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 ،ای از محمد کَشنوی در رساله های وفقی مربع

 ١ریاضیدان آفریقایی
. واتکینز   ٢جان ج

  ٣نهاد صمد فرخترجمۀ 

) و محــل ٤، از قوم فولبهتعلق قومی (فوالنی بیانگربن محمد فوالنی َکشنوی نام کامل محمد 
شَنه) است.

َ
(در  بودکاتسینا در شمال نیجریۀ امروزی اهل او  ٥تولد او (ک

پرشکل با دایرۀ  قوم فوالنی عشایر گله تو دار و  مشخص شده است). 
فریقائی بودند که به اسالم رو آوردند. آاز زمرۀ نخستین اقوام 

و  احکــام نجــومعالوه بر ریاضیات، به نجوم، کشنوی محمد 
 .تپرداخ میعرفان نیز 
های با مرتبۀ فرد کار می کرد. مرتبۀ  روی مربع کشنوی محمد
nیک مربع  n´ همان ،nش هــای ها یا ســتون ، یعنی تعداد ردیف

توان عددی را که در مرکز مربع  فرد باشد، می یعددمعلوم و  nاست. اگر 
نامیده  (وفق مربع) که عدد ثابت وفقی ها و قطرها را، ها، ستون گیرد، و مجموع اعداد ردیف قرار می

 سادهشود، با  می
ً
دستورها و با اتکا با استفاده از این  کشنوی ای محاسبه کرد. محمد دستورهای نسبتا

رســالۀ او ای از  وفقــی بامرتبــۀ فــرد ابــداع کــرد. تکــههای  مربع برای ساختی های به نبوغش، روش
  :دهد نشان میرا  اخالقیات حاکم بر کارش

تسلیم نشوید! تسلیم جهالت است. تسلیم مغایر قوانین این هنر (ریاضیات) است. کسانی 
توانند از درد و رنج رهروان این علم شریف تصوری  که با هنر جنگ و کشتار آشنایند، نمی

 توان به وصال امید داشت. داشته باشند. مثل یک عاشق، بدون استقامت بی پایان نمی

                                                    
در سال  کهاست نسخۀ هلندی آن . ترجمۀ حاضر از ۲۰۰۴انتشارات دانشگاه پرینستون، ، از Across the Boardکتاب چهارم  فصل .١

  است.  منتشر شده"ریاضیات صفحۀ شطرنج" ا نام ب ۲۰۰۸
2.  John J. Watkins 
3.  samad1331@kpnmail.nl 
4 . Fulbe 

  اند. را به صورت محمد بن محمد فالنی کشنائی (کشناوی) نیز نوشته. در منابع نام او ٥
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او به یافتن راه جدیــدی دانیم که  میتفاق نظر وجود ندارد، اما ا کشنوی در بارۀ سال تولد محمد
. نبوغ چندجانبۀ او به عنوان ورزید اهتمام میو تکمیل پنج ستون اسالم  های وفقی برای ساخت مربع

کرد. او یکی از نخستین اعضــای قــوم  نصیبشبین زندگی پرباری اخترمنجم، ریاضیدان، عارف و 
نفــوذ فریقــا آدر غرب  ،بودند چوپان و بازرگانعشایر که ها  اسالم گروید. فوالنی بود، که به فوالنی

 خصــلتبودند. آنهــا هــم اســالم و هــم  هم جو بسیار مستقل و رقابت. داشتندسیاسی و اقتصادی 
ی رقابت  ای در نیجریۀ امروزی به دست آورند. های تازه به کار گرفتند تا سرزمینشان را جو

 اش بخش بزرگی از زندگی خود را در خاورمیانه گذراند تا بتواند اعتقادات مذهبیمحمد به دلیل 
ش به اسالم بود که این گفته به جا آورد. هم به دلیل گرویدن ش رابه عنوان یک مسلمان مؤمن وظایف

ها و  رت خدا در نامی کار کنید. حروف در پناه خدایند. قداو ثبت شده است: "در خفا و تنهای به نام
بــی اید. پس نبایــد  م بگذارید، به خلوت او راه یافتهو اگر شما به مخزن اسرار او گا در اسرار اوست

یر  این گفتۀ محمــد آشــکارا نخســتین ســتون "ابا اسرار او را بپراکنید.حم عملــی اســالم را بــه تصــو
ۀ ایــن ، که به موجب آن هر چه از جانب خدا به شما الهام شود، مادام که دیگــری شایســت١کشد می

 کشــنوی چــرا محمــد توان دریافــت گفته میاین از الهام نباشد، بین خدا و شما باقی خواهد ماند. 
یق می مستقل کار می پس از تکمیل  کشنوی کرد. محمد کرد و شاگردانش را هم به کار مستقل تشو

، که هنوز در مصــر ق۱۱۴۴پنجمین ستون عملی اسالم، که سفر حج است، به مصر رفت. در سال 
کــه  به زبان عربــی نوشــت ۱۱ای در بارۀ روش ساختن مربعات وفقی تا مرتبۀ  قامت داشت، رسالها

علم  يبهجةاآلفاق وایضاح اللبس واالغالق ف نام این رساله .محفوظ مانده و به دست ما رسیده است
 SOAS مرکز مطالعات آســیایی و آفریقــایی ۶۵۴۹۶است (نسخة خطی شمارۀ  الحروف واالوفاق

  ، در قاهره درگذشت.بازگشت به کاتسینا، پیش از ق۱۱۵۴در سال  کشنویمحمد  .)لندن
یس کار روی مسئلۀ "گشــت محمد کشنوی  دست کم یک نسل پیش از آن که اویلر در سو

کرد. کاتسینا در آن  زندگی می شهر کاتسینا کامل اسب روی صفحۀ شطرنج" را عرضه کند، در
بی راه بازرگانی مهمی  که از صحرا تا شمال آفریقا کشیده  بودزمان آبادترین شهر در بخش جنو

  شده بود. 
آفریقا به حساب در کتاب ارزشمند خود در بارۀ ریاضیات در آفریقا، به نام  ٢کالودیا زاسالفسکی

هــای وفقــی را  روی مربع ٣)، کار محمــد کشــنوی۱۹۹۹( اعداد و الگوها در فرهنگ آفریقا، آید می
هــای وفقــی بــر پایــۀ  مربع که به روش محمد کشنوی برای ســاخت تشریح کرده است. پیش از آن

                                                    
 مترجمدر متن "ستون اسالم" آمده است. منظور فروع دین، و نخستین آنها نماز است.  .١

2. Claudia Zaslavsky 
  مده است).اش اطالعات مختصری هست (نسبت وی در آنجا فالنی آ ، دربارۀ کشنوی و رساله۱۰۹، ص ۱۲ میراث علمیدر  .٣
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 -مربع وفقی ساده از مرتبۀ فرد  ردازم، روش محمد کشنوی برای ساختحرکت اسب در شطرنج بپ
3های یعنی مربع 3´ ،5 7و  ´5  کنم. را بیان می ´7

 های وفق مرتبۀ فرد مربع
ای بود. او فرض کرد  های وفقی با مرتبۀ فرد بر پایۀ شیوۀ تازه روش محمد کشنوی برای ساختن مربع

شود. در شکل  که مربع در پایین و در سمت چپ خود (برای خواننده در سمت راست آن) تکرار می
3زیر روش ساخت مربع وفقی    شود: طبق روش محمد کشنوی دیده می ´3

                  
                  
              ١    

            ٢      
          ٣        
        ١      ١    

٢      ٢    ۴        
    ٣    ۵  ٣        
      ۶  ١          

٢    ۴              
  ۵  ٧  ٣            
۶  ٨  ١              

٩  ٢  ۴              
٧  ۵  ٣              
۶  ٨  ١              

3 : ساخت مربع وفقی۱شکل    به روش محمد کشنوی´3

کار را با عدد یک در زیر خانۀ مرکزی شروع کنید. سپس به صورت قطری یک خانه بــه ســمت 
است. به همین ترتیب ادامه دهید. در هر سومین حرکت، به جای  ۲راست و پایین بروید. این خانۀ 

 –شــوید  زیرا در آنجا با یک خانۀ پرشده مواجه مــی –آن که یک خانه به سمت راست و پایین بروید 
  ).۱دی دو خانه به پایین بروید. این کار را ادامه دهید تا مربع تکمیل شود (شکل عمو

3در مربع  ۹تا  ۱این ترتیب اعداد صحیح از  ، مربع وفقی نام دارد، زیرا مجموع اعــداد در ´3
مربع وفقــی جمع متفاوت با مجموع یکسان! این  ۸است.  ۱۵هر ردیف و ستون و قطر اصلی برابر 
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پشتی  هزار سال پیش الک ۴گویند که بیش از  ها می خاص بسیار مشهور و بسیار کهن است. افسانه
از رود زرد واقع در چین بیرون خزید که این مربع بر پشتش حک شده بود. در زبان چینــی بــه زرد 

3گویند. از این رو مربع وفقی  می» لو«  نیز مشهور است. ١به مربع لوشو ´3

5با استفاده از روش محمد کشنوی مربع وفقی  -۱مسئلۀ  7و  ´5 بسازید. مجموع اعداد  ´7
5هر ردیف، ستون و قطر اصلی در مربع  7و در مربع  ۶۵برابر ´5  است. ۱۷۵برابر  ´7

درک این که چرا این روش جواب 
دهد، چندان دشوار نیست: از آنجا که  می

برسیم، عدد ای  پرشدههر موقع به خانۀ 
بعدی را در ستون دیگری، غیر از ستونی 
که خانۀ پرشده در آن قرار دارد، 

ها  گذاریم، اعداد به تساوی در ستون می
شوند. این نکته در مورد  توزیع می

ها هم صادق است؛ البته نه به  ردیف
همان وضوح، زیرا در صورت برخورد با 

خانۀ پرشده، دو خانه به پایین یک 
طرها هم درست از کار در ویم. قر می
 ۱آیند، زیرا محمد کشنوی جای عدد  می

را با دقت تمام چنان انتخاب کرده است 
 عدد میانی (

ً
3برای مربع  ۵که اوال 3´ ،

5برای مربع  ۱۳ برای مربع  ۲۵، ´5
7 ...) درست در مرکز مربع قرار  ،´7

 اعداد واقع بر قطرهای  می
ً
گیرد و ثانیا

جهت نسبت اصلی، هر اندازه که در یک 
ان یابند، به هم به عدد میانی افزایش می

نیز همین روش را کشف کرد و  ٢میالدی باشه ۱۶یابند. در اوایل قرن  اندازه در جهت دیگر کاهش می
  از سیام (تایلند کنونی) به فرانسه برده شد. ٣لوِبرش کمابیش مشابهی توسط د ال رو

                                                    
1. Lo-Shu 
2. Bachet 
3. De la Loubere 

مرکز مطالعات  ۶۵۴۹۶شمارۀ پ نسخۀ ۲۱تصویر برگ 
مربع وفقی حاصل از دوران  ۸که  SOASآسیایی و آفریقایی

 دهد.لوشو را نشان می و انعکاس مربع 
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 ١ساخت مربع وفق با استفاده از حرکت اسب
شناخت: استفاده از حرکت اسب  می های وفقی محمد کشنوی روش دیگری هم برای ساختن مربع

ای در این روش نه  باال توضیح دادیم، اما حرکت پایهدر شطرنج. اساس این روش همان است که در 
ای، بلکه حرکت اسب است. ساختن مربع را از گوشۀ سمت راست  حرکت قطری یک خانه یک

 ۵و  ۴، ۳، ۲های  کنیم و در یک جهت مطابق حرکت اسب به خانه ی، شروع م۱باال، به عنوان خانۀ 
رویم (باز هم فرض این است که مربع در پایین و این بار در سمت چپ خود تکرار شده است).  می

رسیم. در این جا محمد کشنوی اسب را دو خانه به سمت چپ  می ۱ی به خانۀ در حرکت بعد
کند تا  است. از این خانه باز حرکت اسب را در همان جهت تکرار می ۶دهد. این خانۀ  حرکت می

گیرد و ساخت مربع به همین  قرار می ۱۰باز دوخانه در سمت چپ  ۱۱برسد. خانۀ  ۱۰به خانۀ 
ک مزیت این روش آن است که مجموع اعداد در تمام قطرها، و نه فقط در دو یابد. ی ترتیب ادامه می

  قطر اصلی آن، یکسان است.
کند، که در آن به جای دو  محمد کشنوی گونۀ دیگری از این روش را هم معرفی می -۲مسئلۀ 

وش خانه به چپ درصورت رسیدن به یک خانۀ پر، باید سه خانه به باال رفت. با استفاده از این ر
7یک مربع    قطر این مربع یکسان است. ۱۴بسازید. توجه کنید که مجموع اعداد هر  ´7

 ،به همراه یکی از دانشجویانم، باری بالوف و بدون اطالع از کار محمد کشنوی ۱۹۶۶سال در 
سب، بلکه های وفقی کشف کردیم. در روش ما نه فقط از حرکت ا روش مشابهی برای ساخت مربع

شد. تنها فرق آن با روش  برگشت به خانۀ شروع) استفاده می ها و از دورگشت اسب (طی تمام خانه
رسیدیم، به جای آن که در مسیری مستقیم به  ین بود که وقتی به یک خانۀ پر میمحمد کشنوی ا

تفاده الی از همان حرکت اسب اسراست، چپ، باال یا پایین برویم، برای رفتن به یک خانۀ خ
7کردیم. یک مثال از روش ما برای ساخت مربع وفقی  می در شکل زیر آمده است. برای  ´7

ه برای ما چنانکنویس، طبیعی است که کارش را از خانۀ باال سمت راست شروع کند،  مؤلف عربی
، با یک ۷بعدی از خانۀ طبیعی بود از خانۀ باال سمت چپ شروع کنیم. توجه کنید که ما در حرکت 

(خانۀ  شویم. از این رو در این خانه اسب ما حرکتی به باال و سمت راست  ) مواجه می۱خانۀ پر 
  و چند خانۀ دیگر. ۱۴). همچنین است در خانۀ ۸کند (خانۀ  می

                                                    
 .۷۲ - ۵۲، ص ۹و شمارۀ  ۵۲ - ۴۴، ص ۴، شمارۀ میراث علمینیز بنگرید به . ١



 

  

۵٠ 

۳۴  ۱۱  ۳۷  ۲۱  ۴۷  ۲۴  ۱  

۳۸  ۱۵  ۴۸  ۲۵  ۲  ۳۵  ۱۲  

۴۹  ۲۶  ۳  ۲۹  ۱۳  ۳۹  ۱۶  

۴  ۳۰  ۱۴  ۴۰  ۱۷  ۴۳  ۲۷  

۸  ۴۱  ۱۸  ۴۴  ۲۸  ۵  ۳۱  

۱۹  ۴۵  ۲۲  ۶  ۳۲  ۹  ۴۲  

۲۳  ۷  ۳۳  ۱۰  ۳۶  ۲۰  ۴۶  

7 : مربع وفقی۳شکل    با حرکت دورگشت اسب´7

 میاین روش را به تصادف پیدا کردیم و توانستیم ثابت کنیم که 
ً
های  تواند برای ساخت مربع کال

nوفقی  n´  به کار رود و اگرn  بخش پذیر نباشد، به نتیجه خواهد رسید. اگر  ۵یا  ۳، ۲بهn  ۲به 
، اما مجموع اعداد قطرهای دادباشد، باز هم این روش جواب خواهد  ۵بخش پذیر نباشد اما به  ۳و 

وفقی است. در بخش بعد به  اصلی با هم برابر نیستند. یعنی در این حالت، نتیجۀ کار یک مربع نیمه
  ام. اختهاین نوع مربع پرد

13با استفاده از دورگشت اسب یک مربع  -۳مسئلۀ    بسازید. ´13

 وفق  های نیمه مربع
8ساخت مربع وفقی  هایی بوده که برای ساخت  به روش دورگشت اسب، مقصد نهایی کوشش ´8

اند. در شکل زیر یک مربع  های وفقی شده است. بسیاری کسان هم به آن خیلی نزدیک شده مربع
8 بینید که اویلر ساخته و بسیار به مربع وفقی نزدیک شده است؛ به این معنا که جمع  را می ´8

ت. اما این مربع به تمام معنا وفقی نیست، زیرا مجموع اس ۲۶۰ها برابر  ها و ستون اعداد تمام ردیف
 نامند. در مربع زیر، وفقی می هایی را نیمه اعداد دو قطر اصلی آن با هم برابر نیستند. چنین مربع

 بسته نیست، بلکه باز است (با حرکت اسب از خانۀ 
ً
 ۶۴عالوه بر آنچه ذکر شد، حرکت اسب تماما

ن البته نقطۀ ضعف بسیار کوچکی است و مربع اویلر از چندان نقاط توان رفت). ای نمی ۱به خانۀ 
 توجه کنید که هر یک  راحتی جبران می قوتی برخوردار است که دو ضعف گفته شده را به

ً
کنند. مثال

4مربع  ۴از چهار ربع ( وفقی است و دیگر این که مجموع  ) مربع اویلر خود یک مربع نیمه´4
2داد هر ربع اع 4های  در هر یک از مربع ´2   است. ۱۳۰برابر با  ´4
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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  

8وفقی  : مربع نیمه۴شکل    اویلر با حرکت دورگشت اسب ´8

8وفقی  در زیر دو جدول نیمه با حرکت دورگشت اسب  ٢و ونزلیدس ١شود که ینیش دیده می ´8
تر مطرح کردیم:  اند. توجه کنید که حرکت اسب در هر دو مربع بر پایۀ روشی است که پیش ساخته

4این که در هر ربع  8مربع  ´4 حرکتی را بگنجانیم (برای روشنی، این چهار ۴چهار چرخۀ  ´8
  اند). های مختلف مشخص شده بندی چرخه در ربع پایین سمت چپ دو مربع زیر، با سایه

۳۵  ۲۶  ۳۷  ۱۴  ۶۳  ۲۴  ۱۱  ۵۰    ۷  ۲۲  ۹  ۵۸  ۱۹  ۴۴  ۵۵  ۴۶  

۳۸  ۱۵  ۳۴  ۲۵  ۱۲  ۵۱  ۶۲  ۲۳    ۱۰  ۵۹  ۶  ۲۱  ۵۶  ۴۷  ۱۸  ۴۳  

۲۷  ۳۶  ۱۳  ۴۰  ۲۱  ۶۴  ۴۹  ۱۰    ۲۳  ۸  ۵۷  ۱۲  ۴۱  ۲۰  ۴۵  ۵۴  

۱۶  ۳۹  ۲۸  ۳۳  ۵۲  ۹  ۲۲  ۶۱    ۶۰  ۱۱  ۲۴  ۵  ۴۸  ۵۳  ۴۲  ۱۷  

۲۹  ۵۴  ۴۱  ۲۰  ۱  ۶۰  ۷  ۴۸    ۲۵  ۳۴  ۶۱  ۴۰  ۱۳  ۳۲  ۳  ۵۲  

۴۲  ۱۷  ۳۲  ۵۳  ۸  ۴۵  ۴  ۵۹    ۶۲  ۳۷  ۲۸  ۳۳  ۴  ۴۹  ۱۶  ۳۱  

۵۵  ۳۰  ۱۹  ۴۴  ۵۷  ۲  ۴۷  ۶    ۳۵  ۲۶  ۳۹  ۶۴  ۲۹  ۱۴  ۵۱  ۲  

۱۸  ۴۳  ۵۶  ۳۱  ۴۶  ۵  ۵۸  ۳    ۳۸  ۶۳  ۳۶  ۲۷  ۵۰  ۱  ۳۰  ۱۵  

8وفقی  های نیمه : مربع۵شکل    ینیش (چپ) و ونزلیدس (راست) ´8

8وفقی  ینیش توانست مربع نیمه را با دو دور حرکت دورگشت اسب هم بسازد، که هر یک  ´8
ایم که  پوشاند. در شکل زیر نشان داده های صفحۀ شطرنج را می از این دو دور، درست نیمی از خانه

کند و سپس  پر می ۳۲تا  ۱ها را با یک دور حرکت دورگشتی اسب با اعداد  او چگونه نیمی از خانه

                                                    
1. Jaenisch 
2. Wenzelides 



 

  

۵٢ 

 مستقل دیگری با اعداد 
ً
ترین  در پایین ۱بینید، خانۀ  . چنان که می۶۴تا  ۳۳نیم دیگر را با دور کامال

 ١هم موردی از یک موفقیت ناتمام! در باالترین ردیف: باز ۶۴ردیف و خانۀ 

۳۴  ۶۱  ۶۴  ۱۳  ۳۶  ۱۷  ۲۰  ۱۵  

۶۳  ۱۲  ۳۵  ۶۰  ۲۱  ۱۴  ۳۷  ۱۸  

۵۶  ۳۳  ۶۲  ۵  ۴۴  ۱۹  ۱۶  ۲۵  

۱۱  ۴  ۵۵  ۲۲  ۵۹  ۲۶  ۴۵  ۳۸  

۵۴  ۵۷  ۱۰  ۴۳  ۶  ۳۹  ۲۴  ۲۷  

۹  ۳۲  ۳  ۵۸  ۲۳  ۴۶  ۴۹  ۴۰  

۲  ۵۳  ۳۰  ۷  ۴۲  ۵۱  ۲۸  ۴۷  

۳۱  ۸  ۱  ۵۲  ۲۹  ۴۸  ۴۱  ۵۰  

8: مربع وفقی ۶شکل    ینیش با دو بار حرکت دورگشت اسب ´8

8توان با حرکت دورگشت اسب مربع وفقی  پس این سؤال بزرگ همچنان باقی است: آیا می 8´ 
دانیم که ضلع هر مربع وفقی که با حرکت دورگشت اسب ساخته شود، باید مضربی از  ساخت؟ می

12باشد. بنابراین همین سؤال در مورد مربع وفقی  ۴ های  آید. جالب این که مربع هم پیش می ´12
16وفقی  16´ ،20 20´ ،24 24´ ،32 32´ ،48 64و  ´48 با حرکت دورگشت اسب  ´64

16اند. در شکل زیر یک مربع وفقی  ساخته شده   شود. دیده می ´16

   

                                                    
  رفت. پس چرخۀ حرکت اسب بسته نیست (باز است). ۱توان به خانۀ  نمی ۶۴بینید که از خانۀ  می .١
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۲۵  ۸۸  ۳۹  ۲۳۰  ۲۱  ۸۶  ۳۷  ۲۳۸  ۷۷  ۱۷۲  ۲۱۹  ۱۸۸  ۷۵  ۱۷۰  ۲۱۷  ۱۸۴  

۴۰  ۲۳۱  ۲۴  ۸۷  ۳۸  ۲۲۹  ۲۰  ۸۵  ۲۲۰  ۱۸۹  ۷۶  ۱۷۱  ۲۱۸  ۱۸۵  ۷۴  ۱۶۹  

۸۹  ۲۶  ۲۳۷  ۴۲  ۸۳  ۲۲  ۲۲۷  ۳۶  ۱۷۳  ۷۸  ۱۸۷  ۲۲۲  ۱۶۷  ۶۸  ۱۸۳  ۲۱۶  

۲۳۲  ۴۱  ۹۰  ۲۳  ۲۳۸  ۳۵  ۸۴  ۱۹  ۱۹۰  ۲۲۱  ۱۷۴  ۶۷  ۱۸۶  ۲۱۵  ۱۶۸  ۷۳  

۲۷  ۹۲  ۴۳  ۲۳۶  ۳۱  ۸۲  ۳۳  ۲۲۶  ۷۹  ۱۷۶  ۲۲۳  ۱۷۸  ۶۹  ۱۶۶  ۲۱۳  ۱۸۲  

۴۴  ۲۳۳  ۳۰  ۹۱  ۳۴  ۲۳۹  ۱۸  ۸۱  ۲۲۴  ۱۹۱  ۶۶  ۱۷۵  ۲۱۴  ۱۷۹  ۷۲  ۱۶۵  

۹۳  ۲۸  ۲۳۵  ۴۶  ۹۵  ۳۲  ۲۲۵  ۴۸  ۱۶۱  ۸۰  ۱۷۷  ۲۱۰  ۱۶۳  ۷۰  ۱۸۱  ۲۱۲  

۲۳۴  ۴۵  ۹۴  ۲۹  ۲۴۰  ۴۷  ۹۶  ۱۷  ۱۹۲  ۲۰۹  ۱۶۲  ۶۵  ۱۸۰  ۲۱۱  ۱۶۴  ۷۱  

۱۰۳  ۱۳۲  ۲۴۳  ۱۴۸  ۹۷  ۱۳۰  ۲۴۱  ۱۶۰  ۴۹  ۱۲۸  ۱۵  ۲۰۸  ۶۱  ۱۲۶  ۱۳  ۲۰۲  

۲۴۴  ۱۴۹  ۱۰۲  ۱۳۱  ۲۴۲  ۱۴۵  ۱۱۲  ۱۲۹  ۱۶  ۱۹۳  ۶۴  ۱۲۷  ۱۴  ۲۰۳  ۶۰  ۱۲۵  

۱۳۳  ۱۰۴  ۱۴۷  ۲۴۶  ۱۴۳  ۹۸  ۱۵۹  ۲۵۶  ۱۱۳  ۵۰  ۲۰۷  ۲  ۱۲۳  ۶۲  ۲۰۱  ۱۲  

۱۵۰  ۲۴۵  ۱۳۴  ۱۰۱  ۱۴۶  ۲۵۵  ۱۴۴  ۱۱۱  ۱۹۴  ۱  ۱۱۴  ۶۳  ۲۰۴  ۱۱  ۱۲۴  ۵۹  

۱۰۵  ۱۳۶  ۲۴۷  ۱۵۴  ۹۹  ۱۴۲  ۲۵۳  ۱۵۸  ۵۱  ۱۱۶  ۳  ۲۰۶  ۵۵  ۱۲۲  ۹  ۲۰۰  

۲۴۸  ۱۵۱  ۱۰۰  ۱۳۵  ۲۵۴  ۱۵۵  ۱۱۰  ۱۴۱  ۴  ۱۹۵  ۵۴  ۱۱۵  ۱۰  ۲۰۵  ۵۸  ۱۲۱  

۱۳۷  ۱۰۶  ۱۵۳  ۲۵۰  ۱۳۹  ۱۰۸  ۱۵۷  ۲۵۳  ۱۱۷  ۵۲  ۱۹۷  ۶  ۱۱۹  ۵۶  ۱۹۹  ۸  

۱۵۲  ۲۴۹  ۱۳۸  ۱۰۷  ۱۵۶  ۲۵۱  ۱۴۰  ۱۰۹  ۱۹۶  ۵  ۱۱۸  ۵۳  ۱۹۸  ۷  ۱۲۰  ۵۷  

16: مربع وفقی ۷شکل    با حرکت دورگشت اسب ´16

ای از کامپیوترهای پرسرعت، که با برنامۀ جی.سی.  شبکه ١اما بنا به اطالع گونتر استرتنبرینک
های  با آزمودن تمام وضعیت ۲۰۰۳کردند، روز پنجم اوت سال  روی مسئلۀ باال کار می ٢اکینیمیر

توان  ممکن به این نتیجه رسیدند که چنین امکانی وجود ندارد، یعنی با حرکت دورگشت اسب نمی
8مربع وفقی    زیر بخوانید: نشانیرا می توانید در  محاسبهاین  جزئیاتساخت.  ´8

http://magictour.free.fr 

                                                    
1. Guenter Stertenbrink 
2. J. C. Meyrignac 



 

  

۵۴ 

  های وفق با حرکت شاه و رخ ساخت مربع
8مربع وفقی  ١گرشی ۱۹۲۱در سال  رنج ساخت. زیر را با حرکت دورگشت شاه بر صفحۀ شط ´8

اند. گرشی در گام بعد  در ربع اول صفحه ایجاد کرده ۸تا  ۱نخست به الگویی توجه کنید که اعداد 
را  ۳۲تا  ۱۷کند. سپس اعداد  پر می ۱۶تا  ۹قرینۀ وارون این الگو را در ربع دوم مربع با اعداد 

دهد و در پایان  فحه قرار میون، در نیمۀ پایینی ص، با ترتیب وار۱۶تا  ۱ای اعداد  همچون تصویر آینه
ا ت ۱ای نیمۀ چپ در راست و نیمۀ راست در چپ، از اعداد  را همچون تصویر آینه ۶۴تا  ۳۳اعداد 

  سازد. و باز هم با ترتیب وارون می ۳۲

۴  ۳  ۲  ۱  ۶۴  ۶۳  ۶۲  ۶۱  

۵  ۵۷  ۷  ۸  ۵۷  ۵۸  ۱۱  ۶۰  

۵۳  ۶  ۵۵  ۵۶  ۹  ۱۰  ۵۹  ۱۲  

۵۲  ۵۱  ۵۰  ۴۹  ۱۶  ۱۵  ۱۴  ۱۳  

۴۵  ۴۶  ۴۷  ۴۸  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  

۴۴  ۲۷  ۴۲  ۴۱  ۲۴  ۲۳  ۳۸  ۲۱  

۲۸  ۴۳  ۲۶  ۲۵  ۴۰  ۳۹  ۲۲  ۳۷  

۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  

8: مربع وفقی ۸شکل    گرشی با حرکت دورگشت شاه ´8

8وفقی  مربع نیمه یک - ۴مسئلۀ  را در مستطیل  ۸تا  ۱که نخست اعداد  چنانبسازید،  ´8
2 در مربع گرشی  ۵۷را به جای عدد  ۶گوشۀ راست باال بگذارید. به عبارت دیگر عدد ´4

  به روش گرشی عمل کنید. ی دیگرها بگذارید. برای پر کردن خانه
8توانست مربع وفقی  ٢استنلی رابینوویچ ۱۹۸۵در سال  این مربع با حرکت دورگشت رخ بسازد.  ´8

شود: یک حرکت دورگشت رخ واقعی! به این معنا که رخ در هر حرکت فقط یک خانه  در شکل زیر دیده می
 حرکت از خانۀ  جابجا نمی

ً
یک حرکت مجاز برای رخ است. توجه کنید که الگوی  ۵به خانۀ  ۴شود. مثال

 به صورت تصویر آینه ۸تا  ۱اعداد 
ً
شود: از چپ به راست، اما انتقال  میتکرار  ۱۶تا  ۹ای در اعداد  تقریبا

ای افقی  تصویر آینه ۳۲تا  ۱۷یافته به پایین. بقیۀ این روش همانند روش گرشی است، به این معنا که اعداد 
  با ترتیب وارونند. ۳۲تا  ۱تصویر عمودی اعداد  ۶۴تا  ۳۳با ترتیب وارونند و اعداد  ۱۶تا  ۱اعداد 

                                                    
1. Gershi  
2. Stanley Rabinowitz 
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۴  ۳  ۲  ۱  ۶۴  ۶۳  ۶۲  ۶۱  

۵۳  ۵۴  ۵۵  ۵۶  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  

۴۵  ۴۶  ۴۷  ۱۷  ۴۸  ۱۸  ۱۹  ۲۰  

۵  ۶  ۷  ۵۷  ۸  ۵۸  ۵۹  ۶۰  

۲۸  ۲۷  ۲۶  ۴۰  ۲۵  ۳۹  ۳۸  ۳۷  

۵۲  ۵۱  ۵۰  ۱۶  ۴۹  ۱۵  ۱۴  ۱۳  

۴۴  ۴۳  ۴۲  ۴۱  ۲۴  ۲۳  ۲۲  ۲۱  

۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  

8: مربع وفقی ۹شکل    رابینوویچ با حرکت دورگشت رخ ´8

 ها پاسخ
  اند. دو مربع وفقی زیر پاسخهای مسئله -۱پاسخ مسئلۀ 

۳  ۲۰  ۷  ۲۴  ۱۱  

۱۶  ۸  ۲۵  ۱۲  ۴  

۹  ۲۱  ۱۳  ۵  ۱۷  

۲۲  ۱۴  ۱  ۱۸  ۱۰  

۱۵  ۲  ۱۹  ۶  ۲۳  

  

۴  ۳۵  ۱۰  ۴۱  ۱۶  ۴۷  ۲۲  

۲۹  ۱۱  ۴۲  ۱۷  ۴۸  ۲۳  ۵  

۱۲  ۳۶  ۱۸  ۴۹  ۲۴  ۶  ۳۰  

۳۷  ۱۹  ۴۳  ۲۵  ۷  ۳۱  ۱۳  

۲۰  ۴۴  ۲۶  ۱  ۳۲  ۱۴  ۳۸  

۴۵  ۲۷  ۲  ۳۳  ۸  ۳۹  ۲۱  

۲۸  ۳  ۳۴  ۹  ۴۰  ۱۵  ۴۶  

5 های وفقی مربع :۱۰ شکل 7 و ´5   محمد کشنوی ´7



 

  

۵۶ 

  

7مربع وفقی  - ۲پاسخ مسئلۀ  با حرکت دورگشت اسب به روش محمد کشنوی در شکل  ´7
  شود. زیر دیده می

۱  ۲۶  ۴۴  ۲۰  ۳۸  ۱۴  ۳۲  

۱۷  ۴۲  ۱۱  ۲۹  ۵  ۲۳  ۴۸  

۳۳  ۲  ۲۷  ۴۵  ۲۱  ۳۹  ۸  

۴۹  ۱۸  ۳۶  ۱۲  ۳۰  ۶  ۲۴  

۹  ۳۴  ۳  ۲۸  ۴۶  ۱۵  ۴۰  

۲۵  ۴۳  ۱۹  ۳۷  ۱۳  ۳۱  ۷  

۴۱  ۱۰  ۳۵  ۴  ۲۲  ۴۷  ۱۶  

7مربع وفقی  :۱۱شکل    محمد کشنوی با حرکت اسب ´7
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13حرکت دورگشت اسب و مربع وفقی  - ۳پاسخ مسئلۀ    شود: حاصل از آن در شکل زیر دیده می ´13

۶۸  ۱۳۵  ۳۳  ۱۰۰  ۱۶۷  ۶۵  ۱۱۹  ۱۷  ۸۴  ۱۵۱  ۴۹  ۱۱۶  ۱  

۳۴  ۱۰۱  ۱۶۸  ۵۳  ۱۲۰  ۱۸  ۸۵  ۱۵۲  ۵۰  ۱۱۷  ۲  ۶۹  ۱۳۶  

۱۶۹  ۵۴  ۱۲۱  ۱۹  ۸۶  ۱۵۳  ۵۱  ۱۰۵  ۳  ۷۰  ۱۳۷  ۳۵  ۱۰۲  

۱۲۲  ۲۰  ۸۷  ۱۵۴  ۵۲  ۱۰۶  ۴  ۷۱  ۱۳۸  ۳۶  ۱۰۳  ۱۵۷  ۵۵  

۸۸  ۱۵۵  ۴۰  ۱۰۷  ۵  ۷۲  ۱۳۹  ۳۷  ۱۰۴  ۱۵۸  ۵۶  ۱۲۳  ۲۱  

۴۱  ۱۰۸  ۶  ۷۳  ۱۴۰  ۳۸  ۹۲  ۱۵۹  ۵۷  ۱۲۴  ۲۲  ۸۹  ۱۵۶  

۷  ۷۴  ۱۴۱  ۳۹  ۹۳  ۱۶۰  ۵۸  ۱۲۵  ۲۳  ۹۰  ۱۴۴  ۴۲  ۱۰۹  

۱۴۲  ۲۷  ۹۴  ۱۶۱  ۵۹  ۱۲۶  ۲۴  ۹۱  ۱۴۵  ۴۳  ۱۱۰  ۸  ۷۵  

۹۵  ۱۶۲  ۶۰  ۱۲۷  ۲۵  ۷۹  ۱۴۶  ۴۴  ۱۱۱  ۹  ۷۶  ۱۴۳  ۲۸  

۶۱  ۱۲۸  ۲۶  ۸۰  ۱۴۷  ۴۵  ۱۱۲  ۱۰  ۷۷  ۱۳۱  ۲۹  ۹۶  ۱۶۳  

۱۴  ۸۱  ۱۴۸  ۴۶  ۱۱۳  ۱۱  ۷۸  ۱۳۲  ۳۰  ۹۷  ۱۶۴  ۶۲  ۱۲۹  

۱۴۹  ۴۷  ۱۱۴  ۱۲  ۶۶  ۱۳۳  ۳۱  ۹۸  ۱۶۵  ۶۳  ۱۳۰  ۱۵  ۸۲  

۱۱۵  ۱۳  ۶۷  ۱۳۴  ۳۲  ۹۹  ۱۶۶  ۶۴  ۱۱۸  ۱۶  ۸۳  ۱۵۰  ۴۸  

13یک مربع وفقی  :۱۲شکل    با حرکت دورگشت اسب ´13

8وفقی  حرکت دورگشت شاه و مربع نیمه - ۴پاسخ مسئلۀ    شود: حاصل از آن در شکل زیر دیده می ´8

۴  ۳  ۲  ۱  ۶۴  ۶۳  ۶۲  ۶۱  

۵  ۶  ۷  ۸  ۵۷  ۵۸  ۵۹  ۶۰  

۵۳  ۵۴  ۵۵  ۵۶  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  

۵۲  ۵۱  ۵۰  ۴۹  ۱۶  ۱۵  ۱۴  ۱۳  

۴۵  ۴۶  ۴۷  ۴۸  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  

۴۴  ۴۳  ۴۲  ۴۱  ۲۴  ۲۳  ۲۲  ۲۱  

۲۸  ۲۷  ۲۶  ۲۵  ۴۰  ۳۹  ۳۸  ۳۷  

۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  

8وفقی  یک مربع نیمه :۱۳شکل    با حرکت دورگشت اسب´8


