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  های ریاضی پیرامون شطرنج مسئله
  *ها های وفقی و نظریۀ گراف از ایران هزار سال پیش و ارتباط آنها با مربع

  ١محمد باقری

ها این بازی در هند ابداع شد و از  نظیر است. طبق افسانه بازی شطرنج از لحاظ قدمت و رواجش بی

اوردهای عالمگیر هندیان است. این لحاظ  سی دهدهی، از دس گاه عددنو   همانند دس

ه ولی اصول کلی آن تا زمان حاضر حفظ شده است.  شطرنج انواع گوناگونی با قواعد گوناگون داش

 
 
 مثال
ً
ر شطرنج    8´ عالوه  10´  خانۀ کنونی، شطرنج8 16´خانه و شطرنج 10 خانه و همچنین شطرنج 4

ّ               مدو ر (رومی) شامل  ّ                 حلقۀ مدو ر هر کدام دارای  ۴   ه است.  ۱۶          خانه وجود داش

رخی علمای اسالم شطرنج را حرام می ند این بازی در تمدن اسالمی رواج زیادی  با آنکه  س دا

رده شده و رساله های تاریخ از شطرنج یافت. در کتاب های فارسی و عربی زیادی  بازان معروف نام 

ر تاریخچه، انواع و قواعد شطرنج و مسائل  ده است. در این آثار عالوه  ه شده و به دست ما رس نگاش

ر  زیادی مربوط به حالت پایانی شطرنج رخی معماهای ریاضی  به عنوان معما آمده است. همچنین 

ار مشهور  اساس صفحۀ شطرنج و حرکت مهره س » گردش اسب«های آن مطرح شده است. یک معمای 

لۀ اویلر«است که بعدها    نامیده شد. » مس

لۀ گردش اسب، مهرۀ اسب از خانه ند مان Lهای متوالی  ای در شطرنج خالی شروع به حرکت در مس

پیماید. اگر خانۀ آخر به اندازۀ یک حرکت اسب از  های شطرنج را می حرکت همۀ خانه ۶۳کند و در  می

ه باشد، این گردش  ه«خانۀ آغاز فاصله داش ۀ اسب مرتبط با مفهوم  خوانده می» س س شود. گردش 

رای این مس چرخۀ همیلتونی در نظریۀ ریاضی گراف له وجود دارد هاست. چندین هزار میلیون جواب 

ه یا همیلتونی است.  ۱۲۲که حدود  س   میلیون آنها 

لۀ  م) ریاضی۱۷۸۳-۱۷۰۷لئونارد اویلر ( له را مطالعه و ارتباطی بین مس سی این مس ۀ سو رجس دان 

رقرار کرد. در گردش اسب شکل  گردش اسب و مربع که اویلر یافته است، از یک گوشه  ۱های وفقی 

  دهیم. انجام می ۶۴تا  ۲های متوالی اسب را متناظر با عددهای  کنیم و حرکت می ) شروع۱(خانۀ شمارۀ 

                                                        
ش بین .* سی در سی و دومین هما ه، شاخۀ صورت اولیۀ این مقاله به زبان انگل پترزبورگ،  المللی ساالنۀ آکادمی علوم روس

  عرضه شده است. ۱۳۹۰در آذر 

شریۀ  .١ رانسردبیر    mohammad.bagheri2006@gmail.com، میراث علمی اسالم و ا
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۱۸  ۶۳  ۱۶  ۳۳  ۵۰  ۳۱  ۴۸  ۱  

۳۵  ۱۴  ۱۹  ۶۲  ۳  ۴۶  ۵۱  ۳۰  

۶۴  ۱۷  ۳۴  ۱۵  ۳۲  ۴۹  ۲  ۴۷  

۱۳  ۳۶  ۶۱  ۲۰  ۴۵  ۴  ۲۹  ۵۲  

۶۰  ۲۱  ۴۰  ۹  ۵۶  ۲۵  ۴۴  ۵  

۳۷  ۱۲  ۵۷  ۲۴  ۴۱  ۸  ۵۳  ۲۸  

۲۲  ۵۹  ۱۰  ۳۹  ۲۶  ۵۵  ۶  ۴۳  

۱۱  ۳۸  ۲۳  ۵۸  ۷  ۴۲  ۲۷  ۵۴  

  ۱شکل 

ر با  ۲۰۸۰شود  می ۶۴تا  ۱مجموع عددهای صحیح  را 8´که  است. در این جدول مربع،  260

ون  ر هر قطر مربع مساوی  ۲۶۰مجموع عددهای موجود در هر سطر یا س است. مجموع عددهای واقع 

راین، مربع مذکور نیمه وفقی به حساب می ست، بنا اما این مربع خواص دیگری دارد: با دو خط آید.  ن

4´ توانیم آن را به چهار مربع مرکزی عمودی و افقی می ون 4 م کنیم که مجموع اعداد هر سطر یا س تقس

ست (فاصلۀ خانه است. می ۱۳۰در آنها  ه ن س یم که این جواب  به اندازۀ یک حرکت  ۶۴و  ۱های  بی

ست).    اسب ن

ر) وجود دارد که  گردش اسب مختلف وفقی یا نیمه وفقی (با مجموع ۲۴۲داد تع را های قطری نا

ه شود که گردش اسب را از خانه ند. ممکن است خواس ه (همیلتونی) هس س ر آنها  ش ای مجاور به  ب

ه باشد، آن را می س توان به  مرکز صفحۀ شطرنج آغاز کنیم. بدیهی است که اگر گردش اسب همیلتونی یا 

ی که از هر خانۀ دلخواه آغاز شود تبدیل کرد. مربع نیمه وفقی شکل  را هم اویلر یافته  ۲گردش اس

را خانه ه است ز س به اندازۀ یک حرکت اسب با هم  ۶۴و  ۱های شمارۀ  است. این گردش اسب 

  فاصله دارند.

ش را دربارۀ مربع م پترزبورگ عرضه کرد. م در آکادمی علو۱۷۷۶های وفقی در سال  اویلر مطال

انبول نگهداری می ای عربی که دست معماهایی مرتبط با گردش اسب در رساله ۀ آن در اس شود بیان  نوش

است که در مجموعۀ الله  امالصولی وغیرهکتاب الشطرنج من تألیف العدلی وشده است. نام رساله 

انبول به شمارۀ  ساخ  ۱۴۲(شامل  ۵۶۰اسماعیل افندی در کتابخانۀ سلیمانیۀ اس رگ به تاریخ اس

رفسور فؤاد سزگین چاپ عکسی این رساله را در سال  ۵۳۵ م در مؤسسۀ  ۱۹۸۶ق) محفوظ است. 

شگاه یوهان ولفگانگ گوته (فرانکفورت)  شر کرده است. این رساله تاریخ علوم عربی ـ اسالمی دا من

ر در تاریخ شطرنج است.  کهن رین ا   رین و ارزشمند



 

  

۴۶ 

۳۵  ۲۶  ۳۷  ۱۴  ۶۳  ۲۴  ۱۱  ۵۰  

۳۸  ۱۵  ۳۴  ۲۵  ۱۲  ۵۱  ۶۲  ۲۳  

۲۷  ۳۶  ۱۳  ۴۰  ۲۱  ۶۴  ۴۹  ۱۰  

۱۶  ۳۹  ۲۸  ۳۳  ۵۲  ۹  ۲۲  ۶۱  

۲۹  ۵۴  ۴۱  ۲۰  ۱  ۶۰  ۷  ۴۸  

۴۲  ۱۷  ۳۲  ۵۳  ۸  ۴۵  ۴  ۵۹  

۵۵  ۳۰  ۱۹  ۴۴  ۵۷  ۲  ۴۷  ۶  

۱۸  ۴۳  ۵۶  ۳۱  ۴۶  ۵  ۵۸  ۳  

  ۲شکل 

ین کتاب شطرنج ذکر کرده و افزوده است که او  الفهرستابن ندیم در  عدلی را به عنوان مؤلف نخس

ۀ    ق) بازی می۲۴۷در حضور خلیفه متوکل (درگذش
 
 کرد. نام کاملش ابوالعباس احمد عدلی و احتماال
ً
                                           

و  طبقات االطباء ياالنباء فعیون ق) در ۷باز و مؤلفی است که ابن ابی اصیبعه (سدۀ  همان شطرنج

ۀ  الظنون کشفق) در ۱۰حاجی خلیفه (سدۀ  از او با نام ابوالعباس احمد بن محمد سرخسی (درگذش

ای صغیر  اند. او را عدلی رومی هم خوانده ق) یاد کرده۲۸۶ اند، شاید به این علت که مدتی در آس

راهیم حکیم مؤلف رساله می ست. ابو زکریا یحیی بن ا زهة ارباب العقول فی الشطرنج ای عربی به نام  ز

ۀ که دست المنقول ر نگهداری می ١در کتابخانۀ جان ریلندز ۵۹آن به شمارۀ  نوش در این شود،  منچس

لۀ ت داده است. رساله یافتن جواب مس س   ٢گردش اسب را به عدلی 

س از عدلی می رکان ساکن در آبادی کوچکی به نام صول در  صولی که حدود یک قرن  ست از  ز

ه بود و  فه مکتفی، خلیفه مقتدر و خلیفه الراضیجنوب شرقی دریای خزر بود. او آموزگار شطرنج خلی
 
ل         با
ّ
    

وده   اند.  ابن خلدون، مسعودی و صفدی مهارت او را در شطرنج بازی س

اختۀ رسالۀ  رفسور فؤاد سزگین، مؤلف ناش ۀ  کتاب الشطرنج من تألیف العدلی والصولی به نوش

س بین نیمۀ اول قرن چهارم و اوایل قرن ششم هجری میا موغیره س میز توان گفت که این رساله  ت. 

ش تألیف شده است. اروپاییان در سال  ش جدید کتاب آلمانی  ۱۸۸۱حدود هزار سال پ را شار و با  ان

  آ. فون لینده دربارۀ تاریخ شطرنج از وجود رسالۀ فوق و محتویات آن آگاه شدند. 

رگ نخست دست ست و چهار  ار  ب س ۀ این رساله شامل اطالعات  جالبی دربارۀ تاریخچۀ نوش

رگ پایانی آن حاوی هفت شعر عربی دربارۀ شطرنج است که پنج تای آنها مربوط  شطرنج است. هفت 

لۀ گردش اسب یا حالت به جواب ر  ر آن است. کلید ارتباط بین جواب های پیچیده های مس ها و شعرها 

                                                        
1. John Rylands 

شر شده است. ۱۳۹۱... به تصحیح دکتر معجب العدوانی در سال  زهة ارباب العقولرسالۀ  .٢ ان من س   در عر
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رگ  ۀ رساله (ص  دست ۷۴شت  ت شده است ( ۱۴۸نوش رگ هنگام صحافی چاپ عکسی) ث این 

رگ  ید هر خانۀ  می ۳است). چنان که در شکل  ۱۳۶و  ۱۳۵جابجا شده و محل درست آن بین  بی

سی  صفحۀ شطرنج با دو حرف الفبا مشخص شده است (همان طور که امروزه با یک حرف الفبای انگل

شان داده می وۀ ابجد است که در گذش و یک عدد  ب حروف مطابق ش رت سی به شود).  رای عددنو ه 

ب حروف در الفبای عبری بود. سطرها از پایین به باال با  کار می رت ، ج، ب، احروف رفت و مطابق با 

ون ۸تا  ۱اند که معادل عددی آنها  مشخص شده حو  ز، و،  ه، د ، م، ل، ک، یها هم با حروف  است. س

ب  شده مشخص تو  ش، ر، ق رت وۀ ابجد به  ، ۱۰۰و  ۴۰، ۳۰، ۲۰، ۱۰اند که معادل عددی آنها در ش

باه ناشی  ۱۰های  است. دنبال نکردن مضرب ۴۰۰و  ۳۰۰، ۲۰۰ رهیز از اش  به خاطر 
 
                              در اینجا احتماال
ً
               

شابه حروف بود.    از 

  

  چاپ عکسی ۱۴۸ صفحۀ: ۳شکل 

ت و  ۳۲هر شعر  در هر حرکت که ای را  مصراع دارد. دو حرف اول هر مصراع محل خانه ۶۴ب

سوب به شخصی  مهرۀ شطرنج مطابق مختصات قائم بیان شده است مشخص می ین شعر م کند. نخس

رای حالت شروع از خانۀ  لۀ گردش اسب را  ـ راست)  یابه نام طاهر است که جواب مس (گوشۀ پایین 

ر اساس این شعر مطابق جدول شکل  عرضه می خواهد  ۴کند. حرکت اسب در کل صفحۀ شطرنج 

  بود.
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۴٨ 

۱۲  ۱۵  ۸  ۶۱  ۴۴  ۴۷  ۴۰  ۳۵  

۹  ۶۲  ۱۱  ۱۴  ۴۱  ۳۶  ۴۳  ۴۶  

۱۶  ۱۳  ۶۰  ۷  ۴۸  ۴۵  ۳۴  ۳۹  

۶۳  ۱۰  ۱۷  ۲۲  ۳۷  ۴۲  ۵۵  ۵۰  

۱۸  ۲۳  ۶  ۵۹  ۵۴  ۴۹  ۳۸  ۳۳  

۳  ۶۴  ۲۱  ۲۶  ۳۱  ۲۸  ۵۱  ۵۶  

۲۴  ۱۹  ۲  ۵  ۵۸  ۵۳  ۳۲  ۲۹  

۱  ۴  ۲۵  ۲۰  ۲۷  ۳۰  ۵۷  ۵۲  

  ۴شکل 

ت   شود: ها شروع می شعر طاهر با این ب

  سائيل عن حكمـة الشـطرنج يا

 

ـــب  ـــذ ل ـــزنجخ ـــا وال   ه برومه

 

د( رس ی و گشاده -  حکمت شطرنج ه ازای    )اش به رومیان و زنگیان دس

  ادهــا جتــری بــال غبــار جــي

 

ــغارـ اك  ــی ص ــوا عل ــر حتن   اب

 

ا ر کهتران سر فرود آرند -گرد و غبار در حرکتند ش بی(اس را   )و مهتران در 

شود. توجه کنید که این گردش اسب  شروع می کاو  یج، یب، یاهای  س حرکت اسب در خانه

را از خانۀ  ه است ز د.  می ۶۴س   توان با یک حرکت اسب به خانۀ اول رس

د
 
ی ر 

 
 شعر دوم از ابوبکر ابن د

ْ
  َ

ُ
است و همان جواب قبلی را در قالب شعر عربی دیگری عرضه  ١                       

ت آغاز آن چنین است (ص  می   چاپ عکسی): ۲۷۳کند. دو ب

         ّ            ســائيل عــام  عليــه اســتعجام يــا

 

ح مــا جتمجــام  اک  ـ لبــ        ّ         مــن رص 

 

ده و نامعلوم است( ده از آنچه پوش رس   ای) ها را آشکار کرده گوش به فرمان توام ای که گنگی - ای 

ً            يل فكـرا  يف األمـور هلـذ جي   مـا       

 

ــ ك  ــا  ّ ن  أـ م ــد تقو  ــه الرشــد ق ّ   في                  

 

شه(   )راست آمده است هدایتکه گویی  - در کارها چنان در جوالن است  اند

رای بیان همان جواب آورده شده اند. شعر سوم چنین  شعرهای سوم و چهارم بدون ذکر نام شاعر و 

  شود: آغاز می

  دی                 ّ م اسلمت فؤادي للـر   ْ ل   َ س   يا

 

ــــك إ ل  ــــ ذبي ــــأی هيتنادن   اذن

 

  )و من گوش به فرمان توام - ای سلم قلب مرا به هالکت افکندی(

                                                        
اس و شاعر شافعی متولد بصره و ساکن بغداد. ق)، ادیب زبان۳۲۱-۲۲۳(. ابوبکر محمد بن حسن بن درید ١   ش
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ــوی جي ــربيح اجل ــك ت ــی ل ــل قلب   ع

 

  ن تریا لعبد طوع الكف فاريضكا 

 

رای تو از شوق در رنج است( س از دیدنم راضی باش چون بنده - چه قلب من  ش،  ان موال   )ای در دس

  شروع شعر چهارم هم این است: 

ــس   يــا   دی                 ّ م اســلمت فــؤادي للــر   ْ ل   َ

 

ــب  ــك  ل ــذاي ــبا هأن ــي الص ــا داع   ي

 

  خوانی) به عشق میمرا ای که  مگوش به فرمان - (ای سلم قلب مرا به هالکت افکندی

ـــوی جي ـــرام  وه ـــب ا  ذا غ ـــب ص ٍ      ي         ً  ّ       

 

ً              العبد طوعا  لـك حـرب للعـدی ك             

 

فته پاسخگوست( ان بنده چون - عاشقی دلداده و ش   ١)ت آمادۀ رزم با دشمنانای در دس

مصراع است و ارتباطی به مختصات حرفی  ۶۵مصراع دارد. شعر ششم دارای  ۱۰شعر پنجم 

  های شطرنج ندارد.  خانه

رازی است و به امیری به نام ابی شعر هفتم از کسی به نام علی بن عبدال ه ش
 
                                  ل
ّ
نصر محمد بن احمد   

ت و  ۳۲ تقدیم شده است. این شعر هم رای حرکتی است که  ۶۴ب له  مصراع دارد و بیانگر جواب مس

 به صورت حرکت مهره
 
             ای متناوبا
ً
های اسب و فیل جابجا شود. البته در اینجا حرکت فیل تنها دو خانۀ            

رعکس قاعدۀ امروزی که فیل می ب است ( ّ                                    مور                        ّ                       تواند هر تعداد خانۀ مور ب حرکت کند). این حالت    

لۀ گردش اسب است. توالی حرکت مهره در خانه ر و پیچیده جالب وۀ ابجد  ری از مس ها با اعداد به ش

رگ  شت  رگ ۷۵ر  ش بین  رگ  ۱۳۶و  ۱۳۵های  رساله (که جای درس است) داده شده  ۷۴و به دنبال 

  چاپ عکسی). ۱۵۰است (ص 

  
  چاپ عکسی ۱۵۰ صفحۀ: ۵شکل 

                                                        
اسگزارم.  .١ ار س س رجمۀ شعرهای عربی  ژوهشی میراث مکتوب، به خاطر  ر واحد تولید مرکز    م.- از آقای محمد باهر، مد



 

  

۵٠ 

ر (شکل  شان میها  ) معادل عددی شمارۀ خانه۶جدول ز ن را  ش شود که  دهد. دیده می در جدول پ

ه است. س   این هم یک جواب 

۱۱  ۳۶  ۳۴  ۹  ۵۱  ۴۰  ۴۲  ۴۹  

۳۳  ۱۴  ۱۲  ۳۹  ۴۵  ۵۴  ۵۲  ۴۷  

۳۵  ۸  ۱۰  ۳۷  ۴۳  ۴۸  ۵۰  ۴۱  

۱۳  ۳۸  ۳۲  ۱۵  ۵۳  ۴۶  ۴۴  ۵۵  

۷  ۲۸  ۲۶  ۵  ۶۳  ۱۶  ۲۲  ۶۱  

۲۵  ۲  ۶۴  ۳۱  ۲۱  ۵۸  ۵۶  ۱۹  

۲۷  ۴  ۶  ۲۹  ۲۳  ۶۰  ۶۲  ۱۷  

۱  ۳۰  ۲۴  ۳  ۵۷  ۱۸  ۲۰  ۵۹  

  حرکت متوالی اسب و فیل :۶شکل 

رگ  لۀ  ۱۴۷(ص  ۷۴ر روی  رای جواب مس ت شده است  وه ث چاپ عکسی) جدولی به همین ش

قل از  گردش اسب وقتی از خانه ه مس س ای مجاور به مرکز صفحۀ شطرنج شروع کنیم. این جواب 

ۀ عرضه شده در شکل  س   چهارم عرضه شده است.است که در قالب شعرهای اول تا  ۴جواب 

  

۵۵  ۵۰  ۵  ۸  ۲۵  ۳۰  ۳۵  ۳۲  

۴  ۷  ۵۶  ۵۱  ۳۶  ۳۳  ۲۴  ۲۹  

۵۷  ۵۴  ۴۹  ۶  ۹  ۲۶  ۳۱  ۳۴  

۴۸  ۳  ۵۲  ۱  ۱۲  ۳۷  ۲۸  ۲۳  

۵۳  ۵۸  ۴۷  ۱۰  ۲۷  ۲۲  ۱۳  ۳۸  

۴۶  ۴۳  ۲  ۶۱  ۶۴  ۱۱  ۱۶  ۱۹  

۵۹  ۶۲  ۴۱  ۴۴  ۲۱  ۱۸  ۳۹  ۱۴  

۴۲  ۴۵  ۶۰  ۶۳  ۴۰  ۱۵  ۲۰  ۱۷  
 

  ۷ها در شکل  : معادل عددی خانه۸شکل   چاپ عکسی) ۱۴۷(ص  : گردش اسب۷شکل 

سخۀ خطی رسالۀ  ت شده که شامل جواب صورت  کتاب الشطرنجدر پایان  ... جدول دیگری ث

لۀ گردش است. در این حالت، از یک گوشۀ صفحۀ شطرنج شروع می پیچیده کنیم و  ر دیگری از مس

ر جابجا می  مهره را طبق حرکت اسب و وز
 
                                     متناوبا
ً
رخالف قاعدۀ کنیم. در ای         ر  نجا هم حرکت وز

ب) تنها یک خانۀ مور ب است. ّ       امروزی (به هر تعداد خانۀ افقی، عمودی یا مور                     ّ                                             
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۳۱  ۲۴  ۱۸  ۳۳  ۳۵  ۱۶  ۱۴  ۳۷  

۲۵  ۳۰  ۳۲  ۱۹  ۱۷  ۳۴  ۳۶  ۱۵  

۲۳  ۲۸  ۲۶  ۲۱  ۱۱  ۴۸  ۳۸  ۱۳  

۲۹  ۲۲  ۲۰  ۲۷  ۴۹  ۱۰  ۱۲  ۳۹  

۶۳  ۵۲  ۵۰  ۶۱  ۴۷  ۴۰  ۴۲  ۹  

۵۳  ۶۲  ۶۰  ۵۱  ۴۱  ۴۶  ۸  ۴۳  

۵۵  ۶۴  ۲  ۵۷  ۵۹  ۴  ۶  ۴۵  

۱  ۵۴  ۵۶  ۳  ۵  ۵۸  ۴۴  ۷  

ر: ۹شکل    حرکت متناوب اسب و وز

  چاپ عکسی) ۲۸۴(ص 
  ۹ها در شکل  : معادل عددی خانه۱۰شکل 

  

ب خانه ۹و  ۷، ۵های  در شکل رت شود با ارقام ابجد داده شده  است (نه  هایی که پیموده می شمارۀ 

  ).۳ر اساس مختصات حرفی مذکور در شکل 

سکریت هم سابقه دارد. شاعری  ر صفحۀ شطرنج در ادبیات سا عرضۀ جواب معمای گردش اسب 

ر نیمی از صفحۀ شطرنج ( لۀ گردش اسب را  ) در قرن سوم ۸x۴کشمیری به نام رودراتا جواب مس

 محتمل است که کارش الهام
 
                        هجری عرضه کرده است و کامال
ً
رانی بوده باشد بخش شطرنج                             . بازان شاعر ا

لۀ گردش اسب  سی مس جو در  است که می knight tour problemمعادل انگل رای جس تواند 

رانیان در یک متن کهن عربی از دورۀ  منابع چاپی و دیجیتالی به کار رود. عرضۀ این مطالب توسط ا

یات اسالمی به لحاظ تاریخچۀ شاخه رکی میت ها اه و همچنین نظریۀ گراف ١ای از ریاضیات به نام 

رجمۀ فارسی بخشی از مطالب رسالۀ  به  کتاب الشطرنجدارد. قرار است تصحیحی از متن عربی و 

شگاه تهران فراهم شود.  ژوهشکدۀ تاریخ علم دا اسی ارشد در    همراه توضیحات آن به عنوان رسالۀ کارش

رگ  ت شده است که تا کنون ۱۴۹سخۀ خطی رساله (ص  ۷۵ر روی   چاپ عکسی) جدولی ث

شده کنیم (بنگرید به صفحۀ  ایم و خوانندۀ چالشگر را به کشف آن دعوت می مؤفق به رمزگشایی آن 

  بعد).

  

                                                        
3. combinatorics 



 

  

۵٢ 

    
  

  
شده است ۱۴۹: جدول ص ۱۱شکل  .چاپ عکسی که هنوز رمزگشایی 


