ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻬﯿﺪی

ﺳﺮآﻏﺎز
اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

ٌ
ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪﻫﺎی اﻋﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ از دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﺗﺤﻠﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻋﺪاد ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ذﻫﻦ
اﻧﺴﺎن ﺑﻮده و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ّ
ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽزا ،اﺳﺮارآﻣﯿﺰ و ﺧﺮاﻓﯽ ،اﻧﮕﯿﺰۀ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺸﺮ در اﯾﻦ ﺣــﻮزه
ﺑﻮدهاﻧﺪّ .
ٌ
ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪﻫﺎی اﻋﺪاد و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی آنﻫﺎ در ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ،در رﯾﺎﺿﯿﺎت
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞﺟﻤﻊ
ﯾﻮﻧﺎن و دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺰو ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺎری ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻋــﺪد  nﺑــﻪ ﺻــﻮرت  n = a a .bb .c gﺑــﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ ّاول ﺗﺠﺰﯾــﻪ ﺷــﺪه ﺑﺎﺷــﺪ ،دﺳــﺘﻮر ﻣﺤﺎﺳــﺒﮥ
ٌ
ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪﻫﺎﯾﺶ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ﺣﺎﺻﻞﺟﻤﻊ ﺗﻤﺎم
a a+1 - 1 bb+1 - 1 c g+1 - 1
´
´
a -1
b -1
c -1

= )s (n

ً
ـﻮﻻ ﺗﻨﻬــﺎ ﻣﻘﺴـ ٌ
ٌ
ـﻮم
ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ )ﻧﺎﺳــﺮه( ﻣﻨﻈــﻮر ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﻣﻌﻤـ
در اﯾﻦﺟﺎ ﺧﻮد  nﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻋﻠﯿﻪﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ )ﺳﺮه( ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﺸﺎن ) S(nﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد:
S(n) = s(n) - n

ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،اﻋﺪاد »ﺗﺎم« ﺑﺎﺷﺪ :ﻋــﺪدی ﮐــﻪ ﻣﺠﻤـﻮع
ٌ
ﺧﻮد آن ﻋﺪد ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ِ
s(n) = 2n
S(n) = n

ٌ
ـﻮد
ﻣﺎﻧﻨﺪ  ۶و ۲۸؛ ﮔﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ اﻋﺪاد» ،ﻧﺎﻗﺺ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﮐﻢﺗﺮ از ﺧـ ِ
ٌ
ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﻧﺪ
ﻋﺪد اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ۸؛ دﺳﺘﮥ دﯾﮕﺮ اﻋﺪاد »زاﯾﺪ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع
 .١ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ؛ mahmoudshahidy@gmail.com

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۹ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۵
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١
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ﻣﺎﻧﻨﺪ  .۱۲اﻗﻠﯿﺪس ،دﺳﺘﻮری ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج اﻋﺪاد ﺗﺎم ،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔــﺮ ّ 2n - 1اول ﺑﺎﺷــﺪ،
آن ﮔﺎه ﻋﺪد زﯾﺮ ﺗﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
)2n -1(2n - 1

ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﮔﻮﻧﻪ ای دﯾﮕﺮ از اﻋﺪاد را ﻧﯿﺰ ّ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺪاد »ﻣﺘﺤﺎب«؛ اﯾــﻦ ﮔﻮﻧــﻪ ﺷــﺎﻣﻞ
ٌ
ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪﻫﺎی ﯾﮑﯽﺷﺎن ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮیﺳﺖ و ﺑﻪﻋﮑﺲ.
زوجﻫﺎﯾﯽ از اﻋﺪاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع
S(n) = m
S(m) = n

ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ زوج از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ  ۲۲۰و  ۲۸۴اﺳﺖ .در رﯾﺎﺿﯿﺎت
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر دﺳﺘﻮری ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج اﯾﻦ اﻋﺪاد ّ
ﺗﻮﺳﻂ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ّﻗﺮۀ ّ
ﺣﺮاﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ و
ﺗﺎ ﻗﺮن ۱۱ق۱۷/م ،دو زوج ﭘﻨﺞرﻗﻤﯽ و ﻫﻔﺖرﻗﻤﯽ ﻣﺘﺤﺎب ّ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﺎلاﻟــﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳــﯽ و ّ
ﻣﺤﻤــﺪﺑﺎﻗﺮ
ﯾﺰدی ﭘﯿﺪا ﺷﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زوجﻫﺎی دﯾﮕﺮی ّ
ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ .ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾــﻦ
ّ
ﻣﺘﺤﺎب ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ّ
ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﺷــﺪﻧﺪ )ﻧﮑـــ:
وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ و اﻋﺪاد
دﯾﮑﺴﻮن( .اﮔﺮ  n ، mو  lاﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آنﮔﺎه:
١۴٨

s(l) = s(m) = s(n) = l + m + n

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﯾﺮۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و »اﻋﺪاد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ١در ﻧﻈﺮﯾــﮥ
اﻋﺪاد ّ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ :اﻋﺪاد  n2 ، n1ﺗﺎ  n kرا در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،اﮔﺮ
S(n1) = n2

S(n2 ) = n 3
...
S(n k ) = n1
اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل  kﻣﯽدﻫﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﻬﺎ اﻋ ﺪاد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ رﺗﺒﮥ  kﻫﺴﺘﻨﺪ.

ّ
اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب را در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺧﺎص از ﯾﮏ ﺣﻠﻘﮥ اﻋﺪاد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ رﺗﺒﮥ  ۲ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد.
ّ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﺼﻞ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب در ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽﻧﺎﻣﻪ و داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺗــﺎرﯾﺦ ﻋﻠــﻮم ﻋﺮﺑــﯽ )ج.
 ٢(۲ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی اﻋﺪاد ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای در ﻣﯿﺎن رﯾﺎﺿــﯽداﻧــﺎن ﺣــﻮزۀ ﻧﻈﺮﯾــﮥ
اﻋﺪاد در ﯾﮏ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞﻧﺸﺪه در ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ٣ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
1. sociable numbers
2. Encyclopedia of the history of Arabic science
3. Unsolved problems in number theory
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ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺣﻠﻘﮥ اﻋﺪاد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ رﺗﺒﮥ ۵
دﺳﺘﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

ً
ذﯾﻼ ﻣﯽ آﯾﺪّ ،
ﺗﻮﺳﻂ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ّﻗﺮه ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ دﺳﺘﻪای از اﻋــﺪاد ﻣﺘﺤــﺎب ﻋﺮﺿــﻪ ﺷـﺪه
دﺳﺘﻮری ﮐﻪ
ً
اﺳﺖ؛ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺟﺎﻣﻊ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﺧﯽ زوجﻫﺎی ﻣﺘﺤﺎب از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ۱۱۸۴
و  ۱۲۱۰ﮐﻪ در ّ ۱۸۸۶
ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮان ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮥ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ »ﻧﯿﮑﻮﻟﻮ ﭘﺎﮔﺎﻧﯿﻨﯽ« ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ.
اﮔﺮ  pو  qو  rﻫﺮ ﺳﻪ ،ﻋﺪد ّاول ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ
q = 3 ´ 2n - 1

p = 3 ´ 2n -1 - 1,

r = p + q + pq

آنﮔﺎه دو ﻋﺪد زﯾﺮ ﻣﺘﺤﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد:
M = 2n ´ pq
N = 2n ´ r

ﺷﺮط ّاول ﺑﻮدن اﻋﺪاد  q ،pو  rﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻣﺘﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻫﻢ دﯾــﺪه ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ
ﺑﺮﺧﯽ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﺮط در ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب ﺑﻪ ﺧﻄﺎ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ.
درﺑﺎرۀ رﺳﺎﻟﻪ

در رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺒﺤﺚ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب در رﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ
از ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺣﺴﺎب ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪۀ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ،رﺳــﺎﻟﮥ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  -اﺛﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ّ
ّ
ﺳﯿ ﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ  -ﮐﻪ در اداﻣﻪ ّ
ﻣﻔﺼﻞ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ.
ّ
ً
ﻧﺴﺨﮥ ﯾﮕﺎﻧﮥ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۶۳۷۹/۱در ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ ﻣﻠﮏ ﻧﮕﻪداری ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺪﯾﺪی در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب و در واﻗﻊ ﺷﺒﯿﻪ ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﮐﺎر ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎﻧﺶ اﺳﺖ.
ﺣﺴﯿﻨﯽ از آﺛﺎر اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎﯾﯽ آورده و ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺮ آنﻫﺎ اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐــﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪاﻧــﺪ:
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ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،ﻣﺠﺮﯾﻄﯽ ،ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،ﻏﯿــﺎث اﻟــﺪﯾﻦ اﺻــﻔﻬﺎﻧﯽّ ،
ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﺎﻗﺮ ﯾــﺰدی،
ّ
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ آﻣﻠﯽ ،ﻣﺤﻘﻖ دواﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﺷﻔﯽ ،دﻫﺪار ﺷﯿﺮازی ،ﺑــﻮﻧﯽ ،ﻏﯿــﺎث اﻟــﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸــﯿﺪ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،دﺷﺘﮑﯽ ﺷﯿﺮازی ،ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﯾﺰدی ...؛ رﺳﺎﻟﮥ وی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧــﯽ آﺛــﺎر در ﺣــﻮزۀ ﻋﻠــﻢ
اﻋﺪاد ،ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺒﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﻃﻠﺴﻤﺎت دارد .در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺣﺴﯿﻨﯽ اﺷــﺎرۀ ﻣﺨﺘﺼــﺮی ﺑــﻪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮزﯾﻊ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب در اﻟﻮاح ّ
)ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ( ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺛﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،رﺳﺎﻟﮥ ﻧﺨﺴﺖ
از ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺳﻪ رﺳﺎﻟﻪ ای اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع دو رﺳﺎﻟﮥ دﯾﮕﺮ ﺟﻔﺮ و رﻣﻞ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد ﻧﺎم اﻓﺮادی ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﮥ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ،
ﻧﺎﻣﯽ از ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ .وی رﺳﺎﻟﻪای ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﻋﻨــﻮان ﺗــﺬﮐﺮة اﻷﺣﺒــﺎب ﻓــﻲ ﺑﯿــﺎن
اﻟﺘﺤﺎب دارد ﮐﻪ اﺛﺮی ﻣﻬﻢ در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﻣﺘﻦ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ رﺳﺎﻟﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ۱۲ﺳﻄﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣــﺘﻦ ﭘﺎراﮔﺮافﺑﻨــﺪی و
ّ
ﺷﯿﻮۀ ﻧﮕﺎرش اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ِاﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺬار از ﺻﻔﺤﺎت ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺑﺎ  //ﻧﺸﺎن داده ﺷــﺪه
ّ
ﻣﺼﺤﺢ درون ّﻗﻼب آﻣﺪه و ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎی ّ
ّ
اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻓﺰودهﺷﺪه ّ
ﻣﺼﺤﺢ ﺑﺎ »م« ﻣﺸﺨﺺ
ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
١۵٠

ﻣﺆﻟّﻒ رﺳﺎﻟﻪ

ﭼﻨﺎنﮐﻪ از آﻏﺎز اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺳﺎل ۱۰۸۷ق زﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دو ﻧﺴﺨﮥ
ﻣﺤﻔﻮظ در ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎم » ّ
ﺳﯿﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﺗﺐ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد:
· ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  ۱۴۱۲۸ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺪاﯾﺔ اﻷﺑﺮار إﻟﯽ ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻷﺋﻤﺔ اﻷﻃﻬﺎر ،از ﺣﺴﯿﻦ ﺑــﻦ ﺷــﻬﺎب اﻟــﺪﯾﻦ
اﻟﻌﺎﻣﻠﯽ و ﺷﻮاﻫﺪ اﻟﻤﻠﮑﯿﺔ .١ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮاﻏﺖ از ﮐﺘﺎﺑــﺖ  ۲۲رﻣﻀــﺎن  ۱۰۹۵ﺛﺒــﺖ و در ﭘﺎﯾــﺎن ﻧــﺎم
ّ
ﮐﺎﺗﺐ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻨﺴﺎخ ،ﺷﻬﺮ اورﻧﮓ آﺑﺎد  -در اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺎﻫﺎراﺷﺘﺮا ،ﺷﻤﺎل ﺷــﺮﻗﯽ
ﺑﻤﺒﺌﯽ  -ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ّ
· ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺐ ﻓﻲ ﻓﻀﻞ ﻣﻮﻻﻧﺎ ّ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ أﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ در ﺟﹹﻨﮓ  ۱۸۳۹۲ﮐﻪ ﺧﻂ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ در
دوم ﻣﺎه ﯾــﺎزدﻫﻢ  ۱۰۹۸ﺑﻌــﺪ از
روز
آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ :ﻧﯿﻤﮥ
ِ
ِ
ﻧﺨﺴﺖ ﻫﻔﺘﮥ ِ
ﻧﺨﺴﺖ ِ
ّ
ﻫﺠﺮت اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺸﻢ ذی اﻟﻘﻌﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﺑﻨــﺪر ﺳـ َ
ـﻮرت  -در اﯾﺎﻟــﺖ
ﮔﺠﺮات ،ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن  -ﺛﺒﺖ و رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ّ
ﺳﯿ ﺪ اﻣﯿﺮ ﻏﺎزی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪود ﺳﺎل ﺗﺄﻟﯿﻒ رﺳﺎﻟﮥ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب ﺑﺎ ﺳﺎل ﮐﺘﺎﺑﺖ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮق اﻟــﺬﮐﺮ ﻫﻢﺧــﻮان ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ
ّ
ﻣﯽرﺳﺪّ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﯾﮑﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺆﻟ ﻒ و آن ﮐﺎﺗﺐ ،اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺮد.
 .١از ّ
ﺳﯿﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯽ در ّرد ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﺪﻧﯿﺔ ّ
ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ اﺳﺘﺮآﺑﺎدی

رﺳﺎﻟﮥ ﺳﯿّﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش روزﻧﻔﻠﺪ  /اﺣﺴﺎن اوﻏﻠﻮ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ إﻣﮑﺎن ﺗﺜﻠﯿﺚ اﻟﺰواﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳـ ّـﯿ ﺪ
ّ
ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ« در ﺗﺮﮐﯿﻪ )ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻪ ،ﻻﻟﻪﻟﯽ ،ش (۲۷۳۲ :ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ١؛ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪﻣﮥ اﺛﺮ
ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ آن رﺳﺎﻟﻪ اﺛﺮی ﭼﺎﭘﯽ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ّ
ﺳﯿﺪ
ّ
ﺣﺴﯿﻦ در ۱۲۳۷ق ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﻟﻒ رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

١۵١

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻔﺤﮥ آﻏﺎز رﺳ ﺎﻟﮥ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﻓﺎرﺳﯽ ّ
ﺳﯿﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب )ﻧﺴﺨﮥ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﮏ(

ﻣﺘﻦ رﺳﺎﻟﻪ

ّ
اﻟﻠﻪ ّ
اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ وﺑﻪ ﻧﺴﺘﻌﯿﻦ
ﺑﺴﻢ
ّ
اﻟﺤﻤﺪ ّﻟﻠﻪ ّ
ّ
رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ واﻟﺼﻠﻮة ﻋﻠﯽ ﻧﺒﯿﻪ ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﻪ أﺟﻤﻌﯿﻦ .وﺑﻌﺪ ﻓﯿﻘﻮل اﻟﻤﻔﻘﺮ إﻟﯽ اﻟﻠﻪ اﻟﻐﻨﯽ
ّ
ﺳﯿ ﺪ ﻣﺴﯿﺢ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﺷﻬﺮ رﺟﺐ از ﺷﻬﻮر ﺳﻨﮥ ﺳﺒﻊ وﺛﻤــﺎﻧﯿﻦ واﻟــﻒ ﻫﺠــﺮی ٢ﯾﮑــﯽ از
ّ
دوﺳﺘﺎن  -أﻋﺰه اﻟﻠﻪ – ازﯾﻦ ّذرۀ ﺑﯽﻣﻘﺪار ﺳﺆال ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻋﺪدﯾﻦ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ در ﻫﻤﯿﻦ دو
ﻋﺪد ﻣﺸﻬﻮر ﮐﻪ  ۲۲۰و  ۲۸۴اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﻨﺪ و ﻓﻘﯿﺮ
در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ درﯾﻦ دو ﻋﺪد ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﮑﻤﺎء اﻋﺪاد دﯾﮕــﺮ ﻧﯿــﺰ ﺑــﺮﯾﻦ ﻧﺴــﺒﺖ
اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻞ ﻗﻮاﻋﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺆاﻣﺮۀ آنﻫــﺎ ﺑﺴــﯿﺎری ازﯾــﻦﮔﻮﻧــﻪ اﻋــﺪاد
 .١ﺻﻔﺤﮥ ۳۷۰
 .٢ﻫﺰار و ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﻗﻤﺮی

١۵٢

اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻤﻮد و ﻣﻮﻻﻧﺎ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی »ره« رﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺮﻫﺎن ﺑــﺮ ﻃﺮﯾﻘـﮥ اﺳــﺘﺨﺮاج اﻋــﺪاد
ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .آن ﻋﺰﯾﺰ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺳﺒﺐ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﯿﻦ اﻻﻧﺎم ﻫﻤﯿﻦ دو ﻋــﺪد
اﺳﺖ در اﮐﺜﺮ ﮐﺘﺐ ﮐﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺪه ﻫﻤﯿﻦ دو ﻋﺪد ذﮐﺮ ﺷﺪه؛ و ﭘﺲ ﻓﻘﯿــﺮ ﮔﻔــﺖ ﮐــﻪ ﺳــﺒﺐ
ﺷﻬﺮت اﯾﻦ دو ﻋﺪد  //ﺧﺎص آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ّاول ﻋﺪدی ﺳﺖ از اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ ،ﻗﺒﻞ از اﯾــﻦ دو ﻋــﺪد
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دو ﻋﺪد دﯾﮕﺮ ﺑﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮاء اﻋﺪاد ﻣﺎﺗﺤﺖ اﯾﻦ دو ﻋﺪد
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﮑﻤﺎء ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را در ﮐﺘﺐ ﺧﻮد ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﭼــﻮن دﯾــﺪهاﻧــﺪ ﮐــﻪ
ﻣﻘﺼﻮد از ﻫﻤﯿﻦ دو ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ دو اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺘﻘﺼﺎء ١در اﺳﺘﺨﺮاج اﺧــﻮات
آن ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮد]م[ ﭼﻮن در آن ﮐﺘﺐ ﻧﻈﺮ ﮐــﺮدها ﻧــﺪ و ﻫﻤــﯿﻦ دو ﻋــﺪد را دﯾــﺪهاﻧــﺪ ﮔﻤــﺎن
ﮐﺮده]اﻧﺪ[ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ درﯾﻦ دو.
ﭘﺲ آن ﻋﺰﯾﺰ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ آن ا ﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻼﺻﮥ آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﮐــﻼم
ﺣﮑﻤﺎء و اﮐﺎﺑﺮ در ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺘﺨﺮاج اﯾﻦ ]ا[ﻋﺪاد و ﻏﯿﺮ آن از اﻣﻮر ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐــﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ در رﺳﺎﻟﻪ]ای[ درج ﮐﻨﯽ .ﻓﻘﯿﺮ ﮔﻔــﺖ ﮐــﻪ ﺑـﻪ ]ﺳــﺒﺐ[ آنﮐــﻪ
ّ
ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﯾﻦ اﻣﻮر ﻓﻮق ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ اﻣﺮیﺳﺖ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ وﺳﻌﺖ وﻗﺖ و ﻣﺴﺎﻋﺪت زﻣﺎن و
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﺣﮑﻤﺎء و ﻏﯿﺮ آن و ﻓﻘﯿﺮ درﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮ ﺟﻨﺎح ﺳﻔﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻣﻮر
ّ
ّ
ﻣﺘﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .آن ﻋﺰ ﯾﺰ ﺑﺎز ﺳﺆال را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد و اﯾﻤﺎن ﻣﺆﮐﺪ ﻧﻤﻮد .اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻘﯿﺮ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺬر ﮔﻔﺘﻢ
و ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در اﺳﺘﻔﺎء ٢ﻧﻤﻮد ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد و اﻗﺘﺮاح ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﻤﻮد .آﺧﺮاﻻﻣﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮدۀ اﻟﻤﺄﻣﻮر ﻣﻌﺬور و ﺑــﻪ
ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪت وﻗﺖ و زﻣﺎن ﮐﻠﻤﻪ]ای[ ﭼﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ //ﻣﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺣﮑﻤﺎ و ﻣﺸـ ّـﯿ ﺪ ﺑـﻪ
ﺑﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎ درﯾﻦ اوراق ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮدّ .اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ارﺑﺎب ﻧﻈﺮ رﺳﺪ ﻓﻤﻦ ﻋﻔﯽ وأﺻﻠﺢ ﻓﺄﺟﺮه ﻋﻠﯽ
ّ
اﻟﻠﻪ ٣ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ذﯾﻞ ﻋﻔﻮ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﯾﺐ آن ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻟﻄﻒ اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻫــﺎ أﻧــﺎ أﺷــﺮح ﻓــﻲ
اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻌﻮن اﻟﻤﻠﮏ اﻟﻤﻌﺒﻮد:٤
ﻣﻘﺪّﻣﻪ

ّ
ﺟﺰء ﻋﺪد ﻋﺪدی را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن آن را ﻣﺮة ﺑﻌﺪ اﺧﺮی از آن ﻋﺪد اﺳــﻘﺎط ﮐﻨﻨــﺪ اﯾــﻦ را ﻋــﺪ ﮐﻨــﺪ و
ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺎزده.
ﻋﺪد ﺗﺎم آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺰای آن ﻣﺴﺎوی آن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ .۶

 .١در ﻧﺴﺨﻪ :اﺳﺘﻘﺼﺎر
 .٢روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن
 .٣ﻫﺮ ﮐﻪ ]از ﮐﺎﺳﺘﯽ[ درﮔﺬرد و ﻧﮑﻮ ﺳﺎزد ،ﭘﺎداﺷﺶ ﺑﺮ ﯾﺰدان ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ .م
 .٤و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﯾﺎری ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻘﺼﻮد ﻣﯽﭘﺮدازم .م

رﺳﺎﻟﮥ ﺳﯿّﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

ﻋﺪد زاﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺰای آن ﺑﯿﺶ از آن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ دوازده.
ﻋﺪد ﻧﺎﻗﺺ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺰای آن ﮐﻤﺘﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ .۴
ﻋﺪد ﻓﺮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ﻣﺘﺴﺎوﯾﯿﻦ ﻣﺜﻞ .۳
ّ
ﻓﺮد ّاول و آن را ﻋﺪد ّاول ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﺪدیﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ واﺣﺪ آن را ﻋﺪ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺜﻞ .۵
ّ
ّ
ﻋﺪ ﺑﮑﻨﺪ ﻣﺜﻞ  ۹و اﯾﻦ ﻋﺪد ّ
ﻋﺎد ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻓﺮد ﻣﺮﮐﺐ و آن ﻓﺮدیﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪدی دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ واﺣﺪ آن را
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮد.
ﻋﺪد زوج آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺘﺴﺎوﯾﯿﻦ ﻣﺜﻞ .۲
ﻋﺪد زوج اﻟﺰوج ﻧﺰد ﺣﮑﻤﺎء ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اوﺳﺘﺎد اﺑﻮرﯾﺤﺎن در ﮐﺘﺎب ﺗﻔﻬﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻋــﺪدی ﺳــﺖ ﮐــﻪ
ﭼﻮن آن را ﺗﻨﺼﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺼﻒ آن را ﺗﻨﺼﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ّﻣﺮة ﺑﻌﺪ اﺧﺮی ﻗﺒﻮل ﺗﻨﺼﯿﻒ ﮐﻨﺪ ﺗــﺎ
واﺣﺪ و ﺷﯿﺦ اﺑﻮ ﻋﻠﯽ در ارﺛﻤﺎﻃﯿﻘﯽ ﺷﻔﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ اﻗﻮال ﻋﻠﻤﺎ را در ﺗﻌﺮﯾﻒ زوج اﻟﺰوج ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده
 //ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ زوجاﻟﺰوج ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺪدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺼﻒ آن زوج ﺑﺎﺷــﺪ و ﻧﺼــﻒ ﻫــﺮ
ﻧﺼﻒ از آن ﮐﻪ ﻏﯿﺮ واﺣﺪ اﺳﺖ زوج ﺑﻮد ﻣﺜﻞ .۱۶
أﻗﻮل اوﻟﯽ و اﺧﺼﺮ در ﻋﺒﺎرت آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ زوج اﻟﺰوج ﻋﺪدیﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ
اﺛﻨﯿﻦ واﻗﻊ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻨﻘﻮض ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪﺟﻬﺖ آنﮐﻪ در ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ واﻗﻊ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﺎﯾﺪه :ﺑﺪان ﮐﻪ زوجاﻟﺰوج دو اﺻﻄﻼح اﺳﺖ ﯾﮑﯽ اﺻﻄﻼح ﺣﮑﻤﺎ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺷــﺪ و دﯾﮕــﺮ
اﺻﻄﻼح ارﺑﺎب وﻓﻖ؛ اﯾﺸﺎن ﻗﺒﻮل ﺗﻨﺼﯿﻒ را ﺗﺎ واﺣﺪ ﺷﺮط ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ
ﯾﺰدی در رﺳﺎﻟﮥ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﺮاد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ آن ﻧﻤﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ زوج ﮐﻪ آن را ﻧﺼﻒ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﻧﺼﻒ
آن را ﻧﯿﺰ ﻧﺼﻒ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ از آن ﺑﻪ زوج ّ
اﻟﺰوج ﮐﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻋﺮف اﯾﻦ ﻓﻦ ﺧــﻮاه اﻧﻘﺴــﺎم
ﭘﺬﯾﺮد ﺗﺎ واﺣﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ۱۶و ﺧﻮاه ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ۱۲و ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی اﯾﻦ ّ
ﻓﻦ در ﺗﻌﺮﯾﻒ آن ﭼﻨــﯿﻦ ﮔﻔﺘــﻪ ﮐــﻪ
ّ
زوج اﻟﺰوج ﻋﺪدیﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد زوج آن را ﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ّﻣﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺪد آنﻫﺎ زوج ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﯿﺰ
ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از  ۱۶و  ۱۲اﺳﺖ ﮐﻤﺎ ﻻﯾﺨﻔﯽ و ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﻃﻼع ﻧﺪارﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت را
ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻓﻼ ﺗﻐﻔﻞ و ﺑﺪان ﮐﻪ ﮐﻼم ﻓﺮﯾﻘﯿﻦ ﺻﺮﯾﺢ اﺳﺖ ﺑﺮ آنﮐﻪ در زوج ّ
اﻟﺰوج ﺑﻮدن ﺷــﺮط
اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻋﺪد ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻗﺒﻮل ﺗﻨﺼﯿﻒ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﻻﻧﺎ ّ
ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی » //ره« در ﮐﺘــﺎب
ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ اﻟــﺰوج ان ﻗﺒــﻞ اﻟﺘﻨﺼــﯿﻒ اﮐﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻣــﺮة اﻟــﯽ اﻟﻮاﺣــﺪ
ﻓﺰوجاﻟﺰوج ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺛﻨﯿﻦ داﺧﻞ در ﺗﻌﺮﯾﻒ زوج اﻟــﺰوج ﻧﺨﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد و ﺟﻤﻌــﯽ ﮐــﻪ آن را در
زوجاﻟﺰوج داﺧﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ زوجاﻟﺰوج آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻨﺼﯿﻒ ]ﺑﻪ[ واﺣﺪ ﻣﻨﺘﻬــﯽ ﺷــﻮد و
ﺻﺎﺣﺐ ّدرة اﻟﺘﺎج ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻪ ﺻﻮاب ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪﺟﻬﺖ آنﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ داﺧﻞ
ﺑﻮدن اﺛﻨﯿﻦ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻋﺪاد زوج اﻟﺰوج از واﺣﺪ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺑﻮد اﺣﮑﺎم ﺗﻨﺎﺳﺐ آن را ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮد و
ّ
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﺎﯾﺲ اﻟﻔﻨﻮن ﻧﯿﺰ درﯾﻦ ﻗﻮل ﺗﺎﺑﻊ او ﺷﺪه؛ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻗﻮل ّاول را راﺟﺢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

١۵٣

ﻋﺪدﯾﻦ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ

دو ﻋﺪدﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺰای ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﺎوی ﻋﯿﻦ آن دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ  ۲۲۰و ۲۱۴؛ ﭼﻪ اﺟـﺰای دو ﺻــﺪ و
ﺑﯿﺴﺖ  ۱و  ۲و  ۴و  ۵و  ۱۰و  ۱۱و  ۲۰و  ۲۲و  ۴۴و  ۵۵و  ۱۱۰ﺳﺖ و ﭼﻮن اﯾﻦ اﻋﺪاد را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ
 ۲۸۴ﺷﻮد ﮐﻪ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ و اﺟﺰای دو ﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ]و[ ﭼﻬﺎر  ۱و  ۲و  ۴و  ۷۱و  ۱۴۲ﺳﺖ
و ﭼﻮن اﯾﻦ اﻋﺪاد را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ  ۲۲۰ﺷﻮد ﮐﻪ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ دو ﻋﺪد اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﺪاد
ﻧﺎﻗﺼﻪ ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی از اﻋﺪاد زاﯾﺪه و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ //از اﯾﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج اﺟﺰای ﻋــﺪد ﻣﺘﺤﺎﺑــﻪ
ّ
ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺤﯿﺢ آن ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ.
ﺗﻨﺒﯿﻪ

١۵۴

ﻣﺤﻘﻖ دواﻧﯽ در رﺳﺎﻟﮥ اﻧﻤﻮذ ج اﻟﻌﻠﻮم در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺪد ﺗﺎم و ﻧﺎﻗﺺ و زاﯾﺪ و ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی
اﺟﺰای ﮐﺴﻮر ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﭘﺲ در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐــﻪ ﻋــﺪدﯾﻦ ﻣﺘﺤــﺎﺑﯿﻦ دو ﻋــﺪد
ا ﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﻮر اﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺴﺎوی دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺳﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪﺟﻬﺖ آنﮐﻪ ﮐﺴﺮ اﺧﺺ اﺳﺖ از
ّ
ﺟﺰء ،ﭼﻪ ﺟﺰء ﻋﺪد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﻋﺪ ﮐﻨﺪ آن را اﻋــﻢ از آن ﮐــﻪ
ً
ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﻮر ﺗﺴﻌﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ و ﮐﺴﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺟﺰای ﺧﺎﺻﮥ آن ﻋﺪد .ﻣﺜﻼ واﺣﺪ ﺻﺤﯿﺢ
از اﺟﺰای  ۲۲۰ﻫﺴﺖ و از ﮐﺴﻮر آن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻋﻠﯽ اﻻﺟﻤﺎل آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺮ ﺑــﺮ دو
ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﻣﻨﻄﻖ و آن ﮐﺴﻮر ﺗﺴﻌﻪ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی اﺻﻢ و آن ﻋﺒﺎرت از ﮐﺴﻮری ﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ از
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ واﺣﺪ ﻧﺘﻮان ﮐﺮد ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺟﺰو از ﯾﺎزده ﺟﺰو ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﻦ ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﺮ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮاد ا ﯾﺸﺎن ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﻮر ﺗﺴﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣﺮاد ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﻮر اﺻﻤﻪ ﯾﺎ اﻋــﻢ از ﻣﻨﻄــﻖ و اﺻــﻢ
ً
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ از آن ﺑﻪ ﺟﺰء ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﮐﺴﺮ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﻼ در
ٌ
ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ از آن ﺑﻪ ﺟﺰء ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ //ﮐﻤﺎ ﻻ
ﻋﻤﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻮن ﻗﺪر ﺑﺎﻗﯽ از
ُ
ﯾﺨﻔﯽ .ﭘﺲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﻆ ﮐﺴﺮ در ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاد اﻋﻢ از ﮐﺴﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺻﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻫﻢ ﺧﻼف
ﻣﻘﺼﻮد اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎء در ﻗﻮۀ ﺧﻄﺎﺳﺖ ﺧﺼﻮص در ﺣﺪود اﺷﯿﺎء و ﺣﻀﺮت ﻋﻘﻞ ﺣﺎدی ﻋﺸﺮ
ﻏﯿﺎث اﻟﺤﮑﻤﺎء اﻣﯿﺮ ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺷﯿﺮازی »ره« در رﺳﺎﻟﮥ ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺬﮐﻮره ﻧﻮﺷــﺘﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده ﻓﻤﻦ أراده ﻓﻠﯿﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﻫﻨﺎک.١
ﻓﺼﻞ

در ذﮐﺮ ﺟﻤﻠﻪ از اﺳﺮار و اﺣﮑﺎم اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ ﺣﻀﺮت زﺑــﺪة اﻟﻤﺤﻘﻘــﯿﻦ و ﻗــﺪوة اﻟﻤـ ﺪﻗﻘﯿﻦ ﻣﻮﻻﻧــﺎ
ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﯾﺰدی »ره« در ﮐﺘﺎب ﺣﻠﻞ ﻣﻄﺮز ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺰاج ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﺮﮐﺒﺎت را از دﯾﻮان
 .١ﺗﺮﺟﻤﻪ :و ﻫﺮ ﮐﻪ آن را ﺑﺨﻮاﻫﺪ از آنﺟﺎ ﺑﺎزﺟﻮﯾﺪش.

 .١ﺗﺮﺟﻤﻪ :اﯾﻦ اﻋﺪاد )ﻣﺘﺤﺎب( در ﺑﯿﻦ اﻋﺪاد دو رﻗﻤﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و آﻏﺎزﺷــﺎن از اﻋــﺪاد ﺳﻪرﻗﻤﯽﺳــﺖ ،ﺳــﭙﺲ در ﻣﺮاﺗــﺐ دﯾﮕــﺮ ﯾﺎﻓــﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ زوج ﻣﺘﺤﺎب دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 .٢داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻧﺪﻟﺴﯽ )د .ﺣﺪود (۳۹۸

رﺳﺎﻟﮥ ﺳﯿّﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

اﻓﺎﺿﻞ اﺣﺴﻦ ﮐﻞ ﺷﺊ ﺧﻠﻘﻪ ﻧﺼﺒﯽ ﻣﻔﺮوض از اﺟﺰای ارﮐﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه و ﻋﺮض ﻣﺤﺪود در
ّ
ﮐﻤﯿﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺄﻟﯿﻔﯿﺎت ﻣﻘﺮر ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ از ﭼﻪ اﻓﺮاد آن ﻧﻮع اﮔﺮ در اﻓﺮاط از ﺣﺪ اﻋــﻼی آن ﺗﺠــﺎوز
ّ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ در ﺗﻔﺮﯾﻂ از ﺣﺪ أدﻧﯽ آن ﻗﺎﺻﺮ آﯾﺪ ﻓﺴﺎد ﭘﺬﯾﺮد و ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﻀﯿﺾ اﻣﺰﺟﻪ ﻣﺮﮐﺒــﺎت را
ّ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ در ﻣﻼﯾﻤﺖ و ﻣﻨﺎﻓﺮت ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻘﺎرب و ﺗﺒﺎﻋﺪ اﻧــﻮاع ﻣﺮﮐﺒــﻪ و ﺗﻤﺎﺛــﻞ و
ﺗﻀﺎد آﺛﺎر و ﺧﻮاص ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ آن اﺳﺖ و ذﮐﯽ ﺧﺒﯿﺮ ﮐﻪ ﺧﻮاص اﻋﺪاد و اﺣﮑﺎم ﻧﺴﺐ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ اﮔــﺮ
درﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ از ﺳﺮ اﻣﻌﺎن ّ
ﺗﺪﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻋﻮن ﻫﺪاﯾﺖ و ﺗﻮﻓﯿﻖ دﺳﺘﮕﯿﺮ آﯾﺪ ﺷﺎﯾﺪ //ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺑﺴــﯽ از
ً
ّ
ﺧﺎﺻﯿﺖ آن ﭼﻮن اﺻﻞ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻨﮏ
ﻏﻮاﻣﺾ ﺣﮑﻢ و اﺳﺮار ﻓﺎﯾﺰ ﮔﺮدد .ﻣﺜﻼ واﻗﻒ ﺑﺮ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ و
درﯾﺎﺑﺪ ﺑﻬﻤﺎﻧﺎ ﺣﺪﺳﯽ ﮔﻮاﻫﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺰاج دو ﻧﻮع ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻌﻀﯽ از آن اﻋﺪاد واﻗﻊ ﺷﻮد
ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﯿﻞ و ﻣﻼﯾﻤﺘﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن دو ﻓﺮد از آن دو ﻧﻮع را ﻣﻘــﺎرﺑﺘﯽ ﻣﮑــﺎﻧﯽ اﻓﺘــﺪ و
ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺒﺎ ﺷﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﻨﺠﺬب ﮔﺮدد ﺑﻪ آن دﯾﮕﺮی ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﻨﺎﻃﯿﺲ و ﺣﺪﯾﺪ و ﮐﺎه و ﺑﯿﺠــﺎده
ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﯽرود .و ﭼﻮن ﺗﺬﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﺪدﯾﻦ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﻟﺒﺘﻪ از اﻋﺪاد زاﯾﺪه ﺑــﻮده و ﯾﮑــﯽ از
اﻋﺪاد ﻧﺎﻗﺼﻪ و زاﯾﺪه را ﻏﻠﺒﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻻزم اﺳﺖ و ﻧﺎﻗﺺ را اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺟ ﺬب
ﻣﺬﮐﻮر از ﯾﮏ ﻃﺮف اﺳﺖ و اﻧﺠﺬاب از ﯾﮏ ﻃﺮف .و از ﻣﯿﺎﻣﻦ ﺣﺴﻨﺎت اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﺜﯿﺮ اﻟﺒﺮﮐﺎت اﺳﺖ
ﮐﻪ ازﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﺳ ﺮار ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺗﺎ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻮل ﻓﺤﻮل ﻓﻀﻼ و اذﮐﯿﺎ از اﺋﻤﻪ ﺣﮑﻤــﺖ و
ﻣﻌﻘﻮل ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻣﺤﺠﻮب اﺳﺖ در ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال روﺷﻦ و ﻣﺒـ ّـﯿﻦ ﻣــﯽﮔــﺮدد وأﺷــﮑﺮ
ﻟﻮاﻫﺐ اﻟﻔﯿﺾ.
ّ
و ﺣﻀﺮت ﺛﺎﻟﺚ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺪاﻣﺎد در ﮐﺘﺎب ﺟﺬوات ﻃﻮر ﺳﯿﻨﺎ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ
ﮐﻪ اﻣﺎم اﻟﺤﮑﻤﺎء اﻓﻼﻃﻮن اﻟﻬﯽ در اﺳﺘﻘﺮاء ﺧﻮاص آنﻫﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺠﺎذب
و ﻣﺘﻌﺎﺷﻖ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮاﺟﻪ و ﻣﺘﺤﺎد ﮐﻨﺪ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ  //از ﻫﺮ دو ﻋﺪد ﻧﺎﻗﺺ و زاﯾﺪ
ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺰای زاﯾﺪ ﻣﺴﺎوی ﻧﺎﻗﺺ و ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺰای ﻧﺎﻗﺺ ﻣﺴﺎوی زاﯾﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨــﺪ  ۲۲۰و ۲۸۴
ﮐﻪ اﺑﺘﺪای ﻋﺪدﯾﻦ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ از اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و در اﻗﻞ از آن اﺳﺘﺨﺮاج اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد
و ﻣﺎﻧﻨﺪ  ۱۷۲۹۶و  ۱۸۴۱۶ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﮥ دوم اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ اﺳﺖ.
ّ
و ﻣﺤﻘﻖ دواﻧﯽ در رﺳﺎﻟﮥ اﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻠﻮم ﮔﻔﺘﻪ» :ﻫﺬان اﻟﻌﺪدان ﻻﯾﻮﺟــﺪان ﻓــﻲ ﻣﺮﺗﺒــﺔ اﻟﻌﺸــﺮات
ّ
واﺑﺘﺪاﺋﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻤﺂت ﺛﻢ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻏﯿﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺗﺐ وﻻﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﮐــﻞ ﻣﺮﺗﺒــﺔ اﻻ ﻣﺘﺤﺎﺑــﺎن« .١و
ﺣﮑﯿﻢ ﻓﺎﺿﻞ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺴﻠﻤﺔ اﺑﻦ اﺣﻤﺪ اﻟﻤﺠﺮﯾﻄﯽ اﻧﺪﻟﺴﯽ ٢در اواﺧﺮ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﮐﺘــﺎب ﻏﺎﯾــﺔ

١۵۵

اﻟﺤﮑﯿﻢ وأﺣﻖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺘﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﯾﻢ  ١ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ ﻋﺪدﯾﻦ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﮐﻬﻨﮥ ٢ﻫﻨﺪﯾﺴﺖ ﮐﻪ از اﻋﺎﻇﻢ
ﺣﮑﻤﺎی ﻫﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﺣﮑﻢ اﻗﻠﯿﺪس ﺻﻮری اﺳﺘﺪراک ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ او اﻗﺴﺎم اﻋﺪاد را ذﮐﺮ
ً
ﮐﺮده و ﺑﺴﯿﺎر از اﺣﮑﺎم آن ﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده و از ذﮐﺮ اﯾﻦ اﻋﺪاد و ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺨﺮاج و اﺣﮑﺎم آن ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻏﺎﻓﻞ
ﻧﺸﺪه ﮐﻤﺎ ﻧﻘﻞ اﺑﻮ اﻟﺼﻼح اﻟﺼﻔﺪی ﻓﯽ ﺷﺮح ﻻﻣﯿﺔ اﻟﻌﺠﻢ ﻓﺎﻧﻪ ﻗﺎل واﺳﺘﺪرﮐﻮا ذﻟﮏ ﻋﻠــﯽ اﻗﻠﯿــﺪس
٣
وﻗﺎﻟﻮا ﻓﺎﺗﻪ ذاﻟﮏ وﻟﻢ ﯾﺬﮐﺮه ﻗﻠﺖ واﻻﻋﺘﺬار ﺑﻤﺎ ﻗﯿﻞ ﮐﻢ ﺗﺮک اﻻول ﻟﻶﺧﺮ.
ﻓﺼﻞ

١۵۶

ﺑﺪان ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪه در اﺳﺘﺨﺮاج اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ آن اﺳﺖ //ﮐﻪ ﻋﺪد زوج ّ
اﻟﺰوج از ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ اﺛﻨــﯿﻦ
ّ
ً
اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و زوج اﻟﺰوج ﻗﺒﻞ آن را اﻻ واﺣﺪی ﺑﺮ آن اﻓﺰاﯾﯿﻢ و اﯾﻀﺎ ﻫﻤﺎن زوج اﻟﺰوج ﻣﻔﺮوض را ﻣﻊ
واﺣﺪی از زوج اﻟﺰوج ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ آن ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻨﯿﻢ اﮔﺮ دو ﻋﺪد ازﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ ﻫﺮ دو ﻓﺮد ّاول
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ إﺣﺪاﻫﻤﺎ را در دﯾﮕﺮی و ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ را اﮔﺮ
آنﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ آن ﻧﯿﺰ ﻓﺮد ّاول ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ زوج اﻟﺰوج ﻣﻔﺮوض را در ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ ﮐﻪ ﺣﺎﺻــﻞ
اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﺎن زوج اﻟﺰوج را در ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛــﻪ ﮐــﻪ
ّ
ﺣﺎﺻﻞ اﮐﺒﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﺻﺤﺎﺑﻨﺎ اﯾﺪ اﻟﻠﻪ وارﻗﺎه اﻟﯽ ﻣﺮاﻗﯽ اﻟﮑﻤﺎل .ﻣﺜﺎل
ّ
آن اﺧﺬ ﻧﻤﻮدﯾﻢ  ۴را و ﺑﺮ آن اﻓﺰودﯾﻢ  ۲را اﻻ واﺣﺪی ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۵و اﯾﻦ ﻓﺮد ّاو ل اﺳﺖ ﺑــﺎز ﻫﻤــﺎن
ﭼﻬﺎر را ﻣﻊ واﺣﺪ از  ۱۶ﮐﻪ زوج اﻟﺰوج ﺑﻌﺪ ﺑﻌﺪ آن اﺳﺖ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  ۱۱و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓــﺮد
ّاول اﺳﺖ ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ اﺣﺪاﻫﻤﺎ را در دﯾﮕﺮی ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۵۵و اﯾﻦ ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ اﺳــﺖ .و ﭼــﻮن اﯾــﻦ
اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۷۱و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮد ّاول اﺳﺖ آن ﮔﺎه ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ زوج اﻟــﺰوج
ﻣﻔﺮوض ﯾﻌﻨﯽ  ۴را در ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ //ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۲۲۰ﮐﻪ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ و دﯾﮕــﺮ ﻣﺮﺗﺒــﻪ ﺿــﺮب
ﮐﺮدﯾﻢ آن را در ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۲۸۴ﮐﻪ اﮐﺒﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ.
ّ
ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ اﺧﺬ ﻧﻤﻮدﯾﻢ  ۱۶و  ۸اﻻ واﺣﺪی ﺑﺮ آن اﻓﺰودﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ  ۲۳و اﯾﻦ ﻓﺮد ّاو ل اﺳﺖ و
ً
اﯾﻀﺎ اﺳﻘﺎط ﻧﻤﻮدﯾﻢ  ۱۶ﻣﻊ واﺣﺪ را از  ۶۴ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  ۴۷و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓــﺮد ّاول اﺳــﺖ .ﺿــﺮب ﮐــﺮدﯾﻢ
اﺣﺪاﻫﻤﺎ در دﯾﮕﺮی ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۱۰۸۱و اﯾﻦ ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺖ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﯾﻢ اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ را ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ
 ۱۱۵۱و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮد ّاول اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺿﺮب ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ  ۱۶را در  ۱۰۸۱ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ  ۱۷۲۹۶ﮐﻪ اﺻــﻐﺮ
ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺿﺮب ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ آن را در  ۱۱۵۱ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ  ۱۸۴۱۶ﮐﻪ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ.
ّ
ّ
ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ اﺧﺬ ﻧﻤﻮدﯾﻢ  ۱۲۸را و اﻓﺰودﯾﻢ ﺑﺮ  ۶۴اﻻ واﺣﺪ را ﺣﺎﺻﻞ آﻣــﺪ  ۱۹۱و اﯾــﻦ ﻓــﺮد اول
 .١اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻏﺮب ،ﺑﺎ ﻧﺎم  The Picatrixﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 .٢ﺟﻤﻊ ّ
ﻣﮑﺴﺮ »ﮐﺎﻫﻦ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﯿﺸﻮای دﯾﻨﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﻢ ﺧﺎص آﻣﺪه اﺳﺖ.
ّ
 .٣ﺗﺮﺟﻤﻪ :اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ اﻗﻠﯿﺪس اﻓﺰودﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او اﯾﻦ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻠ ﺘﺶ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺮک اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 .١در ﻣﺘﻦ »اﺳﺖ« آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٢در ﻣﺘﻦ » «۱۰۸اﺳﺖ.

رﺳﺎﻟﮥ ﺳﯿّﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

ً
اﺳﺖ و اﯾﻀﺎ اﺳﻘﺎط ﻧﻤﻮدﯾﻢ  ۱۲ﮐﻪ زوج اﻟﺰوج ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ از  ۵۱۲ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  ۳۸۳و اﯾﻦ ﻧﯿــﺰ
ﻓﺮد ّاو ل اﺳﺖ .ﺿﺮب ﻧﻤﻮدﯾﻢ اﺣﺪاﻫﻤﺎ را در دﯾﮕﺮی ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۷۳۱۵۳و اﯾﻦ ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺖ ﺟﻤﻊ
ﻧﻤﻮدﯾﻢ اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ را ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۷۳۷۲۷و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ //ﻓﺮد ّاول اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺿﺮب ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ  ۱۲۸را در ﻓﺮد
ﺛﺎﻟﺚ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ  ۹۳۶۳۵۸۴ﮐﻪ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺿﺮب ﻧﻤــﺎﯾﯿﻢ آن را در ﻣﺠﻤــﻮع اﻓـﺮاد
ﺛﻼﺛﻪ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ  ۹۴۳۷۰۵۶ﮐﻪ اﮐﺒﺮ اﺳﺖ و ﻗﺲ ﻋﻠﯽ ﻫﺬا .و ﺣﻀﺮت اوﺳــﺘﺎد اﻟﻤﺤﻘﻘــﯿﻦ ﻗﻄــﺐ
اﻟﻤﻠﺔ واﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﯿﺮازي در ﻓﻦ ارﺛﻤــﺎﻃﯿﻘﯽ از ﮐﺘــﺎب ّدرة اﻟﺘــﺎج ﻓﺮﻣــﻮدهاﻧــﺪ ﮐــﻪ ﺿــﺎﺑﻄﻪ در
اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺪدﯾﻦ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﺪدی زوج اﻟﺰوج ﯾﮑﯽ ﺑﯿﻔﮑﻨﯿﻢ و زوج اﻟــﺰوج ﻗﺒــﻞ را ﺑــﺮ
ﻣﺎﺑﻘﯽ اﻓﺰاﯾﯿﻢ و زوج اﻟﺰوج ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻗﺒﻞ را ﻫﻢ از آن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮑﺎﻫﯿﻢ .اﮔﺮ ﺳﻪ ﻋﺪد ﮐﻪ ازﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺣﺎﺻــﻞ
آﯾﺪ ﻫﻤﻪ ّاول ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻀﺮوب ﺛﺎﻧﯽ در ﺛﺎﻟﺚ را در زوج ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤــﺎﺑﯿﻦ ﺣﺎﺻــﻞ
آﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻀﺮوب ﺛﺎﻧﯽ در ﺛﺎﻟﺚ را ﺑﺎ ﺛﺎﻧﯽ و ﺛﺎﻟﺚ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ّاول ﺑﺎﺷﺪ آن را در زوج
ً
اﻟﺰوج ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ .ﻣﺜﻼ از  ۸ﯾﮑــﯽ ﮐــﻢ ﮐــﺮدﯾﻢ و  ۴ﺑــﺮ ﻣــﺎﺑﻘﯽ
اﻓﺰودﯾﻢ و  ۲از ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮐﻢ ﮐﺮدﯾﻢ  ۷و  ۱۱و  ۵ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﻫﺮ ﺳﻪ ّاول ﺑﺎﺷــﺪ ﭘــﺲ ﻣﻀــﺮوب  ۱۱در ۵
اﻋﻨﯽ  ۵۵را در زوج اﻟﺰوج ﻗﺒﻞ  ۸اﻋﻨﯽ ﭼﻬﺎر ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ  ۲۲۰ﺣﺎﺻﻞ آﻣــﺪ ﮐــﻪ اﺻــﻐﺮ ﻣﺘﺤــﺎﺑﯿﻦ
اﺳﺖ ﭘﺲ  ۵۵را ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﯾﺎزده و  ۵اﻓﺰودﯾﻢ  ۷۱ﺷﺪ و ﭼﻮن آن ﻧﯿﺰ ّاو ل ﺑﻮد در  // ۴ﺿــﺮب ﮐــﺮدﯾﻢ
 ۲۸۴ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ ﮐﻪ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ.
ّ
و ﺣﻀﺮت ﺛﺎﻟﺚ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ در ﮐﺘﺎب ﺟﺬوات ﻃﻮر ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ اﯾــﻦ دو ﻋــﺪد را ﺑــﻪ ﻫﻤــﯿﻦ
ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﯿﺎس از  ۳۲ﯾﮑﯽ اﺳﻘﺎط ﮐﺮدﯾﻢ و  ۱۶ﺑﺮ  ۳۱اﻓــﺰودﯾﻢ
 ۴۷ﺷﺪ و  ۸از آن ﮐﺎﺳﺘﯿﻢ  ۲۳ﻣﺎﻧﺪ .ﭼﻮن ﻫﺮ ﺳﻪ ّاول ﺑﻮد ﺛﺎﻧﯽ را در ﺛﺎﻟﺚ زدﯾﻢ و ﻣﺴﻄﺢ را ﮐﻪ ۱۰۸۱
ﺑﻮد در ] ۱۶زدﯾﻢ[ ۱۷۲۹۶ ١ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ ﮐﻪ زاﯾﺪ و اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ و ﻋـ ﺪد ﻣﺤﺒــﻮب و ﻃﻠﺴــﻢ ﻣــﺰاج
ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎز  ۴۷و  ۲۳را ﺑﺮ  ۱۰۸۱٢اﻓﺰودﯾﻢ  ۱۱۵۱ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ّاو ل ﺑﻮد
در ﺷﺎﻧﺰده ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ  ۱۸۴۸۱ﺑﻪ ﺣﺼﻮل ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺺ و اﺻﻐﺮ اﻟﻤﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ و ﻋﺪد ﻣﺤﺐ
و ﻃﻠﺴﻢ ﻋﺎﺷﻘﯽ اﺳﺖ وﻋﻠﯽ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﯿﻞ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺮاﺗﺐ اﻧﺘﻬﯽ.
ّ
اﻗﻮل ﺑﺪان ﮐﻪ درﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﭘﻨﺞ ﻓﺮد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﺮد اول و ﺛﺎﻧﯽ و
ّ
ﺛﺎﻟﺚ و ﺧﺎﻣﺲ ﻓﺮد ّاول ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮد راﺑﻊ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮدیﺳﺖ ﻣﺮﮐﺐ و ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ّاول ﺑﺎﺷﺪ .در
ﻗﻮاﻋﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻓﺮد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﻪ از آن ﮐﻪ ّاول و ﺛﺎﻧﯽ و راﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮد ّاول اﺳﺖ و ﻓــﺮد
ّ
ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺮﮐﺐ .و درﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺷﺮط ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن از زوج اﻟﺰوج ﻣﻔﺮوض ﯾﮑﯽ ﺑﯿﻔﮑﻨﺪﻧــﺪ آن ﭼــﻪ

١۵٧

١۵٨

ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻓﺮد ّاول ﺑﺎﺷﺪ و وﺟﻪ ﺿﺮورت اﯾﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﻌﻠﻮم  //ﻧﯿﺴﺖ ﻓﺘﺄﻣﻞ ﻓﯿﻪ ّ
ﺣﺘﯽ ﯾﻈﻬﺮ ﻟﮏ اﻟﺤﻖ.
و ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺒﺲ اﻷﻧﻮار وﺟﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺧﻼﺻﮥ آن وﺟﻪ
ً
ً
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ّاوﻻ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ اﺛﻨــﯿﻦ را ﻣﺒﺘــﺪﺋﺎ ﻣــﻦ
اﻟﻮاﺣﺪ ﻫﮑﺬا  .۸ ،۴ ،۲ ،۱ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ اﻋﺪاد را ﺑﺪون ﻋﺪد اﺧﯿــﺮ و اﯾــﻦ ﻣﺤﻔــﻮظ ّاول
ﺑﺎﺷﺪ  .۷ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ ﺑﺮ آن ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪد ﻣﺎﻗﺒﻞ اﺧﯿﺮ را  ۴آن ﭼــﻪ ﺣﺎﺻــﻞ آﯾــﺪ ﻣﺤﻔــﻮظ ﺛــﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﺪ  .۱۱ﭘﺲ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻨﯿﻢ از ﻣﺤﻔﻮظ ّاول  ۷و ﻋﺪد ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻗﺒﻞ ﻋﺪد اﺧﯿﺮ را  ۲و آن ﭼــﻪ ﺑــﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧــﺪ
ﻣﺤﻔﻮظ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﺷﺪ  ۵ﭘﺲ اﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ ازﯾﻦ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت ﺛﻼﺛﻪ ﻋﺪد ّاول ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮب ﮐﻨــﯿﻢ ﻣﺤﻔــﻮظ
ﺛﺎﻧﯽ را  ۱۱در ﻣﺤﻔﻮظ ﺛﺎﻟﺚ  .۵ﭘﺲ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺎﺻــﻞ آﯾــﺪ  ۵۵در ﻣﺎﻗﺒــﻞ ﻋــﺪد اﺧﯿــﺮ  ۴آن ﭼــﻪ
ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ  ۲۲۰اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﻪﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻋﻈﻤﻬﻤﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻨــﯿﻢ زوج اﻟــﺰوج اﺧﯿــﺮ
ً
را  ۸ﺑﺎ ﻋﺪد راﺑﻊ آن ﻣﺘﻨﺎزﻻ .ﭘﺲ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮع را  ۹در ﻧﻔﺲ ﻫﻤﺎن زوج اﻟــﺰوج ﺑﻌﯿﻨــﻪ  ۸و
از ﺣﺎﺻﻞ  ۷۲واﺣﺪی را ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻨﯿﻢ اﺑﺪا .اﮔﺮ آنﭼﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻋﺪد ّاول ﺑﺎﺷﺪ  ۷۱ﺿــﺮب ﮐﻨــﯿﻢ آن
ً
را در ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻋﺪد اﺧﯿﺮ  ۴آن ﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼ ﺟﻤــﻊ ﻧﻤــﻮدﯾﻢ  ۱و  ۲و  ۴و ۸
را ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ ﻣﺤﻔﻮظ ّاول  ۷اﻓﺰودﯾﻢ ﺑﺮ آن  ۴را ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ //ﻣﺤﻔﻮظ ﺛﺎﻧﯽ  ۱۱و ﻧﻘﺼــﺎن ﮐــﺮدﯾﻢ ۲
را از  ۷ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ ﻣﺤﻔﻮظ ﺛﺎﻟﺚ  ۵و ﭼﻮن ﻫﺮ ﯾﮏ ازﯾﻦ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت ﺛﻼﺛـﻪ ﻓــﺮد ّاول ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﺿــﺮب
ﮐﺮدﯾﻢ  ۵را در  ۱۱و ﺣﺎﺻﻞ را ﮐﻪ  ۵۵اﺳﺖ در  ۴ﺣﺎﺻﻞ آﻣــﺪ  ۲۲۰ﮐــﻪ اﺻــﻐﺮ ﻣﺘﺤــﺎﺑﯿﻦ اﺳــﺖ .و
ﺑﻪﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﯾﻢ  ۸را ﺑــﺎ واﺣــﺪ و ﺿــﺮب ﮐــﺮدﯾﻢ  ۹در  ۸و از ﺣﺎﺻــﻞ
]ﮐﻪ[  ١۷۲اﺳﺖ واﺣﺪی ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  ۷۱و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮد ّاول اﺳــﺖ .ﺿــﺮب ﮐــﺮدﯾﻢ آن را
در ﭼﻬﺎر ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۲۸۴ﮐﻪ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ.
ً
اﻗﻮل ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﯿﺎس رﺳﻢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ اﻋﺪاد ﻣﺬﮐﻮره را ﻣﺒﺘﺪﺋﺎ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﯽ  ۳۲ﻫﮑﺬا ، ۱۶ ،۸ ۴، ۲، ۱
 ۳۲و ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﯾﻢ از واﺣﺪ ﺗﺎ  ۱۶ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۳۱و اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻮظ ّاول ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺰودﯾﻢ ﺑﺮ آن ﻋﺪد ﻣﺎﻗﺒﻞ
اﺧﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۶ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۴۷و اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻮظ ﺛﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻧﻘﺼﺎن ﮐــﺮدﯾﻢ از ﻣﺤﻔــﻮظ ّاول ﻋــﺪد
ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻋﺪد اﺧﯿﺮ را ﯾﻌﻨﯽ  ۸ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  ۲۳و اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻮظ ﺛﺎﻟــﺚ ﺑﺎﺷــﺪ .ﭼــﻮن ﻫــﺮ ﯾــﮏ ازﯾــﻦ
ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت ﺛﻼﺛﻪ ﻋﺪد ّاول ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺤﻔﻮظ ﺛﺎﻧﯽ را در ﺛﺎﻟﺚ ﺣﺎﺻﻞ آﻣــﺪ  .۱۰۸۱ﭘــﺲ
ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞ را در ﻣﺎﻗﺒﻞ زوج اﻟﺰوج اﺧﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۶ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۱۷۲۹۶و اﯾــﻦ اﺻــﻐﺮ
ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻋﻈﻤﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﯾﻢ زوج اﻟﺰوج اﺧﯿﺮ را ﯾﻌﻨﯽ  ۳۲ﺑﺎ ﻋــﺪد راﺑــﻊ
ً
آن //ﻣﺘﻨﺎزﻻ ﯾﻌﻨﯽ و ﺿﺮب ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ را ﯾﻌﻨــﯽ  ۳۶در  ۳۲ﺣﺎﺻــﻞ آﻣــﺪ  ۱۱۵۲و ﮐــﻢ ﮐــﺮدﯾﻢ از

 .١در ﻣﺘﻦ۸۲ :

زوج اﻟﺰوﺟﯽ در ﺳﻪ و ]در[ ﻧﺼﻒ ﺳﻪ زن
در ﻫﻢ زن و ﺟﻤﻠـﻪ ﮔﺮ ﺷـﺪ ّاول ،آن زوج

ﺑﯽﯾﮏ اﮔﺮ اوﻟﻨﺪ ﯾﮏ زآن ٣دو ﻓﮑﻦ
در ﮐـ ﻞ ﺳـﻪ ﻓﺮد ]و[ ﺣﺎﺻـﻞ ﻓﺮد ﺑﺰن

و اﮔﺮ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ زوج ﻣﻔﺮوض را در ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮد ّاوﻟﯿﻦ و ﺣﺎﺻﻞ را از ﻋﺪد اﻋﻈﻢ ﻧﻘﺼــﺎن ﮐﻨــﯿﻢ
ﺑﺎﻗﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ در ﻣﺜﺎل  ۴را در  ۱۶ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ و ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻪ  ۶۴از  ۲۸۴ﮐﻢ ﮐﺮدﯾﻢ
 ۲۲۰ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻋﻠﯽ ﻫﺬا ﻓﻘﺲ .اﻗﻮل و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﯿﺎس دﯾﺪﯾﻢ  ۱۶را از اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ
اﻣﺮ داﺷﺖ و ﺑﻮد ﻣﻀﺮوب آن در واﺣﺪ و ﻧﺼﻒ  ۲۴و در ﺛﻼﺛﻪ  ۴۸و ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﺼﺎن واﺣﺪ از ﻫﺮ ﯾﮏ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  ۲۳و  ۴۷و اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻓﺮدﻧﺪ از ّاول .ﺿﺮب ﮐــﺮدﯾﻢ اﺣــﺪاﻫﻤﺎ را در دﯾﮕــﺮی ﺣﺎﺻــﻞ ﺷــﺪ
 ۱۰۸۱و اﯾﻦ //ﻓﺮد ّ
ﺳﻮم اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ  ۱۱۵۱ﻧﯿﺰ ﻓﺮد اول اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺿــﺮب ﮐــﺮدﯾﻢ
 ۱۶در آن ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۱۷۲۹۶ﮐﻪ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎر ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ آن را در ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد
 .١در ﻧﺴﺨﻪ »ﻓﺎ ﻓﻀﻞ« آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٢ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد زوجاﻟﺰوج  2nرا اﺧﺘﯿﺎر  3 ´ 2و  3 ´ 2را ﺣﺴﺎب ﮐﻦ؛ ) p = (3 ´ 2 - 1و ) q = (3 ´ 2 - 1را ﺣﺴﺎب ﮐﻦ )اﯾﻦ
دو ﻋﺪد ﺑﺎﯾﺪ ّاول ﺑﺎﺷﻨﺪ(؛ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب  pqرا ﺣﺴﺎب ﮐﻦ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮع  p + q + pqﻋﺪد ّاول ﺑﺎﺷﺪ؛  2n ´ pqو ) 2n ´ (p + q + pqرا
ﺣﺴﺎب ﮐﻦ )اﯾﻦ دو ﻋﺪد ﻣﺘﺤﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ(.
 .٣در ﻧﺴﺨﻪ »از آن« آﻣﺪه اﺳﺖ.
n

n -1

n -1

n

رﺳﺎﻟﮥ ﺳﯿّﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

ﺣﺎﺻﻞ ١واﺣﺪی را و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  .۱۱۵۱ﭼﻮن اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮد ّاول اﺳﺖ ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ آن را در ﻣﺎﻗﺒﻞ زوج
اﻟﺰوج اﺧﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۶و ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۱۸۴۱۶و اﯾﻦ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ.
و ﺣﻀﺮت ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ ّ
ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی در ﮐﺘﺎب ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴــﺎب ﻓﺮﻣــﻮدهاﻧــﺪ ﮐــﻪ
ﻗﺎﻋﺪه در اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺪدﯾﻦ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺬ ﮐﻨﯿﻢ از ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ ﻋــﺪدی را ﮐــﻪ ﭼــﻮن
ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ آن را ﯾﮏ ﺑﺎر در ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ و ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﻪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ آن را ﯾﮏ
ﺑﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﺶ و ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﻟﯿﺶ و از آن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻨﯿﻢ و در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺻﻮرﺗﯿﻦ از ﻫﺮ ﯾــﮏ از
ﺣﺎﺻﻠﯿﻦ واﺣﺪی را ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺎﻧﺪ دو ﻓﺮد ّاو ل .ﺑﻌﺪ از آن ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ اﺣﺪ ﻓﺮدﯾﻦ ّاوﻟﯿﻦ را در دﯾﮕﺮی ﺗﺎ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﻓﺮد ّاول ،ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ﻋﺪد ﻣﻔــﺮوض را
ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ ﺗﺎ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎر در ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﺗﺎ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ
ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ .ﻣﺜﺎل آن دﯾﺪﯾﻢ  ۴را از اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ داﺷﺖ و ﺑﻮد ﻣﻀــﺮوب آن در//
واﺣﺪ و ﻧﺼﻒ  ۶و در ﺳﻪ  ۱۲و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻘﺼﺎن واﺣﺪ از ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  ۵و  ۱۱و اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻓﺮد
ّاوﻟﻨﺪ .ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ ﯾﮑﯽ ازﯾﻦ  ۲را ﯾﮑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ  ۵۵و اﯾﻦ ﻓﺮد ﺳﻮم اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮع اﯾــﻦ اﻓـﺮاد
ﺛﻼﺛﻪ ﮐﻪ  ۷۱آن ﻧﯿﺰ ﻓﺮد ّاول اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ  ۴را در  ۵۵ﮐﻪ ﻓﺮد ﺛﺎﻟــﺚ اﺳــﺖ ﺣﺎﺻــﻞ آﻣــﺪ
 ۲۲۰ﮐﻪ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎر آن را ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ در ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۷۱ﺣﺎﺻــﻞ
٢
آﻣﺪ  ۲۸۴ﮐﻪ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ را ﺑﺮ اﯾﻦ وﺟﻪ ﻧﻈﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ:

١۵٩

ﺛﻼﺛﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۱۵۱ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۱۸۴۱۶ﮐﻪ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ .و ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه را ﺑــﺮ
اﯾﻦ وﺟﻪ ﻧﻈﻢ ﻧﻤﻮده:
ﻧﻈـﺮ ﮐـﻦ ﯾﮑﯽ از ﺗﻀـﺎﻋﯿﻒ دو را
ﻫﺮ آن ﭼﻪ ﺷﻮد ﺣﺎﺻـﻠﺖ ﺑﯽﮔﻤﺎن
ز ﺳـﻪ ﻣﺜﻞ آن ﺿﻌﻒ ﮐﻢ ﮐﻦ ﯾﮑﯽ
ز ﺿﺮب دو ﻓـﺮد اﺳﺖ در ١ﯾﮑﺪﮔـﺮ
ﺑﮑﻦ ﺟﻤـﻊ اﯾﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻓﺮد از ﺧﺮد
اﮔــﺮ ﺿـ ﻌـﻒ در ﻓـﺮد ﺳـﻮم زﻧـﯽ
وﮔـﺮ در ﭼــﻬــﺎرم زﻧــﯽ ﻣﹷـﺮ ورا
ﭘﺲ از ﺿﻌﻒ ﻫﺮ ﯾﮏ ز اﺿﻌﺎف ﺷﻄﺮﻧﺞ

١۶٠

واﺣﺪ آن ﺑﯿﻔـﺰا
ﺑﺪان ﻧﺼﻒ ﺑﯽ ِ
ﺧـﺮد ﻓــﺮد اول ﻧﻬـــ ﺪ ﻧﺎم آن
ﮐﻪ ﺗﺎ ﻓـﺮد ّدوم ﺑـﻮد ﺑﯽﺷــﮑﯽ
ﺣﺼــﻮل ﺳـﻮم ﻓـ ﺮد ای ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﺻـﻠﺖ ﻓـﺮد ﭼﺎرم ﺑﻮد
ﻣﺤﺐ ﺣﺎﺻـﻞ آﻣﺪ ﺗﺮا ای زﮐﯽ
ﺑﻪ ﻣﺤـﺒﻮب ﮔـﺮدد ﺗﺮا رﻫـﻨـﻤـﺎ
ﺑﺪاﻧﯽ ﻣﺤﺐ ﻫﻢ ز ﻣﺤﺒﻮب ﺑﯽرﻧﺞ

ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﻧﺎﻇﻢ آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﮥ ﻓﺮد دوم و ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﮐــﻪ ﻣﺼــﻄﻠﺢ او از ﻓــﺮد اول ﻓــﺮدی
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﺗﺒﮥ اول ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻪ ﻓﺮد اول ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﺳﺖ وﺣﯿﻨﺌﺬ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪه از اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺷﺮط ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﺮد اول و ﺛﺎﻧﯽ و راﺑﻊ ﻓﺮد اول ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﮐــﻪ از
اﺿﺎﻓﮥ ﻧﺼﻒ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﺪاد واﻗﻌﻪ در ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ ﺑــﺮ آن اﺳــﻘﺎط واﺣــﺪی ﻓــﺮد اول ﺣﺎﺻــﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ از ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﺪاد واﻗﻌﻪ درﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﺎن ﮐــﻪ در ﺑﯿــﺖ آﺧــﺮ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ آن ﻧﻤﻮده و آن ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ  //آن ﮐﻪ از اﺿﺎﻓﮥ  ۳۲ﺑﻪ  ۶۴و اﺳﻘﺎط واﺣﺪی ۹۵
ً
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮد ّاول ﻧﯿﺴﺖ .و اﯾﻀﺎ ﺷﺮط ﻧﮑﺮده ﮐ ﻪ ﻓﺮد ﺛﺎﻧﯽ و ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﮐــﻪ ﻓــﺮد راﺑــﻊ
ً
اﺳﺖ ﻓﺮد اول ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﻣﺜﺎل آن را ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﻗﺎﻋﺪه ٢ﻓﺮض ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﻣﺜﻼ ﻓﺮض ﮐﺮدﯾﻢ آن ﺿﻌﻒ را
 ۴و اﻓﺰودﯾﻢ ﺑﺮ آن واﺣﺪی را ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ  ۵و آن ﻓﺮد ّاول ﺑﻮد ﭘﺲ اﺧﺬ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺛﻼﺛﻪ اﻣﺜﺎل ارﺑﻌﻪ را و
ﮐﻢ ﮐﺮدﯾﻢ از آن واﺣﺪی را ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  ۱۱و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮد اول اﺳﺖ ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ دو ﻓﺮد را در دﯾﮕﺮی
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ  .۵۵ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ را ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ  .۷۱ﭼﻮن اﯾﻦ ﻧﯿــﺰ ﻓــﺮد اول ﺑــﻮد ﺿــﺮب
ﮐﺮدﯾﻢ  ۴در  ۵۵ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۲۲۰ﮐﻪ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺿﺮب ﮐــﺮدﯾﻢ  ۴را در  ۷۱ﺣﺎﺻــﻞ
آﻣﺪ  ۲۸۴ﮐﻪ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮﯾﻦ ﻗﯿﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ از ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ اﻋﻤﺎل ﻣﺬﮐﻮره ﺑﺎ
َ
 ۱۶وﻋﻠﯽ ﻫﺬا ﻓ ِﻘ ﺲ .و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻋﺒﺎرت اﺧﯿﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﯾﻢ  ۴را ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﺶ از ﺳﻠﺴــﻠﮥ ﺗﻀــﺎﻋﯿﻒ
ﯾﻌﻨﯽ دو ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۶و دﯾﮕﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﻟﯿﺶ از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۸ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  .۱۲ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺮدﯾﻢ
از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﺎﺻﻠﯿﻦ واﺣﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  ۵و  ۱۱و اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻓﺮد اوﻟﻨﺪ .ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ اﺣﺪ)ا(ﻫﻤﺎ را
 .١در ﻧﺴﺨﻪ » درو« آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٢در ﻧﺴﺨﻪ »ﻗﺎﻋﺪ« آﻣﺪه اﺳﺖ.

 .١در ﻧﺴﺨﻪ » «۲آﻣﺪه اﺳﺖ.

رﺳﺎﻟﮥ ﺳﯿّﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

در دﯾﮕﺮی ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۵۵و اﯾﻦ ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺖ .ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﯾﻢ اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ را ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۷۱و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ
ﻓﺮد اول اﺳﺖ // .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ  ۴را در  ۲۲۰ ،۵۵ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ و اﮔﺮ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ آن را در ،۷۱
 ۲۸۴ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﯿﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ دوم از ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ اﻋﻤﺎل ﻣﺬﮐﻮره ﺑﺎ  .۱۶و اﮔﺮ
ً
ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﮥ ﻓﺮد اول ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸــﻮد .و ﻣــﺜﻼ ﻓــﺮض ﮐﻨــﯿﻢ آن ﻋــﺪد را  ۸و
ﻣﻀﺮوب آن در واﺣﺪ و ﻧﺼﻒ  ۱۲١اﺳﺖ و در  .۲۴ ،۳و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻘﺼﺎن واﺣﺪ از ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ
 ۱۱و  ۲۳و ﻫﺮ ﯾﮏ اﯾﻦ دو ﻓﺮد ّاوﻟﻨﺪ و ﻣﺴﻄﺢ اﯾﻦ دو ﮐﻪ  ۲۵۳اﺳﺖ ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺖ ﻟــﯿﮑﻦ ﻣﺠﻤــﻮع
ّ
اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﮐﻪ  ۲۸۷اﺳﺖ اول ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺪدﯾﺴﺖ ﻣﺮﮐﺐ ﮐﻪ ﻋﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ آن را  ۴۱ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ .ﭘﺲ
آنﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد از ﺿﺮب  ۸در ﻓﺮد ﺳﻮم و در ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۲۰۲۴و  ۲۲۹۶ﻋﺪدﯾﻦ
ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ اﺟﺰای اﻋﻈﻢ زاﯾﺪ اﺳﺖ ﺑــﺮ اﺻــﻐﺮ ﺑــﻪ  ۷۲۰و آن ﺣﺎﺻــﻞ اﺳــﺖ از
ﻣﺠﻤﻮع  ۷و  ۴۱و ﺿﻌﻒ و ارﺑﻌﺔ اﻣﺜﺎل وﺛﻤﺎﻧﯿﺔ اﻣﺜﺎل ﻫﺮ ﯾﮏ ازﯾــﻦ دو .ﭼــﻪ ﻫــﺮ ﯾــﮏ ازﯾــﻦ اﻋــﺪاد
ّ
ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ ﻋﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻋﻈﻢ آن را و درﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻏﯿﺎث اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
در ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺤﺴﺎب و ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ در ﮐﻨﻪ اﻟﻤﺮاد و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﻣﺎﻫﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻓﻦ در
ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﺷﺮط ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛــﻪ ﻓــﺮد ّاول ﺑﺎﺷــﺪ .و
ﮔﻤﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ  ۲ﻋﺪ]د[ ﮐﻪ از ﻫﺸﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه ﻋﺪدﯾﻦ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦاﻧﺪ  //و اﺟﺰای اﻋﻈﻢ ﻫﻤﯿﻦ
ﯾﮏ و دو و ﭼﻬﺎر و ﻫﺸﺖ و ﻧﺼﻒ و رﺑﻊ و ﺛﻤﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎوی ﻋﺪد اﻗﻞ اﺳﺖ و ﻋﺪد دﯾﮕﺮ آن را
ﻋﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻨﻪ اﻟﻤﺮاد از  ۲۵۶ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﮥ  ۱۷از ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ اﺛﻨــﯿﻦ ﺣﺎﺻــﻞ
ﺷﺪه دو ﻋﺪد اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده در ﻟﻮح وﻓﻘﯽ درج ﮐﺮده و ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ آن دو ﻋﺪ]د[ ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ اﻧﺪ و ﻏﺎﻓﻞ
ﺷﺪه از آن ﮐﻪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻋﺪد را در ﺳﻪ ۳ﺿﺮب ﮐﻨﯽ  ۷۶۸ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ و ﺑﻌــﺪ از ﻧﻘﺼــﺎن واﺣــﺪ از آن
ّ
ّ
 ۷۶۷ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻋﺪد  ۵۹ﺳﯿﺰده ﻣﺮﺗﺒﻪ آن را ﻋﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪ ﮐﻨﺪ اﺻﻐﺮ را ۱۳
و اﺿﻌﺎف آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۵۹و اﺿ ﻌﺎف آن و اﯾﻦ ﻏﯿﺮ اﺟﺰاء اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ اﻋﻈﻢ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪه ﺣﻀﺮت ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ در اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺪدﯾﻦ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
رﺳﯿﺪه و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺬ ﮐﻨﯿﻢ از ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ ﺳﺘﻪ دو ﻋﺪد ﻣﺘﻮاﻟﯽ را ﺑﻪ ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻧﻘﺼﺎن
ﮐﻨﯿﻢ از ﻫﺮ ﯾﮏ از آن دو واﺣﺪی را ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ دو ﻓﺮد اول .ﭘﺲ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ﯾﮑﯽ از آن دو ﻓﺮد را در دﯾﮕــﺮی
ﺗﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﻓﺮد ّاول ﺷﺪ ﺛﻠﺚ ﻋﺪد اﯾﻦ دو ﻋــﺪد را ﯾــﺎ ﺛﻠــﺚ
اﺻﻐﺮ اﯾﻦ دو ﻋﺪد را در ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ ﺗﺎ ﺣﺎﺻﻞ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ .ﺑﻌﺪه ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﺎن ﺛﻠﺚ اﻋﻈﻢ ﯾﺎ دو ﺛﻠﺚ
اﺻﻐﺮ را در ﻓﺮدﯾﻦ اوﻟﯿﻦ و زﯾﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺮ اﺻﻐﺮ ﺗﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤــﺎﺑﯿﻦ .ﻣﺜــﺎل آن دﯾــﺪﯾﻢ
ّ
ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ
 ۱۹۲و  ۳۸۴ﻣﺘﻮاﻟﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺮﺗﺒﮥ  //ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ از ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ ﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﯿﺪه و
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اﻣﺮ دارد و ﭼﻮن ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺮدﯾﻢ واﺣﺪ را از ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  ۱۹۱و  ۳۸۳و ﻫﺮ ﯾﮏ ازﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻓﺮد ّاوﻟﻨﺪ و
ﻣﺴﻄﺢ اﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻵﺧﺮ ﮐﻪ  ۷۳۱۵۳اﺳﺖ ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﮐﻪ  ۷۳۷۲۷اﺳﺖ ﻧﯿﺰ
ﻓﺮد ّاول اﺳﺖ و ﺛﻠﺚ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ دو ﻋﺪد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﺛﻠﺚ اﺻﻐﺮ اﯾﻦ دو  ۱۲۸اﺳﺖ .ﺿﺮب ﮐــﺮدﯾﻢ آن را
در ﻓﺮد ﺳﻮم ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ  ١۹۳۶۳۵۸۴و اﯾﻦ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ ﻫﻤﺎن ﺛﻠــﺚ را
در ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮدﯾﻦ اوﻟﯿﻦ و آن  ۵۷۴اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ  ۷۳۴۷۲و زﯾــﺎده ﮐــﺮدﯾﻢ آن را ﺑــﺮ اﺻــﻐﺮ ﻣﺘﺤــﺎﺑﯿﻦ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ  ۹۴۳۷۰۵۶و اﯾﻦ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه را ﺑﺮ اﯾﻦ وﺟﻪ ﻧﻈﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ:

ﮐﺮدی ﭼﻮ ٢ز ﺷﺶ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺿﻌﻒ ﺻﻌﻮد
ﺑﺎ ّاو ﻟــﻬـ ﺎ َاو ل ﺑ ـﺰن ﺛـﻠــﺚ اﺧـﯿـﺮ
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ﻣﻀﺮوب دو ﭼﺎر ﺑﯽﯾﮏ اول ﮔﺮ ﺑﻮد
در ٣ﺛﺎﻟـﺚ او ﺑﺰن ٤ﮐﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺼـﻮد

اﻗﻮل :ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﯿﺎس اﺧﺬ ﻧﻤﻮدﯾﻢ از اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﮥ  ۶و  ۱۲را و ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺮدﯾﻢ از ﻫﺮ ﯾﮏ واﺣﺪی ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ  ۵و  ۱۱و ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻓﺮد اوﻟﻨﺪ ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ اﺣﺪاﻫﻤﺎ را در دﯾﮕﺮی ﺣﺎﺻﻞ آ]ﻣﺪ[  ۵۵و اﯾﻦ
ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺖ و ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﯾﻢ اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ را ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۷۱و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮد ّاول اﺳﺖ .ﺑﻌﺪه ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ
ﺛﻠﺚ  ۱۲را ﯾﻌﻨﯽ  ۴را در ﻓﺮد ﺳﻮم ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۲۲۰ﮐﻪ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ  ۴را در
ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮدﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۶ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۶۴اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ آن را ﺑﺮ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ ۲۸۴
 //ﮐﻪ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ .ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ :اﺧﺬ ﻧﻤﻮدﯾﻢ از اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ  ۲۴و  ۴۸را و ﮐﻢ ﮐﺮدﯾﻢ از ﻫﺮ ﯾﮏ
واﺣﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  ۲۳و  ۴۷و ﻫﺮ ﯾﮏ ازﯾﻦ دو ﻓﺮد اوﻟﻨﺪ ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ اﺣﺪﻫﻤﺎ را در دﯾﮕﺮی ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪ  ۱۰۸۱و اﯾﻦ ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺖ .ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﯾﻢ اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ را ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۱۱۵۱و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮد ّاو ل اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ ﺛﻠﺚ اﻋﻈﻢ ﻋﺪدﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۶را در ﻓﺮد ﺳﻮم ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۱۷۲۹۶و اﯾﻦ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ
اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ  ۱۶را در ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮدﯾﻦ ّاوﻟﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ  ۷۰ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ  .۱۱۲۰اﺿــﺎﻓﺖ
ﻧﻤﻮدﯾﻢ آن را ﺑﺮ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۱۸۴۱۶و اﯾﻦ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻓﺎﺋﺪه :ﺑﺪان ﮐﻪ ﭼﻮن اﺛﻨﯿﻦ ﺛﻠﺚ ﺳﺘﺔ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ اﺛﻨﯿﻦ ﺛﻠﺚ ﻧﻈﯿﺮ
ّ
آن ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ ﺳﺘﺔ ﺑﺠﻬﺖ ﻧﺴﺒﺖ اﺗﺼﺎف اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﺑﻪﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼــﯿﻞ
ﺛﻠﺚ ﻋﺪد اﻋﻈﻢ ﻣﺤﺘﺎج اﻋﻤﺎل ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺗﺒﮥ آن را در ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ اﺛﻨــﯿﻦ
اﺧﺬ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ آن ﺑﯿﻨﻪ ﺛﻠﺚ آن ﻋﺪد ﻣﻔﺮوض اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﻫﺮ  ۴ﯾــﮏ از اﻋــﺪاد واﻗﻌــﻪ در ﺳﻠﺴــﻠﮥ
ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ را ﮐﻪ در  ۳ﺿﺮب ﮐﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ آن ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ ،ﻓﻼ ﺗﻐﻔﻞ.
 .١در ﻧﺴﺨﻪ » «۹۶۳۳۵۸۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٢در ﻧﺴﺨﻪ »ﭼﻪ« آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٣در ﻧﺴﺨﻪ »وز« آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٤در رﺳﺎﻟﮥ ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی در اﯾﻦ ﻣﺼﺮاع ﺑﻪ ﺟﺎی »او ﺑﺰن«ّ » ،اوﻻن« آﻣﺪه اﺳﺖ.

 .١در ﻧﺴﺨﻪ »ﺑﺎ« آﻣﺪه اﺳﺖ.

رﺳﺎﻟﮥ ﺳﯿّﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

ﻣﺤﻘﻖ دواﻧﯽ در رﺳﺎﻟﮥ اﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻠﻮم ﻗﺎﻋﺪۀ اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺪدﯾﻦ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ را از ﮐﺘﺎب ارﺛﻤﺎﻃﯿﻘﯽ ﺑﺮ
وﺟﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺣﺎﺻﻞ آن وﺟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ زوج اﻟﺰوﺟﯽ  //را و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ آن
واﺣﺪی را .اﮔﺮ آنﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻓﺮد ّاول ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮب ﮐﻨﻨﺪ آن را در زوج اﻟﺰوج ﺳﺎﺑﻖ .ﭘــﺲ زﯾــﺎده
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ واﺣﺪی را .اﮔﺮ آنﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد آن ﻧﯿﺰ ﻓﺮد ّاول ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮب ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ دو ﻓﺮد را در
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،آنﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻓﺮد ﺳﻮم اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺿﺮب ﮐﻨﻨﺪ آن را در ﻫﻤﺎن زوج اﻟﺰوج ﻣﻔﺮوض ﺗــﺎ
اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ دو ﻓﺮد اول را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺿﺮب ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ را ﻧﯿﺰ
در زوج اﻟﺰوج ﻣﻔﺮوض آنﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ آن را ﺑﺮ اﺻــﻐﺮ ﻣﺘﺤــﺎﺑﯿﻦ ﺗــﺎ اﻋﻈــﻢ ﻣﺘﺤــﺎﺑﯿﻦ
ً
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ اﺧﺬ ﻧﻤﻮدﯾﻢ  ۴و اﻓﺰودﯾﻢ ﺑﺮ آن واﺣﺪی را ﺷﺪ  .۵ﭼﻮن ﻓﺮد ّاول ﺑﻮد ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ
آن را در اﺛﻨﯿﻦ ﮐﻪ زوج اﻟﺰوج ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ واﺣﺪی را ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ  .۱۱ﭼﻮن
آن ﻧﯿﺰ ﻓﺮد ّاول ﺑﻮد ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ اﺣﺪﻫﻤﺎ را در دﯾﮕﺮی ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۵۵و اﯾﻦ ﻓﺮد ﺳﻮم اﺳﺖ .ﺿــﺮب
ﮐﺮدﯾﻢ آن را در  ۴ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۲۲۰ﮐﻪ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳــﺖ .ﺑﻌــﺪ از آن ﺟﻤــﻊ ﮐــﺮدﯾﻢ  ۵و  ۱۱را و
ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ را ﮐﻪ  ۱۶اﺳﺖ در ارﺑﻌﻪ و اﻓﺰودﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ را ]ﮐﻪ[  ۶۴اﺳﺖ ﺑﺮ  ۲۲۰ﮐﻪ اﺻﻐﺮ
ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۲۸۴ﮐﻪ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ.
اﻗﻮل ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﭼﻮن دﯾﺪه ﮐﻪ درﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻋﺪد اﮔﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺟﻤﻊ ﻓﺮدﯾﻦ اوﻟﯿﻦ و ﺿﺮب
ﺣﺎﺻﻞ در زوج ﻣﻔﺮوض و اﺿﺎﻓﺘﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺑﺪون اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ  //ﻓﺮد ﭼﻬﺎرم ﮐــﻪ
ﻋﺒﺎرت از ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ اﺳﺖ ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺑﻮد آن ﻓﺮد اول ﻧﯿﺴﺖ و آن را اﺳﻘﺎط ﻧﻤــﻮده
ﯾﺎ ١آن ﮐﻪ از ﺿﺮورت اﯾﻦ ﺷﺮط ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮده و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺪار ﻋﻤﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ازﯾﻦ ﻣــﺬﮐﻮر
ﺷﺪ و اﺷﺎرﺗﯽ ﺑﺪان ﺷﺪ و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺬﮐﻮره ﺑﺎ  ۱۶ﺑﺮ وﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﯾﻦ دو ﻋﺪد
را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺑﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﻓﺮد اول  ۱۷و ﺛﺎﻧﯽ  ۱۳۷ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ  ۲۳۲۹اﺻــﻐﺮ ﻣﺘﺤــﺎﺑﯿﻦ اﺳــﺖ ۳۷۲۶۴
اﮐﺒﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ  .۳۹۷۲۸ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ دو ﻋﺪد ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻓـﺮاد ﺛﻼﺛــﻪ ﮐــﻪ ۲۴۸۳
اﺳﺖ ﻓﺮد اول ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از  ۱۳و  ۱۹آن را ﻋﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐــﻪ اﺟـﺰای اﻋﻈــﻢ
ً
ً
زاﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﺻﻐﺮ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪ .و ﻣﺜﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﺮض ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﭼﻮن اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد
ﺛﻼﺛﻪ آن ﻓﺮد ّاول اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ واﻗﻊ آﻣﺪ و ﺗﺨﻠﻒ ﻧﮑﺮده .و ﻋﺠﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀــﺮت ﺳــﯿﺪ ﻣﻨﺼــﻮر در
ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﻤﻮذج ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻧﻮاع ﻣﺆاﺧﺬات و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ازﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاض
ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﯿﺪ ﻧﯿﺰ از اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﺷﺮط ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮده ﻓﻼ ﺗﻐﻔﻞ؛
و ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻟﻮی دﻫﺪار ﺷﯿﺮازی در ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻤﻐﺎﻟﯿﻖ و رﺳﺎﻟﮥ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﭼﻮن ﻋﺪد  ۲۴ﮐﻪ ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎنروزی اﺳﺖ در ّاول ّ
ﻣﺮﺑ ﻊ وﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺑﻪ ﺗﺰاﯾﺪ ﺗــﺎ ﺧﺎﻧــﮥ آﺧــﺮ

١۶٣

ّ
ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻄﻮر اﻋﺪاد را وﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﭘﺲ ﭼﻮن اﻋﺪاد ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در دو ﺳﻄﺮ ّاول را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ
ﻋﺪد زاﯾﺪ اﺳﺖ //ﮐﻪ  ۲۲۰ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ و ﭼﻮن اﻋﺪاد ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در دو ﺳﻄﺮ اﺧﯿﺮ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﻋﺪد
ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۲۸۴اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت:

١۶۴

۲۶ ۲۵ ۲۴

۲۷

۳۰ ۲۹ ۲۸

۳۱

۳۴ ۳۳ ۳۲

۳۵

۳۸ ۳۷ ۳۶

١

۳۹

و ﻗﺎل ﻓﯽ ﻗﺒﺲ اﻷﻧﻮار ﻗﺎل اﻓﻼﻃﻮن اذا ﮐﺘﺐ ﻓﻲ ورق ارﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﺮف اﻟﺸﻤﺲ وﯾﮑﻮن اﻟﻨﻘﺶ ﻓﻲ
ﺧﺎﺗﻢ اﻹﺑﺘﺪاء ﻓﻲ ّاول ﺑﯿﺖ ﻓﻲ ّ
اﻟﻤﺮﺑﻊ  ۲۴وﺗﻤﺸﻲ ﺑﺰﯾﺎدة واﺣﺪ إﻟﯽ اﻟﺒﯿﺖ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻓﺈذا أردت أن
ﺗﺒﺘﻠﯽ اﺣﺪا ﺑﺤﺒﮏ ﻓﺘﻄﺒﻊ ﺑﺎﻟﺨﺎﺗﻢ اﻟﺬي ﻓﯿﻪ اﻟﻮﻓﻖ ﻋﻠﯽ ﺷﺊ ﻣﻦ اﻟﻤﺄﮐﻮل وﺗﺄﮐﻞ ﻣﻨﻪ وﺗﻄﺒﻊ ﻣﺎ ﺗﺮﯾــﺪ
ّ
ً
وﮐﺬاﻟﮏ إذا إﻏﺘﺴﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺎء وﺷﺮب ﻣﺘﺒﺎﻏﻀﯿﻦ ﺗﺤﺎﺑﺎ ّ
ﺣﺒﺎ ﺷﺪﯾﺪا وﻻﯾﻔﺘﺮﻗﺎن واﻟﻠﻪ اﻟﻤﺆﻟــﻒ ﺛـ ّـﻢ ﻗــﺎل
ﱠ
واﻋﻠﻢ ّاﯾﻬﺎ اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮرق ان اﻟﺴﻄﺮ ﺑﯿﻦ اﻻوﻟﯿﻦ ﻋﺮض وﻫﻤﺎ ﻧﺼﻒ اﻟﻮﻓﻖ ﺗﻀﻤﻦ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺪد
ّ
ﻣﺤﺼﻞ ﺑﺬاﻟﮏ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻟﻒ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﺤﺎﺑﯿﻦ وﺣﻀﺮت ﺛﺎﻟﺚ اﻟﻤﻌﻠﻤــﯿﻦ ٢.اﯾــﻦ ﻣﻄﻠــﺐ را در
۲۸۴
٣
ﮐﺘﺎب ﺟﺬوات ﻃﻮر ﺳﯿﻨﺎ ﺟﺰو ﻋﺒﺎراﺗﯽ ادا ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻼم اﯾﺸﺎن را ﺑﻌﺒﺎرﺗﻪ اﻟﻠﻄﯿﻒ
وﺗﺒﺮﮐﺎ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﺸﺮﯾﻒ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ و ﺟﻤﻊ ﺷﺎﻧﺰده ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﺘﺎﻟﯽ و ﺗﻮاﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ از  ۲۴ﺗــﺎ  ۳۹ﺑــﺮ
ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮ دو ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ّاول ﮐﻪ ﺗﺎ  ۳۱ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ  ۲۲۰ﮐﻪ زاﺋﺪ اﺳﺖ و ﻣﻨﺴﻮب ﺑﺮ ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ و
 ۸اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺗﺎ  ۳۹ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ  ۲۸۴ﮐﻪ ﻋﺪد ﻧﺎﻗﺺ و ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ّ
ﻣﺤﺐ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ
از اﻓﺎﺿﻞ ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ //در رﺳﺎﻟﮥ اﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻠﻮم ّ
ﺗﻮﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﻧﺘﻬﯽ.
اﻗﻮل ﻣﺤﻘﻖ دواﻧﯽ را ﮔﻤﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ درﯾﻦ اﻧﺘﺴﺎب اﻣﺮ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ اﺳﺖ ﭼﻪ در رﺳﺎﻟﮥ اﻧﻤــﻮذج
ّ
ﻣﺤﺐ و ﻋﺪد ﻧﺎﻗﺺ ﮐﻪ  ۲۸۴اﺳﺖ
اﻟﻌﻠﻮم ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﻋﺪد زاﺋﺪ  ۲۲۰و ﺑﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ آن را ﻋﺪد
درﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ آن را ﻋﺪد ﻣﺤﺒﻮب.
و ﺣﮑﯿﻢ ﻓﺎﺿﻞ اﻣﯿﺮ ﻏﯿﺎث اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﺼﻮری اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب داﻧﺶﻧﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
در ﺧﻮاص ﻋﺪدان ﻣﺘﺤﺎﺑﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﺬب از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪد اﮐﺒﺮ اﺳﺖ و ﺣﻀﺮت ﻗﻄﺐ اﻟﻌﺎرﻓﯿﻦ
ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺑﻮﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﺗﻌﻠﯿﻘﺔ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ان اﻟﻌﻠﻮم ﻋﻠﯽ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻓﻬﻲ ارﺑﻌﺔ ﻋﺸــﺮ ﻋﻠﻤــﺎ
 .١در ﻧﺴﺨﻪ «۳۹» ،در ﺑﯿﺮون ﺟﺪول آﻣﺪه اﺳﺖ.
ّ
 .٢ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ ﺗﺮﺟﻤﮥ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﺮﺑﯽ در اداﻣﮥ ﺟﻤﻼت ﻓﺎرﺳﯽ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ م.
 .٣در ﻧﺴﺨﻪ »ﺑﺎ و ﺟﺰ« آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ُز ُﺑـــﺮ )ﺣـــﺮوف
ّاو ِل ﻣﺤﺒـــﻮب
٭ ﻣﺤﺐ(
ّﺑﯿﻨﺎت
ارزش اﺑﺠﺪی
ﺣﺮوف

۲۲۰
ﻧﮑﺘﻪ ﻟﻄﯿﻔﻪ از ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻋﺪد زﻫﺮه را ﯾﻌﻨﯽ  ۲۱۷ﺑﺎ ﻋﺪد ﻣﺮﺗﺒﮥ آن در وﺿﻊ اﻓــﻼک ﮐــﻪ ۳
ً
اﺳﺖ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻋﺪد اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ و اﯾﻀﺎ ﭼﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد ﺗﺴﻌﻪ را ﮐﻪ ۴۰
 .١در ﻧﺴﺨﻪ » ﺗﺤﺎﺑﺐ« آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٢در ﻧﺴﺨﻪ »ﺗﺤﺎﺑﺐ« آﻣﺪه اﺳﺖ.
ّ
ً
ُ » .٣ز ُﺑﺮ« ّاول ﺣﺮوف اﺳﻢ ﺣﺮﻓﯽ اﻟﻔﺒﺎ )ﺗﻠﻔﻆ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ( را ﮔﻮ ﯾﻨﺪ و ﻣــﺎﺑﻘﯽ ﺣــﺮوف اﺳــﻢ ﺣﺮﻓــﯽ را » ّﺑﯿ ﻨــﺎت« ﻧﺎﻣﻨــﺪ .ﻣــﺜﻼ ّاول
ﺣﺮوف » ّ
ﻣﺤﻤﺪ« ،ﮐﻪ »ﻣﯿﻢ« اﺳﺖ» ،م« آن ُزﺑﺮ و »ی ،م«اش ّﺑﯿﻨﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ّ
 .٤اﯾﻦ ﺣﺮوف در ﻧﺴﺨﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪول ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ از ﻃﺮف ﻣﺼﺤﺢ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .٥ﺣﺎﺻﻞﺟﻤﻊ اﻋﺪاد ﺳﻄﺮ آﺧﺮ )ﻣﺤﺒﻮب ٭ ﻣﺤﺐ(.

رﺳﺎﻟﮥ ﺳﯿّﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻄﻼﺳﻢ واﮐﺒﺮ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ وﻫﻲ اﺗﻔﺎق اﻻﻋﺪاد ﮐﻤﺜﻞ ﻋﺪدي رک وﮐﯿﻔﯿﺔ اﻟﻐﺎﻟﺐ
ﻣﻦ اﻟﻤﻐﻠﻮب ﻓﯿﻬﺎ ﻓﺎن ﻋﺪد اﻟﻤﮑﻌﺐ اﻏﻠﺐ وﻫﺬا ﻣﻦ ﮐﯿﻔﯿﺔ ﺗﻮازن اﻷﻋــﺪاد واﺧــﺘﻼف أﻋــﺪادﻫﺎ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻘﺎدﯾﺮ واﻷوزان وﻫﻮ اﻟﻔﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻗﻮل ﺑﺴﻂ ﮐﻼم و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺮام درﯾﻦ ﻣﻘﺎم آن اﺳﺖ ﺟﻤﻌــﯽ ﮐــﻪ
ﻋﺪد اﻋﻈﻢ را ﺑﻤﻄﻠﻮب ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ و اﺻﻐﺮ را ﺑﻄﺎﻟﺐ ﻧﻘﻞ ﺑﺮﯾﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐــﻪ ﮐﻤﯿــﺖ ﻋــﺪد اﻋﻈــﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ از ﮐﻤﯿﺖ ﻋﺪد اﺻﻐﺮ و ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻪ زﯾﺎدﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺄن ﻣﻄﻠــﻮب اﺳــﺖ و ﻧﻘﺼــﺎن ﻃﺎﻟــﺐ ﻗــﺎل
ّ
ّ
ﻟﻠﻤﺤﺐ ان اﻟﻤﺤﺐ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻧــﻪ ﻣﺤــﺐ
واﻟﺴﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺪد اﻷﻗﻞ
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺪواﻧﯽ ﻓﻲ اﻧﻤﻮذﺟﻪ
ّ
ّ
اﻧﻘﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻧﻪ ﻣﺤﺘﺎج اﻟﯿﻪ ﻣﺸﺘﺎق اﻟﻤﺤﺐ //اﻟﻌﺪد اﻻﻗﻞ اﻟﻤﺤﺒﻮب اﻟﻌﺪد اﻷﮐﺜﺮ
اﻧﺘﻬﯽ و ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ اﯾﻦ زﯾﺎده و ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷﺟﺰاء اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ و
اﮐﺜﺮ ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر را ﺣﺞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻗﺎل ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﯾﺰدی ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻞ اﻟﻤﻄﺮز و ﭼﻮن
ﺗﺬﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﺪدﯾﻦ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﻟﺒﺘﻪ از اﻋﺪاد زاﯾﺪه ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ از اﻋﺪاد ﻧﺎﻗﺼﻪ و زاﺋﺪ را ﻏﻠﺒــﻪ و
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻻزم اﺳﺖ و ﻧﺎﻗﺺ را اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﺄﺛﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺟﺬب ﻣﺬﮐﻮر از ﯾــﮏ ﻃــﺮف اﺳــﺖ و
ّ
ﺗﺤﺎب ١و ﺗﺠﺎذﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﻦ دو ﻋﺪد
اﻧﺠﺬاب از دﯾﮕﺮ ﻃﺮف اﻧﺘﻬﯽ و ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ّ
ﺗﺤﺎب ٢و ﺗﺠﺎذب ﻣﻘﻨﺎﻃﯿﺲ و ﺣﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫــﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ از ﻗﺒﯿﻞ
ّ
ﯾﮏ از ﻗﻮﻟﯿﻦ را ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﺎﯾﺪ آن اﺣﻖ ﺑﺎﺗﺒﺎع اﺳﺖ واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ و ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻟﻮی دﻫــﺪار در ﮐﺘــﺎب
ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻤﻐﺎﻟﯿﻖ ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻋﺪاد ﺣﺮوف ﻣﺤﺐ و ﻣﺤﺒــﻮب را ﺑــﺎ ُز ُﺑــﺮ و ّﺑﯿﻨــﻪ ٣ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ ﻋــﺪد
ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت:٤

١۶۵

اﺳﺖ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻋﺪد آدم در وﺳﻂ اﯾﻦ اﻋﺪاد ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻤﺴﻪ ﮐﻪ ﻋــﺪد ﻣﻨﺴــﻮب ﺑــﻪ ﺣﻮاﺳــﺖ و ﺑﯿﺴــﺖ
ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﺿﺮب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ و ﭼﻮن ﻣﺮﮐﺒﺎت اﻋﺪاد  ۹ﮔﺎﻧﻪ را ﺑﺪون واﺣــﺪ
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻋﻈﻢ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ//ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ.
ﻓﺼﻞ

١

ﺣﻀﺮت ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﯿﻦ در ﮐﺘﺎب ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪ در اﺳﺘﺨﺮاج اﺟـﺰای ﻫــﺮ
ﯾﮏ از ﻋﺪدﯾﻦ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺟﺰاء اﺻﻐﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد ﺛﻼﺛــﻪ و
ّ
اﺿﻌﺎف آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ آن ﻋﺪه ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد از ﺗﻀــﺎﻋﯿﻒ واﺣــﺪ آن زوج ﮐــﻪ ﺑﻨــﺎی ﻋﻤــﻞ ﺑــﺮ آن ﺑــﻮده
وﻻﻣﺤﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺿﻌﻒ آﺧﺮ ﻓﺮد ﺳﻮم ﻧﻔﺲ ﻋﺪد اﻗﻞ ﺑﻌﯿﻨﻪ .ﭘﺲ اﺳﻘﺎط ﮐﻨﯿﻢ آن را و ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻮاﻗﯽ را ﮐﻪ ﻋﺪد اﻋﻈﻢ اﺳﺖ .ﭘﺲ در ﻣﺜﺎل ّاو ل اﺧﺬ ﮐﺮدﯾﻢ واﺣﺪ را ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۵و
 ۱۱و  ۵۵و ﻫﺮ ﯾﮏ را دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻤﻮدﯾﻢ در ﻣﺮﺗﺒﮥ دوم از ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ واﺣﺪ ارﺑﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ
زوﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎی ﻋﻤﻞ ﺑﺮ آن ﺑﻮده از ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ  ۲۲۰ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐــﻪ ﻋــﺪد اﻗــﻞ اﺳــﺖ
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت:
۵۵

١۶۶

۱۱

۵

۱

۲ ۱۰ ۲۲ ۱۱۰
۴ ۲۰ ۴۴ ۲۲۰
ﭘﺲ اﺳﻘﺎط ﮐﺮدﯾﻢ ﻋﺪد اﻗﻞ را و ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺑﻮاﻗﯽ را ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ  ۲۸۴ﮐﻪ ﻋﺪد اﻋﻈــﻢ اﺳــﺖ و
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را درﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ ﻧﻈﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺿﻌﻒ راﻧﯽ ای ﺷﯿﺦ اﺟﻞ
ﮔﺮ واﺣﺪ و اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ و اﻗﻞ
ﮐـ ﻦ ﺟﻤـﻊ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺑﺪر آﯾﺪ ز ﻋـﻤـﻞ
ﺗﺎ ﻋﯿﻦ اﻗﻞ ﺑﺮ آﯾﺪ آن اﺟـﺰا را
ّ
و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻋﻈﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ واﺣﺪ و ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ را و اﺿﻌﺎف ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻨﻬﺎ را اﻣ ﺎ آن
زوج ﮐﻪ ﺑﻨﺎی ﻋﻤﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ و ﻻ ﻣﺤﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺿﻌﻒ ﻧﻔﺲ ﻋﺪد اﻋﻈﻢ ﺑﻌﯿﻨﻪ .ﭘﺲ اﺳﻘﺎط ﮐﻨﯿﻢ
آن را و ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻮاﻗﯽ را و آن ﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ اﺟﺰاء ﻋﺪد اﮐﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ //.ﭘﺲ درﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ واﺣﺪ
و  ۷۱و ﺿﻌﻒ ﻫﺮ ﯾﮏ را دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت
۷۱
۱
۱۴۲
۲
۲۸۴
۴
 .١ﻣﻨﻈﻮرّ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدیﺳﺖ.

۱
۲
۴
۸
۱۶
۳۲
۶۴
۱۲۸

۱۹۱
۳۸۲
۷۶۴
۱۵۲۸
۳۰۵۶
۶۱۱۲
٢
۱۲۲۲۴
۲۴۴۴۸

۳۸۳
۷۶۶
۱۵۳۲
۳۰۶۴
۶۱۲۸
۱۲۲۵۶
۲۴۵۱۲
۴۹۰۲۴

۷۳۱۵۳
۱۴۶۳۰۶
۲۹۲۶۱۲
۵۸۵۲۲۴
۱۱۷۰۴۴۸
۲۳۴۰۸۹۶
۴۶۸۱۷۹۲
۹۳۶۳۵۸۴

وأﺿﻌﺎﻓﻪ
۱
۲
۴
۸
۱۶
۳۲
۶۴
۱۲۸

اﻷﻓﺮاد اﻟﺜﻼﺛﻪ
۷۳۷۲۷
۱۴۷۴۵۴
۲۹۴۹۰۸
۵۸۹۸۱۶
۱۱۷۹۶۳۲
۲۳۵۹۲۶۴
۴۷۱۸۵۲۸
۹۴۳۷۰۵۶

اﻣﺎ اﮔﺮ اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﻋﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﺼﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ را ﻣﺮة
ﺑﻌﺪ اﺧﺮی ﺗﺎ آن ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﺪدی ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺒﻮل ﺗﻨﺼﯿﻒ ﻧﮑﻨﺪ و آن در ﻋﺪد اﮐﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد
ﺛﻼﺛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻋﺪد اﺻﻐﺮ ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ .و رﺳﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺼﻒ ﻫﺮ ﻋــﺪدی را در ﺗﺤــﺖ ﻣﻨﺼــﻒ آن
ﭘﺲ وﺿﻊ ﮐﻨﯿﻢ واﺣﺪ را ﺑﻪ ازاء آن ﻋﺪد و را ﺑﻪ ازاء ﻧﺼﻒ ﻧﺼﻒ آن ﻫﮑﺬا ﺗﺎ آن ﮐــﻪ رﺳــﻢ ﺷــﻮد زوج
اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ازاء ﻓﺮد اﺧﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ آن ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺗﻨﺼﯿﻒ ﺑﻪ آن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪه و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﯾﻦ زوج اﺧﯿﺮ اﻟﺒﺘــﻪ
ﻫﻤﺎن زوﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎی ﻋﻤﻞ ﺑﺮ آن ﺑﻮد .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ اﮐﺜﺮ ﺑﻮد اﺳﻘﺎط ﮐﻨﯿﻢ آن را ﯾﻌﻨﯽ اﮐﺜﺮ را و ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺮﺳﻮﻣﺎت //اﺟﺰاء ﻋﺪد اﮐﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت:
۲۸ ۴ ۱
۱۴ ۲ ۲
۷ ۱ ۴
و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را درﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ ﻧﻈﻢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت:
زﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮ ﺗﺎ ﺑﻮد ﻧﺼﻒ ﭘﺬﯾﺮ
ﻧﺼـﻒ دو و رﺑﻊ ﭼـﺎر ٣از اﮐـﺜـﺮ ﺑﺮﮔـﯿﺮ
ﻣـﺜـﻞ ﻋـﺪد اﻗـﻞ ﺑـﺮ ﻣـﺮد دﻟـ ﯿـﺮ
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮥ اﺟﺰاﺳﺖ ١ﺑﻪ واﺣﺪ ﺷﺪه ﺟﻤﻊ
 .١در ﻧﺴﺨﻪ » ﻣﺨﺮج« آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٢در ﻧﺴﺨﻪ ،ﺧﻂﺧﻮردﮔﯽ دارد.
 .٣در ﻧﺴﺨﻪ »ﭼﻬﺎر« آﻣﺪه اﺳﺖ.

رﺳﺎﻟﮥ ﺳﯿّﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

ﮐﻪ اﻋﺪاد اﺻﻐﺮ اﺳﺖ وﻫﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮب .و ﺑﺮﯾﻦ در ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺟﺰای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﮐﻪ از ﺳﻠﺴﻠﮥ
ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ ﺳﺘﻪ ﺑﻪﻫﻢ رﺳﯿﺪه ﭼﻨﺎنﮐﻪ درﯾﻦ ﺟﺪول اﺳﺖ
١
اﻟﻔﺮد ّ
اﻟﻮاﺣـــــــﺪ ﻣﺠﻤــــــــﻮع
اﻟﻔﺮد اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺮد اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻻول
اﻟﻮاﺣﺪ

١۶٧

و اﻣﺎ در ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺟﺰای اول ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ زوج ﻣﻌﻤﻮل ﻋﻠﯿﻪ را ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ در واﺣﺪ و ﻧﺼﻒ
و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﺛﻼﺛﻪ و ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻨﯿﻢ از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﺎﺻﻠﯿﻦ واﺣﺪی را ﺗﺎ آن ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧــﺪ دو ﻓــﺮد .و
رﺳﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ آن دو ﻓﺮد را ﻣﺤﺎذی واﺣﺪ ﮐﻪ اوﻻ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺑﻪ ازاء اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ و ﻫﺮ ﯾﮏ ازﯾﻦ دو
ﻓﺮد را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻣﺮة ﺑﻌﺪ اﺧﺮی و رﺳﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ آن اﺿﻌﺎف را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ازاء زوج ﻣﻌﻤﻮل ﻋﯿﻠﻪ و
ﻓﺮد اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﺼﯿﻒ ﺑﻪ آن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪه .ﭘﺲ اﺳﻘﺎط ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻋﺪد اﻗــﻞ را و ﺑــﺎﻗﯽ اﯾــﻦ
ﻣﺮﺳﻮﻣﺎت اﺟﺰاء ﻋﺪد اﻗﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ ﻋﺪد اﮐﺒﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت:
۲۲۰ ۱۱ ۵
۱۱۰ ۲۲ ۱۰
۵۵ ۴۴ ۲۰

١۶٨

اﻗﻮل و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ اوﻻ ﺗﻨﺼﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﺗﻨﺼﯿﻒ ﮐﻨــﺪ و
ﻧﺼﻒ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺲ اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﯿﻢ آن را ﺑﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﮐﻪ
در ﻣﺜﺎل ﻣﻔﺮوض  ۵و  ۱۱و  ۵۵و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ را ﻧﯿﺰ ﺗﻨﺼﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ آﻧﺠــﺎ ﮐــﻪ ﻗﺒــﻮل //
ﺗﻨﺼﯿﻒ ﮐﻨﺪ .آن ﭼﻪ ازﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ اﺟﺰاء ﻋﺪد اﺻﻐﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ اﻧﺼﺎف را ﺑــﺎ
ﻣﺠﻤﻮع ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺘﺶ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ اﮐﺒﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ و اﮔﺮ ﺑﺮ اﮐﺒﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ آن را ﺑﻌﺪ از
ﺗﻨﺼﯿﻒ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﺗﻨﺼﯿﻒ ﮐﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮد اﺧﯿﺮ ﮐــﻪ درﯾــﻦ
ﻣﺜﺎل  ۷۱اﺳﺖ آن ﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ آن را ﻧﯿﺰ ﺗﻨﺼﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﺗﻨﺼﯿﻒ ﮐﻨﺪ .آن ﭼﻪ ازﯾﻦ
ﻋﻤﻞ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ اﺟﺰاء ﻋﺪد اﮐﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ً
ﻣﺜﻼ  ۲۲۰را ﮐﻪ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﺼﯿﻒ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺑﻪ  ۱۱۰و  ۵۵آن ﮔﺎه آن را ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺑﺮ
ﻓﺮد ّاو ل ﯾﻌﻨﯽ  ۵ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ  ۴۴آن را ﺗﻨﺼﯿﻒ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺑﻪ  ۲۲و  ۱۱و دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ آن را ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮ ﻓــﺮد
ﺛﺎﻟﺚ ﯾﻌﻨﯽ  ۵۵ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۴آن را ﺗﻨﺼﯿﻒ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺑﻪ  ۲و  ۱و ﺟﻤﯿﻊ اﻋﺪاد را رﺳــﻢ ﻧﻤــﻮدﯾﻢ ﺑــﺪﯾﻦ
ﺻﻮرت  ۱ ، ۲ ، ۴ ، ۵ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۲۲ ، ۴۴ ، ۵۵ ، ۱۱۰و اﯾﻦ اﺟﺰاء ﻋﺪد اﺻﻐﺮ اﺳﺖ .و ﭼﻮن اﯾــﻦ
اﻋﺪاد را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۲۸۴ﮐﻪ اﮐﺒﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼــﯿﻞ اﮐﺒــﺮ ﻣﺘﺤــﺎﺑﯿﻦ
ﺗﻨﺼﯿﻒ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺑﻪ  ۲و رﺳﻢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺟﻤﯿﻊ اﻋﺪاد را ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت  ٢۱۴۲ ، ۷۱ ، ۱۴ ، ۲و اﯾﻦ اﺟﺰاء ﻋﺪد
اﮐﺒﺮ اﺳﺖ و ﭼﻮن اﯾﻦ اﻋﺪاد را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ  ۲۲۰ﮐﻪ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ وﻫﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮب.
ﺗﻨﺒﯿﻪ :ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﻤﺪه در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺻﺤﺖ و ﺧﻄﺎی ﻋﻤﻞ ﻣﻼﺣﻈﮥ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد //ﺛﻼﺛﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻓﺮد ّاول ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺟﺰای ﺣﺎﺻــﻠﻪ از اﺣــﺪ اﻟﻌــﺪدﯾﻦ ﺑــﺎ
→

 .١در ﻧﺴﺨﻪ »اﺟﺰاء« آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٢در ﻧﺴﺨﻪ » «۱۲۴آﻣﺪه اﺳﺖ.

۱
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۱۱
۲۲
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 .١در ﻧﺴﺨﻪ  ۱۲۲۹۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٢در ﻧﺴﺨﻪ »ﻗﻮم« آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٣در ﻧﺴﺨﻪ »اﺧﻔﺎ« آﻣﺪه اﺳﺖ.

۲۳
۴۶
۹۲
۲۰۲۴

۲۵۳
۵۰۶
۱۰۱۲
۲۰۲۴

۱
۲
۴
۸

اﻷﻓﺮاد اﻟﺜﻼﺛﺔ
۲۸۷
۵۷۴
۱۱۴۸
۲۲۹۶

رﺳﺎﻟﮥ ﺳﯿّﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

دﯾﮕﺮی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪﺟﻬﺖ آنﮐﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻦ اﺟﺰاء راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻋﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐــﻪ
در ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﯾﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﺮد ّاول ﺑﺎﺷــﻨﺪ اﺟـﺰاء
ّ
وإﻻ ﻓﻼ .و ّ
ﺳﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ذﮐﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﺎن آن ﻋﻠﯽ ﺳﺒﯿﻞ
ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
اﻻﺟﻤﺎل آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺿﺮب زوج ﻣﻌﻤﻮل ﻋﻠﯿﻪ در ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ و ﻓﺮد
ٌ
ﺛﺎﻟﺚ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه از ﺿﺮب ﻓﺮد ّاول در ﺛﺎﻧﯽ و اﮐﺒﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد از ﺿﺮب زوج ﻣﻌﻤــﻮل
ﻋﻠﯿﻪ و ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ .و زوج ﻣﻌﻤﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﺼﯿﻔﺎت ﺗﺎ واﺣﺪ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓــﺮد ﺛﺎﻟــﺚ و
ﻓﺮد ّاو ل و ﻓﺮد ﺛﺎﻧﯽ و زوج ﻣﻌﻤﻮل ﻋﻠﯿﻪ و اﻧﺼﺎف آن و ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ ﻫﺮ ﯾــﮏ از اﻓــﺮاد ﺛﻼﺛــﻪ ﺑﻌــﺪه اﻟــﯽ
ٌ
ﺗﻨﺼﯿﻔﺎت اﺟﺰاء اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﻣﺠﻤﻮع اﻓـ ﺮاد ﺛﻼﺛــﻪ و زوج ﻣﻌﻤــﻮل ﻋﻠﯿــﻪ و اﻧﺼــﺎف آن و
ﺿﻌﺎف ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﺑﻌﺪه اﻟﯽ ﺗﻨﺼﯿﻔﺎت اﺟﺰاء اﮐﺒﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ .و ﭼﻮن ﺿﻌﻒ اﺧﯿﺮ ﻓﺮد ﺛﺎﻟــﺚ
ﻋﯿﻦ اﺻﻐﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ اﺳﺖ و ﺿﻌﻒ اﺧﯿﺮ ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﻋﯿﻦ اﮐﺒﺮ ﻣﺘﺤــﺎﺑﯿﻦ و ﻏــﺮض ﺗﺤﺼــﯿﻞ
اﺟﺰاء اﺳﺖ ﭘﺲ ﺿﻌﻒ اﺧﯿﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻓﺮد اﺳﻘﺎط ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎﻗﯽ را اﺧــﺬ ﻧﻤــﻮد .و ﭼــﻮن
ﻣﻔﺮوض //آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﺮد اول و ﺛﺎﻧﯽ و ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛــﻪ ﻓــﺮد اول ﻧﺒﺎﺷــﺪ ﻣﺘﺤــﺎﺑﯿﻦ را
ً
اﺟ ﺰاء دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ آن دو ﻋﺪد  ۲۰۲۴و  ۲۲۹۶١ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯽ ٢آن را ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﭼﻮن اﺟﺰاء
اﺣﺪاﻫﻤﺎ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﺣﺼﺎ ٣ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻋﯿﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺻــﻮرت ﻟــﯿﮑﻦ ﭼــﻮن
ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﮥ آن ﻓﺮد اول ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ آن را اﺟﺰاء ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺒﺮ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ
را ﻧﯿﺰ اﺟﺰاء دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻼﺗﻐﻔﻞ .و ﻣﺎ دو ﻋﺪد ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺮﺗﺒﮥ دﻫﻢ و ﯾــﺎزدﻫﻢ از ﺳﻠﺴــﮥ ﺗﻀــﺎﻋﯿﻒ
ﺳﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۳۰۷۲و  ۶۱۴۴را اﺧﺬ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ اﻋﻤﺎل ﻣﺬﮐﻮره اﻋﺪاد ﺣﺎﺻﻠﻪ را در ﺟﺪول
وﺿﻊ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺒﺘﺪی را دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ دو ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻟﻔﺮد ّ
ﻣﺠﻤــــــــﻮع
اﻻول اﻟﻔﺮد اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺮد اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻮاﺣﺪ
اﻟﻮاﺣﺪ

١۶٩

١٧٠

ﻓﺎﺋﺪه :ﺣﻀﺮت ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ آﺣﺎد ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ اﺛﻨﯿﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﮑﯽ از ازواج ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۲و  ۴و  ۸و  ۶و ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ //ﻣﺘﺤﺎﺑﺎن از آن ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻪ
آﺣﺎد آن  ۲ﯾﺎ  ۴ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ آﺣﺎد ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب  ۲در  ۳و  ۴در واﺣﺪ و ﻧﺼﻒ ﻫﻤﯿﺸﻪ ۶
و ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﺼﺎن واﺣﺪ از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ آﺣﺎد آن  ۵ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴــﺖ ﮐــﻪ ﻋــﺪد اول ﺑﺎﺷــﺪ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ  ۵و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺗﺐ و ﻋﺸﺮات و ﻣﺂت و اﻟﻮف را ﻧﯿﺰ ﻋﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻗﻮل ﺑﺪان ﮐﻪ اﯾــﻦ
ﺣﮑﻢ در ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮره ﺟﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪه ]ای[ ﮐﻪ از درة
اﻟﺘﺎج ﻣﻨﻘﻮل ﺷﺪ ﻣﺮﺗﺒﮥ دوم اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد از  ۳۲و آﺣﺎد آن  ۲اﺳﺖ .ﭘﺲ اوﻟﯽ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣ ﮑﻢ را ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ
ﮐﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻪ آﺣﺎد آن  ۸ﯾﺎ  ۶ﺑﺎﺷــﺪ اﮔــﺮ از آن اﻋــﺪاد دو ﻓــﺮد اول ﺣﺎﺻــﻞ ﻧﺸــﻮد
ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ از آن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد.
اﻗﻮل ﺑﺪان ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻋﺪد ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻋﺪدی ﮐﻪ از آن ﻓﺮد اول ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﺸﻮد ﯾﺎ از ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺛﻼﺛﻪ ﻓﺮد اول ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ از آن اﻋﺪاد ﺻﻮرت ﻧﺒﻨﺪد ١و ﻗــﺎل و ﻣــﺎ
اﺳﺘﻘﺮاء و ﺗﺘﺒﻊ ﮐﺮدﯾﻢ ﭘﺲ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﻣﺮﺗﺒﮥ دﻫﻢ از ﺳﻠﺴــﻠﮥ ﺗﻀــﺎﻋﯿﻒ اﺛﻨــﯿﻦ را ﯾﻌﻨــﯽ  ۲۰۴۸٢و ﻣﺮﺗﺒــﮥ
ﯾﺎزدﻫﻢ آن را ﯾﻌﻨﯽ  ٣۴۰۹۶ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻓﺮد ّاول ﯾﻌﻨﯽ  ۳۰۷۱ﮐﻪ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻣﺮﺗﺒﮥ دﻫﻢ ﻣﺴﻄﺢ ۳۷ //و  ۸۳اﺳﺖ و ﻓﺮد ﺛﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۲۲۸۷ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد از
٤
ﻣﺮﺗﺒﮥ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺴﻄﺢ  ۱۱و  ۱۲۲۸۷ ،۱۱۱۷اﺳﺖ و آﺣﺎد او  ۶اﺳﺖ و آﺣﺎد دوم  ۷ﻓﺘﺄﻣﻞ.
اﻟﻮاﺣــــﺪ اﻟﻔﺮد اﻻول
واﺿﻌﺎﻓﻪ
۳۰۷۱
۱
۶۱۴۳
۲
۱۲۲۸۷
۴
۲۴۵۷۵
۸
۴۹۱۵۱
۱۶
۹۸۳۰۳
۳۲

اﻟﻔﺮد اﻟﺜﺎﻧﻲ
۶۱۴۳
۱۲۲۸۷
۲۴۵۷۵
۴۹۱۵۱
۹۸۳۰۳
۱۹۶۶۰۷

اﻟﻮاﺣﺪ و ﻣﺠﻤــﻮع اﻻﻓــﺮاد
اﻟﻔﺮد اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﺿﻌﺎﻓﻪ اﻟﺜﻼﺛﻪ
۱۸۸۷۴۳۶۷
۱
۱۸۸۶۵۱۵۳
۷۵۴۹۷۴۷۱
۲
۷۵۴۷۹۰۴۱
۳۰۱۹۸۹۸۸۷
۴
۳۰۱۹۵۳۰۲۵
۱۲۰۷۹۵۹۵۵۱
۸
۱۲۰۷۸۸۵۸۲۵
۴۸۳۱۸۳۸۲۰۷
۱۶
۴۸۳۱۶۹۰۷۵۳
۱۹۳۲۷۳۵۲۸۳۱
۳۲
۱۹۳۲۷۰۵۷۹۲۱

 .١در ﻧﺴﺨﻪ »ﻧﻪ ﺑﻨﺪد« آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٢در ﻧﺴﺨﻪ » «۲۴۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٣در ﻧﺴﺨﻪ » «۴۰۹۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ً
 .٤ﺟﺪول ﮐﻼ ﻣﻐﺸﻮش و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﺪاد آن ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ دوﺑﺎره ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﺻﻼح ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧﺎﺗﻤﻪ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺎ اﯾﻦ اﻋﺪاد را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠــﻒ در اﻟــﻮاح وﺿــﻊ ﻧﻤﻮدهاﻧــﺪ و ﺗﺼـ ّـﺮﻓﺎت ﺑﺪﯾﻌــﻪ در آن
ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﺎ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﺪ وﺟﻪ ﮐﻪ از ﻣﺸﺎﯾﺦ اﯾﻦ ﻓﻦ اﺧﺬ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ درﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮاد ﮐﻨﯿﻢ.
ﻃﺮﯾﻘﮥ ّاول و آن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮق اﺳﺖ ﺑﻪﺟﻬﺖ آنﮐﻪ درﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ّ
ﺳﺮی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ
و آن آن اﺳﺖ ﮐﻪ درﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻋﺪدی ﮐﻪ ﻟﻮح ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎ آن اﺑﺘﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﻟﻮح ﻣﻄﻠــﻮب ﺑــﻪ ﻫﻤــﺎن ﻋــﺪد
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ در ّاول ﻗﺪم ﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﻮی ﻣﻄﻠﺐ رﺳﯿﺪه و ﺑﺎ آن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه
و ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺣﺎل ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ّاو ل اﻣﺮ ﻃﺎﻟﺐ را ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ و ﻣﺘﺤﺪ ﺷــﺪه وﻫﻮاﻟﻤﻄﻠــﻮب .و
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺆاﻣﺮۀ وﺿﻊ اﻋﺪاد در اﻟﻮاح ّ
ﻣﺮﺑﻊ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﺪد ﻣﻔﺮوض ﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﻨﻨــﺪ و ﺑــﺎﻗﯽ را ﺑــﻪ
ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ آنﭼﻪ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ در ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻊ وﺿــﻊ ﻧﻤــﻮده ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﮑﻞ را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ اﮔﺮ آن ﮐﺴﺮ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ واﺣﺪی در ﺧﺎﻧﮥ  ۱۳و اﮔﺮ
دو ﺑﺎﺷﺪ در ﺧﺎﻧﮥ  ۹و اﮔﺮ  ۳ﺑﺎﺷﺪ در ﺧﺎﻧﮥ  ۵ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ.
۴۷
۵۹
۵۲
۶۲

۶۱
۵۳
۵۶
۵۰

۵۸
۴۸
١
۶۳
۵۱

ﻟﻮح ﻣﻄﻠﻮب

۵۴
۶۰
۴۹
۵۷

ً
ﻣﺜﻼ از  ۲۲۰ﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﺮدﯾﻢ  ۱۹۰ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ آن را ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺧﺎرج //ﻗﺴﻤﺖ ۴۸
ِ
ﺷﺪ و ﮐﺴﺮ  ۲ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  ۴۷را در ﺧﺎﻧﮥ ّاول از ّ
ﻣﺮﺑﻊ وﺿﻊ ﮐﺮدﯾﻢ و اﻋﺪاد را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ در ﺧﺎﻧــﻪﻫــﺎی
ّ
]ﻣﺮﺑﻊ[ وﺿﻊ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻫﺸﺘﻢ و ﺑﻪﺟﻬﺖ ﮐﺴﺮ ،ﯾﮑﯽ در ﺧﺎﻧﮥ ﻧﻬﻢ اﻓﺰودﯾﻢ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺷﮑﻞ را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت و ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪه را در  ۲۸۴ﻣﺮاﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﻟﻮح آن را ﺗﻤــﺎم ﻧﻤــﻮدﯾﻢ
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت:
 .١ﯾﻦ ﻋﺪد در ﻧﺴﺨﻪ ،در ﺑﯿﺮون ﺟﺪول آﻣﺪه اﺳﺖ.

رﺳﺎﻟﮥ ﺳﯿّﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

ﻗﯿﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﭼﻬﺎرم ﻫﻢ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ ﻓﺮد اول ﯾﻌﻨﯽ ۴۹۱۵۱
ّ
ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد از آن ﻣﺴﻄﺢ  ۲۳و  ۲۱۳۷اﺳﺖ واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ .اﮔﺮ ﭼﻪ از اﺋﻤﮥ اﺳﺮار ﮐﺸﻒ اﺳــﺘﺎر و
ﺟﻤﯿﻊ آن ﭼﻪ ﺣﮑﻤﺎ در ﮐﺘﺐ ﺧﻮد ّ
ﻣﺘﻔﺮق ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺰد اﺻﺤﺎب اﺳﺮار ﺣــﺮام و ﺻــﺎﺣﺐ //او ﻣﻠــﻮم
اﺳﺖ ﻟﯿ ﮑﻦ رﺟﺎ ﺑﻪ ﮐﺮم ﺣﻀﺮت ﻋﺎﻟﻢ اﻻﺳﺮار واﺛﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾــﻦ رﺳــﺎﻟﻪ را از ﻧﻈــﺮ اﻏﯿــﺎر ﻣﺨﻔــﯽ و
ﻣﺴﺘﻮر دارد و ﺣﺎل وﻗﺖ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺪری از ﺧﺎﺻﯿﺖ اﯾﻦ ﻋﺪد ﻣﺬﮐﻮر ﺷﻮد.

١٧١

۷۷ ۶۳

۷۴

۶۹ ۷۵

۶۴

۷۶

١

۶۵

۶۷

۷۳

۷۹ ۷۲ ۶۸
۶۶ ۷۸

۷۰

ﻟﻮح ﻃﺎﻟﺐ

١٧٢

و ﻗﺎﻋﺪۀ دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ اﺳﻢ ﻃﺎﻟﺐ را و آن را ﺑﺎ ﻋﺪد ﻣﻄﻠﻮب ﯾﻌﻨﯽ  ۲۲۰ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﻣﺠﻤﻮع را ﺗﻨﺼﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﯾﮏ ﻧﺼﻒ ﺳﻪ ﻋﺪد ﻃﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎﻗﯽ را در ﺧﺎﻧﮥ ّاول از ّ
ﻣﺮﺑ ﻊ وﺿــﻊ
ﻧﻤﻮده ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺗﺎ ﺧﺎﻧﮥ ﻫﺸﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻋﺪد اﺳﻢ ﻣﻄﻠﻮب را و آن را ﺑــﺎ ﻋــﺪد ﻃﺎﻟــﺐ
ﯾﻌﻨﯽ  ۲۸۴ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮع را ﺗﻨﺼﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﯾﮏ ﻧﺼﻒ ﭼﻬﺎر ﻋﺪد ﻃﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ
را در ﺧﺎﻧﮥ ﻧﻬﻢ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺷﮑﻞ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻈﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻋﻤــﻞ در روز و
ﺳﺎﻋﺖ زﻫﺮه ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ  ۲ﮐﻪ ﻋﺪد زوج اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﻣﺆاﻟﻔﺖ دارد
اﺿﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ از ﻧﺼﻒ ﻋﺪد ّاول  ۶ﻃﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﻧﺼﻒ ﻋﺪد ﺛﺎﻧﯽ  ،۸ﻋﻠـﯽ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة :ﻣﺜﺎﻟــﻪ
ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ ﻋﺪد  ۱۱۰ﺟﻤﻌﻨﺎه  ۲۲۰ﺻــﺎر  // ۳۳۰ﻧﺼــﻔﻪ  ۱۶۵وﺑﻌــﺪ ﻃــﺮح اﻟﺴــﺘﺔ ﻣﻨــﻪ ﺑﻘــﯽ ۱۵۹
واﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺪده  ۹۲ﺟﻤﻌﻨﺎه ﻣﻊ  ۲۸۴ﺻﺎر  ۳۷۶ﻧﺼﻔﻪ  ۱۸۸وﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻟﺜﻤﺎﻧﯿــﺔ ﻣﻨــﻪ ﺑﻘــﯽ
٢
 ۱۸۰رﺳﻤﻨﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﮑﻞ ﻫﮑﺬا:
۱۹۰ ۱۵۹

۱۸۴

۱۷۳

۱۷۱ ۱۸۶

۱۶۱

۱۸۸

٣

۱۶۳

۱۶۷

۱۸۲

۱۹۴ ۱۸۰ ۱۶۹
۱۶۵ ۱۹۲

و ﺷﮑﻞ را ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ واﺣﺪ را در ﺧﺎﻧﮥ آﺧﺮ از دور اول از ﺷــﮑﻞ
ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ ﺗﺰاﯾﺪ واﺣﺪی ﺑﻪ ﻗﻬﻘﺮی دور را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ رﻗﻢ  ۵را در ﺧﺎﻧﮥ آﺧــﺮ دور ﭼﻬــﺎرم ﯾﻌﻨــﯽ
ﺧﺎﻧﮥ آﺧﺮ ﺷﮑﻞ رﺳﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﺗﺰاﯾﺪ واﺣﺪ ﺑﻪ ﻗﻬﻘﺮی ﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮده ﺷﮑﻞ را ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻧﺪ ،آن ﮔﺎه  .۱۳۲از
 .١اﯾﻦ ﻋﺪد در ﻧﺴﺨﻪ ،در ﺑﯿﺮون ﺟﺪول آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٢ﻧﻤﻮﻧﻪاش :ﻃﺎﻟﺐ ،ﻋﻠﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل اﺑﺠﺪ آن  ۱۱۰اﺳﺖ ،آن را ﺑﻪ  ۲۲۰اﻓﺰودﯾﻢ ،ﺷﺪ  ،۳۳۰ﻧﯿﻤﮥ آن  ۱۶۵اﺳﺖ و ﺑﻌــﺪ از ﮐﺎﺳــﺘﻦ ﺷــﺶ،
 ۱۵۹ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ؛ ﻣﻄﻠﻮبّ ،
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل اﺑﺠﺪ آن  ۹۲اﺳﺖ ،آن را ﺑــﻪ  ۲۸۴اﻓــﺰودﯾﻢ ،ﺷــﺪ  ،۳۷۶ﻧﯿﻤــﮥ آن  ۱۸۸اﺳــﺖ و ﭘــﺲ از
ﮐﺎﺳﺘﻦ ﻫﺸﺖ ۱۸۰ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ؛ در ﺷﮑﻞ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ رﺳﻤﺶ ﮐﺮدﯾﻢ - .م.
 .٣اﯾﻦ ﻋﺪد در ﻧﺴﺨﻪ ،در ﺑﯿﺮون ﺟﺪول آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺎﻟﺐ
۷

ﻣﻄﻠﻮب

۱۸۸ ۲۱

۲۵۲

۲۱

۷

۴

۱۸۹ ۲۰

۳

۸

۸

۳

۲۵۳

۲۰

۲۳ ۱۹۰

۵

۲

۲

۵

۲۳

۲۵۴

۲۲ ۱۹۱

۲۲

۲۵۵

۱

۶

۴

۶

۱

 //و ﺷﮑﻞ ﻃﺎﻟﺐ را ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دار]د[ و ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮب را ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﻀــﯽ
دﯾﮕﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻢ ﻃﺎﻟﺐ و ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ را در ﺳﻄﺮ اول از ﻟﻮﺣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨــﻮان ذو اﻟﮑﺘﺎﺑــﺔ
درج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻟﻮح را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮده ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻢ ﻃﺎﻟﺐ و ﻋﺪد
ّ
اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ّ
ﻣﺤﺒﺖ ﯾﺎ ﻋﺪد »ﺣﺐ« ﯾﺎ »ودود« ﯾﺎ اﻣﺜــﺎل آن در
ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ و اﺳﻤﯽ از اﺳﻤﺎء
ﻟﻮﺣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذو اﻟﮑﺘﺎﺑﺔ درج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻟﻮح را ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮﯾﻦ ﻗﯿﺎس اﺳﻢ ﻣﻄﻠــﻮب را در
ﻟﻮﺣﯽ درج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻄﻠﻮب ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و درﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑــﻪ اﻧﺤــﺎء ﻣﺨﺘﻠﻔــﻪ ﺗﺼـ ّـﺮف ﻣﯽﺗــﻮان ﻧﻤــﻮد
واﻻﺷﮑﺎل ﻫﮑﺬا:
ْ
ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ

ﻃﺎﻟﺐ

ﻣﻄﻠﻮب

ﻋﻠﯽ

ﻣﺤﻤﺪ

۲۲۰

ﻃﺎﻟﺐ

ﻣﺘﺤﺎﺑﻪ

۲۸۴

ﻋﻠﯽ

۲۲۰

ّ
اﺳﻢ اﻟﻠﻪ اﺳﻢ ﻋﺮض
ّ
ﺣﺐ
ودود

۲۲۱

۲۸۳

۱۱۱

۹۱

۲۱

۹

۱۱۱

۲۱۹

۲۸۲

۲۱۸

۹۴

۱۱۲

۸

۱۸

۱۲۲

۱۱۲

۹۳

۱۱۳

۲۸۱

۲۱۹

۲۲۱

۱۱۳

۷

۱۹

ﺷﯿﺦ ﺟﻠﯿﻞ اﺑﻮ اﻟﺼﻼح اﻟﺼﻔﺪی در ﺷﺮح ﻻﻣﯿﺔ ﻃﻐﺮاﯾــﯽ ﺑﻌــﺪ از آن ﮐــﻪ ﺟﻤﻠــﻪ]ای[ از اﺣﮑــﺎم
ّ
ّ
اﻟﻤﺤﺒﺔ
ﻋﺪدﯾﻦ ﻣﺘﺤﺎﺑﯿﻦ را ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺘﻪ واﺻﺤﺎب اﻟﺨﻮاص ﯾﺰﻋﻤﻮن ان ﻟﺬاﻟﮏ ﺧﺎﺻﯿﺔ ﻋﺠﯿﺒﺔ ﻓﻲ
إذا ﺟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد واﻻﻗﻞ اﻻﮐﺜﺮ ﻓﻲ ﺷﺊ ﻣﻦ اﻟﻤﺄ ﮐﻮﻻت وأﮐﻞ اﻟﻤﺤﺐ اﻷﮐﺜﺮ واﻃﻌﻢ اﻻﻗﻞ ﻟﻤــﻦ

رﺳﺎﻟﮥ ﺳﯿّﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

ﻋﺪد ﻃﺎﻟﺐ ﯾﻌﻨﯽ  ۲۸۴ﻃﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ را در ﺧﺎﻧﮥ ّاول از ّ
ﻣﺮﺑﻊ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺰاﯾﺪ واﺣﺪ ﺑﻪ ﻧﻈــﻢ
ﻃﺒﯿﻌﯽ دور را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﺲ رﻗﻢ واﺣﺪ در ﺧﺎﻧﮥ ّاول از دور ﺛﺎﻧﯽ وﺿﻊ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻈﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ
در ﺛﺎﻧﯽ و ﺛﺎﻟﺚ را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آنﮔﺎه رﻗﻢ  ۲۰را در ﺧﺎﻧﮥ ّاول از دور آﺧﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮده ﺷــﮑﻞ را ﺗﻤــﺎم
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ در وﻗﺖ رﺳﻢ اﻋﺪاد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ از ﺷﮑﻞ ﻃﺎﻟﺐ رﺳﻢ ﺷﻮد و ﯾﮏ ﺧﺎﻧــﻪ از
ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺎ ﻫﺮ دو ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد آنﮔﺎه رﺳﻢ ﻃﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ّ
ﻣﺮﺑﻊ در
ﻇﻬﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮب درج ﮐﻨﻨﺪ و رﺳﻢ ﻣﻄﻠﻮب را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ّ
ﻣﺮﺑﻌﯽ در ﻇﻬﺮ ﺷﮑﻞ ﻃﺎﻟﺐ و
اﺑﺘﺪاء ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ﺻﻔﺤﮥ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ واﻟﺸﮑﻠﯿﻦ ﻫﮑﺬا:

١٧٣

١٧۴

ﯾﺮﯾﺪ ﻣﺤﺒﺘﻪ ﺛﻢ ﻗﺎل وﻗﺪ ﮐﻨﺖ ﺑﺨﻠﺖ ﺑﻬﺬه اﻟﻔﺎﺋﺪة وان اودﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﮑﺘﺎب ١و در اﺧﻼف ﺟﻼﻟــﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﮔﺮ دو ﺷﺨﺺ را اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ در اﻣﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻋﺪد از ﻣﺄ ﮐﻮﻻت ﯾﺎ ﻏﯿــﺮ آن//
ﻫﺮ ﯾﮏ وﻓﻖ ﯾﮑﯽ ازﯾﻦ دو ﻋﺪد در ﻟﻮﺣﯽ ﻧﻬﺎده ﺑﺎ ﺧﻮد دارﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﯿــﺎن اﯾﺸــﺎن ّ
ﻣﺤﺒــﺖ و اﻟﺘﯿــﺎم
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و ﺣﮑﯿﻢ ﻣﺠﺮﯾﻄﯽ در ﮐﺘﺎب ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺤﮑﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ وﻫﺬه اﻷﻋﺪاد إذا وﺿﻌﺖ ﻋﻠﯽ ﻃﻌﺎم
او ﺷﺮاب او ﻏﯿﺮ ذاﻟﮏ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺷﺨﺼﺎن اﻟﻒ ﺑﯿﻨﻬﻤﺎ وان رﺳﻤﺖ ﻓﻲ ﻋﻮد وﻃﺒﻊ ﺑﻬﺎ ﺧﺒﺰا وﻣﺄﮐﻮﻻ
واﮐﻠﺘﻪ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺷﺌﺖ ﻇﻬﺮ ﻣﺤﺒﺔ ﻋﻈﯿﻤﺔ ﺑﯿﻨﻬﻤﺎ وان رﺳﻤﺖ ﻓﻲ ﺛﻮﺑﮏ ﻟﻢ ﯾﻔﺎرﻗﮏ وﮐﺬ]ا[ اﻟﻤﺘــﺎع ﻓــﻲ
اﻟﺴﻔﺮ ﺛﻢ ﻗﺎل واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ان ﺗﺮﺳﻢ اﻟﻌﺪد اﻻﮐﺒﺮ واﻟﻌﺪد اﻻﺻﻐﺮ ﯾﺮﺳﻢ اﻟﻐﺒﺎر وﺗﻌﻄﯽ ﻣﻦ ﺷﺌﺖ اﻟﻌﺪد
ّ
ﻓﺎن اﻟﺼﻐﺮ ﺗﻄﯿﻊ اﻻﮐﺒﺮ ﺑﺨﺎﺻﯿﺔ ﻇﺮﯾﻔﺔ وﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﯽ اﻟﺰﺑﯿﺐ ّ
وﺣﺐ
اﻟﺼﻐﺮ وﺗﺄﺧﺬ اﻧﺖ اﻟﻌﺪد اﻻﮐﺒﺮ
٢
اﻟﺮﻣﺎن واﺷﺒﺎﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﮐﻬﺔ ﻋﺪدا ﻻ رﺳﻤﺎ واﻧﺎ اﻣﺘﺤﻨﺖ ذاﻟﮏ ووﻗﻔﺖ ﻋﻠﯽ ﺻﺤﺘﻪ.
ً
وﻗﺎل ﻓﻲ اواﺋﻞ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻻوﻟﯽ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﮑﺘﺎب اﯾﻀﺎ ﻃﻠﺴﻢ ﻟﻠﺤﺐ اﻟﺪاﺋﻢ ﯾﻀﻊ ﻃﻠﺴﻤﺎن ﺑﻄــﺎﻟﻊ
ﺳﻌﺪ واﻟﻘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺜﻮر وﮐﺬا اﻟﺰﻫﺮة ﻓﯿﻪ اﯾﻀﺎ وﺗﺮﺳﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة اﻻوﻟﯽ ﻣﺎﺗﯿﻦ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﻋﺪد اﻟﻔﺎت وﻓﯽ
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﺎﺗﯿﻦ وارﺑﻌﺔ وﺛﻤﺎﻧﯿﻦ ﮐﺬﻟﮏ اﻟﻔﺎت او اﺻﻔﺎر ﺛﻢ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎﻧﻘﯿﻦ ﻓﯿﮑﻮن اﻟﺤﺐ اﻟﺪاﺋﻢ وﯾﻘﻒ
٣
اﻟﻤﻮدة ﺑﯿﻨﻬﻤﺎ وﯾﻌﺮف ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺴﻢ ﺑﻄﻠﺴﻢ ا ﻻﻋﺪاد اﻟﻤﺘﺤﺎﺑﺔ.
وﻗﺎل ﻓﻲ ﻗﺒﺲ اﻻﻧﻮار ﻗﺎل اﻓﻼﻃﻮن ﻫﺬه اﻻﻋﺪاد اﻟﻤﺘﺤﺎﺑﺔ ﻣﻘﻨﺎﻃﯿﺲ اﻟﻘﻠﻮب ﺛﻢ ﻗﺎل واﻋﻠﻢ اﻧﻪ اذا
ﮐﺘﺒﺖ ﻓﯽ ﻃﺎﻟﻊ اﻟﺰﻫﺮة ﻓﯽ ﻗﻠﺐ ﻧﻮره وﯾﮑﻮن ذاﻟﮏ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﺰدوﺟﺎ ﻓﯿﮑﺘﺐ ﻓﯽ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻌﺪد اﻟﺰاﺋﺪ وﻫﻮ
 ۲۲۰وﻓﯽ اﻟﻘﻠﺐ اﻵﺧﺮ //اﻟﻌﺪد اﻟﻨﺎﻗﺺ وﻫﻮ  ۲۸۴ﻓﯿﺄ ﮐﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺪد اﻟﺰاﯾﺪ واﻟﻤﻄﻠــﻮب اﻟﻌــﺪد
اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻓﯿﮑﻮن ﺣﺒﺎ ﺷﺪﯾﺪا وﻫﺬ]ا[ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ وﻧﻘﻞ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺪواﻧﯽ ﻋﻦ اﻻﻓﻼﻃﻮن اﻧﻪ ﻗﺎل اذا اﺗﻔﻖ
ان ﯾﮑﻮن ﻋﻨﺪ اﺣﺪ اﻟﻌﺪد اﻻﻗﻞ ﻣﻦ ّ
ای ﺟﻨﺲ ﮐﺎن وﻋﻨﺪ اﻵﺧﺮ اﻻﮐﺜﺮ ﻣﻦ ذاﻟﮏ اﻟﺠﻨﺲ ﯾﻘﻊ اﻟﻤﺤﺒﺔ
٤
ﺑﯿﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎن ﻣﻦ ﻋﻨﺪه اﻟﻌﺪد اﻻﮐﺜﺮ ﯾﺤﺐ ﻣﻦ ﻋﻨﺪه اﻟﻌﺪد اﻻﻗﻞ.
ّ
ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﺷﮕﻔﺖ در ِﻣﻬﺮورزیﺳﺖ ،ﭼﻨﺎنﭼﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﮐﻤﯿﻨﻪ و ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﭼﯿﺰی
 .١ﺗﺮﺟﻤﻪ :اﺻﺤﺎب ﺧﻮاص را ﺑﺎور اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺪاد را
از ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﻮد و دوﺳﺖدار ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ را ﺑﺨﻮرد و ﮐﻤﯿﻨﻪ را ﺑﻪ آنﮐﻪ ِﻣﻬﺮورزی او را ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺖ ﺑﺨﻮراﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ :از اﯾــﻦ
ﻓﺎﯾﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ درﯾﻎ ﺷﺪه ﺑﻮد ]ﭘﺲ درج آن را ﻻزم دﯾﺪم[.
ُ
 .٢ﺗﺮﺟﻤﻪ :اﮔﺮ اﯾﻦ اﻋﺪاد ﺑﺮ ﺧﻮراک و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻬﺎده ﺷﻮد ،ﺑﯿﻨﺸﺎن اﻟﻔﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد .و اﮔــﺮ ﺑــﺮ
ﭼﻮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺎن و ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺎ آن ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺧﻮرده ﺷﻮد ّ
ﻣﺤﺒﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﯿﻦ آن دو ﭘﺪﯾــﺪار ﻣﯽ ﺷــﻮد؛ و اﮔــﺮ ﺑــﺮ ﺟﺎﻣــﻪ ات
ﻣﻨﻘﻮش ﮔﺮدد از ﺗﻮ ﺟﺪا ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺎر و ﺑﻨﻪ در ﺳﻔﺮ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎدۀ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﻋﺪد ﺑﺰرگﺗﺮ و ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ را ﺑﺎ ﻏﺒﺎر رﺳــﻢ
ﮐﻨﯽ و ﻋﺪد ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ را ﺑﻪ آنﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺪﻫﯽ ،و ﺧﻮد ﻋﺪد ﺑﺰرگﺗﺮ را ﺑﺮﮔﯿﺮی .ﻋﺪد ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ،ﻋﺪد ﺑﺰرگﺗﺮ را ﻣﻄﯿــﻊ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد ﺑــﻪ
ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﻇﺮﯾﻒ ﮐﻪ در ﻣﻮﯾﺰ و داﻧﮥ اﻧﺎر وﻣﯿﻮه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر آﯾﺪ و ﻣﻦ آزﻣﻮدم آن را و ﺑﺮ ﺻﺤﺖ آن وﻗﻮف ﯾﺎﻓﺘﻢ.
 .٣ﺗﺮﺟﻤﻪ :در اواﯾﻞ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻧﺨﺴﺖ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﻠﺴﻢ ﺑ ﺮای ّ
ﻣﺤﺒ ﺖ ﭘﺎﯾﺪار ،دو ﻃﻠﺴﻢ ﺑــﻪ ﻃــﺎﻟﻊ ﺳــﻌﺪ و ﻗﻤــﺮ در ﺛــﻮر ،و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻫﺮه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ّ
دراو ﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ۲۲۰اﻟﻒ و در دوﻣﯽ  ۲۸۴اﻟﻒ ﯾﺎ ﺻﻔﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و آن دو ﻃﻠﺴﻢ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﮔﺬارﻧﺪ ،ﭘﺲ
ّ
ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺎﯾﺪار اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و دوﺳﺘﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﻃﻠﺴﻢ را ﻃﻠﺴﻢ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
 .٤ﺗﺮﺟﻤﻪ :در ﻗﺒﺲ اﻷﻧﻮار آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﻼﻃﻮن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ دلﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺪان ﮐﻪ اﮔﺮ
در ﻃﺎﻟﻊ زﻫﺮه در ﻗﻠﺐ ﻧﻮرش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻗﻠﺐ ﻣﺰدوج ﺑﺎﺷﺪ ،در ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻋﺪد زاﯾﺪ ﮐﻪ  ۲۲۰اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و در ﻗﻠﺐ دﯾﮕﺮ ﮐــﻪ

←

۱

۹۲

۷

۱۸۴

۱

۷۱

۷

۱۴۱

۸

۱۸۳

۲

۹۱

۸

۱۴۰

۲

۷۰

۱۸۰

۳

۹۶

۵

۱۳۷

۳

۷۵

٤

۵

۹۵

۶

۱۷۹

۴

۷۴

۶

۱۳۶

۴

→
ّ
ﻋﺪد  ۲۸۴اﺳﺖ و ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺪد زاﯾﺪ را ﺑﺨﻮرد و ﻣﻄﻠﻮب ﻋﺪد ﻧﺎﻗﺺ راّ ،
ﻣﺤﺒﺖ ﺷﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺤﻘﻖ دواﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ
و از اﻓﻼﻃﻮن ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﮔﺎه ﻧﺰد ﯾﮑﯽ ﻋﺪد ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ از ﻫﺮ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺰد دﯾﮕﺮی ﻋﺪد ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺷـﺪ
ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ّ
ﻣﺤﺒﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و آنﮐﻪ ﻋﺪد ﺑﺰرگﺗﺮ را دارد ،دارﻧﺪۀ ﻋﺪد ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ را دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﺑﺠﺪ ۲۸۴
 .١ﻣﻌﺎدل ِ
اﺑﺠﺪ ۲۲۰
 .٢ﻣﻌﺎدل ِ
 .٣ﻋﺪد  ۲۲۰در ﻧﺴﺨﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٤اﯾﻦ ﻋﺪد در ﻧﺴﺨﻪ ،در ﺑﯿﺮون ﺟﺪول آﻣﺪه اﺳﺖ.

رﺳﺎﻟﮥ ﺳﯿّﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب

ّ
اﻣﺮ ﮐﻠﯽ و ﻋﻤﺪۀ ﺷﺮوط ﻻزﻣﻪ درﯾﻦ ﻋﻤﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺎل زﻫﺮه اﺳﺖ وﮐﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ درﺟﺔ اﺷﺮف اﺣﺴﻦ
ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ اوﺿﺎﻋﻬﺎ واﺣﻮاﻟﻬﺎ ﻓﺄﻓﻬﻢ .ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﻼﻃﻮن اﺧﺘﯿﺎر وﺿﻌﯽ از اوﺿﺎع ﻓﻠﮑﯽ ﻧﻤــﻮده
ﻧﺰد ﻃﻠﻮع زﻫﺮه اﯾﻦ دو ﻋﺪد را ﺑﺮ دو ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻘﺮاض رﺳﻢ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻘﺎﺑــﻞ زﻫــﺮه ﻧﺼــﺐ
ﻧﻤﻮده ﭼﻮن زﻫﺮه ﺷﺮوع در ارﺗﻔﺎع ﻧﻤﻮده اﺣﺪ اﻟﻘﻄﻌﺘﯿﻦ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮی ﮐﺮد و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
آن ﻧﻤﻮد و ﻣﻨﺠﺬب ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﺷﺪ .ﻗﺎل ﻓﻲ ﻗﺒﺲ اﻷﻧﻮار اﻋﻠﻢ ان اﺣﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ اﻫﻞ ﻫﺬ]ا[ اﻟﻔــﻦ
رﺻﺪ ﻓﯽ وﻗﺖ ﻃﺎﻟﻊ اﻟﺰﻫﺮة وﻫﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﻓﻬﺎ وﮐﺘﺐ اﻻﻋﺪاد اﻟﻤﺘﺤﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﯽ ﻓﺨــﺬی ﻣﻘــﺺ ووﺿــﻌﻪ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻓﺎﻟﺘﻘﯽ اﻟﻤﻘﺺ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ واﺳﻄﺔ وﻫﺬ]ا[ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻻﻋﺪاد.
٢
١
و ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﺷﻔﯽ در رﻣﻮز اﻷﺳﺮار ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﺪد ﻣﺤﺐ ﺑــﺎ رﻓﺪ و ﻣﺤﺒــﻮب ﺑــﺎ رک ﺟﻤــﻊ
ﻧﻤﻮده در ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻊ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ﻫﺮ دو ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺮده ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻃﺮﯾﻖ
وﺿﻊ اﻋﺪاد درﯾﻦ وﻓﻖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ّاوﻻ آن ﻋﺪد را از ﯾﮏ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ در ﺑﯿﻮت ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻌﺪه از ﻋﺪد
ﻣﻔﺮوض  ۱۴ﻋﺪد ﮐﻢ ﮐﺮده ﻣﺎﺑﻘﯽ را در ﺳﻪ ّ
ﺣﺼﻪ ﻧﻤﻮده //واﺣﺪی را از دو ﺛﻠﺚ ﺑﺮ ﺛﻠﺚ اﻓﺰوده ،ﺛﻠــﺚ
ﻣﻊ واﺣﺪ را ﻣﺤﺎذی  ۸و دو ﺛﻠﺚ اﻟﻮاﺣﺪ را ﻣﺤﺎذی  ۷رﺳﻢ ﻧﻤﻮده ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺛﻠﺚ و واﺣــﺪ و
دو ﺛﻠﺚ اﻻ واﺣﺪ ،واﺣﺪی اﻓﺰوده آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺤﺎذی  ۶و  ۵رﺳﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ
ﺳﻪ  ۳ﻋﺪد اﻓﺰوده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﺤﺎذات  ۴و  ۳رﺳﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ ]ﺑــﻪ[ ﻫــﺮ ﯾــﮏ واﺣــﺪی اﻓــﺰوده در
ﻣﺤﺎذات  ۱و  ۲رﺳﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﻗﺪر ﺑﺎﻗﯽ را ﺛﻠﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺛﻠﺚ را ﺻﺤﯿﺢ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﻮده ﻧﻘﺼﺎن
را در ﺟﺎﻧﺐ ﺛﻠﺜﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻋﺪه را ﻣﻨﻈﻮر دارد ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻋﺪد اﻗﻞ و ﺑﻪ ﺧــﻂ دﯾﮕــﺮ از
ﻓﻀﻼء ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻣﺪ ﮐﻪ اﻋﺪاد را در دو ﺷﮑﻞ ﺑﺮﯾﻦ وﺿﻊ درج ﻧﻤﻮده
٣
۲۲۰
۲۸۴

١٧۵

و ﮔﻔﺘﻪ اﮔﺮ ّ
ﻣﺮﺑﻊ رک را ﺑﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮﺧﺎﻧﻪ]ای[ و رﻓﺪ را ﺑﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮﺧﺎﻧﮥ دﯾﮕﺮ ﮔﺬارﻧﺪ ،ﮐﺒﻮﺗﺮان رﻓﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ
ﻣﺮﺑﻊ رک را در ﻟﺸﮑﺮ دﯾﮕﺮ ،ﻟﺸﮑﺮ ّ
ﻣﺮﺑﻊ رﻓﺪ را در ﯾﮏ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺪارﻧﺪ و ّ
رک روﻧﺪ و اﮔﺮ ّ
ﻣﺮﺑﻊ رﻓﺪ ﻣﯿﻞ
ﻣﺮﺑﻊ رک و ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮ رک آﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎﺑﺖ ّ
ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ّ
ﻣﺮﺑﻊ رﻓﺪ ﺑﺎﺷﺪ دوﺳﺖدار ﺣﺎﻣﻞ
ّ
ﻣﺮﺑﻊ رک ﮔﺮدد و رک ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ رﻓﺪ را و ﻣﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف رک و ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻢ ﻃﺎﻟﺐ و ﻣﻄﻠﻮب را
در ﻣﯿﺎن ّ
ﻣﺮﺑ ْﻌﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد دارد .اﯾﻦ ﺑﻮد آن ﭼﻪ وﻗﺖ اﻗﺘﻀــﺎء و زﻣــﺎن//
ّ
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﻮده اﯾﺮاد آن را درﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ؛ واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ اوﻻ و آﺧﺮا واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وآﻟﻪ.
رﻓﺪ
رک
۶۰
۶۱
١٧۶

۴۷
۵۴

۵۹
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ﺟﺎی ﻧﺎم
ﻃﺎﻟﺐ

۵۷

۵۲
۶۲

۵۱

۵۶
۵۰

۶۳

۷۶
۴۹
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۶۳
۷۰

۷۵

۶۹

ﺟﺎی ﻧﺎم
ﻣﻄﻠﻮب

۶۸
۷۸

۶۷

۷۴

۶۴

۷۳
۷۲

۶۵

۶۶

۷۹

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﻓﺎرﺳﯽﻧﺎﻣﻪ ،ﻧﺸﺮ ﻫﻤﺎ ،ﺗﻬﺮان.۱۳۶۳ ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۴۱۲۸ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان.
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۸۳۹۲ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان.
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