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ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻏﯿﺎث اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺒﯿﺐ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )د ۸۳۲ق( ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺬﻫﺐ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .وی در اواﺧﺮ ﺳﺪۀ ۸ق در ﮐﺎﺷﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و در  ۱۹رﻣﻀﺎن
۸۳۲ق در رﺻﺪ ﺧﺎﻧﮥ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ درﮔﺬﺷﺖ .از ﺟﺰﺋﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﺷــﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋــﺎت دﻗﯿﻘــﯽ در دﺳــﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ّاﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ آﺛﺎر وی ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻧﻔﯿﺲ  ۳۱۸۰ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﮏ ﺣﺎوی ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺛﺮ وی و ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﻌﯿﻦاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
در ﺻﻔﺤﮥ اول اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﯾﺎداﺷﺖ ﺗﻤﻠﮑﯽ از ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻄﺒﯿﺐ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ً
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﺮادر ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻇﺎﻫﺮا در اواﺧﺮ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر در ﮐﺎﺷﺎن و در ﺗﻤﻠﮏ
ﺳﯿﺪ ﻓﺮج اﻟﻠﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ٢از ﻋﻠﻤﺎی ﺳﺪۀ  ۱۳و ۱۴ﻫﺠﺮی ﮐﺎﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻌﯿﻦاﻟﺪﯾﻦ
ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﺗﻤﺎم زﯾﺞ اﻟﻎ ﺑﯿﮓ ،از ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑــﻪ رﺳــﻢ
ﯾﺎدﺑﻮد ﺑﻪ ﺑﺮادر ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﻫﺪا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺟﻤﻠﮥ آﺛﺎر ﻣﻬﻢ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺤﺴﺎب اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ رﯾﺎﺿــﯽ ﺗــﺎ
زﻣﺎن وی و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ در ﻧﻮع ﺧﻮد در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻫﻔــﺘﻢ ﺷــﻌﺒﺎن ۸۲۴ق در
ﮐﺎﺷﺎن ،ﭼﮑﯿﺪهای از آنرا -ﮐﻪ ﺣﺪود  18ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ -در ﺳــﯽ ﻓﺼــﻞ ﻧﮕﺎﺷــﺘﻪ و ﺗﻠﺨــﯿﺺ
اﻟﻤﻔﺘﺎح ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﮥ آن ،ﺟﺰو ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  ۳۱۸۰ﻣﻠﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺸﺖ روز ﭘــﺲ از
 .١ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ و دﺑﯿﺮ رﯾﺎﺿﯿﺎت arshy1001@yahoo.com
 .٢ﻣﯿﺮزا ﺳﯿﺪ ﻓﺮج اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺣﺴﯿﻨﯽ از ﺷﻌﺮا و ﻋﻠﻤﺎی ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻌﺮَ » ،
ﻤﺮه« و »ادﯾﺐ« ﺗﺨﻠﺺ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وی ﺷﺮح
ﺟ
ِ
ﻣﺨﺘﺼﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ آﺛﺎر وی ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺣﺴﺎب ،رد ﻣﻐﻨﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ،روزﻧﺎﻣﮥ ﺛﺮﯾﺎ ،ﻋﺮﯾﻀﻪ ،ﮐﻨﺰ
اﻟﻤﺴﺘﺮﺷﺪﯾﻦ ،ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻄﺮﯾﻘﻪ ،ﻧﺠﺎح اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ )دراﯾﺘﯽ ،ج ،۱۱ص .(۴۱۶- ۴۱۵ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﮏ :ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻓﺮج اﻟﻠﻪ ،دﯾﻮان
ﺟﻤﺮۀ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ زﻫﺮه ﺳﺎدات ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻓﺮد ،ﮐﺎﺷﺎن ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽ۱۳۹۵ ،ش.

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۱۱ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۶
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ﺗﺄﻟﯿﻒ آن ،در ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن ۸۲۴ق در ﮐﺎﺷﺎن ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﮥ اﺻــﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠــﻪ
ً
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺺ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳــﺖ؛ زﯾــﺮا در ﺣﺎﺷــﯿﮥ ﯾــﮏ
ﺻﻔﺤﮥ آن ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺧﻮد ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺗﻠﺨﯿﺺ اﻟﻤﻔﺘﺎح در ﺳﺪۀ ۹ﻫ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺴﺨﮥ ﻧﺎﻗﺼــﯽ از آن ﮐــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺼﻞﻫﺎی ۱۲و  ۱۳و  ۲۲ - ۱۵اﺳﺖ ،در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۳۴/۳در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰ داﺋﺮة
اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .دو رﺳﺎﻟﮥ ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺳﺎل ۸۹۶ق ،ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺤﻤــﺪ
ﺑﻦ اﺣﻤﺪ رﺿﻮی ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ )دراﯾﺘﯽ ،ج  ،۹ص.(۱۰۳۰-۱۰۲۹
ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺮحﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ آنﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺷــﺮحﻫﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳــﺖ .ﺣــﺎﺟﯽ ﺧﻠﯿﻔــﻪ )-۱۰۱۷
۱۰۶۷ق( در ﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن )ج ،۲ص (۱۷۶۱ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺷــﺮح اﺷــﺎره ﮐــﺮده اﺳــﺖ .ﻧﺴــﺨﻪﻫﺎی
ﻫﺸﺖ ﺷﺮح ﻣﺘﻔﺎوت از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
-۱ﺷﺮح ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻨﻮﯾﺮ اﻟﻤﺼﺒﺎح ﻓﯽ ﺷﺮح ﺗﻠﺨﯿﺺ اﻟﻤﻔﺘﺎح .ﻧﺴﺨﻪ ای از
آن در ﻧﺠﻒ ﻧﺰد ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﻗﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮح ﺧﻄﺒﻪ و دﯾﺒﺎﭼﻪ ﻧﺪارد )آﻗﺎ ﺑﺰرگ،
ج ،۴ص.(۴۷۱
 -۲ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۳۰۵ /۸ﻣﺪرﺳﮥ اﻣﺎم ﺻﺎدق اردﮐﺎن ﯾﺰد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧــﻂ ﻧﺴــﺘﻌﻠﯿﻖ و در ﭼﻬــﺎر ﺑــﺮگ
ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﮥ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۸۹۰ق اﺳﺖ.
 -۳ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۳۴/۲ﻣﺮﮐﺰ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴــﺦ ﮐﻬــﻦ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﻦ
اﺣﻤﺪ رﺿﻮی در رﺑﯿﻊ اﻻول ۸۹۶ق ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۴ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۲۷۱ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ روح اﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ در ﺳﺎل
۹۰۲ق ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۵ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۲۷۸۶/۱۱ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠــﺲ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺧــﻂ ﻧﺴــﺦ زﯾــﻦ اﻟﻌﺎﺑــﺪﯾﻦ ﺑــﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠــﻪ
ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ در ﺳﺎل ۱۰۲۲ق ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺴﺨﮥ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن ،ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۹۸۳/۷ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﮥ
ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ و در  ۱۳ﺑﺮگ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۶ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۳۳۹۴ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﻣﺼــﻄﻔﯽ ﺑــﻦ اﺣﻤــﺪ در ﺳــﺎل
۱۰۷۷ق در  ۵۲ﺑﺮگ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۷ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۳۴۱۳ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ در  ۵۱ﺑﺮگ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۸ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۳۸۷۷ /۸ﻣﺪرﺳﮥ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﺗﻬﺮان )دراﯾﺘﯽ ،ج ،۶ص ۵۵۶؛ اﻧــﻮار ،ص ۲۶۱؛
ﺣﺴﯿﻨﯽ اﺷﮑﻮری ،ص.(۴۹

ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ی ﺗﻠﺨﯿﺺ اﻟﻤﻔﺘﺎح
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﻠﺨﯿﺺ اﳌﻔﺘﺎح ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ

از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۳۱۸۰/۵ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﮏ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ  ۸روز ﭘﺲ از ﺗﺄﻟﯿﻒ رﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ
ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺠﻢ ﮐﺎﺷﯽ در ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن ۸۲۴ق در ﮐﺎﺷﺎن ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در ﺳــﻤﺮﻗﻨﺪ ﺑــﺎ
ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۲ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۳۰۵/۷ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺪرﺳﮥ اﻣﺎم ﺻﺎدق اردﮐﺎن ﯾﺰد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﮥ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۸۹۰ق اﺳﺖ.
 -۳ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۳۴/۱ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ ﮐﻬﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ اﺣﻤﺪ رﺿﻮی در ذﯾﻘﻌﺪۀ ۸۹۶ق ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۴ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۸۳/۶ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺧﺎدم ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻄﺎ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﺑــﻦ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﮐﺮم اﻟﻠﻪ آﻣﻠﯽ در ﺟﻤﻌﻪ اواﯾﻞ رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ ۹۳۱ق ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۵ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۳۲/۱۱ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺣﯿﺪر ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ دروﯾﺶ ﻋﻠﯽ ﺑــﻦ
دروﯾﺶ ﻣﺤﻤﻮد در ﻣﺤﺮم ۹۴۵ق ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۶ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۳۸/۵ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﻻﺟﻮردی ﻗﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ اﺣﻤﺪ دﯾﻠﻤــﯽ در
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۵رﺟﺐ ۹۷۳ق ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۷ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۵۷۱/۲ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺷﯿﺮاز ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ در ﺳﺪۀ دﻫﻢ ﮐﺘﺎﺑــﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۸ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۵۶۳۰/۲ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﻣﺸﻬﺪ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺧــﻂ ﻧﺴــﺦ و ﻧﺴــﺘﻌﻠﯿﻖ
ﺗﺤﺮﯾﺮی در ﺳﺪۀ ﯾﺎزدﻫﻢ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۹ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۲۸۲۸/۱ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺑﻦ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ
در ﺳﺎل ۱۰۱۱ق ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻓﺼﻞ  ۲۷ﺗﺎ آﺧﺮ رﺳﺎﻟﻪ را ﻧﺪارد.
 -۱۰ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۸۶۸/۳ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ در ﺳــﻪ ﺷــﻨﺒﻪ ۲۸
ﺟﻤﺎدی اﻻول ۱۰۲۱ق ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۱۱ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۲۷۸۶/۹ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠــﺲ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺧــﻂ ﻧﺴــﺦ زﯾــﻦ اﻟﻌﺎﺑــﺪﯾﻦ ﺑــﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠــﻪ
ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ در ﺳﺎل ۱۰۲۲ق ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۱۲ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۵۲۲۰/۵ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻗﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﻗﺎﺳﻢ ﺑــﻦ ﺟــﻼل
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺨﺎری در رﺑﯿﻊ اﻻول ۱۰۳۷ق در اﺣﻤﺪ آﺑﺎد ﻫﻨﺪ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۱۳ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۲۴۶۴ /۲ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ ﻗﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﯿﮓ در ﺟﻤــﺎدی
اﻟﺜﺎﻧﯽ ۱۰۴۸ق ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

١٢٣

١٢۴

 -۱۴ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۶۳۱۵/۱ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺑــﻪ ﺧــﻂ ﻧﺴــﺘﻌﻠﯿﻖ ﺗﺤﺮﯾــﺮی در ﺳــﺎل ۱۰۵۰ق
ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۱۵ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۶۲۸۳ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻦ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ در ﺳﺎل
۱۰۶۱ق ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۱۶ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۲۷/۴ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻼ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﯿﺾ در ﮐﺎﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺑــﻦ
ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در رﺟﺐ ۱۰۷۳ق ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۱۷ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۶۴۹/۱ط ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ و ﻧﺴﺦ در ﺳﺪۀ ﯾــﺎزدﻫﻢ ﮐﺘﺎﺑــﺖ ﺷــﺪه
اﺳﺖ.
 -۱۸ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۰۷۹۹/۱۷ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧــﻂ ﻧﺴــﺦ و ﻧﺴــﺘﻌﻠﯿﻖ ﻣﺤﻤــﺪ
ﻗﺎﺳﻢ ﺷﻬﻤﯿﺮزادی در ﺳﺎل ۱۱۰۰ق ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ در  ۳ﺑﺮگ اﺳﺖ.
 -۱۸ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۵۵۹۹/۲ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﻣﺤﺴــﻦ ﺑــﻦ ﻣﺤﻤــﺪ
ﻃﺎﻫﺮ ﻗﺰوﯾﻨﯽ در  ۸ﺷﻌﺒﺎن ۱۱۱۵ق ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۱۹ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۹۵۷/۱ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ در ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۲۳ﺻﻔﺮ
۱۲۰۲ق ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۲۰ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۵۷۷/۱۱ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ در ﭘــﻨﺞ ﺷــﻨﺒﻪ
 ۱۵رﺑﯿﻊ اﻻول ۱۲۶۰ق ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۲۱ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۶۹۸۴ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯿﻤﺮدان در ﺳﺎل
 ۱۲۷۷ق ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺎﻗﺺ اﻻول اﺳﺖ.
 -۲۲ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۲۲۲۵ /۱ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ اﺳــﺪاﻟﻠﻪ ﻣــﻨﺠﻢ دو
داﻧﮕﻪ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ در ﺳﺎل ۱۳۰۶ق ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۲۳ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۱۸۵/۳ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷــﺪه
اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧﺎﻗﺺ اﻵﺧﺮ اﺳﺖ.
 -۲۴ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۳۰۷۹/۹ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۲۵ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۰۲۲/۵ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۲۶ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۹۸۳/۶ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ در  ۱۰ﺑﺮگ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۲۷ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۳۴۰۳/۲ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۲۸ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۸۶۰۹ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﭘﻬﻠﻮی ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻧﻮازی.
 -۲۹ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۳۲۲ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ داﻧﺸﮑﺪۀ اﻟﻬﯿﺎت ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ در  ۱۲۳ﺑﺮگ ﮐﺘﺎﺑـﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﻠﺨﯿﺺ اﳌﻔﺘﺎح ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ

 -۳۰ﻧﺴــﺨﮥ ﺑــﺪون ﺷــﻤﺎرۀ ﻣﺠﻤﻮﻋــﮥ ﺣﺴــﯿﻦ ﺷﻬﺸــﻬﺎﻧﯽ )دراﯾﺘــﯽ ،ج ،۹ص ۱۰۲۹و ج،۳
ص.(۳۰۰
 -۳۱ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۷۵ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ دﯾﻮان ﻫﻨﺪ )اﯾﻨﺪﯾﺎ آﻓﯿﺲ( ﻟﻨﺪن.
 -۳۲ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۴۶۰ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺟﺎراﻟﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل.
 -۳۳ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۲۴۴۵ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ ازﺑﮑﺴﺘﺎن.
 -۳۴ﻧﺴﺨﮥ  A۲۶۵ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﺷﻮروی ﮐﻪ در ﺳﺎل ۹۸۵ق ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻟﻄﻒ اﻟﻠــﻪ ﻣﻌــﺎد
اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۳۵ﻧﺴﺨﮥ ﺗﮑﯿﮥ ﺷﻮﺷﺘﺮیﻫﺎ در ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۲۷۲ق ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

١٢۵

١

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘﻦ ﺗﻠﺨﯿﺺ اﻟﻤﻔﺘﺎح

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪۀ ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﻓﻘﻂ از او ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ

١٢۶

ازﻟﯽ ﺑﯽﻧﯿﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾﺶ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن و ﺑﯽ ﺷﻤﺎر
ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﻣﺴﺘﺤﻖ ﯾﮑﺘﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ِ
ﻓﺮد ِ
اﺳﺖ و درود و ﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻼﯾﻖ و ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان و اﺻﺤﺎب ﭘﺎﮐﺶ.
ِ
ﻣﺤﺘﺎجﺗﺮﯾﻦ آﻓﺮﯾﺪۀ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ آﻣﺮزش او ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﭘﺴــﺮ ﻣﺤﻤــﻮد ﻃﺒﯿــﺐ
ّ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻏﯿﺎث ﮐﻪ ﺧﺪا اﺣﻮال او را ﻧﯿﮑﻮ ﮔﺮداﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن از ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﺘﺎح
اﻟﺤﺴﺎب ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﺎرغ ﮔﺸﺘﻢ اﯾﻦ ﭼﮑﯿﺪه را از آن ﮐﺘﺎب اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدم .اﯾﻦ ﭼﮑﯿﺪه در ﻣﻮرد
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎزهﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و آنرا »ﺗﻠﺨﯿﺺ اﻟﻤﻔﺘــﺎح« ﻧﺎﻣﯿــﺪم و آنرا ﺑــﻪ ﮐﻤــﮏ
ﺧﺪاوﻧﺪ واﺣﺪ ﻗﺎدر ﺑﺮ ﺳﯽ ﻓﺼﻞ ﻗﺮار دادم.
ﻓﺼﻞ اول :ﺻﻮرتﻫﺎ و ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی اﻋﺪاد

ُ
ﺑﺪان ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺎی ﻫﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﻗﺼﺪ ﺗﻠﺨﯿﺺ در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻋﺪاد را دارﻧﺪ؛ ﻧﻪ رﻗﻢ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻋﻘﻮد ﻧﻪﮔﺎﻧﻪ
ﯾﻌﻨﯽ از  ۱ﺗﺎ  ۹را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ:
۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

ﯾﮏ

دو

ﺳﻪ

ﭼﻬﺎر

ﭘﻨﺞ

ﺷﺶ

ﻫﻔﺖ

ﻫﺸﺖ

ﻧﻪ

و آن ﻗﺴﻤﺘﯽ را ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ رﻗﻢﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ،در ﯾﮏ ردﯾــﻒ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧــﺪ
ﻣﺮﺗﺒﮥ ﯾﮑﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ و ﻋﺪد ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آنرا ﻣﺮﺗﺒﮥ دﻫﮕﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ و ﻋﺪد ﺑﻌﺪی آنرا ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺻﺪﮔﺎن
ﻋﺪد اوﻟﯽ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻫﺰارﮔﺎن و ده ﻫﺰارﮔﺎن و ﺻﺪ ﻫﺰارﮔﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .ﺳــﭙﺲ
ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺳﻪ ِ
دﻫﮕﺎن ﻫﺰار ﻫﺰار و ﺻﺪﮔﺎن ﻫﺰار ﻫﺰار ﻣﯽرﺳﺪ .و اﯾﻦ ﻟﻔﻆ »ﻫــﺰاران« ﺑــﻪ
ﯾﮑﺎن ﻫﺰار ﻫﺰار و
ِ
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ِ
ﻣﯿﺰان دورهﻫﺎ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺪ.
ُ
ﭘﺲ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت از ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻧﻪﮔﺎﻧﻪ -از ﯾﮏ ﺗﺎ ﻧﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ -ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد ﻧﺸﺎ ﻧﮥ ﯾﮑﺎن اﻋﺪاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ در ﻣﺮﺗﺒﮥ دوم واﻗﻊ ﺷﻮد ﻧﺸﺎﻧﮥ ﯾﮑﯽ از از اﻋﺪاد ﻋﻘﻮد ﻧﻪﮔﺎﻧﻪ
 .١اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ از روی ﻣﺘﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﻧﺴﺨﮥ  ۳۱۸۰/۵ﻣﻠﮏ و  ۱۳۴/۱ﻣﺮﮐﺰ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﻠﺨﯿﺺ اﳌﻔﺘﺎح ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ

ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺒﮥ دﻫﮕﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ده ﺗﺎ ﻧﻮد اﺳﺖ و اﮔﺮ در ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺳﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸــﺎﻧﮥ ﯾﮑــﯽ از اﻋــﺪاد
ﻋﻘﻮد ﻧﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺻﺪﮔﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ .و ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪای ﮐﻪ ﻋﺪدی در آنﺟﺎ ﻧﺒﻮد ﺑﺎﯾــﺪ
در آن ﺟﺎ ﺻﻔﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ داﯾﺮۀ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻠﻞ و ﺧﺪﺷﻪای در ﻣﺮاﺗــﺐ ﺻــﻮرت
ﻧﮕﯿﺮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﮑﻞ ﻋﺪد ده ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ » «۱۰و ﻋﺪد ﯾﺎزده اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳــﺖ » «۱۱و دوازده ﺑــﻪ
اﯾﻦ ﺷﮑﻞ » «۱۲و ﺷﮑﻞ ﺻﺪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ » «۱۰۰و ﺷﮑﻞ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﭘﻨﺠــﺎه و ﻧــﻪ ﭼﻨــﯿﻦ اﺳـﺖ
».«۴۰۵۹
ﻓﺼﻞ دوم :دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدن )ﺗﻀﻌﯿﻒ(

ﺗﻀﻌﯿﻒ ،ﺧﻮاﺳﺘﻦ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﻋﺪد اﺳﺖ .و ﺷﯿﻮۀ ﮐﺎر در آن ،اﯾــﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ارﻗــﺎم ﻋــﺪدی را ﮐــﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﯿﻢ در ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ .از ﻃﺮف راﺳﺖ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و آنﭼﻪ را ﮐﻪ در ﻫﺮ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻗﺮار دارد دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻠﺶ را اﮔﺮ ﮐﻢﺗﺮ از ده ﺑﻮد در زﯾﺮ آن و ﻣﻮازی ﺑﺎ آن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ
و اﮔﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ده ﺑﻮد آنﭼﻪ زﯾﺎدﺗﺮ از ده اﺳﺖ را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و ﺑﺮای ده ،ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮﺗﺒــﻪای
ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آن اﺳﺖ ﯾﮑﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ -اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آن ﻋﺪدی ﺑﺎﺷﺪ -اﻣﺎ اﮔــﺮ
ﺧﻮد ﻋﺪد ده ﺑﻮد -ﻧﻪ زﯾﺎدﺗﺮ و
ﻧﺒﻮد ﺧﻮد آن ﻣﺎزاد را در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ و اﮔﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮبِ ،
ﻧﻪ ﮐﻢ ﺗﺮ -ﻋﺪد ﺻﻔﺮ را زﯾﺮ آن ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و ﯾﮏ آنرا ﺑﺮای رﻓﻊ ﮐﺮدن در ذﻫﻦ ﯾﺎ در ﺑﺎﻻی ﻋــﺪد
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﯾﻢ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻋﺪد
۶۵۲۰۷۸
ﻋﺪد اﺻﻠﯽ
 ۶۵۲۰۷۸را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﯿﻢ از ﻫﺸﺖ
۱۳۰۴۱۵۶
دو ﺑﺮاﺑﺮ آن
ﺷـــﺮوع ﻣـــﯽﮐﻨﯿﻢ و آنرا دو ﺑﺮاﺑـــﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﺎﻧﺰده ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺶ آنرا زﯾﺮ ﻫﺸﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و ده آنرا ﺑﺮای رﻓﻊ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪد
ﯾﮏ در ذﻫﻦ )ﯾﺎ در ﺑﺎﻻی ﻋﺪد ﻫﻔﺖ( ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﯾﻢ .ﺳﭙﺲ ﻋﺪد ﻫﻔﺖ را دو ﺑﺮاﺑــﺮ ﻣــﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻬــﺎرده
ﻣﯽ ﺷﻮد .آن ﻋﺪد »ﯾﮑﯽ« را ﮐﻪ در ذﻫﻦ )ﯾﺎ در ﺑﺎﻻی ﻋــﺪد ﻫﻔــﺖ( ﻧﮕــﻪ داﺷــﺘﻪ ﺑــﻮدﯾﻢ ﺑــﻪ آن اﺿــﺎﻓﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻠﺶ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﻨﺞ آنرا زﯾﺮ ﻫﻔﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و ده آنرا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪد ﯾﮏ زﯾﺮ
ﺻﻔﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺳﭙﺲ ﻋﺪد دو را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻬﺎر ﻣﯽﺷﻮد و آنرا زﯾﺮ دو ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ﺳﭙﺲ
ﭘﻨﺞ را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ده ﻣﯽﺷﻮد ﺻﻔﺮ آنرا زﯾﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و ده آن را ﺑﺮای رﻓﻊ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﺪد ﯾﮏ در ذﻫﻦ )ﯾﺎ در ﺑﺎﻻی ﻋﺪد ﺷﺶ( ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﯾﻢ و آنﮔــﺎه ﻋــﺪد ﺷــﺶ را دو ﺑﺮاﺑــﺮ ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ،
دوازده ﻣﯽﺷﻮد آن ﻋﺪد »ﯾﮑﯽ« را ﮐﻪ ]در ذﻫﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﻻی ﻋﺪد ﺷﺶ[ ﻧﮕﻪ داﺷــﺘﻪ ﺑــﻮدﯾﻢ ﺑـﻪ آن اﺿــﺎﻓﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺳﯿﺰده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺳﻪ را زﯾﺮ ﺷﺶ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و ﯾﮏ را –ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ده-ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ.
آنﭼﻪ زﯾﺮ ﻋﺪد اﺻﻠﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ ﻫﻤﺎن ﺟﻮاب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.

١٢٧

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻧﺼﻒ ﮐﺮدن )ﺗﻨﺼﯿﻒ(

ﺗﻨﺼﯿﻒ ،ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻧﺼﻒ ﻋﺪد اﺳﺖ و ﺷﯿﻮۀ ﮐــﺎر در آن ،اﯾــﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ارﻗــﺎم ﻋــﺪدی را ﮐــﻪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﺼﻒ ﮐﻨﯿﻢ در ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻋﺪد ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪای
را ﻧﺼﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ زوج ﺑﻮد ﻧﺼﻒ آن زﯾﺮش ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و اﮔﺮ ﻓﺮد ﺑﻮد ،ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ
ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺼﻒ ﮐﺮدن آنرا در زﯾﺮش ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و ﻋــﺪد ﮐﺴــﺮی ﻧﺼــﻒ ﮐــﺮدن را ﮐــﻪ ﻫﻤــﺮاه ﻋــﺪد
ﺻﺤﯿﺤﺶ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻨﺞ در ذﻫﻦ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﯾﻢ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺪد ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آنرا ﻧﺼﻒ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻋﺪد ﭘﻨﺞ را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ -اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آن ﻋﺪدی ﺑﺎﺷــﺪ -و اﮔــﺮ ﺳــﻤﺖ
راﺳﺖ آن ﺻﻔﺮ ﺑﻮد آن ﻋﺪد ﭘﻨﺞ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ را زﯾﺮ آن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و اﮔﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آن ﻫــﯿﭻ ﻋــﺪدی

١٢٨

ﻧﺒﻮد ،ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺼﻒ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  12ﺟﻠﻮی آن ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻣﺜــﺎل :ﻣﯽﺧــﻮاﻫﯿﻢ ﻋــﺪد
۴۰۹۰۵۲۷
ﻋﺪد اﺻﻠﯽ
 ۴۰۹۰۵۲۷را ﻧﺼﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺷﺮوع
1
آن
ﻧﺼﻒ
2045263 2
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻧﺼﻔﺶ را ﮐﻪ دو ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮ ﭼﻬﺎر
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ و ﭼﻮن ﺻﻔﺮ ،ﻧﺼﻒ ﻧﺪارد ﺧﻮدش را زﯾﺮ ﺻﻔﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ﻧﻪ را ﻧﺼﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻧﺼﻒ آن ،ﭼﻬﺎر و ﻧﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﻬﺎر آن -ﮐﻪ ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ -را زﯾﺮ ﻧﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و ﻧﯿﻢ آنرا ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﻨﺞ در زﯾﺮ ﺻﻔﺮی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﻋﺪد ﻧﻪ اﺳﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ﭘﻨﺞ را ﻧﺼﻒ ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐــﻪ
ﻧﺼﻒ آن دو و ﻧﯿﻢ اﺳﺖ ،دو را زﯾﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و ﻧﯿﻢ آنرا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻨﺞ در ذﻫﻦ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﯾﻢ و
آنﮔﺎه ﻧﺼﻒ دو را ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد و آن ﭘﻨﺠﯽ را ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ آن اﺿــﺎﻓﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﺎﺻﻠﺶ ﺷﺶ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺶ را زﯾﺮ دو ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔــﺖ را ﻧﺼــﻒ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻪ و ﻧﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﻪ را زﯾﺮ ﻫﻔﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺼﻒ را ﺟﻠﻮی ﺳﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺟﻤ

ﺟﻤﻊ ،اﻓﺰودن ﻋﺪدی ﺑﻪ ﻋﺪد دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .و ﺷﯿﻮۀ ﮐﺎر در آن ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻋﺪد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در دو
ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ،ﯾﮑﺎن زﯾﺮ ﯾﮑﺎن ،دﻫﮕﺎن زﯾﺮ دﻫﮕﺎن ،ﺻــﺪﮔﺎن زﯾــﺮ ﺻــﺪﮔﺎن و
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎ .آنﮔﺎه از ﻃﺮف راﺳﺖ )ﻣﺮﺗﺒﮥ ﯾﮑﺎن( ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﺮ ﻋﺪدی را ﺑﺎ ﻋ ﺪدی
ﮐﻪ در ﻣﻮازات آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞ را زﯾﺮ آن دو ]رﻗﻢ[ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ -اﻟﺒﺘﻪ اﮔــﺮ
ﮐﻢﺗﺮ از ده ﺑﺎﺷﺪ -اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﺎﺻﻞ آن ،ده ﯾﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ده ﺑﺎﺷــﺪ ﯾﮑــﺎن آنرا زﯾــﺮ آن دو رﻗــﻢ ﻧﻮﺷــﺘﻪ و
دﻫﮕﺎن آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ،ﺑﺎﻻی ﻋﺪد ﺳﻤﺖ ﭼﭙﯽ آن ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ -ﺑﻪ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ دو ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﺮدن ﮔﻔﺘﯿﻢ -و اﮔﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از آن دو ﻋﺪد ،ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺪد دﯾﮕﺮی ،آن ﻣﺮاﺗــﺐ را ﻧﺪاﺷــﺖ
ً
ً
)ﻣﺜﻼ ﯾﮑﯽ از دو ﻋﺪد ،ﺻﺪﮔﺎن داﺷﺖ و دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺖ( ﻋﯿﻨــﺎ آن ﻣﺮﺗﺒــﻪ را ﺑــﻪ ﺳــﻄﺮ ﺟﻤــﻊ اﻧﺘﻘــﺎل

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺗﻔﺮﯾﻖ

ﺗﻔﺮﯾﻖ ،ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻋﺪدی از ﻋﺪد دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از آن ﻋﺪد ﻧﺒﺎﺷﺪ .و ﺷﯿﻮۀ ﮐــﺎر در آن ،اﯾــﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻋﺪد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ]در دو ﺳﻄﺮ[ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ -ﻣﺜــﻞ آن ﭼــﻪ در ﺟﻤــﻊ ﮔﻔﺘــﯿﻢ -و از ﻃــﺮف
راﺳﺖ )ﻣﺮﺗﺒﮥ ﯾﮑﺎن( ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻋﺪد ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪای را از ﻋﺪدی ﮐﻪ در زﯾﺮ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻢ
َ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را زﯾﺮ ﺧﻂ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ،
ﺑﻪﺟﺎی آن ﺻﻔﺮ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ.
و اﮔﺮ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻣﺮﺗﺒﻪای ﮐﻪ در زﯾﺮ آن ﻗﺮار دارد -در ﻫﺮ ﯾــﮏ از ﻣﺮاﺗــﺐ -اﻣﮑــﺎن ﭘــﺬﯾﺮ
ﻧﺒﻮد؛ ﯾﮏ واﺣﺪ از دﻫﮕﺎن آن ﯾﻌﻨﯽ از ]رﻗﻢ[ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آن ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ده واﺣﺪ ﺑﻪ
آن ﻣﺮﺗﺒﻪ ]ﯾﮑﺎن[ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﻋﺪد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از آن ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ز ﯾﺮ ﻣﻨﻘﻮص

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﻠﺨﯿﺺ اﳌﻔﺘﺎح ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ

ّ
ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺑﺎﻻی ﺳﻄﺮ ﺟﻤﻊ ﯾﮏ ﺧﻂ ﻋﺮﺿﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ]از آن دو ﻋــﺪد ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ[
ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻋﺪد  ۶۷۰۲۴را ﺑﺎ ﻋﺪد  ۵۲۹۴۸۵۳ﺟﻤﻊ ﮐﻨــﯿﻢ ،آنﻫــﺎ را زﯾــﺮ ﻫــﻢ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و از ﭼﻬﺎر ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ آنرا ﺑﺎ ﺳﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﺎﺻﻠﺶ ﻫﻔﺖ ﻣﯽﺷﻮد و آنرا زﯾﺮ آن
دو ]رﻗﻢ[ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ﺳﭙﺲ دو را ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﺎﺻﻠﺶ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮ آن دو ]رﻗــﻢ[
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺻﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﺸﺖ ،ﺧﻮد ﻫﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد آنرا زﯾﺮ آن دو ]رﻗــﻢ[ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴــﯿﻢ و
ﺳﭙﺲ ﻫﻔﺖ را ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﺎﺻﻠﺶ ﯾﺎزده ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﮑﺎﻧﺶ را زﯾﺮ آن دو ]رﻗﻢ[ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و
دﻫﮕﺎن آنرا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ،در ذﻫﻦ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﯾﻢ  .ﺳﭙﺲ ﺷﺶ را ﺑﺎ ﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻠﺶ -ﺑﺎ
آن ﯾﮑﯽ ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ -ﺷﺎﻧﺰده ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺶ آنرا زﯾﺮ ﻧﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و دﻫﮕﺎن آنرا ﺑﻪ
ً
ﺻﻮرت ﯾﮏ ،ﺑﺎ دو ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻠﺶ را ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮ دو ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و ﻋﺪد ﭘﻨﺞ را ﻋﯿﻨﺎ
ﺑﻪ ﺳﻄﺮ ﺣﺎﺻﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
۶۷۰۲۴
دو ﻋﺪدی ﮐﻪ ﻣﯽﺧــﻮاﻫﯿﻢ
۵۲۹۴۸۵۳
اﮔــﺮ ﺑﺨــﻮاﻫﯿﻢ ﺳــﻪ ﻋــﺪد ﯾــﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ
ﺑﯿﺶﺗﺮ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ .آنﻫﺎ را
۵۳۶۱۸۷۷
ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ
در ﺳــﻄﺮﻫﺎی ﻣﺠــﺰا ﺑــﻪ ﮔﻮﻧــﻪای
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﺎن زﯾﺮ ﯾﮑﺎن] ،دﻫﮕﺎن زﯾﺮ دﻫﮕﺎن ،ﺻﺪﮔﺎن زﯾﺮ ﺻﺪﮔﺎن[ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺗــﺐ
اﻋﺪاد ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ .ﺳﭙﺲ از ﻣﺮﺗﺒﮥ ﯾﮑﺎن ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و آنﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ
را زﯾﺮ آن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ده ﺗــﺎ ،ﯾﮑــﯽ ﺑــﻪ
۹۸۴۵
اﻋـــــــﺪادی ﮐـــــــﻪ
ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ دﻫﮕﺎنﻫﺎ در ﺳﻤﺖ ﭼــﭗ آن اﺿــﺎﻓﻪ
۱۴۲۳
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻋﻤﻞ
۷۹۰۶
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺜﺎل آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.
۱۹۱۷۴
ﻣﺠﻤﻮع

١٢٩

١٣٠

ﻣﻨﻪ )ﮐﻢ ﺷﺪه از آن( اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .و اﮔﺮ ]ﺗﻔﺮﯾﻖ[ در دﻫﮕﺎن آن اﻣﮑﺎن ﭘــﺬﯾﺮ ﻧﺒــﻮد ﯾــﮏ واﺣــﺪ از
ﺻﺪﮔﺎن آن ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ،ده واﺣﺪ ﺑﻪ دﻫﮕﺎن آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻧــﻪ ﺗــﺎ از آنرا ﯾــﺎ ﺑــﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﺎ در ذﻫﻦ ،در دﻫﮕﺎن آن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﯾﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ١و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﮥ اﻋﺪاد
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺜﺎل :ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻋﺪد  ۷۰۲۶را از ﻋﺪد  ۹۸۵۷۹۲ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﺮ دو ﻋﺪد را ﺑﻪ ﻣﻮازات ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ
زﯾﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و از ﺷﺶ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﭼﻮن از ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﯾﮑﺎﻧﺶ )ﯾﻌﻨــﯽ دو( ﺑﺰرگﺗــﺮ اﺳــﺖ
از ﻋﺪد ﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آن اﺳﺖ ،ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ دو ،دوازده ﻣﯽﺷﻮد آنﮔــﺎه ﺷــﺶ را از
دوازده ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺷﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و آنرا زﯾﺮ دو ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ .ﺳﭙﺲ دو را از ﻫﺸــﺘﯽ -ﮐــﻪ ﺑﻌــﺪ
از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ از ﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ -ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻــﻠﺶ ﺷــﺶ ﻣﯽﺷــﻮد و آنرا زﯾــﺮش ﻣﯽﻧﻮﯾﺴــﯿﻢ.
ً
ﺳﭙﺲ ﻫﻔﺖ را ﻋﯿﻨﺎ در زﯾﺮ آن ﻣــﯽآورﯾﻢ زﯾــﺮا ﻋــﺪد ﻣﺘﻨــﺎﻇﺮ آن در
۷۰۲
ﻋــــــــــﺪد
ردﯾﻒ ﻣﻨﻘﻮص )ﮐﻢ ﺷﺪه( ،ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻫﻔﺖ را از ﭘﻨﺞ ﮐــﻢ
۶
ﻣﻨﻘﻮص
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ -اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ واﺣــﺪ از ﻋــﺪد ﭼــﭗ آن )ﯾﻌﻨــﯽ
۹۸۵
ﻋــــــــــﺪد
ﻫﺸﺖ( و ]اﻓﺰودن ﻋــﺪد ده ﺑــﻪ ﭘــﻨﺞ[ -و ﺣﺎﺻــﻠﺶ را ﮐــﻪ ﻫﺸــﺖ
۷۹۲
ﻣﻨﻘﻮص ﻣﻨﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮش ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ )ﯾﻌﻨﯽ در واﻗﻊ ﻫﻔــﺖ را از ﭘــﺎﻧﺰده ﮐــﻢ
۹۷۸
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ( و زﯾﺮ ﻋﺪد ﻫﺸﺖ ﻣﻨﻘﻮص ﻣﻨﻪ ،ﻫﻔــﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴــﯿﻢ زﯾـﺮا
۷۶۶
ً
ﯾﮏ واﺣﺪ از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﻋﺪد ﻧﻪ ﻣﻨﻘﻮص ﻣﻨﻪ را ﻋﯿﻨــﺎ ﻣﻨﺘﻘــﻞ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﺿﺮب

ﺿﺮب ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﻣﻀﺮوﺑﯿﻦ را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی از آن ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﯿﺰی
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺪدی ﮐﻪ از ﺿﺮب آن دو ﻣﻀﺮوب ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد] .ﺑﻪ
ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﻋﺪدی ﮐﻪ در دﯾﮕﺮی ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻀﺮوب )ﺿــﺮب ﺷــﺪه( و ﺑــﻪ ﻋــﺪدی ﮐــﻪ در آن
ﺿﺮب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻀﺮوب ﻓﯿﻪ )ﺿﺮب ﺷﺪه در آن( ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد [.ﺷﯿﻮۀ ﮐﺎر در ﺿﺮب اﻋﺪاد زﯾﺮ ده در
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
اﮔﺮ ﻣﻀﺮوب ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ،ﻋﯿﻦ ﻣﻀﺮوب ﻓﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و اﮔﺮ ]ﻣﻀــﺮوب[ دو
ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻀﺮوب ﻓﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و اﮔﺮ ]ﻣﻀﺮوب[ ﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻀﺮوب ﻓﯿــﻪ
را ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮش اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .و اﮔﺮ ]ﻣﻀﺮوب[ ﭼﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻀﺮوب ﻓﯿــﻪ را دو ﺑﺮاﺑــﺮ
 .١ﻋﺒﺎرت » و ﻧﻪ ﺗﺎ از آن را ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﺎ در ذﻫﻦ در دﻫﮕﺎن آن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﯾﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ« در ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ در اﯾﻦﺟﺎ
ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺪارد.
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ﺟﺪول ﺿﺮب اﻋﺪاد زﯾﺮ ده
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و ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺿﺮب اﻋﺪاد زﯾﺮ ده را ﺣﻔﻆ ﮐﻨــﺪ و در ذﻫــﻦ ﺧــﻮد
ﺟﺎی دﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﺑﺮای او در ﻣﻮرد اﻋﺪاد ﺑﯿﺶ از ده آﺳﺎن ﮔﺮدد.

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﻠﺨﯿﺺ اﳌﻔﺘﺎح ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ

ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .و اﮔﺮ ]ﻣﻀﺮوب[ ﭘﻨﺞ ﺑﺎﺷﺪ ]ﭘﻨﺞ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ[ و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ واﺣﺪ از ﻣﻀــﺮوب
ﻓﯿﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد ده ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ )ﯾﮏ ﺻﻔﺮ ﺟﻠﻮ ﻣﻀﺮوب ﻓﯿﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ( ﺳﭙﺲ ﻧﺼﻒ آن ﻣﺒﻠــﻎ را
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ.
و اﮔﺮ ]ﻣﻀﺮوب[ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﺑﻮد )ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺶ ﺗﺎ ﻧﻪ( ﻣﻀــﺮوب و ﻣﻀــﺮوب ﻓﯿــﻪ را ﺑــﺎ ﻫــﻢ ﺟﻤــﻊ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ آنﭼﻪ ﮐﻪ از ده ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ )رﻗﻢ ﯾﮑﺎن(  ،ﯾﮏ ﻋــﺪد ده ﻣﯽﮔﯿــﺮﯾﻢ )دﻫﮕــﺎن را
ﺣﺬف و ﺟﻠﻮ ﯾﮑﺎن آن ﺻﻔﺮ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ( و ﺑﻪ آن ،ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن دو ﻣﻀﺮوب از
ده را اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ )ﻣﻀﺮوب و ﻣﻀﺮوب ﻓﯿﻪ را از ده ﮐﻢ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ در ﻫﻢ ﺿﺮب ﻧﻤﻮده و ﺣﺎﺻﻞ
آنرا ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اوﻟﯿﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﯿﻢ(.
ً
ﻣﺜﻼ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻫﻔﺖ را در ﻫﺸﺖ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ .آن دو را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻠﺶ ﭘﺎﻧﺰده
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﭘﻨﺞ زﯾﺎدی ]از ده[ ،ﭘﻨﺠﺎه ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ )ﭘﻨﺞ آنرا ﺟﺪا ﮐﺮده و ﯾﮏ ﺻﻔﺮ ﺟﻠﻮ
ﭘﻨﺞ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ( و ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺳﻪ در دو ﮐﻪ ﺷﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب
اﯾﻦ دو ﻋﺪد ،ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب اﻋﺪاد زﯾﺮ ده در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در ﺟﺪول زﯾﺮ آوردهاﯾــﻢ و ﯾﮑــﯽ از دو ﻣﻀــﺮوب را در
ﻗﺴﻤﺖ ﻃﻮﻟﯽ ﺟﺪول آوردهاﯾﻢ و ﻣﻀﺮوب دﯾﮕﺮ را در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺮﺿﯽ آن و ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب آن دو را در
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ آن دو )ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن(.
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و اﻣﺎ ﺷﯿﻮۀ ﮐــﺎر در ﻣــﻮرد ﺿــﺮب اﻋــﺪاد
ﺑﯿﺶ از ده ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾــﮏ ﺷــﮑﻞ
ﭼﻬﺎر ﺿﻠﻌﯽ رﺳﻢ ﻣــﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻃــﻮل آنرا ﺑــﻪ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺗــﺐ ﯾﮑــﯽ از دو ﻣﻀــﺮوب ﺗﻘﺴــﯿﻢ
ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻋــﺮض آنرا ﺑــﻪ ﺗﻌــﺪاد ﻣﺮاﺗــﺐ
ﻣﻀــﺮوب دﯾﮕــﺮی ﺑــﻪ ﺧﻂﻫــﺎی ﻃــﻮﻟﯽ و
ﻋﺮﺿــﯽ ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗــﺎ ﺷــﮑﻞ ﺑــﻪ
ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷــﻮد .ﺳــﭙﺲ ﻫــﺮ
ﻣﺮﺑﻊ را ﺑــﻪ دو ﻣﺜﻠــﺚ ﺑــﺎﻻﯾﯽ و ﭘــﺎﯾﯿﻨﯽ -ﺑــﺎ
ﺧﻂﻫﺎی ﻣﻮرب ﻣﻮازی -ﺑﻪ ﮔﻮﻧــﻪ ای ﺗﻘﺴــﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻣﺮﺑﻊ ﯾﮏ زاوﯾﮥ ﺑﺎﻻﯾﯽ راﺳﺖ
و ﯾﮏ زاوﯾﮥ ﭘــﺎﯾﯿﻨﯽ ﭼــﭗ ﭘﺪﯾــﺪ آﯾــﺪ و اﯾــﻦ
ﺷﮑﻞ »ﺷﺒﮑﻪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﭙﺲ ﯾﮑﯽ از دو ﻣﻀﺮوب را ﺑﺎﻻی ﺷﮑﻞ
ﻗـﺮار ﻣــﯽدﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐــﻪ ﻫــﺮ ﻣﺮﺗﺒــﻪ از آن
ﻋﺪد ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮاﻟﯽ روی ﻣﺮﺑﻌﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿــﺮد
و ﻣﻀــﺮوب دﯾﮕــﺮی ﺳــﻤﺖ ﭼــﭗ ﺷــﮑﻞ
ﺑﻪﻃﻮری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ دﻫﮕﺎن ﺑﺎﻻی ﯾﮑﺎن
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺻﺪﮔﺎن ﺑــﺎﻻی دﻫﮕــﺎن و ﻫﻤــﯿﻦ
ﻃﻮر ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود و ﻫﺮ ﮐﺪام از ارﻗﺎم ﻣﻀﺮوب
ﺻﻔﺤﮥ اول ﺗﻠﺨﯿﺺ اﻟﻤﻔﺘﺎح ،ﻧﺴـﺨﮥ ﺧﻄـﯽ ۳۱۸۰/۵
را در ﻫﺮ ﯾﮏ از ارﻗﺎم ﻣﻀــﺮوب ﻓﯿــﻪ ﺿــﺮب
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﮏ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب را در ﻣﺮﺑﻊ ﻣــﻮازی
ﻫﺮ ﮐﺪام از ارﻗﺎم ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ- ،ﯾﮑﺎن را در ﻣﺜﻠﺚ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ و دﻫﮕﺎن را در ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎﻻﯾﯽ -و ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒــﻪای
ﮐﻪ در آن ﺻﻔﺮ ﺑﻮد ﻣﺮﺑﻊﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮازی آن اﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﯾﺎ در ﻣﺜﻠﺚﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ آن ،ﻋﺪد
ﺻﻔﺮ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ زﯾﺮا ﺿﺮب ﺻﻔﺮ در ﻫﺮ ﻋﺪدی ،ﺻﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﭙﺲ در زﯾﺮ ﺷﮑﻞ ،در زﯾﺮ ﻣﺜﻠﺚ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ از ﻣﺮﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﮑﺎن دو ﻣﻀﺮوب ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ آنﭼﻪ را ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻣﺜﻠﺚ اﺳﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و آن اوﻟﯿﻦ ﺳﻄﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻣﺎ اﺳــﺖ،
ﺳﭙﺲ آنﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺧﻂ ّ
ﻣﻮرب اﺳﺖ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻــﻞ آنرا اﮔــﺮ ﮐﻢﺗــﺮ از ده ﺑﺎﺷــﺪ در
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اوﻟﯿﻦ رﻗﻤﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و اﮔﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮑﺎن آنرا
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و اﮔﺮ در ﻣﺮﺗﺒﮥ ﯾﮑﺎن ﯾﮑﯽ از دو ﻣﻀﺮوب و ﯾﺎ ﯾﮑﺎن ﻫﺮ دو ﻣﻀﺮوب ،ﺻﻔﺮ ﺑﻮد ،ﯾﺎ ﯾﮑﺎن و دﻫﮕﺎن
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﺎ ﯾﮑﺎن و دﻫﮕﺎن و ﺻﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر در ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی ﻣﺘــﻮاﻟﯽ
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ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ دﻫﮕﺎن آن ،ﯾﮏ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻄﺮ ﻣﻮرب ﺑﻌﺪش اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﯾــﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ،اﻋﺪاد ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ﻣﻮرب را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و اﮔﺮ در ﯾﮑﯽ از ﺳﻄﺮﻫﺎی ﻣﻮرب ﻋﺪدی
ﻧﺒﻮد ،از ﻣﺎﻗﺒﻠﺶ ﭼﯿﺰی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،در ﺳﻄﺮ ﺣﺎﺻﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ،ﺻﻔﺮ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻋﺪد  ۶۰۹۸را در ﻋﺪد  ۱۵۶ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺷﮑﻞ
را رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و دو ﻋﺪد ﻣﻀﺮوب را در ﺑﺎﻻ و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ﺳﭙﺲ ﻋﺪد ﺷﺶ را ﮐﻪ در
ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻫﺰارﮔﺎن ﻗﺮار دارد در ﯾﮏ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ آن ﺷﺶ ﻣﯽﺷــﻮد و آنرا در ﻣﺜﻠــﺚ ﭘــﺎﯾﯿﻨﯽ از
ﻣﺮﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد اﯾﻦ دو ﻋﺪد ﻗﺮار دارد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ﺷﺶ را در ﭘﻨﺞ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﺣﺎﺻﻠﺶ را ﮐﻪ ﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد آن دو ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ﺻــﻔﺮش را در ﻣﺜﻠــﺚ ﭘــﺎﯾﯿﻨﯽ و ﺳــﮥ
دﻫﮕﺎﻧﺶ را در ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎﻻﯾﯽ .ﺳﭙﺲ ﺷﺶ را در ﺷﺶ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ )ﺷﺶ ﻫﺰارﮔﺎن را در ﺷﺶ ﯾﮑﺎن(
و ﺣﺎﺻﻠﺶ را ﮐﻪ  ۳۶ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد آن دو ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻋﺪد ﻧــﻪ و ﻫﺸــﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﺮﺗﺒﮥ دﻫﮕﺎن و ﯾﮑﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺳﺘﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻔﺮ را رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ﻫﺸﺘﯽ را ﮐﻪ
ّ
ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﮑﺎن دو ﻋﺪد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ را ﺑــﻪ ﺳــﻄﺮ
در ﻣﺜﻠﺚ
ِ
ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب در زﯾﺮ ﺷﮑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺳﭙﺲ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ در ﺳﻄﺮ ﻣﻮرب ﺑﻌــﺪش آﻣــﺪه اﺳــﺖ
ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎر و ﭼﻬﺎر را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻠﺶ را ﮐﻪ ﻫﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد در ﺳــﻤﺖ ﭼــﭗ ﻫﺸــﺖ
ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ﻫﺸﺖ و ﭼﻬﺎر و دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻠﺶ  ۲۲ﻣﯽﺷﻮد،
دوی آنرا در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻫﺸﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و دوی دﻫﮕﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ﺳﻄﺮ ﻣﻮرب ﺑﻌــﺪی
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ و ﭼﻬﺎر و ﺷﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺎﺻﻠﺶ  ۲۱ﻣﯽﺷــﻮد .ﯾﮑــﺶ را در ﺳــﻤﺖ ﭼــﭗ ﻋــﺪد دو
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و دوی دﻫﮕﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺳﮥ ﺳﻄﺮ ﻣﻮرب ﺑﻌﺪی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻠﺶ را ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﯽ ﺷﻮد
در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻋﺪد ﯾﮏ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ﺳﭙﺲ ﺷﺶ و ﺳﻪ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻠﺶ را ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﯽ ﺷــﻮد
در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻋﺪد ﭘﻨﺞ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ﺳﻄﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب در زﯾــﺮ ﺷــﮑﻞ ﺑﻪدﺳــﺖ آﻣــﺪه اﺳــﺖ و آن
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از .۹۵۱۲۸۸

١٣٣

١٣۴

ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ رﺳﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ
ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻀﺮوب و ﻣﻀــﺮوب ﻓﯿــﻪ ﻧــﺪارﯾﻢ ﮐــﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﻓﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺷﺒﮑﻪ را ﺑــﻪ اﻧــﺪازۀ ﺑﻘﯿــﮥ ﻣﺮاﺗــﺐ ﺑﻌــﺪی از ﺣــﺬف
ﺻﻔﺮﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و وﻗﺘﯽ ﺳﻄﺮ ﺣﺎﺻﻞ
ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آن ﯾﮏ ﺻﻔﺮ ﯾﺎ ﺑــﯿﺶ
از ﯾﮏ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻔﺮﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﮐــﻪ
از ﻫﺮ دو ﻋﺪد ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از دو ﻋﺪد ﺣــﺬف ﮐــﺮدهاﯾﻢ،
ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻋﺪد  ۶۰۹۸۰۰۰را
در ﻋﺪد  ۱۵۶۰۰۰۰ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ،ﺻﻔﺮﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ
را ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻫﺮ دو ﻋﺪد ﻗﺮار دارد را ﺣﺬف
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺻﻔﺮﻫﺎی ﻣﺤﺬوف را ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﻫﺴــﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺿــﺮب اﻧﺘﻘــﺎل ﻣــﯽدﻫﯿﻢ و
ﻋﺪدی ﮐﻪ در ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﭼﻨــﯿﻦ
ﻋﺪدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ۹۵۱۲۸۸۰۰۰۰۰۰۰ :ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ
ﻫﺰار ﻫﺰار ﻫﺰار ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼــﺪ و دوازده ﻫـﺰار ﻫـﺰار
ﻫﺰار و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻫﺰار.

ﺻــﻔﺤﮥ  ۲۵۳ﻧﺴــﺨﮥ ﺧﻄــﯽ  ۳۱۸۰ﺗﻠﺨــﯿﺺ
اﻟﻤﻔﺘﺎح ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﮏ

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺗﻘﺴﯿﻢ

ﺗﻘﺴﯿﻢ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻣﻘﺴــﻮم ﺑﺎﺷــﺪ و
آن ﻋﺪد ،ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﯿﻮۀ ﮐﺎر در ﺗﻘﺴــﯿﻢ اﯾــﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ارﻗــﺎم ﻋــﺪد ﻣﻘﺴــﻮم را
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و روی آن ﯾﮏ ﺧﻂ ﻋﺮﺿﯽ ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﯾﮏ ﺧﻂ ﻃــﻮﻟﯽ ﻣﯽﮐﺸــﯿﻢ
ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ از ﺧﻂ ﻋﺮﺿﯽ ﺷﺮوع ﺷﻮد .ﺳــﭙﺲ ﻣﻘﺴــﻮم ﻋﻠﯿــﻪ را در زﯾــﺮ ﻣﻘﺴــﻮم ﺑــﻪ ﻓﺎﺻــﻠﻪای ﻗـﺮار
ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ آ ﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮازی آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻘﺴﻮم ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿــﻪ ﮐﻢﺗــﺮ
ﺑﺎﺷﺪ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻮازی ﺑﺎ ﻣﻘﺴﻮم اﺳﺖ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺮاﺗﺐ ﯾﻌﻨﯽ ﻏﯿﺮ از آنﭼﻪ ﮐــﻪ
ﻣﻮازی ﺑﺎ ﻣﻘﺴﻮم ﻧﯿﺴﺖ وﮔﺮﻧﻪ آنرا ﻃﻮری ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣــﻮازی ﺑــﺎ آن
ﻋﺪدی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻃﺮف راﺳﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻘﺴﻮم ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮازی ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪای ﺑﺎﺷــﺪ
ﮐﻪ ﺟﻠﻮ آن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺧﻄﻮط ﻃﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻘﺴــﻮم ﻋﻠﯿــﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﮐﻔﺎﯾــﺖ ﻣﯽﮐﻨــﺪ .ﺳــﭙﺲ
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ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد را از ﻣﺮﺗﺒــﮥ آﺣــﺎد ﮐــﻪ ﺑﺘــﻮان آنرا در
ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺿﺮب ﮐﺮد ﻣﯽﮔﯿــﺮﯾﻢ و
ﺣﺎﺻــﻞ را از آن ﭼــﻪ ﻣــﻮازی ﺑــﺎ ﻣﻘﺴــﻮم اﺳــﺖ و از
اﻋﺪاد ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﻘﺴﻮم ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ -اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ در
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آن ﻋﺪدی ﺑﺎﺷــﺪ -اﮔــﺮ ﻣﺜــﻞ اﯾــﻦ ﻋــﺪد
ﯾﺎﻓــﺖ ﺷــﻮد آنرا در ﺑﯿــﺮون ﺟــﺪول ،روی ﺧــﻂ
ﻋﺮﺿﯽ ،ﻣﻮازی ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮاﺗــﺐ ﻣﻘﺴــﻮم ﻋﻠﯿــﻪ ﻗـﺮار
ﻣﯽدﻫﯿﻢ و آنﺟﺎ را ﺳــﻄﺮ ﺧــﺎرج )ﺧــﺎرج ﻗﺴــﻤﺖ(
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ و آنرا در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺗــﺐ ﻣﻘﺴــﻮم ﻋﻠﯿــﻪ
ﺿــﺮب ﻣــﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻــﻞ را زﯾــﺮ ﻣﻘﺴــﻮم ﻗــﺮار
ﻣــﯽدﻫﯿﻢ ﺑﻪﻃﻮری ﮐــﻪ ﯾﮑــﺎن ﺣﺎﺻــﻞ ،ﻣــﻮازی ﺑــﺎ
ﻣﻀﺮوب ﻓﯿﻪ ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آنرا از آنﭼــﻪ ﮐــﻪ
ﻣﻮازی ﺑﺎ ﻣﻘﺴﻮم اﺳﺖ و از آنﭼﻪ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
ﻣﻘﺴﻮم اﺳﺖ ﮐــﻢ ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ- .اﻟﺒﺘــﻪ اﮔــﺮ در ﺳــﻤﺖ
ﭼﭗ آن ﭼﯿــﺰی )رﻗﻤــﯽ( ﺑﺎﺷــﺪ -و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧــﺪه را در
زﯾﺮ آن -اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ -ﻗﺮار ﻣــﯽدﻫﯿﻢ.
ﺻــﻔﺤﮥ  ۲۷۷ﻧﺴــﺨﮥ ﺧﻄــﯽ  ۳۱۸۰ﺗﻠﺨــﯿﺺ
ﺑﻌﺪ از ﮐﺸــﯿﺪن ﯾــﮏ ﺧــﻂ ﻋﺮﺿــﯽ ﺑــﯿﻦ آن دو ،ﺗــﺎ
اﻟﻤﻔﺘﺎح ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﮏ
دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮ آنﭼﻪ ﺑﺎﻻی آن اﺳــﺖ و اﺛﺒــﺎت
آنﭼﻪ در زﯾﺮ آن اﺳﺖ .و واﺟﺐ اﺳﺖ آنﭼﻪ ﻣﻮازی ﺑﺎ ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺖ از آنﭼــﻪ از ﻣﻘﺴــﻮم ﺑــﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه ،ﮐﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ارﻗﺎﻣﯽ را ﮐﻪ از ﻣﻘﺴﻮم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼــﭗ اﻧﺘﻘــﺎل
ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﯿﺪن ﯾﮏ ﺧﻂ ﻋﺮﺿﯽ در زﯾﺮ آن ﺧﻂ اوﻟﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮریﮐــﻪ ﺗﻤــﺎم ﺧﻄــﻮط ﻃــﻮﻟﯽ را
ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪدی را ﮐﻪ دارای ﺻﻔﺖ ﮔﻔﺘــﻪ ﺷــﺪه ﺑﺎﺷــﺪ ﻣﯽﮔﯿــﺮﯾﻢ و آنرا در ﺳــﻤﺖ
راﺳﺖ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺑﺎر اول ﻗﺮار دادﯾﻢ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ .و ﻫﻤﺎن ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺪد اوﻟﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ اﯾــﻦ ﻋــﺪد
ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﻋﺪدی ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ در آن ﻣﮑﺎن ،ﺻﻔﺮ ﻗﺮار ﻣــﯽدﻫﯿﻢ ﺳــﭙﺲ ارﻗــﺎم ﻣﻘﺴــﻮم را ﯾــﮏ
ﻣﺮﺗﺒﮥ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻞ ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗــﺎ اوﻟــﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒــﮥ ﻣﻘﺴــﻮم
ﻣﻮازی ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﮐﺎر را ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم آن ﻋﺪدی را ﮐــﻪ
در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺮ ،روی ﻣﻘﺴﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و آن اﻋﺪاد ﺻــﺤﯿﺤﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﺎن آن روی ﯾﮑﺎن ﻣﻘﺴﻮم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از ﻣﻘﺴﻮم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺻﻮرت ﮐﺴــﺮ ﺑــﺎ
ﻣﺨﺮج ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺖ.

١٣۵

١٣۶

ﺑــﻪ ﻋﻨ ـﻮان ﻣﺜــﺎل :ﻣﯽﺧــﻮاﻫﯿﻢ ﻋــﺪد  ۳۵۶۵۹۰۸را ﺑــﺮ ﻋــﺪد  ۴۷۵ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﮐﻨــﯿﻢ ،ﻣﻘﺴــﻮم را
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و ﺟﺪول را رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ را در زﯾــﺮ آن ﺑــﺎ ﯾــﮏ ﻓﺎﺻــﻠﻪای ﻣﯽﻧﻮﯾﺴــﯿﻢ ﺑــﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﮥ آن )ﯾﻌﻨﯽ  (۴در راﺳﺘﺎی رﻗﻤﯽ ﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ در ﺳــﻤﺖ راﺳــﺖ آﺧــﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒــﮥ
ﻣﻘﺴﻮم ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد )ﯾﻌﻨﯽ  ۵ﺑﻌﺪ از  .(۳زﯾﺮا اﮔﺮ آنرا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﮐﻪ آﺧــﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒــﮥ ﻣﻘﺴــﻮم
ﻋﻠﯿﻪ ،آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﻘﺴﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ از رﻗﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮازی ﺑﺎ ﻣﻘﺴﻮم اﺳــﺖ –ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧــﻪ
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ -ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد ﯾﮏ رﻗﻤﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه را ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و آن ﻋﺪد ﻫﻔﺖ اﺳــﺖ و
آنرا روی ﺧﻂ ﻋﺮﺿﯽ روی ﻣﻘﺴﻮم ﺑﻪ ﻣﻮازات اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ و آنرا اﺑﺘــﺪا در
ﭼﻬﺎر ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻠﺶ  ۲۸ﻣﯽﺷﻮد آنرا ﻃﻮری ﻗـﺮار ﻣــﯽدﻫﯿﻢ ﮐــﻪ ﯾﮑــﺎن آن در راﺳــﺘﺎی
ﭼﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ زﯾﺮ  ۳۵و آنرا از  ۳۵ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ -ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻫــﻢ ﮔﻔﺘــﯿﻢ -و ﻫﻔــﺖ ﺑــﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و آنرا در زﯾﺮ ﯾﮑﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ -ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آن دو ﺧﻄﯽ ﮐﺸﯿﺪهاﯾﻢ -ﺳــﭙﺲ ﻫﻔــﺖ را
در ﻫﻔﺖ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻠﺶ را ﮐﻪ  ۴۹اﺳﺖ در زﯾﺮ ﻣﻘﺴــﻮم ﺑــﻪ ﮔﻮﻧــﻪ ای ﻗــﺮار ﻣــﯽدﻫﯿﻢ ﮐــﻪ
ﯾﮑﺎن آن ﻣﻮازی ﻫﻔﺖ ]ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ[ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ در زﯾﺮ  ۷۶و آنرا از  ۷۶ﮐــﻢ ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻــﻠﺶ
 ۲۷ﻣﯽﺷﻮد و آنرا در زﯾﺮ آن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ -ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آن دو ﺧﻄﯽ ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ -ﺳﭙﺲ ﻫﻔــﺖ
را در ﭘﻨﺞ ]ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ[ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞ آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵را در زﯾﺮ  ۲۷۵ﻗــﺮار ﻣــﯽدﻫﯿﻢ و ۳۵
را از  ۲۷۵ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻠﺶ  ۲۴۰را در زﯾﺮ آن ﺑﻌﺪ از ﺧــﻂ ﻓﺎﺻــﻞ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴــﯿﻢ و از ﻣﻘﺴــﻮم،
 ۲۴۰۹۰۸ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .آنرا ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺶ ﺗــﺮﯾﻦ ﻋــﺪد ﯾــﮏ
رﻗﻤﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه را ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و آن ﻋﺪد ﭘﻨﺞ اﺳﺖ و آنرا در ﺳﻤﺖ راﺳــﺖ ﻋــﺪد ﻫﻔــﺖ ،در
ردﯾﻒ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و آنرا اﺑﺘﺪا در ﭼﻬﺎر ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞ آنرا ﮐﻪ  ۲۰اﺳﺖ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﻔﺮ آن ﻣﻮازی ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ در زﯾﺮ  ۲۴ﺑــﻪ ﻣــﻮازات ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ و  ۲۰را
از  ۲۴ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ آنﭼﻬﺎر ﻣﯽﺷﻮد و آنرا در زﯾﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻞ ﻗﺮار ﻣــﯽ دﻫﯿﻢ
ﺳﭙﺲ ﭘﻨﺞ را در ﻫﻔﺖ ]ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ[ ﻫﻢ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞ آنرا ﮐﻪ  ۳۵اﺳﺖ در زﯾــﺮ  ۴۰ﺑــﻪ
ﻣﻮازات ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و  ۳۵را از  ۴۰ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ آنرا ﮐﻪ ﭘﻨﺞ اﺳﺖ زﯾﺮ ﭘــﻨﺞ ﺑﻌــﺪ
از ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ﺳﭙﺲ ﭘﻨﺞ را در ﭘﻨﺞ ]ﻣﻘﺴﻮ ﻋﻠﯿﻪ[ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻠﺶ ﯾﻌﻨﯽ  ۲۵را
زﯾﺮ  ۵۹ﻧﻮﺷﺘﻪ و از آن ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهاش ﯾﻌﻨﯽ  ۳۴را زﯾﺮ آن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ .دوﺑــﺎره ﻣﻘﺴــﻮم
را ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد ﯾﮏ رﻗﻤﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔــﯽ ذﮐــﺮ ﺷــﺪه را
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﯾﻢ زﯾﺮا ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﻋﺪد ﻣﻘﺴﻮم ﻣﻮازﯾﺶ اﺳــﺖ ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋــﺪد
ﺻﻔﺮ را در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭘﻨﺞ در ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و ﻣﻘﺴﻮم را ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕــﺮ ﯾــﮏ ﻣﺮﺗﺒــﻪ ﺑــﻪ
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه را ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺑﺎﺷــﺪ ﻣﯽﮔﯿــﺮﯾﻢ و
ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺒﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و از ﻋﺪد ﻣﻘﺴﻮم در زﯾــﺮ
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ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﻠﺨﯿﺺ اﳌﻔﺘﺎح ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ

ﺧﻂﻫﺎی ﻓﺎﺻﻞ ۸۳ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و آن ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﻋــﺪه ﺑﺎﯾــﺪ از ﻣﻘﺴــﻮم ﻋﻠﯿــﻪ ﮐﻢ ﺗــﺮ ﺑﺎﺷــﺪ و ﺧــﺎرج
ﻗﺴﻤﺖ  ۷۵۰۷ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋ ﺪد ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ و  ۸۳ﺟﺰء از  ۴۷۵اﮔﺮ ﯾﮏ واﺣﺪ ﻓﺮض ﺷــﻮد
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ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺬر

١٣٨

ﻫﺮ ﻋﺪدی در ﺧﻮدش ﺿﺮب ﺷﻮد از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ آن ﻋﺪد ﺟﺬر و ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ،ﻣﺠــﺬور و ﻣﺮﺑــﻊ و ﻣــﺎل
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .و ﻫﺮ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺟﺬری ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﻪ آن ﮔﻮﯾﺎ ُ)ﻣﻨﻄﻖ( و ﻫﺮ ﻋــﺪدی ﮐــﻪ
ﺑﺮای آن ﺟﺬری ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد ﮔﻨﮓ )اﺻﻢ( ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷــﻮد .و ﺷــﯿﻮۀ ﮐــﺎر در آن ،اﯾــﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻋــﺪد
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه را ﺟــﺬر آن )ﻋــﺪد اﺻــﻠﯽ( ﻗـﺮار ﻣــﯽدﻫﯿﻢ و ﺑــﺎﻻی آن )ﻋــﺪد اﺻــﻠﯽ( ﺧــﻂ ﻋﺮﺿــﯽ
ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ و ﺑﯿﻦ ﻫﺮ دو ﻣﺮﺗﺒﮥ ]ﻋﺪد اﺻﻠﯽ[ ﺧــﻂ ﻃــﻮﻟﯽ ﻣﯽﮐﺸــﯿﻢ -ﻫﻤــﺎن ﻃﻮر ﮐــﻪ در ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﻗــﺮار
دادﯾﻢ -و ﺑﺎﻻی ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﺮدﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ و آن ﻣﺮاﺗﺐ ﮔﻮﯾﺎ اﺳﺖ ﯾﻌﻨــﯽ در
آنﻫﺎ ﻋﺪد ﻣﺠﺬور ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﭙﺲ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد ﯾﮏ رﻗﻤﯽ را ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه آنرا در ﺧﻮدش ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞ را از
آن رﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻮازی آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ و ﻧﯿﺰ از آن رﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آن اﺳﺖ -اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ -ﮐﻢ ﮐﻨــﯿﻢ
در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آن ﭼﯿﺰی ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ آنﭼﻪ ﮐﻪ از آن ﮐﻢ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑــﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧـ ﺪ )ﯾﻌﻨــﯽ
ِ
ﻋﺪدی ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻣﺠﺬور آن ﺑﺎ دو رﻗﻢ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻋﺪد اﺻﻠﯽ ،ﯾﮏ رﻗﻤﯽ ﺷﻮد(.
ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﻋﺪدی ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد؛ آن ﻋﺪد را ﺑﺎﻻی آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻼﻣــﺖ و ﺑــﺎ ﻓﺎﺻــﻠﻪای در
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺪول ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻮازی ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺎر را ﺗﻤﺎم ﻣــﯽدﻫﯿﻢ .و ]ﻋــﺪد[
ﺑﺎﻻﯾﯽ )ﺑﺎﻻی ﺟﺪول( را در ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ )ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺪول( ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ -ﯾﻌﻨﯽ در ﺧــﻮدش -و ﺣﺎﺻــﻞ را
زﯾﺮ ﻋﺪد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )دو رﻗﻢ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻋﺪد اﺻﻠﯽ( ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﺟﺬر آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ارﻗﺎم آن
ً
ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻮازی ﻣﻀﺮوب ﻓﯿﻪ اﺳﺖ .و آن ]ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب[ را از آنﭼﻪ ﻣﻮازی آن و ﻧﯿﺰ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آن
اﺳﺖ ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ ﺑﯿﻦ آن دو ﺑﺎ ﻓﺎﺻــﻠﻪ ای ﯾــﮏ ﺧــﻂ ﮐﺸــﯿﺪﯾﻢ ،ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧــﺪه را زﯾــﺮ آن
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ﺳﭙﺲ ﻋﺪد ﺑﺎﻻی ﺟﺪول را ﺑﺎ ﻋﺪد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺪول ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ -ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ روی آنﭼﻪ
ﮐﻪ ﺑﻮد )ﻋﺪد ﻗﺒﻠﯽ( ،ﺧﻂ ﻋﺮﺿﯽ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ﺗﺎ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﻮ آن ﺑﺎﺷﺪ -ﻣﺠﻤﻮع را ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ
)از ﻣﺮاﺗﺐ اﻋﺪاد( ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ارﻗﺎم آن ﻣﻮازی ﻣﺮﺗﺒﻪای ﮐﻪ ﺳــﻤﺖ
راﺳﺖ ﮔﻮﯾﺎی آﺧﺮ اﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد ﯾﮏ رﻗﻤﯽ را ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و آنرا ﺑﺎﻻی ﮔﻮﯾﺎی ﻣﺎﻗﺒﻞ آﺧﺮ و ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺪول،
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آن ﻋﺪدی ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن ﻣﻔﺮد ﺑﺎﻻﯾﯽ )ﺑﺎﻻی ﺟﺪول( را در
ﻣﺮﺗﺒﮥ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ )ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺪول( ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞ را از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻮازی آن و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آن اﺳــﺖ،
ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ]ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺪدی[ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد -و ﻃﺒﻖ آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﯾﻢ -ﻋﺪد ﺑﺎﻻی ﺟﺪول را ﺑﺮ
ﻋﺪد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺪول اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و آن ﭼﻪ در ﺳﻄﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺪول اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ
راﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد روی ﻋﻼﻣﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺪول ﺻــﻔﺮ ﻗــﺮار ﻣــﯽدﻫﯿﻢ و ﻣﻨﺘﻘــﻞ

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﻠﺨﯿﺺ اﳌﻔﺘﺎح ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ

ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﯾﺎی اول ﺑﺮﺳﺪ و ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ آن ،ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ
ً
ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ .ﭘﺲ آنﭼﻪ ﺑﺎﻻی ﺟﺪول ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺟﺬر آن ﻋﺪد اﺳﺖ.
اﮔﺮ در ردﯾﻒ ﻋﺪد زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ آن ﻋﺪد ،ﮔﻮﯾﺎ اﺳﺖ )ﻣﺠﺬور اﺳﺖ( و اﮔﺮ
ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ آن ﻋﺪد ،ﮔﻨﮓ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ آنﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﮔﻮﯾــﺎی اول
اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﺪد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺪول ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ آنﭼﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﺴﺎوی دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪد ﻗـﺮار داده ﺷــﺪه روی
ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﯾﮑﯽ ﺑﺮ آن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﯿﻢ ﺗــﺎ آن ﭼــﻪ ﮐــﻪ ﺑــﯿﻦ ﻣﺮﺑــﻊ ﻋــﺪد ﻗـﺮار داده ﺷــﺪه روی
ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ و ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ آنرا ﻣﺨﺮج ﮐﺴــﺮ و ﺑــﺎﻗﯽ
ﻋﺪد را ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺪدی ﮐﻪ روی ﻋﻼﻣﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺟــﺪول اﺳــﺖ ،ﺟــﺬر آن
ﻋﺪد ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺟﺬر ﻋﺪد  ۳۳۱۷۸۱را ﺑﻪدﺳﺖ آورﯾﻢ .ﻋﺪد را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و ﺟﺪول را
رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ
ذﮐﺮ ﺷﺪه را ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﭘﻨﺞ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .آنرا روی آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ و ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺪول ﺑﺎ ﻓﺎﺻــﻠﻪای
ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ .آن ﭘﻨﺞ را در ﺧﻮدش ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛  ۲۵ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .آنرا از آن رﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻮازی ﭘﻨﺞ
اﺳﺖ و آن رﻗﻤﯽ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آن اﺳﺖ -و آن  ۳۳اﺳﺖ -ﮐــﻢ ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ ۲۵ .را زﯾــﺮ  ۳۳ﻗـﺮار
ﻣﯽدﻫﯿﻢ از آن ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﺸﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .آنرا ﻣﻮازی ﺳﻪ و زﯾــﺮ ﭘــﻨﺞ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴــﯿﻢ -ﺑﻌــﺪ از
اﯾﻦﮐﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آن دو ﺧﻄﯽ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ] -ﭘﻨﺞ[ ﺑﺎﻻی ﺟﺪول را ﺑﺎ ]ﭘﻨﺞ[ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺪول ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ده
ﻣﯽ ﺷﻮد .آنرا ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ]ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ[ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑــﺎﻻی ﻋــﺪد ﭘــﻨﺞ
ﭘ ﺎﯾﯿﻦ ﺟﺪول ﺧﻄﯽ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ﺗﺎ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﻮ آن ﮐﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺟﻮﯾﺎی ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد دﯾﮕﺮ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﻫﻔﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .آنرا روی
ﻋﻼﻣﺖ ﯾﮑﯽ ﻣﺎﻗﺒﻞ آﺧﺮ و ﻧﯿﺰ زﯾﺮ آن )در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺪول( ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ارﻗﺎم ﮔﻔﺘــﻪ ﺷــﺪه ) (۱۰ﯾﻌﻨــﯽ
ﯾﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺪول ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﻔﺖ ﺑﻪدﺳﺖ
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻔﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ .اﺑﺘﺪا آنرا در ِ
ﻣﯽ آﯾﺪ .آنرا از ﻫﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮازی آن اﺳﺖ ،ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ -ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ آنرا زﯾﺮ آن ﻗﺮار دادﯾﻢ -ﯾــﮏ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .آن ﯾﮏ را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺮ آن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ و آن ]ﻫﻔﺖ[ را در ﺻﻔﺮ ﺿﺮب ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ زﯾـﺮا
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﯿﺰ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ آنرا در ﻫﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  ۴۹ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ آنرا از آن ﭼﻪ
ﻣﻮازی ﻫﻔﺖ اﺳﺖ و از آنﭼﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻫﻔﺖ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۱۷ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ- .ﺑﻌﺪ از آنﮐــﻪ آنرا
زﯾﺮ  ۱۱۷ﻗﺮار دادﯾﻢ ۶۸ -ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ آنرا ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺮ آن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
ﺳﭙﺲ ﻫﻔﺖ ﺑﺎﻻی ﺟﺪول را ﺑﺎ ] [۱۰۷ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺪول ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در ﺳﻄﺮ ﭘــﺎﯾﯿﻦ ﺟــﺪول ۱۱۴
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ آنرا ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ )ﻣﺮﺗﺒﮥ اﻋﺪاد( ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ -ﺑﻌﺪ از ﺧــﻂ
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ﮔﺬاری ﺑﺎﻻی آنﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻮد -ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﺮد دﯾﮕﺮ ﺑﺎ وﯾﮋﮔــﯽ ﯾــﺎد ﺷــﺪه را ﻣﯽﮔﯿــﺮﯾﻢ ،ﺷــﺶ ﯾﺎﻓــﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد .و آنرا روی اوﻟﯿﻦ ﻋﻼﻣﺖ و زﯾﺮ آن )در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺪول( ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ .در اﺑﺘــﺪا آنرا )ﺷــﺶ
ﺑﺎﻻﯾﯽ( در آﺧﺮﯾﻦ ﯾﮏ )در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺪول( ﺿﺮب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺳﭙﺲ در ﯾﮏ ﺑﻌﺪی ﺳﭙﺲ در ﭼﻬﺎر ﺳﭙﺲ
در ﺷﺶ و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﺎﺻﻞﻫﺎ را از آنﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻫﺮ ﯾﮏ از آن دو ،ﯾﺎ از ﻣــﻮازات و از آنﭼــﻪ در
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آن اﺳﺖ ،ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻋﺪد ﭘﻨﺞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺷﺶ ﺑﺎﻻی ﺟﺪول را ﺑــﺎ ][۱۱۴۶
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺪول ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﯾﮑﯽ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﯿﻢ ۱۱۵۳ ،ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻪ آن ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮی اﺳﺖ
ً
ﮐﻪ ﺻﻮرت آن ﭘﻨﺞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺐ اﺻــﻄﻼﺣﯽ اﺳــﺖ .ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟــﺬر ﺣﺎﺻــﻞ از ﮐــﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒــﺎ
ِ
5
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ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ :ﻣﯿﺰانﻫﺎ

ﻓﺼﻞ دﻫﻢ :ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺴﺮﻫﺎ و ﭼ ﻮﻧﮕ ﻧﻮﺷﺘﻦ آنﻫﺎ

ﯾﮏ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ اﺟﺰای ﻣﻌﯿﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﻮد ،آن اﺟﺰاء ﻣﺨﺮج ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﻀﯽ از آن
ﻫﺮﮔﺎه ]ﻋﺪد[ ِ
اﺟﺰاء ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ اﺳﺖ و ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺮج ،ﻋﺪد دو اﺳﺖ و ﺑــﺮای آن ﻣﺨــﺮج ،ﻏﯿــﺮ از ﺻــﻮرت

ﯾﮏ ،ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ دو اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺳﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ آن  13آن اﺳﺖ و دو واﺣــﺪ آن  23آن
اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﭼﻬﺎر اﺳﺖ ﭘﺲ ﯾﮏ واﺣﺪ آن  14آن اﺳﺖ و دو واﺣﺪ آن 24 ،آن ﮐﻪ ﻣﺴﺎوی  12اﺳﺖ و
ﺳﻪ واﺣﺪ آن 34 ،آن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ .و اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ را
زﯾﺮ ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺨﺮج را زﯾﺮ ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ و اﮔﺮ ﻫﻤــﺮاه آن ﻋــﺪد ﺻــﺤﯿﺢ ﻧﺒــﻮد در
0

0

2

3

ﻣﮑﺎن ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ ﺻﻔﺮ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ .ﭘﺲ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﺎد ﻧﺼﻒ 1 ،و ﻧﻤﺎد ﯾﮏ ﺳﻮم 1 ،و ﻧﻤﺎد ﺳﻪ
0

ﭘﻨﺠﻢ 3 ،اﺳﺖ.
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ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﻠﺨﯿﺺ اﳌﻔﺘﺎح ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ

ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺰان ﻫﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﯿﺰان درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﻢ درﺳﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،ﻣﯿ ﺰان را درﺳﺖ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺳﺖ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺰان درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
و روش آن ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺮدات ﻋﺪد را ﺟﻤﻊ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ -ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ -و از آن ﻧﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﺎ
ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﻢﺗﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﭘﺲ آن ﭼﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان آن ﻋﺪد اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﯿﺰان ﻋﺪد  ۶۴۵۷۸را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ  ۸و  ۷و  ۵و  ۴و  ۶را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و از
ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  ۳ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻣﯿﺰان آن ﻋﺪد اﺳﺖ.
روش ﮐﺎر ﻣﯿﺰان ﺿﺮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻀﺮوب را در ﻣﯿﺰان ﻣﻀﺮوب ﻓﯿﻪ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ] .در
ﺻﻮرت ﻟﺰوم[ ﻧﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﺎ از آن ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .آنﭼﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻣﺨــﺎﻟﻒ
ﺑﻮد؛ ﺧﻄﺎی ﮐﺎر آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
و اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺴﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ را در ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺿــﺮب ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﺑﺮ آنرا ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﯿﻢ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﺎ از آن ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﭘﺲ ﻻزم اﺳــﺖ ﮐــﻪ
آنﭼﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﺴﺎوی ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺴﻮم ﺷﻮد.
و اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﺟﺬر ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آنﭼﻪ در ﺳﻄﺮ ﺧﺎرج )ﺑﺎﻻی ﺟﺪول( اﺳﺖ را در ﺧﻮدش
ﺿﺮب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﺑﺮ آن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﯿﻢ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﮔﺮ از آن ] [۹ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻧﻪ
ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﺎ از آن ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﯿﺰان ﻋﺪد اﺻﻠﯽ ﺑﻮد ﺧﻄﺎی ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.
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و ﺑﺪان ﻫﺮ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﻮرت و ﻣﺨﺮج ﮐﺴــﺮ اﺳــﺖ ﺑﯽﺷــﻤﺎر ﺣﺎﻟــﺖ دارد .و ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ آنﻫــﺎ
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ دو ﻋﺪد ﺑﺮ آن ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺖ .و ﺑﯿﺎن ﻏﯿﺮ از آن دو ،ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ و ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ دو ﻋﺪد ﺑﺎ
آن ﻧﺴﺒﺖ دو ﻋﺪد »ﻣﺘﺒﺎﯾﻦ« ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺒﺎﯾﻦ و اﺷﺘﺮاک و ﺗﺪاﺧﻞ را ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد.
ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ :ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺗﺪاﺧﻞ و ﺗﺸﺎرک و ﺗﺒﺎﯾﻦ
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ﻫﺮ دو ﻋﺪد ﻏﯿﺮ از ﯾﮏ ،اﮔﺮ از ﯾﮑﯿﺸﺎن ،ﻋﺪد دﯾﮕﺮی ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﯾﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﻢ ﺷﻮد و ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ
آن دو ﻋﺪد »ﻣﺘﺪاﺧﻞ« ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻪ و ﻧﻪ .و اﮔﺮ آنﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮد ﻫﺮﮔﺎه ﻋﺪد ﺳــﻮﻣﯽ -ﻏﯿــﺮ از ﯾــﮏ-
ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ اﮔﺮ از ﻫﺮ ﯾﮏ از آن دو ﻋﺪد] ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﯾﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ[ ﮐﻢ ﺷﻮد ،ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ
آن دو ﻋﺪد» ،ﻣﺘﺸﺎرک« و »ﻣﺘﻮاﻓﻖ« ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﺪد ]ﺳﻮﻣﯽ[ ﮐﻪ از آن دو ﻋﺪد ﮐــﻢ ﺷــﺪه »ﺷــﻤﺎرﻧﺪۀ«
)ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک ،ﻣﺸــﺘﺮک ﻓﯿــﻪ( آن دو ﻋــﺪد ﻧﺎﻣﯿــﺪه ﻣﯽ ﺷــﻮد .ﮐﺴــﺮی ﮐــﻪ ﻣﺨــﺮﺟﺶ آن ﻋــﺪد
]ﺷﻤﺎرﻧﺪه[ ﺑﺎﺷﺪ » َوﻓﻖ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﮐﺴﺮ در ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﻋﺪد ﻣﺘﺸﺎرک
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از آن دو ]ﻗﺴﻤﺖ[» ،ﺟﺰء وﻓﻖ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺷــﺘﺮاک ﺑـﺮای دو
ﻋﺪد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺶ و ﭘﺎﻧﺰده ﻫﻤﺎن ﺳﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﺳﻪ را دو ﺑﺎر از ﺷﺶ و ﭘﻨﺞ ﺑﺎر از ﭘﺎﻧﺰده ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ
ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺲ آن دو ﻋﺪد ،ﻣﺘﺸﺎرک و ﻣﺘﻮاﻓﻖ در ﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺷﺘﺮاک و وﻓﻖ آن دو در 1
3
اﺳﺖ و ﺟﺰء وﻓﻖ ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ دو و ﺟﺰء وﻓﻖ ﭘﺎﻧﺰده ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻨﺞ اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﻋﺪدی -ﻏﯿﺮ از ﯾﮏ -ﯾﺎﻓــﺖ
ﻧﺸﻮد ﮐﻪ از آن دو ﻋﺪد ]ﯾﮏ ﺑﺎر ﯾﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ[ ﮐﻢ ﺷﻮد و ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،آن دو ﻋﺪد »ﻣﺘﺒﺎﯾﻦ« ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻔﺖ و ﻧﻪ.
و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺪاﺧﻞ و ﺗﺸﺎرک و ﺗﺒﺎﯾﻦ ﺑﯿﻦ دو ﻋــﺪد را ﺑﺸﻨﺎﺳــﯿﻢ .ﺑﺰرگﺗــﺮﯾﻦ آن دو ﻋــﺪد را ﺑــﺮ
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ آن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﮔﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺻﻔﺮ ﺷﺪ ،آن دو ﻣﺘﺪاﺧﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔــﺮ ﭼﯿــﺰی ﺑــﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﺪ دوﺑﺎره ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ را ﺑﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
ﺻﻔﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،دو ﻋﺪد ﻣﺘﺸﺎرک ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ ،ﺷﻤﺎرﻧﺪۀ
آن دو اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،دو ﻋﺪد ﻣﺘﺒﺎﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ :ﺗﺠﻨﯿﺲ

و ﺑﻪ آن »ﺑﺴﻂ« ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و آن ﻗﺮار دادن اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺴﺮﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ اﺳــﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ را در ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮ ﺿﺮب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ را ﺑﻪ آن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﯿﻢ اﮔﺮ
ﻫﻤﺮاه آن ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  :ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ  4 35را ﺑﻪ ﺻﻮرت  15ﻫﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ .ﭼﻬﺎر را در ﭘﻨﺞ ﺿــﺮب ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ،

ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ آنرا ﺑﻪ ﺳﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
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ﻣﯽ ﺷﻮد و آن ﺟﻮاب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻓ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ  173را رﻓﻊ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻔﺪه را ﺑــﺮ ﺳــﻪ ای ﮐــﻪ ﻣﺨــﺮج  13اﺳــﺖ ،ﺗﻘﺴــﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺞ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه دو ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺲ ﮐﺴﺮ  23ﻣﯽﺷﻮد ]ﭘﺲ ﻣﻘﺪار آن  5 23اﺳﺖ[.

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﻠﺨﯿﺺ اﳌﻔﺘﺎح ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ

و آن ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﺶ از ﻣﺨــﺮﺟﺶ ﺑﺰرگ ﺗــﺮ ﺑﺎﺷــﺪ ﭘــﺲ ﺻــﻮرت را ﺑــﺮ
ﻣﺨﺮج ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .آن ﭼﻪ در ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ،ﺻﻮرت ﮐﺴــﺮ
آن ﻣﺨﺮج اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ :ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺴﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮک

ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر »ﺿﺮب ﺗﺄرﯾﺞ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و آن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪدی )ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﻀــﺮب
ﻣﺸﺘﺮک( اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺮﻫﺎی ﻣﻔﺮوض ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ آن ،ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و آن ﻋﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ
ﯾﮏ از ﻣﺨﺮجﻫﺎی ﻣﻔﺮوض ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
و ﺷﯿﻮۀ ﮐﺎر ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪولﻫﺎی ﻃﻮﻟﯽ رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ را در ﺑﺎﻻی ﻃﻮل ﻫــﺮ
ﺟﺪول و ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮ را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪای در ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺪول ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑــﻪ ﻣﺨﺮجﻫــﺎ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .آنﭼﻪ از آنﻫﺎ داﺧﻞ ﺑﻌﻀﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺮجﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻻی آن ﺧﻄﯽ ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ -ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ -و ﺑﺎﻻی ﺧﻂ ﺻﻔﺮ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ )در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺪول( .ﺳﭙﺲ اﮔﺮ ﻣﺘﺒﺎﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﻣﺨﺮجﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را در دﯾﮕﺮی ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ وﮔﺮﻧﻪ ﯾﮑﯽ از آن دو را در ﺟﺰء وﻓﻖ دﯾﮕﺮی ﺿﺮب
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺳﭙﺲ اﮔﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺮج ﻣﺘﺒﺎﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ را در ﻣﺨﺮج دﯾﮕــﺮی ﺿــﺮب ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ
وﮔﺮﻧﻪ در ﺟﺰء وﻓﻖ آن ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺣﺎﺻﻞ را در ﻣﺨﺮج دﯾﮕﺮی ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺨــﺮج ﻫــﺎ
ﺗﻤﺎم ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ،ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﮐﺴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آنرا در ﻫﺮ ﺟﺪول ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ -ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﺧﻄﯽ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ -و ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺮج ﻫﺎی
اﺻﻠﯽ ﺧﻄﯽ ﻋﺮﺿﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﻢ ﮐــﻪ ﺗﻤــﺎم ﺧﻄــﻮط ﻃــﻮﻟﯽ را ﻗﻄــﻊ ﮐﻨــﺪ .ﺳــﭙﺲ آنرا ﺑــﺮ ﻫــﺮ ﯾــﮏ از
ﻣﺨﺮجﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺪول ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞ را در
آن ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ اﺳﺖ ،ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ و آن ﺣﺎﺻﻞ را در ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﺎﻻی ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ .ﭘﺲ آن ،ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮک
اﺳﺖ و ﺑﺎﻻی آن ﺑﻪﺟﺎی ﺻﺤﯿﺢﻫﺎ ،ﺻﻔﺮ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ و ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺮﻫﺎ -ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن از ﺑﻘﯿﻪ-
ﺧﻄﯽ ﻋﺮﺿﯽ رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﻄﻮط ﻃﻮﻟﯽ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ.

1
 10را ﺑﮕﯿــﺮﯾﻢ .ﺟــﺪولﻫﺎی
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜــﺎل :ﻣﯽﺧــﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺨــﺮج ﻣﺸــﺘﺮک  13و  25و  56و  38و
ﻃﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .و ﺻﻮرت ﮐﺴﺮﻫﺎ را در آن ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ –ﻫﻤــﺎن ﻃــﻮر ﮐــﻪ ﮔﻔﺘــﯿﻢ-
ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﺨﺮجﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺳﻪ و ﭘﻨﺞ را داﺧﻞ ﺷﺶ و ده ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ )ﺳﻪ و ﭘﻨﺞ ﺷﻤﺎرﻧﺪۀ ﺷــﺶ و ده

١۴٣

ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﻫﺮ ﮐﺪام را ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،روی ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻞ ،ﺻﻔﺮی ﻣﯽﮔــﺬارﯾﻢ .ﺳــﭙﺲ
ﺷﺶ را در ﻧﺼﻒ ﻫﺸﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎر ﺿﺮب ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ زﯾـﺮا آن دو در ﻧﺼــﻒ ،ﻣﺘﺸــﺎرک ﻫﺴــﺘﻨﺪ۲۴ .
ﻧﺼﻒ ده ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻨﺞ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  ۱۲۰ﺑﻪدﺳــﺖ ﻣﯽ آﯾــﺪ .و
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﻟﯿﻞ ،آنرا در ِ
آن ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﮐﺴﺮﻫﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ آن ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آن را در ﻫﺮ ﺟﺪول ﺑﺎﻻی ﺧــﻂ
ﻋﺮﺿــﯽ -ﮐــﻪ ﺗﻤــﺎم ﺧﻄــﻮط ﻃــﻮﻟﯽ را ﻗﻄــﻊ ﮐــﺮده -ﻗـﺮار ﻣــﯽدﻫﯿﻢ .ﺳــﭙﺲ  ۱۲۰را ﺑــﺮ ﻫــﺮ ﯾــﮏ از
ﻣﺨﺮجﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ را زﯾﺮ ﺻــﻮرت ﮐﺴــﺮﻫﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴــﯿﻢ و آن ﺧــﺎرج
ﻗﺴﻤﺖ را در ﺻﻮرت ﮐﺴﺮﻫﺎ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞ را ﺑــﺎﻻی ﻣﺨــﺮج ﻣﺸــﺘﺮک در آن ﺟــﺪول ﻗـﺮار
ﻣﯽدﻫﯿﻢ و آن ،ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪۀ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ.
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ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدن ﮐﺴﺮﻫﺎ

ﺑﻪ ﻣﺨﺮج ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﮔﺮ ﻓﺮد ﺑﻮد؛ ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞ را ﺑــﺮ ﻣﺨــﺮج ﺗﻘﺴــﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺻﻮرت از ﻣﺨﺮج زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﻮد ﻣﻀﺎرب ﻣﺨﺮج را ]از ﺻﻮرت[» ،رﻓــﻊ« ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ و
آنرا در ﻣﮑﺎن ﺻﺤﯿﺢﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ- .اﮔﺮ ]ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ[ ﻫﻤﺮاه آن ﻧﺒﻮد -وﮔﺮﻧﻪ آنرا )ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ
ﺣﺎﺻﻞ از رﻓﻊ( ﺑﺮ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺤﯿﺢﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و آنﭼﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ را در ﻣﮑﺎن ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﻣﺨﺮج را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮﯾﺶ رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
و اﮔﺮ ﻣﺨﺮج زوج ﺑﻮد آنرا ﻧﺼﻒ ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺻــﻮرت ﮐﺴــﺮ را ﺑــﺮ آن ﻧﺼــﻒ ]ﻣﺨــﺮج[ ﺗﻘﺴــﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﻨﺞ ﺷﺸﻢ را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺷﮑﻞ آن اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳــﺖ  . 65ﻣﺨــﺮج را
ﻧﺼﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺳﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ را ﺑﺮ آن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ رﻓﻊ 123 ،ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ :دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدن ﻫﺸﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻢ و ﺷﮑﻞ آن اﯾﻦ ﭼﻨــﯿﻦ اﺳــﺖ  . 8 47آنرا دو ﺑﺮاﺑــﺮ

ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .17 17

ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﻧﺼﻒ ﮐﺮدن ﮐﺴﺮﻫﺎ
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﻠﺨﯿﺺ اﳌﻔﺘﺎح ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﮔﺮ زوج ﺑﻮد آنرا ﻧﺼﻒ ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺨــﺮج را ﺑــﻪ ﺣــﺎل ﺧــﻮﯾﺶ رﻫـﺎ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ ﻓﺮد ﺑﻮد ﻣﺨﺮج را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮﯾﺶ رﻫــﺎ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﻫﻤﺮاه آن ﮐﺴﺮ ،ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ زوج ﺑﻮد آن را ﻧﺼﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ]ﻋﺪد ﺻــﺤﯿﺢ[ ﻓــﺮد
ﺑﻮد ﯾﮏ واﺣﺪ از آن ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و در ذﻫﻦ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﯾﻢ و ﻧﺼﻒ ]ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ[ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را در ﻣﮑﺎن
ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ،ﻣﺴﺎوی ﻣﺨﺮج را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺳﭙﺲ -
ﻃﺒﻖ آنﭼﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ -ﻣﺠﻤﻮع را ﻧﺼﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﺨﺮج را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم را ﻧﺼﻒ ﮐﻨﯿﻢ و ﺷﮑﻞ آن ﭼﻨــﯿﻦ اﺳــﺖ  . 34ﻣﺨــﺮج را دو
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  83ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ :ﻧﻪ و ﺳﻪ ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﮑﻞ آن  9 35اﺳــﺖ .از ﻋــﺪد ﻧــﻪ ﯾــﮏ واﺣــﺪ ﻣﯽ ﮔﯿــﺮﯾﻢ و ﻫﺸــﺖ
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﻧﺼﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻬﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد آنرا در ﻣﮑﺎن ﺻﺤﯿﺢﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺑﺮای ﯾﮏ ،ﻣﺨﺮج

ﮐﺴﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﺸﺖ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ آنرا ﻧﺼﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ 4 45 ،ﻣﯽﺷــﻮد .و
اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ در اﯾﻦﺟﺎ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺨﺮج را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺻــﻮرت ﮐﺴــﺮ را ﺑــﻪ ﺣــﺎل
ﺧﻮﯾﺶ رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ :ﺟﻤ ﮐﺴﺮﻫﺎ

و آن ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮﻫﺎ را –اﮔﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ -ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ »ﺿﺮب ﺗﺄرﯾﺞ« ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ.
و ﺻﻮرت ﮐﺴﺮﻫﺎی ﻫﻢ ﻣﺨﺮج ﺷﺪه را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﻢ و ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺮ ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ را در ﻣﮑﺎن ﺻﺤﯿﺢﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧــﺪ ،ﺻــﻮرت ﮐﺴــﺮ ﻣﺨــﺮج
ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽﺷﻮد .و ﻻزم اﺳﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻊ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﻣﺨﺮج ﮐﺴــﺮ ﻧﮕــﺎه ﮐﻨــﯿﻢ اﮔــﺮ
ﻣﺘﺒﺎﯾﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ )ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﻨﺪ( ،آن دو را ﺑﻪ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ دو ﻋﺪدی ﮐﻪ آن ﮐﺴﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖ آن
دو اﺳﺖ ﺳﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ )ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮک را در ﺻﻮرت و ﻣﺨﺮج ﺳﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ(.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم و ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻢ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤــﻊ ﮐﻨــﯿﻢ .ﺷــﮑﻞ آن دو ﺑــﻪ اﯾــﻦ
ﺻﻮرت  3و  6ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از ﻫﻢ ﻣﺨﺮج ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ 21 :و 24
 . 28ﺳﭙﺲ ﺻﻮرت
28
7
4
17
ﮐﺴﺮﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺮ ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﭼﻨــﯿﻦ ﻣﯽﺷــﻮد  128ﮐــﻪ
ﻫﻤﺎن ﺟﻮاب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
5
3
1
ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ :ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭼﻬﺎر ﻋﺪد  2 2و  4و  3 6و  5را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از ﺿﺮب ﺗﺄرﯾﺞ ﺑﺮای
ﯾﮑﯽ ﮐﺮدن ﻣﺨﺮجﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت  2 6و  9و 10
 3 12و  5ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳــﭙﺲ اﻋــﺪاد ﺻــﺤﯿﺢ را ﺟﻤــﻊ
12
12
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ده ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺻﻮرت ﮐﺴﺮﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ۲۵ ،ﻣﯽﺷﻮد آنرا ﺑﺮ ﻣﺨــﺮج

١۴۵

ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ دو ﻣﯽﺷﻮد .آنرا ﺑﻪ ده اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،دوازده ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪدﺳﺖ
ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد آنرا ﺑﺎ ﻣﺨﺮج ﻣﺸــﺘﺮک ،ﯾــﮏ ﮐﺴــﺮ ﻣﯽﺳــﺎزﯾﻢ .ﭘــﺲ ﺑــﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ
1
]ﻣﺠﻤﻮع[
 1212ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﻮاب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ :ﺗﻔﺮﯾﻖ ﮐﺴﺮﻫﺎ

ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮﻫﺎ را – اﮔﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ -ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ .ﺳﭙﺲ ﺻﻮرت دو ﮐﺴﺮ ﻫﻢ ﻣﺨﺮج ﺷﺪه را از
ﻫﻢ ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ ﺑﺎ ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ.
5
6

١۴۶

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم را از ﭘﻨﺞ ﺷﺸﻢ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾـﻦ دو را ﺑــﻪ ﺻــﻮرت  34و
10
9
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺿﺮب ﺗﺄرﯾﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت
 12ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻧﻪ را از ده ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
 12و
1
 12ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
و ﻫﺮﮔﺎه ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﻘﻮص ﻣﻨﻪ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ،ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﯾﮑﯽ ﮐﺮدن ﻣﺨﺮجﻫــﺎ ،ﺻــﻮرت
ﮐﺴﺮ ﻣﻨﻘﻮص ،ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ ﻣﻨﻘﻮص ﻣﻨﻪ ﺷﺪ .ﯾﮏ واﺣﺪ از ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻨﻘﻮص ﻣﻨﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ
و آنرا ﮐﺴﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﮐﺴﺮ آن ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺶ اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺳﭙﺲ ﺻﻮرت دو ﮐﺴﺮ را از ﻫﻢ ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
6 38

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﻪ و ﻧﯿﻢ را از ﺷﺶ و ﺳﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ  3 12و
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﯾﮑﯽ ﮐﺮدن ﻣﺨﺮجﻫﺎ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت  3 48و  6 38ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮریﮐــﻪ ﺻــﻮرت ﮐﺴــﺮ
ﻣﻨﻘﻮص ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ ﻣﻨﻘﻮص ﻣﻨﻪ ﻣﯽ ﺷــﻮد .از ﻋــﺪد ﺻــﺤﯿﺢ ﻣﻨﻘــﻮص ﻣﻨــﻪ ﯾــﮏ واﺣــﺪ
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ﭘﻨﺞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﻪ را از آن ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،دو ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .آنرا در ﻣﮑــﺎن ﺻــﺤﯿﺢﻫﺎ ﻗـﺮار
ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﻋﺪد ﯾﮏ را ﮐﺴﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺻﻮرت آن ﻫﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد آنرا ﺑﻪ ﺳــﻪ اﺿــﺎﻓﻪ ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾــﺎزده
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ ﻣﻨﻘﻮص –ﮐﻪ ﭼﻬﺎر اﺳﺖ -را از آن ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻫﻔــﺖ ﺑــﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧــﺪ .آنرا در

ﻣﮑﺎن ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺟﻮاب ﺑﻪ ﺻﻮرت  2 78ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺼﻞ ﻧﻮزدﻫﻢ :ﺿﺮب ﮐﺴﺮﻫﺎ

اﻣﺎ ﺿﺮب ﮐﺴﺮ در ﮐﺴﺮ :ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ را در ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ و ﻣﺨﺮج ﮐﺴــﺮ را در ﻣﺨــﺮج ﮐﺴــﺮ ﺿــﺮب
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .آن دو را ﺑﻪ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ دو ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺒﺘﺸﺎن اﺳﺖ ﺳﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ از آن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
)ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دو ﻋﺪد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ(.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ دو ﺳﻮم را در ﺳﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ و ﺷﮑ ﻞ آن ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ 2 ،و 3
5
3

اﺳﺖ .ﺻﻮرت را در ﺻﻮرت و ﻣﺨﺮج را در ﻣﺨﺮج ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ 6
 15ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
آن دو را ﺑﻪ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد ) ،(۳ﺑﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و  25ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤــﺎن ﺟــﻮاب ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ

3
7

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ده را در ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ و ﺷﮑﻞ اﯾــﻦ دو ﺑــﻪ ﺻــﻮرت  10و
اﺳﺖ .ده را در ﺳﻪ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺳﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ آنرا ﺑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  4 27ﻣﯽﺷﻮد و
ﻫﻤﺎن ﺟﻮاب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ دو ﻧﻮع را داﻧﺴﺘﯽ و ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺴﺮﻫﺎ را در ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺎ و ﮐﺴﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ
)ﻋﺪد ﻣﺨﻠﻮط( ﺿﺮب ﮐﻨﯽ ﭘﺲ آن )ﺻﺤ ﯿﺢ ﯾﺎ ﮐﺴﺮ( را در ﻫﺮ ﯾﮏ از آن دو ]ﺻــﺤﯿﺢ و ﮐﺴــﺮ[
ﺿﺮب ﮐﻦ و ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺮ دو را ﺟﻤﻊ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺟﻮاب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ .و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ و
ﮐﺴﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ )ﻋﺪد ﻣﺨﻠﻮط( را در ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺴﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ )ﻋــﺪد ﻣﺨﻠــﻮط( ﺿــﺮب ﮐﻨــﯽ ،ﺻــﺤﯿﺢ
ﻣﻀﺮوب را در ﻫﺮ ﯾﮏ از آن دو )ﺻــﺤﯿﺢ و ﮐﺴــﺮ( از ﻣﻀــﺮوب ﻓﯿــﻪ ﺿــﺮب ﮐــﻦ ﺳــﭙﺲ ﮐﺴــﺮ
]ﻣﻀﺮوب[ را در ﻫﺮ ﯾﮏ از آن دو ﺿﺮب ﮐﻦ و ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ را ﺟﻤﻊ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺟﻮاب ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ.
ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ :ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺴﺮﻫﺎ

دو ﻣﺨﺮج را ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ -اﮔﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ -و اﮔﺮ اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،آنﻫﺎ را ﺗﺠﻨﯿﺲ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﺣﮑﻢ وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از دو ﻣﻘﺴﻮم )ﻣﻘﺴﻮم ﯾــﺎ ﻣﻘﺴــﻮم ﻋﻠﯿــﻪ( ﺻــﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷــﺪ
ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ ﻣﻘﺴﻮم را ﺑﺮ ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺨــﺮج را
ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ دو و ﭘﻨﺞ ﺷﺸﻢ را ﺑﺮ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﮑﻞ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻــﻮرت

9
 2 5و  3اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﻨﯿﺲ و ﯾﮑﯽ ﮐﺮدن ﻣﺨﺮجﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت 34
 12ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺻﻮرت
 12و
4
6
ﮐﺴﺮ ﻣﻘﺴﻮم ) (۳۴را ﺑﺮ ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ ) (۹ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺨﺮجﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ،

 3 79ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻮاب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾ ﻢ :ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﺟﺬر ﮐﺴﺮﻫﺎ

اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ را ﺗﺠﻨﯿﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ –اﮔﺮ ﺑﺎ آن ]ﮐﺴﺮ[ ﺑﻮد -ﺳﭙﺲ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﮔﺮ ﺻــﻮرت و ﻣﺨــﺮج
ﮐﺴﺮ ﮔﻮﯾﺎ )ﻣﺠﺬور( ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺬر ﺻﻮرت و ﻣﺨﺮج را ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و در ﻣﮑﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﻗــﺮار ﻣــﯽدﻫﯿﻢ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺬر  94ﮐﻪ  23ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل :ﺟﺬر ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺴﺮ )ﻋﺪد ﻣﺨﻠﻮط(  :ﺟﺬر ﺷﺶ و ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻــﻮرت
 25ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺟــﺬر ﺻــﻮرت ،ﭘــﻨﺞ و ﺟــﺬر
 6 14اﺳﺖ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ .آنرا ﺗﺠﻨﯿﺲ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
4
ﻣﺨﺮج ،دو اﺳﺖ .اوﻟﯽ را ﺑﺮ دوﻣﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  2 12ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﻠﺨﯿﺺ اﳌﻔﺘﺎح ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ

اﺳﺖ .و اﻣﺎ ]ﺿﺮب[ ﺻﺤﯿﺢﻫﺎ در ﮐﺴﺮﻫﺎ :ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ را در ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞ
را ﺑﺮ ﻣﺨﺮج ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

١۴٧

ﻣﺜﺎل از ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ :اﮔﺮ ]ﺻﻮرت و ﻣﺨﺮج[ دو ﻋﺪد ،ﮔﻮﯾﺎ )ﻣﺠﺬور( ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺗﺠﻨﯿﺲ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﺻﻮرت را در ﻣﺨﺮج ﺿﺮب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺟﺬر ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺮ ﻣﺨﺮج ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﺟــﺬر  9 12را ﻣﯽﺧــﻮاﻫﯿﻢ .ﺗﺠﻨــﯿﺲ ﻣــﯽ ﮐﻨﯿﻢ  192ﻣﯽﺷــﻮد ۱۹ .را در دو ﺿــﺮب

ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ۳۸ ،ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ آن روش ﻣﻌﻠﻮم در ﺻﺤﯿﺢﻫﺎ ﺟﺬرش 6 132 ،ﻣﯽﺷﻮد .آنرا ﺑــﺮ دو ﺗﻘﺴــﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  3 131ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
و اﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن دو ﮔﻮﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺻﻮرت را در ﻣﺨﺮج ﺿــﺮب ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺟــﺬر ﺣﺎﺻــﻞ را ﺑــﺎ
ﺗﻘﺮﯾﺐ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ -ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ ﮔﻔﺘﯿﻢ -و آنرا ﺑﺮ ﻣﺨﺮج ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﺟﺬر  56را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ .ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ را در ﻣﺨﺮج ﮐﺴــﺮ ﺿــﺮب ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺳــﯽ
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺟﺬر  30ﺑﺮاﺑﺮ  5 5ﻣﯽﺷﻮد .آن را ﺑﺮ ﻣﺨﺮج – ﮐﻪ ﺷﺶ اﺳﺖ  -ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ 60
66
11
6
10
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .آنرا ﺑﻪ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ دو ﻋﺪد ،ﺑﺮ آن ﻧﺴــﺒﺖ ) (۶ﺳــﺎده ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ 11 ،ﻣﯽﺷــﻮد .و ﻫﻤــﺎن
ﺟﻮاب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و دوم :ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺴﺮ از ﯾ
١۴٨

ﻣﺨﺮج ﺑﻪ ﻣﺨﺮج دﯾ ﺮ

ﻋﺪد ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ را در ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ آنرا ﺑــﻪ آن ﺗﺤﻮﯾــﻞ ﮐﻨــﯿﻢ ،ﺿــﺮب ﻣــﯽ ﮐﻨﯿﻢ و
ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺮ ﻣﺨﺮج آن ﮐﺴﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .آنﭼﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺮ ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ از ﻣﺨــﺮج
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در ] 75ﻣﺜﻘﺎل[ ﭼﻨﺪ ﺗــﺎ ) 16داﻧــﮓ( اﺳــﺖ .ﭘــﻨﺞ را در ﺷــﺶ
ﺿﺮب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺳﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .آنرا ﺑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎر و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه دو

ﻣﯽ ﺷﻮد )  4 27داﻧﮓ ﻣﯽﺷﻮد( .و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ آن ﻋﺪد دو را ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﯿﻢ ﻣﯽﮔــﻮﯾﯿﻢ ﮐــﻪ
]ﻣﺜﻘﺎل[ ﻫﻤﺎن

4
6

) ۴داﻧﮓ( ﺑﻪ اﺿﺎﻓﮥ

2
7

6

5
7

)  27داﻧﮓ( اﺳﺖ .و اﮔــﺮ ﺑﺨــﻮاﻫﯿﻢ دوی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧــﺪه را ﺑــﻪ

ﺗﺴﻮﻫﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ؛ آن ﻋﺪد دو را در ﭼﻬﺎری ﮐﻪ ﻣﺨﺮج ﺗﺴﻮﻫﺎ از ﺷﺶ اﺳﺖ ﺿﺮب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﺸﺖ
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .آنرا ﺑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﮏ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺴﻮ اﺳﺖ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﯾﮏ
اﺳﺖ 2 ) .داﻧﮓ ﺑﺮاﺑﺮ  11ﺗﺴﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد( و آن ﯾﮏ را در ﭼﻬﺎر ﮐﻪ ﻣﺨﺮج ُﺟﻮﻫﺎ از ﺗﺴﻮﻫﺎ اﺳﺖ ﺿﺮب
7

7

4
7

ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﭼﻬﺎر ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .آنرا ﺑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺟﻮ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ
١
]ﻣﺜﻘﺎل[ ﺑﺮاﺑﺮ  ۴) 64داﻧﮓ( و ﯾﮏ ﺗﺴﻮ و  47ﺟﻮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺟﻮاب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
 .١ﻣﺜﻘﺎل )دﯾﻨﺎر(= ۶داﻧﮓ و داﻧﮓ=  ۴ﺗﺴﻮ و ﺗﺴﻮ=  ۴ﺟﻮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دارﯾﻢ 1 :ﻣﺜﻘﺎل= 1
 16داﻧﮓ=  14ﺗﺴﻮ=  ۱ﺟﻮ.
96

5
7

اﻣﺎ ﻣﺜﻠﺚ :ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﻪ آن ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از زواﯾﺎی
آن ﻗﺎﺋﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از دو ﺿﻠﻊ زاوﯾﮥ ﻗﺎﺋﻤﻪ را
در ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮی ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺴــﺎﺣﺖ
آن ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺿﻠﻊ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻋﺪه در ﻧﻈــﺮ ﻣﯽﮔﯿــﺮﯾﻢ و ﻣﺠﻤــﻮع دو ﺿــﻠﻊ
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ را در ﺗﻔﺎﺿﻞ آن دو ﺿﻠﻊ ﺿﺮب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪۀ آن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ .آنﭼــﻪ
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ را از ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ﻧﺼﻒ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻫﻤﺎن ﻃﻮل ﻗﻄﻌﮥ ﭘﺎی ﻋﻤــﻮد از ﻃــﺮف
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺿﻠﻊ اﺳﺖ .از آن ﺧﻄﯽ ﺗﺎ زاوﯾﮥ ]روﺑﻪرو ﺑﻪ آن[ ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻮد اﺳﺖ .آن را
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در ﻧﺼﻒ ﻗﺎﻋﺪه ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺴﺎﺣﺖ ]ﻣﺜﻠﺚ[ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :در ﻣﺜﻠﺚ ابج ﺿﻠﻊ اب  ۱۰و اج  ۱۷و بج ﺑﺮاﺑﺮ  ۲۱اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮع دو ﺿــﻠﻊ
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ  ۲۷اﺳﺖ آنرا در ﺗﻔﺎﺿﻠﺸﺎن ﮐﻪ ﻫﻔﺖ اﺳﺖ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  ۱۸۹ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .آنرا ﺑﺮ
ُ
ﻗﺎﻋﺪه-ﮐﻪ  ۲۱اﺳﺖ -ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻧـﻪ ﺧــﺎرج ﻣﯽﺷــﻮد .آنرا از  ۲۱ﮐــﻢ ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ ،دوازده ﺑــﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻧﺼﻒ آن ﺷﺶ اﺳﺖ و آن ﻃﻮل ﻗﻄﻌﮥ ﭘﺎی ﻋﻤﻮد از ﻃﺮف اب ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ بد .از
ﻧﻘﻄﮥ د ﺧﻂ اد را ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و آن ﻋﻤﻮد اﺳﺖ .آنرا )ﺑــﻪ ﮐﻤــﮏ ﻗﻀــﯿﮥ ﻓﯿﺜــﺎﻏﻮرس( اﻧــﺪازهﮔﯿﺮی

ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻫﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .آنرا در ﻧﺼﻒ ﻗﺎﻋﺪه –ﮐﻪ  1012اﺳﺖ -ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  ۸۴ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽ آﯾــﺪ
ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ]ﻣﺴﺎﺣﺖ[ ﭼﻬﺎر ﺿﻠﻌﯽﻫﺎی ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺰاوﯾﻪ :ﯾﮑﯽ از اﺿﻼع را در ]ﺿــﻠﻊ[ ﻣﺠــﺎورش ﯾﻌﻨــﯽ
ﻃﻮل را در ﻋﺮض ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
و اﻣﺎ ﭼﻬﺎر ﺿﻠﻌﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻤــﺔ
اﻟﺰاوﯾــﻪ ﻧﺒﺎﺷــﺪ ﯾــﺎ ﭼﻨﺪﺿــﻠﻌﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .آنرا ﺑﻪ ﻣﺜﻠﺚ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾــﻦ
ﻣﺜﻠﺚ ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم :ﻣﺴﺎﺣﺖ داﯾﺮه و ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی آن

داﯾﺮه ﺳﻄﺤﯽ ﺻﺎف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﯽ ﻣﺴﺘﺪﯾﺮ )ﻏﯿﺮ ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ ،دوار( دور آنرا ﻣﯽﮔﯿــﺮد و در داﺧــﻞ آن
ﻧﻘﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻂﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرج ﺷﺪه از آن ﺗﺎ داﯾﺮه ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ .آن ﻧﻘﻄﻪ ،ﻣﺮﮐﺰ داﯾﺮه
و ﺧﻂﻫﺎ ،ﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮ )ﺷﻌﺎع( ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﻠﺨﯿﺺ اﳌﻔﺘﺎح ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ

ﻓﺼــﻞ ﺑﯿﺴــﺖ و ﺳــﻮم :ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﭼﻨــﺪ
ﺿﻠﻌ ﻫﺎ

١۴٩

روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ داﯾﺮه :ﺷﻌﺎع را در ﻧﺼﻒ ﻣﺤﯿﻂ ﺿﺮب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﺑﻪ دﺳــﺖ

آﯾﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻄﺮ ﻫﺮ داﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ آن ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﮏ ﺑﻪ  3 17ﺑــﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ .و ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺷﻌﺎع در ﻧﺼﻒ ﻫــﺮ ﮐﻤــﺎن،
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﻄﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮐﻤﺎن و دو ﺧﻂ ﻣﺴﺎوی -ﮐﻪ ﺷﻌﺎع
داﯾﺮه ای اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﮐﻤﺎن ﺟﺰو آن اﺳﺖ -ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه
دو ﺳﺮ آن ﮐﻤﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻫــﻢ وﺻــﻞ ﺷــﻮﻧﺪ آن ﻗﻄــﻊ
ﮐﺮدن] ،ﻗﻄﺎع را[ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺜﻠﺚ و ﯾﮏ ﻗﻄﻌﮥ داﯾــﺮه ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ و از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﻄﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ از ﻧﺼﻒ داﯾﺮه اﺳﺖ
ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﻄﻌﮥ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ داﯾﺮه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .و اﮔﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ را ﺑــﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ
ﻗﻄﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﻧﺼﻒ داﯾﺮه اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﻄﻌﮥ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺠﻢ ﺳﻄ ﻫﺎی ﻣﺪور )ﻣﺴﺘﺪﯾﺮ(

١۵٠

ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ و ﻣﺨﺮوط و ﮐﺮه ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ آنﻫﺎ را در ﻓﺼﻞ آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ.
اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻂ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﯿﻦ دو ﻗﺎﻋﺪۀ اﺳﺘﻮاﻧﮥ ّ
ﻣﺪو ر ﻗﺎﺋﻤﻪ ﮐﻪ ﻣﻮازی ﺑﺎ ﺳﻬﻢ آن اﺳﺖ را در ﻣﺤــﯿﻂ
ﻗﺎﻋﺪۀ آن ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ آن ّ
ﻣﺪور ) ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎﻧﺒﯽ( ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .و اﮔﺮ ﺧﻂ ﻣﺘﺼﻞ
ﺑﯿﻦ رأس ﻣﺨﺮوط ﻣﺴﺘﺪﯾﺮ ﻗﺎﺋﻢ و ﻣﺤﯿﻂ ﻗﺎﻋﺪۀ آنرا )ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺨﺮوط دوار ﯾــﺎ ﺳــﻬﻢ ﻫـﺮم ﻣﻨــﺘﻈﻢ( ،در
ﻧﺼﻒ ﻣﺤﯿﻂ ﻗﺎﻋﺪه ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ آن ﻣﺴﺘﺪﯾﺮ )ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺨﺮوط ﯾﺎ ﻫﺮم ﻣﻨﺘﻈﻢ(
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
و اﮔﺮ ﻗﻄﺮ ﮐﺮه را در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ داﯾﺮهای ﮐﻪ در آن واﻗﻊ اﺳﺖ )داﯾــﺮۀ اﻋﻈــﻢ( ﺿــﺮب ﮐﻨــﯿﻢ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ ﮐﺮه ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ ﻗﻄﻌﮥ ﮐﺮه ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ داﯾﺮه ای ﮐﻪ
ﺷﻌﺎﻋﺶ ﻣﺴﺎوی ﺧﻂ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﺐ ﻗﻄﻌﻪ و ﻣﺤﯿﻂ ﻗﺎﻋﺪۀ آن داﯾﺮه اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ :ﺣﺠﻢ اﺟﺴﺎم

ﻣﺴﺎوی ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮازی ،ﺑﻪ آن
از ﺟﻤﻠﮥ آنﻫﺎ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اﺳﺖ و آن ﺟﺴﻤﯽ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺳﻄﺢ
ِ
ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ .و آن دو ﺳﻄﺢ ،دو ﻗﺎﻋﺪۀ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ دو داﯾﺮه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻏ ﯿﺮ از آن اﺳﺖ .و ﺳﻄﺢ
واﺻﻞ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺤﯿﻂ دو ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﻄﺤﯽ )ﺻﻔﺤﻪای( ﻣﻮازی ﺑــﺎ ﻗﺎﻋــﺪه ،آن را
ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺴﺎوی ﻗﺎﻋﺪه در آن ﺳﻄﺢ )ﺻﻔﺤﻪ( اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
و از ﺟﻤﻠﮥ آن ﻣﺨﺮوط اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺴﻤﯽ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﺻﺎف )ﻣﺴﺘﻮی( ﺑﻪ آن ﻣﺤﯿﻂ
ﺷﺪه اﺳﺖ و آن ﻗﺎﻋﺪۀ آ ن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ داﯾﺮه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ از آن اﺳﺖ .و ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﻣﺤﯿﻂ ﻗﺎﻋﺪه ﺗﻨﮓ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻪ رأس آن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻗﺎﻋﺪۀ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺨﺮوط داﯾــﺮه ﺑﺎﺷــﺪ آن دو را »ﻣﺴــﺘﺪﯾﺮ«

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﻠﺨﯿﺺ اﳌﻔﺘﺎح ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ

ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺧﻂ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ دو ﻗﺎﻋﺪه ﯾﺎ رأس ﻣﺨﺮوط و ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺎﻋﺪه» ،ﺳﻬﻢ« آن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و
اﮔﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪه ﻋﻤﻮد ﺑﺎﺷﺪ آن دو ﻗﺎﺋﻤﻪاﻧﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ .و اﮔﺮ ﻗﺎﻋﺪۀ آن دو ،داﯾــﺮه ﻧﺒﺎﺷــﺪ »ﭼﻨــﺪ
ﺿﻠﻌﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
و از ﺟﻤﻠﮥ آنﻫﺎ اﺟﺴﺎم ،ﮐﺮه اﺳﺖ و آن ﺟﺴﻤﯽ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺤﯽ داﯾﺮهای )ﻣﺴﺘﺪﯾﺮ( ﺑﻪ
آن ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ و در داﺧﻞ آن ﻧﻘﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻂﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧــﺎرج ﺷــﺪه از آن ،ﺗــﺎ
ﺳﻄﺢ ﮐﺮه ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ.
اﮔﺮ ارﺗﻔﺎع اﺳﺘﻮاﻧﻪ را در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎﻋﺪۀ آن ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺠﻢ آن ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽ آﯾــﺪ و اﮔــﺮ ارﺗﻔــﺎع
ﻣﺨﺮوط را در  1ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎﻋﺪۀ آن ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﺠﻢ آن ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و اﮔﺮ ﺷﻌﺎع ﮐﺮه را در 1
3
3
1
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ آن ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﺠﻢ آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .و اﮔﺮ ﺷﻌﺎع ﮐﺮه را در  3ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳــﻄﺢ
ﻗﻄﻌﻪای از ﮐﺮه ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﺠﻢ ﻗﻄﺎع آن ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﻔﺘﻢ :درﺑﺎرۀ آنﭼﻪ در ورود ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺶ ﮔﺎﻧﮥ ﺟﺒﺮی ﻻزم اﺳﺖ

و آن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آنﻫﺎ ﺑﺴــﯿﺎری از ﻣﺠﻬﻮلﻫــﺎی ﻋــﺪدی از ﻣﻌﻠﻮمﻫــﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻــﺶ
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و آن ﻣﻌﻠﻮمﻫﺎ ﯾﺎ در ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺪاد ﯾﺎ از ﻟﺤﺎظ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ از
ﮐﻼم ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺠﻬﻮل را ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺊ ﯾﺎ دﯾﻨﺎر ﯾﺎ درﻫــﻢ ﯾــﺎ
ﻧﺼﯿﺐ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ از آن ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺠﻬﻮل -ﮐﻪ آنرا ﺷﺊ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ -در ﺧﻮدش ﺿﺮب ﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ،ﻣــﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﻨــﺪ .زﯾـﺮا
ﺷﺊ در اﯾﻦﺟﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺬر اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه در ﻣﺎل ﺿﺮب ﺷﻮد ﮐﻌﺐ اﺳﺖ و در ﮐﻌﺐ ﺿﺮب ﺷﻮد ﻣﺎل
ﻣﺎل اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎل ﻣﺎل ﺑﻪ ﮐﻌﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻌﺐ ﺑﻪ ﻣﺎل و ﻣﺎل ﺑﻪ ﺷﺊ و ﺷﺊ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺟﺰء ﺷﺊ و ﺟﺰء ﺷﺊ ﺑﻪ ﺟﺰء ﻣﺎل و ﺟﺰء ﻣﺎل ﺑﻪ ﺟﺰء ﮐﻌﺐ و ﺟﺰء ﮐﻌﺐ ﺑﻪ
ﺟﺰء ﻣﺎل ﻣﺎل ]ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ[.
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ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺊ ،ﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎل ۹ ،و ﮐﻌﺐ ۲۷ ،و ﺟﺰء ﺷﺊ،
ﻣﯽ ﺷﻮد.
و اﮔﺮ ﻋﺪد در ﻫﺮ ﺟﻨﺴﯽ از آن ﺿﺮب ﺷﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺪان ﮐﻪ اﺳــﺎس
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﺪد و ﺷﺊ و ﻣﺎل اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ از آن ﺗﺠﺎوز ﮐﻨــﺪ ﺑــﻪ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺷــﺶﮔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠــﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺮای راﺣﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﯾﮑﯽ در دﯾﮕﺮی ﺟﺪوﻟﯽ آوردهاﯾﻢ .و ﻣﺎ از ﺑﺮﺧﻮرد
دو ﻣﻀﺮوب] ،ﺣﺎﺻﻞ[ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ را ﻧﯿﺰ از آن ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و اﯾﻦ ﺟﺪول
اﯾﻦ اﺳﺖ.
و ﺟﺰء ﻣﺎل
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اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺟﻨﺴﯽ را در ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ﺿﺮﯾﺐ )ﺗﻌﺪاد( ﯾﮑﯽ از آنﻫــﺎ را در ﺿــﺮﯾﺐ
دﯾﮕﺮی ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ ،ﺿﺮﯾﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺟﻨﺴﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ از ﺑﺮﺧــﻮرد دو
ﻣﻀﺮوب در ﺟﺪول ،واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ً
ﻣﺜﻼ  :ﺷﺶ ﺷﺊ ،ﺿﺮب در ﭘﻨﺞ ﻣﺎل ،ﺳﯽ ﮐﻌﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .و اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از دو ﻣﻀﺮوب ﯾــﺎ ﻫــﺮ
دوﺷﺎن ﻣﺮﮐﺐ از دو ﺟﻨﺲ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﻨﺎس ﻣﻀﺮوب را در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﻨﺎس
ﻣﻀﺮوب ﻓﯿﻪ ﺿﺮب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ در آن دو ﯾﺎ در ﯾﮑﯽ ﺷﺎن ﺟﻤﻠﮥ ﻣﻨﻔﯽ
ﺑﺎﺷﺪ-ﻣﺴﺘﺜﯽ ﻣﻨﻪ ،ﻣﺜﺒﺖ )زاﺋﺪ( و ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ،ﻣﻨﻔﯽ )ﻧﺎﻗﺺ( ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷــﻮد و ﺿــﺮب ﻣﺜﺒــﺖ در
ﻣﺜﺒﺖ ،ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و ﺿﺮب ﻣﻨﻔﯽ در ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .اﻣــﺎ ﺿــﺮب ﻣﺜﺒــﺖ در ﻣﻨﻔــﯽ و ﺑــﺮ
ﻋﮑﺲ ،ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ.اﺟﻨﺎس را در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺿﺮب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒــﺖ را ﺗﻌﯿــﯿﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻌﺪ از ﺣﺬف ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺎی آن دو] ،ﻣﺠﻤﻮع[ ﺟﻤﻼت ﻣﻨﻔﯽ را از ]ﻣﺠﻤﻮع[ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی
ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭼﻬﺎر ﻣﺎل ﺑﻪ اﺿﺎﻓﮥ ﺷﺶ ﻣﻨﻬﺎی دو ﺷﺊ را در ﺳﻪ ﺷــﺊ ﻣﻨﻬــﺎی ﭘــﻨﺞ
ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ دو را ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ:
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 ۴ﻣﺎل

ﻣﺜﺒﺖ
۶

ﻣﻨﻔﯽ
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ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﻠﺨﯿﺺ اﳌﻔﺘﺎح ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ

و ﺿﺮﯾﺐ )ﺗﻌﺪاد( ﻫﺮ ﺟﻨﺲ از ﯾﮑﯿﺸﺎن را در ﺿــﺮﯾﺐ ﻫــﺮ ﺟــﻨﺲ از دﯾﮕــﺮی ﺿــﺮب ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﺣﺎﺻﻞ را در ﻣﺮﺑﻌﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮﺧﻮرد آن دو ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺿﺮﯾﺐ اﺳﺖ ،ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ را
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﺮ ﺟﻨﺲ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﺟﻨﺎس ﻣﺜﺒــﺖ را
دﻧﺒﺎل ﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ﮐﻪ دوازده ﮐﻌﺐ و  ۲۸ﺷﺊ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺟﻨﺎس ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ۲۶ ،ﻣﺎل و ]ﻋــﺪد[
ﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﯿﻦ آن دو ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻧﺒﻮد ،اﺟﻨﺎس ﻣﻨﻔﯽ را از ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ﻣﯽﮔــﻮﯾﯿﻢ
ﺣﺎﺻﻞ ۱۲ ،ﮐﻌﺐ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﮥ  ۲۸ﺷﺊ ﻣﻨﻬﺎی  ۲۶ﻣﺎل ﻣﻨﻬﺎی  ۳۰اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ :روش آن ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﻘﺴــﻮم ﻋﻠﯿــﻪ ﺿــﺮب
ﺷﻮد ﻣﺴﺎوی ﻣﻘﺴﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد] .ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ[ ﯾــﮏ ﺟــﻨﺲ ﺑــﺮ
ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺲ ،ﻋﺪد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺮ ﺟﻨﺲ ﺑﺮ ﻋﺪد ،از ﻧﻮع ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﺮ ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﻨﺲ ﻣﻘﺴﻮم را ﺑﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﺟــﻨﺲ
ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﺎن ﺿﺮﯾﺐ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﺴــﯽ اﺳــﺖ
ً
ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد دو ﻣﻘﺴﻮم در ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ :ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳــﻪ ﺷــﺊ
ﺑﺮ ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺼﻒ ﺷﺊ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪان ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺟﻨﺎس زﯾﺎد )ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ای( ﺑﺮ ﯾﮏ ﺟــﻨﺲ
آﺳﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ﮐــﻪ ﻫــﺮ ﯾــﮏ از آن اﺟﻨــﺎس را ﺑــﺮ آن ﺟــﻨﺲ ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﮐﻨــﯿﻢ و ﺧــﺎرج
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ آن ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .و اﮔــﺮ در ﻣﻘﺴــﻮم ﺟﻤﻠــﮥ ﻣﻨﻔــﯽ ﺑــﻮد؛
اﺑﺘﺪا ﺟﻤﻠﮥ ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﺮ آن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺳﭙﺲ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ را از
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺟﺬر ﻋﺪد ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ و ﺟﺬر ﻣﺎلﻫﺎ ،ﺷــﺊ ﻣﯽﺷــﻮد .و ﺷــﯿﻮۀ آن ﭼﻨــﯿﻦ
و اﻣﺎ ﺟﺬرِ :
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺬر ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺎل را ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺣﺎﺻﻞ ،ﺿﺮﯾﺐ ﺷﺊ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺷﯿﺎء ﺟــﺬری در اﺟﻨــﺎس
ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای دو ﺟﻨﺲ ،ﺟﺬری وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺮای ﺳﻪ ﺟﻨﺲ :ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮای ﺿــﺮﯾﺐ ﻣــﺎل و
ﻋﺪد ]ﺛﺎﺑﺖ[ ﺟﺬری ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد و ﺿﺮﯾﺐ ﺷﺊ ﻣﺴﺎوی دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺟــﺬر ﺿــﺮﯾﺐ ﻣــﺎل و
ﺟﺬر ﻋﺪد ]ﺛﺎﺑﺖ[ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻣﺠﻤﻮع آن دو ﺟﺬر ،ﺟــﺬر آن اﺟﻨﺎﺳــﻨﺪ وﮔﺮﻧــﻪ ﺑــﺮای آن ،ﺟــﺬری در
اﺟﻨﺎس وﺟﻮد ﻧﺪارد.
و اﻣﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدن و ﻧﺼﻒ ﮐﺮدن و ﺟﻤﻊ :واﺿﺢ اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ﺗﻔﺮﯾﻖ :اﮔﺮ در آن دو ﯾﺎ ﯾﮑﯽ ﺷﺎن ﺟﻤﻠﮥ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ آنرا ﺟﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ )ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﻠﮥ ﻣﻨﻔﯽ را
ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ( و ﻣﺴﺎوی آنرا ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﺮ ﺟﻨﺲ از ﻣﻨﻘﻮص را از ﺿﺮﯾﺐ
آن ﺟﻨﺲ از ﻣﻨﻘﻮص ﻣﻨﻪ ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ-اﮔﺮ اﻣﮑﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ -وﮔﺮﻧــﻪ ﻣﻘــﺪار زﯾــﺎدی آنرا از آن ﮐــﻢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻘﻮص ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ در ﻣﻨﻘﻮص ﻣﻨﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ آورﯾﻢ.

١۵٣

ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ :ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺶ ﮔﺎﻧﮥ ﺟﺒﺮی و ﭼ ﻮﻧﮕ ﮐﺎر ﺑﺎ آنﻫﺎ

١۵۴

ﻣﺠﻬﻮل آنرا ﺷﺊ و ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺠﻬﻮل را ﻣﺎل ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و و آنﭼﻪ
ﻫﺮﮔﺎه درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻮد؛
ِ
را ﮐﻪ از ﭘﺮﺳﺶ ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻬﻤﯿ ﺪه اﯾﻢ ﺑﺮ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و آنرا ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺌﻠﻪ ارﺟﺎع ﻣــﯽدﻫﯿﻢ.
آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب در آﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪاری از آنرا ﺑﻪ دو اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آن دو ]اﻋﺘﺒﺎر[ »ﻣﺘﻌﺎدﻻن«
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دو اﻋﺘﺒﺎر ،ﺟﻨﺴﯽ از اﺟﻨﺎس ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷــﺪ و دﯾﮕــﺮی ﺟــﻨﺲ
دﯾﮕﺮی از آن ﯾﺎ دو ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺟﺒﺮ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ و ﺣﺬف ﺟﻤﻠــﻪﻫﺎی ﻣﺸــﺘﺮک دو ﻃــﺮف
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ،ﺑﻪ ﺷﺶ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺶﮔﺎﻧﮥ ﺟﺒﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻪ ﺗﺎ از آنﻫﺎ »ﻣﻔﺮدات«
)ﻣﻌﺎدﻻت دو ﺟﻤﻠﻪای( و ﺳﻪ ﺗﺎی دﯾﮕﺮ »ﻣﻘﺘﺮﻧﺎت« )ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪای( ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﻣﻔﺮدات :ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل اﺷﯿﺎء اﺳﺖ و روش ﺣﻞ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد
١
را ﺑﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﺊ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ آنﭼﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻘﺪار ﻋﺪدی ﺷﺊ ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ.
و دوم :اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﻣﺎلﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و روش ﺣﻞ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﺊ را ﺑﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺎل
٢
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ آنﭼﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻘﺪار ﻋﺪدی ﺷﺊ ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ.
و ﺳﻮم :ﻋﺪدی ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﻣﺎلﻫﺎ اﺳﺖ و روش ﺣﻞ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد را ﺑﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺎل ﺗﻘﺴﯿﻢ
٣
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺟﺬر ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ و آن ﻣﻘﺪار ﻋﺪدی ﺷﺊ ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ.
و اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺘﺮﻧﺎت :ﻋﺪدی ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﻣﺎلﻫﺎ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﮥ اﺷﯿﺎء اﺳﺖ و روش ﺣﻞ آن ،اﯾــﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ
ﻣﺎلﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﮐﻢﺗﺮ از ﯾﮏ ﺑﻮد ،آنرا ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎل »ﺗﮑﻤﯿﻞ« ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
اﮔﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﯾﮏ ﺑﻮد آنرا ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎل »رد« ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻘﯿﮥ ]اﺟﻨﺎس[ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ]ﺛﺎﺑﺖ[ و ﺷﺊ را ﺑــﻪ
ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﺮ ﮐﺪام را ﺑﺮ ﺿــﺮﯾﺐ ﻣــﺎل ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﭙﺲ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﺼﻒ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﺊ را ﺑﻪ ﻋﺪد ]ﺛﺎﺑﺖ[ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺟﺬر ﻣﺠﻤﻮع را ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ﻧﺼﻒ
ﺿﺮﯾﺐ ﺷﺊ را از آن ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدی ﺷﺊ ﻣﺠﻬﻮل ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
و دوم :اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﻋﺪد ﺑﻪ اﺿﺎﻓﮥ ﻣﺎلﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و روش ﺣﻞ آن-ﺑﻌﺪ از رد و ﺗﮑﻤﯿﻞ -اﯾﻦ اﺳــﺖ
ﮐﻪ ﻋﺪد ]ﺛﺎﺑﺖ[ را از ﻣﺮﺑﻊ ﻧﺼﻒ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﺊ ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺟﺬر ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و آنرا ﺑــﻪ ﻧﺼــﻒ
ﺿﺮﯾﺐ ﺷﺊ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ از آن ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﺎن ]ﻣﻘﺪار ﻋﺪدی[ ﺷﺊ ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ.
و ﺳﻮم :ﻣﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﻋﺪد و اﺷﯿﺎء ﻫﺴﺘﻨﺪ و روش ﺣﻞ آن -ﺑﻌﺪ از رد و ﺗﮑﻤﯿﻞ -اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﺼﻒ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﺊ را ﺑﻪ ﻋﺪد ]ﺛﺎﺑﺖ[ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺟﺬر ﻣﺠﻤﻮع را ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﺊ
 .١ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﻣﺮوزی:
 .٢ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﻣﺮوزی:
 .٣ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﻣﺮوزی:

b
a
b
a
b
a

= ax = b Þ x
2

= ax = bx Þ x
= ax2 = b Þ x

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﻠﺨﯿﺺ اﳌﻔﺘﺎح ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ

اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .آنﭼﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ]ﻣﻘﺪار ﻋﺪدی[ ﺷﺊ ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ.
ﺑﺮای آن ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﯽآور ﯾﻢ :ﻋﺪدی ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ آنرا در ﺧﻮدش ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ﺳــﭙﺲ آنرا از
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ده ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺪ.
آن ﻋﺪد را ﺷﺊ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و آنرا در ﺧﻮدش ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﮏ ﻣﺎل ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .آنرا از
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﮏ ﻣﺎل ﻣﻨﻬﺎی ﯾﮏ ﺷﺊ ﻣﯽﺷﻮد .آنرا ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ دو ﻣﺎل ﻣﻨﻬــﺎی
ﯾﮏ ﺷﺊ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و آن ﻣﻌﺎدل ده اﺳﺖ .ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ را ﺟﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺴﺎوی آنرا ﺑــﻪ ده
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؛ دو ﻣﺎل ﻣﻌﺎدل ده ﺑﻪ اﺿﺎﻓﮥ ﯾﮏ ﺷﺊ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﮐﺮدن ،دو ﻣﺎل را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎل رد
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻋﺪد ده و ﯾﮏ ﺷﺊ را .ﭘﺲ ﯾﮏ ﻣﺎل ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺞ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﮥ ﻧﺼﻒ ﺷﺊ ﻣﯽﺷﻮد و آن

ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺳﻮم ﻣﻘﺘﺮﻧﺎت اﺳﺖ .ﻧﺼﻒ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﺊ را ﻣﯽﮔﯿــﺮﯾﻢ 14 ،ﻣﯽﺷــﻮد .آنرا در ﺧــﻮدش ﺿــﺮب
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  1ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻋﺪد ]ﺛﺎﺑﺖ[ –ﮐﻪ ﭘﻨﺞ اﺳﺖ -را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ 1
 5 16ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺬر
16
آنرا ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ  2 14ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺼﻒ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﺊ را –ﮐﻪ
١
ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ]ﻣﻘﺪار ﻋﺪدی[ ﺷﺊ ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ.

1
4

اﺳﺖ -ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  2 12ﻣﯽﺷــﻮد

ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ :ﺧَﻄَﺄﯾﻦ )دو ﺧﻄﺎ(

ﻫﺮﮔﺎه در ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﺿﺮب ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ در ﻣﺠﻬﻮل ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﯾﺎ ﺟﺬر ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﻣﺠﻬﻮل را ﻫﺮ ﻋﺪدی
ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و آنرا ﺑﻪ ﺷﺮطﻫﺎی ﻣﺴﺄﻟﻪ ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﯿﻢ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺟﻮاب ﯾﮑﯽ ﺑﻮد ،ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﻤﺎن اﺳﺖ .و اﮔﺮ زﯾﺎدﺗﺮ ﯾﺎ ﮐﻢﺗﺮ ]از ﺟــﻮاب[ ﺑــﻮد؛ ﻣﻘــﺪار زﯾــﺎدی و ﮐﻤــﯽ »ﺧﻄــﺎی اول« ﻧﺎﻣﯿــﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﻣﺠﻬﻮل را ﻋﺪد دﯾﮕﺮی ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و آنرا ﺑﻪ ﺷﺮطﻫﺎی ﻣﺴﺄﻟﻪ ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﯿﻢ اﮔﺮ
]ﺑﺎ ﺟﻮاب ﻣﺴﺄﻟﻪ[ ﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮد »ﺧﻄﺎی دوم« را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ .ﺳﭙﺲ »ﻣﻔﺮوض اول« را در ﺧﻄــﺎی
دوم و »ﻣﻔﺮوض دوم« را در ﺧﻄﺎی اول ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ دو ﺧﻄﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺗﻔﺎﺿﻞ دو ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺮ ﺗﻔﺎﺿﻞ دو ﺧﻄﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺠﻤﻮع دو ﺣﺎﺻﻞ
را ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع دو ﺧﻄﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ﺳ ام :ﺑﯿﺎن ﺑﻌﻀ از ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺴﺎب ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ

اول ،ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ :اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد از ﯾﮏ ﺗﺎ ده ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﯾﮏ را ﺑــﻪ ده اﺿــﺎﻓﻪ ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﻣﺠﻤﻮع را در ﻧﺼﻒ ده ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .و اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد از ﺳﻪ ﺗﺎ ده ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﺳﻪ را ﺑﻪ ده اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
و ﻣﺠﻤﻮع را در ﻧﺼﻒ ﺗﻌﺪاد آن اﻋﺪاد ﯾﻌﻨﯽ در ﭼﻬﺎر ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺟﻮاب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
 .١ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﻣﺮوزی:

1
1
x2 + 16
=
5 + 16
+ 2x

x = 2 12

= x2
5 + 2x

x - 14 = 94 = 2 14

= 2x2 - x
= 10Þ 2x2
10+ x
1
81
(x - 14 )2 = 5 16
= 16
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دوم ،ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد زوج ﺑﺪون ﻓﺮدﻫﺎ :ﻧﺼﻒ آﺧﺮﯾﻦ زوج را در ﻋﺪد ﺑﻌﺪی آن ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﻮم ،ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد ﻓﺮد ﺑﺪون زوجﻫﺎ :ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﯾﮑﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻧﺼــﻒ ﻣﺠﻤــﻮع را در
ﺧﻮدش ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﭼﻬﺎرم ،ﺟﻤﻊ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ :ﯾﮑﯽ ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪد آﺧﺮ اﻋﺪادی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی آنﻫﺎ
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را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ ،اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و  13ﻣﺠﻤﻮع را در ﻣﺠﻤﻮع آن اﻋﺪاد ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﻨﺠﻢ ،ﺟﻤﻊ ﻣﮑﻌﺐﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ :ﻣﺠﻤﻮع آن اﻋﺪاد ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺘﻮاﻟﯽ از ﯾــﮏ را در ﺧــﻮدش
ﺿﺮب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﮑﻌﺐﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺷﺸﻢ :اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ده رﻃﻞ ﺑﻪ دوازده درﻫﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻬﺎی ﺷﺶ رﻃﻞ ﭼﻘﺪر ﻣﯽﺷﻮد؟ آﺧﺮ ﺳﺆال
) (۶را در ﻏﯿﺮ ﺟﻨﺴﺶ ) (۱۲ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﺟﻨﺴﺶ ) (۱۰ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .آن ﭼﻪ
ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﺎن ﺟﻮاب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .و ﻫﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢ اﺳﺖ در آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﭼﻨﺪ رﻃﻞ ﺑﻪ
ده درﻫﻢ اﺳﺖ؟
ﻫﻔﺘﻢ :ﻫﺮﮔﺎه ﻋﺪدی در ﻋﺪدی ﺿﺮب ﺷﻮد ،ﺟﺬر ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺴﺎوی ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺟﺬر ﯾﮑﯽ از دو
ﻋﺪد در ﺟﺬر دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
و ﺳﺨﻦ را ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﻤﺪ ﺧﺪاوﻧــﺪ ﺑﻠﻨــﺪ ﻣﺮﺗﺒــﻪ و ﺑــﺮ ﻣﺤﻤــﺪ ﻣﺼــﻄﻔﯽ و ﺧﺎﻧــﺪاﻧﺶ و
اﺻﺤﺎﺑﺶ درود ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﯿﻢ .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﺷﺪ در ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻌﺒﺎن ﻣﻌﻈﻢ ۸۲۴
ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی.
ﮐﺘﺎﺑﺖ آن ﺑﻪ ﺣﻤﺪ ﺧﺪا و ﺣﺴﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ او ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﺪه ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺠﻢ ﮐﺎﺷﯽ ﮐــﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﻟﺶ را ﻧﯿﮑﻮ ﮔﺮداﻧﺪ در ﻧﯿﻤﮥ ﻣﺎه ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎل ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﺎن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آنرا
آﺑﺎد ﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﺎ ﻧﺴﺨﮥ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺼﻨﻒ –ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﯾﻪ اش را ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺪارد -در ﺷــﻬﺮ ﺳــﻤﺮﻗﻨﺪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ

آﻗﺎ ﺑﺰرگ ﻃﻬﺮاﻧﯽ  ،اﻟﺬرﯾﻌﺔ اﻟﯽ ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ اﻟﺸﯿﻌﺔ ،ج  ،۴ﺑﯿﺮوت۱۹۸۳ ،م.
اﻧﻮار ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،ج ،۹ﺗﻬﺮان ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ.۱۳۵۷ ،
ﺣﺴﯿﻨﯽ اﺷﮑﻮری ،ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﮥ اﻣﺎم ﺻﺎدق اردﮐﺎن ،ج،۲
ﻗﻢ ،ﻣﺠﻤﻊ ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۵ ،
دراﯾﺘﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﻮارۀ دﺳﺘﻨﻮﺷﺖﻫﺎی اﯾﺮان )دﻧﺎ( ،ج۳و ۶و۹و ،۱۱ﺗﻬﺮان ،ﻣﺠﻠﺲ.۱۳۸۹ ،

