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ی ریاضی از الغ بیگ امیر دانشمند سمرقند   یک مع

  گزیده و ویراستۀ محمد باقری

ــ
ُ
تر آنکــه  ه بــود نصــف ده بــود. عجــبعجب عددی در لغت فارسی دیدم، با آنکه مساوی ن

 
ُ
تر آنکه چون بشمردم پنجاه و پنج بود؛ و چون پنجاه بر او افزودم بــاز  ه نیز بود؛ و طرفهنصف ن

یاده تأمل کردم زیاده از پنج نبود و پنج بر او افزودم، مساوی دو شــد؛  پنجاه و پنج بود. چون ز
 
ُ
مس ه شد. بهتر آنکه از پنجاه (و) شش کم بود. معهذا سه خو پنج از او نقصان کردم نصف ن

تر آنکه خمــس پنجــاه نیــز بــود؛ و  تر آنکه دو خمس پنجاه نیز بود؛ و تازه پنجاه بود؛ و لطیف
تر آنکه او را بر خمس پنجاه افــزودیم، ده شــد و  تر آنکه عشر پنجاه نیز بود؛ و مضحک رنگین

چون بر خمس دیگر افزودیم نه شد و چون بر خمس افزودیم هشت شــد و چــون بــر خمــس 
فت شد و چون بر خمس دیگر افزودیم شش شد و بــر خمــس دیگــر افــزودیم دیگر افزودیم ه

پنج شد. یک خمس پنجاه را از او ساقط کردیم، چهار شد. خمس دیگــر وضــع کــردیم، ســه 
تر از  شد. خمس دیگر ساقط کردیم، دو شد و خمس پنجاه را کم کــردیم، یــک شــد. عجــب

  ، مساوی آن.عجایب آنکه دو ثلث او مساوی اوست و ثلث به اضافۀ آن

  پاس
هجری قمــری، صــفحۀ  ۱۳۲۹(چاپ سنگی،  زنبیلفرهاد میرزا معتمدالدوله این معما را در کتاب 

  پاسخ آن را به صورت زیر داده است:و ) آورده، ۵۵
 ه است، نصف ده است؛با آنکه مساوی نُ  ؛١مخفی نماند که این عدد در لغت فارسی پنج است

 به حساب جمل پنجاه و پنج است و  پنجچرا که عدد 
ُ
نیز به حساب جمل پنجاه و پنج اســت؛ و  هن

ه دو حرفســت ، یعنی نُ ه نیز بودتر آنکه نصف نُ  و عجبنصف ده نیز هست که پنج نصف ده است؛ 
  ه است.باشد نصف نه است که یکی از آن دو حرف نُ  ه، و پنج مطلوب که هو یکی  نکه یکی 

را به حساب جمل بشمارند، پنجاه و پنج خواهد  پنج. یعنی پنجاه و پنج بود تر آنکه چون شمردیم طرفه

                                                    
 .مقالهدر همین » (حساب ُجَمل)عددنویسی به شیوۀ ابجد «عنوان  با ۲نوشت  پیبنگرید به  .١
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و چون پنجاه را بر او افزودیم، باز پنجاه و بود؛ 
 ناســت پنجــاه کــه  ه. یعنی بر پنج که پنج بود

و شــود؛  است افزوده شود، باز پنجاه و پنج می
، ظاهر است چون تأمل کردیم زیاده از پنج نبود

و پنج که بر او افزودیم که زیاده از پنج هم نبود؛ 
. یعنی پنج که بر پــنج مطلــوب مساوی دو شد

عدد چهار  دشود که  می دوافزوده بشود مساوی 
و پنج ده است؛  دوعدد شش است، و عدد  وو 

ه شد. در این فقره نقصان کردیم، نصف نُ از او 
را از پنجاه توان کرد. یکی آنکه پنج  دو توجیه می

اســت بــاقی  نه کــه و پنج کم کردیم، نصف نُ 
ماند. یکی آنکه پنج را از ده کم کردیم، پنج  می

 باشد. هباقی ماند که نصف نه است که 
، زیــرا کــه بهتر آنکه از پنجاه، شش کم بود

بــه حســاب جمــل شصــت و یــک  پنجاهلفظ 
که پنجاه و پنج باشد، شش عدد از آن کمتر است و اگر پنجــاه و شــش بخــوانیم،  پنجاست و لفظ 

. یعنی پنجــاه، معهذا سه خمس پنجاه بودبدیهی است که پنجاه و پنج از پنجاه و شش کمتر است. 
  باشد، سه خمس از آن پنج است. جو  نو  بپنج حرف است و پنج که 

کــه بــه  دوتوان کرد. یکی آنکه  فقره سه توجیه میدر این  تر آنکه دو خمس پنجاه نیز بود. لطیف
است و این  هاست و یکی  نحساب ده است، خمس پنجاه است. یکی آنکه دو خمس پنجاه، که یکی 

است که سه  جاست که دو باشد و یک خمس آن  بعدد لفظ پنج است. یکی آنکه یک خمس پنجاه 
است  ه. یعنی یک خمس لفظ پنجاه که نیز بود تر آنکه خمس پنجاه و تازهباشد و دو و سه، پنج است؛ 

  . بدیهی است که پنج عشر عدد پنجاه است.تر آنکه عشر پنجاه بود و رنگینو آن پنج است؛ 
 ه. یعنی یکــی از اخمــاس لفــظ پنجــاه تر آنکه آن را بر خمس پنجاه افزودیم، ده شد و مضحک 

و چــون بــر خمــس دیگــر است، و پنج معهود را بر آن افزودیم ده شد که خمس پنجــاه، ده اســت؛ 
و ه شــد؛ است افــزوده شــد ُنــ ناست بر خمس دیگر لفظ پنجاه که  ه. یعنی پنج که ه شدافزودیم نُ 

را افــزودیم  هاست  ج. یعنی بر خمس دیگر لفظ پنجاه که چون بر خمس دیگر افزودیم، هشت شد
 ب. یعنی بــر خمــس دیگــر لفــظ پنجــاه کــه و چون بر خمس دیگر افزودیم هفت شدهشت شد؛ 

. یعنی بر خمس دیگر لفــظ و چون بر خمس دیگر افزودیم، شش شدرا افزودیم هفت شد؛  هاست 
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و را افــزودیم شــش شــد؛  هاســت  الــفپنجاه که 
. یعنــی بــر چون بر خمس دیگر افزودیم، پنج شــد

نج را با آنکه است، چون پ نخمس دیگر پنجاه که 
شــود کــه  پنجاه است جمع بکنی پنجاه و پــنج می

 همان عدد پنج است. 
و یــک خمــس پنجــاه را از آن ســاقط کــردیم، 

باشــد یکــی از  الــف. یعنــی یــک کــه چهــار شــد
اخماس لفــظ پنجــاه اســت. از پــنج کــم کــردیم، 

. خمس دیگــر وضــع کــردیم، ســه شــدچهار شد. 
اســت از  بیعنی یک خمس دیگر لفظ پنجاه کــه 

خمــس دیگــر ســاقط پنج کــم کــردیم، ســه شــد. 
است از پــنج کــم کــردیم، دو بــاقی مانــد.  ج. یعنی یک خمس دیگر لفظ پنجاه که کردیم، دو شد

. یعنی خمس پنجاه را که کم کردیم یکی شد. خمــس پنجــاه ده م کردیم، یک شدخمس پنجاه را ک
  مطابق است. ی ک یماند که با عدد  است؛ از پنجاه که ده موضوع شود چهل می

. یعنی عدد پنج که سه حرف است؛ که دو تر از عجایب آن که دو ثلث آن مساوی آنست عجب
. یعنــی یــک و ثلث به اضافۀ او مســاوی اوباشد، مساوی پنج مطلوب است؛  جو  بثلث او که به 

  شود که عدد حرف پنج است. است، بر او افزوده شود، پنجاه و پنج می نثلث حرف پنج که 

  
  ازبکستان مدرسۀ الغ بیگ در سمرقند

در پارک محمد تراغای ملقب به الغ بیگ پیکرۀ 
 )جمهوری لتونی(شهر ریگا  – کرونولدا
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  رصدخانۀ الغ بیگ در سمرقند

  :۱ نوشت پی
 . مشکالت دیوان انوری نوشته و اکنون بر جا نمانده اســت، آورده باشــدشاید این معما را الغ بیگ در شرحی که بر 

ً
ظــاهرا

این شرح جزو یک مجموعۀ خطی بوده است که حدود سیصد و پنجاه سال پیش در هندوســتان بــرای محمــد بــن خــاتون 
عاملی از وزرای قطبشاهی دکن تنظیم شده بود ولی بعدها از آن مجموعه خارج شده و اکنون نشانی از آن در دست نیســت 

، ۱۱و  ۱۰، شــمارۀ ۳، سال مجلۀ موسیقیاستاد محیط طباطبائی در  ، نوشتۀ مرحوم»یک نامۀ تاریخی«نگاه کنید به مقالۀ (
 ).۲۳-۲۲، ص ۱۳۲۰دی و بهمن 

پسر شاهرخ تیمــوری ) ق۸۵۳درگذشته در نزدیک سمرقند  –ق ۷۹۶متولد سلطانیه (محمد تراغای ملقب به الغ بیگ 
ق رصدخانۀ معروف سمرقند را بنــا ۸۲۴ل وی در سا. امیری ترکستان و ماوراءالنهر به او سپرده شده بود ۸۱۴بود و از سال 

را در  زیــج جدیــد گورکــانیالدین جمشید کاشانی، قاضی زادۀ رومی و علی قوشــچی  کرد و به کمک منجمانی چون غیاث
پــس از فــوت  ۸۵۰الغ بیگ که خود دوستدار علم و هنر و حامی علما و هنرمنــدان بــود در ســال . ق تألیف کرد۸۴۱سال 

ق فرزندش عبداللطیف حکومت بلخ را که الغ بیــگ ۸۵۳در سال . ، به سلطنت نشست)زدیک ریدر فشافویه، ن(شاهرخ 
گــور الــغ بیــگ نزدیــک . بر پدر شورید و چون بر او دست یافت امر داد او را کشتند. به او داده بود الیق شأن خود ندانست

منــد  الغ بیگ بــه ادب فارســی عالقه. ستگور پدرش شاهرخ و جدش تیمور در بنای موسوم به گور امیر در سمرقند واقع ا
مجلــس،  ۴۷۳در پشت نخستین برگ از دومین رسالۀ موجود در نســخۀ شــمارۀ . بود و زیج خود را به فارسی نگاشته است

م: انشاء میرزا الغ بیگ در مدرسۀ مرو: «ای از او نقل شده است بدین قرار جمله
َ
مــاء عــال

َ
ِم ِعلِم ُعل

َ
ما، َعل

ّ
 علیما، عالما، عال

ی الدوام عالی دار
َ
  .)یادش به خیر مرحوم عبدالحسین حائری که توجه مرا به این نوشته جلب کرد.» (را َعل

. ن. نوشــتۀ ت» الــغ بیــگ«مقالــۀ : برای اطالع بیشتر دربارۀ زندگی و فعالیت علمی و فرهنگی الغ بیگ نگاه کنید بــه
یــرایش حســین علمی دانشمندان اسالمیزندگینامۀ نیازوف، ترجمۀ حسین معصومی همدانی، ) قری(کاری  ، جلد اول، و

زندگینامــۀ علمــی ، ٢٥٣ -٢٤٨)، ص ١٣٨٩(چــاپ دوم  ١٣٦٥معصومی همدانی، شرکت انتشارات علمــی و فرهنگــی، 
؛ محمــد ۵۸-۵۶، ص ۱۳۷۲، زیر نظر احمد بیرشک، شرکت انتشارات علمــی و فرهنگــی، جلــد دوم، ان اسالمیدانشور
انتشارات علمی و فرهنگی، الدین جمشید کاشانی به پدرش های غیاث ، نامهاز سمرقند به کاشانباقری،    .۱۳۷۵، شرکت 
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  : عددنویسی به شیوۀ ابجد (حساب ُجَمل)۲نوشت  پی
رفــت، حــروف الفبــای عربــی در ترتیبــی  در این شیوۀ عددنویسی که برای محاسبات ریاضی و نجومی دورۀ اسالمی به کار می

بــرای ســهولت فراگیــری، ایــن  نظر گرفته میغیر از ترتیب عادی آن در  الفبــای عبــری اســت.  شد که مطابق با ترتیــب حــروف 
ــت، 

َ
َرش

َ
ص، ق

َ
َمــن، َســعف

َ
ــی، َکل

ّ
بجــد، َهــَوز، ُحط

َ
ا ترتیب حروف را به صورت کلماتی پیاپی بدون معنی خاص در آورده بودنــد: 

خذ، ضظغ. از این حروف برای نمایش اعداد در یک دستگاه شمار رمزی ا
َ
شد کــه در آن ارزش عــددی هــر حــرف  ستفاده میث

  به قرار زیر بود:

  ن  م  ل  ک  ی  ط  ح  ز  و  ه  د  ج  ب  ا

۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۲۰  ۳۰  ۴۰  ۵۰  

  

  غ  ظ  ض  ذ  خ  ث  ت  ش  ر  ق  ص  ف  ع  س

۶۰  ۷۰  ۸۰  ۹۰  ۱۰۰  ۲۰۰  ۳۰۰  ۴۰۰  ۵۰۰  ۶۰۰  ۷۰۰  ۸۰۰  ۹۰۰  ۱۰۰۰  

  شد. منظور می کو  ز، ج، بهای عربی آنها یعنی  ، معادلگو  ژ، چ، پبرای چهار حرف ویژۀ الفبای فارسی، یعنی 
  آوردند. تر را به دنبال آن می های پایین کردند و مرتبه برای نوشتن عددها از باالترین مرتبۀ اعشاری شروع می

  .۱۱۹۹= غقصط ، ۶۶= سو مثال: 
  آوردند: می غرا قبل از  ۱۰۰۰، ضریب ۱۰۰۰یا بیشتر از  ۲برای نوشتن عددهایی شامل مضرب 

  .۹’۵۱۸’۲۳۵= طغغ ثیحغ رله، ۱۲۰۰۰= یبغ، ۳۰۰۰= جغ، ۲۰۰۰= بغ

رود، امــا هنگــامی کــه از آن بــرای عددنویســی شصــتگانی  چون این شیوۀ عددنویسی رمزی است، صفر در آن به کار نمی

 در نوشتن  می      استفاده کنند، برای گذاشتن صفر در مرتبۀ خالی عالمت
ً
هــایی بــا  اعداد با حروف ابجــد تفاوتگذارند. ضمنا

یســند.  می        دایره و بی نقطــه بــه صــورت ) را بی۳شود. حرف جیم (ج = رسم خط معمولی وجود دارد که در اینجا ذکر می نو

  ).      و نویسند (      ) را شبیه همزه می۷۰۰) و ذال (ذ=۴های دال (د= حرف

کننــد. پــنج  ثبــت می     ) را بــه صــورت۵۰نسخ به صورت        و حرف نــون (ن =) را به شیوۀ خط ۲۰حرف کاف (ک =
یســند و اگــر  می ضــه، شــه، قــه، صه، سهرا وقتی حرف دیگری به آخرشان نچسبد به صورت  ض، ش، ق، ص، سحرف  نو
   ) به آخرشان بچسبد، آن را به شکل     ۵(= هحرف 

ً
نگارند. وقتی به دنبال کاف حرفی مربــوط بــه آحــاد  ) می۶۵=         (مثال

) و جــز در ۲۹=       و ( )۲۴)، (      =۲۳=   )، (  ۲۲کشــند. مثــل (        = (غیر از الف) بیاید ســرکش کــاف را رو بــه پــایین می
 گذارند. ها را نمی صورت امکان اشتباه نقطه

های کســری بــه ترتیــب عبارتنــد از: دقیقــه، ثانیــه، ثالثــه، ...، عاشــره و  وقتی عددی در پایۀ شصتگانی نوشته شود، مرتبــه
های یــک عــدد شصــتگانی معلــوم  های باالتر از آحاد عبارتند از مرفوع، مثّنی، مثلث، مربع، ...، معشر. برای آنکه مرتبــه مرتبه

 قــه(درجــه)،  جــهانــد:  ین عالیــم چنیننویسند. ا باشد، باالی اولین یا آخرین رقم شصتگانی عالمت اختصاری مرتبۀ آن را می
 ه(تاســعه)،  ســعه(ثامنــه)،  منــه(سابعه)،  سبعه(سادسه)،  سه(خامسه)،  مسه(رابعه)،  بعه(ثالثه)،  لثه(ثانیه)،  نیه(دقیقه)، 

 مــن(مســبع)،  ســبع(مســدس)،  س(مخمــس)،  مس(مربع)،  بع(مثلث)،  ث(مثّنی)،  نی(مرفوع)،  ع(عاشره) و همچنین 
  شر(متسع) و  تسع(مثمن)، 

ً
: ۳۰عالمت اختصاری برج و معادل  ج(معشر). ضمنا

ً
 درجه است. مثال

3 11 60 24 84
60 20

= ´ + + = و                            11 584 30 25
60 60 60

= ´ + + +
´

 


