را مهر کنند تا از 

تغییر مصون مانده به هرکس بایست سپارند و این را طومار گویند. صیغه که در سر طومار 

نوشته می  شود یا همین صیغه طومار4 است یا صیغه صورت محاسبه فالن یا صورت جمع 

و خرج فالن یا صورت اخراجات فالن یا صورت تقسیم فالن هر چه باشد جز طومار هر 

ی 
ّ
چه باشد اسمی دیگر ندارد و مفاصا هم همین است به اعتبار کتابت جمع و خرج مؤد

ت طرح طومار را 
ّ
نوشتن و به جهت سند به او سپردن مفاصا گویند. در این دولت ابد مد

به کتابچه تبدیل کرده  اند که اجزای چند را با هم شیرازه کرده  ، هرچه خواهند در آن نویسند 

و این تصرف به غایت نیکوست، زیرا که از شایبه تقلب مصون  تر، و در مراجعه به حساب 

رفع احتیاج از محاسبه اسهل است و از اندراس مکرر مرور دور.

1. در مجلس نیامده است. 

2. اصل در ملی، ملک و مجلس: مواجهه. 

3. »آن« فقط در مجلس آمده است. 

4. مجلس: طور.
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قرینه
لغت عربی است و در عبارت از دو چیز مقابل یکدیگر چه در جهت مواجه1 و چه در 

جهت طرفین چیزی دیگر2 واقع شدن و به معنی عالمات و امارات هم هست،3 چنان  که 

گویند از قراین چنین مفهوم شد و به اصطالح اهل این فن خطوط غیر مکتوب حاصله 

دنبال قلم و خطوط مکتوبه که با یکدیگر به یک میزان جمع بسته شود یا مقابل یکدیگر 

افتد قرینه گویند، چنان  که در خط غیر مکتوب از قرینه اّول تا آخر که گویند مراد4 خط 

اّول و آخر فرد باشد5 و از قرینه دویم تا پنجم که گویند دو خط6 پهلوی اّول و آخر و 

از قرینه سیم تا چهارم دو خط پهلوی دویم و پنجم و قرینه مکتوبه مثل اطالتی که قرینه 

مستمری نوشته می  شود با من ذلک7 که قرینه مفرده می  آید یا حرف   ثانی که قرینه حرف اّول 

مکتوب می  گردد.

گوشوار
 فارسی است به معنی گوش مانند. اهل این فن ما بین دو خط دویم و پنجم که در 

ً
مرکبا

فرد از دنبال قلم کشیده گوشوار گویند.

 

گوش گوشوار
فارسی است و معنی همان که در گوشوار گذشت. اهل این فن مابین دو خط سیم و چهارم 

که از دنبال قلم در فرد کشند گوش گوشوار نامند.

1. اصل در تمام نسخ: مواجهه.

2. مجلس و تهران: یکدیگر. 

3. اصل در مجلس: آمده است. 

4. مجلس: در. تهران: دو. 

5. »باشد« در تهران و مجلس نیامده است. 

6. »خط« در ملی نیامده است. 

7. ملی: ذالک. 
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دار و داره 1
به لفظ فارسی و ده معنی دارد اّول شبه و مانند. دویم نوبت به مالحظه در لغت فارسی یا 

به واو و واو به یا تبدیل می  یابد، سیم رسم و عادت. چهارم مرتبه و کرت. پنجم خداوند و 

صاحب. ششم بسیار که دارها غور بسیار. هفتم بار شتر و خر که خروار می  گویند. هشتم 

مقدار مثل جامه دار و قبا دار و جبه  دار. نهم به معنی لیاقت مثل گوشوار یعنی الیق گوش 

و هم مهر و محبت. شاید به معنی دهم. شاهد معنی سیم مال جامی فرماید:

              عاقبت  از  خامی  خود  سوخته           ره  روی     کبک     نیـامـوخته

             کرد فرامش ره  ]و[ رفتار خویش           ماند غرامت زده از وار خویش

گوش گوش گوشوار
 فارسی است و معنی همان که گذشت. اهل این فن وسط دو خط سیم و چهارم که همان 

خط وسطی حاصل از ته کردن فرد باشد گوش گوش گوشوار اسم گذارده  اند در حقیقت با 

محل بارز یکی می  شود. 

گوشه	كردن
رسم اهل دفتر است که چون فردی نویسند و باطل شود و خواهند از روی آن نقل کرده 

باطله را هم داشته باشند و مشخص شود که این فرد باطله است همان گوشه سر فرد را که 

تبه کردن مثلثی حاصل شده پاره کنند این پاره کردن را گوشه کردن گویند و چون ُمحّرر به 

اق گوید فرد را گوشه کن مقصودش آن است که همان فرد2 گوشه را پاره کن. 
ّ
مش

مفاصا
 کتابت کرده به صاحب جمع سپارند در 

ً
اهل این فن حسابی را که پرداخته خواهند مفصال

طوماری چنان  که رسم متقدمین بود یا در کتابچه چنان  که قانون متأخّرین است نگاشته برخی 

که بایست در باالی آن نویسند آن را مفاصا حساب گویند. از عزیزی تحقیق شد گفتند در 

1. دار و داره و توضیحات آن فقط در ملی آمده است.

2. فقط در مجلس آمده است. 
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لغت دیده  ام به معنی دادن و گرفتن اسناد جمع و خرج ممهوره است چون در طی حساب1 

که مفاصا دهند قبوض ممهوره صاحب جمع را نمایند و بروات و تعلیقه  جات ممهوره را 

گیرند معنی لغوی خواهند بود.2 

میزان
لفظی است عربی به معنی ترازو، اسم یکی از بروج دوازده  گانه فلک هشتم هم هست که 

به ترازو ماند. در اصطالح اهل این فن حاصل مبلغ یا مقداری که در جمع کردن دو جزو 

یا اجزاء بسیار صورت بندد میزان گویند بند جای نوشتن آن جمع3 است.

	دویم	در	اصطالحات	مکتوبه	محتوی:
اضافه و نظایر آن - المقرر و4 آنچه بدان ماند - باقی

بالزیاده - بالمضاعف - به شرح سرورق

به شرح فرد متصق - بما فیه الزیاده - به میزان نمی  رود 

  بیاض -  ترقین - جایزه

جملتان، برات عن  الحشو- سوی المطلق

- 
ً
عوض الحشو- فی- كما فصله-  مقررا

 منها و آنچه بدان ماند

موضوع عن الحشو - نسخه کشیدن 

نصفه5 - وضع عن الحشو - یحسب

یزاد -  یضعف - یکون

1. تهران و مجلس: حسابی. 

2. ملی: شد. 

3. ملی: الجمع. 

4. در تهران »و« نیامده است.

5. تهران: نصف. 
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االضافه	و	نظایر	آن

ی آید و 
ّ
عربی است، »نامی« گوید در لغت رسیدن باشد و در اصطالح چون باقی بر مود

چیزی دیگر بر آن افزایند آن را اضافه گویند تم کالمه. به معنی لغوی اضافه نسبت دادن 

است و در اصطالح آنچه را بعد از به میزان بستن1 اجزاء و نوشتن در میزان بند خواهند بر 

 در جانب یمین به میزان نگارند عالوه کنند و قرینه آن 
ً
میزان افزایند تلفظ اضافه که موّربا

در جانب یسار جملتان گفته2 هر دو میزان را مرقوم سازند، بدین صورت: 

در این لفظ اضافه قرینه اصل هم می  آید در جایی که محتاج باشد، بدین صورت: 

 افزایند به صیغه االضافه است 
ً
ی در تحت صیغ الباقی و غیره اّوال

ّ
و آنچه بر باقی مود

به اضافه چنان  که گفته می  شود. 

1. مجلس، ملی و تهران: نسبت. 

2. »گفته« در ملک نیامده است. 



قوانین السیاق120120

االضافه

صیغه ای است که به اصطالح اهل حساب عالوه کردن است و عالوه کردن به این صیغه 

مخصوص است به عالوه بر مرقوم تحت الباقی و تحت حرف باقی و تحت دفعه باقی و 

ی است و 
ّ
مؤد بر  در حقیقت جمع   

ً
به صیغه که جمیعا باقی  باقی و تحت  بابت  تحت 

همچنین عالوه بر مرقوم تحت الفاضل و تحت تتمه و تحت دفعه که تتمه و تحت بابت 

ی است و جای کتابت االضافه در هر یک 
ّ
 در حقیقت خرج مؤد

ً
تتمه و تحت که جمیعا

از مواضع مرقومه در گوشوار است و قرینه آن لفظ جملتان نگارند و مرقوم تحت هر کدام 

را با مرقوم تحت االضافه میزان کرده، در تحت جملتان ]صح[1 نویسند بدین صورت: 

 خواهند در تحت همان صیغه یا دفعه یا بابت یا غیره که به 
ً
و اگر عملی عالوه را ثانیا

االضافه عالوه کرده  اند باز عالوه نمایند به صیغه بالزیاده عالوه نمایند و قرینه آن را یکون 

بالزیاده را در تحت یکون مرقوم دارند، بدین  گفته، هر دو مرقوم تحت جملتان و تحت 

صورت: 

1. فقط در ملی آمده است. 
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بعضی از محررین عالوه دویم1 را2 به لفظ یزاد نویسند و قرینه را یکون آورند ]صح[3 

 خواهند نگارش دهند به نوشتن صیغه یزاد و قرینه درست است آوردن 
ً
و اگر عالوه ثانیا

تحت تمام نمایند، بدین صورت: 

به جای یزاد یضعف هم نویسند به خصوص در وقتی که عالوه ثانی یزاد نوشته باشند 

صحیح است و زیاد از سه دفعه موافق آنچه مرقوم شد عالوه  ها در تحت هر صیغه را ُمحّرر 

نمی  دانسته بلکه غلط است صحیح است و رسم است که االضافه و جملتان دو نقطه هر 

طرفی از بالزیاده و یکون بلندتر باشد و بالزیاده و یکون هر طرفی از یزاده و یحسب، زیرا 

که مکتوب تحت هر یک از آن  ها تا به تحت رسد و در حقیقت جزو است و مکتوب تحت 

میزان و مقرر است که جزو در بدن نسبت به میزان کتابت شود و این دقیقه بر بزرگ دقیق 

ظاهر است و هرگاه در تحت صیغه به  همان االضافه عالوه شود و خرج، به حرف خرج 

1. تهران: دوم. 

2. در مجلس نیامده است. 

3. فقط در ملی آمده است.
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نوشته شود و در حرف باقی باقی بیاید و عالوه بر آن خواهند نمایند باز به  همان االضافه 

خواهد بود و قرینه جملتان بدین صورت و همچنان در تحت دفعه یا بابت یا باقی به صیغه 

زیاده از سه دفعه موافق آنچه مرقوم شود عالوه در تحت هر صیغه را محسوب نمی  دارند 

بلکه غلط است. 

 

المقرر

 در مراتب تکرار1 
ً
و المقرر و فالمقرر و ثم و آنچه به تکرار واو وف و ثم مکرر شود جمیعا

عمل چه حشوی و چه گوشواری و چه تحت میزان غلط و چه در برات و قبض و غیرهما. 

 ذکر می  شود 
ً
 مشروحا

ً
آن در تحت صیغه مقررا به تفصیل  از نوشتن مقرر است که  بعد 

ان شاءهللا و در تکریر2 عمل به  همان ترتیب که نوشته شده می  نویسند، یعنی در اّول عمل 

 و در دویم مرتبه المقرر و در سیم مرتبه و والمقرر و همچنین تا هر چه حاجت افتد. 
ً
مقررا

باقی3

1. تهران: مکرر.

2. مجلس: تکرار. 

3. در تمام نسخ بدون توضیح آمده است.
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بالمضاعف
عربی است یعنی دوچندان شدن. اهل این فن این عبارت را در تحت مرقوم بارز بروات و 

قبوض که نصف صحیح ندارد نویسند چون برات یا قبضی که عدد دو است و غیر آن فرد 

داشته باشد و اگر نصفه نویسند باید نصف نگاشت و صحیح نیست و این عمل چنان  که 

در نصفه بیاید از برای مصون کردن مرقوم در بارز است از حک و اصالح، بدین صورت: 

اگر زوج باشد به صیغه1 نوشتن عیب ندارد، ولی بهتر آن است که در زوج بودن هم باز 

لفظ بالمضاعف را نگارند. 

به شرح سر ورق

کرده  فراموش  حساب  فرد  اصل  در  که  را  مقداری  یا  مبلغ  جزو  چون  که  است  عبارتی 

بنویسند2 یا به جهت کمی جا در تحت دفعه یا صیغه نتوان نگاشت یا به مالحظه قرینه 

یا مقدار میزان به شرح سر ورق   پهلوی3 مبلغ 
ً
نباشد موربا دفعه یا صیغه جای نگارش 

نگارند و آن جزو را در سر ورق قبلی دارند، بدین صورت: 

1. تهران و مجلس: نصفه. 

2. ملی: نویسند. 

3. مجلس: در پهلوی. 
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به	شرح	فرد	متصق

عبارتی است که جزو مبلغ یا مقداری چنان  که در شرح سر ورق گذشت خواهند نویسند 

و سر ورق از برای کتابت آن کم باشد به  همان قانون نوشتن شرح سر ورق در پهلوی مبلغ 

یا مقدار به شرح فرد متصق نگاشته فردی از نو طرح نمایند و اتصاالت همان فردی که 

محتاج به جزو شده در اتصاالت آن آورند و صیغه تفصیل1 موّربی در زیر اتصاالت نگارند 

و در زیر آن مرقوم دارند که جزو فالن دفعه یا صیغه و اجزا را آنچه باشد در آن فرد قلمی 

دارند، بدین صورت:

 .
ً
1. ملی: تفصیال
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بمافیه	الزیاده
عربی است. 1

به میزان نمی  رود

بیاض
عربی است به معنی سفیدی. اهل این فن2 این لفظ را به این صورت رسم کرده  اند از برای 

آخر دفعات و صیغ محاسبات و نوشتجات3 که مشخص شود تمام است تقلبی در آن نتوانند 

نمود، بدین صورت:

و همین لفظ را در قبوض امثال آن به جای توجیه در برات مرقوم دارند، بدین صورت: 

1. فقط در مجلس آمده است. 

2. ملک: »اهل این اهل فن« آمده است. 

3. ملک و ملی و مجلس: نوشته  جات. 



قوانین السیاق126126

بعضی از ُمحّررین به جای بیاض در محاسبه اگر دفعه و صیغه نوشته باشند و تحت او 

خالی باشد به جای مبلغ یا مقدار لفظ ندارد یا بال مبلغ یا بالمقدار نویسند، بدین صورت:

ترقین

عربی است در کنزاللغه به حنا رنگ کردن در غفران رنگ کردن معنی دویم از محل است و 

سیاه کردن موضعی در کتاب حساب و چیزی بر چیزی زدن نوشته است در قاموس تم کالم.     

»نامی« می  گوید: ترقین خطی باشد که در میان دو کلمه1 که نتوانند حرف آن را کشید2 

 اگر در کنار کلمه سابق نقره باشد قاف را دراز 
ً
تا این کلمه با کلمه سابق برابر گردد مثال

1. ملی: که در کلمه که حرف آنرا. 

2. مجلس: حرف آن را نتوان کشید. 



127 دفعه دویم

می  توانند بکشند1 کلمه الحق بود که زا و را هیچ کدام2 را نمی  توان کشید در میان زا و را 

ی کشند تا با کلمه نقره برابر شود این خط را ترقین گویند، بدین صورت: 
ّ
خط

این خط اختصاص به نگارش میان دو حرف که که نتوان کشید ندارد بلکه زیاده از دو 

 او را نتوان 
ً
حرف هم که هیچ کدام را نتوان کشید چنین کنند و اگر کلمه باشد که اصال

کشید یا اگر توان مشتبه   گردیده به کلمه دیگر شود خط ترقین را ابتدا کشیده، آن کلمه را در 

آخر نویسند چون کج و یخ و امثال آن، بدین صورت:3

جایزه

عربی است از جواز که به معنی عمل چیزی4 که کردن و نکردنش مساوی باشدو چیزی 

را که در ازای مدح به شعرا دهند جایزه و صله گویند و در اصطالح اهل این فن خطی 

1. مجلس: می  توان کشید. 

2. ملک: هیچکدام یک. 

3. در مجلس بدینصورت نیامده است. 

4. ملی و تهران: حشوی. 
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است که در یسار دفعه یا صیغه بعد از مقابله با نسخه اصل می  کشند. بدین صورت: 

مقرر است1 که در اّول دفعه که نسخه دویم را با نسخه اصل مقابله کنند این خط را 

کشند و چون دویم2 دفعه مقابله کنند عالمتی بر سر آن خط گذارند و معلوم شود دویم بار 

مقابله شده است بدین صورت:  

و اگر سیم3 دفعه مقابله شود آن عالمت را در4 جانب یسار خط جایزه گذارند و باز به 

خط متصل نمایند5 و چهارم دفعه از جانب یمین گذرانده به خط متصل سازند و همچنین 

هرچه مکرر شود از یسار و یمین می  گذرانند، بدین صورت: 

که 6خط جایزه بدین شکل عالمت نه دفعه مقابله است یکی اصل خط جایزه7 و پنج 

عالمت یمین، چهار عالمت یسار و چهار عالمت یمین. »نامی« نوشته است جایزه خطی 

باشد که در وقت مقابله یا تصحیح به میزان پهلوی مبلغ یا مقدار کشند و آن عالمت مقابله 

و صّحت حساب است و اگر زیاده از یک نوبت این عمل را نمایند در رقم جایزه بیفزایند، 

چنان  که در دفعه دویم رقم دو هندسه عالمت جایزه باشد و در نوبت سیم هندسه بکشند.8 

1. ملک: شده، تهران و مجلس: باشد. 

2. تهران: دوم.

3. ملی: سیّوم.

4. مجلس: از. 

5. تهران و مجلس: سازند. 

6. مجلس: در

7. جایزه و پنج فقط در ملك آمده است. 

8. بكشند: فقط در مجلس آمده. 
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برات	عن	الحشو

 عبارتی است عربی یعنی رو کرده شده از حشو. جای این عمل آنجاست که اجزایی 

در بدن فرد کتابت شده خواهند مبلغی یا مقداری غیر معین را از جزو یا معین در جزو از 

ل کم نمایند میزان آن اجزا را در حشو همان اجزایی که در بدن کتابت شده نویسند 
ُ
میزان ک

و آنچه خواهند از حشو کم کرده باقی را در بازر فوق اجزا مرقوم دارند. چون در این عمل 

حق کتابت اجزا هم حشوی بود که منها بر میزان و اجزاء بخورد و باقی و بارز زیر فرد 

آید و از حق کتابت خود مردود شد کل این عالمت را اهل این فن وضع کرده  اند. در آخر 

دفعه اّول اجزاء اگر دفعه بدنی باشد یا آخر دفعه که در آخر بدن تمام شده نویسند تا ناظر 

ملتفت باشد که این اجزا از1 جای کتابت خود در حشو است رو کرده شده در بدن مرقوم2 

گشته است. بدین صورت مثال3 اّول که موضوع غیر معین باشد و دفعه بدنی: 

1. مجلس: بر.

 .
ً
2. ملی: مرقوما

3. مجلس و ملی: مثل. 



قوانین السیاق130130

مثال1 اّول که موضوع غیر معین باشد دفعات کوچک تا آخر بدن کتابت شده. 

مثال دویم2 که موضوع معین باشد.

سوی	المطلق

 عربی است، یعنی غیر از همه اهل این فن )براتی را که خواهند به(3 مبلغ یا مقدار 
ً
مرکبا

 نویسند 
ً
هر دو آن را به مؤدی متعدد حواله نمایند رسم است که در هر جایی که مقررا

ی 
ّ
سوی  المطلق به این صورت نوشته هر چه را از آنچه در حشو است خواهند حواله مؤد

کنند در بارز نوشته نصفه آن را هم نویسند و حواله دهند، بدین صورت: 

 .
ً
1. ایضا

2. در مجلس مثل دویم نیامده است. 

3. در ملک و تهران آمده است. 
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و بعضی از ُمحّرران این عصر مبلغ یا مقداری که به بارز می  آید بعد از سوی المطلق 

 می  نویسند و برات را تمام می  کنند بدین صورت:1 
ً
نوشتن در تحت آنچه در حشو نوشته مقررا

 از 
ً
 این نوع نوشتن اصح2 باشد، زیرا که مکرر نوشتن مبلغ یا مقدار در حشو ثانیا

ً
ظاهرا

تقلب حک و اصالح مصون3 است. 

ف است آن است که عمل سوی المطلق از برای برات 
ّ
ولی آنچه مختار و پسندیده مؤل

ی و صاحب جمع 
ّ
نقد و جنس یا برات مختلفه االجناس باشد که هرکدام را حواله مود

علی حده می  دهند و اّما نقد به تنها یا جنس به تنها را درست  تر آنست که بعد از نوشتن در 

یان متعدده شود از حشو موضوع کنند و بنمایند 
ّ
حشو برات که حواله مؤدی علی حده یا مؤد

 نویسند و به بارز آورده حواله کنند بدین صورت:
ً
و باقی را در حشو نوشته مقررا

1. »بدین صورت« در مجلس نیامده است. 

2. ملی: صحیح. 

3. بقیه نسخ: مصون  تر. 
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ی باشد ولی اشخاصی که باید1 تنخواه براتی 
ّ
 و اگر مبلغ یا مقدار برات حواله یک مؤد

بگیرند جدا جدا براتی خواهند آن را هم رسم است که بعضی سوی المطلق تجزیه کنند 

بدین صورت:  

عوض	الحشو

عبارتی است عربی که در برگشت وجه براتی که خواهند در ثبت دفتر توجیهات تغییر دهند 

و تحت این صیغه برات جای تفصیل کتابت آن نباشد تعرض کرده مبلغ یا مقدار برگشت 

نموده را در حشو آن نگارند در سر ورق با کفایت محل کتابت یا فردی دیگر این صیغه را 

 در ضمن تحقیق توجیهات مرقوم 
ً
گفته تفصیل برگشت را مرقوم دارند و این تفصیل مشروحا

1. در ملک نیامده است. 
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گردد ان شاءهللا تعالی و همین عبارت عوض الحشو را در محاسبه که الباقی بمافیه الزیاده 

دارد و در تحت حرف خرج در صورتی که زیاد )حشوی را خواهند کارسازی کنند نویسند 

و بعضی هم نویسند(1 عوض زیاده حشوی و مبلغ یا مقدار زیاد را در تحت نوشته خرجی 

دیگر هم که به آن نگارند همچنین نوشته می  شود در تحت سایر صیغ خرج از دفعه خرج 

و بابت و خرج به صیغه در صورتی که زیاد حشوی باشد. 

فی
لفظی است عربی ]و[ در لغت به معنی در. در اصطالح اهل این فن وضع کرده  اند از 

برای آنکه هرگاه بر اشخاص چند خواهند تنخواهی بالّسویه تقسیم کنند عدد اشخاص را 

در حشو نوشته برآن  ها »فی« زنند و مبلغ رسید هر یک را بعد از »فی« نوشته حاصل را در 

بارز نگارند، بدین صورت:

یا آنکه خواهند جنسی را قیمت کنند آن جنس را در حشو نگارند و لفظ »فی« برآن 

کشیده از قرار یک من یا یک خروار یا آنچه اقتضای نوشتن آن جنس باشد هر چه قیمت 

است بعد از »فی« نوشته حاصل را در بارز نگارند بدین صورت:

و حال رسم است که بدین شکل      عالمتی به جای »فی« رسم کرده  اند. 

كمافصله

لفظ عربی است یعنی چنان  که تفصیل داده شده است این عبارت را به جای میزان دفعه 

1. در تهران نیامده است. 
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یا بابت یا صیغه که اجزای آن را یک نوع نباشد که توان1 با هم میزان کرد نویسند بدین 

صورت:

و اگر در تحت چنین دفعه یا بابت یا صیغه دو قلم را توان با هم میزان کرد این عبارت 

را ننویسند، بلکه آن دو قلم را با هم میزان کرده نویسند، همه را بعینه نقل نمایند بدین 

صورت:

و بعضی از ُمحّرران در چنین2 میزان بندی که اجناس مختلفه دارد و بعضی را توان باهم 

میزان بدین صورت مرقوم دارند:

 

1. مجلس: می  توان.

2. مجلس: چنان. 
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و بعضی افراد و از بعضی ُمحّرران مالحظه شد که کمافصله نوشته  اند ظاهر آن است 

که اشتباه در تا1 کرده که کوچک نوشته به ها مشتبه شده.

ً مقررا

مقرر عربی است به معنی ثابت کرده شده. به معنی حکم و امضا هم آمده است. اهل این 

 بدین صورت: 
ّ
 باشد به دو شکل کوچک و یکی مد

ً
فن این عبارت را که مقررا

در جایی نویسند که خواهند در آنچه مکتوب حشو یا غیر آن است یک عملی از اعمال 

ملزومه شود و اقسام آن در چهار بیان2 ذکر می  شود ان شاءهللا تعالی. 

بیان اّول در مکتوب حشوی                                    
بیان دویم در مکتوب گوشوار 

بیان سیم در مکتوب تحت                                    
بیان چهارم در مکتوب پرداخت  

1. تهران: تاه.

2. در ملی به تکرار آمده است. 
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بیان	اّول	در	مکتوب	حشوی
در آن چهار دفعه است:

اّول	در	افزودن	و	كاستن                        دویم	در	خریدن	و	فروختن
سیم	در	نمودن	باقی																												چهارم	در	تقسیم	

اّول در افزودن و کاستن	مشتمل	بر	دو	مثال:
پهلوی	 افزایند	 نوشته		اند	چیزی	 آنچه	در	حشو	 بر	 كه	خواهند	 افزودن  اّول در  مثال 
مکتوب	حشوی	مقرراً	كوچك	نوشته،	بعد	از	مقرراً	لفظ	به	عالوه	مکتوب	دارند	و	آنچه	را	

افزایند	بعد	از	مقرراً	به	عالوه	نوشته،	میزان	هر	دو	را	در	بارز	آن	آورند بدین صورت: 

مثال دویم در کاستن
 با 

ً
 که خواهند چیزی از آنچه در حشو نوشته  اند بدون منها و عالمات آن کم کنند1 مقررا

لفظ بعد از وضع پهلوی مرقوم حشوی نویسند و آنچه را خواهند کاهند بعد از آن نگاشته، 

باقی را بدون کشیدن خط عالمت باقی در بارز نویسند بدین صورت: 

این عمل بدل عمل منها است چنان  که ان شاءهللا بیاید. 

1. ملک: نویسند. 
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دویم در خریدن و فروختن چه خواهند نقد جنسی1 بخرند یا جنسی2 را نقد کنند، 
محتوی بر دو بابت: 

]بابت[ اّول در تمام نقد را جنس یا تمام جنس را نقد کردن مشتمل بر دو مثال:
مثال اّول در تمام نقد را جنس کردن

 به اسم جنس و خروار یا »من« یا »عدد« آن را با مبلغی که 
ً
پهلوی مبلغ حشوی مقررا

قیمت آن باشد نوشته حاصل خرید را در تحت آن در بارز نگارند بدین صورت: 

مثال دویم در تمام جنس را نقد کردن
 یا خرواری فالن که قیمت جنس باشد یا من یا قیمت آن، 

ً
پهلوی مقدار حشوی مقررا

عدد یا قیمت آن نگاشته  اند نقد حاصل را در بارز نگارند بدین صورت: 

بابت دویم در بعضی از نقد یا جنس را جنس یا نقد کردن و باقی را به   حال خود 
گذاشتن محتوی بر دو مثال:

مثال اّول در بعضی از نقد را جنس کردن
بدین  کنند  تمام  را  نوشته عمل منظور  لفظ حسب العمل  با   

ً
مقررا نقد حشوی  پهلوی	

صورت: 

1. مجلس: جنس.

2. همان.
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مثال دویم در بعضی از جنس را نقد کردن به  همان طریق مثال سابق

دفعه سیم در نمودن باقی
 این مختص است به محاسبه که الباقی بمافیه الزیاده داشته باشد که بعد از کشیدن 

الزیاده« در حشو آن و نوشتن زیاده را در حشو در زیر »بمافیه  الباقی و نوشتن »بمافیه 

 لفظ »باقی« در پهلوی آن نوشته آنچه »باقی« باشد در بارز کتابت کنند بدین 
ً
الزیاده« مقررا

صورت: 

دفعه چهارم در تقسیم که خواهند مرقوم حشوی را تقسیم نمایند 
 نوشته و تقسیم را در بدن 

ً
 یا عبارت حسب التقسیم1 یا عبارت مقسوما

ً
پهلوی آن را مقررا

نگارند و میزان را در بارز، بدین صورت:

مقتضی  آنچه  زده   
ً
مقررا مرقوم حشوی  بر  که  دارد  را  احوال  همین  هم  تغییرات  سایر 

 نوشته به اقتضای عمل تمام نمایند.
ً
تعرض باشد در پهلوی مقررا

1. در ملی نیامده است. 
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بیان	دویم	در	مکتوبات	گوشواری
و این مختص است به باقی تحت الباقی و فاضل تحت الفاضل که خواهند آنچه مرقوم 

ی در گوشوار زیر مرقوم تحت الباقی یا الفاضل نگاشته عمل را 
ّ
 مد

ً
است تبدیل کنند مقررا

تمام نمایند مشتمل است بر دو مثال:

مثال اّول در آنکه باقی نقد1 است و خواهند جنس کنند محتوی بر دو دفعه:

]دفعه[	اّول	در	تمام	نقد	را	جنس	كردن
ی گوشواری نویسند فالن جنس از 

ًٌ
 مشابه همان عمل حشوی است که در زیر مقررا

قرار خروار یا من یا عدد فالن قیمت و حاصل را نگارند بدین صورت: 

]دفعه[ دویم در بعضی را نقد گذاردن و بعضی را جنس کردن
 لفظ حسب  العمل 

ً
 به  همان قانون حشوی است و مثال سابق، مگر آنکه در زیر مقررا

نوشته بدین صورت:  

1. ملک: نقد باقی است.
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مثال دویم آنکه باقی جنس است و خواهند نقد کنند مبنی   بر دو دفعه: 
]دفعه[ اّول در تمام جنس را نقد کردن

« نویسند 
ً
 لفظ »مسعرا

ً
 همان عمل تمام نقد را جنس کردن است مگر آنکه زیر لفظ مقررا

بدین صورت: 

]دفعه[ دویم در بعضی جنس را به حال خود گذاشتن و بعضی را نقد کردن
 همان عمل بعضی نقد را به حال خود گذاردن و بعضی را جنس کردن است بدون کم 

و زیاد بدین صورت: 

در عمل فاضل تحت1 الفاضل هم همین انواع متصّور است و به   همین قانون و رسمی 

که مرقوم شد تمام نمایند تبدیل جنس به جنس هم، چه در حشوی و چه در گوشواری 

. اگر تمامی را تبدیل کنند اسم جنس بدل 
ً
 یا زیر مقررا

ً
همین احوال را دارد که پهلوی مقررا

را یا عملی که از یک خروار، دو خروار یا کمتر یا بیشتر شود نگارند و اگر بعضی را تبدیل 

 لفظ حسب العمل مرقوم دارند.
ً
 یا زیر مقررا

ً
کنند پهلوی مقررا

بیان سیم در مکتوب تحت میزان
ی در جانب 

ّ
ی مد

ً
 چون میزان حسابی سهو شود و نخواهند آن را حک و اصالح نمایند مقررا

1. تهران: بحسب.
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یسار میزان نویسند و میزان صحیح را در زیر آن نگارند بدین صورت:

این عمل در محاسبه و نویسندگی1 اصح از حک و اصالح است.2 

بیان	چهارم	در	مکتوب	بروات	و	قبوض	و	غیرهما
ی حشوی در مکتوبات بروات و قبوض و غیرهما هست، به عالوه یک 

ً
جمیع اعمال مقررا

صورت دیگر که المحاله بدون احتیاج به این اعمال بعد از نوشتن صیغه سر برات و غیره 

 
ً
و شرح3 زیر آن مبلغ و مقدار را در حشو هر یک از آن  ها کتابت نموده پهلوی آن مقررا

نویسند و در بارز آن  ها به طریق ُرقومی کتابت کنند که مبلغ فالن یا مقدار فالن است 

 در طریقه نگارش آن  ها4 بیاید ان شاءهللا تعالی.
ً
چنان  که مفصال

منها
عربی است بعضی از آن اهل این فن این عبارت را یا این عالمت  را که بدل منها 

است رسم کرده  اند از برای وضع کردن آنچه را منظور دارند از مرقوم در حشو کم کنند و 

باقی را در بارز مرقوم دارند بدین صورت: 

1.  اصل در ملک: نویسنده گی.

2. تهران: اصح است از حک و اصالح. 

3. مجلس: محتاج. 

4. در تهران »آن  ها« نیامده است.
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و اگر خواهند1 پس از وضع کردن اّول مرتبه خواهند در ثانی یا بیشتر چیزی از باقی 

مانده کم کنند باز »باقی« را در حشو نوشته به لفظ بعده و بعده و فبعده و ثم بعده و ثم 

بعده، فثم بعده و ثم ثم بعده و هر چه محتاج شود به زیادتی واو و فا و مکرر ثم قبل از 

بعده از حشوی کم نمایند2 و باقی را در بارز نویسند بدین صورت: 

 

چنان  که از مثال  های مذکوره ظاهر است مرقوم کم کرده   را بعد از منها در جانب یسار 

مرقوم دارند، ولی رسم متقدمین اهل حساب از قراری که در افراد خط یکی از آن  ها3 که 

در تاریخ نهصد و هفتاد و دو هجری که دویست و هفتاد و سه سال قبل از این تاریخ 

نوشته بودند مالحظه شد مرقوم کم کرده   را در زیر همان مرقوم حشوی نوشته باقی را معین 

کرده صورت آن این است: 

 گویا رسم حال جهت آن است که صرفه کاغذ در این قسم و خوشاینده  تر هم همین 

1. »خواهند« فقط در تهران آمده است.

2. مجلس: کنند. 

3. تهران: این.
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در  مکتوب حشوی  که  می  نمایند1  تمام  را  منها  عمل  هم  دیگر  نوعی  است.  متداّول  نوع 

صورتی که جزو دارد از خط بدن اّول تا یک خط به آخر مانده کتابت کرده مکتوب موضوعی 

را از یک خط2 اّول گذشته تا خط بدن آخر نویسند بدون عالمت منها، بدین صورت: 

موضوع	عن	الحشو
عربی است یعنی وضع کرده شده از حشو و این عبارتی است که در زیر دفعه یا بابت یا 

صیغه جزء بدنی که به خصوص از میزان حشوی موضوع کرده  اند نویسند تا ُمحّرر بداند که 

موضوع از حشو در این اجزا کدام است و این نوشتن را به دو جهت قرار داده  اند: یکی آن 

که اگر در اجزاء دو3 جزو یا بیشتر مشابه باشد بدانند که موضوع کدام است. دیگر آنکه اگر 

نقلی از آن فرد نمایند ُمحّرر آن صیغه جزو را که تعرض به موضوع عن الحشو دارد ننویسد4 

تا محتاج برات عن  الحشو در کتابت بدنی این اجزاء و موضوع عن الحشو در جزو نباشد 

بعضی هم به جای برات عن الحشو و وضع عن الحشو نویسند مثالش: 

1. ملی: می  کنند. 

2. در ملی سیاه شده است. 

3. ملی: به تکرار آمده است. 

4. ملی و تهران: بنویسد.
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نسخه	كشیدن

نسخه عربی است به معنی نوشتن چیزی و از چیزی نقل کردن به کتابت. اهل این فن بعد 

از آنکه اسناد جمع و خرج مؤدی را کتابت کرده مقابله نمایند و خواهند رد کرده یا بگیرند 

و مفاصا بسپارند عالمت بطالنی در قبوض و بروات کشند تا از درجه اعتبار ساقط شود و 

هر وقت که خواهند در دست باشد آن را نسخه کشیدن و نسخ کردن گویند بدین صورت: 

نصفه

نصف عربی است، یعنی آنچه آن عدد صحیح شود یا نصف عددی که به دو نصف متساوی 

کنند. اهل این فن در تحت آنچه مرقوم در بارز برات و غیره باشد این عبارت یا بدل آن 
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را که عالمتی باشد1   به این صورت است نوشته، نصف آن مرقوم را در زیر آن 

نگارند تا از خلل حک و اصالح مصون بوده بدین صورت:

1. فقط در تهران آمده است. 





قوانین





قانون
اّول در لغات و غیره که در سیاق محتاج الیها است:1 

ابتیاع- ابواب المال- اجرت- 1

احیاء- احتیاط- اخراجات- 2

ادرار- ارباب التحاویل- ارتفاع- 3

استحقاق- استدراک- استعمال- 4

اسقاط- اصبع- اصل- 5

اطالقی- الباقی- التحاصیل- 6

التحاویل- الفاضل - الواصل - 7

امضا- انسالح- انشقاق- 8

انصرام- انعام- انفاد- 9

انفاق- انقطاع- انکسار          - 10

اهتمام- اوارجه- بابت- 11

باقی - بذر- برات- 12

برآورد- بنیچه - بهاء المذکور- 13

بیوتات- پیشکش - تجلید- 14

 تجهیز- تحریر- تحریق51- 

تحلیج- تحویل- تخریب- 16

تخفیف- تخمین- تذبیح- 17

تذریع- تذهیب - ترصیع- 18

ترکیب- تزبید- تسبیک- 19

1. در نسخه  ها این اصطالحات پس و پیش آمده است. 
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تسلیل- تسلیم- تسمین - 20

تشخیص- تصبیغ- تصدیق- 21

تصریف- تطلیه- تعریض- 22

تعطیر- تعلیق- تفریق- 23

 تقسیم- تقشیر - تقصیر42- 

تقطیع- تکحیل- تکفین- 25

تکلیف- تفکیک- تلمیع- 26

تملیک- تندیف- تنسیج- 27

تبشیر- تنعیل- تنقیح- 28

 تنقیه القنواة1- توجیهات- تولیت92- 

تیول- ثلث- جیره- 30

 حرف- حرفه- خانواری13- 

خراج2- خالصه- دفعه- روزنامچه- 32

سایرالوجوه- سرانه- سررشته3- 33

سر علف- سیورسات- سیورغال- 34

صاحبجمعان- صادریات- صرف- 35

صورت- طعمه- علوفه- 36

علیق  الدواب- عوض المذکور- عوضه4- 37

فهرست- قرار- قیمت- 38

کسب- مالوجهات- مالیات- 39

 مبادله- مبیع- مجمل04- 

1. تهران: تنقیه القنوات. 

2. فقط در ملک آمده است.

3. فقط در مجلس آمده است.

4. ملی: عوض.
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محصوالت1- مخارج- مداخل- 41

مدد معاش- مراعی2- مساعده- 42

مستمری- مفرده - مقررات- 43

 مقرری- منال- مواشی443- 

من ذلک- مواجب - وجهه- 45

وظیفه- والیات- یادداشت- 46

است  نامی  نسخه  از  آنچه  می  شود  نوشته  لغات  تحت  در  که  معانی  بدان  که عالمت 

عالمت حرف نون است و آنچه از کنز ]اللغه[ است حرف کاف و از کتب دیگر حرف اّول 

آن کتاب و اگر مرکب باشد ترکیب حرف اکتفا می  شود چون نک که عالمت رساله »نامی« 

و کنز ]اللغه[ است و عبارت تم از برای تمام سخن »نامی« یا صاحب کنز و غیره است 

و اصطالحات اهل فن سیاق بعد از معانی مذکوره است. 

ابتیاع

عربی است نک. به معنی خریدن تّم. که به جای بهاءالمذکور و قیمت نوشته می  شود، ولی 

فرق این صیغه با آن دو آن است که حاصل تحت این صیغه جمع صاحب  جمعی می  شود 

و حاصل آن دو صیغه جمع نمی  شود.

ابواب	المال

1. در ملی نیامده است. 

2. همان. 

 .
ً
3. ایضا



قوانین السیاق152152

 عربی است و به معنی درهای مال است، یعنی مالی که از هر جهت از برای دیوان 
ً
مرکبا

همایون اعلی جمع می  شود.1 

اجرت

عربی است که به معنی مزد، تّم. 

احیا

عربی است »ن« در لغت به معنی2 زنده کردن است و در اصطالح زمینی را گویند که از 

زراعت مانده باشد و حکم مرده گرفته،3   هرکس به حکم پادشاه آن را مزروع سازد احیا 

گویند تّم، ک. زنده کردن و در فراخی نعمت شدن و در باران شدن تم. در اصطالح هرکس 

زمین مرده را چه از برای زراعت و چه از برای عمارت بدون حکم احدی تصرف زراعتی 

یا عمارتی نماید احیا گویند. 

احتیاط4

1. ملی: شود. 

2. »به معنی« فقط در مجلس آمده است. 

3. ملی: گرفته  اند. 

4. در تهران نیامده است. 
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عربی است »ن« در لغت به استواری فرا گرفتن بود و در اصطالح تفحص کاری کردن و 

مبالغه در آن نمودن آن را احتیاط گویند »تّم« ک. استوار کردن و گرد فروگرفتن و گرد خبری 

برآمدن »تّم«. 

 

اخراجات1			
عربی است.

ادرار2

عربی است به ریختن باران تند از هوا و بول کردن پیاپی.

ارباب	التحاویل3

 عربی، به معنی صاحبان تحویل است و در این فن تحویل داران وجوه دیوانی که 
ً
مرکبا

ی وصول و تحویل آن  ها شود گویند. 
ّ
 از محل و مود

ً
 جنسا

ً
تنخواه دیوان نقدا

1. همان.

 نیامده است. 
ً
2. ملک و مجلس: توضیح آن نیامده است و در تهران اصال

3. در تهران نیامده است.
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الواصل1

ارتفاع2

استحقاق

استدراک

استعمال

اسقاط						

1. در باالی ارتفاع در نسخۀ ملی الواصل و مواجب آمده است.

2. در ملی »طویله سرکاری« در ادامه ارتفاع آمده است.
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اصبع

اصل			

اطالقی		

اطالق عربی است یعنی1 از بند رها کردن و در اصطالح اهل این فن در جایی است که 

ی نمایند و یای آن یای نسبت است نامی نوشته است که 
ّ
نه به طریق استمرار به محل مود

ی وجه 
ّ
در اصطالح آنکه هر که را در دیوان مواجبی باشد و دیوانیان آن را بر عاملی یا مود

دهند و برات نویسند تا از آن کس بستانند آن را اطالق گویند. 

الباقی
عربی است.

1. مجلس و ملی: به معنی.
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التحاصیل1    
 عربی است.

التحاویل				
عربی است.

الفاضل				

الواصل			

      
	امضا	

1. در ملی بعد از الباقی و قبل از التحاصیل دوباره رقم اسقاط آمده و زیر آن اینگونه آمده است: 

»اصطبل آنچه اسقاط شده است.«
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انسالخ

انشقاق

انصرام

انعام

انفاد

انفاق
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انقطاع

انکسار

اهتمام

اوارجه

معرب است چهار توجیه از برای آن کرده  اند: 1- یکی معرب آواره زیرا که مکتوب در دفتر 

اوارجه آواره شده از دفتر روزنامچه است. 2- یکی به معنی آورده، چه آن مکتوب آورده 

 از دفتر روزنامچه است. 3- یکی به معنی اوراقچه که تصغیر اوراق و جمع ورق است. 

4- یکی جمع درج که به معنی درج یعنی جمع و خرج است. 

صاحب فرهنگ جهانگیری گوید:  آوار و آواره با اّول مفتوح سه معنی دارد: اّول دفتر 

حساب را گویند و اوارجه ُمعرب آن است، حکیم فردوسی فرماید:

دو صد برج پُرطوق و پاره همه       که بُد نامشان در اواره همه
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 دویم1 دیوانخانه بود. سیم ریزه آهن که از سوراخ کردن نعل سردپا2 بیفتد3 و بعضی آن 

ایاره هم  با اّول مضموم گویا باشد یکی از معانی  را به الف ممدود تصحیح کرده  اند و 

دفتر حساب است. »نامی« گوید: بعضی گفته  اند اوراجه، اوراقچه است و جمعی گویند 

معرب آواره4 است و آواره کسی را گویند که از خانه خود بیرون رفته پراکنده می  گردد. چون 

اوارجه منقول از دفتر قانون است گویا خانه   آن قانون بوده و از آنجا بیرون آمده در این دفتر 

پراکنده است و بعضی گفته  اند اوارجه را از درج گرفته  اند و درج به معنی جمع و خرج 

است تم کالمه. 

بابت
لفظی است یعنی چیزی که از جمله5 چیز دیگر یا علت چیز دیگر باشد. اهل این فن این 

لفظ را در محاسبات با لفظ دفعه که ان شاءهللا بعد مذکور می  شود در جایی که بخواهند 

به صیغه کتابتی نمایند نویسند، ولی رسم آن است که ابتدا دفعه نویسند، چون خواهند که 

به قرینه دفعه چیزی دیگر غیر از دفعه در زیر دفعه کتابت کنند بابت نویسند و المحاله 

 باید قرینه آن بابت باشد حال به مسامحه ُمحرران خطی کشیده،6 نقطه در پیش آن گذارند 

تحمیل که چون لفظ سایر را هم7 که در بعضی اوقات محتاج به نوشتن آن شوند مشابه به8 

 لالشتباه بابت را خطی با نقطه قرار داده باشند. 
ً
بابت در رسم الخط است رفعا

باقی					

1. تهران: دوم.

2. فقط در ملی آمده است. 

3. ملی: می  افتد. 

4. در تهران این چنین آمده است: بعضی گویند که از خانه خود بیرون رفته است.  

5. در تهران »جمله« نیامده است. 

6. مجلس و تهران: خط کشند.

7. در مجلس و تهران نیامده. 

8. ملی: سه. 
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بذر

برات					

برآورد

بنیچه

 

	بهاء	المذكور	

 عربی است یعنی قسمت آنچه ذکر شده و اگر آنچه ذکر می  شود متعدد باشد بهاء 
ً
مرکبا

المذکورات نویسند و حال مصطلح است که به عوض بهاءالمذکور صیغه قیمت نگارند. 

بیوتات		
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پیشکش		

تجهیز		
   

تجلید						

تحریر			

تحریق

تحلیج

تحویل
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تخریب

تخفیف

تخمین

تذبیح	

تذریع

تذهیب

ترصیع
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تركیب

تزبید

تسبیک

تسلیل

تسلیم

	تسمین

تشخیص
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تصریف

تطلیه

عربی است به معنی طال کردن که چیزی مایع به چیزی مالیدن است. در این فن مصطلح 

است از برای روغن منداب که عبارت است از روغنی کهکح که بین الناس به ککج و 

منداب اشتهار دارد و در حالت کری شتران به بدن آن  ها مالند.

تصبیغ

تصدیق

تعریض	

تعطیر
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تعلیق1

تفریق

 

تقسیم	

تفسیر

تقصیر

تقطیع

1. مجلس: تعلیقه. 
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تکحیل

تکفین	

تفکیک	

تلمیع	

تملیک	

تندیف	
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تنسیج	

تبشیر

تنعیل

تنقیح

تنقیة	القنواة

توجیهات
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تولیت

تیول

ثلث

جیره

عربی است به معنی آنچه از برای کسی مجری و مستمر دارند. در این فن مصطلح 

است از برای گندم یا نانی در وجه شخصی برقرار باشد. 

 

حرف

عربی است به معنی یکی از حروف بیست و هشت  گانه تهّجی که بدون ترکیب حرفی 
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دیگر افاده به معنی کنند و سخن گفتن را چون به حروف است حرف زدن گویند. و در 

اصطالح اهل این فن چهار حرف به صورتی که مرقوم شده1 نگارند. دو2 از آنکه حق کتابت 

آن  ها در تحت مفرده است، حرف اّول و حرف دویم قرینه یکدیگر نویسند، در تحت حرف 

اّول جمع باقی محاسبه قبل3 و در تحت حرف دویم آنچه را تازه بر صاحبجمع جمع کنند 

یا بالعکس نوشتن حرف اّول و حرف دویم یا ثانی در تحت من ذلک خطاست4 و دو از 

آن حرف خرج و )حرف ثانی5 که محل کتابتشان در تحت الباقی قرینه یکدیگر6 است(7 در 

تحت حرف خرج مخارجی که از بابت باقی است نگارند و در تحت حرف باقی مابقی را 

و المحاله هر چهار باید بدنی کتابت شود مابه االمتیاز در نگارش اّول و دویم8 یا ثانی و 

خرج9 و باقی کوچکی است در حشو هر یک ُمحّرری که این حروف را غیر از بدنی کتابت 

کنند تسامح در تحریر و حق کتابت آن  ها کرده بلکه غلط است بدین صورت:

حرف   اّول                             حرف                        حرف

دویم یا ثانی                             خرج                         باقی

1. مجلس: شد.

2. تهران: که. 

3. ملک: محل.

4. مجلس و تهران: خط است. 

5. مجلس و ملی: باقی. 

6. ملک: یک  دیگر. 

7. مطالب داخل پرانتز در تهران نیامده است. 

8. تهران: دوم. 

9. در تهران نیامده است. 
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حرفه	

خانواری	

 فارسی است به معنی خانه مانند، که عبارت است از برای جمعیتی 
ً
خانه وار مرکبا

فراهم آمده از افراد احشام و ایالت. مصطلح در این فن از برای مقداری از گندم است 

که به  جهت نان خانه شخصی در سال مستمر و برقرار کنند1 و یای آن یای )نسبت است(.2

خراج	
منافع کسب اهل حرفت گیرند خراج  از ملک رعیت و  دیوانی که  مال  عربی است، 

گویند.

خالصه

دفعه	

1. تهران: گشته.
2. در تهران و ملک نیامده است.
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عربی است به معنی کّرت یک دفعه یعنی یک کّرت در اصطالح اهل این فن از برای 

نگارش فوق مبلغ یا مقداری که نخواهند1 به صیغه نگاشت دفعه را قرار داده و حال رسم 

شده که خطی به این صورت کشند و آن را دفعه گویند.

 این دفعه و بابت و سایر صیغ را که در تحت مفرده یا من ذلک بدنی مرقوم2 دارند قرینه 

آن را که زیاده از یکی آوردن که میزان این دو در یک میزان3 بند نوشته شود. چنان  که رسم 

ُمحّرران این زمان است که دو، سه و چهار و بیشتر قرینه یکدیگر می  آورند غلط است، 

زیرا که از دو که بیشتر شد محتمل4 سهو محّرر است یا اگر یکی از میزان افتد5 نمی  توان 

دانست و المحاله زیاده از دو که در جمع آن  ها محتاج به تاراج خواهند بود و عمل مکرر 

و بی  حاصل است.  

 

روزنامچه6

سایرالوجوه

1. تهران: بخواهند.

2. تهران و مجلس: مرقوم بدنی. 

3. تهران: میرزان. 

 .
ّ
4. مجلس: محل

5. مجلس: نقد. 

6. مجلس نیامده است. 
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سرانه	

فارسی است، وجهی که جهت مال دیوان در بعضی بلد و اغلب روستاقات1 از مردی که 

صاحب تزویج و اّوالد و خوش نشین محلی است مطالبه کنند سرانه گویند و این وجه 

موافق2 قرار هر محل و احوال اشخاص متفاوت از نفری پنج هزار دینار الی سه تومان 

مطالبه می  شود.3

سرعلف

مرکب است از فارسی و عربی به معنی سرعلف4 در این فن اصطالح کرده  اند از برای آردی 

که نواله کنند و به شتران دهند. 

 

سیورسات
 

1. تهران: روستاقان. 

2. مجلس و تهران: نیامده است. 

 باشد. 
ً
 آمده است، به نظر می  رسد سهوا

ّ
3. در مجلس اصطالح "سرانه" به صورت مد

4. مجلس: به معنی سرعلف نیامده است. 
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سیورغال

آنچه را عالیجاه میرزا محمدصالح شیرازی مستوفی نظام از روی کتاب لغت مفصلی 

که فرنگان جمع کرده عربی و فارسی و ترکی را تشخیص داده معانی را به خط و زبان 

خود نگاشته  اند، ترجمه کرده گفتند: لفظی است فارسی به معنی قطعه زمین و ملکی که به 

شخصی1 اجاره داده وجه اجاره را ازو نگیرند. مصطلح قوم آن شده که محلی را که دیوانیان 

 فرق سیورغال 
ً
به کسی واگذارند و مال و منال آن را مطالبه ننمایند سیورغال گویند. ظاهرا

با تیول آن باشد که تیول را در ازای مواجب و غیره دهند و سیورغال بالعوض باشد. مؤیّد 

معنی اخیر است حکایتی که در شب سه شنبه شهر ربیع  الثانی هزار و دویست و شصت 

و شش )1266( در دارالخالفه طهران از کتاب زینت المجالس می  خواندم. در کتب تواریخ 

مسطور است که وقتی سلطان ملک  شاه سلجوقی به شکار رفته از سپاه دور افتاد، ناگاه به 

مزرعه]ای[ از مزارع نیشابور رسیده، دهقانی را دید که در آن صحرا تخم می  افشاند گفت: 

ای روستایی هیچ نان داری که مرا ضیافت کنی؟ جواب داد: نان دارم ولی برای خود. سلطان 

به زور مهمان  یاوه تو می  گویی که  توام. دهقان گفت:  یاوه مگوی که من مهمان  گفت: 

مردم می  شوی. سلطان گفت: این کارد را بستان دو ته نان به من ده. دهقان بر زبان آورد 

که این را به دکان خباز َبْر که او مرهون می  ستاند و چون تو مرا نمی  شناسی به جهت چه 

کارد مرصع پیش من می  گذاری، شاید که دیگر مرا نبینی2 سلطان فرمود که من این کارد را 

به تو بخشیدم، تو در عوض نان به من ببخش.3 روستایی گفت: که می  خواهی نان از من 

بستانی و آن  گاه به شلتاق 4 کارد خود بگیری. هیچ به از آن نیست که کارد خود بستانی و مرا 

ببخشی. پادشاه خواست که روان شود روستایی عنان او را گرفت بوسه داد و گفت: معذور 

1. مجلس: شخص.

2. اصل در تمام نسخه  ها: نه بینی. 

3. ملک: به بخش. 

4. در مجلس به شلتاق نیامده است. 
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دار که مطایبه می  کردم، چون من مردی مزاح دوستم. سلطان را فرود آورده بره شیر مست 

اعلی داشت سر بریده، کباب کرد و صراحی شراب حاضر ساخت، در اثنای کباب کردن 

سخنان مضحک می  گفت و سلطان را به خنده می  آورد، در این اثنا خدم و حشم از اطراف 

و جوانب رسیدند و دهقان دانست که مهمان او سلطان است، برخاسته1 به کار مشغول شد، 

سلطان گفت: ترا به درگاه باید آمد که اراده آن داریم2 که مکافات میزبانی تو قیام نمائیم. 

روستایی جواب داد که عادت ما نیست که از مهمان بهای طعام بستانیم. سلطان را سخن 

خوش آمده برفت و همیشه منتظر قدوم دهقان می  بود که شاید روزی به خدمت آید و چون 

از او اثری نیافت شخصی را فرمود که از فالن دهقان سؤال کن که هرگز پادشاه مهمان تو 

بوده است؟ چون ازو پرسید دهقان گفت: نه هرگز سلطان به منزل امثال ما فرود نیاید. سلطان 

و هّمت او متعجب شده فرمان داد که دیه را خریده بر اّوالد او وقف کردند و مال آن3 
ّ
از عل

را به سیورغال مقرر فرمود. معلوم می  شود که سیورغال محلی گویند که به کسی بالعوض 

مواجب و مستمری و مرسوم واگذارند. 

 

صاحبجمعان

صادریات
 

صرف

1. ملک، مجلس و تهران: برخواسته.

2. مجلس: دارم. 

3. تهران: او. 
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صورت

طعمه

عربی است به معنی چیز خوردنی غیر مشروب. در این فن مصطلح است از برای خوراک 

جانوران شکاری اعم از سباع و طیور. مسعود سعد سلمان گوید:

طعمه شیر کی شود راسو         ُمستۀ چرخ کی شود عصفور

علوفه

علیق

عوض	المذكور
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عوض	]عوضه[

فهرست

قرار

قیمت	

عربی است به معنی بهای چیزی که بخرند. اهل این فن به  همان معنی استعمال کنند گویا 

تفاوت این صیغه با بهاءالمذکور جز تصرف ُمحّرّرین چیزی نیست.

كسب

مالوجهات



177 قوانین 

مالیات

عربی است1 جمع مالیه است و مالیه چیزی را گویند که سلطان موافق حساب از مملکت 

یان اجارات که وجوهات نیز 
ّ
خواهد و آن یا از اشخاص یا از محال اشخاص2 از قبیل مؤد

 مرقوم گردد 
ً
گویند یا اصناف و اهل حرفت است و هر یک در تحت صیغه خود مفصال

ان شاءهللا تعالی. 

اشخاص

آنچه رسم اغلب بالد است اجارات و اصناف است اگر رسم بعضی بالد غیر از این 

هم باشد در تحت اشخاصی مرقوم دارند.

اجارات

اصناف

 

1. ملک: روی »به معنی« خط کشیده است. 

2. ملک: از محال اشخاص نیامده است. 
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اجارات

در هربلدی رسمی است و غالب آن است که وجوهات مفصله را اجارات گویند.

چیت سازی     حلقه ابریشم

خبازی           دباغی

دقاقی            راهداری1                      

شیر و شکربافی            صباغی

ضرابخانه                   قپانداری

قصابی                      کارزی

گمرک                     ممیّزی

1. تهران: راه  داری. 
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و مباشرین تعیین کرده آنچه عاید شود به دیوان رسانند. تفصیل هر یک و طریقه عمل 

آن به قدری که محتاج الیه در تحت صیغ آن تحریر شود ان شاءهللا تعالی. 

چیت	سازی

انواع مختلف بوته زنند و رنگ کنند.1 بر این حرفت  عملی است که پارچه سفید را به 

موافق گنجایش و رونق کسب مذکور بر اهل حرفت مزبوره جمع می  بندند2 و آن  ها فیمابین 

بنیچه قسمتی ساخته، مال دیوان را هرچه شود برخود وارد آورده از عهده   خود به طریق 

بر می  آیند. 

حلقه	ابریشم

از مصطلحات قوم است، محلی را که ابریشم در آنجا از برای خرید و فروش وزن می  شود 

مسمی به حلقه کرده  اند و وجه عایدی دیوان را از بابت تسمیه محصول محلی، به اسم محل 

حلقه نامیده  اند. در بعضی بالد میزان می  گویند، در حقیقت گمرک ابریشم است، ولی در 

والیتی که نساجی ابریشم آنجا که شعربافی هم از بابت آنکه ابریشم را چون مومی کرده 

بافته گویند و فوری دارد مبلغی هم از بابت مالیه جماعت شعرباف مشخص کرده با گمرک 

 وارد آورده در همان حلقه 
ً
ابریشم که برآوری کرده  اند، جمع نموده بر یک من ابریشم تخمینا

 یک من به وزن شاه را که دو من تبریز 
ً
از بایع و مشتری یا احدهما مطالبه می  کنند، مثال

است یک تومان یا کمتر یا بیشتر گرفته به دیوان می  رسانند. 

سنگی که خود جماعت شعرباف دارند که سنگ نقادی می  گویند در وزن یک من آن، 

1. تهران: زنند. 

2. در تهران نیامده است.



قوانین السیاق180180

یک ربع یک من شاه و بیست مثقال عالوه است که به وزن تبریز بیست و یک سیر ربع 

سیر بوده باشد. 

 خبازی

عربی است از خبز و به فارسی نانوایی گویند. رسم مالیه آن  ها به طریق چیت سازی است 

که آنچه وارد آورده  اند از روی تقسیم کنند و در بعضی بالد هم رسم گذارند که از آردی 

که آورند از هر یک منی مبلغی معین گیرند و عوض مالیه به دیوان رسانند، در این صورت 

مسّمی1 به عمل آرد است. 

در تاریخ یونت ئیل ترکی مطابق یک هزار و دویست و سی و هشت هجری 1238]ه. 

ق[ خاقان مغفور مبرور فتحعلی شاه تغمد2 هللا تعالی بغفرانه، بر حسب استدعای بعضی3 

از علما و نفقه به حال فقراء مالیه خبازی بلد ما را که معادل مبلغ ششصد و پنجاه تومان 4 

می  با  شد به تخفیف ابدی عنایت فرموده از حشو جمع دیوانی5 موضوع و صنف خبّاز را از 

جمیع تکالیف مرفوع القلم فرمودند.

دباغی

عربی است، جلد و پوستی که در قصاب خانه از شتر و گاو و گوسفند و ذبحی به عمل 

1. در تهران و مجلس نیامده است. 

2. تهران: تغمده.

 »علمای« کتابت شده است. 
ً
3. ملک: بعضی نیامده و سهوا

4. در ملک عدد به سیاق نیز در جلوی آن نوشته شده است.

5. مجلس: دیوان.



181 قوانین 

می  آید بدون قیمت و عوض از قصاب گرفته به جماعت دباغ می  دهند و حاصل پشم و 

نطع1 آن را خود دباغ متصرف و به مصرف فروش می  رسانند و مبلغی2 معین به رسم مالیه 

کارسازی دیوان می  کنند. 

دقاقی

عربی است، کوبیدن3 پارچه ریسمانی است بعد از سفید کردن آن با آلتی که آن را کدنگ4 

گویند پارچه را ته کرده برروی سنگ گذارند و به کدنگ کوبند تا صاف و هموار شود. 

قراری دارند که از هر یک توپ پارچه مبلغی از صاحب آن گیرند قدری را به اجرت بردارند 

و قدری را به عوض مال دیوان به دیوان رسانند. 

کدنگ و کدنگه در فرهنگ جهانگیری در ذیل لغات کاف عربی و دال مهمله با اّول 

مضموم و ثانی مفتوح به نون زده و کاف عجمی و »ها« در لغت دویم چوبی را گویند که 

دقاقان و گازران بدان جامه دقاقی کنند حکیم سوزنی به جهت کازری پسری گفته:

بیازمای مرا تا چگونه5  ایم از             به سنگ برون آمد نوزده تاه6 قباه

به دار چوب تو برنهم کدنگ بزن      زعشق روی تو نامردم ار بگویم آه

      

پارچه                                           توپ

1. بساط و فرش چرمی.

2. تهران: مبلغ. 

3. تهران و مجلس: گویند. 

4. چوبی که دقاقان جامه را بدان کوبند. 

5. مجلس: چه گونه. 

6. تهران: تا.
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راهداری

 فارسی است با یای، به معنی نگاهدارندۀ راه به جهت اخذ و گرفتن مال دیوان 
ً
مرکبا

آنچه بار از خارج به بلد آورند، اگر در بلد به مصرف فروش و غیره می  رسد موافق قانون و 

راسم این بدعت بایست قیمت آن جنس مشخص شده عشر قیمت را بگیرند، به  همین علت 

است که این وجه را به عربی عشور و راهدار را اعشار گویند، ولی حال در هر بلدی هر 

نوع جنسی را قراری معین داده  اند شاید بیش از عشر در بعضی اجناس و کمتر از عشر در 

بعضی معامله شود. عالوه بر این هم جماعت خانبان که کاروان  سرا دارانند موافق مرّوت 

خود از هر باری مقداری جنس بعینه که آن را چاشنی گویند گرفته متصرف شوند و مبلغ به 

مباشر راهداری دهند و اگر آن بار در آن1 بلد به مصرف نرسد و بگذرانند، آن هم به تفاوت 

اجناس و اوقات از هر باری مبلغی مطالبه شود و از هر مالی که بار دارد مبلغی از مکاری2 

دریافت کنند و این وجه را که کوتوالی نامند از برای انضباط این اعمال مباشرین راهداری 

در سر راهها آدم  ها نشانند که باری که می  گذرد ثبت برداشته »به جهت مباشر ارسال شد« 

دارند که مطالبه مبلغ قراردادی را نماید. محل توقف این اشخاص را باالسناق گویند به 

معنی باالشمار چه سناق ترکی و به معنی شماره است و همچنین از گاو و گوسفند و شتر 

خارجی مبلغی3 در والیت را رأس شمار مبلغی مطالبه می  کنند و گذارا هم مبلغی از ایشان 

سوای هنود که در ورود به شهر تنخواهی می  گیرند دیگر کسی را متعرض نیستند. والسالم.

1. تهران: بارداران. 

2. کرایه دهنده اسب و شتر و غیره. 

3. مجلس: مبیعی. 
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شیر	و	شکربافی

 فارسی و اصطالحی است به معنی نساجی و بافندگی ریسمان چون چله پارچه را که 
ً
مرکبا

تور کنند تیره رنگ شود و پود آن سفید است تشبیه شیر و شکر کرده  اند. بر این حرف مبلغی 

ه کرباس را شود می  کنند 
ّ
موافق گنجایش جمع بسته در محلی که شود مال خانه است و چل

ه که هشتاد ذرع شاه طول آن است و به جهت بافتن چادر و قدک مهیّا می  کنند 
ّ
از هر چل

حسب المقطع مبلغی معادل دویست دینار الی سیصد دینار مالیه می  گیرند. عالوه بر آن 

هم در بازاری که در آن ریسمان بیع و شری می  شود و مسمی به بازار غزل و بازار ریسمان 

است ترازو داری هست که باید ریسمان را وزن کرده از بایع به مشتری رساند، از هر یک 

من به وزن شاه ریسمان، مبلغی از پانصد دینار الی هزار دینار می  گیرند و به صاحب عمل 

اجاره شیر وشکر بافی می  رسانند از برای رفع تقلب عمل مذکور سرگونی را به چرم استوار 

کرده به ُمهر مباشر عمل مضبوط می  نمایند و وجهی که هر روز بل هر دفعه عاید می  شود 

از سوراخی که در آن چرم است به کوزه ریخته آخر هر ماهی در حضور مباشر بیرون آورده 

تحویل می  کنند و این گونی را به اصطالح بلد مادوله می  گویند. 

صباغی
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عربی است از صبغ به معنی رنگ ]است[1

رسم مالیه آن چون چیت سازی است که از روی بنیچه تقسیم شود.

ضرابخانه

مرکب از عربی و فارسی ]است[2 آنچه پول در ضرابخانه هر بلدی سکه شود چه طال چه 

نقره و چه مس، از قرار مثقالی در طال و نقره و منی در مس وجهی معین کرده بگیرند 

جرت عمله و استادکار است و قدری مالیه دیوان ]اعلی[3
ُ
قدری از آن ا

قپانداری

مرکب است از معرب و فارسی با یای به معنی دارنده قپان و قپان به تشدید بای فارسی 

1. »است« فقط در مجلس آمده است. 

 .
ً
2. ایضا

 .
ً
3. ایضا
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معرب کپان است، صاحب فرهنگ جهانگیری نوشته کپان ترازویی باشد بزرگ که یک پله 

داشته باشد و بر جانب دیگر سنگ از شاهین بیاویزند1 حکیم سنایی فرماید:

چون بپویی راه دانی چیست علم آموختن     چون بجویی عدل دانی چیست  کپان داشتن 

پور بهای جامی راست:

دهان چون ترازوش پر سنگ باد        فروباد آویختنش چون کپان تم کالمه

از مثال ثانی چنین2 مفهوم می  شود که بدون تشدید با هم آمده است3 و عمل آن  چنان 

است که جماعتی در درب دروازه    های شهر و بازارها و خانات میله  های قپان دارند و بار 

طبقات مردم را از روستایی و بالد خارجه که به شهر می  آورند وزن کرده به مشتری می  دهند، 

هر نوع باری را مبلغی و مقداری گرفته، از آنچه می  گیرند در سال چیزی حسب المقطع به 

رسم مالیه کارسازی دیوان می  کنند. در بلد ما جمعی از اهل تدیّن به این ثواب جزیل اکتفا 

نکرده شر قلیل را نپسندیده  اند4 به عنوان مجهول المالکیت مالک میله  های قپان شده مبلغی 

به اسم اجاره چون اجاره امالک بر آن جمع بسته از عمله این کار مطالبه می  نمایند. چه 

مناسب است قطعه مرحوم حسنعلی بیک بیگدلی شرر تخلص ولد مرحوم حاجی لطفعلی 

بیک متخلص به آذر5 ساکن قم رحمها6 هللا تعالی:

شنیدم گفت شیخ شهر کامروز                  چو7 من در راه دین سالک نباشد

تصرف در بلد مالک کسی را                    اگر ممکن8 بود مالک9 نباشد

زنش گفتا خدا را رخصت الشیخ                منار شهر را مالک نباشد

1. ملک: بیاورند. 

2. تهران: چنان.

3. در ملی »است« نیامده است.

4. اصل در هر چهار نسخه: نه پسندیده  اند. 

5. تهران: آزر. 

6. مجلس و تهران: رحمه. 

7. تهران: چه.

8. مجلس: مهلک. 

9. تهران و مجلس: هالک. 
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ه« این 
ّ
ه ال یترک کل

ّ
ظاهرا1ًچون بلد ما را مناری بیش نیست به مضمون: »ما ال یدرک کل

قوم را 

بدلی به از میله قپان بدست نیامده است2

ولی به کفاف کی کند 

این بادها3 به  مستی  شان 

قصابی

عربی است، عمل آن غالبا4ً چون عمل چیت سازی است. در بعضی بالد رسم شده که 

مباشری در مذبح گوسفند و غیره که سالخ خانه گویند تعیین5 کنند و هرچه روز به روز 

ذبح می  شود از قرار تفاوت رسم بالد از شتری سه هزار دینار الی شش هزار و از گاوی 

دو هزار الی چهار هزار و از گوسفندی یک هزار الی دو هزار و پانصد دینار می  گیرند و 

حسب المقطع مالیه دیوان را می  رسانند و همان مذبوح را به ُمهری که از چوب ساخته  اند و 

به کل از منی می  زنند نشان می  کنند تا مشخص شود که مبلغ واردی بر این مطالبه شده و 

 ضبط دیوان و تحویل جماعت 
ً
بی  نشان از دست مباشر بیرون نرفته است و جلود ذبیحه کال

می  شود که چنان  که گذشت تصرف کرده از عهده مال دیوان ملتزمی خود برانید.

و  پنجاه  و  دویست  و  هزار  سال  ئیل  سیچقان  تاریخ  در  مدت  ابد  دولت  این   در 

دارالسطنه  تفرج ساحت7  عزم  به  شاهنشاهی  موکب جهانگشای  که  6 هجری 
شش1256 

1. تهران: ظاهر. 
2. مجلس: نیامد. 

3. تهران: باد.
4. در مجلس و تهران نیامده است. 

5. مجلس: معین. 

6. در مجلس 1256 آمده، در تهران 1255و در ملک عدد سال نیامده است. 

7. در مجلس نیامده است. 
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فرمایی  تشریف  و  حرکت  دارالخالفه  از  بختیاری  جماعت  متمّردین  تأدیب  و  اصفهان 

دارالمومنین کاشان شدند به استدعای بعضی از فضال و استحقاق مردم آنجا تمامی وجوه 

قصابی و دباغی را که معادل یک هزار و دویست تومان می  شد1 به تخفیف ابدی تصدق 

فرموده از حشو جمع موضوع فرموده، تا هر کس خواهد ذبح نموده گوشت و سایر ملزوماتش 

ارزان باشد. 

كارزی2

جماعتی مشغول سفید کردن پارچه ریسمانی هستند و مبلغی از صاحب پارچه در ازای 

جرت متصرف و قدری را به رسم مالیه به دیوان می  رسانند. 
ُ
این عمل گرفته قدری را به ا

گمرک

به  خصوص وارد  به فروش رسد، در محلی  بلد  آورند و در  بلد  از خارج  مالی که تجار 

1. مجلس: باشد. 

2. در ملی و ملك و مجلس محاذی آن "فّصاری" آمده است و اصل در تهران: فصاری و در محاذی آن 

كارزی.
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ساخته، موافق رسم راسم عشر قیمت را مطالبه می  نمایند، ولی حال به اختالف چنان  که در 

 به است. 
ٌ
وجه راهداری گذشت معمول

ممیّزی

به  دیوان  بلد، موافق گنجایش و تشخیص ممیّز  مالکین دکاکین و خانات  از  وجهی که 

قدیم  از  این  و  گویند  معجمه  عین  به  مستعمل  و  ممیّزی  می  نمایند  مطالبه  دیوان  جهت 

برآورده شده نه حال، اگر حال تفاوتی در مرغوبی و نامرغوبی آن  ها حاصل شده مناط اعتباری 

نمی  دانند موافق همان قراری که تقریبا1ً یکصد سال پیش داده  اند رفتار می  کنند. 

اصناف

در هر بلدی به تصدیق و تصویب عمال و کدخدایان جمعی بر صاحب هر حرفتی وارد 

آورده، اهل آن حرفت فیمابین خود به تفاوت جا و مکان و مشخص با مایه و بی  مایه بنیچه 

مشخص کرده   آن مبلغ واردی بر روی بنیچه تقسیم و موافق قسط به دیوان می  رسانند. 

مالیات
محلی بر دو نوع است:

« در مجلس نیامده است. 
ً
1. »تقریبا
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اربابی                                خالصه

اربابی

آنچه را دیوانیان از امالک ملکی رعیت مطالبه نمایند چه باغات و چه قری و چه قنوات 

و چه مزارع موافق عشر منفعت و محصول سال آنجا و مسّمی به خراج است، ولی حال 

تفاوت فاحش بل افحش به  هم رسیده از عشر کمتر هم به دیوان در بعضی می  رسد و در 

بعضی از عشر کمتر به جهت مالک نمی  ماند، رسم سرانه و مراعی و مواشی که غیر از 

ملکی است در بعضی بالد و روستاقات هست که هر چه از دیوان از آن محل مطالبه 

نمایند قدری بر آن  ها وارد آورده، مابقی را از امالک دریافت نمایند، چون این سه فقره با 

وجه اصنافی که در دهات هست1 در حقیقت از مالیه محلی قسمت می  رسد در محلی 

نوشته شد.

خالصه

عربی است، ملکی را گویند که مال خاص دیوان اعلی و رعیت را در آن به هیچ وجه حقی 

و حرفی نیست و این هم از سه راه مال دیوان و ملک سلطان شده یا به   ارث و اکتساب 

شرعی یا به ضبط مال حکام و مباشرین مهام دیوانی که باقی دارد دیوان یا خائن به2 سلطان 

1. مجلس: است. 

2. تهران: نیامده است.
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شده  اند یا موقوفات مشاهد مقدسه و مزارات متبرکه چنان  که مشهور است. در عهد نادر 

پادشاه افشار، مستوفیان دیوان جمع و خرج ممالک محروسه را به عرض می  رسانند. از 

 علیهم کرده بودند معروض 
ٌ
جمله مخارج مصارف منافع امالک وقف را که صرف موقوف

از تفهیم و تفهم  آمد، بعد  به عمل  به واجبی  این باب استکشافی  پادشاه را در  داشتند، 

 علیهم 
ٌ
 ازین وجوه چیزی به مصرف موقوف

ً
استدراکی نموده گفت: مباشرین این عمل اصال

 را علی  الرسم التقلب خود متصرف می  شوند. آنچه موافق تصدیق اهل 
ً
نمی  رسانند و جمیعا

خبرت و گنجایش منافع موقوفات است، جمع مباشر هر بلدی کرده به جهت دیوان ضبط 

بعد جمیع  به  تاریخ  آن  از  کنند.  کارسازی  دیوان  از  را  علیهم   
ٌ
موقوف مصارف  و  نمایند 

 خالصه دیوان اعلی شد. بین الناس مشهور است که از سالطین صفویه 
ً
 نادرا

ّ
موقوفات اال

"انار هللا برهانهم" موقوفات بسیاری هست که تولیت آن با سلطان عصر است. با صحت 

این قول نوع چهارم خالصه خواهد بود. علی اّی حال به این اختالفات اقوال راهی به 

هین معاصرین "اعلی هللا مقامهم" افتاده که جمیع خالصجات دیوان همایون را 
ّ
دست متفق

در موضوع مجهول  المالک داخل و اجرای احکام مجهول  المالکیت بر آن  ها نموده به فقرا و 

مستحقین مریدین بخشند و از ایشان به مبلغی نازل به خود و مریدان کارآمد منتقل ساخته 

به ملکیت متصرف شوند. از ظل هللا نیندیشند1 سهل است که در حضرت هللا هم به هیچ 

وجه خوف و وحشتی به خود راه نداده، به خشونت صدا2 و به بزرگی عمامه و سپیدی 

ردا بر اّولیای دولت علیّه غلبه کرده، جمع آنجا را هم به تخفیف والیتی از میان برده، مال 

پادشاه با داد و دین بر گردن رعیت عاجز مسکین می  ماند، آن هم به علت عدم توانایی از 

عهدۀ او برنیامده،3 خزانه بی  مال و سپاهی افسرده حال است. با این احوال آنچه از خالصه 

دیوان به فرض محال اگر مانده است به عمل آید و به دیوان رسد، منال و محصوالت گویند 

و این منال و محصوالت هم منفعت ملک سلطان است و هم مالیه دیوان و رسم تصرف 

منافع خالصه آنکه4 اگر دکاکین و خانات است و طواحین چون امالک سایر مردم به اجاره 

1. مجلس: بیندیشند. 

2. مجلس: سدا.

3. مجلس: از عهده ادا برنیاید. 

4. در مجلس »آنکه« نیامده است.
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معیّن وجهی مطالبه می  شود و آن را مستغل به غین معجمه می  گویند و اگر امالک باغات 

 
ّ

و قراء و مزارع است هرگاه حسب  المقطع بر آن وجهی وارد آرند همان را مطالبه کنند واال

اگر اخراجات از سرکار دیوان داده شود محصوالت و منافع را سه قسمت کرده که مال 

دیوان و یکی از رعیت است و اگر اخراجات از دیوان داده نشود و رعیت خود از عهده 

برآید بالمناصفه دیوان و رعیت شرکت دارند و بعضی محال ثلث مال دیوان و دو ثلث مال 

رعیت است.

مبادله

مبیع

مخمس

محصوالت

مخارج
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مداخل

مدد	و	معاش	

 عربی است، مصطلح است از برای وجهی که از سرکار سالطین به کسانی که از 
ً
مرکبا

خود چیزی دارند1 از قبیل سادات و فضال، ولیکن کفایت گذران آن  ها را نمی  کند به سبیل 

استمرار داده می  شود در جزو مستمری است.2 

	مراعی

عربی از رعی است که چریدن باشد. وجهی که در روستاقات از صاحبان گوسفند 

شیرده نتاجی می  گیرند مراعی گویند و در محلی و سالی به تفاوت است، از رأسی چهارصد 

دینار الی یک هزار و دویست و پنجاه دینار مطالبه می  نمایند و این وجه را سناق هم که 

لفظ ترکی و به معنی شماره است می  گویند. 

 

مساعده
 

1. در مجلس »چیزی دارند« به تکرار آمده است. 

 »مستمری است« به تکرار آمده است. 
ً
2. ایضا
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مستمری

عربی است، به معنی هر چه از برای هرکس و هر مصرفی همیشه مستمر و برقرار بوده و 

تغییر و تبدیل1 برندارد. در این فن مبلغ و مقداری را گویند که از برای اهل بلدی به صیغه 

مدد معاش یا وظیفه یا مواجب برقرار کنند، یا وجهی را در بلدی مقرر دارند که در مصارف 

خیر یا مرّمت بناهای دیوانی یا تنقیه قنوات خالصه هر ساله مصرف سازند. 

مفرده
 

مقررات2

مقرری

منال

1. »تبدیل« در مجلس به تکرار آمده است. 

2. مجلس: مقرری. 
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من	ذلک
 

مواجب

عربی است به معنی واجب گردانیده شده. در این فن مصطلح است از برای آنچه را که 

قرار دهند در ازای خدمت به شخص رسانند اگر عمال دیوان یا شرع رسانند1 در جزو 

مستمری محسوب دارند و اگر نوکر یا2 خدمتکار3 باشند از هر طبقه از طبقات اعلی، از 

امراء و وزراء و از طبقات ادنی از فراش و غرب مهتر و قاطرچی به لفظ مواجب نگارش 

و در جزو اطالقی نوشته می  شود. 

مواشی

عربی است از مشی به معنی راه رفتن است، وجهی را که از بابت مال دیوان از صاحبان 

چهارپایان از اسب و االغ و قاطر و گاو می  گیرند مواشی گویند و این وجه4 به تفاوت 

محال و سال، از رأسی دوهزار دینار الی دو تومان مطالبه می  شود. شخصی روستایی که 

فی الجمله مدرک و مطایبتی داشته گفته است:

1. مجلس: باشد، تهران: باشند. 

2. مجلس: و. 

3. تهران: خدمت.

4. مجلس: چه به تفاوت. 
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 نیست فرقی در میان ما و خر        آن مواشی   می  دهد ما پول سر

اگر قدری انصاف )هم(1 می  داشت می  گفت: 

رتبت خر هست از ما بیشتر          که دهد آن پول پا، ما پول سر 

ت سادات عالی درجات روستایی را به قید لغت 
ّ
بحمدهللا تعالی که در این دولت ابد مد

بود از وجه سرانه معاف و مسلم داشته  اند. 

وظیفه

)گویند دو شخص باهم به راهی می  رفتند، یکی را پنج گرده نان و یکی را سه گرده بود باهم 

نشستند غذا بخورند شخصی دیگر رسید و با آن دو شریک در غذا شد، بعد از صرف 

هشت گرده نان، شخص سیم هشت دینار پیش آن دو گذارد و روانه شد. صاحب پنج 

گرده نان پنج دینار تصرف شد، سه دینار به صاحب سه گرده داد، صاحب سه گرده گفت: 

باید نصف مرا باشد و نصف تو را. صاحب پنج گرده قبول ننمود و داوری به حضرت امیر 

)ع( بردند، حضرت به صاحب سه گرده فرمودند حال که صاحب پنج گرده به رضای خود 

قیمت تو را سه دینار معین کرده قبول کن. عرض کرد یا امیرالمؤمنین حکم خدا را جاری 

فرمای. حضرت فرمودند:

 یک دینار سهم تو می  شود بگیر و برو. عرض کرد چگونه؟ حضرت فرمودند: شما سه نفر 

هشت گرده نان را به مساوات خورده  اید که از هر نانی نفری ثلث آن را خورده  اید سه نان تو 

به ثلث است، هشت ثلث آن را خود خورده و یکی از آن را صاحب دینار و پنج نان رفیق 

تو پانزده ثلث است، هشت را خود خورده است و هفت را صاحب دینار. صاحب دینار 

هشت دینار در ازای هشت ثلث نان که خورده داده به نسبت هفت دینار به صاحب پنج 

گرده و یک دینار به تو که صاحب سه گرده برسد، به قاعده حساب آن است که هشت را 

که عدد گرده است در سه که مخرج ثلث است ضرب کنند بیست و چهار شود چون بیست 

1. فقط در ملک آمده است.
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و چهار بر سه که عدد اشخاص است تقسیم نمایند قسمت هر یک هشت خواهد بود که 

 ثلث گرده باشد.(1
ّ

سه گرده اال

والیات

یادداشت2

سؤال
شخصی تخم مرغ می  خرد و سی دانه، از قرار سه دانه پنجاه دینار و سی عدد از قرار دو 

عدد پنجاه شصت عدد یک هزار و دویست و پنجاه  

دینار به موجب تفصیل دینار می  شود، چون برروی هم بریزند از قرار پنج عدد صد دینار 

می  شود که دوازده پنج عدد شصت عدد، دوازده صد دینار یک هزار و دویست دینار و 

پنجاه کسر چرا؟ جواب: در سه عدد پنجاه دینار عددی شانزده دینار و3 دو ثلث می  شود، در 

دو عدد پنجاه دینار عددی بیست و پنج دینار. این دو میزان چهل و یک دینار و دو ثلث 

می  شود که عددی بیست دینار و نیم و یک ثلث می  شود، پنج بیست دینار به صد دینار، 

پنج نیم دینار به دو دینار و پنج نیم ثلث هم به یک دینار و دو ثلث این مجموع صد و 

سه دینار و نیم و دو ثلث می  شود چون بر دوازده که مصدر شصت قرار داده وارد می  آید، 

دوازده سه دینار به سی و شش دینار و دوازده نیم دینار هم شش دینار و دوازده دو ثلث 

1. مطالب داخل پرانتز در ملک نیامده است.  

2. در ملی نیامده است.
3. در مجلس »و« نیامده است. 
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هم به هشت دینار این مجموع که عبارت از پنجاه دینار باشد کسر همان است، والسالم.1

قانون
قانون در تشخیص مال دیوان خالصه و ارباب مثالی چند در آن ذکر می  شود: 

سال  در  و  بود  گرو  او  مهر  به  دل  را  ما  که  بود  پاک  رو  و  پاک  باز  اّول: جوانی  مثال 

2 که باز مرا محل اقامه دارالخالفه شد، 
تخاقوی ئیل هزار و دویست و پنجاه و شش 1256 

روزی مالقات شریفش دست داد سؤال کرد3 که ملکی نصف آن خالصه دیوان و نصف 

دیگر اربابی است معادل سیصد تومان بر آن جمع وارد می  آورند که از رسد خالصه ثلث 

منافع و از رسد اربابی خمس منافع مطالبه شود منافع غیر مشخص است از روی قانون 

حساب چگونه باید تقسیم سیصد تومان را ساخت که سهم رسد خالصه و اربابی و هم 

 کامل و از علم آن غافل بودند 
ً
منافع کل ملک معلوم گردد. یکی از کتاب حساب که عمال

مذکور کرد که سه و پنج هشت4 است تنخواه سیصد تومان را بر هشت قسمت می  کنیم 

 حسابی شد مطابق 
ً
پنج قسمت آن رسد خالصه و سه قسمت آن رسد اربابی می  شود اجماال

آمد، چه سیصد تومان را بر هشت قسمت کردیم قسمتی  سه پنج قسمت رسد 

خالصه  و سه قسمت اربابی  گردید. سائل مشارالیه تفصیل این 

مطلب را موافق قانون حساب علمی مسئلت کرد گفتم عدد صحیح در این سؤال 5 است 

و دو کسر در اینجا ثلث و خمس که سه و پنج است تباین است به قاعده کلیّه یکی 

از آن دو را در دیگری ضرب کنیم پانزده شود و این اقل عددی است که ثلث و خمس 

صحیح دارد که سه و پنج است این دو را باهم جمع کردیم هشت شد  سال 

را بر هشت تقسیم کردیم قسمتی  بود گفتیم ازین هشت قسمت رسد خالصه 

1. در تهران و ملی »والسالم« نیامده است. 

2. ملک: 1265. 

3. در مجلس نیامده. 

4. تهران: سه و هشت و پنج. 

5. اصل در مجلس: سیصد تومان. 
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پنج است که ثلث مخرج بود پنج1 از برای خالصه گذاردیم  و رسد اربابی سه 

است که خمس مخرج بود سه  از برای اربابی معین کردیم شد  

میزان این دو شد  خواستیم بدانیم عمل صحیح است یا نه، رسد خالصه را سه 

مقابل کردیم شد  مثل آن را هم از برای اربابی فرض نمودیم شد  

از   و  است  ملک  این  منافع  کل  گفتیم  کرده شد   را جمع  دو  هر 

رسد خالصه ثلث مال دیوان  بود و از  رسد اربابی خمس مال 

دیوان  و این دو همان  مال دیوان شد. از برای آنکه بدانیم این 

قاعده کلی است یا نه مبلغ مال دیوان را  فرض کردیم بر هشت تقسیم نمودیم 

قسمتی  بود پنج مساوی رسد خالصه  و سه مساوی رسد اربابی 

 و این دو شد، رسد خالصه را سه مساوی کردیم  یا مثل آن 

و خمس  که رسد اربابی است جمع نمودیم شد  ثلث  

 این دو  است، همچنین در صد تومان  

هشت قسمت قسمتی  پنج مساوی رسد خالصه  و سه مساوی 

این دو شد  رسد خالصه سه مساوی شد  اربابی   و  رسد 

 بود با مثل آن که رسد اربابی می  شود میزان شد، گردید  به  همان 

طریق بقیه حاصل از نصف رسد خالصه  ثلث معین شد و از نصف رسد 

اربابی  خمس تعیین یافت. بعد از اطمینان از صحت این عمل به خاطر 

رسید که قبل از تشخیص رسد مال دیوان خالصه و اربابی می  توان از مبلغ مفروضه2 مال 

دیوان استخراج منافع3 کل ملک را نمود و پس از آن مناصفه میان خالصه و ارباب کرد، از 

خالصه ثلث و از ارباب خمس گرفت. گفتیم: مخرج خالصه و ارباب نصف است چون در 

یکدیگر ضرب کنیم ربع حاصل شود از 300 تومان که تنخواه مفروض است ربع که باشد 

بگیریم و این ربع را در پانزده که مخرج کسر ثلث و خمس بود چنان  که گذشت ضرب کنیم 

که به عبارت دیگر  را پانزده مساوی نمائیم  شود و این منافع 

1. مجلس: سی و هفت تومان پنج هزار. 

2. مبلغ مفروضه در تهران و مجلس نیامده است. 

3. در مجلس نیامده است. 
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کل ملک است چنان  که محقق شد در دویست تومان هم همین است، ربع  و 

پانزده مساوی آن  و در  ربع  و پانزده مساوی آن 

.

قانون
هرگاه در محاسبه نقد و اجناس مختلفه که نتوان میزان آن  ها را یکی کرده باشند چون به 

جای میزان، چه در تحت مفرده، چه دفعه و چه بابت، چه من ذلک، چه غیره آن  ها، لفظ 

کمافصله مرقوم دارند اگر نقد دارد و نقدی به صیغه نویسند و مبلغ را در تحت آن نگارند 

قرینه آن لفظ سایر گویند و در میزان کمافصله را مرقوم1 داشت اجناس مختلف را در تحت 

آن نگارند بدین صورت:

قانون
هر جا صیغه غله نویسند جو و گندم بالمناصفه مراد است، ولی ُمحّرّرین حال در جو و 

1. در ملک نیامده است. 
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گندم اطالق می  کنند اگر در وزن تفاوتی دارند در زیر لفظ غله جزو می  دهند و وزن هر یک 

را می  نویسند بدین صورت: 

و اگر مساوی باشند در حشوی صیغه غله لفظ بالمناصفه نگاشته وزن آن را در تحت 

آن نویسند بدین صورت:  

بالمناصفه	
گندم را از بابت آنکه قوت غالب بنی نوع انسان است در کتابت مقدم دارند بر جو، ولی بر 

غایت مرتبت حرف صیغ هرکس منظور کند جو را مقدم می  نویسند.

قانون در نوشتن تفصیل فرد و تعلیقه و احکام که قبل و بعد آن شرح مکتوبی داشته 
باشد مقرر است که در آن تفصیل را گوشواری نویسند، چه آن تفصیل به منزله میزان است 

و آن شرح به منزله جزو بدین صورت: 

که عالیجاه فالن از رکاب مستطاب روانه نزد عالیجاه فالن حاکم فالن والیت شده، 

ثور  و  حمل  قسط  دو  و  ئیل  ایت  ماضیه  سنه  بقایای  تومان  هزار  پنج  و  بیست   مبلغ 

هذه السنه آنجا را که مستوفیان عظام به موجب تفصیل تشخیص داده  اند در ظرف مدت 

آورده تحویل  برداشته  آنجا  از  اتفاق تحویل داری  به  به	وصول رسانده  یوم	 پنج  بیست و 
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عالیجاه فالن صاحب جمع خزانه عامره نموده قبض و سند خرج دیوانی صادر نماید و در 

عهده شناسد فی تاریخ شهر فالن سنه 1255.

قانون
در نمودن حرف بی  سند1 صاحب  جمع در تحت الباقی و غیره رسم است که بعد از طی 

حساب و تشخیص باقی در تحت الباقی هرگاه صاحب  جمع را در آن باقی سخنی از خرج 

بدون سند باشد ُمحّرر در تحت الباقی دفعه گوشواری نوشته، سخن صاحب  جمع را آنچه 

باشد در تحت آن مرقوم دارد و دفعه دیگر قرینه آن نگاشته باقی و زیاده که باشد در تحت 

آن مرقوم نمایند تا در هنگام عرض حساب و تقریر سخن صاحب جمع به صاحبکار هر 

چه قبول شود در تحت حرف خرج نگاشته باقی و زیاده را در تحت حرف دیگر قرینه آن 

نگارند بدین صورت:

1. تهران و مجلس: بی  سنه. 
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تمام شد کتاب قوانین السیاق در روز پنجشنبه بیست و چهارم شهر جمادی  االّول هزار 

خیریت  ئیل  یونت  ماه جاللی  دی  پانزدهم  با  مطابق  هجری  پنج  و  هفتاد  و  دویست   و 

دلیل، به ید حقیر المذنب اقل خلق هللا محمدهاشم کاشانی در غروب آفتاب در حالت 

کسالت باطنی که از بابت هرچه تقریر و تحریر شود ] [1 نگارش شد2. 

1. دو كلمه ناخوانا و یحتمل سواد تعلیقه.

2. تهــران: تمــت فــی یــوم الثلثــا 12 شــهر رجــب المرجــب مــن شــهور ســنه 1279 و در نســخه مجلــس: همیــن 
حکــم را دارد هــرگاه ســخن صاحــب جمــع در باقــی تحــت حــرف باقــی یــا ســایر صیــغ باقــی باشــد. حســب 

الفرمایــش ســرکار عظمــت مــدار مقرب  الخاقــان و مؤتمن  الســطان آقــای نصــرهللا خــان علــی یــد اقــل بنــدگان 

ــاب  ــدگان جن ــر ملکــی بن ــاد کوی ــرزا عبدالوهــاب در مزرعــه دولت  آب ــن مرحــوم می ــم اب ــاب ابراهی ــه ّرب  االرب ب

ــه  ــام پذیرفــت. ب ــه صــورت اتم ــه العالی ــه العلی ــدگار اعظــم امین  الدول جاللت  مــآب اجــل اکــرم افخــم خداون

ــل مــن شــهور ســنه1282. در  ــل خیریــت تحوی ــی هــذه الســنه اود ئی ــاه جالل ــوم یکشــنبه 8 مهــر م ــخ ی تاری

نســخه ملــی رقــم كتابــت نیامــده اســت.



تصاوری
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صفحه  ای از قوانین السیاق )نسخه کتابخانه مجلس شورای اسالمی( 
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صفحه  ای از قوانین السیاق )نسخه کتابخانه مجلس شورای اسالمی( 
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صفحه  ای از قوانین السیاق )نسخه کتابخانه مركزی دانشگاه تهران(
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صفحه  ای از قوانین السیاق )نسخه کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران(
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صفحه  ای از قوانین السیاق )نسخه کتابخانه و موزه ملی ملک(
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 ،102 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92 ،91 ،90
 ،114 ،112 ،111 ،109 ،108 ،103
 ،129 ،124 ،121 ،120 ،117 ،115
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 ،144 ،143 ،141 ،138 ،132 ،130
200 ،180 ،169 ،159

کتابچه، 17، 25، 115، 117
کدخدایان، 188

کدنگ، 181
کرور، 77

کمافصله، 135، 199
کماني، 84، 87

کمربند، 66
کنزاللغة، 36، 87

کوتوالي، 182

گ
گمرک، 178، 179، 187
گوشه کردن، 101، 117

گوشوار، 68، 87، 95، 96، 101، 102، 
 ،120 ،117 ،116 ،107 ،105 ،103

201 ،200 ،139 ،140 ،135

ل
لطفعلي بیک، 185

لک، 77
لوزي، 54، 55، 103، 104، 105

م
مآت، 37، 39، 70، 71، 72، 75، 76، 77

مالوجهات، 150، 176

مالیات، 89، 90، 91، 92، 150، 177، 
188

مالیه، 13، 177، 179، 180، 181، 183، 
190 ،189 ،187 ،186 ،185 ،184

مبادله، 150، 191
مباشرین راهداري، 182

مبیع، 150، 191
متباین، 43
متباینه، 43

متساوي االضالع، 49، 50، 51
متساوي الساقین، 49

متساوي القوسین، 59، 60
متقاطع، 54، 56

متوازیان، 48
مثقال، 180
مجذور، 40

مجمع	الفصحا، 14
مجمل، 150

مجنح، 50
محاسب، 22، 26، 35

محّدب، 66
محّرر، 51، 61، 72، 82، 89، 97، 105، 

171  ،135 ،134 ،131
محصل، 94

محمد شاه، 13، 14، 16
محمد کاظم شیباني، 13، 14، 27

محمد مصطفي )ص(، 26



221 نمایه

مخارج، 41، 42، 43، 108، 151، 190
مختلف االضالع، 51

مختلف القوسین، 59، 60
مخروط، 66، 68

مخّمس، 57، 67، 69، 191
مداخل، 151، 192

مدد معاش، 151، 193
مراعي، 151، 189، 192

مرسوم، 13، 174
مرصع، 173

مساعده، 151، 192
مستمري، 116، 151، 174، 192، 193، 

194
مستوفیان )مستوفي(،  14، 61، 21، 62، 

200 ،190 ،371 ،98 ،53
مسعراً، 110، 140

مسعود سعد سلمان، 175
مسقط الحجر، 49

مشاق، 89، 97
مضاعف، 18، 19، 38

مضلع، 65، 67، 86، 69
مطّول، 68

معرب، 68، 70، 158، 159، 184، 185
مفاصا، 20، 101، 115، 117، 118، 144

مفتاح	الحساب، 16، 51، 53، 62
مفرده، 26، 86، 93، 101، 105، 116، 

199 ،193 ،171 ،169 ،151

مفروضه، 48، 65، 198
المقرر، 118، 122

مقرراً، 87، 109، 110، 111، 112، 118، 
 ،137 ،136 ،135 ،131 ،130 ،122

141 ،140 ،139 ،138
مکتوب )مکتوبی(، 72، 73، 74، 83، 84، 
 ،116 ،109 ،107 ،101 ،87 ،86 ،85
 ،143 ،141 ،140 ،136 ،135 ،121

200 ،158
ملفوظ، 72، 73، 74، 75

ممّیزي، 95، 69، 178، 188
من ذالک، 101، 501، 151، 171، 194

منال، 151، 173، 190، 193
منداب، 164

منشور، 67، 69
منطقه، 41، 43، 44، 64، 66

منفرج الزاویه، 50، 52
منفرجه، 48، 49، 56

منها، 17، 68، 201،601، 113، 118، 
143 ،142 ،141 ،136 ،129

مواجب، 151، 154، 173، 174، 193، 
194

مواشي، 151، 189، 194، 195
مؤّدي، 87، 115، 120، 130، 132

موّرب، 84، 85، 86، 87، 103، 115
موضوع، 21، 83، 109، 118، 129، 130، 

190 ،187 ،180 ،143 ،131
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موضوع عن الحشو، 118، 143
میرزا آقاسي، 13، 16، 26

میــرزا محمدصالــح شــیرازي مســتوفي 
نظــام، 173

 ،108  ،101  ،94  ،85  ،83  ،82 میــزان، 
 ،120  ،119  ،118  ،116  ،112  ،110
 ،129  ،128  ،125  ،123  ،122  ،121
 ،141  ،140  ،138  ،136  ،134  ،133
 ،199  ،198  ،196  ،179  ،171  ،143

200

ن
نادرشاه، 190

ــاه(،  ــن خســرو ش ــن ب ــي )قطــب الدی نام
 ،65  ،64  ، 62،61  ، 54،52  ،38  ،27
  ،126  ،119  ،108  ، 103،87  ، 67،66

159  ،155  ،151   ،128
نسخه کشیدن، 118، 144

نعلي، 58، 158، 186
نفایس	الفنون، 15، 16، 20، 27، 25

نقد، 15، 21، 90، 108، 110، 111، 
 ،140 ،139 ،138 ،137 ،131 ،112

199 ،171
نیشابور، 173

هـ
هاللي، 59
هلیله، 59

همدان، 14
هندسه، 15، 70، 75، 85، 128

هنود، 182

و
وتر، 54، 55، 60، 61

وضع عن الحشو، 118، 143
وظیفه، 151، 193، 195

والیات، 35، 89، 91، 151، 281، 196، 
200

ي
یادداشت، 13، 14، 151، 196

یحسب، 87، 121
یزاد، 87، 118، 121

یسار، 103، 104، 105، 106، 115، 
142 ،141 ،128 ،119

یکون، 87، 118، 120، 121
یمین، 103، 104، 105، 106، 115، 

128 ،119
یونت ئیل، 18، 180، 202
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