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عزالدین زنجانی الوفق التامترجمه و رشح رسالۀ 
 از یحیی بن احمد کاشانی

 ١ناصر حائری

ق) در ۶۶۰(د دان و اخترشــناس ایرانــی  عزالدین عبدالوهاب بن ابراهیم خزرجی زنجــانی، ریاضــی
زیســت. نصــیرالدین  علوم مختلف دست داشت. وی نخست در موصل و سپس در بغداد و تبریز می

ای دربارۀ اسطرالب  را به خواهش او نگاشت. عزالدین زنجانی رساله التذکرة في الهیئةطوسی کتاب 
شــود.  خــاوری) نگهــداری مــی ۱۹۳دارد که نسخۀ خطی آن در کتابخانۀ دانشگاه لیدن (بــه شــمارۀ 

عمــدة بــه همــراه رســالۀ  قسطاس المعادلــه فــي علــم الجبــر والمقابلــهنسخۀ خطی رسالۀ دیگرش 
ایــن دو رســالۀ  چــاپ عکســیشــود.  سرای استانبول نگهداری مــی او در کتابخانۀ توپکاپی الحساب

از سوی مرکــز پژوهشــی میــراث مکتــوب  ۱۳۹۴عربی به کوشش مریم زمانی و با مقدمۀ او در سال 
، ٢الئونــورا ســامارکیهمکاری دانشگاه تحصیالت تکمیلــی زنجــان منتشــر شــده اســت.  مکتوب با

را  قسطاس المعادلــه فــي علــم الجبــر والمقابلــهپژوهشگر تاریخ ریاضیات دورۀ اسالمی، نیز رسالۀ 
نامۀ دکتری خود در دانشــگاه  ویرایش، و به همراه ترجمۀ فرانسوی و شرح آن به زبان امروزی در پایان

  چاپ کرده است. ۲۰۱۷، در سال ۷پاریس 
نگاشت که نســخۀ خطــی  الوفق التامهای وفقی به نام  ای هم دربارۀ مربع عزالدین زنجانی رساله

). مــتن ۸۲۸و فاضل احمد پاشــا، شــمارۀ  ۵/۱۳۶۲آن در استانبول موجود است (فیض الله، شمارۀ 
سویســی تــاریخ ریاضــیات در ســال ، پژوهشگر ٣عربی این رساله و ترجمۀ آلمانی آن را ژاک سزیانو

  ٤در اشتوتگات چاپ کرده است. ۱۹۸۷
دان ایرانــی کــه در نیمــۀ دوم ســدۀ  قاضی عمادالدین یحیی بن احمد کاشانی، دانشمند و ریاضی

عزالدین زنجــانی را بــه فارســی ترجمــه و شــرح کــرده و  الوفق التامزیست، رسالۀ  هشتم هجری می

 n_haery57@yahoo.com ،پژوهشگر تاریخ علم .١
2. Eleonora Sammarchi 
3. Jacques Sesiano 
4. Sesiano, Jacques. “Herstellungsverfahren Magischer Quadrate Aus Islamischer Zeit (II′).” Sudhoffs Archiv, vol. 

71, no. 1, 1987, pp. 78–89. 
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هــایی در ریاضــیات بــا ایــن  ر این، یحیی بن احمد کاشانی رسالهمطالبی بر آن افزوده است. عالوه ب
وإیضــاح المقاصــد لفرائــد ، رسالة فــي برهــان المســئلتین، کتاب اللباب في الحسابعناوین دارد: 

تــألیف ابــن خــوام بغــدادی  الفوائد البهائیــة فــي قواعــد الحســابیةکه شرح کاشانی بر کتاب  الفوائد
  ١ق) است.۷۲۸ - ۶۴۳(

اســت، در  خوانده شــده اعداد و اوفاقها و منابع،  زنجانی که در فهرست وفق التام ترجمۀ فارسی
شد که بعدها بــه کتابخانــۀ  االسالم زنجانی در زنجان نگهداری می ای خطی در مجموعۀ شیخ نسخه

پ از جــدش ۹ر). متــرجم در بــرگ ۳۳پ تــا ۱هــای  ، برگ۶۴۷۷مجلس منتقل شد (نسخۀ شمارۀ 
دان بــوده اســت.  لدین محمد الکاشــی نــام بــرده کــه گویــا او نیــز ریاضــیقاضی سعید ربانی عمادا

 حامی او بوده است. ر به کسی به نام نجیب۲۱همچنین در برگ 
ً
  الدین اشاره کرده که احتماال

  های اصل عربی رساله (تألیف زنجانی) چنین است: عنوان فصل
 كفي معني الوفق وکیفیة ذل -۱
 في وفق العدد الفرد -۲
 زوج نصفه عدد فردفي وفق عدد  -۳
 في وفق عدد زوج نصفه زوج بشرط أن یکون غیر األربعة کالثمانیة والعشرین ونحوهما -۴
 في وفق األربعة في األربعة -۵
في وضع األسامي والکني واأللقاب وغیر ذلک في الوفق أعني في مربع األربعــة إذ العــادة  -۶

 كجرت بذل
از خــود بــه آن افــزوده اســت. بــه خصــوص کاشانی ساختار رسالۀ اصلی را تغییر داده و مطالبی 

های وفقی در ارتبــاط بــا  فصلی دربارۀ خواص جادویی مربع الوفق التامکه در پایان ترجمۀ رسالۀ  این
تــا نــاظر «... پ) ۲۲های آسمانی به اصل رساله افزوده است که به گفتۀ خودش (گ  وضعیت جرم

این فصل افــزوده را در » آن ظاهر شود... بعد از معرفت وضع اعداد، اوقات را رعایت کند تا خواص
  ر).۳۳ - پ۲۲ایم (گ  اینجا نیاورده

بنــدی  در تصحیح رساله شیوۀ نگارش امروزی به کار رفته و برای سهولت خواندن آن، متن پاراگراف
ها پشت هــر  است. در آغاز هر صفحه از متن شمارۀ برگ آن آمده است. در خود نسخه شمارۀ برگ شده

ســطر «هــا در مــتن بــه صــورت  امروزی سطر و ستون برای جدول  های است. اصطالح شدهبرگ نوشته 
های واقع در دو گوشۀ باال، راست و چپ، بــه ترتیــب قطــر اول و  است. خانه» سطر طولی«و » عرضی

های واقع در دو گوشۀ پایین، راست و چپ، به ترتیب قطر سوم و قطر چهارم نام دارند. ســیر  دوم و خانه
    ین به صورت یک خانۀ مورب و سیر فیل به صورت دو خانۀ مورب است.فرز

                                                       
زندگینامۀ ریاضیدانان دورۀ های خطی آثارشان، بنگرید به کتاب ارزشمند  دانان و نسخه برای اطالعات بیشتر در مورد این ریاضی .١

  (زیر نام هر یک از آنان). ۱۳۷۵استاد ابوالقاسم قربانی، مرکز نشر دانشگاهی، ، نوشتۀ اسالمی
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  ه الرحمن الرحیم وبه نستعینبسم الل

بعد از حمد و ثناء حضرت کبریا و درود بر سید انبیا و قدوۀ اصــفیا محمــد مصــطفی، چنــین گویــد 

د الکاشی وفق اللــه محرر این رسالت و مقرر این مقالت، احوج عباد الله الی غفرانه یحیی ابن احم

ما یتمناه فی دنیاه و اخراه که چون حکــم جهــان مطــاع چنــان رفــت کــه رســالۀ امــام عــالم افضــل 

المتأخرین عزالملة والدین الزنجانی تغمده الله برحمته که در وفق تام ساخته است از زبان عربی بــه 

او را الزم دانست. و چــون  زبان پارسی نقل کرده شود، این ضعیف امتثال امر او واجب و انقیاد حکم

در این رساله تأمل کرد، آن را درغایت لطافت و ایجاز یافت و صاحب آن در انشاء آن ید بیضا نموده 

و قصب السبق ربوده، اما از برای تفهیم مبتدی محتاج مقدمۀ چند دیگربود. در خاطر چنان آمد کــه 

فهم معانی آن آسان باشد و اگر چه دریــن  ای دراین باب تألیف کند، چنانچه بر ناظران ضبط و رساله

فن زیاده شروعی نداشته، ملتزم آن گشت کــه جمیــع مقاصــد رســالۀ مــذکوره را در آن درج کنــد بــا 

زیادتی چند که بدان احتیاج افتد از برای توضیح مقاصد یا از برای کثرت فوائد. انشــاءالله پســندیدۀ 

 ذکــر ایــن ضــعیف در  گردد و به موقع ارتضا - عّز نصره – نظر اشرف او
ً
آید و وسیلۀ آن گردد که احیانا

خاطر عاطرش گذرد. متوقع از کرم عمیم آن خداوند و دیگر خداونــدان آنکــه چــون آن را بــه شــرف 

و بــه  ر/۲/مطالعه مزین فرمایند اگر در مطاوی آن خللی باشد به لطف خــود آن را اصــالح فرماینــد. 

انــد: المــأمور معــذور،  این ضعیف را معذور دارند، چه گفتهعین الرضا به جانب آن التفات نمایند و 

وانا بالتقصیرمعترف وللخطایا مقترف وفقنا الله لما یحب ویرضی وهدانا الی مــا هــو خیــٌر لنــا فــی 

  ای و دو باب و خاتمه. اآلخرة واالولی. و این رساله مشتمل است بر مقدمه

  علم مقدمه در تمهید اشیایی که محتاج الیه باشد در این
کننــد: مربــع ســطحی و مربــع عــددی. امــا مربــع  گوییم مربع را در این فن به دو معنــی اطــالق می

سطحی، سطحی باشد که چهار خط مستقیم متساوی بدان محیط باشد که تقاطع ایشان بــر زوایــای 

قائمه باشد و هرخطی را از آن خطوط، ضلع آن مربع خوانند. و مربــع عــددی، عــددی باشــد کــه از 

ددی در نفس خودش حاصل گشته باشد و آن عدد را که در نفس خود ضرب کــرده باشــند، ضرب ع

ضلع آن مربع خوانند. مثال ُنه که حصــول او از ضــرب ســه اســت در نفــس خــودش، و شــانزده کــه 

حصول او از ضرب چهار است در چهار. و سه ضلع ُنه بود، و چهار ضلع شــانزده و بــرین قیــاس. و 

سطحی را که از یمین کاتب به یسار آورند عرض مربع خواننــد، و همچنــین  هر یک از دو ضلع مربع

هر خطی که موازی آن خط باشد. و هر یک از آن دو خط که از جانب قدام کاتب به جانب خلف او 

رود طول مربع خوانند، و همچنین هر خطی که موازی ایــن دو خــط باشــد. و چــون هــر یــک از  می

ویه منقسم سازند و میان هــر دو قســم کــه برابــر یکــدیگر باشــد خطــی اضالع مربع را به اقسام متسا
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مربعــات را بیــوت  پ/۲/ ضرورت سطح مربع به مربعات کوچک منقسم گردد. آن مستقیم بکشند، به

آن مربع خوانند و مجموع بیوتی را که میان دو خط متوازی متوالی باشند از آن خطوط، سطر خوانند. 

افتاده باشد، آن را سطر طولی خوانند و اگر در میــان دو خــط عرضــی پس اگر در میان دو خط طولی 

ضرورت چهار بیت باشد که یک زاویه از زوایای هــر یــک از آن  باشد آن را سطر عرضی خوانند. و به

های زاویۀ مربع باشد، آن را اطــراف اقطــار خواننــد. و چــون از یکــی از اطــراف  بیوت چهارگانه بیت

تی که بر طریق فرزین افتاده باشد اخذ کنند تا طرف قطری که مقابل اوست، آن اقطار ابتدا کنند و بیو

مجموع بیوت را قطر مربع خوانند. و مربع را دو قطر بیش نباشد، اما سطور بســیار باشــد بــه حســب 

قسمت اضالع. پس اگر هر یکی از اضالع مربع بــه ســه قســم کــرده باشــد، آن مربــع را ســه در ســه 

هار قسم کرده باشد، آن را چهار در چهار خوانند، و بر این قیاس. و مجموع چهار خوانند، و اگر به چ

سطر طولی و عرضی را که بر حوالی مربع باشند، اعنی سطوری را کــه اطــراف اقطــار در آنجــا واقــع 

باشند، یک دور خوانند. و چون یک دور از مربع بیندازند، مربع دیگر اصغر از آن بماند و بــاز اگــر از 

اقی یک دور بیندازند، مربعی دیگر اصغر از آن بماند، و علی هذا تا در مربعات فرد به یک بیــت آن ب

  رسد و در مربعات زوج دو در دو. 

رســم کنــیم و ا ب ج د و از برای توضیح این معانی مثالی بیاریم و شکلی برکشیم و بر زوایای او 

آمده آن را مربع ســطحی خواننــد و ایــن گرد او در  د ا، ج د، ب ج، ا بگوییم این سطح که خطوط 

  چهار خط را اضالع او خوانند. 

  
  ](در متن نیست) ۱[شکل 

، و بــر اقســام ه ز ح[نقاط] ا ب ازین اضالع را به چهار قسمت کنیم و بر اقسام  ر/۳/ و چون هر یک

رســم کنــیم و  ف ع س، [نقاط] د او بر اقسام  ک ی ط، [نقاط] ج د] و بر اقسام ن[ ل م[نقاط] ب ج 

 میان [نقــاط] 
ً
بکشــیم و میــان  س لخــط  لو  سمیان هر دو قسم متقابل خطی مستقیم بکشیم، مثال

د؛ ضرورت سطح مربع به شانزده مربع صغار منقسم گــرد بکشیم و علی هذا، به ه طخط  طو  ه[نقاط] 
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انــد ســطر  ، افتــادهط  ه ا دآن را بیوت چهار در چهار خوانند. و مجموع چهار بیت را کــه میــان دو خــط 

انــد. و  افتــاده ج  ب ک  حو میان  ک ح  ز یو میان  ز ی ط  هطولی خوانند. و همچنین بیوتی را که میان 

را که یک زاویه از هر یک از آن زاویۀ مربع اصــل اســت اطــراف اقطــار  ط ف ، ک  ن، ل  ح، س  هبیوت 

کــه مقابــل اوســت، مجمــوع آن  ک  نبر طریق سیر فرزین بیاییم تــا بیــت  ه سخوانند. و چون از خانۀ 

انــد  ، در آنجا افتــادهف ط، ن ک، ح ل، ه سبیوت را قطر خوانند. و مجموع آن چهار سطر را که بیوت 

چون این دور از مربع بیندازند، در داخل آن مربعی بماند که هر یک از اضالع آن بــه یک دور خوانند. و 

 عدد بیــوت هــر ۱رسم کنیم تا متمیز شود [شکل  ص ق ع فدو منقسم باشد و بر زوایای آن 
ً
]. و دائما

 اگر ضــلع مربــع را بــه چهــار قســمت کــرده 
ً
مربع سطحی مساوی مربع عدد اقسام ضلع او باشد. مثال

عدد بیوت وی شانزده باشد که مربع چهار است. و اگر به پنج قسمت کرده باشــند، عــدد بیــوت  باشند،

وی بیست و پنج باشد که مربع پنج است. و اگر اعداد که در مربــع موضــوع باشــد، از واحــد باشــد بــر 

 اگــ پ/۳/والی طبیعی، اولین عدد 
ً
ر که در آن موضوع باشد، یکی بود و آخرین مربع قسمت ضلع. مــثال

  سه در سه بود اولین عدد واحد بود و آخرین ُنه که مربع سه است، و برین قیاس. 
کنیم به معنی وفق و گوییم هــر وقــت کــه در مجمــوع  و چون این مقدمات معلوم شد، اشمار می

بیوت مربعی اعداد را وضع کنند چنانچه مجموع اعدادی کــه در هــر قطــر و در هــر ســطر از ســطور 
ع موضوع بود متساوی باشند، گوینــد آن مربــع وفــق دارد و وفــق آن مجمــوع طولی و عرضی آن مرب

اعدادی باشد که در یک سطر آن مربع موضوع بود. پس اگر ابتدای آن اعداد از واحــد بــود بــر تــوالی 
طبیعی، وفق آن مربع را وفق طبیعی خوانند. و در هر مربعی معین باشد که وفق چند باشد و زیــادت 

واگر ابتدا از واحد نباشد یا بر والی طبیعی نباشد، آن وفــق را غیرطبیعــی خواننــد و و نقصان نپذیرد. 
قابل زیادت و نقصان باشد، چنانچه بعد از این معلوم شود. و وفق طبیعی بر دو قسم بود: یا تــام بــود 

بعــی یا غیرتام؛ و وفق تام آن بود که مربع اصل وفق دارد و چون یک دور از آن مربع نقصان کننــد، مر
که دور منقوص بدان محیط باشد، همچنان وفق دارد. و اگر از آن مربع نیز دوری نقصان کنند مربــع 

  باقی همچنان وفق دارد و علی هذا چندانک باشد.
های مربعات که بعد از حذف ادوار باشد مختلف باشند و مخالف وفق مربع اصــل. و  و اما وفق

و باقی مربعات که در ضمن او باشد، وفق ندارند، اگرچــه  وفق غیرتام آن بود که مربع اصل وفق دارد
 ر/۴/ایشان را وفق ممکن بود. و اول عددی که او را وفق ممکن باشد، سه در سه بــود چــه دو در دو را 

وفق ممکن نیست، چه اگر چه اعداد سطور طولی و عرضی آن متساوی باشــند امــا قطــری متســاوی 
انــد. و  اند و زیاده از آن اعتبار نکرده ه تا صد در صد وضع کردهنباشند. و اصحاب این فن از سه در س

   ١اید. خواص این مربعات چنانک در کتب ایشان مذکورست ذکر کرده

                                                       
  ها افزودۀ مترجم در پایان رساله است که در اینجا آورده نشده است. خواص این مربع .١
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و طریق معرفت وفق طبیعی هر مربعی آنست که عدد اقسام ضلع او را در نفس خود ضرب کنند 

 یکی برو افزایند و مجموع را در نصف عدد اقسام ضلع
ً
ضــرب وفــق  آن ضرب کنند؛ حاصــل و دایما

 اگر معرفت وفق مربع سه در سه خواهیم، عدد ضلع او را اعنــی ســه را در 
ً
طبیعی آن مربع باشد. مثال

نفس خود ضرب کنیم ُنه شود؛ یکی بر آن افزاییم ده شود؛ آن را در نصف عدد ضلع اعنی یک و نــیم 

اگر معرفت پنج در پنج خواهیم، پــنج را ضرب کنیم، پانزده شود و آن وفق طبیعی سه در سه است. و 

که عدد اقسام ضلع اوست در نفس خود ضرب کنیم، بیست و پنج شود؛ یکــی بــرو افــزاییم، بیســت 

وشش گردد؛ آن را در نصف پنج اعنی دو و نیم ضرب کنیم، شصت و پنج حاصل آید و آن وفق پــنج 

مل گفته است و هر چند این مختصــر در پنج باشد و برین قیاس. و در رسالۀ مذکوره برهانی برین ع

 لما وعدناه.  کند، اما اشارتی بدان کرده می احتمال براهین نمی
ً
  شود ایجازا

ییم از روی قیاس معرفت وفق بدان موجب باشد که مجموع اعدادی را که درآن مربع موضوع  گو

عبــارت از وفــق بود جمع کنیم و آن را به اقسام متساوی کنیم به عدد سطور تا حصۀ هر ســطری کــه 

مربع است معلوم گردد. و در کتب حسابی مقرر شده است که هر گاه کــه خواهنــد کــه ابتــدا جمــع 

طبیعی کنند که ابتدای آن از واحد باشد، واحد را بر عدد اخیر افزایند از آن اعــداد. پــس  پ/۴/اعداد 

 اگــر ضــرب مجمــوع آن اعــداد باشــد.  آن مجموع را در نصف عدد اخیر ضرب کنند، حاصــل
ً
مــثال

خواهند که از یک تا ُنه جمع کنند، یکی را بر ُنه که عدد اخیر است افزایند تا ده شود. آن را در نصــف 

ُنه یعنی چهار و نیم ضرب کنند، چهل وپنج شود و آن مجمــوع اعــداد مطلــوب اســت. و همچنــین 

گــر آن مقرر شده است که اگرعددی [را] در نصف مربعی ضرب کنند و مجمــوعی حاصــل شــود، ا

عدد اول را در نصف ضلع آن مربع ضرب کنند چنــدان بــار کــه آحــاد ضــلع آن مربــع اســت و ایــن 

حواصل ضرب را جمع کنند مساوی مجموع اول باشد. مثالً اگــر ده را در نصــف شــانزده کــه مربــع 

چهارست ضرب کنند هشتاد حاصل شود و اگر ده را در نصف ضلع شانزده، اعنی دو، ضــرب کننــد 

شود. و همچنین تا چهار بار ضرب کنند که آحاد ضلع شــانزده اســت، چهــار بیســت  بیست حاصل

ها جمع کنیم هم هشــتاد باشــد. و از اینجــا معلــوم گــردد کــه مجمــوع اول بــدین  گردد و این بیست

بــار   انــد. و اگــر یــک های چهارگانه منقسم گردد به چهار قسم متساوی که آحاد ضلع شــانزده ضرب

اشد از اقسام چهارگانه، و همچنین در همۀ مربعات. و از اینجا روشــن شــود ضرب کنیم، یک قسم ب

که هر وقت که عددی را در نصف ضلع مربعی ضرب کنیم همچنان باشد که آن عدد را در نصف آن 

مربع ضرب کرده باشیم و این حاصل را به اقسامی چند قسمت کرده که عــدد آن اقســام چــون عــدد 

این مقــرر شــد، گــوییم  ر/۵/ک قسم را از آن اقسام حاصل کرده. و چون آحاد ضلع آن مربع باشد و ی



 

  

١٨۴ 

کنــیم،  ١پیش از این معلوم شد که هر وقت که اعدادی که از واحد ابتدا کرده باشیم در مربعــی وضــع

اول آن اعداد یکی باشد و آخر آن مربع عدد اقسام ضلع آن مربع. پس هر وقت که واحد را بــر مربــع 

ییم همچنان باشد که واحد را بر عدد اخیر افزوده باشیم. و چون آن را در نصــف عدد اقسام ضلع افزا

، همچنان باشد که آن را در نصف مربع عدد اقسام ضرب کرده باشــیم ٢عدد اقسام ضلع ضرب کنیم

که مساوی مجموع اعدادی است که در مربع موضوع است به آن مقدمۀ اول که ذکر رفــت. و بــاز آن 

چند قسمت کرده که مساوی عدد اقسام ضلع باشــد، بــل مســاوی ســطور مربــع  مجموع را به اقسام

باشند و یک قسمت از آن حاصل که حصۀ یک سطرست بل وفق مربع است به مقدمۀ ثانیه کــه ذکــر 

  رفت. پس بدین برهان صحت عمل مذکور معلوم شد. 

الت آنســت چون این مقدمات تمهید رفت شروع کنیم در مقصود و گوییم که غرض از ایــن رســ

که بیان کیفیت وضع اعداد در مربعات بر وجهی که وفق دارند بکنیم. و پیش از ایــن ذکــر رفــت کــه 

وفق یا طبیعی باشد یا غیرطبیعی. و وفق طبیعــی یــا تــام بــود یــا غیرتــام. پــس مــا دو بــاب بیــاوریم 

یفیــت وضــع ای. و در باب اول کیفیت وضع اعداد به طریق وفق تــام کنــیم و در بــاب دوم ک وخاتمه

اعداد بر طریق وفق غیرتام و در خاتمه کیفیت وضع اعداد بر طریق وضع غیرطبیعی در مربــع چهــار 

  در چهار که عادت رفته است بیان کنیم.

  باب اول در بیان کیفیت وض اعداد بر طریق وفق تام
وضع اعداد برین طریق چنان باشد علی العموم که اول یک دور را از مربــع حــذف  پ/۵/گوییم ضابطۀ 

ها رسم کنند. پس دور دیگر حذف کننــد اگــر تــوان  کنند و بر زوایای مربعی که در ضمن آن باشد نقطه

ها رسم کنند تا آنجا که ممکن باشد. و چون ادوار و مربعات  کرد و بر زوایای مربعی که باقی باشد نقطه

ها متمیز گشتند ابتدا کنند و در نصف بیوت دور اول اعداد متوالی ابتدا از واحــد وضــع کننــد   دین نقطهب

بدان طریق که ذکر خواهد رفت. پس به دور ثانی آیند و از عددی که نوبت به او رسیده است ابتدا کننــد 

انک باشد تــا در نصــف و در نصف بیوت آن دور اعداد متوالی وضع کنند و همچنین در باقی ادوار چند

بیوت مجموع ادوار اعداد وضع کنند. و باید که هیچ عدد در مقابل عــددی نیفتــاده باشــد، بلکــه چــون 

عددی در بیتی موضوع باشد باید که بیت مقابل او از آن دور خالی باشد، و همچنین اقطــار. بعــد از آن 

را بر آن افزاینــد و مجمــوع آن نگــاه  عدد اقسام ضلع آن مربع بستانند و در نفس خود ضرب کنند و یکی

کنند و بــاقی را در  اند نقصان می دارند. و هر عددی که در بیتی موضوع بود، از آن مجموع که نگاه داشته

کنند تا مجموع بیوت خالیه را بر این طریــق بعینــه  بیت خالی که مقابل او باشد هم از آن دور، وضع می

                                                       
  نسخه: + وضع .١
  ضرب باید دوباره در عدد اقسام ضرب شود. مطابق مقدمۀ مذکور، این حاصل .٢
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کننــد و  در یکی از اقطار موضوع باشد ازین مجموع نقصــان مــیگردانند. و همچنین عددی که  ١ممتلی

کنند تا وضع اعداد تمام شود. و چــون ایــن معلــوم شــد  باقی را در قطر خالی که مقابل آنست وضع می

ادوار مختلف باشد و به سه وجه باشد. وجهــی کــه خــاص  ر/۶/های  گوییم وضع اعداد در نصف خانه

مربعات فرد باشد چون سه در سه و پنج در پنج و هفت در هفت، و وجهی که خاص باشد به مربعــات 

زوج الفرد چون شش در شش و ده در ده و امثال آن، و وجهی که خاص به مربعــات زوج الــزوج باشــد 

آن. و مراد به فرد عددی است که نصف صحیح نــدارد و چون چهار در چهار و هشت در هشت و امثال 

بر زوج الفرد عددی است که نصف صحیح دارد اما نصف او نصــف صــحیح نــدارد و بــه زوج الــزوج 

عددی است که نصف صحیح دارد و نصف او همچنان نصف صحیح دارد و باشد که در بعضی کتــب 

نکنند اذ ال مناقشة فی االصطالحات. پــس مــا  زوج الزوج را بر معنی دیگر اطالق کنند باید که مناقشه

  بیان وضع این اعداد در سه فصل کنیم.

  فصل اول در کیفیت وض اعداد در مربعات فرد
گوییم طریق آن چنان است که واحد را در بیت وسط سطر اول طولی بنهیم و دو را در بیتــی کــه زیــر 

نهیم تا به بیتی رسد کــه مجــاور  یگر میاوست اگر ممکن باشد، و همچنین اعداد متوالی در زیر یکد

عددی را  ٢قطرست. پس از آنجا نقل کنیم به قطر اخیر یعنی بیت آخر از سطر آخر عرضی و در آنجا

کنیم تا به بیتــی رســد کــه که نوبت به او رسیده است وضع کنیم و بر باالی او اعداد متوالی وضع می

اینجــا نقــل کنــیم بــه بیــت وســط ســطر اول مجاور بیت وسط است ازین سطر آخر عرضی. پس از 

عرضی و در آنجا عددی که نوبت بدو رسیده است وضع کنیم. پس از آنجا نقل کنیم به بیتی کــه بــر 

نهیم  یکــدیگر مــی پ/۶/باالی بیت وسط است از سطر آخر طولی و همچنین اعداد متوالی بر بــاالی 

بیت وسط سطر اول عرضی است و عــدد نوبــت تا به قطر. پس از آنجا نقل کنیم به بیتی که بر باالی 

نهیم تا به بیتــی کــه مجــاور قطــر  را در آنجا وضع کنیم و همچنین اعداد متوالی بر باالی یکدیگر می

است، و چون بدین جای رسیم وضع اعداد در نصف بیوت این دور تمام گشته بود. نقــل بــه دور دوم 

کنیم و آن را در بیت وسط سطر اول طولی ایــن دور کنیم و از عددی که نوبت به او رسیده است ابتدا 

کنیم تا وضع اعــداد در نصــف بیــوت  بنهیم و اعداد متوالی را بدان طریق که ذکر رفت بعینه وضع می

این دور نیز تمام شود. و علی هذا تا مجموع انصاف بیوت ادوار را ممتلی گردانیم. پس بــدان طریــق 

گردانیم و وضع اعداد تمام شود. و مــا از بــرای مثــال کیفیــت که پیشتر ذکر رفت بیوت خالیه ممتلی 

  وضع اعداد در مربع سه در سه و هفت در هفت بیان کنیم. 
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اما در مربع سه در سه واحد را در وسط سطر اول طولی بنهادیم و این بیت مجاور قطــر بــود و در 

آنجا وضــع کــردیم و ایــن  این سطر وضع عددی دیگرممکن نبود. نقل کردیم به قطر اخیر و دو را در

بیت مجاور بیت وسط سطر اخیر عرضی است، وضع عــددی دیگــر در ایــن ســطر ممکــن نبــود. از 

اینجا نقل کردیم به بیت وسط سطر اول عرضی و سه را در آنجا وضع کردیم. پس آمدیم به بیتــی کــه 

وضــع کــردیم و بــر بر باالی بیت وسط سطر اخیر طولی بود و این بیت قطر بــود و چهــار را در آنجــا 

باالی او وضع عددی دیگر ممکن نبود. و بر باالی بیت وسط سطر اول عرضی هم بیتی نبــود غیــر از 

خالیه بر هر طریق که خــواهیم، اعنــی  ١دو ر/۷/قطر و وضع عدد ممکن نبود به حسب قاعدۀ مذکوره 

لیــه دور اول را وضــع بر توالی اعداد یا بر غیر توالی ممکن بود، چنانــک اگــر خــواهیم اول بیــوت خا

  کنیم، پس بیوت دور ثانی یا برعکس. یا اول بعضی از دوری بنهیم پس بعضی از دور دیگر. 

۸  ۳  ۴  

۱  ۵  ۹  

۶  ۷  ۲  
  ]۲[شکل 

تر چنان باشد که چون نصف بیوت مجموع ادوار را وضــع کــردیم ابتــدا از دور  اما بهتر و آسان

آخر کنیم و به قهقری بازگردیم و اعداد طبیعی بر توالی بنهیم چنانــک چــون عــددی را از مجمــوع 

مربع ضلع با واحد نقصان کنیم و باقی را در مقابل آن عدد بنهیم. پس به عددی نگه کنیم که یکی 

بود و در مقابل او عددی که بر توالی عدد باقی باشد وضع کنیم. و باز به عــددی از عدد اول کمتر 

نگاه کنیم که کمتر از عدد باقی باشد به یکی و در مقابل او عددی که بر توالی عــدد موضــوع بــود 

 در هفت در هفت مذکور، چون بیست و پنج را وضع کــردیم 
ً
بنهیم، و همچنین تا آخر اعداد. مثال

یوت تمام شد، بیست و شش را در مقابــل بیســت و چهــار بنهــادیم، پــس بیســت و و نصف عدد ب

ه در مقابــل  هفت را در مقابل بیست و سه، و بیست و هشت در مقابل بیســت و دو، و بیســت و نـُـ

بیست و یک، و سی در مقابل بیست، و سی و یک در مقابل نوزده، و سی و دو در مقابل هجده، و 

  علی هذا. 

                                                       
 نسخه در اینجا بخشی یا برگی افتادگی دارد که شامل روش ساختن مربع وفقی  .١
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۴۶  ۱۲  ۱۱  ۷  ۴۴  ۴۵  ۱۰  

۴۱  ۳۵  ۲۰  ۱۷  ۳۴  ۱۹  ۹  

۴۲  ۳۲  ۲۸  ۲۳  ۲۴  ۱۸  ۸  

۱  ۱۳  ۲۱  ۲۵  ۲۹  ۳۷  ۴۹  

۲  ۱۴  ۲۶  ۲۷  ۲۲  ۳۶  ۴۸  

۳  ۳۱  ۳۰  ۳۳  ۱۶  ۱۵  ۴۷  

۴۰  ۳۸  ۳۹  ۴۳  ۶  ۵  ۴  
 ](در متن نیست) ۳[شکل 

پس اعداد متوالی بر اسهل وجهی وضع کردیم بی آنک احتیاج بود که هر بار عــدد موضــوع را از 

اند که وفــق  در همۀ مربعات بیوت خالیه را بدین طریق ممتلی گردانند، چه گفتهپنجاه نقصان کنیم و 

  آنگاه خاصیت دارد که اعداد بر وال وضع کنند. 

وســط همــۀ مربعــات  پ/۷/و در وضع مربعات فرد میزانی هست و آن آنست که باید که در بیــت 

ه در بیــت وســط او پــنج نصف مربع ضلع او مع الواحد موضوع بود. چنانک در سه در ســه بایــد کــ

موضوع بود، زیرا که مربع ضلع آن ُنه است و چون یکی برو افزاییم ده شود و نصف او پنج بــود. و در 

پنج در پنج، در بیت وسط او سیزده موضوع بود. و در هفت در هفت، بیســت و پــنج و علــی هــذا. و 

  اگر نه چنین بود، وضع اعداد خطا بود.

  د بر طریق وفق تام در مربعات زوج الفردفصل دوم در کیفیت وض اعدا
ها بر زوایای مربعات رسم باید کرد، چنانک ذکر رفت. و درین مربعــات دور  درین مربعات نیز نقطه

. ادوار
ً
که سمی عــدد  ١اول زوج الفرد بود و دور دوم زوج الزوج و دور سوم زوج الفرد و علی هذا ابدا

زوج الفرد باشد. و ادوار که سمی عــدد زوج باشــد چــون  فرد باشد چون اول و سوم و پنجم و هفتم،

 ای نهــد دوم و چهارم و ششم و هشتم، زوج الزوج باشد. و نصف عدد بیوت در هر دوری بر طریقــه

که خاص به وی بود. پس در وضع اعداد درین مربعات محتاج باشد بــه هــر دو طریــق. و مــا دریــن 

فصل طریق وضع اعداد در ادوار زوج الفرد بیان کنیم و گوییم واحد را در قطر اول اعنی خانــۀ اول از 

ر قطــر از سطر اول طولی وضع کنیم و دو را در بیتی غیر قطر از سطر اخیر طولی، و سه را در بیتی غیــ
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سطر اخیر عرضی، و چهار را در قطر ثانی اعنی بیت اخیر از ســطر اول عرضــی، و پــنج را در ســطر 

اخیر عرضی در بیت غیر قطر، و شش را در بیتی غیر قطر از سطر اول طولی، و هفت را در بیتی غیــر 

بیتی غیــر قطــر از قطر از سطر اخیر عرضی، و هشت را در بیتی غیر قطر از سطر اول طولی و ُنه را در 

و ده را در بیتی غیر قطر از سطر اول عرضی. و چون این ده عدد را وضع کردیم  ر/۸/سطر اخیر طولی 

اگر مربع شش در شش باشد وضع اعداد درین دور تمام بود و به دوری دگــر نقــل بایــد کــرد. و اگــر 

ضرورت عددی بماند  به مربع زیاده از شش در شش باشد، شش را از عدد ضلع او نقصان باید کرد و

که او را ربع باشد، به عدد ربع او بیوت را در سطر اول ممتلی باید کرد. و ابتدا به عددی باید کرد کــه 

نوبت به او رسیده است، اعنی یازده. پس به سطر اخیر طولی نقل باید کرد و از عدد نوبت ابتدا بایــد 

لی کرد. پس [باید] با سطر اول طولی رفــت و کرد و به عدد نصف عدد باقی بیوت را در آن سطر ممت

به عدد ربع مذکور بیوت او را ممتلی کرد. پس باید با ســطر اخیــر عرضــی رفــت و بــه عــدد نصــف 

مذکور بیوت آن سطر را ممتلی کرد. پس با سطر اول عرضی باید رفت و به عدد ربع مذکور بیــوت را 

فتد. و چــون اعــداد را بــدین کیفیــت وضــع ممتلی کرد، به شرط آنکه هیچ عددی در مقابل عددی نی

ضرورت زوج الزوج باشد و اعداد را درآن دور بر طریقۀ  کرده باشند، به دوری دیگر نقل باید کرد و به

ضــرورت  زوج الزوج چنانک بعد ازین معلوم گردد وضع کرد. پس به دور دیگر نقــل بایــد کــرد و بــه

ا وضع باید کرد تــا در نصــف بیــوت جمیــع اعــداد زوج الفرد باشد و به طریقی که ذکر رفت اعداد ر

ادوار اعداد وضع کرده شود. بعد از آن بیوت خالیه را بر طریق مذکور ممتلی کرد. و ما از برای وضــع 

اعداد در دور اول ده در ده بیان کنیم و بعد از بیان وضع اعــداد در ادوار زوج الــزوج مثــالی بیــاریم و 

بــه هــر دو طریقــه  پ/۸/م، چــه مربعــات زوج الفــرد و زوج الــزوج اعداد را تمام در آنجا وضــع کنــی

محتاجند. و فرق میان ایشان آنست کــه ادوار اول و ثالــث و خــامس و فــی الجملــه ادوار فــرد را در 

مربعات زوج الفرد، به طریقۀ زوج الفرد ممتلی باید کــرد. و ادوار زوج را اعنــی دور دوم و چهــارم و 

الزوج. و در مربعات زوج الزوج به عکس این باشد چه دورهای فــرد را ششم و هشتم به طریقۀ زوج 

به طریق زوج الزوج باید نهاد و دورهای زوج را به طریق زوج الفــرد. و کیفیــت وضــع اعــداد در دور 

اول ده در ده چنان باشد که واحد را در قطر اول بنهیم و دو را در بیت ثانی از سطر اخیر طولی، و ســه 

نی سطر اخیر عرضی، و چهار را در قطر ثانی اعنی بیت اول سطر اخیر طــولی، و پــنج را را در بیت ثا

در بیت ثالث سطر اخیر عرضی، و شش را در بیت ثالث سطر اول طــولی، و هفــت را در بیــت رابــع 

سطر اخیر عرضی، و هشت را در بیت رابع سطر اول طولی، و ُنه را در بیت پنجم سطر اخیــر طــولی، 

بیت نهم سطر اول عرضی. و چون این ده عدد را وضع کردیم به حیثیتی کــه هــیچ عــدد در و ده را در 
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و مربع زیاده از شش در شش بــود، شــش را از اعــداد ضــلع او اعنــی ده  ،مقابلۀ عددی نیفتاده باشد

ششم  ١نقصان کردیم چهار بماند، ربع او یکی بود. یک بیت را از سطر اول طولی بستدیم که آن بیت

یازده را که عدد نوبت بود در آنجا وضع کردیم. پس [به] سطر اخیر طولی آمــدیم و دو بیــت را بود و 

به عدد نصف عدد باقی اعنی چهار بستدیم و آن بیت هفتم و هشتم بود و دوازده و سیزده را در آنجــا 

، وضع کردیم. پس [به] سطر اول طولی رجوع کردیم و یک بیت را که عدد ربــع بــود و آن بیــت نهــم

و در یــک بیــت کــه آن  ر/۹/بستدیم و چهارده را درآنجا وضع کردیم. پس به سطر اول عرضی آمــدیم 

، پانزده وضع کردیم. پس به سطر اخیر عرضی آمدیم و بــه عــدد نصــف ٢عدد ربع بود اعنی بیت هشتم

 ، شــانزده و هفــده را وضــع کــردیم. پــس بــا ســطر اول٣مذکور در دو خانۀ او اعنی خانۀ پنجم و ششــم

عرضی رجوع کردیم و به عدد ربع مذکور در یک خانۀ او اعنی خانۀ هفتم، هجده وضع کردیم و وضــع 

اعداد در این دور تمام شد. و نوبت دور دوم بــود و آن هشــت در هشــت بــود کــه زوج الــزوج اســت و 

هــا ممکــن  هطریقۀ او بعد از این خواهد آمد و حالیا بر این اقتصار کردیم. و وضع اعداد در غیر این خان

  بَود، اما چون یک وضع معلوم شد، دیگر اوضاع بر محصل پوشیده نماند.

  پ/٩/فصل سوم در کیفیت وض اعداد در مربعات زوج الزوج بر طریقۀ وفق تام 
گوییم اول این مربعات چهار در چهارست و مربعی که در ضمن اوست اعنــی دو در دو محالســت کــه 

سیار نوع تواند بود چنانچه جــد ایــن ضــعیف، قاضــی ســعید ربــانی وفق دارد. و وضع چهار در چهار ب

عمادالدین محمد الکاشی برد الله مضجعه در کتابی که در این بــاب ســاخته اســت، چهــار هــزار نــوع 

نمودند که چهار در چهار بــه چنــدین  چهار در چهار را وضع کرده است. و بعضی از فضال استبعاد می

فضــال بــر  ٤لت این استبعاد و تحریض علما بر استخراج دقایق و تنشیطنوع ممکن نیست. و از برای ازا

استنباط لطایف بیان آن بکنیم که به چند وجه، وضع اعداد چهار در چهار ممکن است. و گوییم چهــار 

ها واحد را وضع ممکن است. و چون واحــد را  ای از این خانه در چهار شانزده خانه است و در هر خانه

باقی وضــع تــوان کــرد. پــس معلــوم  هدر پانزد ٥ها اعنی خانۀ اول وضع کنیم و دو را خانهدر یکی از این 

 ٧وضع ممکن باشــد. و چــون ســه را ٦شود که بر تقدیر آنک واحد درخانۀ اول موضوع بود تا به دو پانزده

خواهیم که وضع کنیم در چهارده خانۀ باقی وضــع تــوان کــرد. پــس پــانزده در چهــارده ضــرب کنــیم، 
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دویست و ده حاصل شود، و آن اوضاع است از واحد تا به سه. و چهار را در این حالت در سیزده خانــه 

وضع توان کرد. دویست و ده را در سیزده ضرب کنــیم، دو هــزار و هفتصــد و ســی حاصــل شــود، و آن 

نج را اوضاع ممکنه است از واحد تا به چهار بر تقدیر آنک واحد در خانــۀ اول موضــوع بــود. و چــون پــ

خواهیم که وضع کنیم، در دوازده خانۀ بــاقی وضــع تــوان کــرد. دو هــزار و هفتصــد و ســی را در دوازده 

حاصل شود و آن اوضــاع ممکنســت از واحــد تــا  ر/۱۰/ضرب کنیم، سی و دو هزار و هفتصد و شصت 

ممکنــه  شــود کــه اوضــاع پنج بر تقدیر آنک واحد در خانۀ اول موضوع بود. و از این ضــابطه معلــوم می

درغایت و نهایت بسیاری بود چنانک حصر آن مشکل باشد و بر محصل بعد از علم به طریقۀ مــذکوره 

اوضاع دیگر پوشیده نماند. و اما اینجا یک طریقه بیاوریم که مبتنی بر سیر فرس و فرزین و فیــل بــود. و 

اعنــی خانــۀ ســوم ســطر دوم آن چنان باشد که واحد را در خانۀ اول وضع کنند و دو را در خانۀ فــرس او 

در خانۀ فرزین دو وضع کنند، اعنی خانۀ چهارم از سطر سوم عرضی. پس چهــار را در  ١عرضی و سه را

خانۀ فرس، اعنی خانۀ دوم سطر اخیر عرضی وضع کنند. پــس پــنج را در زیــر [خانــۀ] چهــارم در ایــن 

ی وضع کننــد. پــس هفــت را سطر بنهند. پس شش را در خانۀ فرس، اعنی خانۀ اول از سطر سوم عرض

درخانۀ فرزین، اعنی خانۀ دوم از سطر دوم عرضی وضع کنند. پس هشت را در قطر ثــانی اعنــی خانــۀ 

چهارم از سطر اول عرضی. و چون این هشت عدد را وضع کردند، مربع چهار را اعنی شــانزده بســتانند 

کنند و باقی را در خانۀ فیل آن عــدد  می و یکی را برآن افزایند هفده گردد. اعداد موضوعه را از آن نقصان

 هشت را از هفده نقصان کردیم ُنه بماند. آن را در خانۀ فیل هشت اعنــی خانــۀ دوم وضع می
ً
کنند. مثال

سطر ثالث عرضی بنهادیم. پس هفت را از وی نقصان کردیم، ده بماند. آن را در خانۀ فیل هفت وضــع 

  پ/ ۱۰/قی اعداد را وضع کردیم. کردیم، اعنی قطر اخیر و بر این طریق با

۱  ۱۴  ۱۱  ۸  

۱۲  ۷  ۲  ۱۳  

۶  ۹  ۱۶  ۳  

۱۵  ۴  ۵  ۱۰  
  ](در متن نیست) ۴[شکل 

و چون وضع چهار در چهار معلوم شد، گوییم ضابطۀ وضع دیگر مربعات چنان باشد کــه از دور 

اول ابتدا کنند و واحد را در خانۀ غیر قطر از سطر اخیر عرضی وضع کنند. دو را در قطر اول اعنی در 

بیتی  بیت اول سطر اول عرضی، و سه را در بیت اخیر سطر اول عرضی اعنی قطر ثانی، و چهار را در
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غیر قطر اعنی خانۀ سوم از سطر اخیر عرضی، و پنج را در بیتی غیر قطر از سطر اخیر طولی و شــش 

. و چون ایــن شــش عــدد را وضــع ١را در بیتی غیر قطر از سطر اول طولی (اعنی خانۀ سوم این سطر)

آن عــدد  ضرورت عددی بماند کــه ربــع دارد. ربــع کردند چهار را از عدد ضلع مربع نقصان کنند. به

بستانند و به عدد آن ربع بیوت سطر اول طولی را ممتلی گردانند. پس به عدد نصف عدد باقی بیــوت 

سطر اخیر طولی را ممتلی کنند. و چنانک در مربعات زوج الفردگفتیم، ربع و نصف بیوت را ممتلی 

ای کــه ذکــر رفــت، قهکنند تا تمام شود. پس به دوری دیگر آیند و آن دور زوج الفرد باشد. به طری می

نصف بیوت آن را ممتلی کنند. پس به دور ثالث آیند و آن زوج الــزوج بــود. بــه طریقــۀ خــاص بــرو 

نصف بیوت آن را ممتلی کنند تا آنکه به چهار در چهار رسد. آن را بــه طریقــی کــه دو ســه بــار ذکــر 

ی که ذکر رفت. و مــا از کنند به طریق های خالی را ممتلی می رفت، وضع کنند. پس بازگردند و خانه

تــر گــردد. و چــون ادوار  ایم محققبرای مثال در مربع دوازده در دوازده اعداد وضع کنیم تا آنچه گفته

ها رسم کنیم، معلوم شود که بعد از حذف دور اول، مربــع  حذف کنیم و بر زوایای مربعات آن، نقطه

ت، و بعــد از حــذف دور ثالــث مربــع ده در ده بماند. و بعد از حذف دور ثانی، مربع هشت در هش

بــه دور اول و آن  ر/۱۱/شش در شش، و بعد از حذف دور رابع، مربع چهار در چهار. پس ابتدا کنــیم 

زوج الزوج است، اعنی دوازده در دوازده، واحد را در بیت دوم سطر اخیر عرضــی بنهــیم، و دو را در 

م از سطر اخیــر عرضــی، و پــنج را در بیــت دوم قطر اول، و سه را در قطر ثانی، و چهار رادر خانۀ سو

سطر اخیر طولی و شش را در بیت سوم سطر اول طولی و چون این شش عدد را وضع کردیم، چهــار 

را از عدد اقسام ضلع این مربع، اعنی دوازده، نقصان کردیم، هشت بماند. ربــع او دو بــود. در ســطر 

جا هفت و هشت وضع کنیم. پــس بــه ســطر اخیــر اول طولی دو خانۀ چهارم و پنجم بستانیم و در آن

های ششم و هفتم و هشتم و نهم اســت،  طولی آییم و به عدد نصف هشت چهارخانۀ او را، وآن خانه

و در آنجا ُنه و ده و یازده و دوازده وضع کنیم. پس با ســطر اول طــولی رجــوع کنــیم و بــه عــدد ربــع 

اینجا، سیزده و چهارده وضع کنیم. پس به سطر اول بستانیم و در  ٢مذکور دو خانۀ یازدهم و دوازدهم

به پانزده و شانزده ممتلی  پ/۱۱/مذکور دو خانۀ چهارم و پنجم او را  ]ربع[عرضی نقل کنیم و به عدد 

کنیم. پس به سطر اخیر عرضی آییم و به عدد نصف مذکور، چهار خانۀ ششم و هفتم و هشتم و نهم 

بیست ممتلی کنیم. پس با سطر اول عرضی رجوع کنــیم و بــه عــدد او را، به هفده و هجده و نوزده و 

ربع مذکور، دو خانۀ دهم و یازدهم او را به بیست و یک و بیست و دو ممتلی کنیم. پس به دور ثــانی 

نقل کنیم و چون زوج الفرد بود، به طریقۀ خاص او، عدد نوبت را و آن بیست و ســه اســت، در قطــر 

و چهار را در بیت دوم از سطر اخیر طولی، و بیســت و پــنج را در بیــت اول او وضع کردیم، و بیست 
                                                       

  عبارت درون پرانتز زیر سطر افزوده شده است. .١
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دوم سطر اخیر عرضی، و بیست و شش را در قطر ثانی، و بیست و هفت را در بیت سوم ســطر اخیــر 

عرضی، و بیست و هشت را در بیت سوم سطر اول طولی، و بیست و نه را در بیت چهارم سطر اخیــر 

سطر اول طولی و سی و یک را در بیت پنجم ســطر اخیــر طــولی، و عرضی، و سی را در بیت چهارم 

گانه را وضع کــرده بــودیم، شــش را از  سی و دو را در بیت نهم سطر اول عرضی. و چون اعداد دوازده

عدد اقسام ضلع اعنی ده نقصان کردیم، چهار بماند. به عدد ربــع او یــک بیــت از ســطر اول طــولی 

عنی سی و سه ممتلی کردیم. پس به عــدد نصــف، دو بیــت ســطر اعنی بیت ششم را به عدد نوبت ا

اخیر طولی، اعنی بیت هفتم و هشتم را به سی و چهار و سی و پنج ممتلی کردیم. پس به عدد ربــع، 

یک خانۀ سطر اول طولی را اعنی خانۀ نهم را به سی و شش ممتلی کردیم. پس بــه عــدد ربــع، یــک 

 شتم به سی و هفت ممتلی کردیم. پس بــه عــدد نصــف دوبیت از سطر اول عرضی را، اعنی خانۀ ه

خانۀ سطر اخیر عرضی، اعنی خانۀ ششم و هفتم را به سی و هشت و سی و نه ممتلی کردیم. پس به 

سطر اول عرضی، اعنی خانۀ پنجم را، [به] چهل ممتلی کــردیم، و ایــن دور  ر/۱۲/عدد ربع یک خانۀ 

و آن زوج الزوج بود. اعنــی هشــت در هشــت. بــه طریــق تمام شد. پس نقل کردیم به دور ثالث  نیز

خاص او، عدد نوبت را اعنی چهل و یک را در بیت دوم سطر اخیر عرضی بنهــادیم، و چهــل و دو را 

در قطر اول و چهل و سه را در قطر ثانی و چهل و چهار را در بیت سوم سطر اخیر عرضی، و چهــل و 

شش را در بیت سوم سطر اول طولی. و چون این شــش  پنج را در بیت دوم سطر اخیر طولی و چهل و

عدد را وضع کردیم، چهار را از عدد اقسام ضلع نقصان کردیم که آن هشت است، چهار بمانــد. بــه 

عدد ربع او یک بیت را اعنی بیت چهارم سطر اول طولی به چهل و هفت ممتلی کردیم. پس به عدد 

م و ششم را به چهل و هشت و چهل و نــه ممتلــی نصف او دو بیت سطر اخیر طولی، اعنی بیت پنج

کردیم. پس به عدد ربع یک خانۀ سطر اول طولی را و آن خانۀ هفتم بود به پنجاه ممتلی کردیم. پــس 

به عدد ربع یک خانۀ سطر اول عرضی و آن خانۀ هفتم بود، به پنجاه و یک ممتلــی کــردیم. پــس بــه 

شــم و پــنجم بــود بــه پنجــاه و دو و پنجــاه و ســه عدد نصف دو خانۀ سطر اخیر عرضی و آن خانۀ ش

ممتلی کردیم. پس به عدد ربع یک خانۀ سطر اول عرضی اعنی خانــۀ چهــارم را بــه پنجــاه و چهــار 

ممتلی کردیم، و این دور نیز تمام شد. پس نقل کردیم به دور چهارم و آن زوج الفرد بود، اعنی شــش 

جاه و پنج در قطر اول این دور بنهادیم، و پنجــاه و در شش. و به طریقۀ خاص، عدد نوبت را اعنی پن

شش را در بیت دوم سطر اخیر طولی، و پنجاه و هفت را در بیت دوم سطر اخیــر عرضــی، و پنجــاه و 

هشت را در قطر ثانی و پنجاه و ُنه را در بیت سوم سطر اخیر عرضی، و شصت را در بیت ســوم ســطر 

[و] دو را در بیــت  پ/۱۲/سطر اخیر عرضی، و شصت  اولی طولی، و شصت و یک را در بیت چهارم

چهارم سطر اول طولی و شصت و سه را در بیت پــنجم ســطر اخیــر طــولی و شصــت و چهــار را در 

  [بیت] پنجم سطر اول عرضی، و این دور نیز تمام شد. 
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پس نقل کردیم به چهار در چهار و عــدد نوبــت را اعنــی شصــت و پــنج در قطــر اول بنهــادیم و 

شش را در بیت سوم سطر دوم عرضی، و شصــت و هفــت را در بیــت چهــارم ســطر ثالــث  شصت و

عرضی، و شصت و هشت را در بیت دوم سطر اخیر عرضی و شصت و نه را در بیت سوم این سطر و 

هفتاد را در بیت اول سطر ثالث عرضی، و هفتاد و یک را در بیت دوم سطر دوم عرضی و هفتــاد و دو 

  وضع اعداد در نصف بیوت جمیع مربع تمام شد. را در قطر ثانی، و 

پس دوازده را در دوازده ضرب کردیم، صد و چهل و چهار شــد. یکــی را بــر آن افــزودیم، صــد و 

چهل و پنج شد. هفتاد و دو را از آن نقصان کردیم، هفتاد و سه بماند. در بیت فیــل او بنهــادیم. پــس 

اول اعنی هفتاد و دو کم است. و در بیــت فیــل او عــدد به هفتاد و یک نگاه کردیم که به یکی از عدد 

نوبت، اعنی هفتاد و چهار بنهادیم. پس در فیل هفتاد، هفتاد و پنج بنهادیم و در فیــل شصــت و نــه، 

هفتاد و شش بنهادیم، و در فیل شصت و هشت، هفتاد و هفت بنهادیم، و در فیل شصــت و هفــت، 

هفتاد و نه بنهادیم، و در فیل شصت و پنج، هشتاد،  ،هفتاد و هشت بنهادیم، و در فیل شصت و شش

و وضع چهار در چهار تمام شد. پس به دور خارج آمدیم و آن شش در شش بود و در مقابل شصــت 

و چهار، هشتاد و یک بنهادیم، و در مقابل شصت و سه، هشتاد و دو بنهادیم، و در مقابلــۀ شصــت و 

مجموع بیــوت  ر/۱۳/و یک، هشتاد و چهار و بدین طریق  دو، هشتاد و سه بنهادیم و در مقابلۀ شصت

  خالیه را ممتلی کردیم و وضع تمام شد. اینست کیفیت وضع اعداد بر طریق وفق تام.

  باب دوم در کیفیت وض اعداد بر طریق وفق غیرتام
 پیش ازین معلوم شد که مربعات بر سه قسمند: فرد و زوج الفرد و زوج الزوج. مربعــات فــرد و زوج

الزوج را ضابطه آسان است. اما زوج الفرد را ضابطه آسان و قریب الفهم نیست. الجرم در وضع این 

  مربعات بر طریق وفق تام اقتصار کردیم و ضابطۀ افراد و ازواج االزواج بیان کنیم.

  [فصل اول در وض اعداد در مربعات فرد]
و باشد. آن را مرکز خوانند و چهار خانه که به ای بود که وسط اگوییم هر مربع فرد که باشد او را خانه

او محیط باشد، آنک زیر او باشد، آن را تحت المرکز خوانند و آن را که بر باالی او باشد، فوق المرکز 
و آنک بر یمین او باشد، یمین المرکز و آنچه بر یسار او باشد، یسار المرکز. و واحد را در هر یکــی از 

هــا وضــع کنــیم،  واحد را در یکی از ایــن خانــه ١وضع توان کرد. و چون یکیهای چهارگانه  این خانه
هــای فــرزین  ضرورت او را چهار بیت فرزین باشد، دو در سطر مرکز و دو در سطر دیگر. در خانــه به

های فرزین آن سطر دیگــر او را وضــع تــوان  سطر مرکز، دو را وضع نتوان کرد؛ اما در هر یکی از خانه
 وضع کردنــد، 

ً
کرد، خواه فرزین یمینی و خواه فرزین یساری. و چون دو را در خانۀ فرزین یمینی مثال
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اعداد طبیعی را همه بر طریق سیر فرزین به جانب یمین وضع کنند. و اگــر در خانــۀ فــرزین یســاری 
وضع کنند و وضع را تغییر نکنند. و همــۀ اعــداد بــر  وضع کنند، اعداد را بر طریق سیر فرزین یساری

 اگــر مربــع  ١اضعاف وطریق سیر فرزین وضع کنند، اال اعدادی که بعد از ضلع مربع 
ً
آن باشد. مــثال

بــر طریقــی دیگــر وضــع  پ/۱۳/ ز پنج و ده و پانزده و بیســت باشــدپنج در پنج بود، اعدادی که بعد ا
یر فرزین چنان باشد که چون عددی بنهند، عددی که بعــد از کنند. اما طریق وضع اعداد به طریق س

آن باشد، در خانۀ فرزین وی بنهند. و اگر او را خانۀ فرزین نباشد، در آن سطر که نوبت بــه او رســیده 
باید، دورترین بیتی از بیت فرزین مطلوب اخذ کنند و عــدد نوبــت را است و خانۀ فرزین درآنجا می

 
ً
 مختلــف نکننــد. و امــا وضــع  در آنجا بنهند. و دایما

ً
برین طریق روند و طریق سیر فــرزین را اصــال

اعدادی که بعد از ضلع به اضعاف آن باشد بر آن وجه باشد که چون به عدد ضلع رسیدند، عددی را 
سطر ضلع، به شرط آنک سطر ضلع را و که بعد ازوست در بیتی بنهند که مشترک باشد میان سطر او 

ر مرکز نگذرد. و چون وضع یک عدد ازین اعداد معلوم شد هر وقت که به ضعف گیرند که ب آن سطر
ضلع رسند، عددی را که بعد ازوست هم بر آن وضع بنهند که آن عدد اول نهاده باشند. پــس اگــر در 

باید نهاد نباشد، چنان تصور کنند که خانــۀ ای که عدد را در آنجا میآن سطر در جهت مطلوب خانه
نچه به وی متصل باشد در جهت مطلوب متصل باشد به طرف دیگر هم ازین ســطر ضعف ضلع با آ

بایــد ، که برین تقدیر بر عددی که بعد از اوست درکدام خانــه مــی٢در خالف جهت مطلوب بنگرند
نهاد، آن را در آنجا وضع کنند و برین طریقه که گفته شد همۀ اعداد را وضــع کننــد، بعضــی بــه ســیر 

طریقه که ذکر رفت. و از اینجــا معلــوم شــد کــه بــدین طریــق وضــع اعــداد در  فرزین و بعضی برین
توان نهــاد، و در هــر وضــعی  مربعات فرد به هشت وجه توان نهاد، زیرا که واحد را در چهار خانه می

یا قدام یــا خلــف. و مــا از  ر/۱۴/اعداد باقی به دو وجه توان نهاد به سیر فرزین به جانب یمین یا یسار 
ل اعداد را در مربع سه در سه به یک وجه و در مربع پنج در پنج به وجهی دیگر بیــان کنــیم جهت مثا

  گردد. تر تا باقی وجوه را بر آن حمل کنند، و آنچه ذکر رفت روشن
اما در مربع سه در سه واحد را در تحت المرکز وضع کنیم و سیر فرزین را به جانب یســار فــرض 

ر او موضوع است بیت فرزین یساری ندارد و بــرین تقــدیر بایســتی کنیم. و چون این بیت که واحد د
که بیت فرزین درسطر اخیر طولی بودی، پس دورترین بیتی از فرزین مفروض، بیــت اولســت ازیــن 
سطر اعنی قطر ثانی. دو را در آنجا وضع کردیم و خانۀ فــرزین یســاری هــم نداشــت و نوبــت ســطر 

دورتر بود از بیت فرزین مطلوب خانۀ اول بود هــم از ایــن ای که خانه ٣وسط عرضی بود. درین سطر
سطر سه را در آن وضع کردیم و چون سه ضلع این مربع بود، چهار را که بعد از اوست، در بیت قطــر 
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گــذرد و آن  اول بنهادیم که مشترک است میان سطر دو و سطر ضلع، اعنی آن سطر که بــر مرکــز نمــی
توان خواند، بــدان  رند که هر یک را سطر سه که ضلع است میسطر اول طولی است، زیرا که دو سط

سبب که بیت سه مشترک است میان سطر اول طولی و سطر وسط عرضی. و باید که این دقیقــه را در 
همۀ مربعات فرد رعایت کنند واال خطا باشد. پس پنج را در بیــت فــرزین یســاری کــه آن مرکزســت 

ی وی که آن قطر اخیرست وضــع کــردیم. و چــون شــش، وضع کردیم و شش را در بیت فرزین یسار
ضعف ضلع بود، هفت را که بعد ازوست بر طریق وضع چهار که بعد از ضــلع بــود، وضــع کــردیم، 
اعنی آن را بر باالی او در بیت وسط سطراخیر طولی بنهادیم و خانۀ فرزین یســاری نداشــت. هشــت 

که دورترین [است] وضــع کــردیم و بیــت اعنی سطر اخیر عرضی در بیت اول  پ/۱۴/ در سطر نوبت
فرزین نداشت، ُنه را بدان طریق که گفتیم در بیت اول سطر وسط طولی بنهادیم و وضــع مربــع تمــام 
شد. و اگر در این وضع سیر فرزین به جانب یمین فــرض کنــیم، کیفیــت وضــع اعــداد بــر محصــل 

کنیم و سیر فرزین به جانب یمین  پوشیده نماند. و همچنین واحد را در سه بیت دیگر که گفتیم وضع
  یا یسار یا قدام یا خلف فرض کنیم. 

و اما در مربع پنج در پنج واحد را در یمین المرکز وضع کردیم و ســیر فــرزین بــه جانــب قــدام فــرض 

کردیم و دو را در بیت فرزین قدامی، اعنی بیت دوم از سطر اول طولی وضع کردیم و بیــت فــرزین قــدامی 

وبت، سطر اول عرضی بود. سه را در بیت اخیر ازین سطر، اعنی قطر ثــانی کــه دورتــرین نداشت و سطر ن

بیتی است درین سطر از بیت فرزین مفروض بنهادیم. و بیت فرزین نداشت، چهــار را بــر طریقــۀ مــذکوره 

در بیت اخیر سطر رابع طولی بنهادیم، و پنج را در بیت فرزین او اعنی بیت ســوم از ســطر چهــارم عرضــی 

بنهادیم. و چون پنج، ضلع این مربع بود، شش که بعد ازوست، در بیت اول از ســطر چهــارم عرضــی کــه 

گــذرد اعنــی ســطر  مشترک است میان سطر دو اعنی سطر اول طولی و میان سطر پــنج کــه بــه مرکــز نمــی

چهارم عرضی. و بیت فرزین نداشت، هفت را بر طریقۀ مذکوره در بیت اخیر سطر ثالث عرضــی بنهــادیم 

و هشت و نه را در بیتهای فرزین قدامی بنهادیم. و ُنه بیت فرزین قدامی نداشت، ده را بر طریقۀ مــذکوره در 

که به دو مرتبــه بــر بــاالی  ر/۱۵/را خواستیم بیت اخیر سطر ثانی طولی بنهادیم و ده ضعف ضلع بود. یازده 

ده بنهیم هم درین سطر، چنانک شش را وضع کرده بودیم، خانۀ [فرزین] نداشت در آن جهت، پس خانــۀ 

ای که بر باالی اوست تصور کردیم که متصل باشد به بیت اخیر ازین ســطر، اعنــی بــدان طــرف ده با خانه

بایست که یازده کــه بعــد ازوســت در قطــر رابــع موضــوع یکه در خالف جهت مطلوبست. بدین تقدیر م

بودی، آن را در آنجا وضع کردیم. پس دوازده و سیزده و چهارده و پانزده بــود تــا در بیتهــای فــرزین قــدامی 

خواستیم که شانزده را که بعد ازوست بــه دو ف ضلع بود در قطر اول موضوع. ضعوضع کردیم. و پانزده 

فــرض  ی سطر اول عرضی وضع کنیم. هیچ بیت در جهــت مطلــوب نبــود.مرتبه هم درین سطر، اعن

کردیم که خانۀ پانزده متصل باشد بدان طرف دیگر ازین سطر، اعنی قطر ثانی. و نظر کــردیم، بــرین 

بایست که شانزده در بیت چهارم هم ازین سطر موضــوع بــود، آن را آنجــا بنهــادیم. و بیــت تقدیر می
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وضــع کــردیم و  ١قۀ مذکوره هفده را در بیت اخیر سطر [ســوم] طــولیفرزین قدامی نداشت، بر طری

خانۀ فرزین قدامی نبــود بیســت  ٢هجده و نوزده را در بیتهای فرزین قدامی وضع کردیم. پس نوزده را

را بر طریقۀ مذکوره در بیت اخیر سطر ثانی عرضی وضع کردیم و ضعف ضلع بود. بیســت و یــک را 

و بیســت و دو را در بیــت ادیم، در بیت ســوم از ســطر دوم عرضــی بنهــادیم به دو مرتبه بر باالی او نه

و خانــۀ فــرزین قــدامی نداشــت و  فرزین قدامی او اعنی بیت دوم از سطر اول عرضی وضــع کــردیم

قطر ثالث بنهادیم و بیــت  پ/۱۵/بیست و سه را بر طریقۀ مذکوره در بیت اخیر سطر اول طولی، اعنی 

ت و چهار را بر طریقۀ مذکوره در بیت اخیــر ســطر رابــع عرضــی وضــع فرزین قدامی نداشت و بیس

کردیم و بیست و پنج را در بیت فرزین قدامی، اعنی خانــۀ چهــارم از ســطر ثالــث عرضــی. و وضــع 

اعداد درین مربع تمام شد و از اینجا اوضاع دیگر هم درین مربع و آن هفت وضع دیگرست و وضــع 

و بایــد کــه ســه در ســه را در  ٣غایت آسانست شود. و این طریقه بهاعداد در سایر مربعات فرد معلوم 

موضعی که مراد از آنجا اقامت اجتماع باشد بسیار وضــع نکننــد، چــه موجــب تفریــق باشــد و ایــن 

  مجرب است.

۱۵  ۲۲  ۹  ۱۶  ۳  

۲  ۱۴  ۲۱  ۸  ۲۰  

۱۹  ۱  ۱۳  ۲۵  ۷  

۶  ۱۸  ۵  ۱۲  ۲۴  

۲۳  ۱۰  ۱۷  ۴  ۱۱  
  ]۵[شکل 

  مربعات زوج الزوجفصل دوم در وض اعداد در 
و اول این چهار در چهار است و کیفیت وضع درین مربعات چنان باشد که اگر مربع چهار در چهار 

باشد واحد را در یکی از اقطار اربعه وضع توان کرد. پس چون واحد را در یکی از ایــن اقطــار وضــع 

بتــداء از واحــد کننــد و کردند، اگر خواهند در سطر طولی بروند و اگر خواهند در ســطر عرضــی. و ا

های قطر باشــد، در آنجــا عــدد را وضــع نکننــد، امــا  شمارند و هر خانه که غیر از خانه ها را می خانه

بت آن خانه باشد در آنجــا وضــع کننــد، در همــۀ  اعتبار کنند. و چون به خانۀ قطر رسد عددی که نو

ند که شانزده در آنجا موضوع بــوده، بــه ها و اقطار اعداد را وضع کنند. پس ابتدا به خانۀ اخیر کن خانه
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عکس آنچه اول رفته باشند بازگردند، اما طول و عرض را مختلف نگردانند. بدان معنــی کــه اگــر اول 

در طول رفته باشد این ساعت نیز هم در طول بروند، اما در جهت مخالفت کنند، بدان معنی که اگــر 

 ر/۱۶/یسار روند و برعکس. و اگر اول بجانــب قــدام جانب یمین رفته باشند در آخر به جانب   اول به

ها را  رفته باشند در آخر به جانب خلف روند و شانزده را واحد گیرند و همچنین بــر وال اعــداد خانــه

های یک سطرتمام شود  نهند و چون خانه شمارند و هر خانه که ممتلی باشد عدد او را در آنجا می می

دارند تا مجموع اعــداد را   در پهلوی او باشد و طریقۀ اول را نگاه می روند که های آن سطر می با خانه

 هشت در هشــت باشــد، ایــن مربــع را بــه 
ً
وضع کنند. و اگر مربع زیاده از چهار در چهار باشد، مثال

چهار در چهار منقسم سازند و بر زوایای آن نقطه بنهند تا از یکــدیگر ممتــاز شــود. پــس هــم بــدان 

ر چهار گفتیم و در هر قطر که خواهند وضع کنند و در طول یــا عــرض برونــد و طریق که در چهار د

شمارند و هر خانه که غیر قطر مربعات باشد که مربع اصل بدان منقسم شــده اســت، در  ها می خانه

که قطر باشد از آن هر مربعــی کــه باشــد در آنجــا اعــداد نوبــت را   آنجا عدد وضع نکنند. و هر خانه

ها و اقطار همۀ مربعــات ممتلــی گرداننــد. پــس از بیــت  بر این طریق مجموع خانه کنند تا وضع می

اخیر، اعنی از بیت که عدد اخیر در آن موضوع بود، ابتدا کنند و آن را واحد فرض کننــد و هــم بــر آن 

های خالیه را ممتلی گردانند. و ازین طریقــه هشــت  طریق که در چهار در چهار گفتیم، مجموع خانه

توان رفت در طول یــا  وم شود زیرا که واحد را چهار وضع است و هر وضعی به دو طریق میوجه معل

در عرض. و ما مربع چهار در چهار بر یک وضع و مربع هشت در هشت بر وضعی دیگــر بنهــیم تــا 

باقی را بر آن حمل کنند. اما در مربع چهار در چهار واحد را در قطر اول بنهیم و درآن جهت عــرض 

شماریم و دو را که عدد خانۀ دوم است در آنجا بنهیم کــه خانــۀ  ها را می سارست بیاییم و خانهکه به ی

قطریست و همچنین سه را و چهار را در قطر ثانی بنهیم. و چون این سطر تمام گشت با ســطر  پ/۱۶/

ای ه ثانی عرضی آییم و پنج را در اول بیت او بنهیم، چه بیت قطریست. و شــش و هفــت را در خانــه

ثانی و ثالث این سطر نهیم، چه آنها قطرند. و هشت را در خانۀ اخیر که قطر نیســت بنهــیم. پــس بــه 

هــای  سطر ثالث عرضی آییم و در بیت اول ُنه را بنهیم، چه بیت قطر نیســت. و ده و یــازده را در بیــت

وضــع نکنــیم چــه ثانی و ثالث این سطر بنهیم، چه بیتهای قطرند و دوازده را در خانۀ آخر این ســطر 

بیت قطر نیست. پس به سطر اخیر عرضی آییم و سیزده را در بیت اول او که قطر ثالــث اســت وضــع 

های دوم و سوم وضــع کنــیم. و شــانزده را در قطــر اخیــر وضــع  کنیم. و چهارده را و پانزده را در خانه

سطر بیاییم به جانــب  کنیم. و چون به بیت اخیر رسیدیم، این بیت را واحد گیریم و هم در عرض این

یمین بر عکس اول، و دو را در خانۀ سوم ازین سطر وضع کنیم، چه خالیست. و همچنــین ســه را در 
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وضع نکنیم چه ممتلی است. پس با سطر ثالــث عرضــی آیــیم و پــنج را در خانــۀ  ١بیت دوم و چهارم

متلــی کنــیم و وضــع آییم تا جمع بیوت خالیــه را م آخر او وضع کنیم که خالی است. و همچنین می

اعداد تمام شود. و اما در مربع هشت در هشت، چهار در چهارها، چهار در چهار شود و بر زوایــای 

ممتاز شود. پس واحد را در قطــر ثالــث بنهــیم و در ها رسم کنیم تا از یکدیگر  نقطه چهار در چهارها

رج قســمت هــم عــددی باشــد غیر از دو و خا ر/۱۷/شماریم   طول برویم به جهت قدام و بیوت را می

غیر از دو و آن را بدان عدد ببخشیم و مربع بزرگ اعنی اصل منقسم گردد به مربعات چند که اضــالع 

 دوازده در 
ً
ایشان چون خارج قسمت باشد و عدد ایشان مساوی عدد مربع مقسوم علیــه باشــد. مــثال

مت چهار بود. پس چون همۀ دوازده چون عدد ضلع او را اعنی دوازده بر سه قسمت کنیم، خارج قس

مربعــات چنــد کــه اضــالع آن  اضالع این مربع را بر سه قسمت کنیم، مربع اصل منقســم گــردد بــه 

 
ً
مربعات مساوی چهار بود که خارج قسمت است و عدد ایشان مساوی مربع مقسوم علیه باشد. مثال

د که مربــع ســه اســت. در این صورت چون مقسوم علیه سه است، عدد آن چهار در چهارها، ُنه باش

پس معلوم گردد که بر تقدیر معروض، سطح این مربع بزرگ به ُنه چهار در چهار منقســم گــردد و آن 

را چنان فرض کنند که مربع سه در [سه] است و هر چهار در چهاری، یک خانۀ اوست و مجموع آن 

ولی یــا عرضــی. پــس چهار در چهارها را که میان دو سطر قسمت متوالی باشند یک سطر خوانند، ط

چهار در چهاری که به منزلت واحد است آن را ممتلی کنند بعــد از آن از عــدد نوبــت ابتــدا کننــد و 

چهار در چهار دیگر را که به منزلت دو است ممتلی کنند. پس چهار در چهار که به منزلت سه است 

ام گــردد. و اگــر ضــلع و بر این طریق تا همۀ چهار در چهارها را ممتلی کنند، وضع مربــع اصــل تمــ

همین مربع بر چهار قسمت کنند، خارج قسمت سه باشد. و چون همۀ اضالع را بــه چهــار قســمت 

کنند سطح این مربع منقسم گردد به شانزده سه در سه. پس چنان فرض کننــد کــه ایــن مربــع اصــل 

که به منزلــت  های اوست. پس اول سه در سه را ای از خانه چهار در چهار است و هر سه در سه خانه

از جهت مثال دوازده  پ/۱۷/واحد است ممتلی کنند و بعد از آن آنکه به منزلت دو است تا آخر. و ما 

در دوازده وضع کنیم و اضالع او را به چهار قسم کنیم، چهار در چهاری حاصل شود که هر خانــۀ او 

م، چنانک پیش از این ذکــر سه در سه باشد و این چهار در چهار را بر طریقۀ فرس و فرزین وضع کنی

بت را در تحت المرکز وضــع کنــیم  رفت. و سه در سه ها را برین طریقه وضع کنیم که واحد تا عدد نو

و سیر فرزین به جانب یسار فرض کنیم. پس ابتدا به سه در سه اول کردیم که به منزلت واحد است و 

سطر ثالث طولی و آن را بر طریقۀ مــذکوره  واحد را در تحت المرکز او بنهادیم. و دو را در بیت اول از

تمام کردیم تا بر عدد ُنه تمام شد. بعد از آن به سه در سه دوم آمدیم که به منزلــت دو اســت و آن ســه 

                                                       
  نسخه: چهار را .١
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است، اعنی سه در سۀ سوم از سطر دوم عرضــی. و عــدد نوبــت  در سه است که در خانۀ فرس افتاده 

یم و او را به طریق مذکوره تمام کردیم تا انتها بــه هجــده اعنی ده در تحت المرکز این سه در سه بنهاد

[ای] رفتیم که خانۀ فرزین اوست، اعنی سه در ســه چهــارم از ســطر  رسید. بعد از آن [به] سه در سه

ثالث عرضی، و عدد نوبت را اعنی نوزده در تحت المرکز او بنهادیم و او را تمام کردیم و بر بیســت و 

دیم به خانۀ فرس او اعنی به سه در سه دوم از سطر رابع عرضــی، و عــدد هفت تمام شد. پس نقل کر

هــا  نوبت را اعنی بیست و هشت را در تحت المرکز او نهادیم و او را تمام [کردیم] و وضع سه در ســه

به هر وجه که خواهیم تمام توان کرد. اما بدین طریق نهادیم برای سهولت و برین طریقه مجموع ســه 

مام کردیم و وضع تمام شد. و ضابطه در این طریق آنست که هر وقت کــه اقســام ضــلع ها را ت در سه

مربعی بر سه یا زیاده از آن منقسم گردد، اضالع آن را بر آن قسمت کنند. پس اگر عدد سه بوده باشد 

  ر/۱۸/آن را سه در سه فرض کنند، و اگر چهار، چهار در چهار و اگر پنج، پنج در پنج 

۴  ۹  ۲              ۶۷  ۷۲  ۶۵  

۳  ۵  ۷              ۶۶  ۶۸  ۷۰  

۸  ۱  ۶              ۷۱  ۶۴  ۶۹  

      ۵۸  ۶۳  ۵۶  ۱۳  ۱۸  ۱۱        

      ۵۷  ۵۹  ۶۱  ۱۲  ۱۴  ۱۶        

      ۶۲  ۵۵  ۶۰  ۱۷  ۱۰  ۱۵        

۴۹  ۵۴  ۴۷              ۲۲  ۲۷  ۲۰  

۴۸  ۵۰  ۵۲              ۲۱  ۲۳  ۲۵  

۵۳  ۴۶  ۵۱              ۲۶  ۱۹  ۲۴  

      ۳۱  ۳۶  ۲۹  ۴۰  ۴۵  ۳۸        

      ۳۰  ۳۲  ۳۴  ۳۹  ۴۱  ۴۳        

      ۳۵  ۲۸  ۳۳  ۴۴  ۳۷  ۴۲        

  ]۶[شکل 

و هر مربعی را از مربعات که بدین قسمت حاصل گشته بود یکی گیرند از بیوت آن عــدد مفــروض. 
و بعد از آن مربع مفروض به هر وجه که خواهند وضع کنند. و همچنین مربعاتی که بــه منزلــت بیــوت 

 اگر
ً
شصت  مربع مفروضند. و از اینجا اقسام بسیار حاصل شود که اوضاع مربعات بدان توان کرد. مثال
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در شصت را بر سه تقسیم کنند، خارج قسمت بیست باشد. پس این مربع را سه در سه فرض کننــد کــه 
هر بیتی از آن بیست در بیستی بود. و اگر بر چهار قسمت کنند، پانزده بیرون آید. آن را چهــار در چهــار 

دوازده بیرون آید. آن را پنج  فرض کنند که هر بیتی از آن پانزده در پانزده باشد. و اگر بر پنج قسمت کنند
ده  پ/۱۸/در پنجی فرض کنند که هر بیتی از آن دوازده در دوازدهی بود. و اگــر بــر شــش قســمت کننــد 

بیرون آید. آن را شش در شش فرض کنند که هر بیتی از آن ده در دهی باشد. و اگر بر ده قســمت کننــد، 
و اگــر بــر دوازده آن را ده در دهی فرض کنند که هر بیتــی از آن شــش در شــش باشــد. شش بیرون آید. 

قسمت کنند، پنج بیرون آید؛ آن را دوازده در دوازده فرض کنند که بیتی از آن پنج در پنج باشد. و اگر بــر 
ار در پانزده قسمت کنند، چهار بیرون آید. آن را پــانزده در پــانزده فــرض کننــد کــه هــر بیتــی از آن چهــ

چهاری بود. و اگر آن را بر بیست قسمت کنند، سه بیرون آید. آن را بیست در بیستی فرض کنند کــه هــر 
بیتی از آن سه در سه باشد. و چون کیفیت وضع اعداد طبیعی در همۀ مربعات بر طریــق وفــق تــام و در 

اســامی در  ضــعو بعضی مربعات بر طریق وفق غیرتام بیــان کــردیم، اشــارتی کنــیم بــه کیفیــت طریــق
  و کتاب را بر آن ختم کنیم. ١مربعات چهار در چهار که عادت رفته است

  خاتمه
کنند و آن بر دو نوع باشــد.  گوییم عادت چنان رفته است که اسامی در مربع چهار در چهار وضع می

یا اسم را بینه بنهند چنانچه حروف اسم در سطری از ســطور مربــع موضــوع باشــد و بــاقی ســطور را 
ان وفق باشد؛ یا حروف اسم را به یک بار به حساب جمل جمع کنند و چنان سازند که وفق مربع هم

آن مجموع باشد. اما طریق وجه اول چنان باشد که بنگرند اگر مجموع حروف آن اسم کمتر از ســی 
، وضع این اسم دریــن مربــع ممکــن  ٢و چهار باشد که وفق طبیعی

ً
آن مربع است، چنانک داود مثال

که هیچ حرفی مکرر هست، چون محمد. باز اگــر مکــرر باشــد  ٣شد. و اگر زیادت باشد، بنگرندنبا
هم ممکن نباشد، چه شرط چنانست در وضع مربعات که اعداد هیچ مکــرر نباشــد، واال خاصــیت 

یــا مســاوی یــا زیــادت. اگــر  ر/۱۹/که کمتر از چهار حرف اســت  ٤ندارد. و اگر مکرر نباشد، بنگرند
م ممکن نباشد. و اگر مساوی چهار باشد ممکن باشد و هر حرفی در بیتی بنهند. و اگر کمتر باشد ه

حرف یا سه حرف در بیتی نهند و در باقی بیوت یک حرف بنهند، چنانک اقتضــای  ٥زیادت باشد دو
حال باشد. و چون حروف را وضــع کننــد، بــه دو طریــق وضــع بــاقی اعــداد تــوان کــرد. طریــق اول 

  ی اسامی و طریق ثانی عام. مخصوص است به بعض

                                                       
٤الدین آمده و در جدول  ر نام نجیب۲۱در گ  .١   وارد شده است. ٤
  نسخه: + که وفق طبیعی .٢
  نسخه: + بنگرند .٣
  نسخه: بنگر .٤
  نسخه: او .٥
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یق اول خاص است به اسامی که از حرف اول تا به آخر سه بار واحد را نقصان توان کرد.  اما طر
و چون نقصان کردند سه بار واحد را بر صاحبش توان افزود که هیچ عدد مکرر نشود. و طریق وضع 

در بیت فرس وی بنهند و یکی  چنانست که یکی را بر حرف اول یا آخر زیادت کنند و عدد حاصل را
را برین عدد حاصل زیاده کنند و در بیت فرزین وی بنهند و باز یکی را زیــاده کننــد و در بیــت فــرس 
وی بنهند، چنانچه در وضع چهار در چهار معلوم شده است. باز از حرف آخر یا اول یکی را نقصان 

ان کنند و در بیــت فــرزین وی بنهنــد. و کنند و در بیت فرس وی بعکس اول بنهند. و باز یکی را نقص
فرس وی بنهند. و چون این ده خانه را وضع کــردیم، بــه خانــۀ دوم  تباز یکی را نقصان کنند و در بی

نگاه کنیم و به خانۀ فیل او، و آن هر دو عدد را که درین دو خانه موضوعند جمع کنند و حــرف اول را 
بنهند. و باز آنچه در بیت فرس بیت اول موضوع بود، هم  از وی نقصان کنند و باقی را در بیت فیل او

ازین مجموع نقصان کنند و باقی را در بیت فیل او بنهند و بیت فیل بیت فرزینش ممتلی اســت. بــاز 
عدد بیت فرس بیت فرزین را ازین مجموع نقصان کنند و در بیت فیــل وی بنهنــد. و چــون ایــن ســه 

آن اعداد که در بیت ثالث موضوع است بســتانند و  پ/۱۹/نی خانۀ دیگر ممتلی کنند، حرف ثالث اع
بر آن عدد که در بیت فیل وی است افزایند. و مجمــوع را بســتانند و حــرف چهــارم را از وی نقصــان 
کنند و باقی را در بیت فیل وی بنهند. و باز آنچه در بیت فرس بیت رابع موضوع است ازیــن مجمــوع 

فرزین وی ممتلــی اســت. پــس عــدد [بیت] یل وی بنهند و بیت فیل نقصان کنند و باقی را در بیت ف
بیت فرس بیت فرزین وی ازین مجموع نقصان کنند و باقی را در بیت فیــل وی بنهنــد و وضــع تمــام 

 خواهیم که اسم حسین را وضع کنیم. اگــر بــر حــرف اول اعنــی 
ً
دو بــار واحــد زیــاده  حشد. و مثال

گشت. الجرم بر حرف چهــارم کــه نــون  وجود است و مکرر میاسم م ١شد که ده در کردیم ده می می
است واحد را زیاده کردیم پنجاه و یک شد. آن را در بیت فرس وی اعنی بیت دوم ســطر دوم عرضــی 
بنهادیم و باز یکی برو زیاده کردیم پنجاه و دو شد. آن را در بیت فــرزین وی نهــادیم اعنــی بیــت اول 

زیاده کردیم پنجاه و ســه شــد. آن را در بیــت فــرس وی بنهــادیم سطر سوم عرضی. و باز یکی بر وی 
و یکــی از وی  حاعنی [در] بیت سوم سطر چهارم عرضی بنهادیم. بــاز بــه حــرف اول آمــدیم اعنــی 

نقصان کردیم هفت بماند. آن را در بیت فرس وی بنهادیم اعنی بیــت ســوم ســطر دوم عرضــی و بــاز 
ر بیت فرزین وی بنهادیم اعنی در [بیت] چهارم سطر ســوم یکی از وی کم کردیم شش بماند. آن را د

عرضی. باز یکی از وی نقصان کردیم پنج بماند. آن را در بیــت فــرس وی اعنــی در خانــۀ دوم ســطر 
بــر  سچهارم عرضی بنهادیم. و چون این دو بیت را ممتلی کردیم آنچه در بیت دوم بود از اسم اعنی 

 ر/۲۰/صت و شــش شــد. حــرف اول اعنــی هشــت را ازو نقصــان آنچه در بیت فیل او بود افزودیم ش
کردیم پنجاه و هشت بماند. آن را در بیت فیل [بیت] اول بنهادیم. باز آنچه در بیت فرس او بود اعنی 
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هفت را هم از شصت و شش نقصان کردیم پنجاه و نه بماند. آن را در بیت فیل وی بنهادیم و از بیــت 
س بیت فرزین او را بستدیم و آنچه در وی موضوع بود اعنی پــنج را از فرزین وی درگذشتیم و بیت فر

شصت و شش نقصان کردیم شصت و یک بماند. آن را در بیت فیل وی بنهادیم. و چون این سه بیت 
دیگر تمام شد به خانۀ سوم آمدیم و آنچه در وی موضوع بود اعنی ده را بر آنچه در خانۀ فیل وی بــود 

د. آنچه در خانۀ چهارم بــود از اســم اعنــی پنجــاه را از شصــت و دو نقصــان افزودیم شصت و دو ش
کردیم دوازده بماند. آن را در بیت فیل وی بنهادیم. پس آنچه در بیت فــرس بیــت چهــارم بــود اعنــی 
پنجاه و یک را از شصت و دو نقصان کردیم یــازده بمانــد. آن را در بیــت فیــل وی بنهــادیم و از بیــت 

م و آنچه در بیت فرس [بیت] فرزین وی بود اعنی پنجاه و ســه را از شصــت و دو فرزین وی درگذشتی
  نقصان کردیم ُنه بماند. آن را در بیت فیل وی بنهادیم و وضع اسم تمام شد.

یق وضع عام  محتاج است به استقرار تبدیل بعضی اعداد به بعضــی و آن چنــان بــود کــه اما طر
بنهنــد و حــرف اول و رابــع را جمــع کننــد و بــه دو قســم حروف اسم را بعضی در سطر اول عرضــی 

بنهند، اقل را در برابــر اکثــر، و اکثــر را در  ١های دوم و سوم سطر اخیر عرضی مختلف کنند و در خانه
برابر اقل از حروف اسم که در خانۀ دوم و سوم سطر اول عرضی موضوعند. پــس حــرف دوم و ســوم 

نند و در خانۀ اول و چهارم سطر اخیر عرضی بنهند، اقل در اسم را جمع کنند و به دو قسم مختلف ک
که در قطــر برابــر او  پ/۲۰/برابر اکثر که در قطر برابر او موضوع بود از حرف اسم، و اکثر در برابر اقل 

موضوع بود از حرف اسم. پس آنچه در بیت اول [و] رابع سطر اول طولی موضوع بود جمــع کنــیم و 
و در دو خانۀ دوم و سوم سطر اخیر طولی وضع کنیم. پس آنچــه در [بیــت] به دو قسم مختلف کنیم 

اول و رابع سطر اخیر طولی موضوع بود جمع کنیم و آن را به دو قسم مختلــف کنــیم و آن را در بیــت 
دوم و سوم سطر اول طولی وضع کنیم، اقل در مقابل اکثر و اکثر در مقابل اقــل. پــس آنچــه در بیــت 

ثالث موضوع بود جمع کنیم و تفاوت میان او و مجموع آنچه در بیــت اول و رابــع  سطر ثانی و ٢]...[
سطر ثالث عرضی موضوع بود بستانیم و نگاه داریم. اگر تفاوت فرد باشد باید که چنان ساخته باشیم 
که مجموع آنچه در بیت اول و رابع سطر ثانی موضوع بود فرد باشد. و اگر تفاوت زوج باشد باید کــه 

ع مذکور زوج بوده باشد تا قسمتی که بعد ازین خواهیم کرد ممتلی باشد. پس این مجمــوع را مجمو
اعنی آنچه در بیت اول و رابع سطر ثانی طولی موضوع بود به دو قسم کنیم کــه تفــاوت میــان ایشــان 
مساوی تفاوت محفوظ باشد و اگر فضل این مجموع را بــوده باشــد بــر آنچــه در قطــرین مــذکورین 

بود، قسم اصغر را در بیت دوم سطر ثالث طولی وضع کنیم و قســم اعظــم را در بیــت ثالــث موضوع 
این سطر. و اگر برعکس بود، برعکس وضع باید کرد. پس مجموع آنک در ســه بیــت اول و ثالــث و 
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رابع سطر ثالث عرضی موضوع بود بستانیم و آن را از عدد مجمــوع اســم نقصــان کنــیم و بــاقی را در 
ثــانی  ١ر ثالث عرضی وضع کنیم. پس مجموع آنچه در بیت اول و ثالــث و رابــع ســطربیت ثانی سط

عرضی موضوع بود بستانیم و آن را هم از مجموع عدد اسم نقصان کنــیم و بــاقی را در بیــت دوم ایــن 
  سطر وضع کنیم، و وضع این اسم تمام شود. 

. و ما از جهــت تــیمن و تبــرک و و اگر بعضی اعداد مکرر شود باید که تغییر و تبدیل اعداد نکنند
الدین را در چهار در چهار وضع کنیم. نــون را در  خداوندی را اعنی نجیب ٢لقب همایون ر/۲۱/شرف 

بیت اول، و جیم و یا و با را در بیت دوم، و الــف و الم و دال را در بیــت ســوم، و یــا و نــون را در بیــت 
ل و رابع بود جمع کردیم، صد و ده بــود. آن چهارم سطر اول عرضی وضع کنیم. پس آنچه در بیت او

یت ثانی ســطر اخیــر عرضــی را به سی و هشت و هفتاد و دو منقسم گردانیدیم و سی و هشت را در ب
هفتاد و دو را در بیت سوم این سطر. باز آنچه در بیت دوم و سوم سطر اول عرضــی بــود  وضع کردیم،

اعنی بــه بیســت و ســی. و بیســت را در قطــر ثالــث  جمع کردیم، پنجاه بود. آن را به دو قسم کردیم،
بنهادیم و سی را در قطر رابع. پس آنچه در بیت اول و رابع سطر اول طولی موضوع بود جمع کــردیم، 
هفتاد بود. آن را به سی و شش و سی و چهار منقسم گردانیدیم. و سی و شــش را در بیــت دوم ســطر 

سطر وضع کردیم. پس آنچه در بیــت اول و رابــع ســطر رابع طولی و سی و چهار را در بیت سوم این 
رابع طولی موضوع بود جمع کردیم، نود بود. آن را به چهل و سه و چهــل و هفــت منقســم کــردیم. و 
چهل و سه را در بیت دوم سطر اول طولی و چهل و هفت را در بیت سوم همین سطر وضــع کــردیم. 

جمع کردیم، هشتاد بود. و آنچه در بیــت اول و آخــر بعد از آن آنچه در قطر ثانی و ثالث موضوع بود 
  تفاوت میان هر دو یکی بود. سطر ثالث عرضی موضوع بود جمع کردیم، هشتاد و یک بود.

  ی ن  ا ل د  ج ی ب  ن

۴۳  ۵۴  ۲۷  ۳۶  

۴۷  ۵۳  ۲۶  ۳۴  

۲۰  ۳۸  ۷۲  ۳۰  

  ]۷[شکل 
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و مجموع آنچه در بیت اول و رابع سطر ثانی طولی موضوع بود، چنانچه شرط رفت فرد بود اعنی 

هم یکی بود اعنی بیســت و هفــت و پ/ ۲۱/پنجاه و سه. آن را به دو قسم کردیم که تفاوت میان ایشان 

بیست و شش. و چون این مجموع قطرین بیست و هفت را که اعظم است در بیــت دوم ســطر ثالــث 

وضع کردیم و بیست و شش در بیت سوم این سطر، باز مجموع آنچــه در بیــت اول و ثالــث و  طولی

رابع سطر ثالث عرضی موضوع بود جمع کردیم، صد و هفت بود. آن را از عدد مجموع حروف اســم 

اعنی صد و شصت نقصان کردیم، پنجاه و سه بماند. آن را در بیــت دوم ســطر ثالــث عرضــی وضــع 

در بیت اول و سوم و چهارم سطر دوم عرضــی موضــوع بــود جمــع کــردیم، صــد و  ١کردیم. باز آنچه

بود. آن را از صد و شصت نقصان کردیم، پنجاه و چهــار بمانــد. آن را در بیــت دوم ســطر دوم  ٢شش

  عرضی وضع کردیم، وضع لقب مبارک تمام شد.

نیم   و چون وض اسم به وجه اول گفته شد بیان وجه دوم هم ب
د که مجموع عدد حروف اسم را جمع کنند و چنان ســازند کــه وفــق مربــع آن مجمــوع چنان بو و آن

باشد. و طریق وضع آن چنان باشد که اعداد بر وضع طبیعی از واحد تا هشت وضع کنند بــر طریــق 

، و فرزین را چنانک ذکر رفت. باز اگر خواهند اعداد چهارگانۀ اولــی اعنــی از واحــد تــا ٣سیر فرزین

نهند تا دوازده خانه پــر  کنند و باقی را در بیت فیل وی می و هر یک از هفده نقصان میچهار بستانند 

کننــد و  شود و اگر خواهند اربعۀ ثانیه را اعنی از پنج تا هشت بستانند و هر یک را از هفده نقصان می

جمــوع باقی را در بیت فیل وی نهند. و چون دوازده خانه بر یکی از این دو طریــق ممتلــی نمودنــد م

عدد حروف اسم را بستانند و هفده را از آن نقصان کنند و باقی را نگاه دارند. و بیت فیل هــر یکــی را 

جا موضوع اســت ازیــن بــاقی محفــوظ  ستانند و عددی را که در آن اند می ازین بیوت اربعه که خالی

را بــدین وجــه  نهنــد و هــر چهــار خانــۀ خــالی مذکور می ر/۲۲/نقصان کنند و باقی را در بیت خالی 

خواهیم به طریق عام وضع توانیم کرد و آن چنان باشــد  و اگر می ٤ممتلی گردانند و وضع تمام گردد.

که از واحد بر والی طبیعی هشت خانه را ممتلی کنیم به طریق فرس و فرزین. پس مجموع حــروف 

واحد تــا چهــار از احــد ا از اعداد اربعۀ اولی اعنی از راسم را به دو قسم مختلف کنیم. پس هر یکی 

نهیم. پس هر یکی از اعداد اربعۀ ثانیه را اعنــی از  کنیم و باقی را در بیت فیل می القسمین نقصان می

نهیم تا وضع تمــام شــود. و  کنیم و باقی را در بیت فیل او می پنج تا هشت از آن قسم دیگر نقصان می

 
ّ
لشریف اعنی محمد را برین طریــق وضــع کنــیم. و ه تیامن ایامه اما هم از برای اسم مبارک او ادام الل
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چون حروف او را جمع کنیم، اگر میم مشدد را دو میم گیریم، صد و سی و دو باشد و اگــر یــک مــیم 

گیریم نود و دو باشد. و ما صد و سی و دو را به طریق اول وضع کنیم و نود و دو را به طریــق دوم. امــا 

طریقۀ مذکوره و اربعۀ اولی را از هفده نقصان کنیم و باقی  طریق اول از واحد تا هشت وضع کنیم به

نهیم. و بعد از آن هفده را از عدد مجموع اســم اعنــی صــد و ســی و دو نقصــان  را در بیت فیل آن می

کنیم، صد و پانزده بماند. آن را نگاه داریم و هشت را ازو نقصان کنیم، صد و هفــت بمانــد. آن را در 

شش را از وی نقصان کنیم، صد و نه بماند. آن را در بیت فیل وی بنهــیم. بــاز بیت فیل وی نهیم. باز 

پنج را از وی نقصان کنیم، صد و ده بماند. آن را در بیت فیل وی بنهیم و وضع تمام شود. امــا طریــق 

 پ/۲۲/دوم چنان باشد که از واحد تا هشت به طریقۀ مذکوره وضع کنیم. پس نود و دو را که مجمــوع 

ف اسم است به [دو] قسم مختلف [کنیم] اعنی به پنجاه و چهل و دو. پس اربعۀ اولی را از عدد حرو

کنیم چهــل و یــک بمانــد. آن را در  چهل و دو نقصان کنیم بر آن طریقه که واحد را از وی نقصان می

ه بیت فیل وی بنهیم. پس دو را از وی نقصان کنیم، چهل بماند. آن را در بیت فیل وی بنهیم. پس ســ

را نقصان کنیم، سی و نه بماند. آن را در بیت فیل وی وضع کنیم. پس چهار را نقصان کنــیم، ســی و 

هشت بماند. آن را در بیت فیل وی بنهیم. بعد از آن به اربعۀ ثانیه آییم و هشت را از قسم دیگر اعنــی 

نقصان کنیم، چهــل و پنجاه نقصان کنیم، چهل و دو بماند. آن را در بیت فیل وی بنهیم. باز هفت را 

سه بماند. آن را در بیت فیل وی بنهیم. باز شش را نقصان کنیم، چهل و چهــار بمانــد. آن را در بیــت 

فیل وی بنهیم. باز پنج را نقصان کنیم، چهل و پنج بماند. آن را در بیت فیــل وی بنهــیم و وضــع ایــن 

از سبب االسباب و رب االربــاب  اسم تمام شود. اینست آنچه خواستیم که درین رسالت یاد کنیم. و

نماییم که بر زبان و قلم ما آن راند که سبب نجات ما باشد و از ضــاللت و عواقــب مــا را  مسئلت می

  ١رحمت هنگاه دارد و ب
ّ
  العالمین. ه رّب خود مغفرت نماید، انه فیه موفق ومعین والحمد لل

   

                                                       
 . نسخه: بر جهت١



 

  

٢٠۶ 

 

 

خۀ شمارۀ 
حۀ آغاز نس

صف
۶۴۷۷

 
س

جل
خانۀ م

کتاب
 




