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ﻣﺪ ﺮ ﻓﻨﯽ و اﻣﻮر ﭼﺎپ :ﺣﺴ ﻦ ﺷﺎﻣﻠﻮﻓﺮد
ﻫﻤ ﺎران ﻋﻠﻤ
ﺣﺴﻦ اﻣﯿﻨﯽ * ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻬﻠﻮل * ﭘﻮﯾﺎن رﺿﻮاﻧﯽ * ﺣﻨﯿﻒ ﻗﻠﻨﺪری * ﯾﻮ ﺲ ﮐﺮاﻣﺘﯽ * اﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﮔﻤﯿﻨﯽ
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ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻘﻖ * ﺣﺴ ﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽﻫﻤﺪاﻧﯽ * ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻧﺎﻃﻖ * ﺳ ﺪﺣﺴ ﻦ ﻧﺼﺮ

ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎﯾﻒ )ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن( * ﺟﺎن ﻟﻨﺎرت ﺮﮔﺮن )ﮐﺎﻧﺎدا( * ﮔﻠﻦ وان ﺮوﻣﻠﻦ )ﮐﺎﻧﺎدا( * اﺣﻤﺪ ﺟﺒﺎر )ﻓﺮا ﺴﻪ(
ﺳﺮﮔﯽ دﻣﯿﺪوف )روﺳ ﻪ( * رﺷﺪی راﺷﺪ )ﻓﺮا ﺴﻪ( * ﺟﻤﯿﻞ رﺟﺐ )ﮐﺎﻧﺎدا( * ﺳﺮیراﻣﻮﻻ ﺳﺎرﻣﺎ )آﻟﻤﺎن( * ژاک ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ )ﺳﻮ ﺲ(
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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

١٨۶

رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻼﺻﺔ اﻷﻋﺪاد درﺑﺎرۀ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ
ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻬﺮاﻧ

ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻋﻠ ﻣﺮادی

١

اﺷﺎره

ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻬﺮاﻧﯽ ) ۱۲۷۲ﺗﻬﺮان ۱۳۶۶ -ﭘﺎرﯾﺲ( دوﻟﺘﻤﺮد و ﻓﺎﺿــﻞ دورۀ ﺣ ﮑﻮﻣــﺖ ﭘﻬﻠــﻮی
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻟﯿﻒ آﺛﺎری در ﻧﺠﻮم ،ﺗﺮﺟﻤــﻪ ﯾــﺎ ﺗﺼــﺤﯿﺢ ﺑﺮﺧــﯽ ﻣﺘــﻮن ﮐﻬــﻦ ،اﻧﺘﺸــﺎر ﭼﻨــﺪﯾﻦ ﺷــﻤﺎرۀ
ﮔﺎﻫﻨﺎﻣــﻪ از  ۱۳۰۶ﺗــﺎ  (۱۳۱۵رﺳــﺎﻟﻪ ای ﻫــﻢ درﺑــﺎرۀ
ﻣﺮﺑــﻊﻫــﺎی وﻓﻘــﯽ دارد ﮐــﻪ ﻧﺴــﺨﮥ ﯾﮑﺘــﺎی آن ﺑــﻪ ﺧــﻂ
ﺧﻮدش در ﭼﻬﺎر ﺑﺮگ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎرۀ  ۱۲۳۳۹در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﮥ
آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی )ﻣﺸﻬﺪ( ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد و ﻣــﺘﻦ
ﻣﺼﺤﺢ آن در ﭘﯽ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺮﺧــﯽ ﻣﻄﺎﻟــﺐ اﯾــﻦ رﺳــﺎﻟﮥ
ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮﮔﺮﻓﺘــﻪ از ﺑﺴــﺘﺎن اﻟﺴــﯿﺎﺣﻪ اﺛــﺮ زﯾـﻦ اﻟﻌﺎﺑــﺪﯾﻦ
ﺷـــﯿﺮواﻧﯽ )د ۱۲۵۳ق( ) ﺗﻬـــﺮان ،۱۳۱۵ ،ص -۴۰۸
 (۴۱۱و ﮐﻨــﻮزاﻟﻤﻌﺰﻣﯿﻦ اﺑــﻦ ﺳــﯿﻨﺎ )ﺗﺼــﺤﯿﺢ ﻫﻤــﺎﺋﯽ،
ﺗﻬﺮان ،۱۳۳۱ ،ص  (۵۴-۵۳اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸــﺘﺮ
از زﻧــﺪﮔﯽ و آﺛــﺎر ﺗﻬﺮاﻧــﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾــﺪ ﺑــﻪ ﻣﻘﺎﻟــﮥ » ﺳــﯿﺪ
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻬﺮاﻧﯽ« ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﺪری اﻓﺸﺎر
در ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﺎل  ،۳ﺷﻤﺎرۀ ) ۱ﺷــﻤﺎرۀ ﭘﯿــﺎﭘﯽ ،(۵
٢
ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۳ص .۱۴۵-۱۳۸
 .١ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ آزادmoradirazini@gmail.com ،
 .٢ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎرۀ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ» :ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻄﺮﻧﺞ« ،ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﺎل ،۲

←

→

ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﺷﻤﺎرۀ ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۴ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۲ص ۵۲ - ۴۴؛ »ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ ﺷﻄﺮﻧﺞ در رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ« ،ژاک ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﺎل  ،۵ﺷﻤﺎرۀ ) ۱ﺷﻤﺎرۀ ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۹ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۵ص ۷۲ - ۵۲؛
»ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ« ،ژاک ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﮕﺎه ﺷﻬﻮﻧﺪی ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﺎل  ،۶ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﺷﻤﺎرۀ ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۱۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و
َ
زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۶ص ۱۱۰ -۹۲؛»ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در رﺳﺎﻟﻪای از ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﻨﻮی ،رﯾﺎﺿﯿﺪان آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ« ،ﺟﺎن ﺟﯽ .واﺗﮑﯿﻨﺰ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺻﻤﺪ
ﻓﺮخﻧﻬﺎد ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﺎل  ،۸ﺷﻤﺎرۀ ) ۱ﺷﻤﺎرۀ ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۱۵ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۸ص .۵۷ -۴۵
 .١ﺗﺮﺟﻤﻪ :داﻧﺶ را از دﻫﺎن ﻣﺮدان ]ﻋﻠﻢ[ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 .٢آﯾﮥ  ۳ﺳﻮرۀ ﺣﺪﯾﺪ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻟﻬﯽ ﻗﻤﺸﻪ ایّ :او ل و آﺧﺮ ﻫﺴﺘﯽ و ﭘﯿﺪا و ﭘﻨﻬﺎن وﺟﻮد ﻫﻤﻪ اوﺳﺖ و او ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ داﻧﺎﺳﺖ.
 .٣ﭼﺮاﻏﺪان
 .٤در ﻧﺴﺨﻪ :ﻣﻔﺎوق

رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻼﺻﺔ اﻷﻋﺪاد درﺑﺎرۀ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ

ّ
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺑﺪان ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺰو ﺛﺎﻟﺚ را ﺣﻘﯿﺮ ﺧﻮد در اﻋــﺪاد اﻧﺘﺨــﺎب ﻧﻤــﻮدهام و ﺑــﻪ ﺳــﻠﯿﻘﮥ ﺧــﻮد درﻣﻘــﺪﻣﺎت و
اﺻﻄﻼﺣﺎت اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻗﻮه و ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﻌﺪاد ﮐﻼﻣﯽ راﻧﺪهام و اﯾﻦ ﻓﻘﯿﺮ ﺳﺮاﭘﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ
ﺑﻨﺪۀ ﻋﺎﺻﯽ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﻗﻠﯿﻞ در اﻋﺪاد و اﺻﻄﻼﺣﺎت زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪم ﻗﺪری درک ﮐﺮدم ،ﻣﺜﺎل
رﺷﺤﻪ]ای[ از ﺑﺤﺎر و ذره]ای[ از آﻓﺘﺎب .و ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ و ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﻤﯿﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﺎﻟﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﻠﻢ ﻃﺐ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻃﺒﯿﺐ ﻧﮕﺮدد و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﺎﻣﻪ در ﻃــﺐ ﺣﺎﺻــﻞ
ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﺘﺐ ﮐﯿﻤﯿﺎوی ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد و ﻋﻠﻤــﺶ را داﻧﺴــﺖ ﮐﯿﻤﯿــﺎﮔﺮ ﻧﺸــﻮد .و
ﮐﺬاﻟﮏ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻨﻮن ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﺰد اﺳﺘﺎد ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺮﺷﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻠﻤﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ]ﺣــﺪﯾﺚ[
ُﺧﺬ ْاﻟﻌ ْﻠ َﻢ ﻣ ْﻦ َأ ْﻓ َﻮاه ﱢ
اﻟﺮ َﺟ ِﺎل ١از ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻣﺸﺘﻬﺮ اﺳﺖ ﻓﺮاﮔﯿــﺮد و ﻣﻌﻨــﯽ اﻟﻌﻠــﻢ ﻓــﻲ
ِ
ِ ِ ِ
اﻟﺼﺪور ﻻ ﻓﻲ اﻟﺴﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﻠﻢ در ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻮد از ﺣﻀﻮر ﻋﺎﻟﻢ آن ﻋﻠﻢ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﻈﺮ ﮐﻦ در ﻋﻘﻮد ﻓﺮاﯾﺪ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎر واﻗﻊ ﺷــﺪه ،ﺧﺼــﻮص در ﻋﺒــﺎرات
ْ
ّ
ُ ّ َ
ْ َ ُ
َّ
َ
ﻣﻌﺠﺰ آﯾﺎت ﮐﻼم اﻟﻠﻪ ﻣﺜﻞ ُﻫ َﻮ اﻷَّول َواﻵﺧﺮ َواﻟﻈ ِﺎﻫ ُﺮ َواﻟ َﺒ ِﺎﻃ ُﻦ ۖ َو ُﻫ َﻮ ِﺑﮑﻞ ﺷ ْﻲ ٍء ﻋ ِﻠ ٌﯿﻢ ٢و از اﻃــﻼع ﺑــﺮ
ِ
اﯾﻦ اﺻﻞ ﻗﺪﻣﺎء ﺣﮑﻤﺎء ﮐﻪ اﻧﻮار ﻋﻠﻮم اﯾﺸﺎن از ﻣﺸﮑﻮة ٣ارﺷﺎد اﻧﺒﯿﺎء ﻣﻘﺘﺒﺲ ﺑــﻮده و ازﻣﺼــﺒﺎح ﻧــﻮر
ﻣﺼﻄﻔﻮی اﺧﺬ ﻧﻮری ﮐﺮده ﺻﻮرت رﻗﻤﯽ ﻋﺪد را وﺿﻌﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ وﺣﺪت
درﻋﯿﻦ ﮐﺜﺮت و ﻏﺎﯾﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻟﺬیاﻻﻧﻔﺮاد و آن ﻣﺮﺑﻌﺎت وﻓﻘﯽ
اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﺮف ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﻓﻦ ﻋﺒﺎرت از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻄﺤﯽ را از ارﻗﺎم ﭘﺮ ﺳﺎزﻧﺪ
ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد ﻫﺮﯾﮏ از ﻗﻄﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊ و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻄﻮر ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ آن ﯾﮑﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﺷﺶ ﻗﺎﻋﺪۀ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﯾﮑﯽ درآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀــﯽ از آﻧﻬــﺎ
ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻧﻪ]ای[ ﻋﺪدش ﺑﺎ ﺑﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ٤ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻋﻠﻢ واﻓﻬﻢ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻢ اﻋﺪاد :ﻋﻠﻢ اﻋﺪاد وﻓﻘﯽ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ]وﺿﻊ[ ﻋﺪد درﻟﻮح
ﺑﺮ وﺟﻬﯽ ﮐﻪ ]ﻣﺠﻤﻮع[ ﻋﺪد اﺿﻼع ﻃﻮﻟﯿﻪ و ﻋﺮﺿﯿﻪ و اﻗﻄﺎر ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ ﻋﺪد :ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻋﺪد اﺳﺖ از ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮره.

١٨٧

ﻓﺎﯾﺪۀ ﻋﻠﻢ ﻋﺪد :ﻓﺎﯾﺪۀ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺑﺮای اﻫﻞ ﻇﺎﻫﺮ و ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﻻﻫﻞ
اﻟﺒﺎﻃﻦ واﻟﯿﻘﯿﻦ وﻟﻪ ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﻢ ﯾﻄﻠﻊ ﻋﻠﯿﻬﺎ إﻻ اﻟﺪاﺧﻠﯿﻦ.
ﻟﻮح :ﻟﻮح ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﻓﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺜﻠﺚ ﺳﻪ در ﺳﻪ و ﻣﺮﺑﻊ ﭼﻬﺎر در ﭼﻬﺎر و
ﻣﺨﻤﺲ ﭘﻨﺞ در ﭘﻨﺞ و ﻣﺴﺪس و ﻣﺴﺒﻊ و ﻣﺜﻤﻦ و ﻣﻌﺸﺮ ،اﻟﯽ ﺻﺪ در ﺻﺪ و ﻣﺎﻓﻮق آن .وﻟﯽ درﻣﺜﻠﺚ
ً
ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻪ در ﺳﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﮥ آﻧﮑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻟﻮاح ﮐﻠﯿﺔ دارای ﭼﻬــﺎر ﺿــﻠﻊ
ً
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺮ ﻟﻮح را زاوﯾﻪ و ﺻﻠﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﺣﺎ ﻋﺮض ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
زاوﯾﻪ :زاوﯾﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮﮔﻮﺷﻪ]ای[ از ﭼﻬﺎرﮔﻮﺷﻪ و ﺑﻪ اﺻــﻄﻼح ﻫﻨﺪﺳــﯿﻮن زاوﯾــﮥ ﻣﺤــﻞ
ﺗﻼﻗﯽ دو ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت اﺧﺮی ﻣﻠﺘﻘﺎی دو ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را زاوﯾﻪ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ
اول در ﻧﺸﺎن دادن زواﯾﺎ و ﻏﯿﺮه.

١٨٨

ﺷﮑﻞ اول

ﻗﻄﺮ :از زاوﯾﻪ]ای[ ﺗﺎ زاوﯾﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻗﻄﺮ ﻧﺎﻣﻨﺪ وﻟﯽ در اﺻﻄﻼح ﻫﯿﻮﯾﻮن ﻗﻄﺮ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻄﻮح
ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮاه ﻣﺮﺑﻊ و ﺧﻮاه ﻣﺜﻠﺚ و ﺧﻮاه ﻣﺘﻮازی اﻻﺿﻼع و ﺧﻮاه در ذوزﻧﻘﻪ و ﻏﯿﺮه ﻋﺒﺎرت ]اﺳﺖ[ از
ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮕﺬرد و ﻣﻨﺼﻒ دو زاوﯾﮥ ﻃﺮف ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺘﻬﯽ ﮔــﺮدد ﺑــﻪ ﻫﻤــﺎن دو
زاوﯾﻪ .و ﻗﻄﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دو ﻗﻄﺮ رﺳﻢ ﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ در ﻣﺜﻠﺚ ﺳﻪ ﻗﻄﺮ رﺳﻢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻟﮑﻦ ﻣﺜﻠﺚ از ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺼﯿﻒ دو زاوﯾﮥ ﻃﺮف ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ اﺳــﺖ ،ﺑﻠﮑــﻪ ﻗﻄــﺮ در ﻣﺜﻠــﺚ ﻋﻤﻠــﺶ
ﺗﻨﺼﯿﻒ ﯾﮏ زاوﯾﻪ و ﺿﻠﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ .وﻟﯽ در ﮐﺮه و داﯾﺮه ﻗﻄﺮ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺧﻄﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮕﺬرد
و از دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ داﯾﺮه ﯾﺎ ﮐﺮه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد ،و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ّ
ﻣﻨﺼﻒ داﯾﺮه ﯾــﺎ ﮐــﺮه اﺳــﺖ .و در
ﻣﮑﻌﺒﺎت ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺧﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺼﻒ زاوﯾﻪ]ای[ از ﻗﺎﻋﺪه و ﻣﻨﺼﻒ زاوﯾﻪ]ای[ از ﻗﺎﻋﺪۀ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ
و از ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ و در او ﭼﻬﺎر ﻗﻄﺮ ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺛﺎﻧﯽ در ﻧﺸﺎن دادن اﻗﻄﺎر.

)اﻻﺷﮑﺎل(
رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻼﺻﺔ اﻷﻋﺪاد درﺑﺎرۀ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ

١٨٩

ﺷﮑﻞ ﺛﺎﻧﯽ

ﺻﻠﯿﺐ :ﺻﻠﯿﺐ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﮥ ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻫﺮ ﺿﻠﻌﯽ را از ﺷﻨﺒﺮ در اﻟﻮاح ﻓﺮدﯾﻪ در ﻫﺮ ﺿــﻠﻌﯽ ﯾــﮏ
ﺧﺎﻧﮥ ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻫﺮ ﺿﻠﻊ ﺻﻠﯿﺐ اﺳﺖ و در اﻟﻮاح زوﺟﯿﻪ دو ﺧﺎﻧﮥ ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ ﻫﺮ ﺿﻠﻊ ﺻــﻠﯿﺐ اﺳــﺖ ﻣﻄــﺎﺑﻖ
ﺷﮑﻞ ﺛﺎﻟﺚ در ﻧﺸﺎن دادن ﺻﻠﯿﺒﺎت و ﺷﻨﺒﺮﻫﺎ.

ﺷﮑﻞ ﺛﺎﻟﺚ )ﺑﯿﻮت ﻣﺤﯿﻄﯿﻪ ﺷﻨﺒﺮﻧﺪ وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﻨﺪ(

ﺑﺮای ﻧﺸﺎن ﺻﻠﯿﺐ

ﺑﺮای ﻧﺸﺎن ﺷﻨﺒﺮ و ﻗﻄﺮ

ﻣﺴﺒﻊ ﮐﻪ دارای ﺳﻪ ﺷﻨﺒﺮ اﺳﺖ

ﺷﮑﻞ راﺑﻊ

١٩٠

ﺷﻨﺒﺮ :ﺷﻨﺒﺮ ١ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﯿﻮت ﻣﺤﯿﻄﮥ ﻫﺮ ﻟﻮﺣﯽ اﻣﺎ ﻟﻮح ﻣﺜﻠﺚ و ﻣﺮﺑﻊ ﯾــﮏ ﺷــﻨﺒﺮ دارﻧــﺪ و
ً
ﻣﺨﻤﺲ و ﻣﺴﺪس دو ﺷﻨﺒﺮ دارﻧﺪ و ﻣﺴﺒﻊ ﺳﻪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻ رود ﯾﮏ ﺷﻨﺒﺮ زﯾﺎده ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ
ﻫﺸﺖ در ﻫﺸﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺒﻊ ]دارای[ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺘﺴﻊ و ﻣﻌﺸﺮ دارای ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﺮﻧﺪ وﻗﺲ ﻋﻠﯽ
ﻫﺬا .و ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ]از[ ﻣﺮﺗﺒﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺒﺎرت ازﻋﺪد ﺳﺎﺑﻖ و ﻻﺣﻖ ﺧﻮد اﺳﺖ در ﻧﻈﻢ ﻃﺒﯿﻌــﯽ
ً
اﻋﺪاد .ﻣﺜﻼ ﯾﮏ و دو ]را[ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ]را[ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﮥ دﯾﮕﺮ ،اﻟﯽ آﺧﺮه،
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ راﺑﻊ در ﻧﺸﺎن دادن ﺷﻨﺒﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ.
ً
زﮐﻮة :زﮐﻮة ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻼ ﮐﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺎﺿﻠﺶ را در ﻟﻮح ﮔﻨﺠﺎﻧــﺪ .و اﯾــﻦ
ً
زﮐﻮة ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺧﺘﻼف اﻟﻮاح .و ﻃﺮﯾﻖ اﺧﺬش ﮐﻠﯿﺔ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد ﺑﯿﻮت ﻫﺮ ﻟﻮﺣﻪ]ای[ را
ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﯾﮏ ﻋﺪد ﺑﺮ او ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﯿﻢ و ﺑﻌﺪ ﺿﺮب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ در ﻧﺼﻒ ﻋﺪد ﺑﯿﻮت ﯾﮏ ﺿﻠﻊ و از
ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﻋﺪد ﺑﯿﻮت ﯾﮏ ﺿﻠﻊ را ﻧﻘﺼﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺣﺎﺻﻞ زﮐﻮة اﺳﺖ.
ً
ﻣﺜﻼ در ﻣﺜﻠﺚ ﻋﺪد ﺑﯿﻮت  ۹اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ۱۰ ،ﻣﯽﺷﻮد .ﺿﺮب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ در ﻧﺼﻒ
 ۳ﮐﻪ ﻋﺪد ﺑﯿﻮت ﯾﮏ ﺿﻠﻊ اﺳﺖ۱۵ ،ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻌﺪ  ۳را ﮐﻪ ﻋﺪد ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻮت ﯾﮏ ﺿﻠﻊ اﺳﺖ از او ﮐﻢ
ﮐﺮده  ۱۲ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺲ زﮐﻮة ﻣﺜﻠﺚ  ۱۲اﺳﺖ و ﻣﺮﺑــﻊ  ۳۰و ﻣﺨﻤــﺲ  ۶۰و ﻣﺴــﺪس  ۱۰۵و ﻣﺴــﺒﻊ
 ۱۶۸و ﻣﺜﻤﻦ  ۲۵۲و ﻣﺘﺴﻊ  ۳۶۰و ﻣﻌﺸﺮ  ۴۹۵و اﻟﯽ ﺻﺪ در ﺻــﺪ ﮐــﻪ زﮐــﻮة او  ٢۴۹۹۹۵اﺳــﺖ و
ً
ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﺮ ،زﮐﻮة ﻫﻤﺎن ﻋﺪد وﻓﻘﯽ ﻫﺮ ﻟﻮﺣﯽ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﻣﺜﻠﺚ زﮐﻮﺗﺶ  ۱۵و ﻣﺮﺑﻊ  ۳۴و
ﻣﺨﻤﺲ  ۶۵اﻟﺦ.
ﺑﺪان ﮐﻪ اول ﻟﻮح از اﻟﻮاح ﻓﺮدﯾﻪ ﮐﻪ وﻓﻖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺳﻪ در ﺳﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎدون او ﮐﻪ ﯾﮏ در ﯾﮏ و دو
 .١ﺷﻨﺒﺮ در ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن اﺳﺖ.
 .٢در ﻧﺴﺨﻪ۴۹۹۹۵۰ :
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در دو اﺳﺖ وﻓﻖ ﻧﺪارﻧﺪ .و ﻃﺮﯾﻖ وﺿﻊ ﻋﺪد ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ اﺣﺴــﻦ و اﺷــﻬﺮ اﺳــﺖ
آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد ﯾﮏ را ﺑﻪ ارﻗﺎم ﻫﻨﺪﺳﯽ در ﺻﻠﯿﺐ ﺿﻠﻊ اﯾﻤﻦ ﻧﻬﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﮥ اوﻟﺴﺖ از ﺿﻠﻊ وﺳﻂ اﯾﻦ
ﻟﻮح و ﻋﺪد دو را در زاوﯾﮥ ﯾﺴﺮی ﺿﻠﻊ ﺳﺎﻓﻞ ﻧﻬﻨﺪ و ﺳﻪ را در ﺻﻠﯿﺐ ﺿﻠﻊ ﻋﺎﻟﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﭼﻬﺎر را در
ﻣﺘ ﻦ زاوﯾﮥ ﯾﺴﺮی ﺿﻠﻊ ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﻨﺞ را در ﺧﺎﻧﮥ وﺳﻂ ﺿﻠﻊ وﺳﻂ ﻧﻬﻨﺪ و ﺷﺶ را در زاوﯾﮥ ﯾﻤﻨــﯽ ﺿــﻠﻊ
ﺳﺎﻓﻞ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﻫﻔﺖ را در ﺻﻠﯿﺐ ﻧﻬﻨﺪ ﮐﻪ در ﯾﺴﺎرش اﺳﺖ و ﻫﺸﺖ را در زاوﯾﮥ ﯾﻤﻨﯽ ﺿﻠﻊ ﻋﺎﻟﯽ
ﻧﻬﻨﺪ و ﻧﻪ را در ﺻﻠﯿﺐ ﺿﻠﻊ اﯾﺴﺮ .و ﭼﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻬﺞ وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺻﻠﯿﺒﯽ از ﺻﻠﯿﺒﺎت ارﺑﻌﻪ اﯾــﻦ
ﻟﻮح ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻼﺷﮏ و ﺷﺒﻬﻪ وﻓﻖ دﻫﺪ .ﺟﻬﺖ زﯾﺎدﺗﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺻﻮرت ﭼﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻣﺜﻠﺚ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ
ﺗﺎ ﺑﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن اﯾﻦ ﻓﻦ آﺳﺎن ﮔﺮدد.
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ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺮﻣﻮز و ﺳﺎﯾﺮ اﻟﻮاح ﻣﺮﻣﻮزه :و ﭼﻮن در ﻣﺜﻠﺚ ﺑــﻪ ﺟــﺎی ﻋــﺪد ﺣــﺮف آن را ﮔﺬارﻧــﺪ ،آن را
ﻣﺮﻣﻮز ﺧﻮاﻧﻨﺪ.
در اﻟﻮاح ﻋﺪدﯾﮥ دﯾﮕﺮ اﻣﺎ ﻃﺮﯾﻖ وﺿﻊ ﻋﺪد ﻟﻮح ﻣﺮﺑﻊ در آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺮﺑــﻊ آﺷــﮑﺎرا و
ﻣﺮﻣﻮز اﺧﺘﻼف اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ اﻇﻬﺮ و اﺷﻬﺮ اﺳﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ را در زاوﯾﮥ ﯾﻤﻨﯽ ﺿــﻠﻊ ﻋــﺎﻟﯽ وﺿــﻊ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و دو را در ﻓﺮس او ﮐﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺳﯿﻢ اﺳﺖ از ﺿﻠﻊ دوم و ﺳﻪ را در ﻓﺮزﯾﻦ او و آن ﺧﺎﻧﮥ ﭼﻬﺎرم ﺿﻠﻊ
ﺳﻮم اﺳﺖ ﻣﯽ ﻧﻬﻨﺪ و ﭼﻬﺎر را در ﺧﺎﻧﮥ دوم از ﺿﻠﻊ آﺧﺮ ،ﯾﮏ دوره ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﭘﺲ اﺑﺘﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺑــﻪ دورۀ
دوم ،ﭘﻨﺞ را در ﭘﻬﻠﻮی ﭼﻬﺎر از ﺟﺎﻧﺐ اﯾﺴﺮ و ﺷﺶ را در ﺧﺎﻧﮥ اول از ﺿﻠﻊ ﻓﻮق ﺳﺎﻓﻞ و ﻫﻔــﺖ را در
ﺧﺎﻧﮥ دوم از ﺿﻠﻊ ﺗﺤﺖ ﺿﻠﻊ ﻋﺎﻟﯽ و ﻫﺸﺖ را در زاوﯾﮥ ﯾﺴﺮی ﺿﻠﻊ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻤﺎم ﺷــﺪ دورۀ دوم .ﭘــﺲ
اﺑﺘﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ دورۀ ﺳﻮم و ﻧﻪ را در ﺧﺎﻧﮥ ﻓﯿﻞ ﻫﺸﺖ وﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ده در ﻓﯿﻞ ﻫﻔﺖ و ﯾــﺎزده را در ﻓﯿــﻞ
ﺷﺶ و دوازده را در ﻓﯿﻞ ﭘﻨﺞ وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه دورۀ ﺳﯿﻢ .ﭘﺲ اﺑﺘﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ دورۀ ﭼﻬﺎرم ،ﺳﯿﺰده را

١٩١

در ﻓﯿﻞ ﭼﻬﺎر وﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﭼﻬﺎرده را در ﻓﯿﻞ ﺳﻪ و ﭘﺎﻧﺰده را در ﻓﯿــﻞ دو و ﺷــﺎﻧﺰده را در ﻓﯿــﻞ ﯾــﮏ و
ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻓﻮق ﮔﺬﺷﺖ و اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﺛﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﻧﺸــﺎﻧﺪن ﺑﯿــﻮت ﺷــﻄﺮﻧﺠﯿﻪ از
اﺳﺐ و ﻓﯿﻞ و ﻓﺮزﯾﻦ و ﻏﯿﺮه ﮐﺸﯿﺪم ﺗﺎ ﺑﺮ ﺧﺎرج از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﻠﻢ ﺷﻄﺮﻧﺞ آﺳﺎن ﺷﻮد.

١٩٢

زاوﯾﮥ ﯾﻤﻨﯽ

ﻓﯿﻞ ﺳﻮم

ﻓﯿﻞ ﺷﺸﻢ

زاوﯾﮥ ﯾﺴﺮی

ﻓﯿﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﺻﻠﯿﺐ اﯾﻤﻦ

ﻓﺮس

ﻓﯿﻞ ﭼﻬﺎرم

ﺻﻠﯿﺐ اﯾﻤﻦ

ﻓﯿﻞ ﻫﺸﺘﻢ

ﻓﯿﻞ ﯾﮑﻢ

ﻓﺮزﯾﻦ

ﻓﯿﻞ دوم

ﺻﻠﯿﺐ اﯾﻤﻦ

ﺻﻠﯿﺐ اﯾﺴﺮ

ﻓﯿﻞ ﻫﻔـﺘﻢ

اﻣﺎ ﻃﺮﯾﻖ وﺿﻊ ﻟﻮح ﻣﺨﻤﺲ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺒﺮ ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻦ ﻟﻮح ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺰده ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻧﺼــﻒ اﯾــﻦ
ﺷﻨﺒﺮ را ﻋﺪد ﻧﻬﻨﺪ و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ را ﺧﺎﻟﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﻋﺪد واﺣﺪ را در ﺻﻠﯿﺐ اﯾﻤﻦ ﺿﻠﻊ
اﯾﻤﻦ ﻧﻬﻨﺪ و دو را در ﺗﺤﺖ او ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺳﻪ را در زاوﯾﮥ ﯾﺴﺮی ﺿﻠﻊ ﺳﺎﻓﻞ و ﭼﻬﺎر را در ﺧﺎﻧــﮥ ﯾﻤﻨــﯽ
اﯾﻦ زاوﯾﻪ و ﭘﻨﺞ را در ﺻﻠﯿﺐ ﺿﻠﻊ ﻋﺎﻟﯽ و ﺷﺶ را ﺑﺎﻻی ﺻﻠﯿﺐ اﯾﺴﺮ و ﻫﻔﺖ را در زاوﯾﻪ]ای[ ﮐﻪ ﻓﻮق
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻫﺸﺖ را در ﺧﺎﻧﮥ ﯾﻤﻨﯽ ﭘﻨﺞ ﻧﻬﻨﺪ .ﺣﺎل ﻧﺼﻒ ﺷﻨﺒﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﺪد ﺷﺪ .ﺑﺎﻗﯽ از اﯾﻦ
ﺷﻨﺒﺮ ﮐﻪ ﻫﺸﺖ ﺧﺎﻧﮥ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻟﻮح داﺧﻞ را ﮐﻪ ﺳﻪ در ﺳﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﺬﮐﻮر
ﺷﺪ ﭘﺮ ﺳﺎزﻧﺪ .ﭘﺲ در ﻣﺜﻠﺚ اﯾﻦ ﻟﻮح ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﺨﻤﺲ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدﯾﻢ :ﻫﻔﺪه ﻗﺮﯾﻨﮥ ﻧﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه در
ﻣﺜﻠﺚ ﻫﯿﺠﺪه را در ﺷﻨﺒﺮ ﻣﺨﻤﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﻫﺸﺖ ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ و ﻧﻮزده را در ﻣﻘﺎﻃﺮ ﻫﻔﺖ و ﺑﯿﺴــﺖ را در
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ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﺷﺶ و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ را در ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﭘﻨﺞ و ﺑﯿﺴﺖ و دو را در ﻣﻘﺎﺑﻠــﮥ ﭼﻬــﺎر و ﺑﯿﺴــﺖ و ﺳــﻪ را در
ﻣﻘﺎﻃﺮ ﺳﻪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر را در ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ دو و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ را در ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﯾﮏ .ﺣﺎﺻــﻞ آﻧﮑــﻪ ﭼــﻮن ﺑــﻪ
وﺿﻊ ﻣﻘﺎﺑﻼت رﺳﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎزل ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﻋﺪد ﻟﻮح ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﻋﺪد واﺣــﺪ ﻣﻨﺘﻬــﯽ ﺷــﻮد و از
ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرت ﻧﻤﻮده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن آﺳﺎن ﮔﺮدد.

) ﺟﺬب اﻟﻘﻠﻮب(

اﻣﺎ ﺑـﺪان ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﻓﻦ ﺷﺮﯾﻒ در ﻣﺜﻠﺚ و ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺨﻤﺲ درج اﺳﻤﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭼﻮن ﻣﻘﺎﺻﺪ
از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻟﻮح ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﺤﺘﺎج ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ درج اﺳﻤﺎء در ﻟﻮح ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ درج اﺳﻤﺎء در ﻣﺎﻓﻮق آﻧﻬﺎ .و ﻧﯿﺰ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد از ﺟﻨﺲ اﻧﻔﺼﺎﻟﺴﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻣﯿﺎن
دو ﮐﺲ و ﻧﻘﺼﺎن دوﻟﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ و ﻋﺪو دﯾﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﺎل ﯾﺎ ﺟﺎه او ،از ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ .و
اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد از ﺟﻨﺲ اﻧﻔﺼﺎل ﻧﯿﺴﺖ و اﺗﺼﺎل را ﺧﻮاﻫﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﯿﺎن دو ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺣﺼﻮل دوﺳﺘﯽ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﺎ ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮ از ﻣﺮﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد از ﺟﻨﺲ ﺣﻮاﺋﺞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ ﻣﺤﺒﺖ و
ﺟﺬب ﻗﻠﻮب ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻃﺎﻟﺐ او ،از ﻣﺨﻤﺲ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ .و ﻣﺨﻤﺲ را »ﻟﻮح ﺟﺬباﻟﻘﻠﻮب« ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﭘﺲ ﭼﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻃﺎﻟﺐ و ﻣﻄﻠﻮب را ﻗﺼﺪ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ،در ﻣﺜﻠﺚ درج ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺎم ﻫﺮ دو را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﺑﺠﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻋﺪد وﻓﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺜﻠﺚ را ﮐﻪ ﭘﺎﻧﺰده اﺳﺖ ازﺣﺎﺻﻞ ﮐﻢ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻗﯽ را ﺳﻪ ﻗﺴﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﮔﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻌﺪ از ﻃﺮح ﻋﺪد وﻓﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﻼﮐﺴﺮ ،ﺑﺮ ﯾﮏ ﻗﺴﻢ ﯾﮏ ﻋﺪد اﻓﺰوده ﮐﻨﻨﺪ و در ﺧﺎﻧﮥ اول ﻣﺜﻠﺚ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻋﺪد ﯾﮏ اﺳﺖ در وﻓﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ
وﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺿﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻧﺪ .و اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻃﺮح و اﻧﻘﺴﺎم ،ﯾﮏ ﻋﺪد ﮐﺴﺮ ﮐﻨﺪ ،در
ﺧﺎﻧﮥ دوﯾ ﻢ از ﺿﻠﻊ آﺧﺮ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺑﺮ ﻋﺪدی ﮐﻪ درﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ وﺿﻊ ﮐﺮدن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ و ﺗﻤﺎم ﺳﺎزد و ﻫﺮ
دو ﻋﺪد ﮐﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ در ﺧﺎﻧﮥ ﻫﻔﺘﻢ دوﻋﺪد اﻓﺰوده ﮐﻨﻨﺪ و اﻫﻞ اﯾﻦ ﻓﻦ در اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
و ﻃﺮﯾﻖ درج اﺳﻤﺎء در ﻣﺮﺑﻊ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺎم ﻃﺎﻟﺐ و ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﻤﯽ از اﺳﻤﺎء
ّ
اﻟﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از وی ﺳﯽ و ﭼﻬﺎر ﮐﻪ ﻋﺪد وﻓﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﻃﺮح ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻗﯽ را ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

١٩٣

١٩۴

و اﮔﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻗﺴﻢ آن ﯾﮏ ﻋﺪد ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ و در ﺧﺎﻧﻪای وﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻧﺪ.
و ﻃﺮﯾﻖ درج اﺳﻤﺎء در ﻣﺨﻤﺲ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧــﺎم ﻃﺎﻟــﺐ و ﻣﻄﻠــﻮب را ﺑﮕﯿﺮﻧــﺪ و از وی ﻋــﺪد وﻓــﻖ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺨﻤﺲ را ﮐﻪ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ اﺳﺖ ﮐﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻗﯽ را ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﺮ ﻧﺪارد ﯾﮏ
ﻋﺪد ﺑﺮ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ آن اﻓﺰوده درﺧﺎﻧﮥ اول وﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
و ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ارﺑﺎب اﯾﻦ ﻓﻦ در ﻧﺴﺒﺖ اﻟﻮاح ﺑﻪ ﮐﻮاﮐﺐ ﺳﯿﺎره اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻮده ،ﻣﺜﻞ آﻧﮑﻪ ﻟﻮح ﻣﺜﻠﺚ
را ﺑﻪ ﻗﻤﺮ ﻣﻨﺴﻮب ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ و ﻗﺎﻋﺪۀ آن ﭼﻨﺎﻧﺴﺖ :اول ﮐــﻪ ﻋــﺪد واﺣــﺪ اﺳــﺖ ﺑــﻪ زﺣــﻞ
ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ و ﻋﺪد دو ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی و ﺳﻪ را ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ و ﭼﻬﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺲ و ﭘﻨﺞ ﺑﻪ زﻫــﺮه و ﺷــﺶ ﺑــﻪ ﻋﻄــﺎرد و
ﻫﻔﺖ ﺑﻪ ﻗﻤﺮ ﻣﻨﺴﻮﺑﺴﺖ .و ﭼﻮن ﻋﺪد ﯾﮏ و دو وﻓﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻫﻞ اﻋﺪاد آن را از اﻋﺘﺒﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎﻗﯽ را
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﭘﺲ اول ﻋﺪد ﮐﻪ وﻓﻖ ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﻪ در ﺳﻪ اﺳﺖ و ﻣﺄﺧــﺬ آن ﺳــﻪ اﺳــﺖ و او را ﺑــﻪ ﻣــﺮﯾﺦ
ﻧﺴﺒﺖ داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺳﯿﻢ اﺳﺖ از اﻋﺪاد و ﻣﺮﺑﻊ را ﮐﻪ ﻣﺄﺧﺬ آن ﭼﻬﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺲ ﻣﻨﺴﻮب ﮐﺮدهاﻧﺪ و
ﻣﺨﻤﺲ را ﺑﻪ زﻫﺮه و ﻣﺴﺪس را ﺑﻪ ﻋﻄﺎرد و ﻣﺴﺒﻊ را ﺑﻪ ﻗﻤﺮ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ .و ﭼﻮن ﺳﻠﺴﻠﮥ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻤﺮ
ﻣﻨﺴﻮب ]و[ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎز ﻋﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ زﺣﻞ و ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺜﻤﻦ ﺑﻪ زﺣﻞ ﻧﺴﺒﺖ دارد و ﻣﺘﺴﻊ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی
و ﻣﻌﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ و ﯾﺎزده در ﯾﺎزده ﺑﻪ ﺷﻤﺲ و دوازده در دوازده ﺑﻪ زﻫﺮه و ﺳﯿﺰده در ﺳﯿﺰده ﺑﻪ ﻋﻄﺎرد و ﭼﻬﺎرده
در ﭼﻬﺎرده ﺑﻪ ﻗﻤﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ رود ﺗﺎ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻨﺴﻮﺑﺴﺖ.
و ﺧﻮاص ﻣﺜﻠﺚ :اﮔﺮ در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺦ را ﺑﺎ ﻗﻤﺮ ﻧﻈﺮ ﺗﺮﺑﯿﻊ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﺿﻊ ﻣﺜﻠﺚ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ و
ﻧﺎم ﺷﺨﺺ را درآن درج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ وﻓﻖ ﻃﺒﯿﻌــﯽ آن را وﺿــﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ و در آﺳــﺘﺎﻧﮥ آن ﺷــﺨﺺ و ﯾــﺎ
درﺗﺤﺖ دﯾﻮار ﻣﻨﺰل او ﯾﺎ داﺧﻞ ﻣﻨﺰل او دﻓﻦ ﮐﻨﻨﺪ آن ﮐﺲ ازآن ﻣﻨﺰل ﺟــﺪا ﺷــﻮد و در آن ﻣﻨــﺰل ﻗـﺮار
ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﮔﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺎم دو ﮐﺲ را در ﻟﻮح ﻣﺜﻠﺚ وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﻔﺮﯾﻖ وﺿــﻊ ﺷــﻮد و
ﻋﺪاوت در دل اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪا ﮔﺮدد.
و ﺧﻮاص ﻣﺮﺑﻊ :اﮔﺮﻣﺮﺑﻊ را در ﺷﺮف ﺷﻤﺲ و ﯾﺎ درﻧﻈﺮ ﺗﺜﻠﯿﺚ و ﯾﺎ ﺗﺴﺪﯾﺲ آﻓﺘﺎب ﺑﺎ ﻗﻤــﺮ وﺿــﻊ
ّ
ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺘﯽ ﮔﺮدد .و اﮔﺮ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﻤﯽ از اﺳﻤﺎء اﻟﻠﻪ در ﻣﺮﺑﻊ درج ﮐﻨﻨــﺪ و ﺑــﺎ ﺧــﻮد
دارﻧﺪ ﺧﻮاﺻﯽ ﮐﻪ درآن اﺳﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ روزﮔﺎر ﺣﺎﻣﻞ او ﻋﺎﯾﺪ ﮔﺮدد.
و ﺧﻮاص ﻣﺨﻤﺲ :اﮔﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺎم ﻃﺎﻟﺐ و ﻣﻄﻠﻮب را درآن درج ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻃﺎﻟﺐ
ﻣﺎﯾﻞ ﮔﺮدد و ﻣﺤﺒﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﺪد ﯾﺎ زوج اﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺘﻘﺴ ﻢ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺴــﺎوی و در آن ﮐﺴــﺮ ﻧﺒﺎﺷــﺪ ،او را
زوج ﺧﻮاﻧﻨﺪ واﻻ ﻓﺮد ﮔﻮﯾﻨﺪ .و زوج ﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿــﺖ ﺗﻨﺼــﯿﻒ ﺗــﺎ ﺑــﻪ واﺣــﺪ دارد او را
زوج اﻟﺰوج ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻮن ﻫﺸﺖ و ﺷﺎﻧﺰده و ﻣﻀﺎﻋﻒ آﻧﻬﺎ .و اﮔﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﺼﯿﻒ ﺗﺎ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ً
ﻣﺮة واﺣﺪه را دارد ﭼﻮن ﺷﺶ ،او را زوجاﻟﻔﺮد ﮔﻮﯾﻨﺪ .و اﮔﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﺼﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺎده از ﯾﮏ
ﺑﺎر آن را زوج زوجاﻟﻔﺮد ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻮن دوازده.

رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻼﺻﺔ اﻷﻋﺪاد درﺑﺎرۀ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺻﻄﻼح اﻫﻞ وﻓﻖ اوﻓﺎق ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻓﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ  ١و وﻓﻖ ﻣﻠﻔﻖ و وﻓﻖ ﺳﺎذج
و وﻓﻖ ﻣﻌﺘﺪل اﻟﺪور و وﻓﻖ ذواﻟﮑﺘﺎﺑﻪ ٢و وﻓﻖ ذواﻟﻤﺒﺪﺋﯿﻦ و وﻓﻖ ﺗﺎم ٣ﮐــﻪ آن را وﻓــﻖ ﻣﻨــﺘﻈﻢ و ﻣﺤﻠــﻖ
ﺧﻮاﻧﻨﺪ و وﻓﻖ ّ
ﻣﻠﻤﻊ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻊ اوﻓﺎﻗﺴﺖ و ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ اوﻓﺎق ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻼل اﻫﻞ وﻓــﺎق اﺳــﺖ .ﻫــﺮ ﮐــﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﻗﻮم رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮای آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﺎﻗﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﮐﺘــﺎﺑﯽ ﻣﺨﺘﺼــﺮ و رﺳــﺎﻟﮥ
ّ ّ
وﺟﯿﺰه ذﮐﺮ ﮐﺮدهام .وﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﻪ اﺟﻤﻌﯿﻦ.
ﺗﻤﺖ ﺑﺎﻟﺨﯿﺮ ﻓﻲ ﯾﻮم دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۷ﺷﻬﺮ ذیﺣﺠﮥ  ۱۳۳۴در ﺣﺠﺮۀ ﻣﺪرﺳﮥ اﻣﯿﻦاﻟﺪوﻟﮥ ﻃﻬﺮان ﻗﻠﻤﯽ ﺷﺪ.
]ﺣﺎﺷﯿﮥ ﻣﻮرب در ﮔﻮﺷﮥ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﮥ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ[:
ّ
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﻣﺸﻬﻮد ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﻋﻼم اﯾﻦ ﻓﻦ ﺷﺮﯾﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ زﯾﺎدی در اﯾــﻦ ﻋﻠــﻢ ﮐﺘﺎبﻫــﺎﯾﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪ]ای[ ﺑﺪﯾﻦ اﺧﺘﺼﺎر و اﯾﺠﺎز در ﻏﺎﯾﺖ ﮐﻤﺎل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺣــﺮره
اﻷﺣﻘﺮ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻋﻠــﯽ اﻟﺤﺴــﻨﯽ اﻟﺤﺴــﯿﻨﯽ ﺟﻼلاﻟــﺪﯾﻦ ﻃﻬﺮاﻧــﯽ ﻓــﻲ ﻟﯿﻠـﮥ ﺷــﻨﺒﻪ  ١٧ﺷــﻬﺮ ع ١
]رﺑﯿﻊاﻻول[ .[١٣]٣٧

١٩۵

 .١وﻓﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺪاد ﺟﺪول از ﯾﮏ ﺷﺮوع و ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ زﯾﺎد ﺷﻮد.
 .٢وﻓﻖ ذواﻟﮑﺘﺎﺑﻪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪد و ﺣﺮف ﺑﺎﺷﺪ.

 .٣وﻓﻖ ﺗﺎم ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻻﯾﮥ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺣﺬف ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن وﻓﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .آن را در ﻋﺮﺑﯽ »ﻃﻮق ﻋﻠﯽ
ﻃﻮق« ﯾﺎ »ﻋﻠﯽ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﻄﻮﯾﻖ« و در ﻓﺎرﺳﯽ »ﻃﻮقدار« ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ.

١٩۶

رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻼﺻﺔ اﻷﻋﺪاد درﺑﺎرۀ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ

١٩٧

١٩٨

رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻼﺻﺔ اﻷﻋﺪاد درﺑﺎرۀ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ

١٩٩

٢٠٠

