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ﺑﻬﺎ ۴۰٫۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ﻓﻬﺮﺳﺖ

 ۱ﴎﺳﺨﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ رﯾﺎﺿﯽدان ،اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪدان:
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ادﻟﮥ رﺷﺪی راﺷﺪ ﺑﺮ ﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن دو اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ۵
ﺣﺎﻣﺪ آرﺿﺎﯾﯽ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل دورۀ  ۱۲۸ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ۲۳
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﯿﺎد
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،داروﺳﺎزی و داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ در ﴍق اﯾﺮان دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ۴۱
اِل .رﯾﺸﱰ-ﺑﺮﻧﺒﻮرگ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﺮﯾﻮش اﯾﺰدی و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮔﻠﺸﻨﯽ
ﻋﻠﻢ ﻫﯿﺌﺖ در ﺪن اﺳﻼﻣﯽ ۵۸
ی .ت .ﻻﻧﮕﺮﻣﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿ ﻧﯽ ﺗﺒﺎر
ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﻠﮑﯽ در دﺳﺘﻮراﳌﻨﺠﻤﯿﻦ ۸۱
ﺑﻨﻮ وان داﻟﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻻﻟﻪ ﺷﺎﮐﺮﯾﺎن و اﺣﺴﺎن رﻣﻀﺎﻧﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﻨﻮس ﯾﮏ درﺟﻪ در ﯾﮏ رﺳﺎﻟﮥ ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ
ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﺜﻠﺜﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ۹۵
ﮐﻠﻤﻨﺴﯽ ﻣﻮﻧﺘﻞ و ک .راﻣﺎﺳﻮﺑﺮاﻣﺎﻧﯿﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺮﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻋﺜ ﻧﯽ ۱۱۶
ﺟﺎﻧّﯽ ِﻓﺮاری ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻬﺪی ﻧﻮروزیﺑﺨﺶ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب

 ۱۲۷ورزﻧﺎﻣﻪ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟ ّﺮوﻣ ّﯿﺔ
ﻋﻠﯽ ﺻﻔﺮی آقﻗﻠﻌﻪ
ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻧﺴﺨﮥ ﺷ رۀ  ۱۶۹ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ۱۴۸
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﮐﺎوهﯾﺰدی
رﺳﺎﻟﻪ

 ۱۸۶رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻼﺻﺔاﻻﻋﺪاد درﺑﺎرۀ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ
ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻬﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻋﻠﯽ ﻣﺮادی

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(16ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۸

١۴٨

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻧﺴﺨﮥ ﺷ رۀ  ١٦٩ﻓﺎرﺳﯽ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ

١

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﮐﺎوهﯾﺰدی

٢

ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  ۱۶۹ﻓﺎرﺳﯽ ٣ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺷﺎﻣﻞ  ۲۰۱ﺑﺮگ اﺳﺖ.
در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺑﺮگ ۱۳۵پ اﺻﻼﺣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ ]ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ[ )۸۱۶ -۷۴۰ق( ﻧﺴﺒﺖ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻫﻢ ﮐﺎﺗﺐ و ﻫﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎﻏﺬ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺟﻨﺲ ﮐﺎﻏﺬ ﺷﺮﻗﯽ و ﺿﺨﯿﻢ اﺳﺖ .ﺑﺮگﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ورقﻫــﺎی
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺧﻮرده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻬﺎر ﺑﺮگ ﭼﻬﺎر ﺑﺮگ ﺑﻪ ﻫﻢ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﺑﻌﺎد ﺻــﻔﺤﺎت
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ۲۷ × ۱۹سم و اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻦ  ۱۹ × ۱۲سم اﺳﺖ .در ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﻔﺤﺎت و در ﺣﺎﺷــﯿﻪ ،ﻣــﺘﻦ
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎﺗﺐ در اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻣﺘﻦ رﺳﺎﻟﻪﻫ ﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻧﻮﺷﺘﺎر داده اﺳــﺖ .در ﻧﺴــﺨﻪ ۱۴
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ درﻣﺘﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﮓﻫــﺎی
ﻗﺮﻣﺰ و ﻣﺸﮑﯽ رﺳﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺑﺮگ ۱۹۷ر ﻫﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺪون ﺗﻮﺿــﯿﺢ ﻫﺴــﺖ .در ﺑــﺮگﻫــﺎی
۱۳پ۴۲ ،پ۴۵ ،پ۴۶ ،پ ۵۱ ،۴۸ ،۴۷ ،ﺗﺎ ۵۹پ ۶۴ ،ﺟﺪولﻫﺎﯾﯽ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻨــﺎوﯾﻦ و
ً
اﻋﺪاد ﮐﺴﺮی ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺟﻠﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﻣﻘﻮاﯾﯽ ،ﻣﺠﺪول و
ﺑﺎ ﻋﻄﻒ ﺗﯿﻤﺎج ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ .ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن در رو و ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ و ﻋﻄــﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ
وﺟﻮد دارد .ﻋﻄﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و در ﻗﺴﻤﺖ اول ،ﺳﻮم ،ﭼﻬﺎرم و ﭘــﻨﺠﻢ آن و
در زﻣﯿﻨﮥ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﯿﻤﺎج ،ﻃﻐﺮای ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻨﺎﭘﺎرت و در ﭼﻬﺎرﮔﻮﺷﮥ آن ﭼﻬﺎر ﺳﺘﺎرۀ ﭘﻨﺞ ﭘﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐــﻪ
ﻧﻤﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﮐﺶ در زﻣﺎﻧﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣﺴــﺘﻌﻤﺮۀ ﻓﺮاﻧﺴــﻪ ﺑــﻮد .در ﻗﺴــﻤﺖ دوم ﻋﻄــﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ،
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ] Traité de Mathèmatiq[ueآﻣﺪه اﺳﺖ .داﺧــﻞ ﺟﻠــﺪ ﺑــﺎ
 ،Persan 169 .١اﻃﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻧﺠﻮم ﻧﺴﺨﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ و ﮔﺮاﻧﻘﺪرم آﻗﺎی ﺳﺠﺎد ﻧﯿﮏﻓﻬﻢ ﺧﻮبروان در
اﺧﺘﯿﺎرم ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ از ﯾﺎری ارزﻧﺪۀ اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺎﺳﮕ ﺰارم.
 .٢ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽmahkavyzd@yahoo.com ،

3. Catalogue des Manuscrits persans (Bibliothèque National), Tome Deuxième, no. 772, pp. 41- 47.

ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

در اﺑﺘﺪای روی ﺑﺮگ اول ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻌﺪاد اوراق آن ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻋﺪد اوراق :اﯾﮑﯽ ﯾــﻮز
ﺑﯿﺮ ﺗﻤﺎم«.
در وﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﯾﺐ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ از ﺳــﻌﺪی و ﺑﺪراﻟــﺪﯾﻦ ﻗــﻮاﻣﯽ رازی
آﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﭘﺸﺖ ﺑﺮگ اول ﻓﻬﺮﺳﺖ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻓﻬﺮﺳﺖ رﺳﺎﺋﻞ ﻧﺠﻮﻣﯿــﻪ ﮐــﻪ
درﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﺳﺖ :اول :ﻓﻲ ﺑﯿﺎن ﻋﻤﻞ اﺻﻄﺮﻻب؛ ﺛﺎﻧﯽ :ﻓﻲ ﺑﯿﺎن ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب؛ ﺛﺎﻟﺚ :ﻓــﻲ
ﺑﯿﺎن ﺟﺪول ﻃﻮل ﺑﻠﺪان و ﻋﺮﺿﻬﺎ؛ راﺑﻊ :در ﺑﯿﺎن اﺷﺘﺮاک و ﺗﺪاﺧﻞ اﻋﺪاد؛ ﺧﺎﻣﺲ :در ﺑﯿﺎن ﺟﻬﺔ ﻗﺒﻠﻪ؛
ﺳﺎدس :در ﺑﯿﺎن ﻋﻠﻢ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم درج اﻟﺠﻮاﻫﺮ؛ ﺳﺎﺑﻊ :در ﺑﯿﺎن ﻋﻠــﻢ ﻣﺴــﺎﺣﺖ در ﻫﺸــﺖ
ﺑﺎب؛ ﺛﺎﻣﻦ :در ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻧﻮﻋﺴﺖ«.
 .١ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﻢﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ج  ،۱ص .۵۳۹ -۵۳۸
 .٢ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﻢﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ج  ،۱ص .۵۴۹ -۵۴۸
 .٣ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻋﮑﺴﯽ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۲ص .۱۱۸
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ﮐﺎﻏﺬ اﺑﺮی )اﺑﺮ و ﺑﺎد( ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه و دو ﺑﺮگ ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬــﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ اﻓــﺰوده
ﺷﺪه اﺳﺖ .در روی ﺑﺮگ دوم اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺮگﻫﺎ  ۲۰۱آﻣﺪه و اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑــﺮگﻫــﺎی
اﺻﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ۱۹۸ﺑﺮگ اﺳﺖ و در زﯾﺮ آن ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۸ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۱۸۷۳م ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑــﺮگﻫــﺎی
۱ر۲ ،ر۴۸ ،ر۹۷ ،ر۱۹۹ ،ر۲۰۱ ،پ ﻣﻬــﺮی داﯾــﺮهای ﺷــﮑﻞ ﺑــﺎ ﻋﺒــﺎرت Bibliothecae Regiae
)ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ( آﻣﺪه اﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرش و ادﺑﯿﺎت ﻣﺘﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
 .۱ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺮوف ﻓﺎرﺳﯽ »پ«»،چ« و »گ« ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺣﺮوف »ب« » ،ج« و »ک« اﺳــﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۲واژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻬﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻧﺠﺎرت«» ،ﻫﮋده«» ،ﻣﺴﻄﺮ«» ،ﺑﺒﺴﺎﯾﺪ« ،دؤم ،ﺳﺆم و  ...ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 .۳واژهﻫﺎی »آﻧﮑﻪ« و »آﻧﭽﻪ« و » ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ« ﺑﻪ ﺻﻮرت »آﻧﮏ« و » آﻧﺞ« و »ﺟﻨﺎﻧﺞ« آﻣﺪه اﺳﺖ.
ً
 .۴ﺑﻪ ﺟﺎی واژۀ »ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ« از واژۀ »ﭼﻨﺪﺳﻮ« ﯾﺎ »ﭼﻨﺪﺑﺮ« اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺟــﺎی
»ﻣﺜﻠﺚ« واژۀ »ﺳﻪﺳﻮ« ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۵ﯾﺎء ﻧﮑﺮه در واژهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »داﯾﺮهای« ﺑﻪ ﻫﻤﺰه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت »داﯾﺮۀ« آﻣﺪه اﺳﺖ.
٢
ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ۷۷۵ف ١و ۹۱۶ف (
و داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ) -۵۹۶ﻋﮑﺴﯽ (٣ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

١۴٩

١

در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ آﻣﺪه و در اﻧﺘﻬﺎی آن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻓﺮاﻧﺘﺲ وﭘﮑﻪ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﻋﻤﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﯿﻪ اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎی ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ در ﻣﺠﻠﮥ آﺳﯿﺎﯾﯽ ٢در ﺳﺎل ۱۸۵۵م اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﺑﺘﺪای روی ﺑﺮگ دوم ﺷﻤﺎرۀ ﻧﺴﺨﻪ » «Pers. 169و در زﯾﺮ آن ﻧﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »ﺻــﺎﺣﺒﻪ
ً
اﻟﻔﻘﯿﺮ ﺷﯿﺒﺎن ﭼﺎوش« آﻣﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ ﻫﻢ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ اﯾﻦ دوﺑﯿﺘﯽ:
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮﺷﻤﻪ ﮐﻨﺎن ﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﮔﺬری
ﻣـــﺮا دﻟﯿﺴﺖ ﭘﺮ آﺗﺶ ازو ﻫﻤﯽ ﺗﺮﺳﻢ

١۵٠

ﻫﺰار ﺟـــــــﺎن ﺑﺮﺑﺎﯾﯽ ﻫــﺰار دل ﺑﺒﺮی
ﮐﻪ داﻣﻦ ﺗﻮ ﺑﺴﻮزد ﭼﻮ ﺑﺮ دﻟـــــﻢ ﮔﺬری

از ﭘﺸﺖ ﺑﺮگ دوم رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۶۸ﺑﺨﺶ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
 .۱گ ۲ر۱۷ -ر :رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺨﺘﺼﺮی در ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﻄﺮﻻب ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺎب در ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﻄﺮﻻب
][ ۱
ﻫﻢ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ.
ّ
ّ
ّ
ّ
آﻏﺎز»:ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ .وﻓﻘﻨﺎ ﯾﺎ رب .اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮﯾﺴﺖ در ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﻄﺮﻻب ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺎب .ﺑﺎب اول :در اﻟﻘﺎب آﻻت و ﺧﻄﻮط و دواﯾﺮ اﺳﻄﺮﻻب .آﻧﭽﻪ ﻋﻼﻗﻪ در وﯾﺴﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻮد
و آﻧﭽﻪ ﺣﻠﻘﻪ آﻧﺮا ﻏﺰوه ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻠﻨﺪی ﻏﺰوه ﺑﺮو ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،آن را ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ«.
اﻧﺠﺎم ...» :ﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﻄﺮﻻبﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﻮاﮐﺐ ﻧﻘﺶ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﭼﻨﺎﻧــﮏ در آن
ّ
اﺷﺘﺒﺎه ﻧﯿﻔﺘﺪ؛ او را درﯾﻦ ﺑﺎب ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻦ در ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﻄﺮﻻب .واﻟﻠﻪ اﻋﻠــﻢ
ﺑﺎﻟﺼﻮابّ .ﺗﻢ«.
][ ۲
 .۲گ ۱۷ر ،ﺳﻄﺮ  :۱۷-۱۰ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﺟﺪول اﻧﺤﺮاف«
آﻏﺎز» :ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﺟﺪول اﻧﺤﺮاف ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﯿ ﻢ ﺗﺎ اﻧﺤﺮاف از ﺧﻂ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬــﺎر ﭼﻨــﺪ
اﺳﺖ و از ﮐﺪام ﺟﻬﺖ اﺳﺖ .«...
اﻧﺠﺎم ... » :ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺤﺮاف از اﺟﺰاء اﻧﺤﺮاف ﻋﻀﺎده ﺑﮕﺮداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻋﻀﺎده راﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺒﻠــﻪ
ّ
ﺑﺎﺷﺪ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ اﺣﮑﻢ«.
 .۳گ ۱۷ر ،از ﺳﻄﺮ  – ۱۸گ ۱۷پ ،ﺗﺎ ﺳﻄﺮ  :۸ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ و داﻧﺴﺘﻦ
][۳
اﻧﺤﺮاف ﺑﻠﺪان«
آﻏﺎز» :ﻫﺸﺘﻢ درﺟﮥ ﺟﻮزا ﯾﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ درﺟﮥ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺮوج ﻧﺸﺎن ﮐﻨﯿﻢ و ﺑــﺮ ﺧــﻂ
وﺳﻂ اﻟﺴﻤﺎء ﻧﻬﯿﻢ و .«...
اﻧﺠﺎم ...» :اﮔﺮ ﺳﻤﺖ ﻓﻮق اﻻرض ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ﺗﺤﺖ اﻻرض ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺑﺘﺪا از ﺧﻂ
ّ
ﺗﺤﺖ اﻻرض ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ«.
)1. Franz Woepcke (1826-1864
2. Journal Asiatique

][۴
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 .۴گ ۱۷پ ،ﺳﻄﺮﻫﺎی  :۲۰-۹ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ«
آﻏﺎز » :ارﺗﻔﺎع آﻓﺘﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﺰو آﻓﺘﺎب را ﺑﺮ ﻣﻘﻨﻄﺮۀ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎد و ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،اﮔﺮ ﺳﻤﺖ
ﻓﻮق اﻻرض اﺳﺖ ﺗﺎ .«...
اﻧﺠﺎم ...» :اﮔﺮ ﺑﻠﺪ ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﮥ ﻣﺸﺮق ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺮد ،اﮔﺮ ﺑﻠﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛
ّ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻮد .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ«.
][۵
 .۵گ ۱۸ر ،ﺳﻄﺮﻫﺎی  :۶-۱ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻗﻮس اﻧﺤﺮاف«
»ﭼﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮس اﻧﺤﺮاف ﺑﺪاﻧﻨــﺪ ،ﻫﺸــﺘﻢ ﺟــﻮزا ﯾــﺎ ﺑﯿﺴــﺖ و ﺳــﻮم ﺳــﺮﻃﺎن را ﺑــﺮ ﺧــﻂ
ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﻧﻬﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺪر ﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻠﻮﻋﯿﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻮل ﻣﮑﻪ و ﻃﻮل ﺑﻠﺪ ،ﻣﺮی رأس اﻟﺠﺪی را
ﺑﺮ اﺟﺰاء ﺣﺠﺮه ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ و ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻢ ﺟﻮزا ﯾﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﺳﺮﻃﺎن ﺑــﺮ ﭼﻨــﺪ ﺳــﻤﺖ اﻓﺘــﺎده
ّ
اﺳﺖ؛ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﻮد ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻗﻮس اﻧﺤﺮاف ﺑﺎﺷﺪ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ«.
 .۶گ ۱۸پ۳۴ -پ  :رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺨﺘﺼﺮی در ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب از ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗــﻮام اﻟﻘﺎﺿــﯽ
][۶
اﻟﻮاﻟﺸﺘﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻫﺮوی )زﻧﺪه در ۸۳۸ق(
آﻏﺎز» :ﺑﺴﻤﻠﻪ ،ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺎس و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﭘﺮوردﮔﺎر و درود ﺑﺮ ﺧﻼﺻﮥ ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﻫﻔــﺖ و ﭼﻬــﺎر،
ّ
ٰ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺿﯽ اﻟﻮاﻟﺸﺘﺎﻧﯽ،
ﻣﺤﺮر اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ و ﻣﻘﺮر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،اﻗﻞ ﺧﻠﻖ اﻟﻠ ﻪ
ّ
اﻟﻤﺸﺘﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮر اﻟﻬﺮوی ،ﺧﺘﻢاﻟﻠ ﻪ ،ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدت ﻋﻠﻢ
ﺣﺴﺎب ﻣﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺟﻬﺖ اﻟﺘﻤﺎس اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻗﺘﻀﺎی وﻗﺖ و ﺣﺎل ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ
ارﺗﺠﺎل اﻣﻼء ﮐﺮد«.
اﻧﺠﺎم ...» :و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻮب از ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺶ و ﺛﻠﺜﺎن ﺑﺮ ده ﺟﺰو از ﯾﺎزده ﺟﺰو«.
][ ۷
 .۷گ ۳۵ر :ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺟﺪول ﺟﯿﺐ ﻣﺴﺘﻮی«
 .۸گ ۳۵پ :ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺳﻬﺎم درﺟﺎت از ﺟﯿﺐ«
آﻏﺎز» :ﻫﺮ ﻗﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﻬﻢ او ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ آن ﻗﻮس از ص درﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﻧــﻮد
ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺟﯿﺐ او ﺑﯿﺮون آورد و .«...
اﻧﺠﺎم » :ﻣﺜﺎل :ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﻬﻢ ﺻﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﯿﻢ .ص از او ﻧﻘﺼﺎن ﮐــﺮدﯾﻢ ،ﻣﺎﻧــﺪ و .ﺟﯿــﺐ او
ّ
ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ آﻣﺪ :و ﯾﻮ ﻟﺢ .ﺑﺮ س اﻓﺰودﯾﻢ ،ﺷﺪ :ﺳﻮ ﯾﻮ ﻟﺢ .و اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺻﻮ ﺑﺎﺷﺪ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ«.
][ ۸
 .۹گ ۳۶ر :ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺟﺪول ﺳﻬﻢ و آن ﺟﯿﺐ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻮد«.
 .۱۰گ ۳۷پ۳۹ -پ ،ﺗﺎ ﺳﻄﺮ  :۲ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »در ﺑﯿــﺎن اﺷــﺘﺮاک و ﺗﺒــﺎﯾﻦ و ﺗــﺪاﺧﻞ ﻣﯿــﺎن
][۹
اﻋﺪاد«
آﻏﺎز» :ﻫﺮ دو ﻋﺪد ﮐﻪ ﻓﺮض ﮐﻨﻨﺪ ﻏﯿﺮ از واﺣﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد اﻧﺪﮐﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣــﯽﮐﻨــﺪ ﯾــﺎ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از .«...

١۵١

١۵٢

اﻧﺠﺎم ... » :ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﻧﻨﺪ در ﺳﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﻫﺮ دو را ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﺳﻪ را ﺑﺎ ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ ﭼﻬــﻞ و
ﭼﻬﺎر اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﻨﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻋﺪدﻫﺎ ﻣﺘﺒﺎﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
][۱۰
 .۱۱گ ۳۹پ ،از ﺳﻄﺮ ﺳﻮم۴۰ -پ :ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »در اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﺬر«
آﻏﺎز» :ﭼﻮن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺬر ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،وﺿﻊ ﺟﺪول ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧــﮏ در ﻗﺴــﻤﺖ
ﺻﺤﺎح ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻔﺮدات ﻋﺪدی را ﮐﻪ ﺟﺬرش ﻣﻄﻠﻮﺑﺴﺖ .«...
اﻧﺠﺎم ...» :آﻧﭽﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺟﺪوﻟﺴــﺖ ﺟــﺬر اﯾــﻦ ﻋــﺪد ﺑﺎﺷــﺪ
ّ
ﺑﺘﻘﺮﯾﺐ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ ﺑﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﺤﺎل«.
 .۱۲گ ۴۱ر :ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »در ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﯿﺰان درﺳﺘﯽ ﺟﺬر«
»ﻣﺮاد اﻫﻞ ﺣﺴﺎب از ﻣﯿﺰان ﺟﺬر ﻣﻘﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار ﺻﻮاب و ﺧﻄﺎی ﻋﻤﻞ ﺟﺬر ﻣﻌﻠ ﻮم
ﮐﻨﻨﺪ .و آن ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ :آن ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻋﻤﻞ ﺟﺬر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﭘﯿﺶ از ﻋﻤﻞ ﺟﺬر ﻣﯿﺰان آن ﻋﺪد
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ اﮔﺮ ﺟﺬر ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺰان ﺟﺬر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻣﯿﺰان را در ﻧﻔﺲ او
ﺿﺮب ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯿﺰان ﺣﺎﺻﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﯿﺰان آن ﻋﺪد ﻣﺠﺬور ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻫﺮ دو ﻣﯿــﺰان ﻣﻮاﻓــﻖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﻤﻞ ﺟﺬر ﺻﻮاب ﺑﻮد و اﻻ ﺧﻄﺎ ﺑﻮد .و اﮔﺮ ﺟﺬر اﺻﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﮑﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﯿﺰان اﻋﺪادی
ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺧﻄﻮط ﻣﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺣﺎﺻﻞاﻟﻀﺮب ﻣﯿﺰان ﺟﺬر در ﻧﻔﺲ او ،اﻓﺰاﯾﻨﺪ«.
][۱۱
 .۱۳گ ۴۲ر :ﻧﻤﻮدار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻠﮥ ﺑﻌﻀﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن
][۱۲
 .۱۴گ ۴۲پ ،ﺳﻄﺮ  :۱۱-۱ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺟﻬﺔ ﻗﺒﻠﻪ«
آﻏﺎز» :ﺑﺒﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻣﮑﻪ از ﺟﺰاﯾﺮ ﺧﺎﻟﺪات ع ز ی اﺳﺖ و ﻋﺮض از ﺧﻂ اﺳــﺘﻮا کام.
اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ .«...
اﻧﺠﺎم ...» :اﮔﺮ ﻃﻮل ﺑﻠﺪ و ﻣﮑﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮد و ﻋﺮض ﺑﻠﺪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ اﻧﺤـﺮاف از ﺧــﻂ ﻧﺼــﻒاﻟﻨﻬــﺎر
ﺟﻨﻮب ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻋﺮض ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد در ﺷﻤﺎل«.
 .۱۵گ ۴۲پ ،از ﺳﻄﺮ  – ۱۱گ ۴۳ر ﺗﺎ ﺳﻄﺮ  :۶ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺳﻤﺖ از ارﺗﻔــﺎع از
][۱۳
ﺳﻤﺖ«
آﻏﺎز» :اﺳﻄﺮﻻﺑﯽ ﮐﻪ داﯾﺮۀ ﺳﻤﻮت ﺑﺮ او ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ آن را اﺳﻄﺮﻻب ﻣﺴﻤﺖ ﺧﻮاﻧﻨــﺪ و ﺑﻌﻀــﯽ
ﻗﺴﻢ ﻓﻮق اﻻرض ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و .«...
اﻧﺠﺎم ...» :و اﮔﺮ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﺟﺰو آﻓﺘﺎب ﯾﺎ ﻧﻈﯿﺮش ﺑﺒﯿﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ آن اﺟﺰاء
از ﻣﻘﻨﻄﺮۀ آن ﻗﺪر ارﺗﻔﺎع آن ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ«.
][۱۴
 .۱۶گ ۴۳ر ،از ﺳﻄﺮ  – ۶گ ۴۳پ ،ﺗﺎ ﺳﻄﺮ  :۲ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻗﺒﻠﻪ«
آﻏﺎز» :ﻫﺸﺘﻢ درﺟﮥ ﺟﻮزا ﯾﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم از ﺑﺮج ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔاﻟﺒﺮوج ﻧﺸﺎن ﮐﻨــﯿﻢ و ﺑــﺮ ﺧــﻂ
وﺳﻂ اﻟﺴﻤﺎء ﻧﻬﯿﻢ و ﻣﺮی .«...

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻧﺴﺨﮥ ﺷ رۀ  ۱۶۹ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ

اﻧﺠﺎم ...» :ﺑﻪ ﻗﺪر اﻧﺤﺮاف ﻣﺮی ﻋﻀﺎده از آن اﺟﺰاء ارﺗﻔﺎع ﺑﺸﻤﺎرﯾﻢ و ﺳﺮ ﻣــﺮی ﻋﻀــﺎده ﺑــﺮ وی
ّ
ﻧﻬﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻋﻀﺎده ﺧﻂ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ«.
][۱۵
 .۱۷گ۴۳پ ،ﺳﻄﺮﻫﺎی  :۲۱-۲ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ داﯾﺮۀ ﻫﻨﺪی«
آﻏﺎز» :ﺑﯿﺮون آوردن ﺧﻂ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر را ﻃﺮﯾﻖﻫﺎ اﺳﺖ و ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﮐﻪ آن
را ﻫﻨﺪی ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎر ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ را از زﻣﯿﻦ راﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ و .«...
اﻧﺠﺎم ...» :و ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ رﺳﺎﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺧﻂ ﺧﻂ ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب ﺑﻮد و از
اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺻﻮرت داﯾﺮۀ ﻫﻨﺪی ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،ﺑﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل«.
][۱۶
 .۱۸گ ۴۴ر ،از ﺳﻄﺮ  – ۱گ ۴۵پ ،ﺗﺎ ﺳﻄﺮ  :۵ﺑﻨﺪی ﺑﺪون ﻋﻨﻮان در ﻣﻮرد ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ
آﻏﺎز » :ﭼﻮن داﯾﺮۀ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮ ﻣﺎ ﺑﮕﺬرد و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮ اﻫﻞ ﻣﮑﻪ ﺑﺮﺳﺪ؛ اﯾــﻦ
داﯾﺮه ﻫﺮآﯾﻨﻪ اﻓﻖ را ﺑﺮ دو ﻧﻘﻄﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ«... .
اﻧﺠﺎم ...» :و اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪ در ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻋﺮﺿﺶ ﭼﻨﺪ ﻋﺮض ﻣﮑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺮود .اﯾﻦ اﺳــﺖ ﺗﻤﺎﻣــﺖ
ّ
آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ .و اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﮥ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ اﺳﺖ«.
 .۱۹گ ۴۵پ ،از ﺳﻄﺮ  – ۶گ ۴۶ر ،ﺗﺎ ﺳﻄﺮ  :۲۱ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻃﺮﯾﻘﯽ دﯾﮕﺮ در ﺑﯿﺮون آوردن
][۱۷
ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ«
آﻏﺎز» :ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﻣﮑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺷﻬﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﮥ او ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ.«... ،
اﻧﺠﺎم ...» :ﻃﻮل اﺑﺮﻗﻮه از ﺟﺰاﯾﺮ ﺧﺎﻟﺪات  ۸۷درﺟﻪ اﺳﺖ و ﺳﺪس درﺟــﻪ .ﻋﺮﺿــﺶ  ۳۱درﺟــﻪ
اﺳﺖ و ﻧﺼﻒ درﺟﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ .ﻫﺬه اﻟﺪاﺋﺮة«.
 .۲۰گ ۴۶پ از ﺳﻄﺮ  – ۱گ ۴۷ر ﺗﺎ ﺳﻄﺮ  :۵ﺑﻨﺪی ﺑﺪون ﻋﻨﻮان در ﻣﻮرد ﺗﻬﯿﮥ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮای ﺳﻤﺖ
][۱۸
ﻗﺒﻠﻪ
آﻏﺎز» :ﻣﺮﺑﻌﯽ ﻣﺘﺴﺎوی اﻻﺿﻼع از ﺑﺮﻧﺞ ﯾﺎ از ﭼﻮب ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﻃــﻮل و ﻋــﺮض آن ﻗﺴــﻤﺖ ﮐﻨﻨــﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮏ اﺿﻼع ﻣﺘﺴﺎوی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ .«...
ّ
اﻧﺠﺎم ...» :ﺑﺪان واﺳﻄﻪ ﮐﻪ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺷﯿﺮاز ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﻮل و ﻋﺮض ﻣﮑﻪ اﻓﺘﺎده اﺳــﺖ .واﻟﻠــﻪ
اﻋﻠﻢ«.
][۱۹
 .۲۱گ ۴۷پ ،ﺳﻄﺮﻫﺎی  :۲۰- ۱ﺑﻨﺪی در ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﮥ ﺷﻬﺮ ﯾﺰد
آﻏﺎز» :اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﻮل ﯾﺰد :ﻓﻂ .ﻋﺮﺿﺶ :ﻻ ل .ﻃﻮل ﻣﮑﻪ :ﻋﺰ .ﻓﻀﻞ ﻣﯿﺎن ﻃﻮل ﻣﮑﻪ و ﺑﻠﺪ ﯾــﺰد:
ﯾﺐ .«...
اﻧﺠﺎم ...» :ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺟﻨﻮب ﺟﻬﺖ ﻣﻐﺮب ،ﺑﺪان ﺳﺒﺐ ﮐﻪ ﻃﻮل ﯾﺰد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﻮل ﻣﮑﻪ اﺳﺖ و
ّ
ﻗﻮس اﺧﺘﻼف ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﺮض ﯾﺰد .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢّ .ﺗﻢ«.

١۵٣

١۵۴

 .۲۲گ ۴۸ر :ﻧﻤﻮدار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش ﺑﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﮥ ﯾﺰد
اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
][۲۰
 .۲۳گ ۴۹پ۶۳ -ر :رﺳﺎﻟﮥ درج اﻟﺠﻮاﻫﺮ و ﺑﺮج اﻟﺰواﻫﺮ
ّ
ّ
اﻟﺮﺣﻤﻦ ّ
اﻟﻠﻪ ّ
اﻟﺮﺣﯿﻢ وﺑﻪ ﻧﺴﺘﻌﯿﻦ .ﺳﭙﺎس و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪای را ﺟﻞ ﺟﻼﻟــﻪ ﮐــﻪ وﺟــﻮد
آﻏﺎز» :ﺑﺴﻢ
ﺟﻬﺎن از آﺛﺎر ﺟﻮد اوﺳﺖ ،ﺟﻮادی ﮐﻪ ﻓﯿﺾ ﺟﻮد از اﺳﺮار وﺟﻮد اوﺳﺖ .ﺧﺎﻟﻖ ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن و رازق
اﻧﺲ و ﺟﺎن ،ﻣﺒﺪع اﺣﺪاث و اﻋﯿﺎن و ﻣﺨﺘﺮع اﺷــﮑﺎل و اﻟــﻮان .و درود و ﺻــﻠﻮات اﻟﻬــﯽ و آﻓــﺮﯾﻦ و
ّ
ﺗﺤﯿﺎت ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺧﻼﺻﮥ ﻣﻮﺟﻮدات و زﺑﺪۀ ﮐﺎﺋﻨﺎتّ ،
ﻣﺤﻤ ﺪ ﻣﺼﻄﻔﺎ ،ﺻﻠﯽ اﻟﻠــﻪ ﻋﻠﯿــﻪ و ﺳــﻠﻢ ،و
اﺷﯿﺎع و اﺗﺒﺎع او .و ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮﯾﺴﺖ در ﻋﻠﻢ ﻣﺴﺎﺣﺖ .ﻧﺎم او درج اﻟﺠــﻮاﻫﺮ و ﺑــﺮج اﻟﺰواﻫــﺮ ،١
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺳﻪ ﻗﺴﻢ و ﻫﺮ ﻗﺴﻤﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪه و ﻫﺮ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻞ«.
اﻧﺠﺎم ...» :و اﯾﻦ ﻧﺼﯿﺐ ﺑﺮادر دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﻃﻮل راه را ﭘﻨﺞ ﮔﺰ و ﭘﻨﺞ ﺗﺴﻊ اﺳﺖ در ﻋﺮض او
ﯾﻌﻨﯽ دو ﮔﺰ ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ ﯾﺎزده و ﯾﮏ ﺗﺴﻊ و آن ﻣﺴﺎﺣﺖ راه ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺎن ﻫــﺮ دو
ﺑﺮادران .و ﭼﻮن ﻧﺼﯿﺐ ﻫﺮ دو ﺑ ﺮادر و ﻣﻘﺪار راه ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﺻﺪ ﮔﺰ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﯾﻌﻨــﯽ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻔﺮوض«.
] [۲۱
 .۲۴گ  ۶۳ر ۶۴ -ر :ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪن زﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﻫﺎ«
آﻏﺎز» :ﻣﺮاد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻌﻀﯽ از زﻣﯿﻦﻫﺎ اﺳﺖ از ﺑﻌﻀــﯽ ﯾــﺎ ﭘﺴــﺘﯽ ﺑﻌﻀــﯽ از
ﺑﻌﻀﯽ ﯾﺎ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ .و ﻓﺎﺋﺪۀ اﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﺑﯽ را از ﻣﻮﺿﻌﯽ
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﮐ ﻨﻨﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ آب از او ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آب
ﺑﻪ او ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ«.
اﻧﺠﺎم...» :و ﭼﻮن ﺑﺮاﺑﺮی ﯾﺎ ﻗﺪر زﯾﺎدﺗﯽ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻧﻘﻞ آب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﯾــﺎ
ّ
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺻﻮرت آ ﻻﺗﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ رﻓﺖ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ«.
[۲۲] ٢
 .۲۵گ ۶۵پ۶۹ -پ :رﺳﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺨﺘﺼﺮی در ﻋﻠﻢ ﻣﺴﺎﺣﺖ «
ّ
اﻟﺮﺣﻤﻦ ّ
اﻟﻠﻪ ّ
اﻟﺮﺣﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﺴﺘﻌﯿﻦ .ﺳﭙﺎس ﺑﯽ ﻗﯿﺎس و ﺣﻤﺪ ﺑــﯽ ﻋــﺪد ﺣﮑﯿﻤــﯽ ﮐــﻪ
آﻏﺎز» :ﺑﺴﻢ
آﺳﻤﺎن ﻣﺪور را ﺑﻪ ﭘﺮﮔﺎر ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻗﺒﻀﮥ ﻣﺴﺎﺣﺎن ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺿﻼع و زواﯾــﺎ را ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﻧﻤــﻮد و
ﻣﺴﺒﻊ ﻓﻠﮏ و ﻣﺴﺪس ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﻤﺲ ﺣﺲ و ﻣﺮﺑﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﺜﻠﺚ ﻣﻮاﻟﯿﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮﻣــﻮد و ﻧﻘﻄــﮥ
 .١در ﻧﺴﺨﮥ ﭘﺎرﯾﺲ ،اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ در دﻧﺒﺎﻟﮥ ﻣﻄﻠﺐ
ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﮐﻪ از ﺑﻬﺮ ﺧﺰاﻧﮥ ﻣﻌﻤﻮرۀ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،اﺳﻔﻬﺴﺎﻻر ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎدل ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻔﻀﻞ ﻣﮑﺮم ﻣﻘﺒﻞ ﻣﺆﯾﺪ
ﻣﻈﻔﺮ ﻓﺨﺮاﻟﺪوﻟﺔ و اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﺎم اﻻﺳﻼم ﭘﻬﻠﻮان ﺟﻬﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮان آﻓﺎق ،اﮐﺮم اﻟﺨﻠﻖ ﻋﻠﯽ اﻻﺗﻔﺎق ،اﻋﻈﻢ ﺗﺎزﯾﮏ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ّ
ﻇﻬﯿﺮ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﺑﺪاﻟﻠﻪ دوﻟﺘﻪ و اﻗﺒﺎﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ«.
 .٢ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﻮارۀ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ،ج  ،۴ص .۲۷۳۷

 .١ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻄﻮل ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ  ۳و  ۸و . ...
 .٢ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﻨﻄﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﺗﻮان دو رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
.
 .٣ﻣﻮﺳﻂ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﻨﻄﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از دو رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
و . ...
 .٤ذواﻻﺳﻤﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﻋﺪاد ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻄﻮل ،ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻣﻮﺳﻂ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ  3 + 2و  2 + 3 4و . ...
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ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻧﺴﺨﮥ ﺷ رۀ  ۱۶۹ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ

ﻧﺒﻮت ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ داﯾﺮۀ وﺟﻮد اﺳﺖ ،اﻋﻨﯽ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﻮات اﮐﻤﻠﻬــﺎ وﻣــﻦ اﻟﺘﺤﯿــﺎت
اﻓﻀﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط دﯾﻦ ﻗﻮﯾﻢ و ﺳﻄﻮح ﺷﺮح ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و درود ﺑﺮ آل و اﺗﺒﺎﻋﺶ ﮐﻪ اﻗﻄــﺎر
ّ
ﻣﮑﺎن و ﻣﻼزﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺴﺎوی اﻓﻌﺎل و ﺗﻘﺎﻃﻊ اﻧﺴﺎﺑﺸﺎن ﻣﺤﯿﻂ دوران اﺳﺖ رﺿﻮان اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ
ﺑﺎد .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮی اﺳﺖ در ﻋﻠﻢ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﺸﺖ ﺑﺎب«.
اﻧﺠﺎم ...» :ﻧﺼﻔﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﭼﻬﺎرده ﺑﻮد و ﻧﺼﻒ ﻗﺎﻋﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﮕﯿــﺮﯾﻢ ،ﻫﻔــﺖ .ﭼﻬــﺎرده در ﻫﻔــﺖ
ً ّ
ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻧﻮد و ﻫﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ ابج ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ«.
][۲۳
 .۲۶گ ۷۰پ۸۹ -ر :ﻣﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ
ّ
ّ
اﻟﺮﺣﻤﻦ ّ
اﻟﻠﻪ ّ
اﻟﺮﺣﯿﻢ .اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ واﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﯿﻦ .واﻟﺼﻠﻮة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ
آﻏﺎز» :ﺑﺴﻢ
ّ
ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﻪ اﺟﻤﻌﯿﻦ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺪاﻧﮏ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺻﻮل او ﺑﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﺖ :اول :ﻣﻌﺮﻓﺖ آﻻت ﻣﺴﺎﺣﺖ،
و ﺛﺎﻧﯽ :ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺷﮑﺎل ،و ﺛﺎﻟﺚ :ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻃﺮق ﻣﺴﺎﺣﺖ .اﻣﺎ آﻻت ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻪ اﺳﺖ .«...
اﻧﺠﺎم ...» :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﻄﻮح ﺑﻮد .و ﭼﻮن ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺮم ﮐﻨﯽ ،ﺿﺮب ﮐــﻦ
ﻧﺼﻒ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﻮﺳﯿﻦ و آن  ۱۶در ﻋــﺮض ،ﺑﺎﺷــﺪ ، ۲۳ :ﺿــﺮب ﮐــﻦ در ﻃــﻮل ،ﺑﺎﺷــﺪ .۱۶۰۰ :اﯾــﻦ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺮم اﺳﺖ و ﺻﻮرت اﯾﻨﺴﺖ) :ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ( .ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﻮس ﺧﺎرج ،۱۰۰۰ :ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﻮس
داﺧﻞ ،۶۰۰ :ﻣﺴﺎﺣﺖ دو ﺳﻄﺢ ﻋﺮض ،۶۴ :ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳــﻄﺤﯿﻦ ﻣــﺮﮐﺒﯿﻦ ،۲۰۰ :ﻣﺠﻤــﻮع ،۱۸۶۴
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺮم.«۱۶۰۰ :
 .۲۷گ ۸۹ر۸۹ -پ :ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺧﺎﺗﻤﻪ« در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﮥ دﻫﻢ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس
١
آﻏﺎز» :ﺧﺎﺗﻤﻪ .ﺑﺪاﻧﮏ اﻗﻠﯿﺪس ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮد ﺧﻄﻮط ﻣﻔﺮده را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ :اول :ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻄﻮل  ،و دوم:
ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ،٢و اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﺑﻪ اﺿﺎﻓﺖ او ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻊ او؛ و ﺳﻮم :ﻣﻮﺳﻂ ،٣و آن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﺑﻪ اﺿﺎﻓﺖ
او ﺑﻪ ﻣﺎل او .ﺳﭙﺲ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮد از دو ﻗﺴﻢ اوﻟﯿﻦ دو ﻣﻘﺪار و ﻣﺴﻤﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺑﻪ ذو اﺳﻤﯿﻦ.«... ٤
اﻧﺠﺎم ...» :و ﺳﻮم آﻧﮑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﺬر  ۲۰و ﺟﺬر  ۱۵و راﺑﻊ آﻧﮑﻪ زﯾﺎد ﮐﻨﯽ ﻣﺮﺑﻊ
اﻋﻈﻢ ﻗﺴﻤﯿﻦ و ﻣﺮﺑﻊ اﺻﻐﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎرک ﺿﻠﻊ اﻋﻈﻢ در اﻃﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﻋﻈﻢ ﻗﺴﻤﯿﻦ ﻣﻌﻠــﻮم
ﺑﻮد ﻣﺜﻞ  ۶و ﺟﺬر  ۲۸و ﺧﺎﻣﺲ آﻧﮑﻪ اﺻﻐﺮ ﻗﺴﻤﯿﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﻣﺜﻞ  ۲۴و ﺳﺎدس آﻧﮑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻌﻠــﻮم
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﺬر  ۱۲و ﺟﺬر  ۸و در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺘﺜﻨﺎء اﺻﻐﺮ اﺳﻤﯿﻦ از اﻋﻈﻢ ﺑﻮد«.
][۲۴
 .۲۸گ ۹۰پ۱۰۰ -ر :رﺳﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »در اﺻﻼح اﻫﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ«

١۵۵

١۵۶

ّ
اﻟﺮﺣﯿﻢ .اﻟﺤﻤﺪ ّﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ و اﻟﺼﻠﻮة ﻋﻠﯽ ّ
اﻟﺮﺣﻤﻦ ّ
اﻟﻠﻪ ّ
ﻣﺤﻤ ﺪ و آﻟﻪ اﺟﻤﻌﯿﻦ.
آﻏﺎز» :ﺑﺴﻢ
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ اﯾﺴﺖ در اﺻﻼح اﻫﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ .ﻓﺼﻞ در آﻧﮏ .«...
اﻧﺠﺎم » :اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺴﯿﻂ ﺑﻮد و اﻣﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺮم ،ﺿﺮب ﮐﻨﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺛﻠﺚ
ﺑﺴﯿﻂ در ﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮ ﮐﺮه؛ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺮم ﮐﺮه ﺑﻮدّ .ﺗﻢ«.
][۲۵
 .۲۹گ ۱۰۰پ :ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﻬﺒﺎء« در ﻣﻮرد ﺗﻘﺴﯿﻢ ارث
آﻏﺎز» :ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﻬﺒﺎء .ﻣﺴﺌﻠﻪ :ﺷﺨﺼﯽ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮ و ﻣﺎل ﻣﺠﻬﻮل ﺑﮕﺬاﺷــﺖ.
در ﻗﺴﻤﺖ ،ﭘﺴﺮان درﺟﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻘﺪر وﺳﻊ ﭼﯿﺰی ﺑﺮﺑﻮدﻧﺪ«.
اﻧﺠﺎم ...» :و در ﻣﺨﺮج ﺛﻠﺚ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺷﻮد :اﺻﻞ ﻣﺎل ،۷۲ :ﻧﻬــﺐ اول:
 ،۲۴ﻧﻬﺐ  ،۱۸ :۲ﻧﻬﺐ  ،۱۶ :۳ﻧﻬﺐ .«۱۵ :۴
][۲۶
 .۳۰گ ۱۰۱ر ،ﺳﻄﺮﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  :۱۳ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » اﺻﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺴﺖ اﻟﺠﺒﺮﯾﺔ«
آﻏﺎز» :ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﺮب واﻟﻘﺴﻤﺔ ّ
واﻟﺮد ٰ
إﻟﯽ اﻷﺣﺪ واﻟﺘﮑﻤﻠﺔ .ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺎت.«... :
اﻧﺠﺎم ... » :و اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ از ﻧﺼﻒ اﺷﯿﺎء ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺷﯽء ﺑﺎﺷﺪ«.
][۲۷
 .۳۱گ ۱۰۱ر ،ﺳﻄﺮﻫﺎی  :۲۱ -۱۳ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » اﺻﻮل ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺧﻄﺄﯾﻦ«
آﻏﺎز» :اﺻﻮل ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻄﺄﯾﻦ .ﺧﻄﺄﯾﻦ زاﺋﺪﯾﻦ :ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺧﻄﺄﯾﻦ ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻄﺎء اول در ﻣﺎل
ﺛﺎﻧﯽ .«...
اﻧﺠﺎم ....» :و ﻣﺠﻤﻮع ﺿﺮﺑﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺎرج ﻣﺎل ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد«.
][۲۸
 .۳۲گ ۱۰۱پ۱۰۲ -ر :ﻣﺴﺌﻠﻪای راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮی ﻃﻼ ﺑﺎ ﻧﮕﯿﻦ ﻟﻌﻞ
آﻏﺎز» :ﻣﺴﺌﻠﻪ :ﺷﺨﺼﯽ اﻧﮕﺸﺘﺮی زر دارد ﺑﻪ وزن ﭘﻨﺞ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﺎ ﻧﮕﯿﻦ ﻟﻌﻞ .ﻗﯿﻤﺖ زر ﯾــﮏ ﻣﺜﻘــﺎل
ﭼﻬﺎر دﯾﻨﺎر و ﻗﯿﻤﺖ ﻟﻌﻞ ﯾﮏ ﻣﺜﻘﺎل ده دﯾﻨﺎر و ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻬﺎی اﻧﮕﺸﺘﺮی ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر دﯾﻨﺎر .ﻣﻘﺪار زر
و ﻟﻌﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟«
اﻧﺠﺎم ...» :ﻧﺼﻒ ﺟﺬر ﺑﺎ ﻋﺪد ﺑﺮ ﻧﺼﻒ ﺟﺬر ﺑﺮاﻓﺰای و ﻗﻮل ﻣﻦ ﺻﺪق اﺳﺖ ﺑﺎﻟﺨﯿﺮ اﻗﺘﺮن«.
][۲۹
 .۳۳گ ۱۰۲پ۱۰۴ -پ :ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻹﻗﻠﯿﺪﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ«
ّ
ّ
آﻏﺎز» :ا .ﮐﻞ ﺧﻄﯿﻦ ﯾﻘﺴﻢ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺄﻗﺴﺎم ،ﻓﺄن ﺗﻠﺒﯿﻦ ١أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻵﺧﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﺒﯿﻦ اﻟــﺬي ﻟــﻢ
ً
ﺗﻘﺴﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻗﺴﺎم اﻟﺨﻂ اﻟﻤﻘﺴﻮم ﻗﺴﻤﺎ«.
ﻋﻠﯽ ک و ﺑﻐﯿﺮ ﻧﺼﻔﯿﻦ ٰ
اﻧﺠﺎم ...» :ﻓﺨﻂ دط ﻗﺴﻢ ﺑﻨﺼﻔﯿﻦ ٰ
ﻋﻠﯽ ه ،ﺳــﻄﺢ ده ﻓــﻲ هط و هط ﻓــﻲ
ّ
ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﻄﺢ کط ﻓﻲ ﻣﺜﻠﺜﻪ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ«.
][۳۰
 .۳۴گ ۱۰۵ر۱۰۵ -پ :ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮﻫﺎن ﺣﺴﺎب اﻟﺨﻄﺄﯾﻦ«
» .١ﺗﻠﺒﯿﻦ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺸﺖ زدن ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻧﺴﺨﮥ ﺷ رۀ  ۱۶۹ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ

آﻏﺎز » :ﻗﺎل ﺑﻌﺪ ﮐﻼم ﻃﻮﯾﻞ ذﮐﺮ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن أﻗﺴﺎم اﻟﺨﻄﺎﺋﯿﻦ ﻣﻦ ﮐﻮﻧﻬﻤﺎ زاﺋﺪﯾﻦ وﻧﺎﻗﺼﯿﻦ وﻣﺨﺘﻠﻔﯿﻦ
وإﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺠﻬﻮل ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻷﻣﺜﻠﺔ .«...
اﻧﺠﺎم» :ﻓﺈذا ﻗﺴﻢ کع ،اﻟﻤﻌﻠﻮمٰ ،
ﻋﻠﯽ صع ،اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺨﻄﺎﺋﯿﻦ ،ﯾﺨﺮج کص ،أﻋﻨﻲ
ّ
اد ،اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺪر وﻫﻮ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﻄﻠﻮبّ .ﺗﻢ اﻟﺒﺮﻫﺎن ﺑﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ ٰ
ﺗﻌﺎﻟﯽّ .ﺗﻢ«.
][۳۱
 .۳۵گ ۱۰۶ر۱۰۷ -ر :ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﻠﻌﺎت«
ً
آﻏﺎز» :إذا أردﻧﺎ أن ﻧﻌﺮف ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﻀﻠﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﯿﻦ ،وﺟﺐ ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﻌﺮف أﻋﺪاد ﻧﺴــﻤﯿﻬﺎ أﺻــﻮﻻ
ﻟﺘﻠﮏ اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﻠﻌﺎت .«...
ّ
اﻧﺠﺎم» :ﯾﺠﻤﻊ اﻟﺤﺎﺻﻞ ،ﻓﺤﺼﻞ  ۵۲۶۵وﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻀﻠﻌﯿﻦ اﻟﻤﺬﮐﻮرﯾﻦ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ«.
 .۳۶گ ۱۰۷پ :ﺟﺪول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮب و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎزل ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﺰء ﻣﺎل اﻟﮑﻌــﺐ ﺗــﺎ ﻣــﺎل
][۳۲
اﻟﮑﻌﺐ
][۳۳
 .۳۷گ ۱۰۸ر۱۱۱ -ر ،ﺗﺎ ﺳﻄﺮ  :۱۲ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻤﺜﻠﺜﺎت ﺑﺎﻷوﺗﺎر«
آﻏﺎز » :ا .اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻠﺚ ابج ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﻣﺘﺴﺎوی ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﯽ ﮐﻪ از زاوﯾﻪای از زواﯾــﺎ
ﻣﺜﻠﺚ ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ آن زاوﯾﻪ ا اﺳﺖ«... .
اﻧﺠﺎم ...» :و از وی ﺧﻄﻮط ﺑﻪ زواﯾﺎ ﮐﺸﺪ ،ﻣﺘﺴﺎوی ﺑﻮﻧﺪ و ﭼﻮن ﻧﻘﻄﮥ ﻣﻔﺮوض اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷــﺪ
ﻣﺜﻠﺚ ﻣﻌﻤﻮل از ﺟﺰو ﻣﻄﻠﻮب در ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻮازی ﻣﺜﻠﺚ اوﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
ّ
واﻟﻠ ﻪ اﻋﻠﻢ«.
 .۳۸گ۱۱۱ر ،از ﺳﻄﺮ  ۱۳ﺗﺎ آﺧﺮ ﺻﻔﺤﻪ۱۱۱ -پ ،ﺗﺎ ﺳــﻄﺮ دوم :ﺑﻨــﺪی ﺑــﺎ ﻋﻨــﻮان »ﻓــﻲ ﻗﺴــﻤﺔ
][۳۴
اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت واﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺎت ﺑﺎﻷوﺗﺎر«
آﻏﺎز» :اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻊ ابجد ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﻣﺘﺴﺎوی ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﯽ ﮐﻪ اﺣﺪ زواﯾــﺎء او ﺧــﺎرج
ﺷﻮد ،ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ آن زاوﯾﻪ ا اﺳﺖ؛ ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ .«...
اﻧﺠﺎم ...» :ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪو ﻗﺴﻢ ﻣﺘﺴﺎوی ﮔﺮدد و ﺻﻮرت او اﯾﻨﺴﺖ«.
][۳۵
 .۳۹گ ۱۱۱پ ،از ﺳﻄﺮ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ۱۱۳ -ر ،ﺗﺎ ﺳﻄﺮ ﻫﻔﺘﻢ :ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻓﺼﻞ«
آﻏﺎز» :ﺑﺒﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ آن ﺷﮑﻠﯽ از ﻣﺮﺑﻌﺎت و ﻣﻨﺤﺮﻓﺎت ﮐﻪ در وی زاوﯾﮥ ﻗﺎﺋﻤــﻪ ﯾــﺎ ﻣــﻮازات
ﺿﻠﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺣﺎﻃﺖ او ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻞ او ﺷﻮد اﻻ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﯿﻦ و ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﻦ .«...
اﻧﺠﺎم ...» :و از ﺷﮑﻞ راﺑﻊ ﭼﻨﺎﻧﮏ ﻣﺬﮐﻮرﺳﺖ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺜﻠﺜﺎت اﺷﮑﺎل ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻔﺮوض ﻫﻢ ﺑﺮﯾﻦ
ّ
ﻧﻤﻂ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﯾﺔ ﻗﯿﺎس ﮐﻨﺪ واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ ،و اﺿﻼع و ﺳﻄﻮح اﯾﻦ ﻣﺜﻠﺜﺎت در اﺷــﮑﺎل از ﺧــﻮاص ﻃﺒﯿﻌــﯽ و
ﻧﺴﺒﺘﯽ ارﺛﻤ ﺎﻃﯿﻘﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻃﻠﺐ دارد و از وی ﻧﻮادرات و ﺿﻮاﺑﻂ اﺻﻮل و ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﺪ
ّ
ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ وﺣﺪهّ .ﺗﻢ«.
][۳۶
 .۴۰گ ۱۱۳ر ،از ﺳﻄﺮ ﻫﺸﺘﻢ ﺗﺎ آﺧﺮ :ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻓﻲ ﺧﻮاص اﻟﻤﺜﻠﺚ اﻟﻤﺘﺴﺎوي اﻻﺿﻼع«

١۵٧

١۵٨

آﻏﺎز » :ﭼﻮن ﻧﺼﻒ ﺿﻠﻊ ﺑﺮ ﻋﻤﻮد اﻓﺰاﯾﺪ و ﻧﺼﻒ وی ﺑﮕﯿﺮد و ﻧﮕﺎه دارد آﻧﮕﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻮظ از
ﻋﻤﻮد ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺮﺑﻊ ﮔﺮداﻧﺪ و ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻨﺪ.«... ،
اﻧﺠﺎم ...» :ﺿﻠﻊ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ وی ﻣﺜﻞ ﺳﻄﺢ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺧﻂ ﺟﺬر ]ﻣﺴﺎﺣﺖ[
ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ دک ،ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت«.
][۳۷
 .۴۱گ ۱۱۳پ۱۱۵ -پ ،ﺗﺎ ﺳﻄﺮ  :۶ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻫﻨﺪﺳﯽ
آﻏﺎز» :ﻣﺴﺌﻠﻪ :در ﻃﻠﺐ ﺿﻠﻊ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﮐﻪ آن ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺴﺪس ﻣﻔﺮوض ﺑﺎﺷﺪ .و آن ﭼﻨــﺎن اﺳــﺖ ﮐــﻪ
ﻣﺴﺪس ابجدهز ﻓﺮض ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺰ ح و .«...
اﻧﺠﺎم ...» :و ﻫﺮ ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﭼﻬﺎر ﺧﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻣﻔﺮوض ﻣﺜﻞ رﺑــﻊ ﻣﻘــﺪار ﺧﻤﺴــﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن ﻫﺮ ﻣﻘﺪاری از وی ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﺑﻘﯽ آن ﺧﺎﻣﺲ او ﺑﺎﺷﺪ .و ﻋﻠﯽ ﻫﺬا ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﯿــﺎس
ّ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ«.
 .۴۲گ ۱۱۵پ ،از ﺳﻄﺮ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺎ آﺧﺮ :دو ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﻓﺼﻞ« ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﻢﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ
آﻏﺎز» :ﻓﺼﻞ :اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ]از[ ﻧﻘﻄﻪای ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻄﯽ اﺧﺮاج ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﺎس داﯾﺮۀ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد،
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ از آن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ داﯾﺮه ﺧﻄﯽ ﮐﺸﺪ و .«...
اﻧﺠﺎم» :ﻓﺼﻞ در ﺗﮑﺴﯿﺮ ﻣﺪورات :ﭼﻮن ﻗﻄﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ در ﺳﻪ و ﺳــﺒﻌﯽ ﺿــﺮب ﮐﻨــﺪ ،ﻣﺤــﯿﻂ
ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖﺗﺮ از اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ،ﻗﻄﺮ در ﺳﻪ.«١
 .۴۳گ ۱۱۶ر :ﺟﺪاوﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﻨــﻮان » ﻫــﺬه اﻣﺜﻠــﺔ اﻷرﺛﻤــﺎﻃﯿﻘﯽ ﻓــﻲ ﻣﻨﺸــﺎت اﻷﻋــﺪاد ﻋﻠـ ٰ
ـﯽ رأی
ﻧﯿﻘﻮﻣﺎﺧﺲ اﻟﺠﻬﺮاﺳﯿﻨﯽ و اﻟﻔﯿﺜﺎﻏﻮرس ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺪراس«
در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ دوازده ﺟﺪول ﻣﻨﺒﺮی ﺷﮑﻞ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ ﺑــﺮگ
در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .۴۴گ ۱۱۶پ۱۱۷ -ر ،ﺗﺎ ﺳﻄﺮ  :۷ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ذﮐﺮ ﺗﻮاﻟﯿﺎت اﺟـﺰاء اﻋــﺪاد ﺗــﺎم« راﺟــﻊ ﺑــﻪ
][۳۸
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻋﺪاد ﺗﺎم
آﻏﺎز» :اﻋﺪاد ﺗﺎم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد اﺟﺰاء او ﻣﺜﻞ ﮐﻞ او ﺑﺎﺷﺪ و ﻇﻬﻮر او از اﻋــﺪاد زوج
اﻟﺰوج و ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮاﻟﯿﺎت او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﮐﻨﻮن .«...
اﻧﺠﺎم ...» :و ﯾﮑﯽ از وی ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻋﺪد ﺟﻨﺐ وﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﺪان ﻧﺒﺎﺷﺪ
ّ
ﮐﻪ از اول ﺗﺎ وﺳﻂ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ«.
 .۴۵گ ۱۱۷ر ،ﺳﻄﺮﻫﺎی  :۱۵ -۷ﺑﻨﺪی راﺟﻊ ﺑﻪ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ذﮐﺮ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ«
ﭘﺲ از ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ دو ﻋﺪد  ۲۲۰و  ۲۸۴ﻣﺜﺎل زده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .١اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪه و دﻧﺒﺎﻟﮥ آن در اﺑﺘﺪای گ ۱۲۸ر آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻧﺴﺨﮥ ﺷ رۀ  ۱۶۹ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ

 .۴۶گ ۱۱۷ر ،از ﺳﻄﺮ  ۱۶ﺗﺎ آﺧﺮ۱۱۸ -پ :ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻓﺼﻞ در ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻋــﺪاد« در ﻣــﻮرد
][۳۹
اﻋﺪاد ﺗﺎم و زاﯾﺪ و ﻧﺎﻗﺺ
آﻏﺎز» :از ﮐﻤﯿﺖ اﺟﺰاء ﺑﺒﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻋﺪاد ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﺖ :ﺗﺎم اﺳﺖ و زاﯾــﺪ و ﻧــﺎﻗﺺ .ﺗــﺎم آن
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺰاء او ﻣﺜﻞ ﮐﻞ او ﺑﺎﺷﺪ.«... ،
ّ
اﻧﺠﺎم ...» :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺟﺰاء اﻋﺪاد ﻣﺠﻤــﻞ و ﻣﻔﺼــﻞ .واﻟﻠــﻪ اﻋﻠــﻢ ﺑﺎﻟﺼــﻮاب.
اﺧﺮاج ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺌﻠﺔ ،ﻟﻤﻔﺨﺮ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﯿﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻠﯿﻞ ،ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﻔﮑﺮﯾﺔ .و اﻟﺴﻼم«.
][۴۰
 .۴۷گ ۱۱۹ر۱۱۹ -پ :ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺴﺎﯾﻞ در ﻧﻮادر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت«
آﻏﺎز» :ﻣﺴﺌﻠﻪ :اﮔﺮ ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﮐﺲ در ﺷﺮاء داﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و اول ﻣﺮ ﺛﺎﻧﯽ را ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ
ﮐﻪ :ﻧﺼﻒ ]ﻣﺎل[ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ده ﺗﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻬﺎء داﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد؛ .«...
اﻧﺠﺎم ...» :و اﯾﻦ ﻣﺎل ﻋﻤﺮو ﺑﻮد و ﭼﻮن ارﺑﻌﺔ اﺧﻤﺎس ﻣﺎل ﻋﻤﺮو از ﭼﻬــﺎر ﻫــﺰار ﻧﻘﺼــﺎن ﮐﻨــﺪ،
ّ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ .۱۰۰۰ :و اﯾﻦ ﻣﺎل زﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ«.
 .۴۸گ ۱۲۰پ۱۲۳ -پ :ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﺳﺘﺨﺮاج اﺟﺬار اﻟﻤﺘﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻟﯿﺔ ﺑﺠﻬــﺔ اﺿــﻼع
][۴۱
اﻟﻤﻀﻠﻌﺎت«
آﻏﺎز» :در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻂ اس ﺟﺬر واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ او ﺧﻂ ام ﺟﺬر واﺣﺪ و ﺛﻠﺚ
ﺑﻮد .و ﭼﻮن ﺧﻂ ام ﺟﺬر واﺣﺪ ﮔﯿﺮد.«... ،
اﻧﺠﺎم ...» :و ﺳﻄﻮح اﯾﻦ ﻣﺜﻠﺜﺎت در اﺷﮑﺎل از ﺧﻮاص ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻧﺴﺒﺘﯽ ارﺛﻤﺎﻃﯿﻘﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ّ
ﻃﻠﺐ دارد و از وی ﻧﻮادرات و ﺿﻮاﺑﻂ اﺻﻮل و ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﺪ ،ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ وﺣﺪهّ .ﺗﻢ«.
 .۴۹گ ۱۲۴پ۱۲۷ -پ ،ﺗﺎﺳﻄﺮ  :۱۹ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻟﻸﻋﻤــﺎل اﺑــﻲﺑﮑــﺮ اﻟﺨﻠﯿــﻞ اﻟﺘــﺎﺟﺮ
][۴۲
اﻟﺮﺻﺪی« راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﻪ
ٰ
آﻏﺎز» :ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻤﺜﻠﺜﺎت اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻟﺰاوﯾﻪ و ﻫﻲ ﻣﺜﻠﺜﺎت اﻷﺻﻮل ﻋﻠــﯽ ﻧﺴــﺒﺔ اﻷرﺛﻤــﺎﻃﯿﻘﯽ.
ﺑﺒﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺂت ﻣﺜﻠﺜﺎت اوﻟﯽ از ﻣﺜﻠﺜﺎت ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﻪ ،از اﻓـﺮاد ﻣﺘــﻮاﻟﯽ و ازواج و اﻻﺿــﻌﺎف
اﻻرﺑﻌﯽ و از ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .«...
اﻧﺠﺎم ...» :و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﻣﺮﺑﻊ  ۱و  ۱۲و ﺑﺎ  ۲۴ﻣﺜﻠﺜﯽ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻧﻤﻂ اول ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ،ﯾــﮏ ﺿــﻠﻊ
 ۲۴و دﯾﮕﺮ  ۱۴۳و وﺗﺮ  ۱۴۵و ﺟﻤﻠﮥ اﻋﺪاد ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﻤﻂ ﻗﯿﺎس ﮐﻨﺪ«.
][۴۳
 .۵۰گ ۱۲۷پ۱۲۸ -ر :ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻓﺼﻞ در ﺗﮑﺴﯿﺮ ﻣﺪورات«
آﻏﺎز» :ﭼﻮن ﻗﻄﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ در ﺳﻪ و ﺳﺒﻌﯽ ﺿﺮب ﮐﻨﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿــﻖ ﻧﯿﺴــﺖ ﮐــﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺐ اﺳﺖ و .«...
ّ
اﻧﺠﺎم ... :ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﻄﺮ در ده ﺿﺮب ﮐﻨﺪ ﺟﺬر وی ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻏﺎﯾﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ«.
 .۵۱گ ۱۲۸ر ،از ﺳﻄﺮ ﻧﻬﻢ ﺗﺎ آﺧﺮ۱۲۸ -پ :ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻓﺼﻞ در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻘﻮﺳﺎت و آن

١۵٩

][۴۴

١۶٠

ﻗﻄﻌﻪﻫﺎ اﺳﺖ از داﯾﺮه«
آﻏﺎز» :ﺑﺒﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﻮاع اﺷﮑﺎل ﻣﻘﻮﺳﺎت ﺳﻪ اﺳﺖ و آن ﯾﺎ ﻗﻮس ﻧﺼﻒ داﯾﺮه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻗــﻮس
اﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﻮد و ﯾﺎ ﻗﻮس اﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒاﻟﺪاﺋﺮة ﺑﻮد و .«...
اﻧﺠﺎم ...» :و ﭼﻮن ﻗﻮس اﻋﻈﻢ ﺑﻮد و از ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺼﻒ داﯾﺮه ﺑﯿﻔﮑﻨﺪ ﭼﻮن ﻗــﻮس اﺻــﻐﺮ ﺑﺎﺷــﺪ ﺗــﺎ
ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻗﻮس ﺑﻮد«.
 .۵۲گ ۱۲۹ر۱۳۰ -پ ،ﺗﺎ ﺳﻄﺮ  :۱۱ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﻓﺼﻞ در اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻘﻮﺳﺎت و ﻣﺴﺎﺣﺖ آن«
آﻏﺎز » :ﺑﺪان ﮐﻪ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻘﻮﺳﺎت و اﺳﺘﺨﺮاج آن ﭼﻨﺪ ﻗﻮل ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﮑﻪ
ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺪول ﻗﻮس و ﺟﯿﺐ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﺪ .و .«...
اﻧﺠﺎم ... » :و ﺑﺮ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ دﻟﻂا و اﯾﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﻮس ﻣﻄﻠﻮب اﺳــﺖ
ّ
ﻣﻀﺎﻋﻒ طﻟﺞب و اﯾﻦ ﻗﻮس ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ«.
 .۵۳گ ۱۳۰پ ،از ﺳﻄﺮ ۱۳۱ -۱۲ر ،ﺗﺎ ﺳﻄﺮ  :۵ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻓﺼﻞ«
آﻏﺎز» :اﮐﻨﻮن اﺻﻞ در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻘﻮﺳﺎت ا ﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺤﯿﻂ ﻗﻮس اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻧﻮع در ﺑﯿﺮون آوردن
او درﺳﺖﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ .«...
اﻧﺠﺎم ...» :در ﺳﻬﻢ ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺷﺪ  .۸ﺑﺮ  ۷ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮدﯾﻢ آﻣﺪ 1 17 :ﺑﺮ ﻣﺤﻔﻮظ اﻓﺰودﯾﻢ ﺷﺪ
ّ
 . 11 17و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﻮس اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ«.
 .۵۴گ ۱۳۱ر ،از ﺳﻄﺮ ۱۳۲ -۱۲ر :ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻓﺼﻞ« ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﻮح
ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺜﻠﺚﺑﻨﺪی
آﻏﺎز» :ﺑﺒﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ در ﻣﺴﺎﺣﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﻮح را ﺑﻪ ﻣﺜﻠﺜﺎت ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﮕﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺟﺪا ﺑﮑﻨﺪ و ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ .«...
اﻧﺠﺎم ...» :آن زاوﯾﻪ ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ از زاوﯾﮥ ا ۵۲ ،و از زاوﯾﮥ ج .۱۱۲ ،ﻫﺮ دو ﺟﻤــﻊ
ّ
ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺷﺪ .۱۶۴ :و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ«.
در ﺑﺮگ ۱۳۱پ ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﺟﺪول اول وﺗﺮ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوی اﻟﺴﺎﻗﯿﻦ
اﺳﺖ و ﺟﺪول دوم ﻋﻤﻮد اﺳﺖ ﺑﺮ اﺣﺪ اﻟﺴﺎﻗﯿﻦ«.
 .۵۵گ ۱۳۲پ۱۳۴ -پ :ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﯾﻦ از اﻋﻤﺎل ﻣﺴــﺎﺣﺖ اﺳــﺖ ﺑــﻪ ﺗﻘﺮﯾــﺐ« در ﺑــﺎرۀ
][۴۵
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺿﻠﻊ ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽﻫﺎی ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻧﺪازۀ ﻗﻄﺮ
آﻏﺎز» :ﭼﻮن ﻧﺴﺒﺖ زاوﯾﻪ ای از ﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮ ﺧﺎرج ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮐﻨﺪ و ﻧﮕــﺎه دارد آﻧﮕــﻪ ﻣﺮﺑــﻊ
ﺟﺰو ﻣﺎﺑﻘﯽ از ﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﻔﻮظ اﻓﺰاﯾﺪ.«... ،
اﻧﺠﺎم» :ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﺿﻠﻊ ﺑــﺮ ﻧﺼــﻒ وﺗــﺮ اﻓﺰاﯾــﺪ و ﺣﺎﺻــﻞ ﻣﺮﺑــﻊ ﮔﺮداﻧــﺪ ،ﻣﺴــﺎﺣﺖ
ﻣﺨﻤﺲ ﺑﻮد«.

 .۵۹گ ۱۳۹ر :ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » اﻟﺪواﯾﺮ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺤﺮوف اﻟﻤﻀﻤﺮات«
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺎﺗﻘﺪم ﺑــﻪ ﻃﺮﯾــﻖ ﺣﺴــﺎب در اﺳــﺘﺨﺮاج ﻣﻀــﻤﺮات
ﺣﺮوف و ﻏﯿﺮه ﭘﻨﺞ داﯾﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺟﺪا از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﻨﺎﻧﮏ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺿﻌﯿﻒ را ﻫﻮس اﻓﺘﺎد ﮐﻪ آن ﻫﺮ ﭘﻨﺞ داﯾﺮه را در ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﺪ و ﺑﻬــﺮ آن ﺣــﺮف ﮐــﻪ در دو داﯾــﺮه

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻧﺴﺨﮥ ﺷ رۀ  ۱۶۹ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ

 .۵۶گ ۱۳۵ر :ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻓﺼﻞ در ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ«
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ درﺑﺎرۀ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮﻗﺮهﻫﺎﺳﺖ .در ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﻣﻄﻠﺐ آﻣﺪه اﺳــﺖ
ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ از دو ﻗﻄﻌﻪ ،ﯾﮑﯽ در ﺑﺎﻻ و دﯾﮕﺮی در ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐــﻪ ﻫﻔــﺖ ﻗﺮﻗــﺮه در ﻗﻄﻌــﮥ
ﺑﺎﻻﯾﯽ )ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﻗﺮﻗﺮۀ اﺻﻠﯽ و دو ﻗﺮﻗﺮۀ ﻓﺮﻋﯽ در ﮐﻨﺎر آن( و ﺷﺶ ﻗﺮﻗﺮه در ﻗﻄﻌــﮥ ﭘــﺎﯾﯿﻨﯽ )ﺷــﺎﻣﻞ
ﭼﻬﺎر ﻗﺮﻗﺮۀ اﺻﻠﯽ و دو ﻗﺮﻗﺮۀ ﻓﺮﻋﯽ در ﮐﻨﺎر آن( وﺟﻮد دارد و ﺑــﺎ ﺧﻄــﻮﻃﯽ ﭼﮕــﻮﻧﮕﯽ وﺻــﻞ ﮐــﺮدن
ﻗﺮﻗﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۵۷گ ۱۳۵پ۱۳۶ -پ :ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﻌﮑﺎﺳﯽ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺎت ﺑﺎﻟﻤﺮآة«
آﻏﺎز» :ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ارض ﻣﺴﺘﻮی آﯾﻨﻪای ﺑﻨﻬﺪ و در آن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﭘﺲ و ﭘﯿﺶ
و ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻫﻤﯽ آﯾﺪ و ﻣﯽرود .«...
اﻧﺠﺎم ...» :و از ﻣﺜﻠﺚ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻌﺪ و اﺿﻼع و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷــﻮد ﭼﻨﺎﻧــﮏ
ّ
ﺧﻮاﻫﺪ در ﻋﻤﻞ آورد و ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ«.
در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻀﯿﮥ ﺗﺎﻟﺲ )ﻗﻀﯿﮥ دوم ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺷﺸﻢ اﺻﻮل اﻗﻠﯿــﺪس( ارﺗﻔــﺎع ﮐــﻮه ،ﺑــﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آﯾﻨﻪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۵۸گ ۱۳۶پ :ﻣﻄﻠﺒﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺴﺎوی
ﭼﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺴﺎویاﻻﺿﻼع در ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺴﺎوی اﻻﺿﻼع وﺿــﻊ ﮐﻨﻨــﺪ ،ﺑــﺪﯾﻦ
ﻣﺜﺎل دوﮔﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﺑﻨﺪد.

١۶١

١۶٢

ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ آن را در ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺮ دو ﺑﯿﺎورد و زواﯾﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮐﻨﺪ ﻓﯽاﻟﺠﻤﻠﻪ ﺑــﻪ اﻧــﺪک ﻓﮑــﺮی
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و در آن ﻫﻤﺎن ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﺮد ﻣﻬﻨﺪس ﻧﯿﮏ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ّ
اﯾﻦ ﺑﺮ وﺿﻌﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و ﺿﺎﺑﻄﮥ آن ﻣﺨﻔﯽ و ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ او آﺳــﺎن واﻟﻠــﻪ اﻋﻠــﻢ« .ﭘــﺲ از آن
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﻨﺞ داﯾﺮه و در اﻧﺘﻬﺎ اﻋﺪادی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺣﺮوف اﺑﺠﺪی آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .۶۰گ ۱۳۹پ :ﺟﺪول اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻤﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﺪوﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ دوازده ﺳﻄﺮ و ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن آﻣﺪه ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ دو ﺑﯿــﺖ راﺟــﻊ ﺑــﻪ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺎه اﻧﺠﺎﻣﺸﺎن ﺳﻌﺪ ﯾﺎ ﻧﺤﺲ اﺳﺖ ،آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻏﺎز» :اﻟﺤﻤﻞ:
ﺧﻮب آﯾﺪ ﮐﺎر آﺗﺶ و ﻓﺼﺪ و ﺳﻔﺮ
ﻣﻪ در ﺣﻤﻠﺴﺖ ﺗﺮک و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺨﺮ
دارو ﻣﺨﻮر آﻫﻦ ﺑﺴﺮ و ﭼﺸﻢ ﻣﺒﺮ«
ﻧﺰد اﻣــــﺮا ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮ و ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮاه
اﻧﺠﺎم:
»اﻟﺤﻮت:
دارو ﺧﻮر و ﺟﺎﻣﻪ ﭘﻮش و در ﻣﻠﮏ ﻧﺸﯿﻦ
ﻣﺎه اﻧﺪر ﺣـــﻮت ﺟﺰ ﺗﺠـ ﺎرت ﻣﮕﺰﯾـﻦ
ﺗﺎ ﺑﺘــ ﻮاﻧﯽ ﺗـﻮ روی ﺟــــــﺮاح ﻣﺒﯿــﻦ«
ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻮ و ﻋﻠﻢ ﺟـﻮی و ﮔﺮ رﻧﺠــﻮری
 .۶۱گ ۱۴۰ر۱۴۰ -پ ،ﺗﺎ ﺳﻄﺮ ﭼﻬﺎرم :ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺴــﯿﺮ اﻟﻘﻤــﺮ ﻣــﻦ ﮐــﻼم
ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺤﮑﻤﺎ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ«
آﻏﺎز» :اﻟﺤﻤﻞ:
ﺟــــﺮم ﻣﻪ در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮﯾﺦ ﯾﻌﻨﯽ در ﺣﻤﻞ
ﻫﺮ ﻣﻬــﯽ ﮐﺎﯾﺪ ﺑﺘﺄﯾﯿــ ﺪ ﺧـــﺪای ﻟﻢ ﯾـﺰل
ﺟﺎﻣﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺣﺮﯾﺮ و ﺻﯿﺪ اﻓﮑﻨﺪن ﺑﻪ ﺗﯿﺮ
ﻧﯿﮏ ﺑـــﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﺳﻔـﺮ ﻫﻢ دﯾﺪن روی اﻣﯿﺮ
ﺑﺪ ﺑﻮد ﺑﻨﯿﺎد ﮐﺮدن ﺧﺎﺻﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﺎﺷﺘﻦ«.
ﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﯿﮑﺴﺖ اﺑﺘﺪای ﮐﺎر و ﺧﻮن ﺑﺮداﺷﺘﻦ
اﻧﺠﺎم» :اﻟﺤﻮت:
ﻓﺼﺪﮐـﺮدن دﺳﺖ را و ﭘﺎی را ﻧﺎﺧﻦ ﮔﺮﻓﺖ
ﭼﻮن ﻗﻤﺮ در ﺣﻮت آﯾﺪ ﻧﯿﮏ ﻧﺒﻮد ای ﺷﮕﻔﺖ
ﮐﻮری ﭼـﺮخ ﮐﻬﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪن از ﻧﻮ ﭼﺎر ﭼﯿﺰ
ﻟﯿﮏ دﻋﻮی ﻧﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﺪن اﺷــــﺮاف ﻧﯿﺰ
وآﻧﭽﻪ اﻧﺪر ﺗﻦ ﺑﻮد آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻦ«.
ﻫﻢ ﻗﺒﺎ و ﻫﻢ ﮐــﻼه و ﻫﻢ ﮐﻤﺮ ﻫﻢ ﭘﯿﺮﻫﻦ
 .۶۲گ ۱۴۰پ :در داﻧﺴﺘﻦ آﻧﮑﻪ ﻣﺎه در ﮐﺪام ﺑﺮج اﺳﺖ
ﭘﻨﺞ دﯾﮕﺮ ﻓــــﺰای ﺑﺮ ﺳــﺮ آن
آﻧﭽــﻪ از ﻣــــــﺎه ﺷـ ﺪ ﻣﺜﻨﯽ ﮐــﻦ
ﮔﯿﺮ ﺑــــﺮﺟﯽ و ﺟﺎی ﻣﺎه ﺑﺪان
ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ از آن ز ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻤﺲ
 .۶۳گ ۱۴۰پ :در داﻧﺶ درج ﻣﺎه در ﻫﺮ ﺑﺮج
ﻣﻌﻠﻮم آن درج ﮐــــــــﻪ ﺑﻮد ﻣﺎه را ﻣﺂب
در ﺷﺶ ﮐﻦ آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﻢ از ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺷﻮد

 .۶۴گ ۱۴۰پ :ﭼﻬﺎر ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ ﺑﺎ زﯾﺮﻧﻮﯾﺴﯽ از اﻋﺪاد

دوﮐﺪ

دزﮐﺢ

۱۲۴۳

دﺣﻠﺐ

دﻃﻠﻮ

۱۵۵۳

۱۸۶۳

۲۴۶۴

۲۸۷۴

۳۲۸۴

۳۵۷۵

ﻫﺰﻟـﻪ

ﻫﺤـﻢ

ﻫﻄﻤﻪ

۳۶۹۴

وزﻣﺐدان

١

زﻃﺴﺞ

۴۵۹۵

ﺣﺤﺴﺪ ﺣﻄﻌﺐ

ّ
ﻃﻄﻔﺎ

۶۳۹۷

۶۴۸۸

۷۲۹۸

۸۱۹۹

۴۰۸۵

٢

۲۱۷۳

۴۲۷۶

ﺟﺤﮑﺪ ﺟﻄﮑﺰ
۲۴۸۳

۲۷۹۳

۲۵۵۵

۳۰۶۵

ﻫﻬﮑﻪ

ﻫﻮل

وﺣﻤﺢ وﻃﻨـﺪ
۴۸۸۶

اﮔﺮ

۵۴۹۶

دﻫﮏ

۲۰۵۴

آﻣﺪ

ززﻣﻂ

۴۹۷۷

ددﯾـﻮ

۱۶۴۴

ووﻟـﻮ

۳۶۶۶

زﺣﻨـﻮ
۵۶۸۷

ﻣﻌﻨﯿﺶ ﻣﯽداﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮ

 .۶۵گ ۱۴۱پ۱۷۸ -پ ،ﺗﺎ ﺳﻄﺮ  :۱۷ﺗﺮﺟﻤــﮥ ﮐﺘــﺎب اﻋﻤــﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳــﯿﮥ ﺑﻮزﺟــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ
][۴۷
ﮐﻮﺑﻨﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ّ
ّ
اﻟﺮﺣﻤﻦ ّ
اﻟﻠﻪ ّ
اﻟﺮﺣﯿﻢ وﺑﻪ ﻧﺴﺘﻌﯿﻦ .اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ .واﻟﺼﻠﻮة ٰ
ﻋﻠﯽ ﺧﯿﺮ ﺧﻠﻘﻪ
آﻏﺎز» :ﺑﺴﻢ
ّ
ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﻪ اﺟﻤﻌﯿﻦ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎب اﺑﯽ اﻟﻮﻓﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻮزﺟﺎﻧﯽ اﺳﺖ در اﻋﻤﺎل
ﻫﻨﺪﺳﯿﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪ و دوازده ﺑﺎب ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ اﺧﺘﺼﺎر .«...
اﻧﺠﺎم ...» :ﭘﺲ در داﺧﻞ ﻫﺮ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﻣﺴﺪﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد و ﺑﺮ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ]ی[ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر اﺳﺖ،
ّ
ﭼﻬﺎر ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدد .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ وﺑﺎﻟﺼﻮاب واﻟﯿﻪ اﻟﻤﺮﺟﻊ واﻟﻤﺂبّ .ﺗﻢ«.
 .۶۶گ ۱۷۸پ ،از ﺳﻄﺮ ۱۷۹ -۱۷پ :ﺗﺮﻗﯿﻤﮥ ﮐﺘﺎب اﻋﻤﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﯿﻪ
ّ
» ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ٰ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻨﺪۀ ﺿﻌﯿﻒ ﻓﺎﻧﯽ ،اﺑﻮ اﺳﺤﻖ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮐﻮﺑﻨﺎﻧﯽ ﯾﺰدی ،را ﻗﻮة داد ﮐﻪ
ّ
ﺗﯿﺴﯿﺮ ﻋﺴﯿﺮ ٣و ﺣﻞ ِاﺷﮑﺎل اﺷﮑﺎل اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﺠﺎب ٤ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻤﺎس اﺳﺘﺎد ﺑﺸﺮ و ﯾﮕﺎﻧﮥ ﭘﺮﻫﻨﺮ ﮐﻪ
در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر،
ﻣﺼﺮع
٥
ﺗﺎ ﭼﺮخ را ﻣﺪار ﺑﻮد ﮔﺮد اﯾﻦ ﻣﺪر
 .١در ﻣﺘﻦ  ۴۰۷۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٢در ﻣﺘﻦ  ۶۴۵۹۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٣ﺗﯿﺴﯿﺮ ﻋﺴﯿﺮ :آﺳﺎن ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت.
 .٤ﻋﺠﺎب :ﮐﺎر ﻧﯿﮏ و ﺷﮕﻔﺖ.
 .٥ﻗﺼﯿﺪۀ ﺷﻤﺎرۀ  ۸۳دﯾﻮان اﺷﻌﺎر اﻧﻮری :ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاد ﺗﻮ اﯾﺎم را ﻣﺪار  //ﺗﺎ ﭼﺮخ را ﻣﺪار ﺑﻮد ﮔﺮد اﯾﻦ ﻣﺪر )دﯾﻮان اﻧﻮری ،ج ، ۱
ص .(۲۰۸

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻧﺴﺨﮥ ﺷ رۀ  ۱۶۹ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ

ﺟﺪﯾﺐ

ﺟﻬﯿﻪ

ﺟﻮﯾﺢ

ﺟﺰﮐـﺎ

][۴۶

١۶٣

١۶۴

و ﺗﺎ ﺧﺸﺘﯽ ﺑﺮ ﺧﺸﺘﯽ ﻧﻬﻨﺪ ،ﻣﺰدوران ﭼﺎﺑﮏ دﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮات اﻓﻼک ،ﭼﻨــﺎن اﺳــﺘﺎدی ﻣﻬﻨــﺪس ﺑــﺮ
ﺳﻄﺢ ﮐﺮۀ ﺧﺎک ﻧﺪﯾﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺎﺋﺮ ﺗﯿﺰ ﻓﻬﻢ اﻗﻠﯿﺪس ﺑﺮ ﺷﺮﻓﺎت ﺑﺪاﯾﻊ اﻋﻤﺎل او ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﻣﺼﺮع
١
ﻟﺐ ﺑﺎﻣﺶ ﻫﻤﻪ در ﮔﻮش زﺣﻞ ﮔﻮﯾﺪ راز
ﺑﯿﺖ
ّ
٢
ﺑﺮ ﻃﺎرق ﭼﺎرﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ آﺳﻤﺎن ﻧﻬﺎد
ﺑﻨﺎء روزﮔﺎر ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺸﺖ زرﻧﮕﺎر
ّ
در ﺷﺎﮔﺮدی و دﺳﺘﯿﺎری او اﻧﮕﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎد ،اﻟﻤﻮﻓﻖ ﻣﻦ ﻋﻨﺪاﻟﻠﻪ ،ﺷﻤﺲاﻟــﺪﯾﻦ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺷﺎه ﺑﻦ ،اﺳــﺘﺎد ﮐﺎﻣــﻞ ﻋــﺎﻟﻢ ﻋﺎﻣــﻞ داﻧــﺎ ،ﻧﺠــﻢ اﻟــﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤــﻮد ﺷــﺎه ٣ﺑــﻦ ،زﻣــﺢ اﻟﺤــﺎج و
اﻟﻤﻌﺘﻤﺮﯾﻦ ،ﺣﺎﺟﯽ ﺗﺎجاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺪوک ،اﻟﯽ اﻟﺒﻨﺎء ﻻ ﺳﻠﺐ ﯾﺪاه و ﻻ ﺳــﻠﺐ ﻣــﺪاه ،در ﻋــﺮض دو ﻣــﺎه
ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﺮد ،در اﯾﺎم ﺗﻔﺎﻗﻢ ٤وﻓﻮر اﺣﺰان و ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻨﻮد ﻫﺠﺮان ﺑﺎ دﻟﯽ ﺳــﻮﺧﺘﻪ و ﺧــﺎﻃﺮی اﻓﺮوﺧﺘــﻪ از
آن ﺣﺮﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺮادر اﻋﺰ ﻣﻐﻔﻮر ﻣﺴﻌﻮد ،اﻓﺘﺨﺎر اﻟﺤﮑﻤــﺎء و اﻟﻔﻀــﻼء ،ﻗﻄــﺐ رﺻــﺪ ﺑﻨــﺪ ﻣﺠﺴــﻄﯽ
ّ
ﮔﺸﺎی ،٥ﺷﯿﺦ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد ،رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ،و رﺣﻤﺔ واﺳﻌﻪ ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﻓﻀﻞ و ﺣﮑﻤــﺖ ﮔــﻮی
ﺳﺒﻘﺖ از اﻗﺮان زﻣﺎن رﺑــﻮده و ﻣﻌﻈــﻢ ﻣﻘــﺎﻻت ﻣﺠﺴــﻄﯽ را ﺷــﺮﺣﯽ وﺟﯿــﺰ و ﻣﻠﺨــﺺ ﻣﺸــﺘﻤﻞ ﺑــﺮ
َ
ﻠﻮ ٦اﻣﯿﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﻧﺼــﺮ ﺑــﻦ ﻋــﺮاق
ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺧﺎﺻﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﺮد و در ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت ،اﮐﺮ ﻣﺎﻧﺎﻻؤس را ،ﺑﺮ ﺗ ِ
ﺣﻮاﺷﯽ ﻧﻮﺷﺖ و از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺮاﺋﺐ آﺛﺎر در ﻓﻨﻮن ﻋﻠﻢ در ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧﯽ از اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻓــﺎﻧﯽ رﺣﻠــﺖ
ً
ﻧﻤﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺒﺐ اﻟﺤﺎح ٧اﻓﺘﺮاح ٨آﻧﮑﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﺮده و ﺑﻌﻀــﯽ از آن در ﻣــﻮجﺧﯿــﺰ
ﻃﻮﻓﺎن زﻣﺎن ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪ ،ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺳﻌﯽ ﻧﺎﻣﺸﮑﻮر ﻧﻤﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﺷﻄﺮ ٩از آﺛﺎر ﻣﺒــﺎرﮐﺶ ﺑــﺮ روی
روزﮔﺎر ﻣﺴﻄﻮر ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم آ ن اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .و اﻟﺘﻤﺎس از ﻓﻀﻼء روزﮔﺎر ﻣﯽرود ﮐــﻪ در ﻣﻮاﻗــﻊ زﻟــﻞ
ﺧﻠﻞ رﺳﺪ ،در رد ﻋﻠﻞ درﯾﻎ ﻧﺪارﻧﺪ .و در ﻣﺪاﺣﺾ ١٠ﻏﻮاﻣﺾ اﻣﻌﺎن ١ﺑﺼﺮ و اﻧﻌﺎم ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨــﺪ ﮐــﻪ
 .١ﺧﻢ ﻃﺎﻗﺶ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﻓﻠﮏ ﮔﺮدد ﺟﻔﺖ //ﻟﺐ ﺑﺎﻣﺶ ﻫﻤﻪ در ﮔﻮش زﺣﻞ ﮔﻮﯾﺪ راز )دﯾﻮان ﺳﻠﻤﺎن ﺳﺎوﺟﯽ ،ص . (۵۳۴
 .٢دﯾﻮان ﺳﻠﻤﺎن ﺳﺎوﺟﯽ ،ص .۴۷۰
 .٣ﺣﺎﺟﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺎه ﭘﺴﺮ ارﺷﺪ ﺷﯿﺦ ﺗﻘﯽاﻟﺪﯾﻦ دادا ﻣﺤﻤﺪ ،از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺻﻮﻓﯿﮥ ﯾﺰد در ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی
اﺳﺖ .ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺎه ﻗﻄﺐ زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮده و ﭘﺮﺗﻮ ﺟﻼل ﺑﺮ او زﯾﺎدت ﺑﻮد و ﻧﻘﺪ اوﻟﯿﺎء ﺑﻮد و ﻫﯿﭽﮑﺲ در روی او ﻧﻈﺮ
ﺗﻤﺎم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯽ ﮐﺮدن از ﻏﺎﯾﺖ ﻫﯿﺒﺖ )ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻨﯽّ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦّ » ،
ﺗﺼﻮف ،ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺻﻮﻓﯿﮥ ﯾﺰد در ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی« ،ﻧﺎﻣﮥ
اﻧﺠﻤﻦ ]آﺛﺎر و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ[ ،ش  ، ۱۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۸۲ش ،ص .(۵۰
 .٤ﺗﻔﺎﻗﻢ :ﺑﺰرگ ﮔﺮدﯾﺪن ﮐﺎر.
 .٥ﺧﻀﺮ ﺳﮑﻨﺪرﻣﻨﺶ ﭼﺸﻤﻪ رای /ﻗﻄﺐ رﺻﺪﺑﻨﺪ ﻣﺠﺴﻄﯽ ﮔﺸﺎی )ﻣﺨﺰناﻻﺳﺮار ﻧﻈﺎﻣﯽ  ،ص .(۳۲
ِ .٦ﺗﻠﻮ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ.
 .٧اﻟﺤﺎح :در ﻃﻠﺐ ﭼﯿﺰی اﺻﺮار و ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺮدن ،درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدن ،ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ زاری و اﻟﺘﻤﺎس.
 .٨اﻓﺘﺮاح :ﺳﺮور و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮدن.
 .٩ﺷﻄﺮ :ﻧﯿﻤﮥ ﭼﯿﺰی و ﭘﺎرۀ آن.
ْ
ْ َ
َ
ﺪاﺣﺾ ،ﺟﻤﻊ َﻣﺪﺣﺾ ،ﺑﺮ وزن »ﻣﺮﮐﺰ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺮﺗﮕﺎهﻫﺎ و ﻟﻐﺰﺷﮕﺎهﻫﺎ اﺳﺖ .
 .١٠ﻣ ِ

→

 .١اﻣﻌﺎن :ﺗﯿﺰ ﮐﺮدن ﻧﻈﺮ و دور رﻓﺘﻦ در ﮐﺎری ﯾﻌﻨﯽ در ﮐﺎری ﻏﻮر ﮐﺮدن.
 .٢آﯾﮥ  ۱۹۱ﺳﻮرۀ آل ﻋﻤﺮان :ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺧﺪا را در ﺣﺎل اﯾﺴﺘﺎده و ﻧﺸﺴﺘﻪ ،و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮ ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﻧﺪ ،ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ و در اﺳﺮار
آﻓﺮﯾﻨﺶ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ) .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺘﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٣آﯾﮥ  ۲۶۹ﺳﻮرۀ ﺑﻘﺮه :و ﻫﺮ ﮐﻪ را ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ و داﻧﺶ رﺳﺎﻧﻨﺪ در ﺑﺎره او ﻣﺮﺣﻤﺖ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ.
 .٤اﺻﻄﻨﺎع :ﮔﺰﯾﺪن .اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدن .اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻧﺴﺨﮥ ﺷ رۀ  ۱۶۹ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺸﺮ در ﮐﺎرﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ رﺳﯿﺪه و ﻓﮑﺮﻫﺎ،
َ ْ ﱠ َ َ َ ْ َْ
ﱠ َ َ ْ ُ ُ َ ﱠ َ َ ً َ ُُ ً َ َ َ ٰ ُ ُ ْ َ َََ ﱠ ُ َ
ض«
ﻮﺑ ِﻬﻢ و ﯾﺘﻔﮑﺮون ِﻓﻲ ﺧﻠ ِﻖ اﻟﺴﻤﺎو ِ
آﯾﻪ» :اﻟ ِﺬﯾﻦ ﯾ ﺬﮐﺮون اﻟﻠﻪ ِﻗﯿﺎﻣﺎ وﻗﻌﻮدا وﻋﻠﯽ ﺟﻨ ِ
ات واﻷر ِ
را در ﺑﺴﺎﺋﻂ اﻓﻼک و ﺿﺒﻂ آن ﺣﺮﮐﺎت ﭼﻬﺎ رﺳﯿﺪه
َ َ ْ ُْ َ ْ ْ َ َ ََ ْ ُ َ َ ًْ َ ً ٣
آﯾﻪ» :وﻣﻦ ﯾﺆت اﻟ ِﺤﮑﻤﺔ ﻓﻘ ﺪ أ ِوﺗﻲ ﺧﯿﺮا ﮐ ِﺜﯿﺮا«
اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻖ را از ﻋﻠﻮم ﯾﻘﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻏﺬای ﺧﺎﺻﮥ روح اﺳﺖ و ﺣﻠﯿﮥ ﺑﺎﻗﯽ ﻫﻤﺎن ﻧﺼﯿﺒﯽ ﺗﻤﺎم
ّ
ٰ
ﺗﻌﺎﻟﯽ وﺣﺪه .ﻓﺮغ ﻣﻦ ﮐﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬه اﻟﮑﺘﺎب«.
ﺑﺮﺳﺪ ،اﻧﺸﺎءاﻟﻠﻪ
][۴۸
 .۶۷گ ۱۸۰ر۱۹۹ -ر :رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻲ ﺗﺪاﺧﻞ اﻷﺷﮑﺎل اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ أو اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ از ﻣﺆﻟﻔﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎس
آﻏﺎز » :ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ دو ﻣﻌﺸﺮ ﻣﺘﺴﺎویاﻻﺿﻼع و اﻟﺰواﯾﺎ ﻣﺘﺴﺎویاﻟﺴﻄﻮح رﺳﻢ ﮐﻨﺪ و ﺧﺎﺗﻢ ﻣﺨﻤﺴﯽ
ﮐﻪ اﺿﻼع او ﻣﺜﻞ اﺿﻼع ﻣﻌﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ و .«...
اﻧﺠﺎم ... » :ﯾﮏ ﺿﻠﻊ و ﻧﯿﻢ اﻻ ﻋﻤﻮدی و اﯾﻦ ﻣﺜﻞ سع ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺠﻤﻮع هع ﭼﻬﺎر ﺿﻠﻊ و ﻧﯿﻢ ﺑﻮد
ّ
اﻻ ﻋﻤﻮدی .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ«.
][۴۹
 .۶۸گ ۲۰۰ر۲۰۱ -ر :رﺳﺎﻟﮥ ﻋﻘﺪ اﻧﺎﻣﻞ از ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﯾﺰدی
ّ
اﻟﺮﺣﻤﻦ ّ
اﻟﻠﻪ ّ
اﻟﺮﺣﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﺪ ﭘﺮوردﮔﺎری ﮐﻪ اﺻﻨﺎف اﻟﻄﺎف ﺑﯽ ﻏﺎﯾﺖ و اﻧــﻮاع
آﻏﺎز» :ﺑﺴﻢ
ً
اﺻﻄﻨﺎع ٤ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺘﺶ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺎﻣﻞ اوﻫﺎم و اﻓﻬﺎم ﻋﻘﻼ و اذﮐﯿﺎ اﺻﻼ در ّ
ﺣﯿﺰ ﺣﺼﺮ و اﺣﺼﺎء ﻧﯿﺎﯾﺪ و
درود ﺑﺮ ﻧﺎﻣﺪاری ﮐﻪ ﻫﻢ در ﺷﻤﺎر آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﻫﻢ در ﺣﺴﺎب داﻧﺶ و ﺑﯿﻨﺶ اول ﻣﺎ ﯾﻌﻘﺪ ﺑﻪ اﻟﺤﺼﺮ ﺟﺰ
ذات رﺳﺎﻟﺖ آﯾﺎت او ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻣﺮﺧﺺ ﻧﮕﺮدد و ﻧﺸﺎﯾﺪ .«...
اﻧﺠﺎم ...» :و اﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺪ ده ﻫﺰار ،از ﻃﺮف اﻧﻤﻠﮥ اﺑﻬﺎم ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﻤﺎم اﻧﻤﻠﮥ
ﺳﺒﺎﺑﻪ و ﺑﻌﺾ از ﻋﻘﺪۀ دوم او ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺮ ﻧﺎﺧﻦ ﺳﺒﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﺮ ﻧﺎﺧﻦ اﺑﻬﺎم ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺮﻓﺶ ﺑﻪ ﻃﺮف
ّ
ﻋﻠﯽ ّ
اﻟﻠﻪ ٰ
ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﻪ اﺟﻤﻌﯿﻦّ .ﺗﻤ ﺖ رﺳﺎﻟﻪ ﻋﻘﺪ اﻷﻧﺎﻣﻞ«.
او ﻣﺘﺼﻞ .وﺻﻠﯽ
٢

١۶۵

ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎ

١۶۶

 .۱ﻣﻮﺿــﻮع اﯾــﻦ رﺳــﺎﻟﻪ ﺷــﻨﺎﺧﺖ اﺳــﻄﺮﻻب و ﮐــﺎرﺑﺮد آن اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﻪ زﺑــﺎن ﻓﺎرﺳــﯽ ﺗﻮﺳــﻂ
ﺧﻮاﺟﻪﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭼﻮن دارای ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺎب ﯾﺎ ﻣﺪﺧﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺷــﻬﺮت
ﯾﺎﻓﺘﻪ .ﺷﺮحﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﺘﺎح ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺎب در اﺳﻄﺮﻻب از ﻣﻮﻻ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﯿﺎ
ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ )۸۱۷ق( ،ﻣﻄﻠﻊاﻻﻧﻮار از ﻓﺼﯿﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻋﻠﯿﺸﯿﺮ ﻧﻮاﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺷﺮح ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی )۸۸۹ق(.
١
از ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺎب ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻣﺘﻌﺪدی در اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ در
ﺳﺎلﻫﺎی ۱۲۷۶ش۱۳۱۶ ،ش و ۱۳۱۹ش ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ و ﯾــﮏ ﺑــﺎر ﻧﯿــﺰ در ۱۳۳۵ش ،ﺑــﻪ ﺗﺼــﺤﯿﺢ
٢
ﻣﺪرس رﺿﻮی ،ﭼﺎپ ﺳﺮﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۲اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺘﻨﯽ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻄﺮﻻب اﺳﺖ ﮐــﻪ در آن ﺟــﺪوﻟﯽ ﺑــﺎ
ﻋﻨﻮان »ﺟﺪول اﻧﺤﺮاف« آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﺆﻟﻔﮥ زاوﯾﮥ اﻧﺤﺮاف ﻗﺒﻠــﻪ ﺑــﺮای ﺷــﻬﺮﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .اﮔﺮ زاوﯾﮥ اﻧﺤﺮاف ﻣﺤﻞ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﺑــﻪ اﻧــﺪازۀ زاوﯾــﮥ
ً
اﻧﺤﺮاف از ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ را ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ از روش ﺳﺎدهای ﮐﻪ ﻣﻌﻤــﻮﻻ در رﺳــﺎﻟﻪﻫﺎی
اﺳﻄﺮﻻب ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ :در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻓﺘــﺎب ﺑــﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ارﺗﻔــﺎع ﺧــﻮد ﻣﯽرﺳــﺪ،
اﺳﻄﺮﻻب را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﯾﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﻬﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ در دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺳﭙﺲ ﻋﻀــﺎده را در
راﺳﺘﺎی آﻓﺘﺎب ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺳﺎﯾﮥ ﻟﺒﻨﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻋﻀﺎده اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻀﺎده
راﺳﺘﺎی ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻋﻀﺎده را ﺑﻪ اﻧﺪازۀ زاوﯾﮥ اﻧﺤﺮاف ﺑﮕﺮداﻧﯿﻢ ،ﻋﻀﺎده در
راﺳﺘﺎی ﻗﺒﻠﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
در ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی اﺳﻄﺮﻻب ،اﺑﺘﺪا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻏﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع روزاﻧﮥ آن ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺳﭙﺲ روش ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﮐــﺎر ﻣــﯽرود .ﻧﻤﻮﻧــﮥ اﯾــﻦ روﻧــﺪ در رﺳــﺎﻟﮥ ﻓﺎرﺳــﯽ ﮐﺘــﺎب ﻓــﻲ ﻣﻌﺮﻓــﺔ
اﻷﺳﻄﺮﻻب ٣ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺻﻮﻓﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ٤.در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی اﺳــﻄﺮﻻب،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﯿﻨﮥ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 .۳اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺰ از رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﻄﺮﻻب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .روش ﻋﺮﺿﻪ ﺷــﺪه در اﯾــﻦ
 .١ﻓﻬﺮﺳﺘﻮارۀ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ،ج  ، ۴ص .۲۸۳۱ -۲۸۲۹
 .٢داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﺟﻠﺪ  ،۱۳۷۹ ،۵ذﯾﻞ ﻣﺪﺧﻞ » ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺎب در ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﻄﺮﻻب« ،ص .۱۹۳ -۱۹۲
 .٣ﻧﺴﺨﮥ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  -۴۸۰/۳م ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺳﻄﺮﻻب در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ آن ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎﯾﺎن ﺳﺠﺎد ﻧﯿﮏﻓﻬﻢ ﺧﻮبروان و ﭘﻮﯾﺎن ﺷﻬﯿﺪی در ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۳۸۸ ،۸ص
 ۱۰۲ -۵۵ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .٤ﮐﺘﺎب ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺳﻄﺮﻻب ،گ ۱۱۰پ۱۱۲ -پ.

1. Persian Literature, vol. II, part I, p. 9.

 .٢ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﮏ ،ج  ،۶ص .۴۱۱
ّ
 .٣ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ج  ، ۳ﺻﺺ .۱۶۲۲ -۱۶۲۱

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻧﺴﺨﮥ ﺷ رۀ  ۱۶۹ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ

ﻣﺘﻦ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺘﻦ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ و در آن ﻣﻘﺪار اﻧﺤﺮاف از ﭘﯿﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ روش ﺑﺮ اﯾــﻦ اﻣــﺮ
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻫﺸﺘﻢ ﺟﻮزا ﯾﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﺮ
در ﻣﮑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﻤﺖاﻟﺮأ س ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در روش ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﻣــﺘﻦ ،اﺑﺘــﺪا ﻋﻼﻣﺘــﯽ ﺑــﺮ
ﻫﺸﺘﻢ ﺟﻮزا ﯾﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺮ روی ﻣﻨﻄﻘﺔاﻟﺒﺮوج ﻋﻨﮑﺒﻮت اﺳﻄﺮﻻب ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺳﭙﺲ
اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ را ﺑﺮ ﺧﻂ وﺳﻂ اﻟﺴــﻤﺎء ﻗــﺮار ﻣــﯽدﻫﯿﻢ و ﺑــﺮ ﻣﮑــﺎن ﻣــﺮی ﺟــﺪی ﻋﻼﻣﺘــﯽ ﺑــﺮ ﺣﺠــﺮه
ﻣﯽﮔ ﺬارﯾﻢ .ﺳﭙﺲ ﻋﻨﮑﺒﻮت را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺮی ﺟﺪی ﺑﺮ روی ﺣﺠﺮه ﺑﻪ اﻧﺪازۀ اﺧــﺘﻼف
ﻃﻮل ﺷﻬﺮ و ﻣﮑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﺟﻬﺖ ﮔﺮدش ﻋﻨﮑﺒﻮت ﺑﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﯾﺎ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮدن ﺷــﻬﺮ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﻣﮑــﻪ
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺣﺎل ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ روی ﻣﻨﻄﻘﺔاﻟﺒﺮوج ﻋﻨﮑﺒﻮت ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﺮ ﮐﺪام داﯾﺮۀ ﺳﻤﺖ
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ داﯾﺮۀ ﺳﻤﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار اﻧﺤﺮاف ﺷﻬﺮ از ﻣﮑﻪ اﺳﺖ.
 .۴اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺘﻨﯽ درﺑﺎرۀ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﻄﺮﻻب اﺳﺖ .روش ﻋﺮﺿــﻪ ﺷــﺪه در اﯾــﻦ ﻣــﺘﻦ
ﻫﻤﺎن روش ﺑﻨﺪ  ۲اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در اﯾﻦ روش ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ .در
اﯾﻦ روش اﺑﺘﺪا ارﺗﻔﺎع ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﺎ ﻋﻀﺎده اﻧﺪازه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺳﭙﺲ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔاﻟﺒﺮوج
را ﺑﺮ ﻣﻘﻨﻄﺮۀ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺳﻤﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﺮ اﺳﻄﺮﻻب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺳــﭙﺲ
ﻋﻀﺎده را در ﭘﺸﺖ اﺳﻄﺮﻻب ﺑﺮ ﺳﻤﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ و اﺳﻄﺮﻻب را ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻀــﺎده
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .اﺳﻄﺮﻻب را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﮥ ﻟﺒﻨﻪ ﺑﺮ ﻋﻀﺎده
ﺑﯿﻔﺘﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻂ وﺳﻂ اﻟﺴﻤﺎء ﺑﺮ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر ﻣﺤﻞ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از اﯾﻦﺟــﺎ ﺑــﻪ ﺑﻌــﺪ
روش ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ اول ﺑﻮد.
 .۵در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﮐﻪ از رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﻄﺮﻻب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻫﻤﺎن روش ﺑﻨﺪ  ۳ﺑﺮای ﯾــﺎﻓﺘﻦ
زاوﯾﮥ اﻧﺤﺮاف ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۶اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ در ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ و دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﮥ اول راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎ اﻋــﺪاد
ﺻﺤﯿﺢ )ﻣﻔﺘﻮﺣﺎت( و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ ﺑﺎب اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم در ﻣﻮرد اﻋﺪاد ﮐﺴﺮی و در ﭘﻨﺞ ﺑﺎب اﺳﺖ.
اﺳﺘﻮری در ﮐﺘﺎب ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻫﺮوی اﺷﺎره ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪای از آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ
 ۱۵۲۵در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﺎدﻟﯿﺎن وﺟﻮد دارد ١.در اﯾﺮان ﭼﻬﺎر ﻧﺴﺨﻪ از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐــﻪ ﻧﺴــﺨﮥ
ّ
ﺷﻤﺎرۀ  ۳۴۲۵/۴ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﮏ )در ﺗﻬﺮان( ٢و ﻧﺴﺨﮥ ﺷــﻤﺎرۀ  ۱/۱۴۸ -۱۴۸/۴ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﮥ آﯾــﺖ اﻟﻠــﻪ
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ) ٣ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ( ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﮥ ﭘﺎرﯾﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۳۱۰۵/۱ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ

١۶٧

١۶٨

ﻣﻠﮏ )در ﺗﻬﺮان( ١و ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۲۲۶ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳﻨﺎ ٢دو ﺑﺎب اﺿﺎﻓﯽ دارﻧــﺪ ﮐــﻪ »در ﺟــﺬر اﻋــﺪاد
ﺻﺤﯿﺢ« و »در ﻣﺴﺎﺣﺖ« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﻧﺴﺨﮥ ﭘﺎرﯾﺲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .۷اﯾﻦ ﺟﺪول ﮐﻪ در ﻧﻪ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ »اﻟﻘﻮس«» ،اﻟﺠﯿﺐ« و »اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ« ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ،
در ﺳﻪ ردﯾﻒ ﺳﯿﻨﻮس ﮐﻤﺎنﻫﺎی از ﯾﮏ ﺗﺎ ﻧﻮد درﺟﻪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﻤﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺪول از
ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺤﺴﺎب ﻏﯿﺎث اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ٣.ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ ﺟﺪول در اﻧﺘﻬﺎی
ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .۸ﺟﺪوﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ  ۳۰ﺳﻄﺮ ﮐﻪ از ﯾﮏ )ا( ﺗﺎ ﻧﻮد درﺟﻪ ) ص( ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﻤﻞ در ﺳﻪ ردﯾﻒ آﻣﺪه و
ﻫﺮ ردﯾﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ »اﻟﻘﻮس«» ،اﻟﺴﻬﻢ«» ،ا ﻟﺘﻔﺎﺿﻞ«» ،اﻟﺴﻬﻢ« و »اﻟﻘﻮس« اﺳﺖ.
 .۹اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺑﺎب ﺳﻮم ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺤﺴﺎب اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺜﺎل آن از ﻓﺼــﻞ دوم
ﺑﺎب دوم ﮐﺘﺎب ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻔﺎوت
در ﮐﻠﻤﺎت و واژهﻫﺎ در ﻓﺼﻞ اول ﺑﺎب دوم رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺨﺘﺼﺮی در ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺮوی )گ ۱۵ر-
۱۵پ ،ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۳۱۰۵ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻣﻠﮏ ﺗﻬﺮان( آﻣﺪه اﺳﺖ.
در اداﻣﮥ آن ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »در ﺑﯿﺎن ﻣﺨﺎرج ﮐﺴﺮﻫﺎ« )گ ۳۸ر۳۹ -ر( آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن
در رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺨﺘﺼﺮی در ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﺤﻤﻮد ﻫﺮوی )گ ۱۵پ۱۸ -ر ،ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۳۱۰۵ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﮥ
ﻣﻠﯽ ﻣﻠﮏ ﺗﻬﺮان( ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻨﺪی دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻓﺎﯾﺪه« )۳۹ر۳۹ -پ( آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .۱۰در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺬر ،ﺟﺬر ﻋﺪد  ۱۰۴۹۷۶ﺑﺎ رﺳﻢ ﺟــﺪول
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۳۲۴اﺳﺖ .روش اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﺬر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روش اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﺬر در ﮐﺘﺎب
ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺤﺴﺎب اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺟﺬر آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﮐﺘﺎب ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﺤﺴﺎب اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در دو ﻧﺴﺨﮥ رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺨﺘﺼﺮی در ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﺤﻤﻮد ﻫﺮوی )ﻧﺴﺨﮥ ۱۲۲۶س ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﮥ
ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ و ﻧﺴﺨﮥ  ۳۱۰۵/۱ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻣﻠﮏ ﺗﻬﺮان( آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .۱۱در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﮥ ﻗﺒﻠﻪﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﻮس اﻧﺤـﺮاف ﻗﺒﻠــﮥ ﺷــﻬﺮ
اﺻﻔﻬﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ .دﯾﻮﯾﺪ آ .ﮐﯿﻨﮓ ٤ﺑﺤﺚ ﮔﺬراﯾﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﻮﯾﺮ آن در ﮐﺘــﺎب
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﮐﺮدن راﺳﺘﺎی ﻣﮑﻪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ آن ٥آورده اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ در اﻧﺘﻬﺎی
ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .١ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﮏ ،ج  ،۶ص .۲۲۲
 .٢ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ،ج  ،۲ص .۱۷۲
 .٣ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺤﺴﺎب ،ص .۲۷۴

4. David A. King
5. World-Maps for Finding the Direction and Distance to Mecca, Brill, 1999, pp. 93-94.
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 .۱۲اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﺟﻬﺖ ﮐﻠﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ  ،ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻏﺮﺑﯽ ،و ﺷﺮﻗﯽ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻮل
و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻣﻘﺪار ﻋﺮض ﻣﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ  ۲۱درﺟﻪ و  ۴۰دﻗﯿﻘﻪ ﺷــﻤﺎﻟﯽ ﮔــﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ از زﯾــﺞ ﺑﺘــﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺗــﺎ زﯾــﺞ اﯾﻠﺨــﺎﻧﯽ و زﯾــﺞ
اﻟﻎﺑﯿﮓ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .۱۳اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺎب در ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﻄﺮﻻب ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
از ﺷﺮﺣﯽ ﺑﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻦ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﻤﺖ از ارﺗﻔﺎع اﺳﺖ ﮐــﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽــﻪ در
ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷﺪ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻄﺮﻻب ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
 .۱۴اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﻄﺮﻻب و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن اﺳﺖ .روش ﺑﻪ ﮐﺎر
رﻓﺘﻪ ،ﻫﻤﺎن روش ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ  ۳و  ۵اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺷﯿﻮۀ ﭘﯿﺪا ﮐــﺮدن زاوﯾــﮥ اﻧﺤـﺮاف ،ﺗﻌﯿــﯿﻦ
ﺟﻬﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻦ ارﺗﻔﺎع ،ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
ﺳﻤﺖ ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻀﺎدۀ ﭘﺸﺖ اﺳﻄﺮﻻب ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۱۵اﯾﻦ ﻣﺘﻦ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از داﯾﺮۀ ﻫﻨﺪی در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﻂ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر و ﺧﻂ ﺷــﺮق-
ﻏﺮب اﺳﺖ.
 .۱۶اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ آن را ﺑﺮای
ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔــﺮ داﯾــﺮهای ﻋﻈﯿﻤــﻪ ﭼﻨــﺎن ﺗﺮﺳــﯿﻢ ﺷــﻮد ﮐــﻪ از
ﺳﻤﺖاﻟﺮأس ﻣﺎ و از ﺳﻤﺖاﻟﺮأس ﻣﮑﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ،ﺗﻘﺎﻃﻊ اﯾﻦ داﯾﺮه ﺑﺎ داﯾﺮۀ اﻓﻖ ﺳــﻤﺖ ﻗﺒﻠــﻪ را ﻧﺸــﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻗﻮﺳﯽ از داﯾﺮۀ اﻓﻖ را ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ و ﻧﻘﻄﮥ ﺗﻘﺎﻃﻊ راﺳﺘﺎی ﺷﻤﺎل-ﺟﻨﻮب واﻗﻊ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؛ ﻗﻮس اﻧﺤﺮاف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ ﺷﯿﻮۀ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃــﻮل و
ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .روش اول ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻄﺮﻻب
در ﺑﻨﺪ  ۳ﺷﺮح داده ﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ وﺟﻮد دارد و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺟــﺎی اﯾﻨﮑــﻪ
ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ا ﺳﻄﺮﻻب ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﺮ ﺳﻤﺖاﻟﺮأس ﻣﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد را
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ رﺻﺪ ﺳﺎﯾﮥ ﺷﺎﺧﺺ در آن زﻣﺎن ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .روش دوﻣﯽ ﮐــﻪ
در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺎن روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺞ ﺑﺘﺎﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨــﯽ ﺑــﺎ داﺷــﺘﻦ
اﺧﺘﻼف ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ و ﻣﮑﻪ ،ﯾﮏ داﯾﺮه و دو ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑــﺮ ﻫــﻢ ﺑــﺮ زﻣــﯿﻦ ﺗﺮﺳــﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ اﯾﻦ دوﺧﻂ را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ داﯾﺮه ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﻂ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠــﻪ را ﻧﺸــﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﮥ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺘﻦ ،
ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ  ۸۸درﺟﻪ و  ۲۱دﻗﯿﻘﻪ و ﻃﻮل ﻣﮑﻪ ﺷﺼﺖ )ﺑﺎﻻی ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﺗﻐﯿﯿـﺮ داده
ﺷﺪه اﺳﺖ( و ﻫﻔﺖ درﺟﻪ )اول ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ ﺧﻂ ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺻﻔﺮ دﻗﯿﻘﻪ( از ﺳﺎﺣﻞ
ﻏﺮﺑﯽ و اﺧﺘﻼف آنﻫﺎ  ۲۱درﺟﻪ و  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﺮض ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ  ۴۰درﺟﻪ و ﻋﺮض ﻣﮑﻪ

١۶٩

 ۲۱درﺟﻪ و  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ و اﺧﺘﻼف آنﻫﺎ  ۱۸درﺟﻪ و ﭼﻬﻞ دﻗﯿﻘﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘــﺎدﯾﺮ ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑــﺎ
ﻣﻘﺎدﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﻌﻮدی ١در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻟﻎ ﺑﯿــﮓ ﻣﺘﻔــﺎوت
اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ روش دوم ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ و روش اول دﻗﯿﻖﺗﺮ اﺳﺖ.

١٧٠

 .۱۷در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ روش ﺑﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﺟﻬﺖ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺘﻦ ،ﻃﻮل و ﻋﺮض ﻣﮑﻪ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۷۷درﺟﻪ و  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ و  ۲۱درﺟﻪ و  ۴۰دﻗﯿﻘﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ در ﺗﻌﺪادی از ﻣﻨﺎﺑﻊ از
ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺞ اﻟﻎﺑﯿﮓ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻃﻮل و ﻋﺮض اﺑﺮﻗﻮه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ  ۸۷درﺟــﻪ و  ۱۰دﻗﯿﻘــﻪ و ۳۱
درﺟﻪ و  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در زﯾﺞ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.

 .۱۸در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ روش ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ روش ﺑﺘﺎﻧﯽ ﻧﺤــﻮۀ ﺗﺮﺳــﯿﻢ ﻧﻘﺸــﻪ ای ﺑـﺮای
 .١ج  ،۲ص  ۵۵۱و .۵۷۶
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ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﻮل و ﻋﺮض ﻣﮑﻪ در اﯾــﻦ ﻣــﺘﻦ ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ  ۷۷درﺟــﻪ و  ۲۲درﺟــﻪ
داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻨﺒــﻊ آن ﻣﺸــﺨﺺ ﻧﯿﺴــﺖ .ﻃــﻮل و ﻋــﺮض
ﺷﯿﺮاز ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۸۸درﺟﻪ و  ۳۲درﺟﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾــﻦ روش ﺑــﺮ روی ﻣﺮﺑﻌــﯽ از ﺟــﻨﺲ
ﭼﻮب ﯾــﺎ ﺑــﺮﻧﺞ ،ﺟــﺪوﻟﯽ ﺗﺮﺳــﯿﻢ ﻣﯽﺷــﻮد ﮐــﻪ ﯾــﮏ ﺿــﻠﻊ آن ﻧﺸــﺎﻧﺪﻫﻨﺪۀ ﻃــﻮل و ﺿــﻠﻊ دﯾﮕــﺮ آن
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﻋﺮض اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻘــﺎﻃﻊ ﻣﺤــﻮر ﻋــﺮض و
ﻃﻮل ﺷﻬﺮ روی ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﮥ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﻣﮑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠــﻪ
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪه و ﺗﺼــﻮﯾﺮ ﻣــﻮرد
ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ در گ ۴۷ر آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .۱۹در اﯾﻦ ﭘﺎره ﻣﺘﻦ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﻣﺘﻘﺎوت از ﻣﺘﻮن ﻗﺒﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر دﻗﯿﻖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ ،ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ ،ﺷﻬﺮ ﯾﺰد ،ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳــﺖ .ﻃــﻮل و ﻋــﺮض ﻣﮑــﻪ ﺑــﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۷۷درﺟﻪ و  ۲۱درﺟﻪ و  ۴۰دﻗﯿﻘﻪ و ﻃﻮل و ﻋﺮض ﯾﺰد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۸۹درﺟــﻪ و  ۳۱درﺟــﻪ و ۳۰
دﻗﯿﻘﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۲۰اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﻟﻔﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﮔﻮﯾﺎ در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی در ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺳﻪ ﻗﺴﻢ و ﻫﺮ
ﻗﺴﻢ در ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪه و ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ :در ذﮐﺮ اﺳﺎﻣﯽ و اﻟﻔﺎﻇﯽ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻫﻞ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﻋﺖ اﺳﺖ.
ﻗﺴﻢ اول :در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺴﯿﻂﻫﺎی ﻣﺴﻄﺢ ،و در آن ﭼﻬﺎر ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺖ .ﻗﺎﻋــﺪۀ اول :در ﻣﺴــﺎﺣﺖ
ﻣﺜﻠﺜﺎت .ﻗﺎﻋﺪۀ دوم :در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮﺑﻌﺎت .ﻗﺎﻋﺪۀ ﺳــﻮم :در ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﻣــﺪورات .ﻗﺎﻋــﺪۀ ﭼﻬــﺎرم :در
ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺷﮑﺎل ﮐﺜﯿﺮةاﻻﺿﻼع.
ﻗﺴﻢ دوم :در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺠﺴﻤﺎت ،و در آن ﻣﻘﺪﻣــﻪ و ﭼﻬــﺎر ﻗﺎﻋــﺪه اﺳــﺖ .ﻣﻘﺪﻣــﻪ :در اﺳــﺎﻣﯽ
ﻣﺠﺴﻤﺎت و رﺳﻮم آن .ﻗﺎﻋﺪۀ اول :در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﺠﺴﻤﻪ.
ﻗﺎﻋﺪۀ دوم :در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺪورات ﻣﺠﺴﻤﻪ .ﻗﺎﻋﺪۀ ﺳــﻮم :در ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﻣﻨﺸــﻮرات و ﻣﺨﺮوﻃــﺎت.
ﻗﺎﻋﺪۀ ﭼﻬﺎرم :در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺠﺴﻤﺎت ﮐﺜﯿﺮةاﻻﺿﻼع و ﻣﺮﮐﺒﺎت.
ﻗﺴﻢ ﺳﻮم :در ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻦﻫﺎ و ﮐﻮهﻫﺎ و ﭼﺎهﻫﺎ و داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻘﺪار آﻟﺖﻫﺎی ﻋﻤﺎرات ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻔﺎ و ﺑﺮآورد
و ﻧﻮادر اﯾﻦ ﻋﻠﻢ از ﻗﺴﻤﺖ زﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻏﯿﺮ آن ،و در اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﭼﻬﺎر ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺪﻣﻪ :در ذﮐﺮ ﻣﻌﯿــﺎر
ُ
ّﻗﺴﺎﻣﺎن و ﺣ ّﺴﺎب ﺑﺮ آن .ﻗﺎﻋﺪۀ اول :در ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻦﻫﺎ .ﻗﺎﻋﺪۀ دوم :در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻮهﻫﺎ و ﭼﺎهﻫﺎ.
ﻗﺎﻋﺪۀ ﺳﻮم :در داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻘﺪار آﻻت ﻋﻤﺎرات ﺑﻪ اﺳــﺘﯿﻔﺎ .ﻗﺎﻋــﺪۀ ﭼﻬــﺎرم :در ﻧــﻮادر ﻣﺴــﺎﺣﺖ در
ﻗﺴﻤﺖ زﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻏﯿﺮ آن.
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ )ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ،(۵۳۷۹/۶ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان
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ّ
)ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  (۱۵۹۲۷و ﻧﺴﺨﮥ ﻧﺎﻗﺼﯽ از آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕ ﺎﻧﯽ در ﻗــﻢ
)ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  (۱/۱۴۸ -۱۴۸/۵ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ٢.ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿــﺰ در ﺧــﺎرج اﯾــﺮان
٣
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
 .۲۱اﯾﻦ ﻣﺘﻦ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻔﺮ ﻗﻨﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی آن ﺷﮑﻠﯽ ﻫﻢ رﺳﻢ ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ذﮐﺮ اﻟﻤﻮازﯾﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻮزن ﺑﻬﺎ اﻷرﺿﻮن« در ﮐﺘﺎب اﻧﺒﺎط اﻟﻤﯿــﺎة اﻟﺨﻔﯿــﺔ
ﺗﺎﻟﯿﻒ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﺮﺟﯽ ) -...ح ۴۲۰ق( ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در آن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۲۲اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﻫﺸﺖ ﺑﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ زﯾــﺮ ﺗــﺪوﯾﻦ ﺷــﺪه اﺳــﺖ :ﺑــﺎب اول :در ﺑﯿــﺎن
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮐﻪ ﻻﺑﺪﺳﺖ از ﻣﻌﺮﻓــﺖ آن؛ ﺑــﺎب دوم :در آ ﻻت ﻣﺴــﺎﺣﺖ؛ ﺑــﺎب ﺳــﻮم :در ﻣﺴــﺎﺣﺖ
ﻣﺜﻠﺜﺎت؛ ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم :در ﻣﺴﺎﺣﺖ داﯾﺮه؛ ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ :در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻌﯿﻦ؛ ﺑــﺎب ﺷﺸــﻢ :در ﻣﺴــﺎﺣﺖ
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻤﻌﯿﻦ؛ ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﺤﺮف؛ ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :در ذﮐﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﻘﺮﯾﺐ.
 .۲۳اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺑﺨﺶ »ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ« از رﺳﺎﻟﮥ ﻏﻨﯿــﺔ ُ
٤
اﻟﺤ ّﺴــﺎب ﻓــﻲ ﻋﻠــﻢ اﻟﺤﺴــﺎب
ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ) -...ح ۶۷۱ق( اﺳﺖ.
 .۲۴اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از ﻗﺴﻢ ﭼﻬﺎرم ﮐﺘﺎب ﻟﺐ اﻟﺤﺴﺎب ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﯾﻮﺳــﻒ ﻣﻨﺸــﯽ )ﺳــﺪۀ
۶ﻫـ( ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »در ﻣﺴﺎﺣﺖ و اﻧﻮاع آن« )ص  ۲۵۸ -۲۲۰و  (۲۰۶ -۱۷۲اﺳﺖ.
 .۲۵ﻣﺴﺌﻠﻪ :ﺷﺨﺼﯽ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮ و ﻣــﺎل ﻣﺠﻬــﻮل ﺑﮕﺬاﺷــﺖ .در ﻗﺴــﻤﺖ ،ﭘﺴــﺮان
درﺟﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻗﺪر وﺳﻊ ﭼﯿﺰی ﺑﺮﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﮕﻪ ﻣﻨﺎزﻋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ رﻓﺘﻨﺪ .ﺣﺎﮐﻢ از ﮐﻤﯿﺖ
ﻧﻬﺐ ﻫﺮ ﯾﮏ واﻗﻒ ﺷﺪ .ﭘﺲ اول را ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ رﺑﻮدهای ﻧﺼﻔﯽ رد ﮐﻦ و ﺛﺎﻧﯽ را ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺛﻠﺚ
آﻧﭽﻪ رﺑﻮده ای رﮐﻦ اﺳﺖ و ﺛﺎﻟﺚ را ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ رﺑﻊ آن رد ﮐﻨﺪ و از راﺑﻊ ﺧﻤﺲ ﺧﻮاﺳﺖ .آﻧﮕﻪ اﻣﻮال ﻣﺮدود
را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮد .ﻧﺼﯿﺐ ﻫﻤﻪﺷﺎن ﻣﺘﺴﺎوی ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﺣﻖ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ .اﺻﻞ ﺗﺮﮐﻪ
ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﭼﻪ رﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ روش ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺒﺮ و اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ  ٥ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳــﯽ ،و رﺳــﺎﻟﺔ ﻓــﻲ ﻃﺮﯾــﻖ اﻟﻤﺴــﺎﺋﻞ
اﻟﻌﺪدﯾﺔ ٦ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی )ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی( و ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب ٧ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی آﻣﺪه اﺳﺖ.
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 .١ﭼﻮن اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺨﺘﺼﺮی در ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﺤﻤﻮد ﻫﺮوی آﻣﺪه و ﻫﺮ دو ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،در ﻓﻬﺮﺳﺖ ذﮐﺮی از آن
ّ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ) ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﯾﺔاﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ج  ۵و  ،۶ص  ،۳۵۸۹ -۳۵۸۸ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺷﻤﺎرۀ
.(۱۱۱۹۷
 .٢ﻓﻬﺮﺳﺘﮕﺎن ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ اﯾﺮان ،ج  ، ۱۴ص ۴۰۵ -۴۰۴؛ ﻓﻬﺮﺳﺘﻮارۀ دﺳﺘﻨﻮﺷﺖﻫﺎی اﯾﺮان ،ج  ، ۴ص .۱۱۳۸
 .٣ﻓﻬﺮﺳﺘﻮارۀ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ،ج  ،۴ص .۲۶۸۱
 .٤ﻏﻨﯿﺔ اﻟﺤﺴﺎب ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺴﺎب ،گ ۸۳ر۱۳۰ -ر.
 .٥رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺒﺮ واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ،ﻣﺴﺌﻠﮥ  ،۱۶ص .۱۰۲ -۹۹
 .٦رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﺪدﯾﺔ ،ص .۳۵ -۳۰
 .٧ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب ،گ ۱۳۲پ )ﻣﺴﺌﻠﮥ  ۷۴از ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﮥ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺸﻢ ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ(.

 .١ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﯿﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎدﻻﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻬﻮﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎدﻻت اﺳﺖ.
 .٢ﺑﺮای اﻃﻼع از روش ﺧﻄﺄﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) ۱۳۹۶ﺷﻤﺎرۀ ﭘﯿﺎﭘﯽ
 ،(۱۱ص .۷۶ -۷۵
 .٣ﻟﺐ اﻟﺤﺴﺎب ،ص .۱۵۱
 .٤رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﺪدﯾﺔ ،ص .۵۸ -۵۶
 .٥ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺤﺴﺎب ،ص .۵۰۰ -۴۹۹
 .٦ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب ،گ ۱۲۵ر۱۲۵ -پ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻧﺴﺨﮥ ﺷ رۀ  ۱۶۹ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ

ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻃﻮﺳﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ،و ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی در ﻣﻮرد ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .در ﻫﺮ دو رﺳﺎﻟﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﺳﯿﺎﻟﻪ  ١ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی آن را ﺑﻪ روش ﻣﻔﺘﻮﺣﺎت ﺣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .۲۶در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺶﮔﺎﻧﮥ ﻣﻔﺮده و ﻣﻘﺘﺮﻧﮥ ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۲۷در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ روش ﺧﻄﺄﯾﻦ ٢اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ در اوﻟﯽ دو ﺧﻄﺎ زاﯾﺪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،در
دوﻣﯽ دو ﺧﻄﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺳﻮﻣﯽ ﯾﮑﯽ از دو ﺧﻄﺎ ﻧﺎﻗﺺ و دﯾﮕﺮی زاﯾﺪ اﺳﺖ.
 .۲۸ﻣﺴﺌﻠﻪ :ﺷﺨﺼﯽ اﻧﮕﺸﺘﺮی زر دارد ﺑﻪ وزن ﭘﻨﺞ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﺎ ﻧﮕﯿﻦ ﻟﻌــﻞ .ﻗﯿﻤــﺖ زر ﯾــﮏ ﻣﺜﻘــﺎل
ﭼﻬﺎر دﯾﻨﺎر و ﻗﯿﻤﺖ ﻟﻌﻞ ﯾﮏ ﻣﺜﻘﺎل ده دﯾﻨﺎر و ﻣﺠﻤﻮع ]ﻗﯿﻤﺖ[ اﻧﮕﺸﺘﺮی ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر دﯾﻨﺎر .ﻣﻘﺪار
زر و ﻟﻌﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ دو روش ﺧﻄﺄﯾﻦ و ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺣﻞ ﺷﺪه و در آن از رﺳﻢاﻟﺨﻂ ﺳﯿﺎق ﻫﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
٣
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ دوم ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺴﻢ ﺳﻮم ﻟﺐ اﻟﺤﺴﺎب  ،ﺳﺆال دﻫﻢ رﺳﺎﻟﺔ ﻓــﻲ ﻃﺮﯾــﻖ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﺪدﯾﺔ ،٤ﻣﺜﺎل ﺷﺸﻢ ﻓﺼﻞ اول ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻔﺘــﺎح اﻟﺤﺴــﺎب ،٥ﻣﺴــﺌﻠﮥ »ﺳــﻪ
)ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺷﻤﺎرۀ  «(۶۵ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺸﻢ ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب ٦اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﯾﻮﺳــﻒ
ﻣﻨﺸ ﯽ آن را ﺑﻪ روش ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ،ﺣﺴﯿﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی آن را ﺑﻪ روش ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ،
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ آن را ﺑﻪ روش ﻣﻔﺘﻮﺣﺎت و ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی ﻋﻼوه ﺑﺮ دو راه ﺣﻞ ﻓﻮق آن را ﺑﻪ
روش ﺧﻄﺄﯾﻦ ﻫﻢ ﺣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .۲۹در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرده ﻗﻀﯿﮥ ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم ﮐﺘﺎب اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس ﺑﯿﺎن و ﺑﺎ رﺳــﻢ ﺷــﮑﻞ ﺻــﻮرت
ﻗﻀﯿﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه و ﻫﯿﭽﮑﺪام اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ و ﻣﺘﻦ
ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻗﻠﯿﺪس آﻣﺪه ﺗﻔﺎوت دارد.
 .۳۰اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﺣﺴﺎب ﺧﻄﺄﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﻗﺴــﻄﺎ ﺑــﻦ ﻟﻮﻗــﺎ اﺛﺒــﺎت ﺷــﺪه
اﺳﺖ .ﻗﺴﻄﺎ ﺑﻦ ﻟﻮﻗﺎ رﺳﺎﻟﻪای ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻟﻘﺴﻄﺎ ﺑﻦ ﻟﻮﻗﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻫــﺎن ﻋﻠـ ٰ
ـﯽ ﻋﻤــﻞ ﺣﺴــﺎب
اﻟﺨﻄﺄﯾﻦ دارد ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای آن روش ﺧﻄﺄﯾﻦ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ روش را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده و در
اداﻣﮥ آن و در ﻃﯽ ﺳﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ روش ﺧﻄﺄﯾﻦ را اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ در

١٧٣

١٧۴

اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺮﻫﺎن روش ﺧﻄﺄﯾﻦ اﺳﺖ و ﻣﺘﻦ آن ﺑﺎ ﻣــﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟــﮥ ﻗﺴــﻄﺎ
١
ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺎوت دارد.
 . ۳۱اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺎب اول ﮐﺘﺎب ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
» ﻓﻲ ا ﺳﺘﺨﺮاج أﺿﻼع ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﻀﻠﻌﺎت« اﺳﺖ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﮥ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ اﻋــﺪاد ﺳــﻄﺮﻫﺎی ﻣﺜﻠــﺚ
ﺣﺴﺎﺑﯽ اﺳﺖ ٢.اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺟﺪاوﻟﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب رﺳﻢ ﺷﺪه در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ.
٣
 .۳۲اﯾﻦ ﺟﺪول در ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺎب اول ﮐﺘﺎب ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﺤﺴﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .۳۳اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ ﮐﺘﺎب اﻋﻤﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﯿﮥ اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎی ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮز ﺑﯿﺎن
آن ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺑﻮاﺳﺤﺎق ﮐﻮﺑﻨﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻔﺎوت دارد.
 .۳۴اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺴﺌﻠﮥ اول ﺑﺎب ﻧﻬﻢ اﻋﻤﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﯿﻪ ااﺑﻮاﻟﻮﻓﺎی ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
 .۳۵ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺘﻮازی اﻻﺿﻼع ،ﻟﻮزی و ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ،
ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺤﺮف ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽﻫﺎ ،ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟـﺖ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :اول آﻧﮑﻪ ﻣﻨﺤﺮف دارای ﯾﮏ زاوﯾﮥ ﻗﺎﺋﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دوم آﻧﮑﻪ دو ﺿﻠﻊ ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ
ﻣﺘﻮازی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﻮم آﻧﮑﻪ دو زاوﯾﮥ ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ ﻗﺎﺋﻤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو زاوﯾﻪ ﯾﺎ ﻣﺠﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻫﻢ و ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺎرم آﻧﮑﻪ در ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ ﻧﻪ زاوﯾﮥ ﻗﺎﺋﻤﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ اﺿﻼﻋﯽ ﻣﺘﻮازی .در ﮐﻨﺎر ﺑﯿــﺎن
ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ رﺳﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﺪدی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .۳۶در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ روﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺘﺴﺎوی اﻻﺿﻼع ﺗﻮﺿــﯿﺢ داده ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
ﺳﭙﺲ ﻃﺮﯾﻘﮥ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺿﻠﻊ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﻔﺮوض ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﺎ رﺳﻢ
ﺷﮑﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و آن را روش ﻫﻨﺪی ]ﻫﻨﺪﺳﯽ؟[ ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﺿﻠﻊ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﻔﺮوﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
 .۳۷در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ آورده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺻﻮرت اﯾــﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
ﻣﺴﺌﻠﻪ :در ﻃﻠﺐ ﺿﻠﻊ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﮐﻪ ]ﻣﺴﺎﺣﺖ[ آن ﻣﺜﻠﺚ ]ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ[ ﻣﺴﺪس ﻣﻔﺮوض ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ :اﮔﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺎ در داﺧﻞ ﻣﺜﻠﺚ ابج ﻧﻘﻄــﻪ]ای[ ﻓــﺮض ﮐﻨــﯿﻢ ﮐــﻪ ﭼــﻮن از آن
ﻧﻘﻄﻪ ﺧﻄﻮط ﺑﻪ زواﯾﺎ]ی[ ﻣﺜﻠﺚ ﮐﺸﯿﻢ ،ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ ﻣﺘﺴﺎوی ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺷﻮد.
]ﻣﺴﺌﻠﻪ [:و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﮏ ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺜﻠﺚ ابج ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺜﻞ
 .١ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﮐﺎوه ﯾﺰدی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی» ،ﺑﺮﻫﺎن ﻗﺴﻄﺎ ﺑﻦ ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺮای ﻗﺎﻋﺪۀ ﺧﻄﺄﯾﻦ« ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﺎل
ﺷﺸﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۶ص .۸۳ -۵۸
 .٢ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﺎﻟﺘﺨﺖ واﻟﺘﺮاب ،ص .۷۴ -۷۱
 .٣ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﺎﻟﺘﺨﺖ واﻟﺘﺮاب ،ص .۶۳

اﺟﺰاء اﻋﺪاد اﻟﺘﺎم
اوﺳﺎط
اﻋﺪاد ﺗﺎم
۱
۱
۳
۲
۱
۶
۷
۴
۲ ۱
۲۸
۱۵
۸
۴ ۲ ۱
۱۲۰
۳۱ ۱۶
۸ ۴ ۲ ۱
۴۹۶
۶۳ ۳۲
۱۶ ۸ ۴ ۲ ۱
۲۰۱۶
۱۲۷ ۶۴ ۳۲ ۱۶ ۸ ۴ ۲ ۱ ۸۱۲۸

۱۴
۳۰
۶۲
۱۲۶
۲۵۴

۶۰
۲۴۸ ۱۲۴
۱۰۰۸ ۵۰۴ ۲۵۲
۴۰۶۴ ۲۰۳۲ ۱۰۱۶ ۵۰۸

ﭘﺲ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺪد ﺗﺎم و ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ اﻋﺪاد ﺟﺪول ﺗﻮﺿــﯿﺢ داده ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺪاﮐﺮدن اﺟﺰاء ﻋــﺪد  ۴۹۶ﺗﻮﺿــﯿﺢ داده ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﺑــﺮای ﻣﺜــﺎل ﭼﮕــﻮﻧﮕﯽ
ﭘﯿﺪاﮐﺮدن اﺟﺰاء ﻋﺪد  ۴۹۶ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۳۹در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ دو روش ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی ﻣﺤﺾ اﻋﺪاد ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۴۰ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
ﻣﺴﺌﻠﻪ :اﮔﺮ ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﮐﺲ در ﺷﺮاء داﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .و اول ﻣﺮ ﺛﺎﻧﯽ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐــﻪ :ﻧﺼــﻒ
]ﻣﺎل[ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ده ﺗﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻬﺎء داﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد؛ و ﺛﺎﻧﯽ ﻣﺮ ﺛﺎﻟﺚ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ :ﺛﻠﺚ ﻣﺎل ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ده ﺗﺎ ﻣﺮا
َ
ﺑﻬﺎء داﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺮ اول را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ :رﺑﻊ ﻣﺎل ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ده ﺗﺎ ﻣﺮا ﺛ َﻤﻦ داﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد.
ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﻗﺮار ﭼﻮن ﻋﻄﻒ و اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮد و ﻣﺎل ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ :ﺑﺮ ﻋﻤﺮو
ﺳﻪ ﻫﺰار دﯾﻨﺎر اﺳﺖ و رﺑﻊ ﻣﺎل زﯾﺪ و ﺑﺮ زﯾﺪ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار دﯾﻨﺎر اﺳﺖ اﻻ ﺧﻤﺲ ﻣﺎل ﻋﻤﺮو؛ ]ﻣﺎل[ ﻫــﺮ
ﯾﮏ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﮏ اﻗﺮار در ﻋﻄﻒ و اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﻪ اﺟﺰا ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮏ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ ﻋﻤﺮو ﺳﻪ ﻫــﺰار و ﺛﻼﺛــﺔ
ارﺑﺎع ﻣﺎل زﯾﺪ و ﺑﺮ زﯾﺪ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار دﯾﻨﺎر اﺳﺖ اﻻ ارﺑﻌﺔ اﺧﻤﺎس ﻣﺎل ﻋﻤﺮو؛ ﻣﺎل ﻫﺮ ﯾﮏ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻧﺴﺨﮥ ﺷ رۀ  ۱۶۹ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ

ﻧﺼﻒ و ﺛﻠﺚ و رﺑﻊ ،ﭼﻨﺎﻧﮏ ﻧﺼﻒ ﻣﻼﺻﻖ ﺿﻠﻊ اب ﺑﻮد و ﺛﻠﺚ ﻣﻼﺻﻖ ﺿﻠﻊ بج و رﺑﻊ ﻣﻼﺻــﻖ
ﺿﻠﻊ اج.
ﻣﺴﺌﻠﻪ :اﮔﺮ ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺧﻂ ﻣﺠﻬﻮل دارﯾــﻢ و ﻣﺠﻬــﻮل ﺧــﻂ اول و ﺛــﺎﻧﯽ ﻣﺜــﻞ ﻣﻘــﺪار ا و
ﻣﺠﻤﻮع ﺧﻂ ﺛﺎﻧﯽ و ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺪار ب و ﻣﺠﻤﻮع ﺧﻂ ﺛﺎﻟﺚ و اول ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺪار ج ،ﻣﻘﺪار ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﺧﻄﻮط ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ در ﮐﺘﺎب اﻋﻤﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﯿﮥ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
 .۳۸در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﺪول زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ:

١٧۵

١٧۶

ﻣﺴﺌﻠﮥ اول ﺑﻪ روش ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﺴﺌﻠﮥ دوم و ﺳﻮم ﺑﻪ روش ﻣﻔﺘﻮﺣﺎت ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﮐﺜﺮ ﮐﺘﺐ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد آن اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد :ﻣﺴــﺌﻠﮥ ﺷﺸــﻢ ﺧﺎﺗﻤــﮥ
دوم ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺤﺴﺎب ،١ﻟﻄﯿﻔﮥ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم ﻟﻄﺎﯾﻒ اﻟﺤﺴﺎب ،٢ﻣﺜﺎل و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ٣ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم ﻣﻘﺎﻟﮥ
ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺤﺴﺎب و ﻣﺴﺎﺋﻞ »ﯾﺞ« و»ﯾﺪ« ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺸﻢ ﺑــﺎب ﻫﻔــﺘﻢ ﻋﯿــﻮن اﻟﺤﺴــﺎب ٤و
ﻣﺜﺎل ﻧﻮع ﺛﺎﻧﯽ ﻓﺼﻞ در ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻋﺪاد در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻼﻗﯽ از ﺑﺎب ﺷﺸﻢ ﻗﺴﻢ ﺳﻮم ﻟﺐ اﻟﺤﺴﺎب.٥
 .۴۱اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ دارای ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ اول ﺷﮑﻠﯽ ) ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ( رﺳﻢ ﺷﺪه و
در ﺣﺎﺷﯿﮥ آن ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ» :در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻂ اس ﺟﺬر واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ او ﺧﻂ
ام ﺟﺬر واﺣﺪ و ﺛﻠﺚ ﺑﻮد .و ﭼﻮن ﺧﻂ ام ﺟﺬر واﺣﺪ ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ او ﺧﻂ اک ﺟﺬر واﺣﺪ و ﺛﻠﺚ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻟﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻂ اﺻﻐﺮ ﺟﺬر واﺣﺪ ﻓﺮض ﮐﻨﻨﺪ وﺗﺮ او ﺟﺬر واﺣﺪ و ﺛﻠــﺚ ﺑــﻮد ﺑــﻪ
ّ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ او و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺘﻨﺎﻫﯽ ﻣﯽرود و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﺪ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ«.
در ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ ﻣﺘﻦ روﺷﯽ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺬر ﺗﻮانﻫــﺎی ﻋــﺪد دو ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻗﻀــﯿﮥ
ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﻪ و ﻣﺘﺴﺎوی اﻟﺴﺎﻗﯿﻨﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺿﻼع
ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺗﺮ آن ﺟﺬر دو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺑﺮ روی وﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﺜﻠﺚ ،ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﻪ ﻣﺘﺴﺎوی اﻟﺴﺎﻗﯿﻦ
دﯾﮕﺮی ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ ،وﺗﺮ آن ﺟﺬر ﭼﻬﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﯽ آﺧﺮ.
در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم روش ﻫﻨﺪﺳﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﺬر اﻋﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻀﯿﮥ ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس و
ﻣﺜﻠﺚﻫﺎﯾﯽ ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﺿﻠﻊ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ﯾــﮏ اﺳــﺖ ،آﻣــﺪه اﺳــﺖ .ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ﮐــﻪ اﺑﺘــﺪا ﻣﺜﻠــﺚ
ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﻪای ﺑﺎ دو ﺿﻠﻊ زاوﯾﮥ ﻗﺎﺋﻤﻪ ﯾﮏ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺗﺮ آن ﺟﺬر دو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ
ﺑﺮ وﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﺜﻠﺚ ،ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﻪای ﺑﻪ ﺿﻠﻊ ﯾﮏ ﺑﻨﺎﮐﻨﯿﻢ ،وﺗﺮ آن ﺟﺬر ﺳﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤــﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺗﺮ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻌﺪی ﺟﺬر ﭼﻬﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﺎ اﻟﯽ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻬﺎﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﮐﺎر را اداﻣﻪ داد.
ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﻣﺘﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺜﻠﺚﻫﺎی ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪازۀ ﯾﮏ ﺿﻠﻊ آﻧﻬﺎ ﻣﺸــﺘﺮک
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻤﻢ ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن روش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻪﺗﺎﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرﺳﯽ ﺑﯿــﺎن ﺷــﺪه
ً
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻌﺪ از آن آورده ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .۴۲اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻪﺗﺎﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرﺳــﯽ
اﺳﺖ .در ﻓﺼﻞ اول ﺳﻪ روش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در روش اول از اﻋﺪاد ﻓﺮد اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪه
 .١اﻟﻠﺒﺎب ﻓﻲ ﺷﺮح ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺤﺴﺎب ،ص .۳۷۱ -۳۶۶
 .٢ﻟﻄﺎﯾﻒ اﻟﺤﺴﺎب ،ص .۳۳
 .٣ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺤﺴﺎب ،ص .۵۴۸ -۵۳۸
 .٤ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب ،گ ۱۰۴ر و ۱۰۴پ.
 .٥ﻟﺐ اﻟﺤﺴﺎب ،ص .۱۳۸ -۱۳۷

را آورده اﺳﺖ .ﻣﺮﺗﺒﮥ اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ  ۴اﺳﺖ و وﻓــﻖ آن  ۳۴و ﺗﻌــﺪاد ﺧﺎﻧــﻪﻫــﺎی آن  ۱۶اﺳــﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻊ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ،۱۶ﻋﺪد اول اﺳﺖ .ﺗﻔﺎﺿﻞ وﻓﻖ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺮﺗﺒﮥ آن ،ﮐﻪ ﻋﺪد
 ۳۰اﺳﺖ ،ﻋﺪد دوم و وﻓﻖ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﻢ ،ﮐﻪ  ۳۴اﺳﺖ ،ﻋﺪد ﺳﻮم اﺳﺖ.
در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪی )گ ۱۲۶پ( روش اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ )گ ۱۲۶پ( روش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻪﺗﺎﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرﺳﯽ از ﻣﻀﺎرب ﭼﻬﺎر اﺳﺖ ،ﮐﻪ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻫﺮ ﻋﺪدی ﮐﻪ او را رﺑــﻊ ﺑﺎﺷــﺪ ،از وی ﻣﺜﻠﺜــﯽ ﻗــﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾــﻪ
ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﮏ آن ﻋﺪد ﺿﻠﻊ ﺛﺎﻧﯽ ﺑﻮد و ﭼ ﻮن رﺑﻊ وی ﺑﺮ وی اﻓﺰاﯾﯽ وﺗﺮ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻮد و ﭼﻮن رﺑــﻊ
وی از وی ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻨﯽ ﺿﻠﻊ اول ﺑﺎﺷﺪ« .ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻋﺪد  ۱۲را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ روش
ﻓﻮق دو ﻋﺪد دﯾﮕﺮ  ۹و  ۱۶را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻧﺴﺨﮥ ﺷ رۀ  ۱۶۹ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ

اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﻋﺪد ﻓﺮدی ،ﻏﯿﺮ از ﯾﮏ ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ آن ﻋﺪد ﻣﻔﺮوض ﯾﮑﯽ از اﺿﻼع ﻣﺜﻠــﺚ
اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ آن ﻋﺪد ﻓﺮد را در ﺷﻤﺎرۀ آن در دﻧﺒﺎﻟﮥ اﻋﺪاد ﻓﺮد ﺿﺮب ﮐﺮده ،ﺗﺎ ﻋﺪد دوم ﺣﺎﺻﻞ ﺷــﻮد.
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺪد ﺳﻮم ،ﯾﮏ واﺣﺪ ﺑﻪ ﻋﺪد دوم اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
روش دوم ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻀﺮب ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﺪد ﭼﻬﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺪد اول در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺳﭙﺲ آن را در ﻋﺪد ﻣﺮﺗﺒﻪاش در دﻧﺒﺎﻟﮥ ﻣﻀﺎرب ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﺪد ﭼﻬﺎر ﺿﺮب ﮐﺮده اﺳــﺖ .ﭘــﺲ از آن از
ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﯾﮏ واﺣﺪ ﮐﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻋﺪد دوم ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ .ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪﮐﺮدن ﯾﮏ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب
ﻋﺪد ﺳﻮم را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ.
ﻣﺆﻟﻒ در روش ﺳﻮم از اﻋﺪاد ﻣﺮﺑﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻌﯽ دﻟﺨﻮاﻫﯽ را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺪد اول در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﺬر اﯾﻦ ﻋﺪد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﮥ آن در دﻧﺒﺎﻟﮥ اﻋﺪاد ﻣﺮﺑﻌﯽ اﺳﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ
آورده و ﻧﺼﻒ آن را در ﻋﺪدی ﮐﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻌﯽ اﺳﺖ ،ﺿﺮب ﮐﺮده و ﻋﺪد دوم را ﺑﻪ
دﺳﺖ آورده .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻌﯽ ﯾﮏ واﺣﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و در ﻧﺼﻒ ﻣﻘﺪار ﺟﺬر ﺿﺮب ﮐﺮده و ﻋﺪد
ﺳﻮم را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ از ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯽﺗﻮان از ﯾــﮏ ﺳــﻪﺗـ ﺎﯾﯽ
ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرﺳﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ .او ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻊ را ﻋــﺪد اول ،ﺗﻔﺎﺿــﻞ وﻓــﻖ
ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ را ،ﮐﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ وﻓﻖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺪد دوم ،و وﻓﻖ ﻣﺮﺑﻊ را ﻋﺪد ﺳﻮم در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ
۸ ۱۱ ۱۴ ۱
۱۳ ۲ ۷ ۱۲
۳ ۱۶ ۹ ۶
۱۰ ۵ ۴ ۱۵

١٧٧

١٧٨

ﻣﺆﻟﻒ در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ )گ ۱۲۶پ۱۲۷ -ر( اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻀﺎﯾﺎی  ۱۳و  ۱۴ﻣﻘﺎﻟﮥ
دﻫﻢ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻪﺗﺎﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد .وی ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ» :ﻫــﺮ ﺧــﻂ ﮐــﻪ
ﺟﻬﺖ ﺿﻠﻊ ﻣﺜﻠﺚ ﻓﺮض ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻧﺼﻒ وی ﻣﺮﺑﻊ ﮔﺮداﻧﺪ و دو ﻋﺪد ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻀﺮوب آن ﻫﺮ
دو ﻣﺜﻞ آن ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن از آن ﻫﺮ دو ﻋﺪد ،اﻗﻞ ﺑﺮ اﮐﺜﺮ اﻓﺰاﯾﺪ وﺗﺮ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﭼﻮن اﻗﻞ از اﮐﺜﺮ
ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺿﻠﻊ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﻪ«.
ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻋﺪد  ۲۰را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺼﻒ آن را ﮐﻪ  ۱۰اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﺮده و ﺣﺎﺻﻞ را ﮐــﻪ
ﻋﺪد  ۱۰۰اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب دو ﻋﺪد ۱و  ۲ ،۱۰۰و  ۴ ،۵۰و  ۵ ،۲۵و  ۲۰در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﺳﻪﺗﺎﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرﺳﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ.
در ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻌﺪی ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﻪﺗﺎﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ ،ﻧﻈﯿﺮ  ۳و ۴
و  ،۵ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺳﻪ ﺗﺎﯾﯽ ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺿﺮب آﻧﻬﺎ در اﻋﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
در ﺑﻨﺪ ﺑﻌﺪی )گ ۱۲۷ر( ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻟﻘﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﺜﻠﺜﺎت« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ» :اﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﻧــﻮع از
ﻣﺜﻠﺜﺎت اوﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮل ﻣﻨﺸﺂت او از ﺗﻮاﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ و اﺻﻮل اﯾﺸﺎن از ﺿﻮاﺑﻂ
ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺧﺎرج اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ۲۹ ،۲۱ ،۲۰ :و دﯾﮕﺮ  ۶۵ ،۵۶ ،۳۳و ﺳﻪ دﯾﮕــﺮ  ۸۹ ،۸۰ ،۳۹و ﭼﻬــﺎرم
 ۷۳ ،۵۵ ،۴۸و ﭘﻨﺠﻢ  ۹۷ ،۶۵ ،۷۲و ﻋﻠﯽ ﻫﺬا از اﻣﺜﺎل اﯾﻦ .و اﯾﻦ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ را اﺻــﻠﯽ و ﺿــﺎﺑﻄﻪای
ّ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﻣﺜﻠﺜﺎت او؛ اﻧﺸﺎءاﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد ]و[ از ﻗﻮه ﺑﻪ ﻓﻌﻞ آﯾﺪ«.
در ﺑﻨﺪی در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ )گ ۱۲۷پ( و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺴﺌﻠﺔ اﻟﻨﺎﻗﺺ« ﻃﺮﯾﻘﮥ ﮐﻠــﯽ ﭘﯿــﺪاﮐﺮدن
ﺳﻪﺗﺎﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرﺳﯽ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐــﺎر ،ﻋــﺪد ﻣﺮﮐــﺐ  m.nرا در ﻧﻈــﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮده ،و ﺣﺎﺻﻞ آن ، A = 2 m.n ،را اﻧﺪازۀ ﯾﮏ ﺿﻠﻊ ﻣﺜﻠﺚ ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﺳﭙﺲ  mو n
را ﻣﺮﺑﻊ ﻧﻤﻮده و ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﻫﻢ ﮐﻢ ﻧﻤﻮده ،و ﺣﺎﺻﻞﻫﺎ را ،ﮐﻪ  b = m2 + n2و

 c = m2 - n 2 , m > nﻫﺴﺘﻨﺪ ،دو ﻋﺪد دﯾﮕﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .وی ﺑـﺮای ﻣﺜــﺎل ﻋــﺪد  ۱۲را در ﻧﻈــﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﻣﺬﮐﻮر و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﯾﮥ  ۱۲ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب دو ﻋﺪد  ۳و  ۲ ،۴و  ۱ ،۶و
 ۱۲ﺳﻪﺗﺎﯾﯽﻫﺎی  ۲۵ ،۷ ،۲۴و  ۴۰ ،۳۲ ،۲۴و  ۱۴۵ ،۱۴۳ ،۲۴را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ.
 .۴۳اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ در ﺑﺮگ ۱۱۵پ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮد ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع آن
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺤﯿﻂ داﯾﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻄﺮ آن را در ﻋﺪد »ﭘﯽ« ﺿﺮب ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺮای ﻋﺪد ﭘﯽ اﺑﺘﺪا
ﻋﺪد ﺳﻪ و ﺳﻪ ﺑﯿﺴﺘﻢ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻘﺪار ﻣﺤﯿﻂ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻄﺮ داﯾﺮه
را در ﺟﺬر ده ﺿﺮب ﮐﺮد و ﺑﺎز ﺑﺮای دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻘﺪار ﻣﺤﯿﻂ ،ﻣﯽ ﺗــﻮان ﻣﺮﺑــﻊ ﻗﻄــﺮ داﯾــﺮه را در ده
ﺿﺮب ﮐﺮده و ﺟﺬر آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
 .۴۴در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻤﺎنﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﻧﺼﻒ داﯾــﺮه را ﺷــﺮح داده و ﺳــﭙﺲ ﺑــﻪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺤﯿﻂ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﺪوﻟﯽ )گ۱۲۸پ( ﺷﺎﻣﻞ دو ﺳﺘﻮن و ﺷﺼﺖ

ﺟﺪول ﺿﺮب اﻋﺪاد )ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﻨﺪی(
۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴
۱۸ ۱۵ ۱۲ ۳
۲۴ ۲۰ ۱۶ ۴
۳۰ ۲۵
۵
۳۶
۶
۷
۸
۹

۲۱
۲۸
۳۵
۴۲
۴۹

۲۴
۳۲
۴۰
۴۸
۵۶
۶۴

۲۷
۳۶
۴۵
۵۴
۶۳
۷۲
۸۱

ﺟﺪول ﺿﺮب اﻋﺪاد )ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﻤﻞ(
ح ط
د ه و ز
ج ﯾﺐ ﯾﻪ ﯾﺢ ﮐﺎ ﮐﺪ
د ﯾﻮ ک ﮐﺪ ﮐﺢ ﻟﺐ
ﮐﻪ ل ﻟﻪ م
ه
ﻟﻮ ﻣﺐ ﻣﺢ
و
ﻣﻂ ﻧﻮ
ز
ﺳﺪ
ح
ط

ﮐﺰ
ﻟﻮ
ﻣﻪ
ﻧﺪ
ﺳﺞ
ﻋﺐ
ﻓﺎ

ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺟﺪول ﺿﺮب ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ در ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت اﺑﯿﺎت داﺧﻞ ﻣﺘﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ه )  (۵و ) (۶ز ) (۷ح )(۸

ط ) (۹

د ) (۴

ج ) (۳ﺟﺪﯾﺐ ﺟﻬﯿﻪ ﺟﻮﯾﺢ ﺟﺰﮐﺎ ﺟﺤﮑﺪ
د ) (۴ددﯾﻮ دﻫﮏ دوﮐﺪ دزﮐﺢ دﺣﻠﺐ
ﻫﻬﮑﻪ ﻫﻮل ﻫﺰﻟﻪ ﻫﺤﻢ
ه ) (۵
ووﻟﻮ وزﻣﺐ وﺣﻤﺢ
و ) (۶
ززﻣﻂ زﺣﻨﻮ
ز ) (۷
ﺣﺤﺴﺪ
ح )(۸
ط )(۹

ﺟﻄﮑﺰ
دﻃﻠﻮ
ﻫﻄﻤﻪ
وﻃﻨﺪ
زﻃﺴﺞ
ﺣﻄﻌﺐ
ﻃﻄﻔﺎ

 .۴۷اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﯿﻪ اﻟﺼﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳــﯿﺔ ﺗــﺄﻟﯿﻒ اﺑﻮاﻟﻮﻓــﺎی

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻧﺴﺨﮥ ﺷ رۀ  ۱۶۹ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ

و ﯾﮏ ﺳﻄﺮ آورده اﺳﺖ .در ﺳﺘﻮن اول ،اﻋﺪاد از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ۶۰و در ﺳﺘﻮن دوم ﺳﯿﻨﻮس ﮐﻤﺎنﻫﺎ ،ﺷﺎﻣﻞ
اﺟﺰاء و دﻗﺎﯾﻖ و ﺛﻮاﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺆﻟﻒ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﺟﺪول ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻤﺎنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
 .۴۵در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﭘــﺲ از ﺑﯿــﺎن دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،دو ﻣﺜــﺎل ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ در در ﻣــﻮرد ﻣﺤﺎﺳــﺒﮥ ﺿــﻠﻊ
ﻫﺸﺖﺿﻠﻌﯽ و ﻫﻔﺖﺿﻠﻌﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮﺑﻌﺎت اﺿﻼع ﻣﻀﻠﻌﺎت ﻣﺘﺴﺎویاﻻﺿﻼع
و اﻟﺰواﯾﺎ در داﯾﺮه ﺑﺮای ﻣﺜﻠﺚ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .۴۶در ﺟﺪول زﯾﺮ ،ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب اﻋﺪاد  ۳ﺗﺎ  ،۹ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد دو رﻗﻤــﯽ اﺳــﺖ ،ﺑــﻪ
ﺣﺴﺎب ﻫﻨﺪی و ﺟﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.

١٧٩

١٨٠

ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ )۳۸۸ -۳۲۸ق( اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺗﻮﺳــﻂ ﺷــﯿﺦ ﻧﺠﻢ اﻟــﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤــﻮد )ﺑـﺮادر اﺑــﻮ اﺳــﺤﺎق
ﮐﻮﺑﻨﺎﻧﯽ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ وی اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮده و ﺑﺨﺶﻫــﺎﯾﯽ از
آن ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮده و اﺑﻮاﺳﺤﺎق ﮐﻮﺑﻨﺎﻧﯽ )ﻧﯿﻤﮥ دوم ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫﺠــﺮی( ﺑــﻪ ﺗﺸــﻮﯾﻖ ﺷــﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ
١
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺷﺎه ،ﻣﻌﻤﺎر و ﻣﻬﻨﺪس ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ،اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
٣
از ﮐﺘﺎب اﻋﻤﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﯿﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ٢:ﺷﺶ ﻧﺴﺨﻪ در ﻣﺼﺮ و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ در
ﺗﺮﮐﯿﻪ .٤ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ از آن ﻫﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﮥ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﺨﮥ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ
ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ .ﻓﺮاﻧﺘﺲ وﭘﮑﻪ از روی ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﻮﺑﻨﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﻣــﺬﮐﻮر را ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ ﻗـﺮار داده و
٦
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از آن را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده و در »ﻣﺠﻠﮥ آﺳﯿﺎﯾﯽ « ٥آورده اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ وﭘﮑﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪاش در ﻣﺠﻠﻪ آﺳﯿﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪ
ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺑــﺎب ﻫﺸــﺘﻢ ﻧﺴــﺨﮥ
ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﺎﺗﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ )ﯾﻌﻨﯽ ﺑــﺮگ ۱۰۸ر
ﺗﺎ ﺳﻄﺮ دوم ﺑﺮگ ۱۱۱پ( آورده ﺑﻮد ،از ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﻮﺑﻨﺎﻧﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .۴۸ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ اﺧﺮاج ﻋﻘﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻣﺮوز ﻃﺮز ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮔﺮهﻫﺎ اﺳﺖ .ﮔﺮه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ از ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﮐﻪ در ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻣﮑﻤــﻞ
ُ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .از ﮔﺮه ﭼﯿﻨﯽ در ﮐﺎﺷﯿﮑﺎری ،ﺧﺎﺗﻢﮐﺎری و ﺳﺎﺧﺖ دربﻫﺎی ارﺳﯽ ٧در ﻧﺠﺎری اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ  ۱۱۰ﮔﺮه ﻫﻨﺪﺳﯽ وﺟﻮد دارد ٨.ﻣﺆﻟﻒ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ )گ ۱۹۱ر( ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪای از
اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ در ﺑﺎرۀ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﯾﮏ ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﻬﻤﯽ و ﯾﮏ ﻫﺬﻟﻮﻟﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ارﺗﻔﺎع و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺿﻠﻊ آن ﺑﺎ وﺗﺮش ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﻣﺘﺄﺛﺮ
٩
از ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮده ،زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﻢ دﻗﯿﻖ ﯾﮏ ﻃﺮح ﮐﺎﺷﯿﮑﺎری ﻻزم اﺳﺖ.
 .١ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪ ،ص  .۱۵ -۱۴ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺟﻌﻔﺮ آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﭼﺎووﺷﯽ در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﻌﺎرف ،ﺷﻤﺎرۀ ) ۳۷ﻓﺮوردﯾﻦ -ﺗﯿﺮ ،۱۳۷۵
ص  (۱۰۴-۸۵ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎب اﻋﻤﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎی ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺮ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ«.
2. Rosenfeld, B. A. and Ekmeleddin İhsanoğlu, p. 97, no. M3.

 .٣ﻗﺎﻫﺮه )ﻓﻠﮏ ۶۹۶۵؛ رﯾﺎﺿﻪ  ،۳۶۶ ،۲۶۰/۱ﻋﻠﻮم .(۳۱۰۲۴
 .٤اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل )اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﺎ .(۲۷۵۳

5. Woepcke, F., pp. 309–359.

 .٦ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دوم ﮐﺘﺎب ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﯿﺨﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺷﻮد.
 .٧ارﺳﯽ :ﻧﻮﻋﯽ در و ﭘﻨﺠﺮۀ ﭼﻮﺑﯽ ﻣﺸﺒﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪ اش ﺷﯿﺸﮥ ﮐﻮﭼﮏ رﻧﮕﯿﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و از ﮐﻨﺎرﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﻮر را از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ًﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ )اﯾﺴﺘﺎده( ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻻروﻧﺪه
ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن و ﭘﺎﯾﯿﻦ روﻧﺪه ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﯾﻮار اﺿﻼع ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﮥ اﺗﺎق را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و از ﺳﻘﻒ ﺗﺎ ﮐﻒ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺖ.
 .٨ذﺑﯿﺤﯿﺎن ،ﺑﻬﺮوز ،ﯾﺎدی از رﺿﺎ ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،۱۳۹۵ ،ص .۱۳۸
 .٩ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ ،ﯾﺎن پ» ،.ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺮوﻃﯽ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ« ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴﻦ اﻣﯿﻨﯽ ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎرۀ

←

→
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ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻧﺴﺨﮥ ﺷ رۀ  ۱۶۹ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ

ﭼﻮن اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدی دارد ،ﻣﻘﺎﻻت و ﮐﺘﺎبﻫﺎی زﯾﺎدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻠﺮو ﻧﺠﯿﺐ اوﻏﻠﻮ ١در ﺳﺎل ۲۰۱۷م ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ
و دو ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﮥ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻓﺎرﺳﯽ در ﺑﺎرۀ ﺗﺪاﺧﻞ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﺸــﺎﺑﻪ و
ﻣﺘﻮاﻓﻖ« ٢ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
٣
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺑﻪ ﯾﺎد آﻟﭙﺎی اوزدورال و ﮐﺘﺎب ﻧﺎﺗﻤﺎﻣﺶ
٤
ﻓﺼﻞ  :۱ﻫﻨﺪﺳﻪﻫﺎی ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ،ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد اﺷﺘﺮاک ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ و ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ
٥
ﻓﺼﻞ  :۲ﺳﻨﺘﯽ دﯾﺮﯾﻨﻪ در ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻋﻤﻠﯽ :ﺳﻄﻮر ﮔﻮﯾﺎی ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ
٦
ﻓﺼﻞ  :۳ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎس در ﻣﻮرد اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ
٧
ﻓﺼﻞ  :۴ﻣﻘﺪﻣﺎت
ﺿﻤﯿﻤﮥ اول :ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘﻦ رﺳﺎﻟﻪ )ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اوزدورال اﻧﺠﺎم ﺷﺪه( و وﯾﺮاﯾﺶ آن )ﺗﻮﺳــﻂ وﯾﻠــﺮ م.
ﺗﺎﮐﺴﺘﻮن (٨و ﺷﺮح اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ رﺳﺎﻟﻪ )از ﻧﺠﯿﺐ اوﻏﻠﻮ(.
ﺿﻤﯿﻤﮥ دوم :ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ.
٩
ﺗﺮﺳﯿﻢﻫﺎی اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﻤﯿﻤﮥ اول ﮐﺘﺎب ﻫﻨﺪﺳﮥ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۴۹رﺳﺎﻟﮥ ﻋﻘﺪ اﻧﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻘﺪ ،رﺳــﺎﻟﻪ ای در ﺑــﺎرۀ ﺷــﻤﺎرش ﺑﺎ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺍﻧﮕﺸﺖ )ﻋﻘــﺪ(
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍز ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺍﻧﮕﺸﺘان دﺳﺖ رﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻩﺍی ﺍﺧﺘﺼﺎص داده ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی
دﺳﺖ راﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ آﺣﺎد و ﻋﺸﺮات و ﺑﻨﺪﻫﺎی دﺳﺖ ﭼــﭗ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪۀ ﻣــﺂت و اﻟــﻮف اﺳــﺖ و ﻫﻨﮔــﺎم
ﺷﻤﺎرش آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
١٠
از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ) ۲۴ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن( در اﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .در آﯾﯿﻦ دوازدﻫﻢ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﻤﺎرش اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ١١ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ در اداﻣﮥ ﺿﻤﯿﻤﮥ اول در ﮐﺘﺎب

١٨١

ﻫﻨﺪﺳﮥ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ١.ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی )زﻧــﺪه در ۱۰۴۹ق( ﻫــﻢ در ﻋﯿــﻮن اﻟﺤﺴــﺎب اﯾــﻦ
٢
ﻣﻄﺎﻟﺐ را آورده اﺳﺖ.

١٨٢

ﻣﻨﺎﺑﻊ
 .۱اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻏﻨﯿﺔ اﻟﺤﺴﺎب ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺴﺎب ،ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۶۴۲۸ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ؛
 .۲اﻓﺸﺎر ،اﯾﺮج و داﻧﺶﭘﮋوه ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ،ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﻧﺴــﺨﻪ ﻫﺎی ﺧﻄــﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﻪ و ﻣــﻮزه ﻣﻠــﯽ ﻣﻠــﮏ ،ﺟﻠــﺪ ۶
)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ و ﺟﻨﮓﻫﺎ( ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺣﺠﺘﯽ و اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺰوی۱۳۶۶ ،؛
 .۳اﻧﺠﻮی ﺷﯿﺮازی ،ﻣﯿﺮ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی  ،وﯾﺮاﺳــﺘﮥ دﮐﺘــﺮ رﺣــﯿﻢ ﻋﻔﯿﻔــﯽ ،ﭼــﺎپ دوم ،ﻣﺸــﻬﺪ،
اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻬﺪ۱۳۵۱ ،؛
 .۴اﻧﻮری ،دﯾﻮان اﻧﻮری ،ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﺪرس رﺿﻮی ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﺣﺴﺎن ﯾﺎرﺷﺎﻃﺮ ،ﺗﻬﺮان ،ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ و
ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب۱۳۳۷ ،؛
 .۵ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ ،اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،اﻟﺘﻔﻬﯿﻢ ﻷواﺋﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻨﺠﯿﻢ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﺎﺋﯽ،
ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ؛
 .۶ﻫﻤﻮ ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻌﻮدی ،ﺟﻠﺪ  ،۲ﭼﺎپ اول ،ﺣﯿﺪرآﺑﺎد دﮐﻦ ،داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ۱۳۷۴ ،ق؛
 .۷ﺑﺎﺑﺎ ﻃﺎﻫﺮ ﻋﺮﯾﺎن ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،دﯾﻮان ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﻃﺎﻫﺮ ﻋﺮﯾﺎن ،ﭼﺎپ دوم ،ﻃﻬﺮان ،ﻣﻄﺒﻌﻪ ارﻣﻐﺎن۱۳۱۱ ،؛
 .۸ﺟﺬﺑﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ،ﻫﻨﺪﺳﮥ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻨﺪﺳﻪ در ﻋﻤﻞ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮوش۱۳۶۹ ،؛
 .۹ﺣﺎﺟﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ ،ﮐﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ﻋﻦ اﺳﺎﻣﻲ اﻟﮑﺘﺐ و اﻟﻔﻨﻮن  ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ۱۳۶۰ ،ق؛
 .۱۰ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ،رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﺪدﯾﺔ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤــﺪ ﻣﻬــﺪی ﮐــﺎوه ﯾــﺰدی و
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻋﺮﺷﯽ ،ﻗﻢ ،ﻣﺠﻤﻊ ذﺧﺎﺋﺮ اﺳﻼﻣﯽ۱۳۹۷ ،؛
 .۱۱ﺣﮑﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻨﺠﻮی ،ﻣﺨﺰن اﻻﺳﺮار ،ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺣﻮاﺷﯽ ﺣﺴــﻦ وﺣﯿــﺪ دﺳــﺘﮕﺮدی ،ﻃﻬـﺮان ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧــﻪ
ارﻣﻐﺎن۱۳۲۰ ،؛
 .۱۲داﻧﺶﭘﮋوه ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﻤﻬﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺟﻠﺪ اول ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان۱۳۴۸ ،؛
 .۱۳داﻧﺶﭘﮋوه ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ و ﻋﻠﻤﯽ اﻧﻮاری ،ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺐ ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳــﻼﻣﯽ
)ﺳﻨﺎی ﺳﺎﺑﻖ( ،ﺟﻠﺪ دوم ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ۱۳۵۹ ،؛
 .۱۴داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺣﺪاد ﻋﺎدل ،ﺟﻠﺪ  ،۵ﺗﻬﺮان ،ﺑﻨﯿﺎد داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ۱۳۷۹ ،؛
 .۱۵دراﯾﺘﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﮕﺎن ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان۱۳۹۰ ،؛
 .۱۶ﻫﻤﻮ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﻮارۀ دﺳﺘﻨﻮﺷﺖﻫﺎی اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﻣﻮزه و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳــﻼﻣﯽ اﯾـﺮان،
۱۳۸۹؛
 .۱۷دﻫﺨﺪا ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ،ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪ دﻫﺨﺪا ،ﭼﺎپ دوم ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات و ﭼﺎپ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان۱۳۷۷ ،؛
 .۱۸ذﻫﻨﯽ ﺗﻬﺮاﻧﯽّ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ،اﻟﻠﺒﺎب ﻓﻲ ﺷﺮح ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺤﺴﺎب ،ﻗﻢ ،ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﻧﺠﻔﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ؛
 .١ﻫﻨﺪﺳﮥ اﯾﺮاﻧﯽ ،ص . ۹۲ -۷۳
 .٢ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب ،گ ۱۳ر۱۴ -ر.

32. Blochet, E.: Catalogue des Manuscrits Persans (de la Biblothèque Nationale),
;Tome Deuxiéme, Paris, Imprimerie Nationale, 1912
33. King, David A.: World-Maps for Finding the Direction and Distance to Mecca,
;Lieden, Brill, 1999
34. Woepcke, F.: Analyse et extrait d’un recueil de constructions géométriques par
;Aboûl Wafâ, Journal asiatique, 5 de la série 5 (1855), 309–359
35. Rosenfeld, B. and Ihsanoğlu, E.: Mathematicians, Astronomers and other Scholars
;of Islamic Civilization and their Works (7th-19th c.), Istanbul, 2003
36. Storey, C. A., Persian Literature, A Bio-Bibliographical Survey, vol. II, par. I,
London, Luzac & Co. Ltd, 1958.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻧﺴﺨﮥ ﺷ رۀ  ۱۶۹ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ

 .۱۹ﺳﻠﻤﺎن ﺳﺎوﺟﯽ ،دﯾﻮان ﺳﻠﻤﺎن ﺳﺎوﺟﯽ ،ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺸﻔﻖ و ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ دﮐﺘﺮ ﺗﻘﯽ ﺗﻔﻀﻠﯽ ،ﭼــﺎپ دوم،
ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﻔﯽ ﻋﻠﯿﺸﺎه۱۳۶۷ ،؛
ّ
 .۲۰ﺻﺪراﯾﯽ ﺧﻮﯾﯽ ،ﻋﻠﯽ و ﺣﺎﻓﻈﯿﺎن ﺑﺎﺑﻠﯽ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﯾﺔاﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
)ﻗﻢ( ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ و وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺼﻄﻔﯽ دراﯾﺘﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﻣﻮزه و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ۱۳۸۸ ،؛
 .۲۱ﻃﻮﺳﯽ ،ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ،ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﺎﻟﺘﺨﺖ و اﻟﺘﺮاب ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﮐﺎوه ﯾﺰدی ،ﻗــﻢ ،ﻣﺠﻤــﻊ
ذﺧﺎﺋﺮ اﺳﻼﻣﯽ۱۳۹۸ ،؛
 .۲۲ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺻﻮﻓﯽ ،ﮐﺘﺎب ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺳﻄﺮﻻب ،ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ ) ۴۸۰/۳از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻫــﺪاﯾﯽ ﺳــﯿﺪ ﻣﺤﻤــﺪ
ﻣﺸﮑﻮة( ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان؛
 .۲۳ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﻨﺸﯽ ،ﻟﺐ اﻟﺤﺴﺎب ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،ﺗﻬﺮان ،ﺑﻨﯿﺎد داﺋﺮةاﻟﻤﻌــﺎرف
اﺳﻼﻣﯽ۱۳۶۸ ،؛
 .۲۴ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ و ﺷﯿﺨﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ،ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﻬﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎرات و آﻣﻮزش اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ۱۳۷۱ ،؛
 ، .۲۵ﻗﻮاﻣﯽ رازی ،دﯾﻮان ﺷﺮفاﻟﺸﻌﺮاء ﺑﺪراﻟﺪﯾﻦ ﻗﻮاﻣﯽ رازی ،ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ و اﻫﺘﻤــﺎم ﻣﯿــﺮﺟﻼلاﻟــﺪﯾﻦ ﺣﺴــﯿﻨﯽ
ارﻣﻮی ،ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ ﺳﭙﻬﺮ۱۳۳۴ ،؛
 .۲۶ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ،ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺤﺴﺎب ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﺎدر ﻧﺎﺑﻠﺴﯽ ،دﻣﺸــﻖ ،ﻣﻄﺒﻌــﺔ ﺟﺎﻣﻌــﺔ دﻣﺸــﻖ،
۱۳۹۷ق؛
ّ
 .۲۷ﻻﻫﯿﺠﯽ ،ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ،ﻟﻄﺎﯾﻒ اﻟﺤﺴﺎب ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘــﻮب،
۱۳۸۹؛
 .۲۸ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی ،ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب ،ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۸۳۳۶ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺪرﺳﮥ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی؛
 .۲۹ﻣﻨﺰوی ،اﺣﻤﺪ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﻮارۀ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺟﻠﺪ  ،۴ﺗﻬﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ۱۳۸۲ ،؛
 .۳۰ﻣﻨﺰوی ،اﺣﻤﺪ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻋﮑﺴﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰ داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳــﻼﻣﯽ ،ﺟﻠــﺪ دوم ،ﻣﺮﮐــﺰ
داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ۱۳۸۸ ،؛
 .۳۱ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺒﺮ واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﮐــﺎوه ﯾــﺰدی ،ﻗــﻢ ،ﻣﺠﻤــﻊ ذﺧــﺎﺋﺮ
اﺳﻼﻣﯽ۱۳۹۶ ،؛

١٨٣

١٨۴

ﺑﺮگ ۴۲ر ،ﻧﻘﺸﮥ ﻗﺒﻠﻪﯾﺎﺑﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻧﺴﺨﮥ ﺷ رۀ  ۱۶۹ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ

١٨۵

ﺑﺮگ ۴۸ر ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﮥ ﯾﺰد

