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  های ریاضی تردستیيك كتاب ديگر در مورد 

  ١محمدرضا توکل صابری

حــال  .]٢[م ا هرا معرفی کرد ]١[ الغرائبةتحفکتاب  در شعبده بازیمطالب مربوط به  ،پیش از این
شود که به آن  اول آن شامل نوعی شعبده بازی می بابخواهم کتاب دیگری را معرفی کنم که دو  می

  .گویند می ٢ریاضی تردستی
لیف قطب الدین الهیجی فیلسوف، فقیه، متکلم و أنام دارد و ت ]۳[ الحساب فیلطااین کتاب 

ریاضیدان عصر صفویه است. الهیجی شاگرد میرداماد و معاصر شیخ بهایی، فیض کاشانی و باقر 
تاریخ علماء  و فلسفه، کالم، تفسیر قرآن کریم ۀکتابهای مختلفی در زمیناو مجلسی و حر عاملی بود. 

 الحساب لطایفاو  های مهمترین کتابیکی از است. قمری بوده  ١٠٩٠وفاتش حدود سال  ونوشته 
قمــری نوشــته  ١٠٣٣نام دارد که آن را پس از ترك اصفهان و بازگشت به زادگاهش الهیجان در سال 

 ای از شعبده بازی از نظر شعبده بازی اهمیت دارد، زیرا به رشته الحساب لطایفاول  باباست. دو 
اول کتاب در مورد چیزهایی است که در دست  بابگویند.  می ٣شود که به آن ذهن گرایی می مربوط

دست است و در اصطالح شعبده  کرد که در کدام توان آنها را پیدا کنند و به روش ریاضی می پنهان می
دوم کتاب در مورد چیزهایی است که در ذهــن دارنــد و در  بابنامند و  می ٤بازی آن را غیب گویی

د.خوانن می ٥وانیاصطالح شعبده بازی آن را ذهن خ
  :٦پردازم می بابل این دو ئدر اینجا به شرح مسا

  .دارند در مورد چيزهايى كه در دست پنهان نگه م :اول باب 
بــرای ســپس در یکی از دستانش پنهــان کنــد. هید چیزی مانند سکه یا انگشتر از کسی بخوا -١

  های مقاله است. نوشت ، اعداد درون قالب [] مربوط به پیpersidex@hotmail.com، مترجممروج علم، پژوهشگر، مؤلف و  .١
2. mathemagic
3. mentalism
4. clairvoyance 
5. mind reading 

یسنده از محمد باقری مصحح  .٦ .مقاله سپاسگزار استل ریاضی این ئبه خاطر تبیین مسا الحساب فیلطانو
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را در ذهن خود انتخاب کنــد. حــال  ٣و برای دست دیگر عدد  ۴، عدد استدستی که سکه در آن 
بخواهیــد کــه  با عدد دست چپ جمــع کنــد. ســپسحاصل را ضرب و  ٢عدد دست راست را در 

کند. اگر حاصل تقسیم کسری بود، انگشتر در دست راست اوست و اگر عدد  ٢ع را تقسیم بر وجمم
.صحیح بود، انگشتر در دست چپ اوست

 .انجام داد نیز ٣به جای  ١و  ٤به جای  ٢توان با انتخاب  ا میاین بازی ر -٢
و بــرای دســت  ١عــدد برای دستی که انگشتر در آن است  ؛ یعنیاین عکس بازی دوم است -٣

حاال عدد دست حاوی انگشتر را  ٢خالی عدد  بــا عــدد  ضــرب و حاصــل را ٢ دررا انتخاب کنید. 
در دست راست است و اگر فــرد باشــد در  دست خالی جمع کنید. اگر حاصل زوج باشد، انگشتر

 .دست چپ است
دســت  یاز کسی بخواهید که انگشتری را به یکی از انگشتان دست کنــد. ســپس انگشــتها -۴

یید  ۵ ۀکه انگشت شست شمار کنید چنان یراست را از انگشت کوچك شماره گذار شود. به او بگو
د. بــرای هــر انگشــت کــه بــاالی آن تــا را فرض کنــ ۴که برای انگشتی که انگشتر در آن است عدد 

نگشت تر از آن تا ا اضافه کند، و برای هر انگشت که پایین ۴را به عدد  ٣انگشت شست است عدد 
در انگشت انگشتر بود  ١٢فزاید. مجموع را از او بپرسید، اگر مجموع را به آن بی ٢کوچك است عدد 
در انگشت حلقه و اگر  ١۵سطی، اگر در انگشت و ١۴در انگشت سبابه، اگر  ١٣شست است، اگر 

 .در انگشت کوچك است بود ١۶
خواهیم بدانیم کــه در کــدامین انگشــت بد و اشبکسی  ی در یکی از ده انگشتاگر انگشتر -۵
گوییم که از طرف راست خودش برای هر انگشتی که انگشتر در آن است و انگشت  به او می ،است

سپس آنها را با هم جمع کند و ، ندفرض ک ١انگشتان دو دست عدد  ۀو برای بقی ٢حاوی حلقه عدد 
ید. عدد  انگشتی که  هر به ؛را از آن کم کنید و از سمت راست او بشمارید ١٠مجموع اعداد را بگو

 .رسیدید انگشتر در آن است
به شخص بگویید که از انگشت شست تا انگشتی که انگشــتر در آن  .است ۵ ۀمشابه شمار -۶

فزاید. بعد مجموع آن را در هر عددی ، به آن بی٢که می خواهد، مانند  مارد و بعد هر عددیاست بش
ضــرب عــدد  حاصل بعد، ضرب کند. سپس حاصل ضرب را از او بپرسید. ٣که می خواهد، مانند 

عدد ضــرب  است از آن کم کنید. سپس ۶را که  ٣در  ٢و عدد ضرب شده در آن یعنی  دهاضافه ش
 ٣از آن کم کنید تا چیزی نماند و تعداد دفعاتی را که عدد پیاپی است،  ٣شده در آن را، که در اینجا 

 شستد. هر عددی از تعداد دفعات کم کردن به دست آمد، از انگشت یاید بشمار را از آن کم کرده
.بشمارید تا به انگشتی برسید که انگشتر در آن است
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 ۀان برای هــر مجموعــتو این محاسبه را می
ق داد، مانند یبمنظم که ابتدا و انتهایی دارد تط

روزهــای ماههــا،  ۀتعداد روزهای هفته، شــمار
یا گروهی افراد که  شمسی، ۀهای منظوم سیاره

 .کنار هم نشسته باشند
برای یافتن نام چیزی که شخص پنهــان  -٧
گوییم که حرف اول نام آن  به او می است کرده

حرفها را به حساب ابجد  ۀو بقی بیندازدچیز را 
حساب کند و بگوید. سپس حرف دوم را از نام 
آن چیز بیندازد و باقی حروف را به حساب ابجد 
حساب کند و بگوید، و بــه همــین ترتیــب تــا 

ایــن  ۀسپس همــ ،ادامه دهد محرف آخر آن نا
این عــدد را بــر  بعداعداد را با هم جمع کند. 

تقسیم کند (برای مثال،  ١تعداد حروف منهای 
تقسیم کند). سپس از این عدد به  ۴حرف داشت، حاصل جمع اعداد مربوط به نام را بر  ۵اگر آن نام 

به دست آوردیم کم می  وقیك حرف که به روش ف غیر ازترتیب مجموع اعداد مربوط به حروف نام 
 ١.تسف اربوط به یك حرحساب ابجد م درکنیم تا عدد مربوط به هر حرف به دست آید. هر عدد 

 ى كه در ذهن پنهان نگاه م دارندیمورد چيزها در: دوم باب
یید که آن عدد را  -١ اگر کسی به عددی فکر کند و بخواهید آن عدد را پیدا کنید، به شخص بگو

ضرب کنــد. ســپس از ایــن  ۶فزاید. مجموع این دو عدد را در را به آن بی ٣رابر کند، سپس عدد دوب
به شما بگوید. شما عدد بــه دســت آمــده را بــر دوازده نتیجه را را کم کند و  ١٨حاصل ضرب عدد 

 .همان عددی است که شخص در نظر داشته است حاصل تقسیم. دتقسیم کنی
2مثال، اگر او عدد  برای

ا دوبرابر می کنــد تــا آن ر ،را در نظر گرفته استو دو دانگ)  ٢٠( 620
4
4 افزاید تا آن میه را ب ٣عدد بعد شود.  640

ضرب می کند کــه مــی شــود  ۶شود. سپس در  643
اگر آن را بر دوازده تقسیم  گوید. به شما میو  ٢۴۴را کم می کند که می شود  ١٨. از این عدد ٢۶٢

4 شود می ،کنید
2یا  ،1220

 .که او در ذهن خود دارد 620

                                                    
 .میراث علمیدر همین شمارۀ » عددنویسی به شیوۀ ابجد (حساب جمل)«بنگرید به مقالۀ . ١
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در مثال باال آن شخص اگر عدد صحیح را فرض کرده باشد، برای پیدا کردن آن عدد، باید به  -٢
را از آن کم کند و عدد  شکند. هر عددی حاصل شد یك چهارمضرب  ۴او گفت که آن عدد را در 

کنید تا کم  ٣٠تا  ٣٠ما از این عدد، به شما بگوید. شنتیجه را  ضرب کند و ١٠ده را در به دست آم
ن هما ،را از آن عدد کم کردید ٣٠از آن قابل کم کردن نباشد. هر چند بار که  ٣٠دیگر عدد  آنکهتا 

 .است ضوفرمعدد 
به دست آید. یــك  ٢٠ند تا ک ضرب می ۴را فرض کرده باشد، آن را در  ۵مثال اگر او عدد  برای

کند، کــه مــی شــود  ضرب می ١٠شود. سپس در  می ١۵ ،کند باشد از آن کم می ۵را که  شچهارم
 پــسرا از آن کم کنیــد.  ٣٠گوید. شما فقط می توانید پنج بار عدد  این عدد را به شما می او. ١۵٠

 .است ۵عددی که فرض کرده 
توان آن را شــماره گــذاری کــرد یکــی را  ای که ترتیب معینی دارد و می مجموعهاز اگر کسی  -٣

گوییم که  او می به. غیره شمسی، یا روزهای هفته، ماههای سال و ۀانتخاب کند، مثال سیارات منظوم
را در نظر بگیرد تا به آن چیــز برســد و  ٣چه را در ذهن دارد بشمارد و برای هریك عدد  از ابتدا تا آن

را در نظر بگیرد و جمع کند. سپس مجموع ایــن  ٢ود عدد آنها را جمع کند. برای هرچه پس از آن ب
کنیم. هر عددی که  که گفت کم می دیاز عدما دوبرابر تعداد آن مجموعه را  آنگاهدو عدد را بگوید. 

 .شماریم تا به آن چیزی که او در ذهن دارد برسیم به دست آمد از ابتدای مجموعه می
مــاه، عطــارد،  ۀکتاب فقط هفــت ســیار ۀزمان نویسند درشمسی (که  ۀبرای مثال، اگر از منظوم

او زهره را انتخاب کرده بود که سومین سیاره شناختند را میزهره، خورشید، مریخ، مشتری، و زحل   (
گرفته است بشمارد، و به  رتوان پرسید که از اول تا آن چیزی که در نظ برای پیدا کردن آن می ،است

 ۴ ۀ) به اضاف٩(یعنی  ٣در  ضرب ٣. بنابراین در نظر بگیرد را ٢د و برای بقیه عد ٣ازای هریك عدد 
شــود. آن را از  می ١۴است  ٧شمسی که  ۀبرابر تعداد منظوم دو .١٧شود  ) می٨(یعنی  ٢ضرب در 

 .زهره است ۀسیارانتخاب کرده بود که او  ای سیاره پس. ٣شود  می ،کنیم کم می ١٧
است. اگر شخص نام کسی را در ذهــن  اول باب ٧ ۀشمار ۀاین معما حالت دیگری از مسئل -۴

و باقی حروف را به  کندگوییم که حرف اول آن اسم را حذف  داشته باشد که سه حرفی باشد به او می
باقی حروف را به حســاب مجموع و  کندبگوید. سپس حرف دوم را حذف  کندحساب ابجد جمع 

سپس با حرف سوم همین کار را بکنبگویدابجد  کنیم.  تقسیم می ٢د. ما اعداد حاصل را جمع و بر . 
کنیم. هر چه مانــد بــه  سپس اعدادی که را پس از حذف هر حرف به ما گفته بود از این عدد کم می

  .ترتیب حروف نامی است که در ذهن داشته است
د، مجموع دو حــرف بعــدی ندر ذهن داشت. وقتی عین را حذف ک فرض کنید که او نام علی را

 ،کنــد ذف شود. وقتی یاء را ح می ٨٠کند، مجموع دو حرف بعدی شود. وقتی الم را حذف  یم ۴٠



 

  

١١٨ 

شود. وقتی بر دو  یم ٢٢٠گوید. مجموع این اعداد  شود و به ما می می ١٠٠مجموع دو حرف دیگر 
 ٧٠م و یاء است کم شود که مربوط به حرف ال ۴٠آید. اگر از این عدد  به دست می ١١٠شود تقسیم 

شود  کم ١١٠که مربوط به عین و یاء است از  ٨٠آید که عدد مربوط به عین است. اگر  دست میبه 
 ١٠کــم شــود  ١١٠که مربوط به عــین و الم اســت از  ١٠٠ماند که مربوط به الم است و اگر  می ٣٠
 .به این ترتیب می توانیم نام علی را پیدا کنیم .ماند و آن مربوط به یاء است می

یید که نصــف آن عــدد را بــه آن  ،د صحیحی در ذهن داشتاگر کسی عد -۵ برای یافتن آن بگو
در  ١. سپس بپرسید که آیا کسری دارد؟ اگر کسری داشت آن را به عدد باالتر گرد کند و عدد فزایدبی

و بپرسید  فزایدبی آنذهن خود نگه دارد (اگر کسری نداشت که هیچ). سپس نصف عدد حاصل را به 
در ذهن خود بــه  را ٢ت؟ اگر عدد کسری بود، آن را به عدد باالتر گرد کند و عدد که آیا کسری داش

یید عدد  ١عدد  را از  ٩ی هربار که عدد کم کند و براحاصل اخیر از پیاپی را  ٩اضافه کند. سپس بگو
اینکــه او بگویــد عــدد بــه را به عددی که شما در ذهن دارید بیفزایید تا  ۴های عدد ،کند آن کم می

ایــد عــددی  را از آن نمی توان کم کرد. حاصل جمع اعدادی که به دست آورده ٩ای است که  ازهاند
 .بود در نظر گرفتهاست که او 

نصف ایــن عــدد را بــه خــودش بار اول که  .کرده است را انتخاب ٧عدد  او مثال: فکر کنید که
را در ذهن خود نگــه  ١عدد  (شما کند گرد می ١١که آن را به آورد  به دست می ۵/١٠کند،  اضافه می

به  اآورد که آن ر به دست می ۵/١۶ وافزاید  کند و به همین عدد می صف میرا ن ١١. بار دوم دارید) می
را از  ٩ تواند می فقط یك باررا به دست آورید). او  ٣ا کنید ت اضافه می ١را به  ٢کند (شما  گرد می ١٧
را به دست آورید که به آن فکر کرده است. (این  ٧ا عدد کنید ت اضافه می ٣را به  ۴شما کم کند.  ١٧

 .)تآمده اس نیز ایوب حاسب طبریمحمد بن  الغرائب ةتحفمسئله در فصل بیستم کتاب 
را در ذهن بــه دو  دبگویید که آن عد :روش دیگری برای تعیین عددی که کسی در ذهن دارد -۶

و هر قسمت را مربع کند. سپس هریك از قسمت ها را دوبار در  تقسیمقسمت مساوی یا نامساوی 
ید که چند شده است. جذر مجموع این دو عدد برابر عددی است  ،هم ضرب کند و مجموع را بگو

 ١د.در ذهن دار شخصکه آن 
 انتخــاباگر سه نفر سه عدد متفاوت در ذهن دارند و بخواهید بدانید که هرکدام چه عددی  -٧

اینجا  آنها بخواهید که سه عدد را باهم جمع کنند و به شما بگویند. شما این عدد را که ند، ازا هکرد
یید که عددی را که در ذهــ عدد اصلی می  ننامیم در خودش ضرب کنید. سپس به یکی از آنها بگو

کند و به دیگری بگویید که عددش را در عددی که یکی کمتر از عدد اصلی است ضرب  ٢ دردارد 

                                                    
a). در اینجا اتحاد ١ b) a b ab+ = + +2 2 2   به کار رفته است. 2
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یید که عددش را در عدد اصلی ضرب کند. ســپس از آنهــا بپرســید کــه  ضرب کند. به نفر سوم بگو
مجموع اعداد چند است. هر عددی به دست آمد از حاصل ضرب عدد اصلی در خودش کم کنید. 

عــدد  ،شماره کمتر از عدد اصلی است تقسیم کنید. خارج قسمت صحیح ٢بر عددی که  نتیجه را
است که عــددش را در  کسیمانده عدد مربوط به  یبود، و باق کسی است که عددش را دوبرابر کرده

اگر مجموع دو عدد این دو نفر را از عدد اصلی کم  ١عددی برابر عدد اصلی منهای  ضرب کرده بود. 
 .عدد کسی به دست می آید که عددش را در عدد اصلی ضرب کرده بود ،کنیم

و  نــامیم میآن را عدد اصــلی  است که ١٢موع سه عدد احمد و محمود و قاسم مجبرای مثال، 
باشد و ما به او گفتیم که آن را  ٨. اگر عدد احمد یدآ به دست می ١۴۴ کنیم و میدر خودش ضرب 

 ارا انتخاب کرده بود گفته باشــیم کــه عــددش ر ٣می شود. اگر به محمود که عدد  ١۶دوبرابر کند، 
بــود  ١ ششود. و اگــر بــه قاســم کــه عــدد می ٣٣ضرب کند،  ١١عدد اصلی یعنی در یکی کمتر از 

می شود. پس مجموع این سه عدد بــه دســت  ١٢، ضرب کن، ١٢گفته باشیم در عدد اصلی، یعنی 
 ٨٣اســت کــم کنــیم،  ١۴۴شود. اگر آن را از حاصل ضرب عدد اصلی در خودش که  می ۶١آمده 

بــه  ٨عــدد  ،اصلی کمتر اســت عدد کمتر از عدد ٢م کنیم که تقسی ١٠این عدد را بر  اگرماند.  می
بــوده اســت کــه آن را  ٨شود که عدد احمــد  است. پس معلوم می ٣مانده عدد  یآید و باق دست می

بوده است که در عددی برابر با یکی کمتر از عدد اصــلی، یعنــی  ٣دوبرابر کرده بود و عدد محمود 
بــه  ١از عــدد اصــلی کــم کنــیم ، را ١١این دو نفر، یعنی  های. اگر مجموع عددبود ده، ضرب کر١١

  .آید که عدد قاسم است دست می
 ).ایوب حاسب طبری آمده استمحمد بن  الغرائب ةتحفاین مسئله هم در فصل بیستم (

  :نوشت پی

موزه و مرکــز  ،، تصحیح جالل متینی، کتابخانهالغرائب ةتحفحاسب طبری،  وبیبن ا محمد - ۱
 .، تهران١٣٩١اسناد مجلس شورای اسالمی، 

 ۀ، سال سوم، شمارمیراث علمی، [معرفی کتاب] »الغرائب ةتحف«محمدرضا توکلی صابری،  -۲
 .۱۸۰-۱۶۲، ص ١٣٩٣یز و زمستان یدوم، پا

 راثیــم یبه کوشــش محمــد بــاقری، مرکــز پژوهشــ ،الحساب فیلطا ،قطب الدین الهیجی -۳
  .تهران ،١٣٨٩مکتوب، 
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