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  است   اردکانی  اهلل  حبیت  طباطبایی  صالح  میرمحمد   عالمه   مرحوم  خاندان  این  نویسندگان  ترین   قدیمی  از  یکی

  پا  اردکان  در ( ق1052-1038)  صفی شاه  حکومت  دوران  با  همزمان  و  هجری  یازدهم قرن   اول نیمه  در   که   او
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 . دارد قرار  میرصالح دروازه  نام  به ای  دروازه کنار در و  اردکان  در  شریفش قبر  درآورده،  نگارش  به
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  اجازه   و  نموده  پاسداری  آیندگان  و  گذشتگان  حقوق  از  آثار،  و  ها  نسخه  این  تکثیر  با  تا  دارم  اعالم  دارند،  اختیار
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  شده   گام  پیش   رابطه  این  در   تا   خواهم   می   مدرسی   خاندان   تبار  داران  میراث   خودم،   اقوام   و   ارحام   از   مخصوصا
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 . است آنان مکتوب میراث  و  مدرسی خاندان جایگاه و  کیان از پاسداری  معنی این که  بپردازند  ها آن

  تحریر   رشته  به  باب  پنج  در   است  حساب  در  مختصری  رساله  که   «الحساب  زبده»   ارزشمند   کتاب  حال   هر  به

 :است درآمده 

 .است صحیح اعداد حساب مورد   در  آن اول باب

 . کسرهاست حساب  به  مربوط کتاب  این دوم  باب

 .است یافته   اختصاص حساب مسائل حل  مختلف های روش  تدریج  به سوم  باب و

 .است آورده  نیز مثالی  کدام  هرک  با  و  پرداخته نیاز مورد  محاسباتی قاعده  چهارده چهارم، باب در  مؤلف 

 .هاست آن حل با مساله  و  بیست مسائل  پنجم باب در

  حصیری  افسانه   خانم   قبال   که   است   آراسته   طبع   زیور  به   مجددا   حالی   در   را   کتاب  این  کاوه،   مهدی  محم   آقای 

  تاریخ   انجمن  همکاری  با  و   ش 1393  تاریخ   در   سمیر  منشور   انتشارات  طریق   از   باباپور  بیگ   یوسف   دکتر   نظر  زیر

 . بود رسانیده  چاپ به رایحه پژوهان

  آن،   تصحیح  و  متعدد  های  نسخه   تطبیق   از  پس  ها  آن   مهمترین   که  است  مزایایی  دارای  جدید   چاپ  اما

 .است کرده  تبدیل  دانشگاهی روز  های فرمول  به را  فنی کتاب  این که  است هایینوشتپی

که بعضا به زیور طبع آراسته   شویم آشنا مدرسی خاندان مولفات  و مولفین از تعدادی با تا است مناسب اینک

 وط و غیر مطبوع باقی مانده است. و بعضا همچنان مخط
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