
به ياد يکي از دانشهاي فراموش شده ايراني

١. اين مقاله تحت عنوان «چاپ سياق» را هفت سال پيش نـوشته بـودم کـه در جـايي چـاپ شـود؛ بـه سـبب
بي همتي خويش و بروز کسالت در بوته اجمال ماند. اکنون اين مقال با اين نام و با شرح و بسط بيشتر ارائه

مي گردد.

حساب سياق ١

مهدي صدري

حساب سياق دانشي است در ثـبت و ضـبط ارقـام و اعـداد مـحاسبات ديـوانـي و
شخصي. تا پايان دوره قاجاريه در ايران٬ کليه امور محاسبات دولتي و شخصي با اعداد
سياق نوشته مي شد و مردم عادي به ويژه کسبه تا حدود بـيست سـي سـال پـيش نـيز

محاسبات خويش را با اعداد سياق ثبت مي کردند.
در گذشته آموختن علم سياق در بين مردم به ويژه کسبه و کارگزاران دولتي آنچنان
اهميتي داشت که اگر کساني در بين اين طبقات از سواد خواندن و نوشتن کافي برخوردار
نــبودند حســاب ســياق را کـامًال مـي دانسـتند و آن را خـوب و درست مـي نوشتند و
[ است] کـه مي خواندند. سياق در لغت به جز معاني متعدد آن٬ به معني: نوعي از خط
بــدان اهــل دفــتر ديـوان اعـداد و مـقادير و اوزان را نـويسند؛ طـرز و طـريقه و روش

(ناظم االطبا).
نگارنده پيشينه سياق را بسيار کهن و قديمي و ريشه دار مـي دانـد و سـابقه آن را در
زمانهاي بسيار دور مي بايست جستجو کرد تا به منشأ و ماهيت آن پي ببريم. از آنجايي که
اعداد سياق از جهت راست به چپ نوشته مي شود و شکل و شيوه آن بسيار شبيه بـه
شکل و شيوه اعداد پهلوي است٬ (اعداد پهلوي نـيز از سـمت راست بـه چپ نـوشته
مي شود) نگارنده بر اين عقيده است که حداقل قدمت بروز و ظهور دانش حساب سياق
به دوره ساساني ها مربوط مي شود. البته اين را هم مي دانيم که زبان پهلوي تا سده چهارم
هجري قمري در کنار زبان فارسي دري مورد استفاده مردم ايران زمين بوده است. شاهد
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زنده موجود اين مدعا «برج الجيم» مازندران مربوط به سده چهارم با دو کتيبه پهلوي و
فــارسي است. بـه مـواردي چـند از مشـابهات اعـداد پـهلوي و سـياق در جـاي خـود

مي پردازيم.
بعد از ظهور اسالم ايرانيان همچنان دانش سياق را حفظ کردند و با توجه به ايـنکه
زبان پهلوي در سده هاي اوليه٬ کم کم جاي خود را به زبان فارسي دري مي داد تغييري در
ثبت و ضبط ارقام و اعداد محاسباتي روي نداد و همچنان ثبت ارقام را به اعداد سياق
مي نگاشتند. در سده پنجم هجري در زمان ملکشاه سلجوقي٬ حسن صباح تـحولي در
روش نگارش اعداد سياق پديد آورد که در اين بـاب فـروغ الديـن مـيرزا مـحمدمهدي
اصفهاني در کتاب فروغستان خود مي نويسد: «حسن صباح ترتيب نوشتن دفترهاي ديواني
را به اين روشي که تا امروز باقي است بنياد نهاد» و سپس داستان نـوشتن دفـتري را از
حسن صباح و نظام الملک براي جمع و خرج واليات نقل مي کند و نيز از تصرفاتي کـه
شمس الدين کاتب شيرازي يا طبسي در علم سياق در کتابهاي محاسباتي شيراز٬ عراق٬

٢. کتاب فروغستان دو سال پيش منتشر شد. مستندات نگارنده از کتاب فروغستان مربوط به قبل از انـتشار و از
نسخه کتابخانه سپهساالر است ( فروغستان ٬ نسخه خطي ٢٧٩٤).

آذربايجان٬ خراسان و مازندران کرده ياد مي کند. ٢ فروغ ميرزا در کتاب خود تغييرات را
برنمي شمارد و به آن نمي پردازد. (که در شکل نوشتن اعداد يا در نگاهداري محاسبات و
يا هر دو تغييري داده اند) در اينجا نگارنده مواردي از مشابهات اعداد پهلوي با سياق را
نشان مي دهد تا باب بيشتري براي بهتر شناختن علم سياق و بحث و اظهارنظر در اين

زمينه باز شود.
ــ عدد يک (١) در پهلوي چنين شکلي دارد و در سياق چنين
ــ عدد دو (٢) در پهلوي چنين شکلي دارد و در سياق چنين
ــ و يا عدد سه (٣) در پهلوي چنين است و در سياق

با ذکر شواهد مزبور و بررسي دقيق تر آن مي توان به نظرات ارائه شده پي برد.
دانش سياق تا يک سده پيش در بين مردمان ممالک ايران٬ ماورالنهر٬ هند٬ پاکستان٬
ترکيه٬ قفقاز و گرجستان خواهان زيادي داشته است. (من باب مثال اسناد و رقبات زيادي
کتابخانه هاي کشورهاي مزبور برجاست کـه بـا اعـداد سـياق نـوشته شـده انـد). در در
مواردي ديگر نيز مي توان اين موضوع را بر پشت صفحه اول و يا آخر بـعضي از نسـخ
خطي مشاهده نمود که صاحب نسخه مخارج تهيه آن نسـخه را از بـابت کـاغذ٬ جـلد٬

شيرازه٬ کاتب و غيره را به سياق نوشته است.
اين دانش مزاياي زيادي در ثبت و ضبط درست اعداد دارد. يکي از اين مزايا اينکه
هيچ گاه اشتباه محاسبه رخ نمي دهد٬ زيرا هميشه در حساب سياق اشتباه کامًال معلوم و
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روشن است. ديگر از مزيتهاي آن جمع و جور بودن مجموع ارقام محاسباتي است که از
بابت صرفه زمان و کاغذ حائز اهميت است و بر حسابداري دوبل فرنگي امروزي برتري
کامل دارد. مثًال صورتحساب يک ساله يک مؤسسه تجارتي به شکل امروزي٬ معموًال
اوراق مصرف شده براي ترازنامه آن بالغ بر سي تا چهل برگ مي شود حـال آنکـه اگـر
صورتحساب مذکور به صورت سياق عمل شود مصرف کاغذ آن بـه يک دهـم کـاهش
مي يابد. يعني کل محاسبات در سه الي چهار برگ به پايان مي رسد و تمامي عمليات مالي

آن مؤسسه را در همين اوراق کم به وضوح و خوبي نشان مي دهد.
شيوه تنظيم صورتحساب در سياق بدين روش است که رقم مبلغ درآمد کل سال يا
خرج شده٬ خواه قطعي (= هزينه شده) و يا غيرقطعي (غيرقطعي در حسابداري امروز به
علي الحساب٬ پيش پرداخت٬ بدهکاران٬ اعتبارات اسنادي و غير از آن که به هزينه قطعي
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نرسيده است گفته مي شود) در قسمت باالي صورتحساب نوشته مي شود. ارقام جزيي
 که ممکن است بيست يا سي يا پنجاه قلم يا کمتر و يا بيشتر باشد با ذکر مورد٬ به تفکيک
در زير رقم کل نوشته مي شود٬ در نهايت جـمع ارقـام جـزء بـا رقـم کـل کـه در بـاالي

صورتحساب نوشته شده برابر خواهد بود.
فروغ الدين ميرزا درباره آسان بودن حساب نويسي ايرانيان مي نويسد:

در زمان وليعهد عباس ميرزا٬ دولت انگليس هر ساله مبلغ دويست هزار تومان
نقد به خزانه آذربايجان مي پرداخت و محاسبه پنج ساله تنخواه مذکور بالغ بـر دو
کرور (= هر کرور برابر با پانصد هزار) که مفروغ نشده بود مأموري از انگليس براي
اين کار آمده و با مهندسان ايراني و انگليسي نتوانستند حسـابرسي کـنند. مـؤلف
(= فروغ الدين ميرزا) به اتفاق پدر محاسبات وجوه مذکور را در مدت بيست روز با

* فرد کاغذ: ورقه اي به مقدار نصف قطع خشتي که مستوفيان بر آن جمع و خرج واليتي يا ايالتي يا خرج خاصي
٣. همان .را مي نوشته و زير هم دسته مي کرده اند. دهخدا

حضور مترجمي به سياق در شصت فرد کاغذ * که همه برابر بـا دوازده ورق است
نوشتند. به دنبال اين مطلب در باب فايده سياق مي نويسد: «... پس عمل سياق و

حساب نويسي ايران آسان تر است.» ٣

سال ١١١٥ه .ق. در هـند در عـصر پـادشاهي اورنگ زيب گـورکاني کـتابي بـه نـام
خالصة السـياق از مـؤلفي نـاشناخته در بـاب عـلم سـياق تأليـف شـده و در دست است.
(ميکروفيلم با برنامه٬ کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران٬ ٤٤٨) که در آن تاريخچه استفاده
از اعداد سياق را در امور محاسبات دولتي و شخصي مردم سرزمين هند بيان مي کند و
مي نويسد: «در هندوستان از زمان قديم اهل قلم٬ هندويي نويس بودند و به اطوار اين به
خط هندويي در دفاتر به کار مي بردند...». از سال ٥٨٣ق. که حکومت پادشاهي هندويي
هند برچيده شد و اداره سرزمين هند از اين تاريخ به بعد به دست سالطين مسلمان افتاد٬
سلطان شهاب الدين غوري که اولين پادشاه مسلمان کشور هـند بـود تـا زمـان سـلطنت
جالل الدين محمداکبر شاه گورکاني (سلطنت از ٩٦٣-١٠١٤) دفاتر محاسبات ديواني
کماکان به اعداد هندويي بر بياض نوشته مي شد و به اين بياضهاي حساب به زبان هندو

«يوتهي» گفته مي شد.
صاحب خالصة السياق مي نويسد: «هر چند نويسنده هاي فارسي نويس از واليت ايران
و توران آمده در سر کـار سـالطين و خـوانـين نـوکر مـي شدند و بـه کـار خـدمت قـيام
مي ورزيدند دفـتر فـارسي رواج نـمي يافت». اکـبرشاه گـورکاني بـه مـلک الشـعرا شـيخ
ابوالفيض فيضي اکبرآبادي ــ که بعد از مرگ غزالي مشهدي به سال ٩٨٠ه .ق. بـه ايـن



منصب نائل آمد ــ دستور داد تا دفاتر محاسباتي ديواني هـند را از هـندويي بـه سـياق
فارسي برگردانند. شيخ فيضي ــ که در امور محاسباتي سياق از برجستگان روزگار خود
بود ــ به کمک برجستگاني ديگر در اين زمينه چون بدل جان مشـهدي٬ خـواجـه شـاه
منصور شيرازي٬ خواجه عطا بيک قزويني و خواجه نظام الدين احمد بـخشي بـه سـال

٩٩١ه .ق. دفاتر هندي را بر هم زدند و به سياق فارسي برگرداندند.
از اين تاريخ به بعد٬ در تمام اياالت و شهرهاي هند٬ حساب سياق کامًال رواج يافت.
پيشينه سياق نويسي در هند مربوط به ايرانيان بود و چون صاحبان اين پيشه از عزت و
رفاه ويژه اي برخوردار بـودند٬ کـم کم هـنديها هـم سـياق نويسي را آمـوختند. صـاحب
خالصة السياق در اين باره مي گويد: «چون در ايران به نويسندگان خواجه مي گويند هـنود

سياق نويس هم از لقب خواجه برخوردار گرديدند.»
اين مقاله درباره نکاتي از اين دانش و پذيرش آن در بين اقوام مختلف بود٬ که به قلم
آمد. هر چند پرداختن بدين مقوله مجال و فرصت بيشتري را مي طلبد. مع هذا بدين اندک

بسنده شد٬ تا در فرصتي ديگر به نکات بيشتري پرداخته شود.
ا به بهانه اين مقاله به ذکر تذکاري مي پردازم که ما ايرانيهاي صاحب فرهنگ کهن و امّ
ديرين بايد به اين دانش از ياد رفته بيشتر بپردازيم و نسبت به آموختن و آموزش آن همت
بگماريم؛ زيرا٬ سازماني بسيار بزرگ و پرمحتوا به نام «سازمان اسناد مـلي» داريـم کـه
شامل اسنادي است٬ (قريب دو ميليون) که نوشته هاي آنها آميخته به حساب سياق است
و هر برگي از اين اسناد هويت فرهنگي٬ تاريخي و اجتماعي ما را در بردارد. و مشـابه
اين گونه اسناد در ديگر دستگاههاي دولتي و کـتابخانه ها بسـيار است کـه از آن نـمونه
مي توان به بايگاني اسناد وزارت امور خارجه٬ کتابخانه مجلس شوراي اسالمي٬ کتابخانه
مرکز اسناد دانشگاه تهران٬ مرکز اسناد بنياد انقالب اسالمي و کتابخانه ملي و ديگـر و
مؤسسات از اين نوع اشاره کرد. جا دارد که اولياي امور بر اين امر مهم فرهنگي٬ اهتمام
ورزند تا اين دانش فراموش شده بار ديگر زنده شود تا با برگردان سياق اسناد موجود٬

بسياري از مسائل تاريخي و فرهنگي ايران روشن گردد. انشاءاهلل




