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  در بارۀ اعداد متحاب سیّد مسیح حسینیرسالۀ 
  ١محمود شهیدی

  سرآغاز
  اعداد متحاب

یژگی مقسوٌم علیه مورد بررسی ذهن های اعداد همواره های اعداد طبیعی از دوران باستان در تحلیل و
های بشر در این حــوزه زا، اسرارآمیز و خرافی، انگیزۀ پژوهشو شاید با ماهّیتی سرگرمی  انسان بوده

ها در چند گونه، در ریاضیات  بندی آنهای اعداد و طبقهجمع مقسوٌم علیه اند. توّجه به حاصل بوده
   یونان و دورۀ اسالمی جزو مباحث جاری نظریۀ اعداد بوده است.

nبــه صــورت  n اگر عــدد a .b .ca b g= دســتور محاســبۀ  ،بــه عوامــل اّول تجزیــه شــده باشــد
 هایش، چنین است: جمع تمام مقسوٌم علیه حاصل

a b c(n)
a b c

a+ b+ g+- - -
s = ´ ´

- - -

1 1 11 1 1
1 1 1

  

 تنهــا مقســوٌم  هم به n جا خود در این
ً
عنوان مقسوٌم علیه (ناســره) منظــور شــده اســت. معمــوال

 شود: خوانده می S(n)شوند که در این صورت مجموعشان  های حقیقی (سره) منظور می علیه
S(n) (n) n= s -  

وع باشد: عــددی کــه مجمــ» تام«ترین و نخستین یافتۀ یونانیان در این زمینه، اعداد شاید ساده
 هایش با خوِد آن عدد برابر است، یعنی  مقسوٌم علیه

(n) n
S(n) n
s =

=
2

  

تر از خــوِد هایشان کمهستند که مجموع مقسوٌم علیه» ناقص«؛ گونۀ دیگر اعداد، ۲۸و  ۶مانند 
ترند های خود کوچکهستند که از مجموع مقسوٌم علیه» زاید«؛ دستۀ دیگر اعداد ۸عدد است مانند 

                                                    
 mahmoudshahidy@gmail.comگر تاریخ علم؛  پژوهش .١



 

  

١۴٨ 

n. اقلیدس، دستوری برای استخراج اعداد تام، عرضه کرده است. اگــر ۱۲مانند  -2 اّول باشــد،  1
  گاه عدد زیر تام خواهد بود: آن

n n( )- -12 2 1  
؛ ایــن گونــه شــامل »متحاب«اند، یعنی اعداد ای دیگر از اعداد را نیز معّرفی کردهیونانیان گونه

 عکس. ست و بهشان برابر دیگریهای یکیهایی از اعداد است که مجموع مقسوٌم علیهزوج
S(n) m
S(m) n

=
=

  

است. در ریاضیات  ۲۸۴و  ۲۲۰تنها یک زوج از این گونه در ریاضیات یونانی گزارش شده که  
ۀ حّرانی عرضه شد و دورۀ اسالمی، نخستین بار دستوری برای استخراج این اعداد توّسط ثابت بن قّر 

الــدین فارســی و محّمــدباقر  رقمی متحاب توّسط کمال رقمی و هفت م، دو زوج پنج۱۷ق/۱۱تا قرن 
دانان اروپایی کشف شد. پرداختن به ایــن  های دیگری توّسط ریاضی یزدی پیدا شد؛ همچنین زوج

معّرفــی شــدند (نکـــ: گانه و چندگانه  ویژگی بعدها در قرن بیستم توسعه یافت و اعداد متحاّب سه
 گاه: گانه باشند، آن اعداد متحاب سه lو  m ،nدیکسون). اگر 

(l) (m) (n) l m ns = s = s = + +  
در نظریــۀ  ١»اعداد اجتماعی«ای دیگر نیز گسترش یافت و همچنین دایرۀ اعداد متحاب به گونه

 را در نظر بگیرید، اگر kn تا n1 ، n2اعداد معّرفی شدند: اعداد 

k

S(n ) n
S(n ) n
...
S(n ) n

=

=

=

1 2

2 3

1

  

  هستند.  kدهند یعنی آنها اعداد اجتماعی با رتبۀ  می kاین چند عدد تشکیل یک حلقۀ اجتماعی به طول 
ی کرد.  ۲اجتماعی با رتبۀ توان حالتی خاص از یک حلقۀ اعداد  اعداد متحاب را در واقع می

ّ
تلق

(ج.  المعارف تــاریخ علــوم عربــی دایرةو  نامه فارسیمطالب مفّصل در بارۀ اعداد متحاب در کتاب 
  مطرح شده است. ٢)۲

دانــان حــوزۀ نظریــۀ ای در میان ریاضــیهای گوناگون به طور فزایندهبندی اعداد با ویژگیدسته
اند. برای ها و اصطالحات بسیاری از هم متمایز شدهگونه اعداد در یک قرن اخیر در جریان بوده و

  مراجعه شود. ٣نشده در نظریۀ اعداد مسائل حل های گوناگون به کتاب نمونه

                                                    
1. sociable numbers 
2. Encyclopedia of the history of Arabic science 
3. Unsolved problems in number theory 
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  ۵ای از حلقۀ اعداد اجتماعی با رتبۀ  نمونه

  دستور یافتن اعداد متحاب
 می

ً
ده شــای از اعــداد متحــاب عرضــه  آید، توّسط ثابت بن قّره برای محاسبۀ دسته دستوری که ذیال

  دست نمی های متحاب از این قاعده به است؛ این دستور جامع نیست و برخی زوج
ً
 ۱۱۸۴آیند. مثال

  دست آمد.  به» نینیکولو پاگانی«یتالیایی توّسط جوان شانزده سالۀ ا ۱۸۸۶که در  ۱۲۱۰و 
  که  هر سه، عدد اّول باشند، چنان rو  qو  pاگر 

 np -= ´ -13 2 1, nq = ´ -3 2 1  
r p q pq= + +  

 گاه دو عدد زیر متحاب خواهند بود: آن
nM pq= ´2  
nN r= ´2 

که در متن رساله هم دیــده خواهــد شــد  بسیار مهم است. چنانr و p ، q شرط اّول بودن اعداد
  اند. دانان با نادیده گرفتن این شرط در محاسبۀ اعداد متحاب به خطا افتاده برخی ریاضی

  دربارۀ رساله
هایی به زبان عربی و نیز به عنوان بخشی در ریاضیات دورۀ اسالمی، مبحث اعداد متحاب در رساله

های حساب فارسی مطرح شده است. در میان آثار به جا ماندۀ این مبحث، رســالۀ  از برخی کتاب

ان فارسی است. اثری مستقل و مفّصل در زب -که در ادامه معّرفی خواهد شد  -سّید مسیح حسینی 
ی ملک نگه در کتاب ۱/۶۳۷۹نسخۀ یگانۀ این رساله به شمارۀ 

ّ
  داری می خانه و موزۀ مل

ً
شود و تقریبا

فاقد مطلب جدیدی در بارۀ اعداد متحاب و در واقع شبیه گزارش کوتاهی از کار پیشینیانش است. 
انــد:  فزوده است کــه از آن جملهها اهایی آورده و نکاتی بر آنحسینی از آثار افراد بسیاری نقل قول



 

  

١۵٠ 

بیرونی، ابن سینا، مجریطی، قطب الدین شیرازی، غیــاث الــدین اصــفهانی، محّمــد بــاقر یــزدی، 
ق دوانی، حسین کاشفی،  دهدار شیرازی، بــونی، غیــاث الــدین جمشــید  شمس

ّ
الدین آملی، محق

ثــار در حــوزۀ علــم الدین علی یزدی ...؛ رسالۀ وی مانند برخــی آ کاشانی، دشتکی شیرازی، شرف
اعداد، پیوندی هم با مسائل شبه علم نظیر طلسمات دارد. در پایان، حسینی اشــارۀ مختصــری بــه 

کند. اثر مورد بررسی، رسالۀ نخست های وفقی) میچگونگی توزیع اعداد متحاب در الواح (مرّبع
  ای است. موضوع دو رسالۀ دیگر جفر و رمل است. از یک مجموعۀ سه رساله

اند این است که در این رساله،  مهم در مورد نام افرادی که در زمینۀ اعداد متحاب کار کردهنکتۀ 
تــذکرة األحبــاب فــي بیــان ای مهم با عنــوان  آید. وی رساله الدین فارسی به میان نمی نامی از کمال

  رود. دارد که اثری مهم در زمینۀ نظریۀ اعداد به شمار می التحاب
و   بنــدی سطری نوشته شده است. تمامی مــتن پاراگراف۱۲صفحات  نویس رساله در متن دست

ی با // نشان داده شــده 
ّ

شیوۀ نگارش امروزی به متن ِاعمال شده است. گذار از صفحات نسخۀ خط
ب آمده و پانویس است. مطالب افزوده

ّ
ص » م«های مصّحح با  شده توّسط مصّحح درون قال

ّ
مشخ

  شده است.

  مؤلّف رساله
ق زنده بوده است. همچنین در دو نسخۀ ۱۰۸۷آید حسینی در سال  غاز این رساله بر میکه از آ چنان

  شود:  به عنوان کاتب دیده می» سّید مسیح حسینی«خانۀ مجلس شورای اسالمی نام محفوظ در کتاب
، از حسین بــن شــهاب الــدین هدایة األبرار إلی طریقة األئمة األطهارشامل  ۱۴۱۲۸مجموعۀ  ·

ثبــت و در پایــان نــام  ۱۰۹۵رمضــان  ۲۲. تاریخ فراغت از کتابــت ١شواهد الملکیةالعاملی و 

 استنساخ، شهر اورنگ
ّ

در ایالت ماهاراشترا، شمال شــرقی  -آباد  کاتب آورده شده است. محل

 نوشته شده است. -بمبئی 
 چندین نفر در  ۱۸۳۹۲در جُـنگ  خالصة المناقب في فضل موالنا علّی بن أبی طالب ·

ّ
که خط

بعــد از  ۱۰۹۸شود. تاریخ کتابت: نیمۀ نخسِت روِز نخسِت هفتۀ دوِم ماه یــازدهم  ن دیده میآ

 استنساخ بنــدر ســوَرت  هجرت است، که باید شنبه ششم ذی
ّ

در ایالــت  -القعده باشد. محل

 ثبت و رساله به سّید امیر غازی تقدیم شده است. -گجرات، نوار ساحل غربی هندوستان 
خــوان بــه نظــر  الــذکر هم های فوق الۀ اعداد متحاب با سال کتابت رسالهحدود سال تألیف رس

ف و آن کاتب، اظهار نظر قطعی نمی می
ّ
  توان کرد.  رسد، اّما در این باب یکی بودن این مؤل

                                                    
  محّمد امین استرآبادی فواید مدنیةاز سّید نور الدین العاملی در رّد  .١
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ســّید «نیز به نام  رسالة في إمکان تثلیث الزوایاچنین بنا به گزارش روزنفلد / احسان اوغلو،  هم
؛ پس از بررسی مقّدمۀ اثر ١) موجود است۲۷۳۲لی، ش: یه (سلیمانیه، اللهدر ترک» مسیح حسینی

ست که توّسط شخصی به نام سّید  یادشده معلوم شد که آن رساله اثری چاپی و به زبان ترکی عثمانی
ف رسالۀ مورد نظر در این مقاله باشد.  ق تألیف شده است و نمی۱۲۳۷حسین در 

ّ
  تواند مؤل

  
یس فارسی سّید مسیح حسینی در بارۀ اعداد متحاب الۀ دستتصویر صفحۀ آغاز رس   (نسخۀ کتابخانۀ ملک) نو

  متن رساله
ه الّرحمن الرحیم وبه نستعین

ّ
  بسم الل

ه رّب 
ّ
ه الغنی إوبعد فیقول المفقر  .جمعینأالعالمین والصلوة علی نبّیه محمد وآله  الحمد لل

ّ
لی الل

یکــی از  ٢سبع وثمــانین والــف هجــری ۀشهور سنسّید مسیح الحسینی که در اوایل شهر رجب از 
هأ - دوستان

ّ
ال کرد که آیا عددین متحابین منحصر است در همین دو ؤمقدار س بی ۀازین ذّر  – عزه الل

هم رسند و فقیر ه است یا ممکن است که عدد دیگر نیز برین نسبت ب ۲۸۴و  ۲۲۰عدد مشهور که 
یست و حکماء اعداد دیگــر نیــز بــرین نســبت در جواب گفت که متحابین منحصر درین دو عدد ن

گونــه اعــداد  هــا بســیاری ازیــن آن ۀامرؤمــه اند که بــاند و قاعده بل قواعد ذکر کردهاستخراج نموده

                                                    
  ۳۷۰صفحۀ  .١
  زار و هشتاد و هفت قمریه .٢
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اســتخراج اعــداد  ۀرساله و برهان بــر طریقــ »ره«توان نمود و موالنا محّمد باقر یزدی  استخراج می
سبب چیست که مشهور بین االنام همین دو عــدد  آن عزیز گفت که پس .اندمتحابه تصنیف نموده

ســبب  کــهو پس فقیــر گفــت  ؛است در اکثر کتب که ذکر این مطلب شده همین دو عدد ذکر شده
قبل از ایــن دو عــدد  ،ست از اعداد متحابه ل عددیست که این اّو ا خاص آن /شهرت این دو عدد /

اعداد ماتحت این دو عدد  ءاستقراه ب که یافت شود چنان نسبت ممکن نیست که دو عدد دیگر برین
انــد کــه اند چــون دیــدهشود و بعضی از حکماء که این مطلب را در کتب خود ذکر نموده ظاهر می

در استخراج اخــوات  ١ءشود به ذکر این دو اکتفا نموده استقصا مقصود از همین دو عدد حاصل می
انــد گمــان نــد و همــین دو عــدد را دیــدهاچون در آن کتب نظر کــرده [م]اند و بعضی مرد آن ننموده

  .که متحابین منحصر است درین دو [اند]کرده
چه به نظر تو رسیده باشد از کــالم  آن ۀست که خالصا پس آن عزیز گفت که درخواست من آن

نحوی کــه ه این مطلب به عداد و غیر آن از امور متعلقه ب]ا[حکماء و اکابر در قواعد استخراج این 
کــه  آن ه [ســبب]فقیر گفــت کــه بــ .درج کنی [ای]طمئن شود به جهت  من در رسالهخاطر به آن م

ست محتاج به وسعت وقت و مساعدت زمان و  نحو این امور فوق طاقت نیست این امریه ض بتعّر 
مراجعت به کتب حکماء و غیر آن و فقیر درین هنگام بر جناح سفر است و بر هیچ یک از این امور 

 
ّ
الحاصل فقیر هر چند عذر گفتم  .د نمودیز باز سؤال را تکرار کرد و ایمان مؤکّ آن عز .ن نیستمتمک

المأمور معذور و بــه  ۀآخراالمر به فرمود .تر نمود نمود قبول نکرد و اقتراح بیش ٢استفاءو مبالغه در 
ه کالم حکما و مشــّید بــه مستشهد ب/ چند در این مطلب/ [ای]حسب مساعدت وقت و زمان کلمه

نظر ارباب نظر رسد فمن عفی وأصلح فأجره علی ه اّمید که چون ب .علما درین اوراق ثبت نمودبیان 
ه

ّ
نظر لطف اصالح نمایند وهــا أنــا أشــرح فــي ه یل عفو بر معایب آن بنویسند و بذعمل نموده  ٣الل

  :٤المقصود بعون الملک المعبود

  مقّدمه
ز آن عدد اســقاط کننــد ایــن را عــّد کنــد و را مرة بعد اخری ا را گویند که چون آن جزء عدد عددی

  چیزی باقی نماند مثل یک نسبت به یازده.
  .۶عدد تام آن است که اجزای آن مساوی آن باشد مثل 

                                                    
  در نسخه: استقصار .١
  روی برگرداندن .٢
م .٣   هر که [از کاستی] درگذرد و نکو سازد، پاداشش بر یزدان بایسته است. 
  پردازم. م و اکنون به یاری خداوندگار به شرح مقصود می .٤
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  عدد زاید آن است که اجزای آن بیش از آن باشد مثل دوازده.
  .۴عدد ناقص آن است که اجزای آن کمتر از آن باشد مثل 

  .۳نشود به متساویین مثل عدد فرد آن است که منقسم 
  .۵ست که جز واحد آن را عّد نکند مثل  فرد اّول و آن را عدد اّول نیز گویند عددی

و این عدد عاّد همیشه  ۹ست که عددی دیگر غیر واحد آن را عّد بکند مثل  فرد مرّکب و آن فردی
  باشد فرد.می

  .۲عدد زوج آن است که منقسم شود به متساویین مثل 
ســت کــه گفته عــددی تفهیمالزوج نزد حکماء همچنان که اوستاد ابوریحان در کتاب  عدد زوج

چون آن را تنصیف کنند و نصف آن را تنصیف کنند و همچنین مّرة بعد اخری قبول تنصیف کند تــا 
 هکه اقوال علما را در تعریف زوج الزوج نقل نمود بعد از آن شفاواحد و شیخ ابو علی در ارثماطیقی 

الزوج به حقیقت عددی بود که نصف آن زوج باشــد و نصــف هــر  نزد من آن است که زوج گفته/ /
  .۱۶نصف از آن که غیر واحد است زوج بود مثل 

ست که در سلسلۀ تضاعیف أقول اولی و اخصر در عبارت آن است که گویند زوج الزوج عددی
  ضاعیف واقع نیست. که در سلسلۀ ت آن تجه هنیست ب ضاثنین واقع شود و این تعریف منقو

که مذکور شــد و دیگــر  اصطالح است یکی اصطالح حکما چنان والزوج د بدان که زوج :فایده
الدین علی  که موالنا شرف دانند چنانایشان قبول تنصیف را تا واحد شرط نمی ؛اصطالح ارباب وفق

تصریح به آن نمود گفته که زوج که آن را نصف صحیح باشد اگر نصف  غایة المرادیزدی در رسالۀ 
خــواه انقســام  در عرف این فنشود آن را نیز نصف صحیح باشد تعبیر از آن به زوج الّزوج کرده می

و یکی از علمای این فّن در تعریف آن چنــین گفتــه کــه  ۱۲و خواه نه مانند  ۱۶پذیرد تا واحد مانند 
ها زوج باشد و این تعریف نیز  که عدد زوج آن را عّد کند به مّراتی که عدد آن ست زوج الزوج عددی

است کما الیخفی و جمعی که از این معنی اطالع ندارند این تعریفات را  ۱۲و  ۱۶شامل هر یک از 
الّزوج بودن شــرط  که در زوج دانند فال تغفل و بدان که کالم فریقین صریح است بر آن متناقض می

در کتــاب  »ره/ «تر از یک مرتبه قبول تنصیف کند و موالنا محّمد باقر یزدی / آن عدد بیشاست که 
و گفته الــزوج ان قبــل التنصــیف اکثــر مــن مــرة الــی الواحــد  هتصریح به این نمود عیون الحساب

الزوج پس بنا بر این اثنین داخل در تعریف زوج الــزوج نخواهــد بــود و جمعــی کــه آن را در  فزوج
واحد منتهــی شــود و  [به] الزوج آن است که در تنصیف اند که زوج دانند گفتهوج داخل میالز زوج

که بر تقدیر داخل  آن تجه هتر است ب گفته که این تعریف نزد من به صواب نزدیک ة التاجدرّ صاحب 
و الزوج از واحد منتظم بود احکام تناسب آن را شامل کرد  بودن اثنین در تعریف سلسله اعداد زوج

قین قول اّول را راجح مینفایس الفنون صاحب 
ّ

  دانند.نیز درین قول تابع او شده؛ محق



 

  

١۵۴ 

  عددین متحابین
؛ چه اجــزای دو صــد و ۲۱۴و  ۲۲۰دو عددند که اجزای هر یک مساوی عین آن دیگری باشد مثل 

کنیم ست و چون این اعداد را جمع  ۱۱۰و  ۵۵و  ۴۴و  ۲۲و  ۲۰و  ۱۱و  ۱۰و  ۵و  ۴و  ۲و  ۱بیست 
ست  ۱۴۲و  ۷۱و  ۴و  ۲و  ۱شود که اعظم متحابین است و اجزای دو صد و هشتاد [و] چهار  ۲۸۴

شود که اصغر متحابین است و این دو عدد البته یکی از اعداد  ۲۲۰و چون این اعداد را جمع کنیم 
د متحابــه استخراج اجزای عــد تجهه از این ضابطه ب/ ناقصه بود و دیگری از اعداد زایده و ما بعد/

ه تذکر نماییم که به منزلۀ میزانی باشد از جه
ّ
  .تصحیح آن ان شاء الل

  تنبیه
در تعریف هر یک از عدد تام و ناقص و زاید و متحابه به جای  ج العلومذانمومحقق دوانی در رسالۀ 

کــه عــددین متحــابین دو عــدد  اند پس در تعریف اعداد متحابه چنین گفته اجزای کسور ذکر نموده
که کسر اخص است از  آن تجه ست که کسور احدهما مساوی دیگری باشد و این سدید نیست بها

چه جزء عدد چنان که مذکور شد عبارت است از هر عددی که عّد کند آن را اعــم از آن کــه  ،جزء
 واحد صحیح  .آن عدد ۀیکی از کسور تسعه آن باشد یا نه و کسر عبارت است از اجزای خاص

ً
مثال

هست و از کسور آن نیست و بیان این سخن علی االجمال آن است که کسر بــر دو  ۲۲۰ از اجزای
ست که تعبیر از قسم است یکی منطق و آن کسور تسعه است و دیگری اصم و آن عبارت از کسوری

آنها به لفظ واحد نتوان کرد مثل یک جزو از یازده جزو لیکن محاسبین هر گاه کسر مطلق استعمال 
یشان یکی از کسور تسعه باشد و اگر مراد یکی از کسور اصمه یا اعــم از منطــق و اصــم کنند مراد ا

 در باشد تعبیر از آن به جزء کنند نه کسر چنان که به تتبع موارد استعماالت ایشان ظاهر می
ً
شود مثال

از آن به جزء کنند نه به کسر/  ا الکم/ عمل قسمت چون قدر باقی از مقسوٌم علیه نسبت دهند تعبیر 
نطقه و اصمه باشد موهم خالف پس استعمال لفظ کسر در موضعی که مراد اعم از کسور مُ  یخفی.

خطاست خصوص در حدود اشیاء و حضرت عقل حادی عشر  ۀمقصود است و این نزد علماء در قو
مذکوره نوشــته  ۀتعلیقی که بر رسال ۀدر رسال »ره«الدین منصور شیرازی  غیاث الحکماء امیر غیاث

  .١ن معنی را تصریح نموده فمن أراده فلیطلبه من هناکای

  فصل
دققین موالنــا مــقــدوة ال در ذکر جمله از اسرار و احکام اعداد متحابه حضرت زبــدة المحققــین و

اند که مزاج هر نوعی از مرکبات را از دیوان فرموده حلل مطرزدر کتاب  »ره« الدین علی یزدی شرف

                                                    
یدش. ترجمه: و هر که آن را بخواهد از آن .١   جا بازجو
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مفروض از اجزای ارکان چهارگانه معین شده و عرض محدود در افاضل احسن کل شئ خلقه نصبی 
کّمیت هر یک از تألیفیات مقرر گشته که از چه افراد آن نوع اگر در افراط از حد اعــالی آن تجــاوز 
نماید یا در تفریط از حد أدنی آن قاصر آید فساد پذیرد و هر آینه مقادیر حضیض امزجه مرّکبــات را 

تلفه در مالیمت و منافرت باشد و تقارب و تباعد انــواع مرّکبــه و تماثــل و های مخبا یکدیگر نسبت
گاه باشد اگــر  تضاد آثار و خواص متفرع بر آن است و ذکی خبیر که خواص اعداد و احکام نسب آ

که به کشف بســی از / درین نکته از سر امعان تدّبر نماید و عون هدایت و توفیق دستگیر آید شاید/
 واقف بر اعداد متحابه و خاصّیت آن چون اصل مذکور اینک  گردد.ز یار فاغوامض حکم و اسر

ً
مثال

گواهی دهد که اگر حقیقی مزاج دو نوع به نسبت  بعضی از آن اعداد واقع شود  سیدریابد بهمانا حد
میان ایشان میل و مالیمتی مخصوص باشد و چون دو فرد از آن دو نوع را مقــاربتی مکــانی افتــد و 

بیجــاده شد شاید که یکی منجذب گردد به آن دیگری چنانچه مقناطیس  و حدید و کاه و مانعی نبا
و چون تذکر نماید که یکی از عددین متحابین البته از اعداد زایده بــوده و یکــی از  .رودمی مشاهد

ذب اعداد ناقصه و زایده را غلبه و تأثیر الزم است و ناقص را استعداد و تأثیر حاصل  گردد که چرا ج
و از میامن حسنات این زمان کثیر البرکات است  .مذکور از یک طرف است و انجذاب از یک طرف

هاست تا از نظر عقول فحول فضال و اذکیا از ائمه حکمــت  و که ازین گونه حقایق و اسرار که سال
گــردد وأشــکر معقول پوشیده و محجوب است در مثال این مجال به این منوال روشن و مبــّین مــی

  لواهب الفیض.
مین السید الداماد در کتاب 

ّ
اند که اعداد متحابه  فرموده جذوات طور سیناو حضرت ثالث المعل

ها  بالغ کرده است نسبت به یکدیگر متجاذب که امام الحکماء افالطون الهی در استقراء خواص آن
و عدد ناقص و زاید از هر د/ کند و آن عبارت است / و متعاشق و به سمت یکدیگر متواجه و متحاد

 ۲۸۴و  ۲۲۰که مبلغ اجزای زاید مساوی ناقص و مبلغ اجزای ناقص مساوی زاید بوده باشد ماننــد 
که ابتدای عددین متحابین از ایشان است و در اقل از آن استخراج اعداد متحابه صورت امکان ندارد 

  .که مرتبۀ دوم اعداد متحابه است ۱۸۴۱۶و  ۱۷۲۹۶و مانند 
ق دو

ّ
هذان العددان الیوجــدان فــي مرتبــة العشــرات «گفته:  ج العلومذانموانی در رسالۀ و محق

 مرتبــة اال متحابــان
ّ

. و ١»وابتدائه من مرتبة المآت ثم یوجد في غیرها من المراتب والیوجد في کــل
غایــة ثانیه از کتــاب  ۀدر اواخر مقال ٢حکیم فاضل ابوالقاسم مسلمة ابن احمد المجریطی اندلسی

                                                    
ســت، ســپس در مراتــب دیگــر یافــت  رقمی شوند و آغازشــان از اعــداد سه (متحاب) در بین اعداد دو رقمی یافت نمیترجمه: این اعداد  .١

  شود. شوند و در هر مرتبه فقط یک زوج متحاب دیده می می
  )۳۹۸دانشمند اندلسی (د. حدود  .٢
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هندیست که از اعاظم  ٢ۀفرموده که مستنبط عددین متحابین کهن ١وأحق النتیجتین بالتقدیم یمالحک
اند که او اقسام اعداد را ذکر حکمای هند است و متأخرین بر حکم اقلیدس صوری استدراک نموده

 کرده و بسیار از احکام آن
ً
غافل  ها بیان نموده و از ذکر این اعداد و طریق استخراج و احکام آن مطلقا

فانه قال واستدرکوا ذلک علــی اقلیــدس  العجم یةشرح المنشده کما نقل ابو الصالح الصفدی فی 
  ٣.ما قیل کم ترک االول لآلخربه ذالک ولم یذکره قلت واالعتذار توقالوا فا

  فصل
که عدد زوج الّزوج از سلسلۀ تضاعیف اثنــین / بدان که قاعده در استخراج اعداد متحابه آن است/

 همان زوج الزوج مفروض را مع ینمااخذ 
ً
 واحدی بر آن افزاییم و ایضا

ّ
یم و زوج الزوج قبل آن را اال

واحدی از زوج الزوج بعد ما بعد آن نقصان کنیم اگر دو عدد ازین عمل حاصل آید هر دو  فرد اّول 
ثه را اگر پس جمع کنیم افراد ثال .باشند ضرب کنیم إحداهما را در دیگری و حاصل فرد ثالث باشد

ضرب کنیم زوج الزوج مفروض را در فرد ثالث که حاصــل  .چه حاصل آید آن نیز فرد اّول باشد آن
اصغر متحابین است و دیگر یکی مرتبه ضرب کنیم همان زوج الزوج را در مجموع افراد ثالثــه کــه 

ه وارقاه الی م
ّ
راقی الکمال. مثال حاصل اکبر متحابین باشد و هذه القاعدة من فوائد اصحابنا اید الل

 واحدی حاصل آمد  ۲را و بر آن افزودیم  ۴آن اخذ نمودیم 
ّ

و این فرد اّول است بــاز همــان  ۵را اال
و این نیز فــرد  ۱۱که زوج الزوج بعد بعد آن است نقصان کردیم باقی ماند  ۱۶چهار را مع واحد از 

و چــون ایــن  .د ثالث اســتو این فر ۵۵اّول است ضرب کردیم احداهما را در دیگری حاصل آمد 
و این نیز فرد اّول است آن گاه ضرب کردیم زوج الــزوج  ۷۱افراد ثالثه را جمع نمودیم حاصل آمد 

مرتبــه ضــرب  که اصغر متحابین است و دیگــر ۲۲۰حاصل آمد / را در فرد ثالث/ ۴مفروض یعنی 
  که اکبر متحابین است. ۲۸۴کردیم آن را در مجموع افراد ثالثه حاصل آمد 

 واحدی بر آن افزودیم حاصل شد  ۸و  ۱۶مثالی دیگر اخذ نمودیم 
ّ

و این فرد اّول است و  ۲۳اال
 اسقاط نمودیم 

ً
ضــرب کــردیم  .و این نیز فــرد اّول اســت ۴۷باقی ماند  ۶۴مع واحد را از  ۱۶ایضا

د و این فرد ثالث است جمع نمودیم افراد ثالثه را حاصل آم ۱۰۸۱احداهما در دیگری حاصل آمد 
که اصــغر  ۱۷۲۹۶حاصل آید  ۱۰۸۱را در  ۱۶پس اگر ضرب نماییم  .و این نیز فرد اّول است ۱۱۵۱

  که اعظم متحابین است. ۱۸۴۱۶حاصل آید  ۱۱۵۱متحابین است و اگر ضرب نماییم آن را در 
 واحد را حاصل آمــد  ۶۴را و افزودیم بر  ۱۲۸مثالی دیگر اخذ نمودیم 

ّ
و ایــن فــرد اّول  ۱۹۱اال

                                                    
 شود. شناخته می The Picatrixاین کتاب در غرب، با نام  .١
  به معنای پیشوای دینی که در اینجا به صورت اسم خاص آمده است.» کاهن«جمع مکّسر  .٢
تش شاید ترک این مطلب به خاطر مطلبی دیگر باشد. .٣

ّ
  ترجمه: این را به نوشتۀ اقلیدس افزودند و گفتند که او این را نیافته است و عل
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 اسقاط نمودیم  است و
ً
و این نیــز  ۳۸۳باقی ماند  ۵۱۲که زوج الزوج بعد ما بعد است از  ۱۲ایضا
و این فرد ثالث است جمع  ۷۳۱۵۳ضرب نمودیم احداهما را در دیگری حاصل آمد  .فرد اّول است

را در فرد  ۱۲۸پس ضرب نماییم  .فرد اّول است/ و این نیز/ ۷۳۷۲۷نمودیم افراد ثالثه را حاصل آمد 
که اصغر متحابین است و اگر ضرب نمــاییم آن را در مجمــوع افــراد  ۹۳۶۳۵۸۴ثالث حاصل آید 
و حضرت اوســتاد المحققــین قطــب  .که اکبر است و قس علی هذا ۹۴۳۷۰۵۶ثالثه حاصل آید 

انــد کــه ضــابطه در فرمــوده دّرة التــاجالملة والدین العالمة الشیرازي در فن ارثمــاطیقی از کتــاب 
ن متحابین آن است که از عددی زوج الزوج یکی بیفکنیم و زوج الــزوج قبــل را بــر استخراج عددی

اگر سه عدد که ازین عمل حاصــل  .مابقی افزاییم و زوج الزوج قبل ماقبل را هم از آن باقی بکاهیم
آید همه اّول باشند مضروب ثانی در ثالث را در زوج ماقبل ضرب کنیم تا اصغر متحــابین حاصــل 

آن مضروب ثانی در ثالث را با ثانی و ثالث جمع کنیم که آن نیز اّول باشد آن را در زوج  بعد از .آید
 از  .الزوج ماقبل ضرب کنیم تا اعظم متحابین حاصل آید

ً
بــر مــابقی  ۴یکــی کــم کــردیم و  ۸مثال

 ۵در  ۱۱حاصل شد هر سه اّول باشــد پــس مضــروب  ۵و  ۱۱و  ۷از مابقی کم کردیم  ۲افزودیم و 
حاصل آمــد کــه اصــغر متحــابین  ۲۲۰اعنی چهار ضرب کردیم  ۸را در زوج الزوج قبل  ۵۵اعنی 

ضــرب کــردیم / / ۴شد و چون آن نیز اّول بود در  ۷۱افزودیم  ۵را بر مجموع یازده و  ۵۵است پس 
  .حاصل آمد که اعظم متحابین است ۲۸۴

مین در کتاب 
ّ
عــدد را بــه همــین  بعد از آن که ایــن دو جذوات طور سیناو حضرت ثالث المعل

افــزودیم  ۳۱بر  ۱۶یکی اسقاط کردیم و  ۳۲اند که بر این قیاس از اند فرمودهقاعده استخراج نموده
 ۱۰۸۱ که سطح رامچون هر سه اّول بود ثانی را در ثالث زدیم و  .ماند ۲۳از آن کاستیم  ۸شد و  ۴۷

دد محبــوب و طلســم مــزاج حاصل آمد که زاید و اعظم متحابین و عــ ۱۷۲۹۶ ١[زدیم] ۱۶بود در 
حاصل آمد چون این نیز اّول بود  ۱۱۵۱افزودیم  ٢۱۰۸۱را بر  ۲۳و  ۴۷باز  .محبوب معشوقی است
به حصول پیوست که ناقص و اصغر المتحابین است و عدد محب  ۱۸۴۸۱در شانزده ضرب کردیم 

  .و طلسم عاشقی است وعلی هذا السبیل في سائر المراتب انتهی
شود و شرط است که هر یک از فرد اّول و ثانی و ین قاعده پنج فرد تحصیل میاقول بدان که در

در  .ست مرّکب و ممکن نیست که فرد اّول باشد ثالث و خامس فرد اّول باشد و فرد رابع البته فردی
شود سه از آن که اّول و ثانی و رابع باشد فرد اّول است و فــرد  قواعد دیگر که چهار فرد تحصیل می

اند که چون از زوج الزوج مفروض یکی بیفکندنــد آن چــه و درین قاعده شرط نموده .مرّکبثالث 

                                                    
  آمده است.» است«در متن  .١
  است.» ۱۰۸«در متن  .٢
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  .نیست فتأمل فیه حّتی یظهر لک الحق/ باقی ماند فرد اّول باشد و وجه ضرورت این شرطی معلوم /
اند و خالصۀ آن وجه جهت استخراج متحابین نقل نموده وجه دیگری بهقبس األنوار و صاحب 

 سلسلۀ تضاعیف اثنــین را مبتــد که بهآن است 
ً
 جهت تحصیل اصغر متحابین فرض کنیم اّوال

ً
مــن  ئا

بعد از آن جمع کنیم این اعداد را بدون عدد اخیــر و ایــن محفــوظ اّول . ۸، ۴ ،۲ ،۱الواحد هکذا 
آن چــه حاصــل آیــد محفــوظ ثــانی  ۴بعد از آن بیفزاییم بر آن مجموع عدد ماقبل اخیر را . ۷باشد 
و آن چــه بــاقی مانــد  ۲و عدد ماقبل قبل عدد اخیر را  ۷پس نقصان کنیم از محفوظ اّول  .۱۱باشد 

پس اگر هر یک ازین محفوظات ثالثه  عدد اّول باشد ضرب کنــیم محفــوظ  ۵محفوظ ثالث باشد 
آن چــه  ۴در ماقبــل عــدد اخیــر  ۵۵پس ضرب کنیم حاصــل آیــد . ۵در محفوظ ثالث  ۱۱ثانی را 

جهت تحصیل اعظمهما جمع کنــیم زوج الــزوج اخیــر  و به .متحابین باشد اصغر ۲۲۰حاصل آید 
  ۸را 

ً
و  ۸در نفس همان زوج الــزوج بعینــه  ۹پس ضرب کنیم این مجموع را  .با عدد رابع آن متنازال

ضــرب کنــیم آن  ۷۱چه باقی ماند عدد اّول باشد  اگر آن .واحدی را نقصان کنیم ابدا ۷۲از حاصل 
 جمــع نمــودیم  ۴ر را در ماقبل عدد اخی

ً
 ۸و  ۴و  ۲و  ۱آن چه حاصل آید اعظم متحابین باشد مثال

 ۲و نقصــان کــردیم  ۱۱محفوظ ثانی / را حاصل آمد/ ۴افزودیم بر آن  ۷را حاصل آمد محفوظ اّول 
فــرد اّول باشــند ضــرب  هو چون هر یک ازین محفوظات ثالثــ ۵حاصل آمد محفوظ ثالث  ۷را از 

و  .کــه اصــغر متحــابین اســت ۲۲۰حاصل آمــد  ۴است در  ۵۵را که  و حاصل ۱۱را در  ۵کردیم 
 و از حاصــل ۸در  ۹را بــا واحــد و ضــرب کــردیم  ۸جهت تحصیل اعظم متحابین جمع نمودیم  به

ضــرب کــردیم آن را  .و این نیز فرد اّول اســت ۷۱است واحدی نقصان کردیم باقی ماند  ۷۲١ [که]
  ست.که اعظم متحابین ا ۲۸۴در چهار حاصل آمد 

 اقول بر این قیاس رسم نمودیم اعداد مذکوره را مبتد
ً
 ،۱۶ ،۸ ۴، ۲، ۱هکذا  ۳۲من الواحد الی  ئا

افزودیم بر آن عدد ماقبل  .و این محفوظ اّول باشد ۳۱حاصل آمد  ۱۶و جمع نمودیم از واحد تا  ۳۲
پس نقصان کــردیم از محفــوظ اّول عــدد  .و این محفوظ ثانی باشد ۴۷حاصل آمد  ۱۶اخیر یعنی 

چــون هــر یــک ازیــن  .و این محفوظ ثالــث باشــد ۲۳باقی ماند  ۸ماقبل ماقبل عدد اخیر را یعنی 
پــس  .۱۰۸۱اند ضرب کردیم محفوظ ثانی را در ثالث حاصل آمــد محفوظات ثالثه عدد اّول بوده

و ایــن اصــغر  ۱۷۲۹۶آمد  حاصل ۱۶ضرب کردیم این حاصل را در ماقبل زوج الزوج اخیر یعنی 
با عــدد رابــع  ۳۲تحصیل اعظمها جمع نمودیم زوج الزوج اخیر را یعنی  تجه همتحابین است و ب

 یعنی و ضرب نمودیم حاصل را یعنــی / آن/
ً
و کــم کــردیم از  ۱۱۵۲حاصــل آمــد  ۳۲در  ۳۶متنازال

                                                    
  ۸۲در متن:  .١
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ن را در ماقبل زوج چون این نیز فرد اّول است ضرب کردیم آ. ۱۱۵۱واحدی را و باقی ماند  ١حاصل
  .و این اعظم متحابین است ۱۸۴۱۶و حاصل آمد  ۱۶الزوج اخیر یعنی 

انــد کــه  فرمــوده عیون الحســابو حضرت خاتم المهندسین موالنا محّمد باقر یزدی در کتاب 
قاعده در استخراج عددین متحابین آن است که اخذ کنیم از سلسلۀ تضاعیف عــددی را کــه چــون 

بار در یک و نیم و یک بار در سه و به عبارتی دیگر هر گاه جمع کنیم آن را یک ضرب 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 

بعد از آن ضرب کنیم احد فردین اّولین را در دیگری تا  .حاصلین واحدی را مابقی ماند دو فرد اّول
ضرب کنیم عدد مفــروض را  ،پس اگر بوده باشد مجموع افراد ثالثه فرد اّول .ل شود فرد ثالثحاص

یک بار در فرد ثالث تا اصغر متحابین حاصل آید و دیگر بار در مجموع افراد ثالثه  تا اعظم متحابین 
/ در/را از این سلسله که صالحیت این امر داشت و بود مضــروب آن  ۴مثال آن دیدیم  .حاصل آید

دو فرد هر و این  ۱۱و  ۵و بعد از آن نقصان واحد از هر یکی باقی ماند  ۱۲و در سه  ۶واحد و نصف 
و این فرد سوم است و مجموع ایــن افــراد  ۵۵را یکی حاصل شد  ۲ضرب کردیم یکی ازین  .اّولند

آمــد  که فرد ثالــث اســت حاصــل ۵۵را در  ۴پس ضرب کردیم  .آن نیز فرد اّول است ۷۱ثالثه  که 
حاصــل  ۷۱که اصغر متحابین است دیگر بار آن را ضرب کردیم در مجموع افراد ثالثه  یعنی  ۲۲۰
  ٢اند:که اعظم متحابین است و این ضابطه را بر این وجه نظم نموده ۲۸۴آمد 

  دو فکن ٣یک اگر اولند یک زآنبی    ف سه زنزوج الزوجی در سه و [در] نص
  ل فرد بزنـحاص [و] ه فردـل سـدر ک    ن زوجآ ،د اّولـه گر شـجمل و در هم زن

و اگر ضرب کنیم زوج مفروض را در مجموع فرد اّولین و حاصل را از عدد اعظم نقصــان کنــیم 
کم کردیم  ۲۸۴از  ۶۴ضرب کردیم و حاصل که  ۱۶را در  ۴پس در مثال  .باقی اصغر متحابین باشد

را از این سلسله که صالحیت این  ۱۶باقی ماند و علی هذا فقس. اقول و بر این قیاس دیدیم  ۲۲۰
و بعد از نقصان واحد از هر یک  ۴۸و در ثالثه   ۲۴امر داشت و بود مضروب آن در واحد و نصف 

ضرب کــردیم احــداهما را در دیگــری حاصــل شــد  .ن هر دو فردند از اّولو ای ۴۷و  ۲۳باقی ماند 
پس ضــرب کــردیم  .نیز فرد اول است ۱۱۵۱فرد سّوم است و مجموع این افراد ثالثه  / و این/ ۱۰۸۱

که اصغر متحابین است دیگر بار ضرب کردیم آن را در مجموع افراد  ۱۷۲۹۶در آن حاصل آمد  ۱۶

                                                    
  آمده است.» فا فضل«در نسخه  .١

n´3را اختیار  n2الزوج  یعنی عدد زوج .٢ ´-nو  2 13 npرا حساب کن؛  2 ( )-= ´ -13 2 nqو  1 ( )= ´ -3 2 را حساب کن (این  1
pرا حساب کن؛ باید مجموع   pqضرب  دو عدد باید اّول باشند)؛ حاصل q pq+ nعدد اّول باشد؛  + pq´2  وn (p q pq)´ +  را 2+

  حساب کن (این دو عدد متحاب هستند).
  آمده است.» از آن«در نسخه  .٣
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و یکی از متأخرین این قاعده را بــر  .که اعظم متحابین است ۱۸۴۱۶حاصل آمد  ۱۱۵۱ثالثه یعنی 
  این وجه نظم نموده:

  زاـآن بیف واحدِ  بدان نصف بی      اعیف دو راـن یکی از تضـر کـنظ
  د نام آنـــرد اول نهــرد فـخ      گمان لت بیـهر آن چه شود حاص

  کیــش ود بیـرد دّوم بـکه تا ف      ه مثل آن ضعف کم کن یکیـز س
  رد ای معتبرـوم فـول ســحص      رـیکدگ ١ررد است دـز ضرب دو ف

  رد چارم بودـلت فـکه تا حاص      ع این هر سه فرد از خرد ـبکن جم
  ل آمد ترا ای زکیـمحب حاص      یـوم زنـرد سـف در فـعـر ضــاگ
  اـمـنـردد ترا رهـبوب گـبه مح      ر وراـی مَـــارم زنــهــر در چـوگ

  رنج بدانی محب هم ز محبوب بی      ز اضعاف شطرنجپس از ضعف هر یک 

  ظاهر عبارت ناظم آن است به قرینۀ فرد دوم و سوم و چهارم کــه مصــطلح او از فــرد اول فــردی
شود نه فرد اول مصطلح محاسبین است وحینئذ غافل شده از این  است که در مرتبۀ اول حاصل می

ع فرد اول مصطلح باشد با آن که گمان کرده کــه از که شرط نماید که هر یک از فرد اول و ثانی و راب
اضافۀ نصف هر یک از اعداد واقعه در سلسلۀ تضاعیف بــر آن اســقاط واحــدی فــرد اول حاصــل 

شود چنان کــه در بیــت آخــر  شود و متحابین از هر یک از اعداد واقعه درین سلسله حاصل می می
 ۹۵و اسقاط واحدی  ۶۴به  ۳۲ ۀه از اضافآن ک/ تصریح به آن نموده و آن نیز سهو است به جهت /

 شرط نکرده  .باقی ماند و این فرد اّول نیست
ً
ه فرد ثانی و مجموع افراد ثالثه کــه فــرد رابــع کو ایضا

 فرض کردیم آن ضعف را  .فرض نمودیم ٢هاست فرد اول باشد و ما مثال آن را مطابق اصل قاعد
ً
مثال

را و  هآن فرد اّول بود پس اخذ نمودیم ثالثه  امثال اربع و ۵و افزودیم بر آن واحدی را حاصل شد  ۴
و این نیز فرد اول است ضرب کردیم این دو فرد را در دیگری  ۱۱کم کردیم از آن واحدی را باقی ماند 

چون این نیــز فــرد اول بــود ضــرب . ۷۱جمع کردیم این افراد ثالثه را حاصل شد . ۵۵حاصل شد 
حاصــل  ۷۱را در  ۴پس ضرب کــردیم  .ه اصغر متحابین استک ۲۲۰حاصل آمد  ۵۵در  ۴کردیم 

شود متحابین از معاملۀ اعمال مذکوره با  که اعظم متحابین است و برین قیاس حاصل می ۲۸۴آمد 
۱۶  

َ
را یک بار با سابقش از سلســلۀ تضــاعیف  ۴و بنا بر عبارت اخیر جمع کردیم  .سقِ وعلی هذا ف

نقصان کردیم  .۱۲حاصل آمد  ۸لیش از همین سلسله یعنی و دیگر بار با تا ۶یعنی دو حاصل آمد 
ضرب کردیم احد(ا)هما را  .و این هر دو فرد اولند ۱۱و  ۵از هر یک از حاصلین واحدی باقی ماند 
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و این نیز  ۷۱جمع کردیم افراد ثالثه را حاصل آمد  .و این فرد ثالث است ۵۵در دیگری حاصل آمد 
، ۷۱حاصل آید و اگر  ضرب کنیم آن را در  ۲۲۰، ۵۵را در  ۴کنیم پس اگر ضرب / / .فرد اول است

و اگر . ۱۶اعمال مذکوره با  ۀشود متحابین دوم از معامل حاصل آید و بر این قیاس حاصل می ۲۸۴
 فــرض کنــیم آن عــدد را  .فرد اول مطلوب حاصل نشــود ۀنبوده باشد مجموع افراد ثالث

ً
و  ۸و مــثال

و بعد از آن نقصان واحد از هر یک باقی ماند . ۲۴، ۳ر است و د ١۱۲مضروب آن در واحد و نصف 
است فرد ثالث است لــیکن مجمــوع  ۲۵۳ح این دو که سطو هر یک این دو فرد اّولند و م ۲۳و  ۱۱

پس  .هفت مرتبه ۴۱کند آن را  است اول نیست بلکه عددیست مرکب که عّد می ۲۸۷افراد ثالثه که 
عددین  ۲۲۹۶و  ۲۰۲۴در فرد سوم و در مجموع افراد ثالثه یعنی  ۸شود از ضرب چه حاصل می آن

و آن حاصــل اســت از  ۷۲۰متحابین نباشند به جهت آن که اجزای اعظم زاید است بــر اصــغر بــه 
چــه هــر یــک ازیــن اعــداد  .و ضعف و اربعة امثال وثمانیة امثال هر یک ازیــن دو ۴۱و  ۷مجموع 

موضع خطا کرده است موالنا غیاث الدین جمشید کاشانی کند اعظم آن را و درین هشتگانه عّد می
و غیر ایشان از ماهرین این فن در  کنه المرادو موالنا شرف الدین علی در  مفتاح الحسابدر کتاب 

و  .اند که عدد حاصل از مجموع افراد ثالثــه فــرد اّول باشــدکتاب خود به جهت آن که شرط نکرده
و اجزای اعظم همین  /اند /از هشت تحصیل شده عددین متحابین عد[د] که ۲اند که این گمان کرده

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 
از سلسلۀ تضاعیف اثنــین حاصــل  ۱۷که مرتبۀ  ۲۵۶از  کنه المرادکند و همچنین صاحب عد نمی

اند و غافل قی درج کرده و گمان کرده که آن دو عد[د] متحابهشده دو عدد استخراج کرده در لوح وف
حاصل آید و بعــد از نقصــان واحــد از آن  ۷۶۸ضرب کنی  ۳شده از آن که چون این عدد را در سه

 ۱۳کند و این مقتضی است که عّد کند اصغر را سیزده مرتبه آن را عّد می ۵۹باقی ماند و عدد  ۷۶۷
  .عاف آن و این غیر اجزاء اوست که مساوی با اعظم استو اض ۵۹و اضعاف آن و همچنین 

اند که ما را طریق دیگر در استخراج عددین متحابین به خاطر بعده حضرت خاتم المهندسین فرموده
دو عدد متوالی را به حیثیتی که هر گاه نقصان  هرسیده و آن این است که اخذ کنیم از سلسلۀ تضاعیف ست

پس ضرب کنیم یکی از آن دو فرد را در دیگــری  .احدی را باقی ماند دو فرد اولکنیم از هر یک از آن دو و
پس اگر مجموع این افراد ثالثه  فرد اّول شد ثلث عدد این دو عــدد را یــا ثلــث  .تا حاصل شود فرد ثالث

بعده ضرب کنیم همان ثلث اعظم یا دو ثلث  .اصغر این دو عدد را در فرد ثالث تا حاصل اصغر متحابین
اصغر را در فردین اولین و زیاده کنیم حاصل را بر اصغر تا حاصل شود اعظم متحــابین. مثــال آن دیــدیم 

هم رسیده و صالحّیت این ه ب هپنجم و ششم از سلسلۀ تضاعیف ست/ متوالی را که در مرتبۀ / ۳۸۴و  ۱۹۲
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و هر یک ازین هر دو فرد اّولند و  ۳۸۳و  ۱۹۱ا از هر یک باقی ماند امر دارد و چون نقصان کردیم واحد ر
است نیز  ۷۳۷۲۷است فرد ثالث است و مجموع افراد ثالثه  که  ۷۳۱۵۳مسطح احداهما في اآلخر که 

ضرب کــردیم آن را  .است ۱۲۸فرد اّول است و ثلث اعظم این دو عدد و همچنین دو ثلث اصغر این دو 
بعد از آن ضرب کردیم همان ثلــث را  .و این اصغر متحابین است ۹۳۶۳۵۸۴١در فرد سوم حاصل شد 

و زیــاده کــردیم آن را بــر اصــغر متحــابین  ۷۳۴۷۲است حاصل شد  ۵۷۴در مجموع فردین اولین و آن 
  اند:و این قاعده را بر این وجه نظم نموده .و این اعظم متحابین است ۹۴۳۷۰۵۶حاصل شد 

  یک اول گر بود مضروب دو چار بی      صعودز شش به نسبت ضعف  ٢کردی چو
  ودـکه یابی مقص ٤ث او بزنـثال ٣در      رـیـث اخــلـزن ثـل با اَو ـهــلبا اّو 

را و نقصان کردیم از هر یک واحدی باقی  ۱۲و  ۶بر این قیاس اخذ نمودیم از این سلسلۀ  :اقول
و این  ۵۵و هر یک از این دو فرد اولند ضرب کردیم احداهما را در دیگری حاصل آ[مد]  ۱۱و  ۵ماند 

کردیم  بعده ضرب .و این نیز فرد اّول است ۷۱فرد ثالث است و جمع نمودیم افراد ثالثه را حاصل آمد 
را در  ۴پس ضرب کردیم  .که اصغر متحابین است ۲۲۰را در فرد سوم حاصل آمد  ۴را یعنی  ۱۲ثلث 

 ۲۸۴اضافه نمودیم آن را بر اصغر متحابین حاصل آمد  ۶۴حاصل آمد  ۱۶مجموع فردین اولین یعنی 
ردیم از هر یک را و کم ک ۴۸و  ۲۴اخذ نمودیم از این سلسله  :که اعظم متحابین است. مثالی دیگر //

و هر یک ازین دو فرد اولند ضرب کردیم احدهما را در دیگری حاصل  ۴۷و  ۲۳واحدی باقی ماند 
 .و این نیز فرد اّول است ۱۱۵۱جمع نمودیم افراد ثالثه  را حاصل آمد  .و این فرد ثالث است ۱۰۸۱شد 

و این اصغر متحابین  ۱۷۲۹۶را در فرد سوم حاصل آمد  ۱۶ پس ضرب کردیم ثلث اعظم عددین یعنی
اضــافت  .۱۱۲۰حاصل شد  ۷۰را در مجموع فردین اّولین یعنی  ۱۶بعد از آن ضرب کردیم  .است

  و این اعظم متحابین است.  ۱۸۴۱۶نمودیم آن را بر اصغر متحابین حاصل آمد 
بدان که چون اثنین ثلث ستة است پس هر یک از مراتب سلسله تضاعیف اثنین ثلث نظیر  ه:فائد

صاف استآن م
ّ
جهت تحصــیل  هپس بنابرین ب .رتبه باشد از سلسله تضاعیف ستة بجهت نسبت ات

تضاعیف اثنــین  ۀاعمال قسمت نخواهیم بود بلکه نظر مرتبۀ آن را در سلسل ثلث عدد اعظم محتاج
 ۀیــک از اعــداد واقعــه در سلســل ۴اخذ کردیم که آن بینه ثلث آن عدد مفروض است و بنابرین هر 

  .فال تغفل ،ضرب کنی نظیر آن مرتبه باشد از سلسلۀ تضاعیف ۳ه در تضاعیف را ک
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بر  ارثماطیقیقاعدۀ استخراج عددین متحابین را از کتاب  ج العلوموذانممحقق دوانی در رسالۀ 
کنند بر آن  هرا و اضاف/ اند و حاصل آن وجه آن است که بگیرند زوج الزوجی /وجه دیگر نقل نموده

پــس زیــاده  .ل باشد ضرب کنند آن را در زوج الزوج سابقحاصل شود فرد اّو  چه اگر آن .واحدی را
ل باشد ضرب کنند این دو فرد را در چه حاصل شود آن نیز فرد اّو  اگر آن .کنند بر حاصل واحدی را

پس ضرب کنند آن را در همان زوج الزوج مفروض تــا  .چه حاصل شود فرد سوم است آن ،یکدیگر
بعد از آن جمع کنند دو فرد اول را با یکدیگر و ضرب کنند حاصل را نیز  .یداصغر متحابین حاصل آ

کنند آن را بر اصــغر متحــابین تــا اعظــم متحــابین  هچه حاصل آید اضاف در زوج الزوج مفروض آن
 اخذ نمودیم . حاصل شود

ً
ل بود ضرب کردیم چون فرد اّو . ۵و افزودیم بر آن واحدی را شد  ۴مثال

چون . ۱۱ه زوج الزوج سابق است و اضافه کردیم بر حاصل واحدی را حاصل شد آن را در اثنین ک
ضــرب  .و این فرد سوم است ۵۵آن نیز فرد اّول بود ضرب کردیم احدهما را در دیگری حاصل آمد 

را و  ۱۱و  ۵بعــد از آن جمــع کــردیم  .که اصغر متحابین اســت ۲۲۰حاصل آمد  ۴کردیم آن را در 
که اصغر  ۲۲۰است بر  ۶۴ [که] است در اربعه و افزودیم حاصل را ۱۶ضرب کردیم حاصل را که 

  که اعظم متحابین است.  ۲۸۴حاصل آمد  ،متحابین است
شود از جمع فردین اولین و ضرب بدان که مذکور چون دیده که درین قاعده عدد اگر حاصل می اقول

به تحصیل // فرد چهارم کــه  حاصل در زوج مفروض و اضافته حاصل بر اصغر متحابین بدون احتیاجی
عبارت از مجموع افراد ثالثه است گمان برده که احتیاجی به بود آن فرد اول نیست و آن را اسقاط نمــوده 

آن که از ضرورت این شرط غافل بوده و ندانسته که مدار عمل بر آن است چنان که قبل ازین مــذکور  ١یا
بر وجهی که محقق نقل نموده این دو عدد  ۱۶ل مذکوره با شد و اشارتی بدان شد و ما بعد از معامله اعما

 ۳۷۲۶۴اصــغر متحــابین اســت  ۲۳۲۹فرد ثالث  ۱۳۷و ثانی  ۱۷را تحصیل نمودیم برین وجه فرد اول 
 ۲۴۸۳جهت آن که مجموع افــراد ثالثــه کــه  . لیکن این دو عدد متحابه نیستند به۳۹۷۲۸اکبر متحابین 

کند و این مستلزم آن است کــه اجــزای اعظــم  آن را عد می ۱۹و  ۱۳است فرد اول نیست بلکه هر یک از 
 مذکور شد. و مثالی را که خود فرض نموده

ً
 مجموع افراد  زاید باشد بر اصغر چنان که سابقا

ً
اند چون اتفاقا

ثالثه آن فرد اّول است مطابق واقع آمد و تخلف نکرده. و عجب آن است که حضــرت ســید منصــور در 
اند و ازین گونه اعتراض  اند انواع مؤاخذات و مناقشات با محقق مذکور نموده نوشته نموذجاتعلیقی که بر 

  اند ظاهر آن است که خود سید نیز از اعتبار این شرط غافل بوده فال تغفل؛  غافل شده
اند که  فرموده جامع الفوائدو رسالۀ  مفاتیح المغالیقو حضرت مولوی دهدار شیرازی در کتاب 

روزی است در اّول مرّبع وضع نماییم و به تزاید تــا خانــۀ آخــر  که عدد ساعات شبان ۲۴چون عدد 
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مرّبع به ترتیب سطور اعداد را وضع نماییم پس چون اعداد موضوعه در دو سطر اّول را جمع نماییم 
حاصل آید و چون اعداد موضوعه در دو سطر اخیر را جمع نماییم، عدد  ۲۲۰عدد زاید است// که 

  است حاصل آید بدین صورت: ۲۸۴ست که ناقص ا

۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  

۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  

۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  

۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹١  

قال افالطون اذا کتب في ورق اربعة في شرف الشمس ویکون النقش في   قبس األنوارو قال فی 
وتمشي بزیادة واحد إلی البیت السادس عشر فإذا أردت أن  ۲۴خاتم اإلبتداء في اّول بیت في المرّبع 

کل منه وتطبع ما تریــد  تبتلی احدا بحبک فتطبع بالخاتم الذي فیه الوفق علی شئ من المأکول وتأ
ه المؤلــف ثــّم قــال وکذالک إذا إغت

ّ
 والیفترقان والل

ً
سلته في ماء وشرب متباغضین تحابا حّبا شدیدا

واعلم اّیها الناظر في هذا الورق انَّ السطر بین االولین عرض وهما نصف الوفق تضمن مــن العــدد 
ایــن مطلــب را در  ٢محّصل بذالک الوضع االلف بین المتحابین وحضرت ثالث المعلمــین. ۲۸۴

اند و ما نقل نمودیم کالم ایشان را بعبارته اللطیف  عباراتی ادا نموده ٣جزو ور سیناجذوات طکتاب 
بــر  ۳۹تــا  ۲۴وتبرکا بیاناته الشریف و آن این است و جمع شانزده مرتبه بر تتالی و توالی طبیعی از 

که زائد است و منسوب بر محبوب است و  ۲۲۰باشد بر  ۳۱مجموع هر دو مشتمل است اّول که تا 
که عدد ناقص و منسوب به محّب است نه بر عکس چنان که بعضی  ۲۸۴باشد بر  ۳۹اخیر که تا  ۸

  توّهم کرده است؛ انتهی. انموذج العلوماز افاضل مقلدین// در رسالۀ 

انمــوذج اقول محقق دوانی را گمان آن است که درین انتساب امر بر عکس است چه در رسالۀ 
است  ۲۸۴نامند آن را عدد محّب و عدد ناقص که و برین مثال می ۲۲۰که عدد زائد  فرموده  العلوم

  نامند آن را عدد محبوب.درین مثال می
اند که فرموده نامۀ جهاندانشو حکیم فاضل امیر غیاث الدین منصوری اصفهانی نیز در کتاب 

در خواص عددان متحابان ظاهر شده که جذب از جانب عدد اکبر است و حضرت قطب العارفین 
اند که ان العلوم علی اختالفها فهي اربعة عشــر علمــا فرموده تعلیقةشیخ ابوالعباس بونی در کتاب 

                                                    
  در بیرون جدول آمده است. »۳۹«در نسخه،  .١
ی ترجمۀ این بخش عربی در ادامۀ جمالت فارسی آورده شده است؛ م. .٢

ّ
  مفهوم کل

  آمده است.» با و جز«در نسخه  .٣
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یة الغالب منها علم الطالسم واکبر منه علم مساحة متناسبة وهي اتفاق االعداد کمثل عددي رک وکیف
من المغلوب فیها فان عدد المکعب اغلب وهذا من کیفیة توازن األعــداد واخــتالف أعــدادها فــي 
المقادیر واألوزان وهو الفالیة بالفعل اقول بسط کالم و تحقیق مرام درین مقام آن است جمعــی کــه 

عــدد اعظــم  اند کــه کمیــتاند و اصغر را بطالب نقل برین کرده عدد اعظم را بمطلوب نسبت داده
بیشتر است از کمیت عدد اصغر و ظاهر که زیادتی به شأن مطلــوب اســت و نقصــان طالــب قــال 

والسّر في تعیین عدد األقل للمحّب ان المحب من حیث انــه محــب انموذجه العالمة الدوانی في 
 المحبوب العدد األک

ّ
ثر انقص من المحبوب من حیث انه محتاج الیه مشتاق المحّب// العدد االقل

اند و اند این زیاده و نقصان من حیث األجزاء اعتبار کرده انتهی و جمعی که عکس این اختیار نموده
و چون  الحلل المطرزدانند قال موالنا شرف الدین علی یزدی في اکثر متأخرین این اعتبار را حج می

د ناقصه و زائد را غلبــه و تذکر نماید یکی از عددین متحابین البته از اعداد زایده بود و یکی از اعدا
تأثیر الزم است و ناقص را استعداد تأثر حاصل گردد که چرا جذب مذکور از یــک طــرف اســت و 

و تجاذبی که باین دو عدد  ١انجذاب از دیگر طرف انتهی و من میگویم که ظاهر آن است که تحاّب 
تجربه پس تجربه هــر  و تجاذب مقناطیس و حدید که ظاهر شده به ٢نسبت میدهند از قبیل تحاّب 

ه أعلم و حضرت مولوی دهــدار در کتــاب 
ّ
یک از قولین را مساعدت نماید آن احق باتباع است والل

نماینــد عــدد  ٣اند که اگر اعداد حروف محب و محبــوب را بــا ُزُبــر و بّینــهفرموده مفاتیح المغالیق
  : ٤مطلوب حاصل آید بدین صورت

ـــر     ب    ح      م  ٭    ب      و    ب    ح      م (حـــروف ُزُب
ـــوب  اّوِل محب

  ٭ محب)
  بّینات  ا    ا    م  ی    ٭  ا    و  ا    ا    ا    م  ی  

ارزش ابجدی   ۱  ۲  ۱  ۸  ٤۰  ۱۰  ٤۰    ۱  ۲  ٦  ۱  ٦  ۱  ۲  ۱  ۸  ٤۰  ۱۰  ٤۰
  حروف

۲۲۰٥  
 ۳با عدد مرتبۀ آن در وضع افــالک کــه  ۲۱۷نکته لطیفه از متأخرین که چون عدد زهره را یعنی 

 چون حاصل جمع اعداد تسعه را که 
ً
 ۴۰است جمع نمایند عدد اصغر متحابین حاصل آید و ایضا

                                                    
  آمده است.» تحابب«در نسخه  .١
  آمده است.» تحابب«در نسخه  .٢
یند و مــابقی حــروف اســم حرفــی را » ُزُبر« .٣ ظ هر یک از حروف الفبا) را گو

ّ
نامنــد. مــثًال اّول » بّینــات«اّول حروف اسم حرفی الفبا (تلف

  شوند. نامیده می  اش بّینه»ی، م«آن ُزبر و  »م«است، » میم«، که »محّمد«حروف 
  مت چپ برای توضیح از طرف مصّحح آورده شده است.چنین ستون س این حروف در نسخه در قالب جدول نیامده است؛ هم .٤
  جمع اعداد سطر آخر (محبوب ٭ محب). حاصل .٥



 

  

١۶۶ 

است و موافق با عدد آدم در وسط این اعداد یعنی خمسه که عــدد منســوب بــه حواســت و بیســت 
گانه را بدون واحــد  ۹رب نمایند اصغر متحابین حاصل آید و چون مرکبات اعداد مطلوب است ض

  جمع نمایند اعظم متحابین//حاصل آید.

  فصل
اند که ضابطه در استخراج اجــزای هــر  فرموده عیون الحسابدر کتاب  ١ضرت خاتم المهندسینح

جهت تحصیل اجزاء اصغر بگیریم و هر یک از افراد ثالثــه و  یک از عددین متحابین آن است که به
اضعاف آنها را با آن عّده که حاصل شود از تضــاعیف واحــد آن زوج کــه بنــای عمــل بــر آن بــوده 

بعینه. پس اسقاط کنیم آن را و جمع کنیم والمحاله خواهد بود ضعف آخر فرد سوم نفس عدد اقل 
و  ۵بواقی را که عدد اعظم است. پس در مثال اّول اخذ کردیم واحد را با هر یک از افراد ثالثه  یعنی 

و هر یک را دو مرتبه تضعیف نمودیم در مرتبۀ دوم از تضاعیف واحد اربعه حاصل شد که  ۵۵و  ۱۱
حاصل شد کــه عــدد اقــل اســت  ۲۲۰عیف فرد ثالث زوجی است که بنای عمل بر آن بوده از تضا

  بدین صورت:

۵۵  ۱۱  ۵  ۱  

۱۱۰  ۲۲  ۱۰  ۲  

۲۲۰  ۴۴  ۲۰  ۴  

که عدد اعظــم اســت و  ۲۸۴پس اسقاط کردیم عدد اقل را و جمع نمودیم بواقی را حاصل شد 
  اند این مطلب را درین رباعی نظم نموده
  ای شیخ اجل بر نسبت ضعف رانی    گر واحد و افراد ثالثه  و اقل       

  لـمـع که اکثر بدر آید ز عـن جمـک    زا را ـتا عین اقل بر آید آن اج
جهت تحصیل اعظم بگیریم واحد و مجموع افراد ثالثه را و اضعاف هر یک از اینها را اّما آن  و به

زوج که بنای عمل بر آن است و ال محاله خواهد بود ضعف نفس عدد اعظم بعینه. پس اسقاط کنیم 
و جمع کنیم بواقی را و آن چه حاصل آید اجزاء عدد اکبر باشد.// پس درین مثال گرفتیم واحد  آن را

  و ضعف هر یک را دو مرتبه بدین صورت  ۷۱و 
۱  ۷۱  
۲  ۱۴۲  
۴  ۲۸۴  

                                                    
  ست. منظور، محّمد باقر یزدی .١
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که اعداد اصغر است وهو المطلوب. و برین در تحصیل اجزای هر یک از متحابین که از سلسلۀ 
  که درین جدول است چنانهم رسیده  تضاعیف سته به

الواحـــــــد   الفرد الثالث  الفرد الثاني  الفرد االّول  الواحد
  وأضعافه

ــــــــوعم  ١جم
  األفراد الثالثه 

۱  ۱۹۱  ۳۸۳  ۷۳۱۵۳  ۱  ۷۳۷۲۷  

۲  ۳۸۲  ۷۶۶  ۱۴۶۳۰۶  ۲  ۱۴۷۴۵۴  

۴  ۷۶۴  ۱۵۳۲  ۲۹۲۶۱۲  ۴  ۲۹۴۹۰۸  

۸  ۱۵۲۸  ۳۰۶۴  ۵۸۵۲۲۴  ۸  ۵۸۹۸۱۶  

۱۶  ۳۰۵۶  ۶۱۲۸  ۱۱۷۰۴۴۸  ۱۶  ۱۱۷۹۶۳۲  

۳۲  ۶۱۱۲  ۱۲۲۵۶  ۲۳۴۰۸۹۶  ۳۲  ۲۳۵۹۲۶۴  

۶۴  ۱۲۲۲۴٢  ۲۴۵۱۲  ۴۶۸۱۷۹۲  ۶۴  ۴۷۱۸۵۲۸  

۱۲۸  ۲۴۴۴۸  ۴۹۰۲۴  ۹۳۶۳۵۸۴  ۱۲۸  ۹۴۳۷۰۵۶  

اما اگر افراد ثالثه معلوم نبوده باشد قاعده آن است که تنصیف نماییم هر یک از متحابین را مرة 
آن در عدد اکبر مجموع افراد بعد اخری تا آن که منتهی شود به عددی که دیگر قبول تنصیف نکند و 

ثالثه 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 

واهد بود این زوج اخیر البتــه اخیر به ازاء فرد اخیر یعنی آن فردی که تنصیف به آن منتهی شده و خ
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:
۱  ۴  ۲۸  
۲  ۲  ۱۴  
۴  ۱  ۷  
  اند بدین صورت: و این مطلب را درین رباعی نظم نموده

  زین گونه بگیر تا بود نصف پذیر    یرـر برگـثـاز اک ٣ارـف دو و ربع چـنص
  رـیـرد دلـر مـل بـدد اقـل عـثـم     به واحد شده جمع ١این جملۀ اجزاست

                                                    
  آمده است.» مخرج«در نسخه  .١
  خوردگی دارد. در نسخه، خط .٢
  آمده است.» چهار«در نسخه  .٣
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و اما در تحصیل اجزای اول باید که ضرب کنیم زوج معمول علیه را یک مرتبه در واحد و نصف 
واحدی را تا آن که باقی مانــد دو فــرد. و و یک مرتبه در ثالثه  و نقصان کنیم از هر یک از حاصلین 

رسم نماییم آن دو فرد را محاذی واحد که اوال 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 

منتهی شده. پس اسقاط نماییم عدد اقــل را و بــاقی ایــن  فرد اخیر که فردی است که تنصیف به آن
  مرسومات اجزاء عدد اقل باشد و مجموع آنها عدد اکبر بدین صورت:

۵  ۱۱  ۲۲۰  
۱۰  ۲۲  ۱۱۰  
۲۰  ۴۴  ۵۵  

اقول و به عبارتی دیگر اوال تنصیف نماییم هر یک از متحابین را تا آنجا که قبول تنصیف کنــد و 
متحابین است قسمت کنیم آن را بر هر یک از افراد ثالثه  که  نصف صحیح پس اگر عمل بر اصغر

و هر یک از خارج قسمت را نیز تنصیف نماییم تا آنجــا کــه قبــول //  ۵۵و  ۱۱و  ۵در مثال مفروض 
آن چه ازین عمل حاصل آید اجزاء عدد اصغر باشد و چون مجموع این انصاف را بــا  تنصیف کند. 

متحابین حاصل آید و اگر بر اکبر متحابین است آن را بعد از  مجموع خارج قسمتش جمع کنیم اکبر
تنصیف تا آنجا که قبول تنصیف کند قسمت نماییم بر مجموع افراد ثالثه یعنی فرد اخیر کــه دریــن 

است آن چه حاصل آید آن را نیز تنصیف نماییم تا آنجا که قبول تنصیف کند. آن چه ازین  ۷۱مثال 
  کبر باشد.عمل حاصل آید اجزاء عدد ا

 
ً
آن گاه آن را قسمت نمودیم بر  ۵۵و  ۱۱۰را که اصغر متحابین است تنصیف نمودیم به  ۲۲۰مثال

و دیگر مرتبه آن را قسمت بر فــرد  ۱۱و  ۲۲آن را تنصیف نمودیم به  ۴۴حاصل شد  ۵فرد اّول یعنی 
نمــودیم بــدین و جمیع اعداد را رســم  ۱و  ۲آن را تنصیف نمودیم به  ۴حاصل آمد  ۵۵ثالث یعنی 

و این اجزاء عدد اصغر است. و چون ایــن  ۱،  ۲،  ۴،  ۵،  ۱۰،  ۱۱،  ۲۲،  ۴۴،  ۵۵،  ۱۱۰صورت 
جهت تحصــیل اکبــر متحــابین  که اکبر متحابین است و به ۲۸۴اعداد را جمع نمودیم حاصل آمد 

ین اجزاء عدد و ا ۱۴۲٢،  ۷۱،  ۱۴،  ۲و رسم نمودیم جمیع اعداد را بدین صورت  ۲تنصیف نمودیم به 
  که اصغر متحابین است وهو المطلوب. ۲۲۰اکبر است و چون این اعداد را جمع نمودیم حاصل آمد 

تنبیه: بدان که عمده در معرفت صحت و خطای عمل مالحظۀ هر یک از افراد// ثالثه است که 
البته که باید که هر یک از آنها فرد اّول باشد و همین موافقت اجزای حاصــله از احــد العــددین بــا 

                                                    →  
  آمده است.» اجزاء«در نسخه  .١
  آمده است.» ۱۲۴«در نسخه  .٢
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که في الحقیقة تحصیل این اجزاء راجع به تحلیل اعمالی است کــه  جهت آن دیگری کافی نیست به
کند. پس اگر افراد ثالثه همه فرد اّول باشــند اجــزاء  تحصیل متحابین یا هر یک از افراد ثالثه می در

 فال. و سّر این سخن بر ذکی پوشیده نیست و بیان آن علی سبیل 
ّ

منحصر در همین خواهد بود وإال
و فرد  شود و از ضرب زوج معمول علیه در فرد ثالث االجمال آن است که اصغر متحابین حاصل می

  ثالث حاصل شده از ضرب فرد اّول در ثانی و اکبر متحابین حاصل می
ٌ

شود از ضرب زوج معمــول
علیه و مجموع افراد ثالثه. و زوج معمول قابل تنصیفات تا واحد است پس هر یک از فــرد ثالــث و 

عــده الــی فرد اّول و فرد ثانی و زوج معمول علیه و انصاف آن و تضاعیف هر یــک از افــراد ثالثــه  ب
 علیــه و انصــاف آن و 

ٌ
تنصیفات اجزاء اصغر متحابین باشند. و مجموع افــراد ثالثــه و زوج معمــول

ضعاف مجموع افراد ثالثه  بعده الی تنصیفات اجزاء اکبر متحابین. و چون ضعف اخیر فرد ثالــث 
 عین اصغر متحابین است و ضعف اخیر مجموع افراد ثالثه 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 ثالثــه  فــرد اول نباشــد متحــابین را 

 آن دو عدد 
ً
اجزاء  اند چون آن را متحابه پنداشته ٢که قومی ١۲۲۹۶و  ۲۰۲۴اجزاء دیگر باشد. مثال

نماییم عین دیگری باشد بدون تفاوتی بدین صــورت لــیکن چــون  ٣احداهما را با این قواعد احصا
و این مستلزم آن است که اکبر متحابین  مجموع افراد ثالثۀ آن فرد اول نیست پس آن را اجزاء باشد. 

سلســۀ تضــاعیف را نیز اجزاء دیگر باشد فالتغفل. و ما دو عدد موضوع در مرتبۀ دهم و یــازدهم از 
را اخذ نمودیم و بعد از معاملۀ اعمال مذکوره اعداد حاصله را در جدول  ۶۱۴۴و  ۳۰۷۲سته یعنی 

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.

ــــــــوع   الواحد  د الثالثالفر  الفرد الثاني  الفرد االّول  الواحد مجم
  األفراد الثالثة

۱  ۱۱  ۲۳  ۲۵۳  ۱  ۲۸۷  

۲  ۲۲  ۴۶  ۵۰۶  ۲  ۵۷۴  

۴  ۴۴  ۹۲  ۱۰۱۲  ۴  ۱۱۴۸  

۸  ۸۸  ۲۰۲۴  ۲۰۲۴  ۸  ۲۲۹۶  

                                                    
  آمده است. ۱۲۲۹۶در نسخه  .١
  آمده است.» قوم«در نسخه  .٢
  آمده است.» اخفا«در نسخه  .٣
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باشد  اند که آحاد سلسلۀ تضاعیف اثنین همیشه می فائده: حضرت خاتم المهندسین فرموده
رسد// متحابان از آن مرتبه که  هم نمی و به ۶و  ۸و  ۴و  ۲یکی از ازواج چهارگانه برین ترتیب 

 ۶در واحد و نصف همیشه  ۴و  ۳در  ۲ضرب  که آحاد حاصل جهت آن باشد به ۴یا  ۲آحاد آن 
باشد ممکن نیســت کــه عــدد اول باشــد  ۵و بعد از نقصان واحد از آن باقی ماند که آحاد آن 

کند. اقول بدان که ایــن  و سایر مراتب و عشرات و مآت و الوف را نیز عد می ۵ن که جهت آ به
درة [ای] که از  که بنا بر قاعده جهت آن حکم در جمیع این قواعد سته مذکوره جاری نیست به

است. پس اولی آن  ۲و آحاد آن  ۳۲شود از  منقول شد مرتبۀ دوم اعداد متحابه حاصل می التاج
اند  اند. بعد از آن فرموده کم را تخصیص دهند به همان قاعده که خود بیان کردهاست که این ح

باشــد اگــر از آن اعــداد دو فــرد اول حاصــل نشــود  ۶یا  ۸که و همچنین هر مرتبه که آحاد آن 
  متحابین از آن حاصل نشود.

ل حاصل اقول بدان که این حکم خصوصیت به این دو عدد ندارد و با هر عددی که از آن فرد او
و قــال و مــا  ١نشود یا از مجموع افراد ثالثه فرد اول حاصل نشود متحابین از آن اعداد صورت نبندد

و مرتبــۀ  ٢۲۰۴۸استقراء و تتبع کردیم پس ندیدیم مرتبۀ دهم از سلســلۀ تضــاعیف اثنــین را یعنــی 
که  ۳۰۷۱یعنی  که فرد اّول جهت آن که صالحیت این امر داشته باشد به ۴۰۹۶٣یازدهم آن را یعنی 

شود از  که متولد می ۱۲۲۸۷است و فرد ثانی یعنی  ۸۳و  ۳۷شود از مرتبۀ دهم مسطح//  حاصل می
   ٤فتأمل. ۷است و آحاد دوم  ۶است و آحاد او  ۱۲۲۸۷، ۱۱۱۷و  ۱۱مرتبۀ یازدهم مسطح 

ــــد  الواح
  اضعافهو

الواحد و   الفرد الثالث  الفرد الثاني  الفرد االول
  اضعافه

مجمــوع االفــراد 
  الثالثه 

۱  ۳۰۷۱  ۶۱۴۳  ۱۸۸۶۵۱۵۳  ۱  ۱۸۸۷۴۳۶۷  

۲  ۶۱۴۳  ۱۲۲۸۷  ۷۵۴۷۹۰۴۱  ۲  ۷۵۴۹۷۴۷۱  

۴  ۱۲۲۸۷  ۲۴۵۷۵  ۳۰۱۹۵۳۰۲۵  ۴  ۳۰۱۹۸۹۸۸۷  

۸  ۲۴۵۷۵  ۴۹۱۵۱  ۱۲۰۷۸۸۵۸۲۵  ۸  ۱۲۰۷۹۵۹۵۵۱  

۱۶  ۴۹۱۵۱  ۹۸۳۰۳  ۴۸۳۱۶۹۰۷۵۳  ۱۶  ۴۸۳۱۸۳۸۲۰۷  

۳۲  ۹۸۳۰۳  ۱۹۶۶۰۷  ۱۹۳۲۷۰۵۷۹۲۱  ۳۲  ۱۹۳۲۷۳۵۲۸۳۱  

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



 

 

١٧١ 

سال
ر

 دیّ س ۀ
س
م
 حی

س
ح
نی
 ی

ار 
ر ب
د

 ۀ
ب
حا
مت

د 
دا
اع

 

 ۴۹۱۵۱جهت آن که فرد اول یعنی  قیل و همچنین مرتبۀ چهارم هم صالحیت این امر ندارد و به
ه أعلم. اگر چه از ائمۀ اسرار کشف اســتار و  ۲۱۳۷و  ۲۳شود از آن مسطح  که متولد می

ّ
است والل

اند نزد اصحاب اسرار حــرام و صــاحب// او ملــوم  جمیع آن چه حکما در کتب خود متفّرق ساخته
واثق است که ایــن رســاله را از نظــر اغیــار مخفــی و  کن رجا به کرم حضرت عالم االسرارلیاست 

  مستور دارد و حال وقت آن شد که قدری از خاصیت این عدد مذکور شود.

  خاتمه
انــد و تصــّرفات بدیعــه در آن  بدان که حکما این اعداد را به طریق مختلــف در الــواح وضــع نموده

  ایم درین رساله ایراد کنیم.ه چند وجه که از مشایخ این فن اخذ نمودهاند و ما از آن جمل کرده
که درین طریق سّری هست که در غیر این نیست  جهت آن طریقۀ اّول و آن بهترین طرق است به

شود لوح مطلــوب بــه همــان عــدد و آن آن است که درین مثال عددی که لوح طالب با آن ابتدا می
طالب در اّول قدم طلب به مثل کوی مطلب رسیده و با آن متحد شده  شود. پس همانا کهمنتهی می

و منتهی حال مطلوب به اّول امر طالب را جمع شده و به آن متصل و متحد شــده وهوالمطلــوب. و 
طریق مؤامرۀ وضع اعداد در الواح مرّبع آن است که از عدد مفروض سی طرح کننــد و بــاقی را بــه 

های مربع وضــع نمــوده بــه ترتیــب ج قسمت باشد در یکی از خانهچه خار چهار قسمت نمایند آن
و اگر  ۱۳طبیعی شکل را تمام نمایند و اگر کسری باقی ماند اگر آن کسر یک باشد واحدی در خانۀ 

  بیفزایند.  ۵باشد در خانۀ  ۳و اگر  ۹دو باشد در خانۀ 

۴۷  ۶۱  ۵۸  ۵۴  

۵۹  ۵۳  ۴۸  ۶۰  

۵۲  ۵۶  ۶۳١  ۴۹  

۶۲  ۵۰  ۵۱  ۵۷  

  مطلوبلوح 

 از 
ً
// قسمت  ۱۹۰سی طرح کردیم  ۲۲۰مثال

ِ
 ۴۸باقی ماند آن را بر چهار قسمت کردیم، خارج

هــای را در خانۀ اّول از مرّبع وضع کردیم و اعداد را به ترتیــب در خانــه ۴۷باقی ماند  ۲شد و کسر 
ترتیب طبیعی  جهت کسر، یکی در خانۀ نهم افزودیم و به [مرّبع] وضع نمودیم تا به خانۀ هشتم و به

مراعی داشته لوح آن را تمــام نمــودیم  ۲۸۴شکل را تمام نمودیم. بدین صورت و همین قاعده را در 
  بدین صورت:

                                                    
  ین عدد در نسخه، در بیرون جدول آمده است. .١
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۶۳  ۷۷  ۷۴  ۷۰  

۷۵  ۶۹  ۶۴  ۷۶  

۶۸  ۷۲  ۷۹١  ۶۵  

۷۸  ۶۶  ۶۷  ۷۳  

  لوح طالب

جمع نمایند و  ۲۲۰دیگر آن است که بگیرند اسم طالب را و آن را با عدد مطلوب یعنی  قاعدۀو 
مجموع را تنصیف نمایند و از یک نصف سه عدد طرح نمایند و باقی را در خانۀ اّول از مرّبع وضــع 
نموده به دستور تا خانۀ هشت ثبت نمایند. پس بگیرند عدد اسم مطلوب را و آن را بــا عــدد طالــب 

جمع نمایند و مجموع را تنصیف نمایند و از یک نصف چهار عدد طرح نمایند و مابقی  ۲۸۴ یعنی
را در خانۀ نهم گذارند و شکل را به ترتیب نظم طبیعی تمام نمایند و باید که این دو عمــل در روز و 

ارد که عدد زوج است و مناسبت تمام به مؤالفت د ۲ساعت زهره باشد و اگر خواهند که در هر خانه 
، علـی هذه الصورة: مثالــه ۸طرح نمایند و از نصف عدد ثانی  ۶اضافت نمایند از نصف عدد اّول 

بعــد طــرح الســتة منــه بقــی  ۱۶۵// نصــفه  ۳۳۰صــار  ۲۲۰جمعناه  ۱۱۰طالب علي عدد   ۱۵۹و
وبعد طرح الثمانیــة منــه بقــی  ۱۸۸نصفه  ۳۷۶صار  ۲۸۴جمعناه مع  ۹۲والمطلوب محمد عدده 

  ٢في الشکل هکذا: رسمناهما ۱۸۰

۱۵۹  ۱۹۰  ۱۸۴  ۱۷۳  

۱۸۶  ۱۷۱  ۱۶۱  ۱۸۸  

۱۶۹  ۱۸۰  ۱۹۴٣  ۱۶۳  

۱۹۲  ۱۶۵  ۱۶۷  ۱۸۲  

کنند که واحد را در خانۀ آخر از دور اول از شــکل  بعضی چنینو شکل را طالب حمل نماید و 
را در خانۀ آخــر دور چهــارم یعنــی  ۵ثبت و به تزاید واحدی به قهقری دور را تمام نمایند. پس رقم 

. از ۱۳۲خانۀ آخر شکل رسم نموده به تزاید واحد به قهقری سیر نموده شکل را تمام سازند، آن گاه 

                                                    
  این عدد در نسخه، در بیرون جدول آمده است. .١
است و بعــد از کاســتن شــش،  ۱۶۵، نیمۀ آن ۳۳۰افزودیم، شد  ۲۲۰است، آن را به  ۱۱۰ست که معادل ابجد آن  اش: طالب، علی نمونه .٢

اســت و پــس از  ۱۸۸، نیمــۀ آن ۳۷۶افــزودیم، شــد  ۲۸۴است، آن را بــه  ۹۲باقی ماند؛ مطلوب، محّمد است که معادل ابجد آن  ۱۵۹
  م. - چنین رسمش کردیم. باقی ماند؛ در شکل این ۱۸۰کاستن هشت، 

  این عدد در نسخه، در بیرون جدول آمده است. .٣
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مابقی را در خانۀ اّول از مرّبع گذارند و به تزاید واحد به نظــم  طرح نمایند و ۲۸۴عدد طالب یعنی 
طبیعی دور را تمام نمایند، پس رقم واحد در خانۀ اّول از دور ثانی وضع نموده به ترتیب نظم طبیعی 

را در خانۀ اّول از دور آخر ثبت نموده شــکل را تمــام  ۲۰گاه رقم  در ثانی و ثالث را تمام نمایند، آن
اند که در وقت رسم اعداد باید که یک خانه از شکل طالب رسم شود و یک خانــه از گفته نمایند و

گاه رسم طالب را به همین قاعده در مرّبع در  شکل مطلوب تا هر دو شکل به یک مرتبه تمام شود آن
ظهر شکل مطلوب درج کنند و رسم مطلوب را نیز به همین قاعده در مرّبعی در ظهر شکل طالب و 

  اء عمل باید که از صفحۀ مطلوب باشد والشکلین هکذا:ابتد

  مطلوب  طالب

۴  ۷  ۲۱  ۱۸۸  

۲۰  ۱۸۹  ۳  ۸  

۱۹۰  ۲۳  ۵  ۲  

۶  ۱  ۱۹۱  ۲۲  
  

۲۵۲  ۲۱  ۷  ۴  

۸  ۳  ۲۵۳  ۲۰  

۲  ۵  ۲۳  ۲۵۴  

۲۲  ۲۵۵  ۱  ۶  
  

// و شکل طالب را مطلوب با خود نگاه دار[د] و شکل مطلوب را طالب حمل نماید و بعضــی 
یند که باید اسم طالب و مطلوب و متحابین را در سطر اول از لوحی به عنــوان ذو الکتابــة  دیگر گو

که باید اسم طالب و عدد  دیگر گوینددرج نمایند و لوح را تمام نموده طالب حمل نماید و بعضی 
ه مناسب محّبت یا عدد مط

ّ
یا امثــال آن در » ودود«یا » حب«لوب از متحابین و اسمی از اسماء الل

لوحی به عنوان ذو الکتابة درج نمایند و لوح را طالب حمل نماید و برین قیاس اسم مطلــوب را در 
تــوان نمــود  لوحی درج نمایند و مطلوب حمل نماید و درین قاعده بــه انحــاء مختلفــه تصــّرف می

  واالشکال هکذا:

  متحابْین  مطلوب  طالب

  ۲۸۴  ۲۲۰  محمد  علی

۲۲۱  ۲۸۳  ۱۱۱  ۹۱  

۲۸۲  ۲۱۸  ۹۴  ۱۱۲  

۹۳  ۱۱۳  ۲۸۱  ۲۱۹  
  

ه  متحابه  طالب
ّ
  اسم عرض  اسم الل

  حّب   ودود  ۲۲۰  علی

۲۱  ۹  ۱۱۱  ۲۱۹  

۸  ۱۸  ۱۲۲  ۱۱۲  

۲۲۱  ۱۱۳  ۷  ۱۹  
  

بعــد از آن کــه جملــه[ای] از احکــام شرح المیة طغرایــی شیخ جلیل ابو الصالح الصفدی در 
عددین متحابین را نقل نموده گفته واصحاب الخواص یزعمون اّن لذالک خاصیة عجیبة في المحّبة 
کوالت وأکل المحب األکثر واطعم االقل لمــن  إذا جعل هذا العدد واالقل االکثر في شئ من المأ
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 اخالف جاللــیو در  ١في هذا الکتاب یرید محبته ثم قال وقد کنت بخلت بهذه الفائدة وان اودعها
کوالت یا غیــر آن//  گفته که حکما گفته اند اگر دو شخص را اتفاق افتد در امری به این دو عدد از مأ

هر یک وفق یکی ازین دو عدد در لوحی نهاده با خود دارند البته در میــان ایشــان محّبــت و التیــام 
اند وهذه األعداد إذا وضعت علی طعام فرموده غایة الحکیمحاصل شود و حکیم مجریطی در کتاب 

کوال  او شراب او غیر ذالک مما یستعمله شخصان الف بینهما وان رسمت في عود وطبع بها خبزا ومأ
واکلته مع من شئت ظهر محبة عظیمة بینهما وان رسمت في ثوبک لم یفارقک وکذ[ا] المتــاع فــي 

والعدد االصغر یرسم الغبار وتعطی من شئت العدد  السفر ثم قال والعمل بها ان ترسم العدد االکبر
الصغر وتأخذ انت العدد االکبر فاّن الصغر تطیع االکبر بخاصیة ظریفة ویستعمل فی الزبیب وحّب 

   ٢الرمان واشباهما من الفاکهة عددا ال رسما وانا امتحنت ذالک ووقفت علی صحته.
 
ً
طلسم للحب الدائم یضع طلسمان بطــالع  وقال في اوائل المقالة االولی من هذا الکتاب ایضا

سعد والقمر في الثور وکذا الزهرة فیه ایضا وترسم في الصورة االولی ماتین وعشرین عدد الفات وفی 
الثانیة ماتین واربعة وثمانین کذلک الفات او اصفار ثم تجعلها متعانقین فیکون الحب الدائم ویقف 

  ٣العداد المتحابة.المودة بینهما ویعرف هذا الطلسم بطلسم ا
قال افالطون هذه االعداد المتحابة مقناطیس القلوب ثم قال واعلم انه اذا  قبس االنواروقال في 

کتبت فی طالع الزهرة فی قلب نوره ویکون ذالک القلب مزدوجا فیکتب فی الواحد العدد الزائد وهو 
کل الطالب العد ۲۸۴وفی القلب اآلخر// العدد الناقص وهو  ۲۲۰ د الزاید والمطلــوب العــدد فیأ

متفق علیه ونقل المحقق الدوانی عن االفالطون انه قال اذا اتفق  الناقص فیکون حبا شدیدا وهذ[ا] 
ان یکون عند احد العدد االقل من اّی جنس کان وعند اآلخر االکثر من ذالک الجنس یقع المحبة 

  ٤بینهما فان من عنده العدد االکثر یحب من عنده العدد االقل.
                                                    

در چیزی  چه این عدد کمینه و بیشینه ست، چنان را باور این است که این اعداد را خاصّیتی شگفت در ِمهرورزی اصحاب خواصترجمه:  .١
گویــد: از ایــن  که ِمهرورزی او را خواستار است بخوراند. سپس می دار بیشینه را بخورد و کمینه را به آن ها نهاده شود و دوست از خوردنی

  ه است دریغ شده بود [پس درج آن را الزم دیدم].فایده که این کتاب را بنا نهاد
و اگــر بــر   گردد. کنند، نهاده شود، بینشان ُالفت ایجاد می ترجمه: اگر این اعداد بر خوراک و نوشیدنی یا هر چیزی که دو نفر استفاده می .٢

ات  شــود؛ و اگــر بــر جامــه چوبی نوشته شوند و نان و خوراکی با آن پخته شود، و با کسی خورده شود محّبتی عظیم بین آن دو پدیــدار می
تر را با غبار رســم  تر و کوچک شود و همچنین است بار و بنه در سفر طریق استفادۀ آن چنین است: عدد بزرگ منقوش گردد از تو جدا نمی

تر را مطیــع خواهــد بــود بــه  تر، عدد بزرگ تر را برگیری. عدد کوچک خواهی بدهی، و خود عدد بزرگ که می تر را به آن و عدد کوچککنی 
یز و دانۀ انار ومیوه   های دیگر به کار آید و من آزمودم آن را و بر صحت آن وقوف یافتم. خاصیتی ظریف که در مو

در اوایل مقالۀ نخست از این  .٣ کتاب گفته است: همچنین طلسم برای محّبت پایدار، دو طلسم بــه طــالع ســعد و قمــر در ثــور، و ترجمه: 
الف یا صفر نوشته شود و آن دو طلسم را بر هم گذارند، پس  ۲۸۴الف و در دومی  ۲۲۰همچنین در زهره گذاشته شود و دراّولی به تعداد 

  نامند. این طلسم را طلسم اعداد متحاب میماند و  شود و دوستی بین آنها می محّبت پایدار ایجاد می
گوید: بدان که اگر  ها هستند. سپس می ترجمه: در قبس األنوار آمده است که افالطون گفته است این اعداد متحاب، مانند مغناطیس دل .٤

شته شود و در قلب دیگر کــه است نو ۲۲۰در طالع زهره در قلب نورش نوشته شود و این قلب مزدوج باشد، در یکی از آنها عدد زاید که 
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ی و عمدۀ شروط الزمه درین عمل رعایت حال زهره است وکونها في درجة اشرف احسن 
ّ
امر کل

من سائر اوضاعها واحوالها فأفهم. مشهور است که افالطون 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 

ده چون زهره شروع در ارتفاع نموده احد القطعتین میل به جانب دیگری کرد و حرکت به سمت نمو
اعلم ان احد العلماء من اهل هذ[ا] الفــن  قبس األنوارآن نمود و منجذب به طرف آن شد. قال في 

رصد فی وقت طالع الزهرة وهي في شرفها وکتب االعداد المتحابــة علــی فخــذی مقــص ووضــعه 
  تقی المقص من غیر واسطة وهذ[ا] من قوة االعداد.مفتوحا فال

جمــع  ٢رکو محبــوب بــا  ١رفدگفته که عدد محب بــا  رموز األسرارو موالنا حسین کاشفی در 
نموده در مربعی به همین وضع بنویسد و هر دو نوشته را منطبق بر یکدیگر کرده حمل نماید و طریق 

را از یک تا هشت در بیوت ثبت نمایند و بعده از عدد وضع اعداد درین وفق آن است که اّوال آن عدد 
عدد کم کرده مابقی را در سه حّصه نموده// واحدی را از دو ثلث بر ثلث افزوده، ثلــث  ۱۴مفروض 

رسم نموده، پس به هر یک از ثلث و واحــد و  ۷و دو ثلث الواحد را محاذی  ۸مع واحد را محاذی 
ها  رسم نماید، پس به هر یک از آن ۵و  ۶را به ترتیب محاذی  ها دو ثلث اال واحد، واحدی افزوده آن

رسم نماید، پس [بــه] هــر یــک واحــدی افــزوده در  ۳و  ۴عدد افزوده به ترتیب در محاذات  ۳سه 
رسم نماید و اگر قدر باقی را ثلث صحیح نباشد ثلث را صحیح اعتبار نموده نقصان  ۲و  ۱محاذات 

که در عدد اقل و به خــط دیگــر از  و همان قاعده را منظور دارد چنانرا در جانب ثلثین اعتبار نماید 
  فضالء چنین به نظر آمد که اعداد را در دو شکل برین وضع درج نموده 

۲۸۴            ۲۲۰٣  

۱  ۹۲  ۷  ۱۸۴  

۸  ۱۸۳  ۲  ۹۱  

۱۸۰  ۳  ۹۶  ۵  

۹۵  ۶  ۱۷۹  ۴  
  

۱  ۷۱  ۷  ۱۴۱  

۸  ۱۴۰  ۲  ۷۰  

۱۳۷  ۳  ۷۵٤  ۵  

۷۴  ۶  ۱۳۶  ۴  
  

                                                    →  
ق دوانی هم بر همین عقیده است  است و طالب عدد زاید را بخورد و مطلوب عدد ناقص را، محّبت شدید ایجاد می ۲۸۴عدد 

ّ
شود. محق

د تر از همان جنس باشــ تر از هر جنس باشد و نزد دیگری عدد بزرگ و از افالطون نقل کرده است که گفت: هر گاه نزد یکی عدد کوچک
  تر را دوست خواهد داشت. تر را دارد، دارندۀ عدد کوچک که عدد بزرگ شود و آن بین آنها محّبت ایجاد می

  ۲۸۴معادل ابجِد  .١
  ۲۲۰معادل ابجِد  .٢
 در نسخه نیامده است.  ۲۲۰عدد  .٣
  این عدد در نسخه، در بیرون جدول آمده است. .٤



 

  

١٧۶ 

به خانۀ  رفدرا به کبوترخانۀ دیگر گذارند، کبوتران  رفدرا به کبوترخانه[ای] و  رکو گفته اگر مرّبع 
میل  رفدرا در لشکر دیگر، لشکر مرّبع  رکرا در یک لشکر بدارند و مرّبع  رفدروند و اگر مرّبع  رک

دار حامل  باشد دوست رفدآیند و اگر کسی حامل کتابت مرّبع  رکو به لشکر  رککند به طرف مرّبع 
و باید اسم طالب و مطلوب را  رککند به طرف را و میل می رفدکند جذب می رکگردد و  رکمرّبع 

در میان مرّبعْین نوشته بر یکدیگر منطبق کند و با خود دارد. این بود آن چه وقت اقتضــاء و زمــان// 
ه اوال و آ

ّ
  خرا والسالم علی خاتم الرسالة وآله.مساعدت نموده ایراد آن را درین رساله؛ والحمد لل

  رفد  رک
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