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  چکیده
شـوند و از یـک دسـتگاه عددنویسـی      اعداد پهلوي برپایۀ حروف الفباي پهلوي نوشته مـی 

توانمند و درخور توجه برخوردارند، با آنکه در این عددنویسی نمادي براي صفر نـداریم و  
ولی شیوة نگارش آنها به گونه اي است کـه بـه    رسد در نگاه نخست، ناموضعی به نظر می

سادگی می توان جایگاه یا مرتبۀ هر عدد را روشن ساخت. رویکرد ما به حساب این اعداد 
اي نیستیم، همچنین شـمار حاصـل    دهد، در جمع این اعداد نیازمند الگوریتم ویژه نشان می

در مقایسـه بـا دیگـر     بـوده  مـی  بایسـت از بـر   هایی که یک کودك ایران باسـتان مـی   ضرب
هاي عددنویسی کهن بسیار کمتر است. افزون بر همۀ این ها برخی از اعداد بـزرگ   دستگاه

(بزرگتر از ده هزار) بیش از یک نمایش دارند و ایـن خـود توانمنـدي ایـن دسـتگاه عـدد       
  نویسی را نشان می دهد.

ــدواژه ــا کلی ــ   :ه ــوي، حس ــون پهل ــه، مت ــاي فارســی میان ــوي، الفب ــداد پهل ــداد، اع اب اع
  .عددنویسی  دستگاه

  

  مقدمه. 1
ــدازه« ــش عــدد و ان ــوان یکــی از  )science of number and magnitude» (دان را شــاید بت

اگر چه ریاضـیات امـروزي بسـیار پیشـرفته اسـت، امـا        هاي کهن ریاضیات دانست. تعریف
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مفـاهیم عـدد، انـدازه و    که به گونۀ بنیادي روي  هایی بدانیم همچنان باید آن را برآیند اندیشه
). درفلسفۀ ریاضی پورسینا، عدد، یـک  Boyer, 1991, p. 21شوند ( ) ، متمرکز میformشکل (

کـه در   ) هستند. وي هنگـامی  mental objectشی ریاضی است و اشیاء ریاضی، اشیاء ذهنی (
) unityکند، مفهوم عدد را برگرفتـه از مفهـوم وحـدت (    متافیزیک خود دربارة عدد بحث می

 .Ardeshir, 2008, ppرود ( داند که این مفهوم یک ایدة بنیادي در متافیزیک به شـمار مـی   می

ــا اعــداد ســروکار دارد زیــرا از نگــاه  33 ). در جهــان فیثاغورســی، بهتــرین گونــۀ فلســفه ب
، و  فیثاغورسیان، سرانجام همه چیز از عدد است. بر بنیاد باور آنها، همۀ اشـیاء داراي شـکل  

، 1387توان با اعداد تعریف کرد (کوسـتلر،   ها را می ها هستند و همه شکل همان شکلاشیاء 
 ).  156ص 

هاي عدد شـماري، آگـاهی درسـتی نـداریم ولـی گمـان        دربارة پیدایش اعداد و دستگاه
  گیري، سرچشمۀ پیدایش اعداد است از این رو پیش از دیگر مفاهیم رود شمردن و اندازه می

بایست گـامی در   ود؛ براي نمونه، شمارش با انگشتان دست و پا را میش ریاضی، بررسی می
  .1گذاري اعداد دانست تکامل نام

تـرین منبـع، کتـاب اوسـتا اسـت       تـرین و کهـن   براي شناخت اعداد ایرانی باستان، مهـم 
)Emmerick, 1992, p. 289هـاي اصـلی،    انـد و بـه شـکل    ). اعداد در اوستا به شکل عددواژه

ارزهـاي   شوند که برخی از آنها در شکل و کاربرد، بـا هـم   و توزیعی دیده می ترتیبی، کسري
). خوشـبختانه گزارشـی   72، صـص  1390اند (حسـینی شـکرایی،    سنسکریت خود همسان

هاي اوستایی همراه بـا بررسـی ریشـه و روش خـوانش      گسترده و درخور توجه از عددواژه
)؛  بررسی سـیر دگرگـونی و دگردیسـی    Emmerick, 1992, pp. 289- 345( آنها موجود است

ها تا زبان فارسی، پژوهش دیگري است که در این زمینـه انجـام گرفتـه اسـت      این عددواژه
)؛ اما تاکنون دربارة اعـداد پهلـوي پـژوهش    836 - 826، صص 1391نامور فرگی و ابراهیمی. (

  مستقلی انجام نشده است. 
اي بـراي   عددنویسـی و ارائـۀ فرضـیه   این پژوهش تالشی است بـراي معرفـی دسـتگاه    

اي مختصر از دستگاه عـدد نویسـی    حساب اعداد پهلوي. در بخش نخست این مقاله پیشینه
شود. سپس دستگاه عددنویسی پهلـوي بـه تفصـیل     هاي گوناگون نوشتاري ارائه می در نظام

شـرح  توضیح داده شده و بعد از آن فرضیۀ ما دربارة حساب (جمع و ضرب) اعداد پهلـوي  
هایی از این دسـت پاسـخ    شود. براي ارزیابی یک دستگاه عددنویسی، باید به پرسش داده می

داد: آیا آموختن و نوشتن دستگاه آسان است؟ آیا دستگاه روشن و تهی از ابهـام اسـت؟ آیـا    
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هـاي عددنویسـی کـه در     دستگاه براي محاسبه مناسب است؟ در حقیقت هر کدام از سیستم
ها آزمود و ما نیز تالش خواهیم کرد  توان با این پرسش ه شده است را میگذشته به کارگرفت

پس از معرفی دستگاه عدد نویسی پهلوي و فرضیۀ خود دربـارة حسـاب ایـن اعـداد، ایـن      
  دستگاه را بر اساس معیارهایی که گفته شد، ارزیابی کنیم.

  
  هاي عدد نویسی  . مروري بر پیشینۀ دستگاه2

ي عددنویسی باید از دو قانون پیروي کرد. قانون نخسـت، بـه کـارگیريِ    دانیم برا امروزه می
اي کـه   هاست به این معنی که ارزش هر رقم به مرتبـه  ) بودن رقمpositionalاصل موضعی (

را سـه   9را می نویسم، رقـم   999که عدد  در آن قرار دارد وابسته است. براي نمونه هنگامی
یک از آنها به مرتبۀ آن بستگی دارد، دراین عـدد، نخسـتین   ایم ولی ارزش هر  بار به کار برده

است. افزون بر ایـن،   900و سومی نمایندة  90و دومی نمایندة  9از سمت راست نمایندة  9
تغییري حاصل نخواهد شـد. قـانون دوم در    999در عدد  9هاي  با جابجایی هر کدام از رقم

بـراي صـفر اسـت کـه بتـوان آن را در      اي  عددنویسی امروزي، به کـارگیري نمـاد و نشـانه   
  با هم اشتباه نشوند.   150و 105، 15تا براي نمونه اعدادي مانند  هاي خالی جاي داد مرتبه

 ,Boyerترین اسناد مربوط به کاربرد منظم اعداد نوشتاري متعلق به مصریان اسـت (  کهن

1991, p. 67        ،1385) که همان عددنویسـی هیروگلیـف یـا تصـویري اسـت (نـک یوسـف ،
هاي عددنویسی خارج از موضوع این مقاله است، تنهـا بـراي    ). چگونگی این دستگاه84ص

شود که در عددنویسی تصویري براي نشان دادن عـدد نهصـد و    نمونه به این نکته اشاره می
  نود و نه باید از بیست و هفت نشانه استفاده کرد.  

آوري در ایجـاد یـک دسـتگاه    ترین دسـتاوردهاي ریاضـیات بـابلی، نـو     یکی از برجسته
). به این ترتیـب کـه   Boyer, 1991, p. 45؛ 123، ص 1385عددنویسی موضعی بود (یوسف، 

) و بـا ترکیـب   : , 1کردند ( بابلیان، براي نوشتن همۀ اعداد تنها از دو نشانه یا نماد استفاده می
ـ    2دادند آنها، تمامی اعداد دیگر را نشان می ه آسـانی فراگرفتـه   . دسـتگاه عددنویسـی بـابلی ب

هـاي عددنویسـی بـه شـمار      تـرین دسـتگاه   شود و از نظر تعداد نمادها، یکی از اقتصادي می
  ).  125، ص 1385رود (یوسف،  می

رود، عددنویسی مایاهاست. در ایـن   دستگاه عددنویسی دیگري که اقتصادي به شمار می
. 3ژه نیز براي صفر وجـود دارد اي وی شود. نشانه دستگاه، دو نماد نقطه و خط به کارگرفته می

رود ایـن شـکل از    کنـد و گمـان مـی    اي پیروي نمـی  روي هم رفته این عددنویسی از قاعده
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عددنویسی تنها مورد استفادة گروه کوچکی از کاهنان بوده اسـت کـه محاسـبات نجـومی و     
  ).69، ص1385تنظیم گاهشماري را برعهده داشتند (یوسف، 

ترین عددنویسی شناخته شدة چینـی   برپایۀ دهدهی است. کهندستگاه عددنویسی چینی 
پـیش از مـیالد اسـت     1200 - 1500هاي غیبی شانگ است که مربوط به  به شکل استخوان

اي وجود داشت و  ). در این دستگاه براي اعداد یک تا ده نماد ویژه165، ص1385(یوسف، 
  .  4ندکرد براي اعداد باالتر، از نمادهاي تکمیلی استفاده می

عددنویسی یونانی با حروف الفباي یونانی که بیست و هفت حرف بود، ساخته شد. این 
اي نداشت. عـدد بیسـت    عددنویسی داراي شکل موضعی نبود و براي صفر نیز نماد یا نشانه

باشد. نمایش این اعـداد هـم    (سه تا ده) میxxx (دو تا ده) و عدد سی به شکل  xx به شکل 
» یـازده «و » نُه«به ترتیب نشانۀ دو عدد  xi و ixشکل کاهشی دارد، مثالً  شکل افزایشی و هم

کـه فراینـدهاي جبـري ماننـد جمـع و تفریـق و ضـرب و غیـره در ایـن           هستند. از آنجایی
عددنویسی بسیار دشوار بوده است، بیشتر فراینـدهاي جبـري بـه ویـژه ضـرب، بـه شـکل        

  ).16، ص 1387، شده است (کوستلر هاي هندسی انجام می استدالل
الفبـاي ارمنـی در حـدود     5الفباي ارمنی ایجادشده است.   عددنویسی ارمنی نیز از حروف

) پدیـد آمـد   Mesrop Mashtotsمیالدي به کوشـش مسـروپ ماشـتوتس (    405یا  396سال 
). الفباي ارمنی، سی و شـش حـرف دارد. نُـه حـرف نخسـت      32، ص 1386(باغداساریان، 

، نه حرف بعدي نشانۀ اعداد ده تا نود، نه حرف بعدي نشانۀ اعداد صد نشانۀ اعداد یک تا نه
» بیـور «باشد. براي ده هزار نیـز واژة   تا نهصد و نه حرف آخر نشانۀ اعداد هزار تا نه هزار می

رود که با عددنویسی پهلوي مشترك است. برخالف اعداد اصـلی یونـانی، اعـداد     به کار می
هـاي الفبـا ایجـاد     عداد مرکب از کنار هم قرار گـرفتن حـرف  ارمنی شکل ترکیبی ندارند و ا

شوند. این دستگاه، مانند عددنویسی یونانی ناموضعی است و نمادي براي صفر ندارد. در  می
عددنویسی یونانی تا نهصد و نود و نه، بدون نشان اضافی و در عددنویسی ارمنی تا نه هـزار  

ه می شود، و پس از آن نمـایش اعـداد نیازمنـد    و نهصد و نود و نه، بدون نشان اضافی نوشت
نماد هاي تکمیلی است. خوشبختانه از سدة هفتم میالدي، از ریاضـیدان سرشـناس ارمنـی،    

هـاي گونـاگونی بـراي جمـع و      آنانیاشیراکاتسی، کتابی برجاي مانده است که در آن جـدول 
ي ریاضـی موجـود   ها تفریق و ضرب، و همچنین شماري مسأله و پاسخ آنها و نیز سرگرمی

دهد هنگامیکه سـه   ها نشان می ). بررسی دقیق این جدول45، ص 1386است (باغداساریان، 
گرفتند با خـوانش   با فاصله در یک ردیف کنار هم قرار می حرف الفبایی (یا سه عدد ارمنی) 
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بـود.   از چپ به راست، عدد سوم حاصل یک فرایند جبري مانند جمع، تفریق یا ضرب مـی 
شد زیرا براي انجام  نوع فرایند جبري تشخیص داده می قت از روي مقدار عدد سوم، در حقی

اي میان حروف الفبا یا اعداد ارمنی وجود نداشـت، بلکـه الزم بـود     فرایندهاي جبري، رابطه
نمایش اعداد را هم ارز با حروف الفباي متناظر، از بر شد. روشن است که بـراي ضـرب دو   

شـدند. در کتـاب حسـاب     بایسـت از بـر مـی    هـا را مـی   اصل ضـرب عدد نیز، بسیاري از ح
هاي ضرب از سی و شش گروه و هـر گـروه از چهـار جـدول تشـکیل       شیراکاتسی، جدول

شود که در سه جدول، نه حاصل ضرب و در یکی از آنها ده حاصـل ضـرب قیـد شـده      می
و سی و است. از این رو در هر گروه سی و هفت حاصل ضرب و روي هم هزار و سیصد 

  ).65، ص 1386دو حاصل ضرب اشاره شده است (باغداساریان، 
هاي نخست مـیالدي در   عددنویسی موضعی همراه با پذیرش نمادي براي صفر، در سده

توان با ده نماد (از صفر تا نه) هـر عـددي    هند پدید آمد. در عددنویسی موضعی دهدهی می
ان پرآوازة ایرانی، حساب هنـدي را نوشـت   را، هر اندازه بزرگ، نشان داد. خوارزمی ریاضید

بررسـی   6).24، ص 1385و کتابش با ترجمۀ التین به اروپاي غربی راه یافـت (شـهریاري،   
رسـد. در تـاریخ کشـور هنـد، دو دسـتگاه       ددنویسی در هند، مفید به نظـر مـی  پیشینۀ ع

وجـود  )  Brāhmī)  و براهمـی ( Kharoṣṭhīهاي خط خروشـتی (  نوشتاري باستانی به نام
رود خط خروشتی در قرن چهارم پیش از مـیالد یـا شـاید کمـی      داشته است. گمان می

). 71، ص 1391بیـدي،   تر، از خط آرامی هخامنشی اقتباس شده باشد (رضایی بـاغ  پیش
هاي اعداد، متمایز از حروف  در خط خروشتی دستگاه عددنویسی دهدهی بود و نمایش

شـدند و   الفبا اعداد از راست به چپ نوشـته مـی  الفبا بوده است ولی همسان با حروف 
کردنـد. در ایـن خـط     یک دستگاه افزایشی (سیر صعودي از راست به چپ) ایجاد مـی 

). خط دیگر Marcos, 2014, p. 52نمادي براي صفر و نیز اعداد پنج تا نه وجود نداشت (
را آفرینندة ایـن  براهمی، نام خود را از برهما، خداي هندو گرفته است، زیرا هندوان او 

دانند. دربارة منشأ این خط نظرات گوناگونی وجود دارد که هنوز هـیچ یـک از    خط می
). در خط براهمـی  73، ص 1391بیدي،  توان پذیرفت (رضایی باغ آنها را با قطعیت نمی

بـراي صــفر، نمــادي هســت و اعــداد دو و ســه شــباهت زیــادي بــه اعــداد انگلیســی  
  دارند. امروزي

هـاي   قام هندي در آغاز سدة سوم هجري در زمان مامون عباسی در سـرزمین اعداد و ار
هـاي ریاضـی    اسالمی رایج شد و از آن پس ـ البته به تدریج ـ بسیاري از نویسندگان کتـاب   



  1396سال هشتم، شمارة دوم، پاییز و زمستان  ،شناخت زبان   32

، ص هیجده). پس از جنبش بزرگ علمی، فرهنگـی  1349این نوگرایی را پذیرفتند (ریاحی، 
هاي علمی به زبـان عربـی    هجري، بسیاري از کتاب هاي چهارم و پنجم اي در سده و اندیشه

شماري نیز بـه پارسـی بـاقی مانـده اسـت کـه        شد؛ اما در میان آنها، کتب انگشت نوشته می
دان  اي دارند. سیصد و پنجاه سـال پـیش از جمشـید کاشـانی، ریاضـی      گمان ارزش ویژه بی

یـوب حاسـب طبـري)    بن ایـوب مازنـدرانی (محمـدبن ا    الدین محمد پرآوازة ایرانی، شمس
مفتـاح  گـوییم) و   (کـه آن را امـروزه حسـاب یـا حسـابان مـی       شمارنامههاي  نویسندة کتاب

هایی را به پارسـی بـه یادگـار     ، یکی از ریاضیدانان و اخترشناسانی است که کتابالمعامالت
، دربـارة ایـن کتـاب چنـین     مفتـاح المعـامالت  . حاسب طبري در آغـاز کتـاب   7نهاده است

   است: نوشته
چون ما به پرداختیم از رسالۀ شمارنامه که او اصل شـمار هنـدي اسـت خواسـتیم کـه      

جـز خداونـدان صـناعت     تمامی و فایدة او اندر این رسالۀ مفتاح المعامالت پیدا کنـیم،  
  ).3، ص 1349ایم (حاسب طبري،  نجوم را که در او تمام گفته

» و دوازده نـام نهـاده اسـت    بنیان شمار به سه مراتب و نـه عقـد  «به نظر حاسب طبري 
). مراتب سه گانه از نگاه او، یکان، دهگان و صدگان اسـت،  43، ص 1349(حاسب طبري، 

گانـه همـان    گردیم. عقد نه رسیم به مرتبۀ نخستین باز می که به هزار می و به باور وي هنگامی
نـود و در مرتبـۀ   ارقامی هستند که در مرتبۀ یکان از یک تا نـه و در مرتبـۀ دهگـان از ده تـا     
  صدگان از صد تا نهصد می باشد. حاسب طبري دربارة دوازده نام می گوید:

اما دوازده نام آن است که از یکی تا ده بر نظم طبیعی برود و صـد و هـزار، و چـون از    
هزار گذشت مکرر شود و ابتدا کند بار دوم به دوازده نـام، همچنانکـه اول بـوده باشـد     

  ).44، ص 1349(حاسب طبري، 

اي  حاسب طبري دربارة جمع و تفریق  به توضیح کوتاهی بسنده کرده و به روش ویـژه 
دو جـدول رسـم    اشاره نکرده است؛ ولی براي ضرب، پس از توضیح گسـترده و مبسـوط،  

کرده است که یکی دربارة حاصل ضرب اعداد یکانی اسـت و از بـر شـدن آن را ضـروري     
. در واقـع وي بـراي فراینـد    8مراتب در مراتب استداند و دیگري جدول حاصل ضرب  می

ضرب، دو گام قائل شده است. گام نخسـت ضـرب ارقـام آن و گـام دوم، تعیـین جایگـاه       
از  3و  2کند پـس از ضـرب    ضرب می 36را در  24که  مراتب آن است. براي نمونه هنگامی
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ۀ صـدگان  را در مرتبـ  6جدول حاصل ضرب مراتب در مراتب، جایگاه عدد حاصـل یعنـی   
  توان نتیجه گرفت:  داند و به همین روند می می

864 =24+120+120+600=36×24  
شیخ بهایی  الحساب خالصه  کتاب دیگري که مطالب آن دربارة جمع اعداد اهمیت دارد،

نوشـت و از چـپ بـه     است. وي در این کتاب براي جمع اعداد، آنها را ستونی زیر هم مـی 
هـاي بـاالتر بـه یکـدیگر وام داده      در این شیوه، اعداد در مرتبهکرد.  ها را جمع می راست آن

. براي نمونه به جمـع دو عـدد   9خوانیم) شوند (آنچه که امروز آن را روش ده بر یک می نمی
  زیر توجه کنید:  

6 
4 

4 
6 

7 
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+ 

 

  10   
 10    

10     
0 1 11 

  
  نویسی در خط فارسی میانه کتابی . مروري بر عدد3
ها و متون بسیاري به زبان فارسـی میانـه و    هاي ایرانی میانۀ جنوب غربی، کتیبه گونۀ زباناز 

اي، فارسی میانه مانوي، فارسی میانـه زبـوري و فارسـی میانـه      چهار خط فارسی میانه کتیبه
کتابی باقی مانده است. خط فارسی میانه کتابی که به خـط شکسـته یـا متصـل نیـز مشـهور       

خاص دارد که آن را نسبت به سه خط دیگر متمایز و خواندن متـونی را  هایی  است، ویژگی
کند. این دشواري به دلیل ابهامی اسـت کـه در    اند، دشوارتر می شده که به خط شکسته نوشته

خواندن برخی حروف این خط وجود دارد. بیشتر حـروف ایـن خـط نمایـانگر چنـد آواي      
شـوند.   دیگر شبیه به حرفی دیگـر مـی   متفاوت هستند و برخی حروف در اتصال با حروف

تغییر شکل برخی حروف در نگارش و یا هنگام اتصال با حروف دیگر، این ابهـام را بیشـتر   
 .  10)60 - 59، صص 1375آموزگار و تفضلی،  ←کند ( می

شوند که  واژه ساخته می- در خط فارسی میانه کتابی، همۀ اعداد با یازده عدد و یک عدد
سه، چهار، ده، بیست، چهل، شصت، هشتاد، صد، هزار و واژة بیـور؛ در    عبارتند از یک، دو،

. در 11شـوند  حقیقت دوازده عدد بنیادي داریم که همۀ اعداد پهلوي به کمک آنها، ساخته می
رسـد. اعـداد    این اعداد، نمادي براي صفر وجود ندارد و روي هم رفته، ناموضعی به نظر می
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وند و تنها چهار حرف پهلوي، بدون آنکـه تغییـري در   ش پهلوي از راست به چپ نوشته می
براي نشـان دادن عـدد    )b( ب  اند: حرف  شکل آنها داده شود براي نگارش اعداد به کار رفته

 ث /ئیک، حرف)d/y/g   ( ج) براي نمایش عـدد ده، حـرفl    ،و  ) بـراي نمـایش عـدد بیسـت
 صقحرف  )s.براي نشان دادن عدد چهل (  

  نمایش اعداد پهلوي یکانی به ترتیب از راست به چپ، به شکل زیراست: 
   غب  غب  ثب     غب غب      عب غب      عب عب      غب  ب     ثب    غب      عب     غب

شوند، صورت  اعداد در فارسی میانه کتابی، جز آن که با دوازده عدد بنیادي نوشته می
شود؛  نیز نوشته می خقآزشود مثالً عدد یک به صورت  آوایی آنها هم ممکن است نوشته

) غ نت ت و جثآ تبرخی اعداد هم مانند عدد دو و سه، گاه به صورت هزوارش (به ترتیب: 
  شوند.  نوشته می

بینیم که چهارعدد نخسـت، یـک بخـش؛     با بررسی صورت نگارشی اعداد یک تا نه می
» دو«دارد. همچنین در اعداد یکانی، عدد اعداد پنج تا هشت، دوبخش؛ و عدد نه، سه بخش 

اند، که تلویحاً بر اهمیت عدد  چهار بار تکرار شده» چهار«هشت بار و عدد » سه«دوبار، عدد 
توان دانست کـه چـرا اعـداد پـنج تـا نـه        . دقیقاً نمی12کند در باورهاي ایرانی تأکید می» سه«

اي که باید دربـارة اعـداد    اما نکتهشوند.  بخشی نیستند و با چهار عدد نخست ساخته می یک
پهلوي بدان اشاره کرد، آن است که در اندیشه و فرهنگ ایرانی به بعد کیفی اعداد به شـدت  

تـوان دیـد کـه     می» گزارش شطرنج«شد. نمونۀ بارز و مشهور آن را در متن پهلوي  توجه می
هر یک از اعداد روي چگونه بزرگمهر، وزیر اندیشمند انوشیروان در ساخت تخته نرد براي 

هـاي   توان به نقـش کیفـی اعـداد در اندرزنامـه     . همچنین می13گیرد تاس، معنایی در نظر می
هـاي   ، اشاره کرد که احتماالً در سنت»اندرز اوشنر دانا«پهلوي، براي نمونه متن فارسی میانۀ 

  ).de Blois 1993, p.95ادبی هندوایرانی مانند ادبیات سنسکریت ریشه دارد (
هاي پهلوي، نمایش اعداد یکانی با آنچه اشاره شد سازگار است، امـا   یس در بیشتر دستنو

هـاي آن   انـد کـه بـه برخـی نمونـه      شـده   گاهی نیز ایـن اعـداد بـا امالیـی متفـاوت نوشـته      
  شود: می  اشاره

آمده عب ثب    ، عددي به شکل »دربارة سروري کشورها«در بخش  بندهش ایرانیدر 
عدد هفت در سراسر  14ا شش بخوانیم با نمایش عدد شش سازگار نیست.است که اگر آن ر

دربارة چگونگی زایش هر «را دارد ولی در بخش عب غب    بندهش ایرانی همان شکل 
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کارنامۀ در  15آمده است.غب عب    که این عدد چند بار تکرار شده، یکبار به شکل »سرده
ردشیر و سن اورمزد (نوة اردشیر) و ، سن شاهپور و روبرو شدن وي با ااردشیر بابکان

چیده اندرز «. در 16آمده است  عب  غببا امالي » هفت«اش با اردشیر،  رویارویی
آمده است   عب  غب)، تعداد همراهان سوشیانس با هفت کی به شکل 15(، بند» پوریوتکیشان

)Jamasp-Asana, 1897, p. 44 تعداد 5و  4(، بند » دربارة بزرگداشت سور آفرین«). در (
). Ibid., p. 155آمده است (عب     غبامشاسپندان هفت تا گزارش شده و عدد هفت به شکل 

ها دیده  نیز در نسخه  عب    غبگاه شکل      غب عببه این ترتیب براي نمایش عدد هفت بجز 
  اق دارد. شود؛ این امر دربارة عدد پنج نیز مصد می

شود، که معموالً بـه شـکل    از حروف الفباي پهلوي نمایش داده می ث/ئعدد ده با حرف 
و گاه به شکل  ئ نوشته شده است. با قرار دادن اعداد یکانی در کنار عدد ده، اعداد یـازده   ئ

  شوند: تا نوزده ساخته می
  غب ًغب عب     ئًغب غب     ئًعب ًغب    ئًعب ًثب    ئًغب ئًب    ئًثب   ئًغب    ئًعب    ئًغب

هاي پهلوي، براي این اعداد نیز گاه امالیی متفاوت با امالي رایج آنها دیده  در دستنویس
ماه فروردین «) در  جملۀ 27(، بند » ماه فروردین روز خرداد«شود. براي نمونه در رسالۀ  می

در همۀ » هیجده«نخستین ، »روز خرداد، هیجده چیز به هیجده سال به خسرو هرمزان رسد
) و Ibid., p. 105نوشته شده است (ً غب ثب     غب  ئ، به شکل Taها بجز دستنویس  دستنویس

 در دستنویس »گزارش شطرنج«در نخستین بند ،MU2  عدد شانزده دو بار با امالي نامتعارف
  . 17آمده استثب     ئ عب

تیب، همان حـروف الم و سـین در   تر اشاره شد، عدد بیست و چهل به تر چنان که پیش
خط فارسی میانه کتابی هستند. نمایش اعداد بیست، چهل، شصت، هشتاد، صد و هـزار بـه   

  ج   صق  ئصق   ئئصق  جگ   جط  این شکل است: 
و اعداد سی، پنجاه، هفتاد و نود با جمع عدد ده با اعداد بیست، چهل، شصت و هشـتاد  

  ئصقئجئ  صقئ   ئصقئ  ئ: 18شوند ساخته می
ایم با ترکیب حرف الم پهلوي و حروف دیگر الفبـاي پهلـوي،    در جدول زیر نشان داده

  شوند. اعداد سی، صد و هزار ساخته می
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  ): نمایش اعداد سی، صد و هزار 1جدول(
  با ترکیب حروف الفباي پهلوي

  ج  ⇩

  جئ  ئ

  جگ  گ

  جط  ط

  
  اعداد پهلوي، جمعی یا ضربی 1.3

در  udاعداد فارسی میانه کتابی هم شکل جمعی و هم شکل ضربی دارند. حرف پیوند 
این اعداد بسیار اهمیت دارد زیرا با قرار گرفتن در میان آنها، مرتبۀ هر عدد را روشن 

در این دستگاه عدد نویسی، تا حدودي به آن  udسازد. در حقیقت حضور حرف پیوند  می
در مرتبۀ دهگان و عدد   صق، عدد صق ا غب نمونه در عدد . براي 19دهد مفهوم موضعی می

در مرتبۀ یکان است. براي اعداد سه رقمی و باالتر شکل ضربی را نیز داریم.    غب 
شوند.  نوشته می  جگ  غب و سیصد (سه صد) به شکل جگ  ثبدویست (دو صد) به شکل 
جگ ا   غب  غب   غب، عدد نهصد و نود و نه به شکل یادگار زریرانبراي نمونه در متن پهلوي 

شده است که هم شکل ضربی و جمعی را در اعداد نشان  نوشته     غب  غب   ئئصقئ ا غب
در نگارش اعداد معناي جمع می دهد  udدهد و به روشنی پیداست که حرف پیوند  می

  . 9+  90+  9×100یعنی:  
و پنج  ثب جطروشن می گردد و براي مثال دو هزار به شکل  جطمرتبۀ هزارگان نیز با عدد 

) ثآج بشوند. مرتبۀ ده هزارگان نیز با واژه بیور (فارسی میانه:  نوشته می جط ثب  غبهزار به شکل 
ثب  به شکل دو بیور،  )4(، بندیادگار زریران شود و مثالً عدد بیست هزار را در  مشخص می

  . Jamasp-Asana, 1897, p.1(20اند ( نوشته  ثآج ب
را  خواهد داد  براي نمونه شش  106در کنار یکدیگر مرتبۀ میلیون یا  جطتکرار عدد  

) عدد صد و سی و 66(، بند یادگار زریران . در جط غب جط غبتوان چنین نوشت:  میلیون را می
رز با یک ) نوشته شده است که هم ا131× 10000( ٢١ثآج جگ ا جئ ا خقآز بیک بیور به شکل  
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). نکتۀ مهم در نشان دادن Jamasp-Asana, 1897, p. 9میلیون و سیصد و ده هزار است (
پایان می یابد، اعداد پیش از آن،   ثآج بیا    جطاعداد بزرگ آن است که وقتی عدد پهلوي به  

هرگز به شکل جمعی نیستند بلکه حتماً شکل ضربی دارند. از این رو قرار دادن حرف 
پیش از این دو واژه، نادرست است. همین عدد را بدون واژة بیور و به شکل جمعی، پیوند 

. مقایسه این دو نمایش از عدد یک میلیون و جط ا غب جگ ا ئ جط جطتوان نوشت:   با این امال می
هاي ایرانی و در نگارش اعداد پهلوي،  سیصد و ده هزار نشان می دهد در دورة میانۀ زبان

  ز ضرب وجود داشته است. درك روشنی ا
) مرتبۀ صد ثآج ثآج ب ببه همین ترتیب تکرار واژة بیور در کنار یکدیگر (فارسی میانه: 

)، هم ثآج ب  ثآج ب  ئ(فارسی میانه: » ده بیور بیور«دهد، و بنابراین هر  را نشان می 108میلیون یا 
در   ثآج ب  ثآج ثب  ب  ئتوان به عدد دوازده بیور بیور یا  ارز با یک میلیارد است. براي نمونه می

-Jamaspارز است با عدد یک میلیارد و دویست میلیون ( اشاره کرد که هم یادگار زریران

Asana, 1897, p. 9 .(  
نیـز دیـده    شـاهنامه هـاي جمعـی در    نمایش اعداد به صورت ضـربی در کنـار صـورت   

، »ده و دو«کنیم که در آنها عدد دوازده به صورت  اشاره میشود؛ براي نمونه به ابیات زیر  می
  به کار رفته است: » سه شش«و عدد هیجده به صورت 

ــد  ــد پدی ــرج آم   ببخشید داننـده چونـان سـزید       درو ده و دو ب
  گرفتند  هر یک  سزاوار جـاي     ابر ده و دو هفت شد کدخداي

  6، ص 1، جشاهنامه
ــیدفش     چو شد سال آن نامور بر سه شـش  ــت خورش ــوي گش   دالور گ

  370، ص 6همان، ج

البته در عددنویسی پهلوي کتابی نمایش دو شش، دو هفت و دو هشت را براي اعداد 
بینیم و همه اعداد یازده تا نوزده به صورت جمعی و با عدد  دوازده، چهارده و شانزده نمی

کمتر از بیست آن است که، شوند. قاعدة دیگر دربارة اعداد دو رقمیِ  ) ساخته میئده (
گیرد، ولی به ندرت در برخی  معموالً بین رقم یکان و عدد ده، حرف پیوند قرار نمی

شود؛ براي نمونه عدد دوازده هزار در یکی از  ها خالف این قاعده نیز دیده می دستنویس
ده و « طا ثب     ج  ئ، شاید تحت تأثیر زبان فارسی،  به شکل »گزارش شطرنج«هاي  دستنویس
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ثب      ئاي که گفته شد، بهتر است آن را به صورت  که بر اساس نکته 22آمده است» دو هزار
  تصحیح کنیم.   جط

) عددي آمده است که بررسی و تحلیل آن، نکـاتی  1، بند پ18(فصل روایت پهلوي در 
  :23تر گفته شد، روشن خواهد کرد را که پیش

  ج ثآ غب    ب غب غب   جط ا غب غب غب  جگ ا غب غب ا  غب  ٢٤افقثز ا غب    غآ غب ئئصقئ غب
نود و نه «توان خواند:  این عدد را مانند اعداد دیگر پهلوي از راست به چپ چنین می

را حذف کنیم در  افقثز ا غآروشن است که اگر واژة ». فرزند و نهصد و نه هزار و نه بیور
اي که دربارة شکل جمعی اعداد  ر طبق قاعدهشویم. اما اگ خواندن عدد باال دچار مشکل می

 پهلوي شرح داده شد، با در نظر گرفتن حرف پیوندud این عدد را بخوانیم، به این عدد ،
  خواهیم رسید: 

99999  =90000  +9000  +900  +99  
بینیم که در عدد فوق، تمام اعداد پیش از بیور شکل جمعی دارند و اگر این  بنابراین می

رود نویسندة  ز چپ به راست بخوانیم نیز به عدد درست خواهیم رسید. گمان میعدد را ا
از نوشتن عدد باال به این شکل هدفی خاص داشته است. اگر این عدد را  روایت پهلوي

غب  جگ  غب غب     جط  ا  غب غب ئئصقئ غبنوشتند، احتماالً امالي آن چنین بود:  بدون واژة بیور می
  که خواندنِ آن، با در نظر گرفتن شکل جمعی اعداد، چنین است:ب    غ غب ا ئئصقئ ا غب

99999  =9  +90  +900  +99000  
را  افقثـز  ا غآتوانست واژة بیور را به کار نگیرد و واژة  می روایت پهلويبنابراین نویسندة 

تـوان در   به عنوان معدود عددي که نوشته شد، در پایان عدد قرار دهد؛ اما به دلیلی کـه مـی  
  جایی دیگر دربارة آن سخن گفت، نمایش نخست را برگزیده است.

را با دو امال، یک بار همـراه بـا بیـور و بـار      999999به همین ترتیب اگر بخواهیم عدد 
  دیگر بدون آن نشان دهیم، به ترتیب به دو نمایش زیر خواهیم رسید: 

  غب غب غب  ا  ئئفقص  ا  غب  جگ غب غب  ا  غب    جط غب غب جگ  ئئفقص   غب غب غب
  یکان  دهگان  صدگان  صدهزارگان

  
  غب غب غب  ا  ئئفقص  ا  غب  جگ غب غب  ا  غب    جط غب غب  ا  ج ثآ غب   ب غب ئئفقص  غب

  یکان  دهگان  صدگان  هزارگان  ده هزارگان
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  اعداد ترتیبی  2.3
و عدد  ضت و ایا  م ا نت لبه شکل » نخستین«یا » یکم«هاي پهلوي عدد ترتیبی  در نوشته

(سه دیگر)  ثزج ضت به شکل» سوم«(دودیگر) و عدد ترتیبی  ثزج صتبه شکل » دوم«ترتیبی 
)، به اعداد افزوده om( م اشوند. براي ساخت اعداد ترتیبی از چهارم به باال پسوند  می  نوشته

 هاي بسیاري را از اعداد نمونهبندهش ). در 73، ص 1375آموزگار و تفضلی، ←می شود (
اند، براي نمونه عدد  شده توان یافت. برخی از این اعداد با امالي غیرمعمول نوشته ترتیبی می

هاي دیگري از کاربرد اعداد ترتیبی  آمده است. نمونه  ثب ام ئًعب ترتیبی شانزدهم که به شکل
عب  ئًعب ، عدد هیجدهم به شکلغب ام ئًعباند از: عدد هفدهم به شکل  عبارت بندهشدر 
 م ا جو در نهایت عدد بیستم به شکل   غب ام غب ئًغبعدد نوزدهم به شکل  ، ام

  شوند.  می  مشاهده
  

  اعداد کسري 3.3
شود (آموزگار و تفضلی،  شود که ابتدا مخرج نوشته می دربارة اعداد کسري پهلوي، گفته می

). این امر دربارة اعداد کسري که در صورت آنها عددي بجز یک وجود 73، ص 1375
تر این سخن آن است  دارد، صادق نیست و باید به نحوي دیگر توضیح داده شود. بیان دقیق

(یک)  خقآز  که، در اعداد کسري که صورت آنها یک باشد، نخست مخرج و سپس عددواژة
(دو یک) و عدد یک سوم  به   ثب  خقآزآید، براي نمونه امالي اعداد یک دوم به شکل  می

(چهار یک یا چارك) است؛  عب  خقآزو عدد یک چهارم به شکل (سه یک)  غب  خقآزشکل 
را  خقآز  و در دیگر اعداد کسري نخست صورت، سپس مخرج و در پایان، عددواژة

(سه چهار یک یا سه چارك)  عب خقآز  غب آوریم، براي نمونه عدد سه چهارم را به شکل می
آمده است که با توجه به  25خقآز غب  ثبعدد  )1، بند ح8فصل ( روایت پهلوينویسیم. در  می

 . 26درونمایۀ متن، قطعاً باید دوسوم خوانده شود
در  بندهششود. در  دربارة اعداد کسري نیز گاه صورت نوشتاري نامتعارفی دیده می

شود که عدد دوم را با  دو عدد کسري مشاهده می» ها دربارة نحوة آن آفرینش«آغاز بخش 
  توجه به مفهوم متن، نادرست به نظر می آید: 

ثزج  ه  ثمقئ ضت ثب   خقآز  ث ثآ  ثزج  ا# غب ه  ثمقئ ا صت خقآز ث  ثآ  ا  ا# غب اگئضت...
  ا ت اغ  س ه ثمقئ غمدغز  ب ا#  ثآ
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دوسوم این زمین و سه دیگـر بـر همـۀ ایـن     +نخست بر یک سوم این زمین، دودیگر بر 
  .  27زمین بیامد

نوشته شده » یک سوم«) به صورت غ نت تعدد کسري نخست با هزوارش عدد سه (
) نوشته شده است، در حالی که ثب خقآز   غبدوم ( است، ولی عدد کسري بعدي در خط سه

با توجه به مضمون این قطعه، باید دو سوم خوانده شود. به نظر می رسد تمایز میان دو عدد 
دوم تنها در جابجا نوشتن اعداد دو و سه است، و اگر بخواهیم عدد  کسري دوسوم و سه

شود چون آن را هم باید به همین صورت  تر می کسري یک پنجم را بنویسیم، مشکل پیچیده
) نوشت. متاسفانه کوشش ما در یافتن اعداد کسري یک پنجم یا یک هفتم، در ثب خقآز  غب(

گمان در یک دستگاه عدد نویسی مانند پهلوي، باید نوشتارهاي پهلوي به نتیجه نرسید. بی 
بتوان همۀ اعداد را نوشت و بسیار بعید است که از نوشتن برخی اعداد ناتوان باشیم. 

رسد زیرا  همچنین استفاده از نماد تکمیلی براي نوشتن اعداد کسري غیرمنطقی به نظر می
بزرگ، نیازي به نماد  در دستگاه عددنویسی پهلوي براي نمایش هر عددي، هر چقدر

تکمیلی نداریم؛ از این رو به گمان ما، از آنجایی که در خوانش اعداد کسري به هیچ روي 
شویم، نگارش با فاصلۀ آنها ابهام موجود را برطرف خواهد نمود، یعنی  دچار مشکل نمی

. 28ودش نوشته میثب خقآز     غبو عدد سه دوم به شکل  ثب  خقآز  غبپنجم به شکل  عدد یک
شود،  نوشته می خقآزدر حقیقت مخرج کسرهاي امروزي در اعداد کسري پهلوي کنار واژة 

  نوشت.  خقآز   غب    عب عبتوان آن را به شکل  مانند هفت چهارم که می
  

  29اي دربارة حساب اعداد پهلوي: جمع فرضیه .4
دقیقاً براي ما روشن  اعداد پهلوي کتابی با دوازده عدد ساخته می شوند ولی مبناي این اعداد

رسد با توجه به تعریفی که  نیست، زیرا این دوازده عدد، پیاپی و به ترتیب نیستند. به نظر می
در ریاضیات امروزي دربارة مبنا وجود دارد، سخت بتوان دربارة مبناي عددنویسـی پهلـوي   

هایی قـرار   نهعدد نخستین، نشا nتصمیم گرفت. مبنا در ریاضیات به گونه اي است که براي 
نشانه استفاده می کنند و به ایـن ترتیـب سلسـلۀ     nدهند و براي عددهاي بعدي از همان  می

). بـراي نمونـه در   65، ص 1364به وجـود مـی آیـد (تـاتون،      nعددها در دستگاه به مبناي 
اي قـرار داده شـده    تر از ده، نشان و نـام ویـژه   عددنویسی بر مبناي ده، براي هر عدد کوچک

رود.  واحد، خود واحدي براي مرتبۀ باالتر بـه شـمار مـی    10، یعنی نمایندة 10و عدد است 
اگر عددنویسی پهلوي را در مبناي دوازده بگیریم باید توجه داشـت کـه دسـتگاه بـا مبنـاي      



 41معرفی دستگاه عددنویسی پهلوي و رهیافتی موثر به حساب اعداد پهلوي   

رود در گذشته بـه شـکل    پذیر است و گمان می دوازده به اعداد دو، سه، چهار و شش بخش
به معناي دوازده واحـد،   »دوجین«رفته است، زیرا واژة  به کار می گیري دستگاه وزن و اندازه

، بر جاي مانده اسـت (شـهریاري،   12×12، یعنی »دوازده دوجین«به معناي  »گروس«و واژة 
  .  30)25، ص 1387

) با بررسی اعداد اوستایی، دستگاه عددنویسی ایران باسـتان  p. 311 ,1992رونالد امریک (
هاي  هایی از گویش اما وي در ادامۀ پژوهش خود، پس از ذکر نمونهرا دهدهی دانسته است. 

شود که گرایش دستگاه عددنویسی ایرانی باستان بـر   پشتو و جزآن، مدعی می بلوچی، تاتی، 
)، عددشصـت  dō gīst )20×2عدد چهل در بلوچی به شکل   مبناي بیست است. براي نمونه،

)، عـدد هشـتاد بـه    10+20×3( sai gīst u dah ل )، عدد هفتاد به شکsai gīst)20×3 به شکل 
)، عدد صـد و بیسـت   10+20×4( čīār gīst u dah )، عدد نود به شکل čīār gīst )20×4شکل 

باشند. در زبـان   )، می20×7( hapt gīst) و عدد صد و چهل به شکل šaš gīst )20×6به شکل 
) و 10+20×3( säbistdäh)، عـدد هفتـاد بـه شـکل     säbist )20×3 تاتی عدد شصت به شکل 

. نظـر امریـک دربـارة    Ibid, pp. 312- 313(31باشند ( ) میčarbist  )20×4عدد هشتاد به شکل 
رسـد زیـرا در متـون     مبناي بیست در دستگاه عددنویسی ایرانی باستان درست بـه نظـر مـی   

  اي نیز، با دستگاه عددنویسی بر مبناي بیست روبرو هستیم. پهلوي کتیبه
 udد نویسی پهلوي را باید ناموضعی به شمار آورد ولی حضور حـرف پیونـد   با آنکه عد

کند و ایـن امـر، جمـع و     در این اعداد مراتب یکان، دهگان، صدگان و غیره را مشخص می
  سازد.   تر می ضرب آنها را ساده

براي جمع اعداد یکانی، توجه بیشتر ما به شیوة نمایش عدد بوده است. چنانچه پـیش از  
دار هسـتند و بیشـترین دندانـه را عـدد       اره شد، همۀ اعداد یکانی پهلوي کتابی، دندانهاین اش

بـا هـر عـدد یکـانی          عبگذاریم که در جمع عـدد   دارد. فرض نخست را بر این می     عب
شود. همچنـین از عـدد    شود بلکه از آن وام گرفته می اي افزوده نمی دیگر، به این عدد دندانه

ا اعداد دو بخشی روبرو هستیم و عدد نه یک عدد سه بخشی اسـت از ایـن   پنج تا هشت، ب
بخشی بـا عـدد دو بخشـی،     گذاریم که در جمع عدد یکانیِ یک رو، فرض دوم را بر این می

شود مگر اینکه این کار ممکن نباشد  بخشی به عدد دوبخشی افزوده می اي از عدد یک دندانه
  (مانند جمع اعداد یک و هشت).  

     غب ثب=       ب+    عب:  32توان توجه کرد ي نمونه به جمع اعداد چهار و یک میبرا
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بر پایۀ فرض نخست از عدد یک به عدد چهار نمی توان افزود از این رو، یک دندانـه از  
دو دندانه به عدد یک افزوده شود،   شود. اگر از عدد چهار، عدد چهار به عدد یک افزوده می

  را خواهیم داشت که باز هم عدد پنج است.    غب  ثبنمایش 
     غب غب=      ب+        غب ثباکنون به جمع اعداد پنج و یک توجه کنید: 

توان  شود دقت شود که می اي به بخش دوم عدد پنج افزوده می بر پایۀ فرض دوم، دندانه
یشی رایج بـراي  نما     عب ثبدانیم نمایش   آن را به بخش نخست عدد پنج نیز افزود ولی می

  عدد شش نیست.
در جمع اعداد هشت و یک برپایۀ فرض نخست، ناگزیر هستیم از عدد دو بخشی به 

     غب  غب غب=      ب+      عب عبعدد یک بخشی بیافزاییم: 
جمع اعداد نه و یک، عبارتی است که شکل آن را باید از بر شد، زیرا وارد مرتبۀ جدید 

  ئ ب    = غب   +  غب غبشویم:  (دهگان) می
  از این رو در جمع اعداد نه و سه داریم: 

  ئًثب ←غب غب غب  +  ب   + ثب     ←غب   +    غب  غب غب
جمع اعداد دو رقمی پهلوي با جمع اعداد دو رقمی امروزي بسیار متفاوت اسـت زیـرا   

شصـت،  هم نمادي براي صفر نداریم و هم هر کدام از اعداد دو رقمی (ده، بیسـت، چهـل،   
رود نیاز به الگوي مشخصی براي جمـع ایـن اعـداد     اي دارند. گمان می هشتاد)  نمایش ویژه

را  ئصـق و  صـق  هـایی ماننـد    ضروري بوده است زیرا در غیر این صورت همۀ حاصل جمـع 
سپردند! الگوي فرضی ما براي جمع اعداد دو رقمی پهلوي به شـرح   بایست به حافظه می می

  زیر است:
ئ              
↓              
  ئئصق  ←  ئصق  ←  صق  ←  ج
↓    ↓    ↓    ↓  
  ئئصقص  ←  ئصقص  ←  صقص  ←  صج

            ↓  
  جگ            

  هر پیکان افقی ارزشی به اندازة عدد بیست و هر پیکان عمودي ارزشی به اندازة عدد ده دارد
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هایی مانند دو بیست  ضرب توجه شود در به کارگیري از این الگو، آگاهی از حاصل
چهل)، یا سه بیست (برابر شصت)، یا چهاربیست (برابر هشتاد) و جز آن ضروري (برابر 

هاي تاتی و بلوچی و غیره، به نظر  بوده است. با توجه به اشارة  رونالد امریک به گویش
  ج. براي نمونه جمع دو عدد 33ها بر زبان مردمان جاري بوده است ضرب رسد این حاصل می
  ئصقو   صق رسیم. یا براي جمع اعداد  می ئئصق شماریم و به  ا میسه بار پیکان افقی ر  ئصقو 

  رسیم.  می جگشماریم و به دو بار پیکان افقی و دوبار پیکان قائم را می
ها فاصله  میان مرتبه  udهاي باالتر نیز، از آنجایی که حرف پیوند   در جمع اعداد با مرتبه

کنیم، توجـه شـود کـه در شـیوة      مرتبه را جمع می اندازد، با توجه به همین نکته اعداد هم می
ردیف هستند. بـراي   نوشتند ولی در اینجا هم شیخ بهایی براي جمعِ اعداد، آنها را ستونی می

  توجه کنید:  » سیصد و چهل و چهار«و » صد و پنجاه و هفت«نمونه به جمع دو عدد 
  غب    +  غب جگ  ا  صق  ا عب جگ  ا  صقص  ا  عب

  حاصل خواهد شد:ثب  جگ ا  ب     غبن، عدد  که حاصلِ آ
 1+500  =1+10+90 +400    =11+90 +400 ) =4+7) + (40+50) + (300+100(  

تشخیص مرتبۀ هر عدد در اعداد پهلوي، همیشه هم ساده نیست و گاهی داراي ابهام نیز 
که حرف پیوند  34شویم روبرو می غب   جط جط  عب  جگ ئئصق  جط غببا عدد  بندهشهست. در 

ud  شش هزار هزار و چهارصد و هشتاد «درمیان آن وجود ندارد. مهرداد بهار این عدد را
). اگر حرف پیوند را مطابق با خوانش بهار 43، ص 1369ترجمه کرده است (بهار، » هزار

عدد  )، آنگاه جایگاه و مرتبۀئئصق  جط ]ا[عب  جگ  ]ا[غب   جط جط  غبدر این عبارت اضافه کنیم (
خواهیم این عدد را با عدد  دچار ابهام می شود؛ زیرا براي نمونه فرض کنید می عب  جگ

در   ثب  جگ ا ب   غب+   غب   جط جط ا عب  جگ ا ئئصق  جط غبجمع کنیم، یعنی: » پانصد و یک«
ه خواهد بود که ب جگ ا ئئصق  جط ا ب      غب غب  غب   جط جط ا غب غبنتیجه حاصل جمع به شکل  

روشنی نادرست است زیرا مرتبۀ چهارصد در عدد نخست و مرتبۀ پانصد در عدد دوم، 
از دو مرتبۀ هزارهزار (یا میلیون)  بندهشیکی نیست. باید توجه شود که عدد اشاره شده در 

و صدهزارگان برخوردار است از این رو اگر بخواهیم براي این عدد حرف پیوند را لحاظ 
یعنی بخش دوم  عب  جگ ئئصق  جط  ]ا[غب   جط جط  غبشکل بنویسیم:  کنیم می بایست به این

این عدد باید ضربی باشد و نیاز به حرف پیوند ندارد. در حقیقت این عدد را باید به شکل 
ترجمه کنیم (یعنی میان واژة چهارصد و واژة » شش هزارهزار و چهارصد هشتاد هزار«
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ندهیم). این موضوع در جمع اهمیت دارد. اکنون دوباره را قرار » و«هشتادهزار حرف پیوند 
  اعداد باال را جمع می کنیم:

  ثب  جگ ا ب     غب+       غب   جط جط ا عب  جگ ا ئئصق  جط غب

  که حاصل برابر است با:
  ثب  جگ ا ب     غب   جط جط ا عب  جگ ا ئئصق  جط ا  غب غب

آورد و از توجیه عدد اشاره شـده در   ونه میدهخدا، ذیل واژة بیور، بیتی از شاهنامه را نم
  کند: این بیت، ابراز ناتوانی می

  هاي شایسته غمگسـار  سخن    بود بیست شش بار بیور هزار
، بیست شش بار هزار بیور، عددي 35اگر ضبط این بیت را به همین صورت بپذیریم
براي نگاه ) است و فردوسی 107×26است که هم ارز با دویست و شصت میلیون (یعنی 

داشتن وزن شعر جاي بیور و هزار را جابجا کرده است، از آنجایی که عدد به شکل ضربی 
و با حضور واژة   ثب  جگ ئصق  جط جطکند. این عدد بدون واژة بیور  است مشکلی ایجاد نمی

  است.  ج ثآ جغب غب     جط ببیور به شکل 
دهد  اعداد بسیار بزرگ را نشان میهم کاربرد این شاهنامه و  بندهشعدد اشاره شده در 

و هم اینکه نمایش هر عددي، هـر انـدازه بـزرگ، در دسـتگاه عددنویسـی پهلـوي، ممکـن        
  است.  بوده

  
  اي دربارة حساب اعداد پهلوي: ضرب فرضیه .5

گیرند، شکل  پیش از این اشاره شد که وقتی اعدادي مانند هزار و بیور کنار هم قرار می
رسد تکرار  یاید. به نظر می شود و مرتبۀ اعداد افزایش می شاهده میضربی اعداد پهلوي م

عدد   یادگار زریراندهد. در  دیگر اعداد در کنار یکدیگر بدون هیچ نمادي، مفهوم ضرب می
، 1392ترجمه کرده است (آموزگار،  1440000را داریم که آموزگار آن را ثآج  ئًثب   ب ئًثب 
اي از  داد از راست به چپ، روند افزایشی دارد. در جمله). به گمان ما ضرب اع3، ي30ص

ترجمه » دو برابر«شود که  دیده می     خقآز ثب) عبارت 1، بند ژ10(فصل  روایت پهلوي
  است:  شده
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این نیز پیداست که اورمزد به زرتشت گفت که: هر چه رادان بدهند پـس مـن دو برابـر    
  .36)236، ص 1390(میرفخرایی،   بدیشان باز دهم ...

هاي ضربی دیگري نیز وجود دارند که از معنایی مانند آنچه در بـاال اشـاره شـد،     عبارت
عـب     بـه شـکل  » چهار برابر«) و dō-way(  ثب    اعبه شکل » دوبرابر«برخوردارند؛ مثالً واژة 

  ) آمده است:8، بند11(فصل  روایت پهلوي) که در čahār-way( اع
پس او را در جا گناه است و باید چهار برابر و   کند، کسی که گوسفندي بدزدد یا غصب

  .)238، ص 1390دو برابر باز پس دهد (میرفخرایی، 
اي دارنـد (مضـرب    در عددنویسی پهلوي، به دلیل اینکه اعـداد دو رقمـی نمـایش ویـژه    

بیست) به سه جدول ضرب نیاز خواهیم داشت. افزون بر جدول ضرب اعـداد یـک رقمـی    
اي) دیگر  اي (ده در ده خانه امروزي نیز هست، دو جدول ضربِ صدخانه که در عددنویسی

ضروري است؛ یکی جدول ضرب اعداد دو رقمی ده تا صد در یکدیگر، و دیگري جـدول  
ضرب اعداد یک رقمی با اعداد دو رقمی ده تـا صـد. ایـن سـه جـدول روي هـم سیصـد        

هـاي کهـن بسـیار کمتـر      عددنویسیدهد که در مقایسه با دیگر  ضرب را به دست می حاصل
  شدند: هایی مانند زیر را باید از بر می ضرب رسد حاصل است. به نظر می

  =  جط ا ثب جگ  صق× جص       = عب جگ   ج ×ج 
  ثآج جگ = ب× جگ       ئصق  = غب  جط×  صقص 

اي  توان به همان شیوه را می» سی و شش«و » بیست و چهار«براي نمونه ضرب دو عدد 
  اشاره نموده است، به دست آورد:  المعامالت مفتاحکه حاسب طبري در 

    عب عب  جگ  ا  ئصق  ا  عب    ←  جص  ا غب غب   ×      ج  ا عب

طبـري پیشـنهاد    ها با روشی که حاسـب  ضرب شود انجام این حاصل چنانکه مشاهده می
  داده چندان دشوار نیست.

  

  اعداد پهلوي در دو نمایش .6
ترین ویژگی دستگاه عددنویسی پهلوي، وجود دو نمایش براي اعـداد بزرگتـر    شاید برجسته

 هاي عددنویسی کهن، براي اعـداد بـیش از   باشد. با توجه به اینکه در دیگر دستگاه 9999از 
  دند، این موضوع بسیار اهمیت دارد.  ده هزار نیازمند نماد تکمیلی بو
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توان با نمایشی ویژه نوشت،  ، میثآج بهزار را، به یاري واژة  تر از ده همۀ اعداد بزرگ
  براي نمونه: 

  )۲۶۰۰۰۰(ثآج     جغب غب     ب  ←ثب جگ  ئصق  جط  
  )۲۶۰۰۰۰۰(ثآج     ثب جگ  ئصق ب  ←ثب  جط  جط  ا غب غب جگ   جط  

  )۲۶۰۰۰۰۰۰(ثآج     ثب  جط  غب غب جگ ب  ←جغب غب     جط جط   
  )۳۳۵۰۰۰۰(ثآج     غب  جگ  جص غب ثب    ب  ←غب  جط جط ا غب جگ ا  صقص  جط   

دهد کاتبان متون پهلوي از تبدیل اعداد مانند آنچـه   توجه ویژه به این دو نمایش نشان می
    اند: ایم، آگاه بوده ) نشان داده2در نمودار(

  

  غب جط غب غب  عب جط عب  غب جط عب  غب جط غب  ثب جط غب  عب جط  غب جط  ثب جط  جط
↓  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

  غب جگ غب غب  عب جگ عب  غب جگ عب  غب جگ غب  ثب جگ غب  عب جگ  غب جگ  ثب جگ  جگ
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

ئئفقص  ئئفق  ئفقص  ئفق  فقص  فق  جص  ج  ئ  
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

  غب  غب غب  عب  عب  غب  عب  غب  غب  ثب  غب  عب   غب   ثب   ب
  هزار تر از ده ):  تبدیل اعداد براي نمایش دوم اعداد بزرگ2نمودار (

دهد که با وجود آنکـه نمـادي بـراي صـفر در سیسـتم عددنویسـی        این نمودار نشان می
اي  انـد، نکتـه    پهلوي وجود نداشته است، نیاکان ما درك درستی از دهدهی بودن اعداد داشته

هاي این نمودار را از بر  توان حدس زد که آیا تبدیل بسیار قابل توجه است. به سختی می که
آنکه  دادند، ولی آنچه روشن است، بی ها را انجام می اند یا بر اساس رابطۀ بین آنها تبدیل بوده

توانستند بر اساس این نمودار اعداد بزرگ را بـه دو   نمادي براي صفر وجود داشته باشد، می
  یوه نمایش دهند.  ش

  
  گیري   نتیجه .7

دستگاه عددنویسی پهلوي را باید بسیار توانمند شمرد. نگارش اعداد، هر چند بزرگ، بدون 
پذیر بوده است؛ اعداد بسیار بزرگی که  هیچ نماد اضافی، در خط فارسی میانۀ کتابی امکان
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کند. برخی  و دیگر متون پهلوي آمده است، این امر را ثابت می بندهشو  ر زریرانیادگادر 
از اعداد، بیش از یک نمایش دارند، به ویژه آنهایی که توأم با واژة بیور و یا بدون آن نوشته 

شوند، امري که نشان دهندة قابلیت این دستگاه عدد نویسی است. با توجه به نقشی که  می
رسد در  مایش اعداد دورقمی و باالتر قائل شد، به نظر میدر ن udتوان براي حرف پیوند  می

شویم. در ضرب نیز روي هم رفته به سه جدول ضربِ  جمعِ این اعداد دچار مشکل نمی
بایست از بر باشیم که در مقایسه  اي، نیازمندیم و حدود سیصد حاصل ضرب را می خانه ده

فظ و ازبرکردن بیش از هزار و پانصد هاي یونانی و ارمنی و ... که ملزم به ح با عددنویسی
ترین نکتۀ عددنویسی پهلوي،  اند، بسیار کمتر است. شاید قابل مالحظه ضرب بوده حاصل

نوشتن اعداد بسیار بزرگ در آن باشد. با توجه به قرار گرفتن واژة هزار کنار هم، واژة بیور 
ثآج  جط  جط بتواند  ین عدد میتر هاي هزار و بیور کنار هم، به گمان ما بزرگ کنار هم و واژه

است. البته دربارة سیستم عددنویسی پهلوي هنوز هم  1014باشد که معادل ثآج   ب
دانیم مبناي این عدد نویسی چند  پاسخ مانده است، براي نمونه دقیقاً نمی هایی بی پرسش

می شوند  است. با توجه به اینکه دوازده عدد سازنده داریم و همۀ اعداد توسط آنها ساخته
به نظر می رسد مبناي اعداد پهلوي کتابی دوازده باشد. همچنین در اعداد کسري، خوانش 

با اعداد » یک پنجم«داراي ابهام است، زیرا عدد » یک هفتم«یا » یک پنجم«اعدادي مانند 
امالي » چهار سوم«و » سه چهارم«با اعداد » یک هفتم«، و عدد »سه دوم«و » دوسوم«

. پرسش دیگري که پاسخش بر ما پوشیده است، زمان کنار رفتن عددنویسی یکسانی دارند
پهلوي و جایگزینی آن با عددنویسی هندي است. متاسفانه از نسخۀ اصلی کتاب خوارزمی 

اي به زبان التین بر جاي مانده  هیچ اطالعی در دست نیست و از این کتاب، تنها نسخه
اي نداشته است؟ اگر هم بپذیریم  پهلوي اشاره است. آیا خوارزمی در کتاب خود به اعداد

در زمان خالفت مأمون و به دستور وي رواج یافته باشد، میان   که کاربرد عددنویسی هندي،
هاي بسیاري وجود دارد، پس چگونه  زمان کشف عددنویسی هندي تا روزگار او، سده

میالدي، دانشگاه  651تا  250هاي  ایرانیان را وادار به استفاده از آن نکرده است! بین سال
گندي شاپور، آنچنان رونق یافته بود که آوازة آن به دورترین نقاط رسیده و پاي مردمان 

هاي دیگر، حتی یونانیان را به سرزمین ما گشوده بود، در چنین مرکز علمی بزرگ  سرزمین
گان آسان باشد، و شگرفی، نیاز به یک دستگاه عددنویسی توانمند که کار با آن نیز براي هم

ضرورت داشته است. اما به کارگیريِ عدد نویسی پهلوي و وفاداري ایرانیان به آن تا چه 
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زمانی تداوم داشته است؟ این موضوع نیازمند پژوهشی جدي و دقیق است که دست کم از 
  منظر تاریخی بتوان به آن پاسخ داد.  

  
  ها نوشت پی

 

توان به ارتباط میان پنجه (پنج انگشت دست از مچ تا سر انگشـتان) و   هاي ایرانی می ر زباند. مثالً 1
 Faustو » انگشت« Fingerو » پنج«  fünfو نیز ارتباط  panča*عدد پنج، مشتق از واژة ایرانی باستان 

). ایـن ارتبـاط در   728، ص 2، ج1393(حسندوسـت،   در زبان آلمانی اشاره کـرد » مشت، پنجه«
). بـراي  24، ص 1387نک. شـهریاري،  براي نمونه شود ( هاي دیگر نیز دیده می ها و فرهنگ زبان

 .1394گیري طول در اوستا نک. گشتاسب،  بیشتر درباره واحدهاي اندازه آگاهی
2. cf. http: //gwydir. demon.co.uk/jo/number/Babylon/index.htm. 

3. cf. http://gwydir. demon. co. uk/jo/numbers/maya/index.htm. 

4. cf. http//gwydir.demon.co.uk/jo/numbers/china/standard.htm. 

. در سرزمین باستانی ارمنیان، اورارتو، عددنویسی بابلی در نمایش میخی بـه کـار گرفتـه مـی شـد      5
 ). 30، ص 1386(باغداساریان، 

کتابخانـۀ دانشـگاه کمبـریج نگهـداري     در   Algoritmi de numero indorumاین کتـاب بـا عنـوان     .6
  شود. می

 . 579 - 577صص  ،1391 . براي آگاهی بیشتر از آثار حاسب طبري نک. شهیدي،7
  .48، ص 1349براي مشاهدة این جدول نک حاسب طبري،  .8
 . 51 - 50، صص 1391، الحساب شیخ بهایی ترجمه و شرح خالصه. نک.  9

هـاي اتصـال حـروف بـه      رسی میانه کتابی و نیز جدول. براي ارزش آوایی هر یک از حروف فا10
 .56 - 49، صص 1375آموزگار و تفضلی،  ←یکدیگر 

، 1349سخن حاسب طبري که به دوازده نام براي اعداد اشاره کرده است (حاسب طبـري،   . قس11
 ).44- 43صص 

؛ 214، ص 1390؛ حسـینی شـکرایی،   115 - 106، صـص  1388شفق و نیـازي وحـدت،    ←. 12
  .190 - 165، صص 1386زاده،  حسن

بزرگمهر عدد یک را به هرمزد، عدد دو را به مینو و گیتی، عـدد سـه را بـه هومـت، هوخـت و       .13
هورشت یا همان اندیشۀ نیک، گفتار نیک و کردار نیک، عدد  چهار را به چهار آمیزش که انسـان  

یمروز و باختر، عدد پنج را بـه  آید و چهار سوي گیتی یعنی خراسان و خاوران و ن از آن پدید می
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پنج روشنایی یعنی خورشید و ماه و ستاره، آتش و آذرخش و عـدد شـش را بـه شـش گاهنبـار      
 ). 43 - 42، صص 1393دریایی، ←کند ( همانند می

  ). 167، ص بندهش ایرانی(نک  8، روي برگ، سطر 83، برگ TD1دستنویس  .14
  ). 92، ص بندهش ایرانینک ( 14، پشت برگ، سطر 45، برگ TD1. دستنویس 15
وشی در کتاب خود دو متن پهلوي را به چاپ  .  فره207، 205، 132، 128، ص 1378وشی،  فره .16

در بمبئی  1896چینی شدة داراب دستور پشوتن سنجانا که در سال  رسانده است؛ یکی متن حروف
در بمبئی چاپ کرده است. در هر دو  1900به چاپ رسیده، و دیگري متنی که ادلجی آنتیا در سال 

  ها گزارش نکرده است.  دد هفت با همین امال آمده است و آنتیا نیز تفاوتی را در امالي نسخهمتن، ع
  .4و  3، سطر 139، ص 2م او  دستنویس .17
نیز اشاره شده   فقفقئو  فقثئ)، به نمایش دیگري به شکل ئصقئ) و هفتاد (صقئ. براي اعداد پنجاه (18
روشـن نیسـت چگونـه سـاخته شـده اسـت و       ) که براي ما 58، ص 1375تفضلی، آموزگار و (

 هایی که جستجو کردیم، نیافتیم. اي براي آن در دستنویس نمونه
سـازند، ماننـد    اعـداد مرکـب مـی   » و«به معنـی   ca-متون اوستایی که در آن با حرف ربط  . قس 19

pancāca vīsaitica »که نخست عدد پنج آمده و سپس عدد بیست. »بیست و پنج ، 
نامـه   لغـت آمـده اسـت (نـک    » ده هزار«هاي فارسی نیز بیور به معنی  و اکثر فرهنگ شاهنامهدر  .20

آمده، این است: کجا بیور از پهلوانی شـمار/  بـود بـر     شاهنامه، ذیل بیور). شاهدي که در  دهخدا
هـزار   زبان دري ده هزار؛ و نیز این بیت: سپه بود بیـور سـوي کـارزار/ کـه بیـور بـود در عـدد ده       

جا).  بسیاري از شاهنامه پژوهان بر این باورند که فردوسی از زبان پهلوي آگاهی داشت از  (همان
در  شـاهنامه اعداد پهلوي و حساب آن نیز آگاه بوده است و  این رو منطقی به نظر می رسد که از

و مقایسـه  شاهنامه این مورد می تواند راهنما باشد؛ بنابراین پژوهشی تطبیقی دربارة ساختار اعداد 
  با اعداد پهلوي در یافتن پاسخ صحیح راهگشا است.

نوشته شود این     بکل به ش» یک«به شکل واژه نوشته شده است، در اینجا اگر عدد » یک«عدد  .21
 عدد دو بار کنار هم قرار میگیرند زیرا عدد بیور نیز با این حرف آغاز می شود

» ده و دوهـزار «؛ قس 6و  5، 4، 3، 2، سطرهاي 148؛ ص 11، سطر147، ص 2دستنویس م او . 22
  :  شاهنامهدر 

  سگ و یوز و بازش ده و دوهـزار 
  

  که با زنگ و زرنـد و بـا گوشـوار     
  423، ص 8شاهنامه، ج  

  به خروار از آن پس ده و دوهزار
  

ــد بکــار    ــی آی ــا ک ــزنج آورد ت   کُ
  446، ص 8همان، ج  
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؛ براي آوانویسی و ترجمۀ 1390(نک میرفخرایی،  14، سطر 57، ص روایت پهلويمتن پهلوي  .23
 ).254، 71این بند نک همان، صص 

 به معنی فرزند (اهریمنی)، معدود عدد مذکور است. hunušak. واژة 24
؛ براي آوانویسی و ترجمۀ 1390(نک میرفخرایی،  12، سطر 18. متن پهلوي روایت پهلوي، ص 25

 )226، 38این بند نک همان، صص 
و جز آن در شاهنامه و دیگـر  » ده یک«، »چهار یک«، »یک سه «. قس ساختار اعداد کسري مانند 26

 متون فارسی.
؛ بــراي 15 - 14، س 71، ص TD2؛ بـراي مـتن پهلـوي نـک دسـتنویس      69، ص 1369. بهـار،  27

  .118، ص 1384آوانویسیِ متن نک پاکزاد، 
  . این تنها یک فرضیه است و هیچ گواهی براي تأیید آن نداریم.  28
گونـه   زنـی اسـت و هـیچ    . آنچه دربارة جمع و ضرب اعداد پهلوي اشاره می شود صـرفا گمانـه  29

  براي تأیید فرضیه هاي خود نداریم.گواهی 
. پیش از این به اعداد دوازده بیور بیور (دوجین بیور بیور) و  دوازده دوازده بیور (دوازده دوجـین  30

 بیور یا گروس بیور) در یادگار زریران اشاره شد.
ماننـد   . این نوع گویش اعداد که رونالد امریک بدان اشاره کرده است، هنوز در برخی نقاط ایران،31

 تاکستان، کاربرد دارد.
هاي کهن ایرانـی یافـت نشـده     دانیم که هیچ گزارة ریاضی به شکل فرایندي جبري در نوشته . می32

است، اما در این  مقاله براي روشن بودن فرایندهاي جمع و ضرب، ناگزیر از عالئـم و نمادهـاي   
  ایم.   بهره جسته× = قراردادي + 

مند باید شد کمی غیرمنطقی به نظر  یادگیري جمع، از چند حاصل ضرب بهره. شاید از اینکه در 33
برسد ولی به گمان ما، آگاهی  از اینکه ارزش عدد چهل به اندازة دو بیست یا ارزش عدد شصت 

هاي آن نیست چنانکـه شـاهنامه    ها و روش ضرب به اندازة سه بیست است چندان نیازمند حاصل
انند دوهشت که شانزده است و یا دوشش کـه دوازده اسـت، فـراوان    ها م نیز از این دست عبارت

    برخوردار است.
)؛ در امالي این 23، ص بندهش ایرانی(نک  12، روي برگ، سطر 11، برگ TD1دستنویس  .34

 عب  جگبه جاي   TD1شود. در نسخۀ  تفاوتی جزئی دیده می TD2و  TD1عدد بین دو نسخۀ 
 آمده است.   عجگالي  با ام» سیصد«، واژة »چهارصد«
هـاي زیـادي شـده اسـت.      دربارة این بیت که در آغاز مقدمۀ خسرو و شیرین آمده است، بحث .35

(یعنـی شصـت میلیـون)    » بود بیت شش بار بیـور هـزار  «احتماالً صورت درست مصراع نخست 
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و پژوهشـگران  دوسـتان   هاي شاهنامه اشاره دارد که البته نزد ادیبان و شاهنامه است و به تعداد بیت
» بود بیت شش بـار بیـور شـمار   «هزار مشهور است. استاد مینوي این بیت را به صورت  به شصت

هـایی از   شود.آیدنلو نیز در تأییـد ایـن نظـر، نمونـه     تصحیح کرده است که همان شصت هزار می
هـاي معـروف بـه جـاي      را، که  در برخـی نسـخه   شاهنامهصورت الحاقی همین بیت در مؤخرة 

 ). 6، ص 1387قافیه شده، اشاره کرده است (نک آیدنلو، » شمار«با » هزار«
است و » دوبرابر«یا  1×2یک عبارت ضربی به شکل       خقآز ثباز مفهوم متن روشن است که    .36

  مایۀ متن ناسازگار است. بود برابر یک دوم می شد که البته با درون می  خقآز    ثباگر به شکل 
  
  نامه کتاب

 . تهران: معین.  یادگار زریران، متنی حماسی از دوران کهن. 1392آموزگار، ژاله. 
 . تهران: انتشارات معین.زبان پهلوي ادبیات و دستور آن. 1375تفضلی. آموزگار، ژاله و احمد 

، ش 3، س گـزارش میـراث  ، »پرسشی دربارة ضبط و معناي یک بیت از شـاهنامه . «1387آیدنلو، سجاد. 
  .7 - 5صص ، 30و  29

تهران: موسسه  کتیبه هاي پهلوي، سنگ نگاره، سکه، مهر، اثر مهر، ظرف نبشته.. 1385اکبرزاده، داریوش. 
 فرهنگی و انتشاراتی پازینه.

  .اتاوا- کانادا تاریخ ریاضیات ارمنیان.. 1386باغداساریان، ادیک. 
انتشـارات  تا]، تهـران:   [بی )،TD1( تهمورس دینشاه 1از روي نسخه شمارة  ی، چاپ عکسبندهش ایرانی

  .بنیاد فرهنگ ایران
 . فرنبغ دادگی. تهران: توس.بندهش .1369بهار، مهرداد.
   تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی.. ): متن انتقادي1(جلد بندهشن . 1384اهللا.  پاکزاد، فضل
  .، ترجمۀ پرویز شهریاري. تهران: امیرکبیرتاریخ حساب. 1364تاتون، رنه. 

الحساب شیخ بهایی، براساس نسخۀ خطی دانشگاه اصفهان، از مؤلفی ناشناخته از  ترجمه و شرح خالصه
. به کوشش حمیده حجازي و یوسف بیک باباپور. تهـران: انتشـارات   1391روزگاران شیخ بهایی.  هم

  مجمع ذخائر اسالمی.
قرن پـنجم ) براسـاس نسـخۀ     المعامالت ( متن ریاضی از مفتاح . 1349طبري، محمد بن ایوب. حاسب 

  به کوشش دکتر امین ریاحی. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.. 632منحصر به فرد 
فرهنـگ  ، »جایگاه اعداد در فرهنگ مردم ایران با تاکید بر اعـداد هفـت و چهـل   . «1386زاده، آمنه.  حسن

  .190- 165 . صص10، ش مردم ایران
ج. تهـران: فرهنگسـتان زبــان و   5، شــناختی زبـان فارسـی   فرهنـگ ریشـه  . 1393حسندوسـت، محمـد.   

 فارسی.    ادب
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. تهـران: پژوهشـگاه علـوم    بررسی نقش اعداد از باستان تـاکنون . 1390السادات.  حسینی شکرایی، احترام
 .انسانی و مطالعات فرهنگی

. 1355آسـا.   ، به کوشش ماهیار نوابی و کیخسرو جاماسـپ ، سیزده متن گوناگون پهلوي2دستنویس م او 
 شیراز: مؤسسۀ آسیایی دانشگاه پهلوي شیراز. 

از محمـد بـن ایـوب حاسـب طبـري.       مفتاح المعامالت، در: »مقدمه مصحح. «1349ریاحی، محمدامین. 
 ).1349چهل و سه. (نک. حاسب طبري،  - صص پنج

، جهان اسـالم  هاي نوشتاري در خط و نظام، »هاي نوشتاري در هند نظام. «1391بیدي، حسن.  رضایی باغ
  .82- 69تهران: کتاب مرجع. صص 

فصـلنامه  ، »اهمیت عدد سه با نگاهی به دیـوان خاقـانی  . «1388یل و علیرضا نیازي وحدت. شفق، اسماع
 .90 - 71  . صص25، ش 6، س پژوهشهاي ادبی

 .یتهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگنگاهی به تاریخ ریاضیات در ایران. . 1385شهریاري، پرویز. 
 .تهران: انتشارات مدرسه عدد و عددنویسی و ریاضیات در زندگی.. 1387شهریاري، پرویز. 
 . 579 - 577، صص 19، ج دایره المعارف بزرگ اسالمی، »حاسب طبري« .1391شهیدي، محمود. 

المعـارف   ج. تهـران: مرکـز دایـره    8. به کوشش جالل خالقی مطلـق.  شاهنامه. 1386فردوسی، ابوالقاسم. 
 .  بزرگ اسالمی

  تهران: انتشارات دانشگاه تهران. کارنامۀ اردشیر بابکان.. 1378وشی، بهرام.  فره
شناسـی و   فرهنـگ ، »واحدهاي اندازه گیري در ایـل بختیـاري و حسـاب سـیاق    . «1353. کریمی، اصغر

  . 57 - 47. صص 1، ش فرهنگ عامه
  هران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.ترجمۀ منوچهر روحانی. تخوابگردها. . 1387کوستلر، آرتور. 

. ترجمه مهشـید میرفخرایـی. تهـران: پژوهشـگاه     فرهنگ کوچک زبان پهلوي. 1379مکنزي، دیوید نیل. 
  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.روایت پهلوي . 1390میرفخرایی، مهشید. 
بررسی چگونگی پیدایش و تغییر اعداد در زبان فارسـی از  . «1391ما ابراهیمی. نامور فرگی، مجتبی و شی
، به کوشش محمـد دبیـر   مجموعه مقاالت هشتمین همایش زبان شناسی ایران، »دیدگاه زبان شناسی

  . 836 - 826مقدم. تهران: انتشارات دانشگاه غالمرضا طباطبایی. صص 
ترجمـۀ غالمحسـین    هاي غیراروپـایی ریاضـیات.   هکاکل طاووس، ریش. 1385یوسف، جورج گورگیس. 

  .صدري افشار، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
گنجینـه  ، »سیاق دروازة حسابداري نـوین . «1390مرادزاده فرد، مهدي و محسن روستایی و امیر سروش. 

 .41 - 22، صص 3، ش 21، ساسناد
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