


 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  علوم و فناوری دورۀ اسالمدوفصلنامـۀ تاریـ 

  ١٣٩۶ ستانزمو  پاییز، دومشمـارۀ ، ششمسال 

  ١٢شمارۀ پیاپی: 
  

ژوهشی  صاحب امتیاز:      میراث مکتوبمرکز 
ول:    ر مس رانی مد   اکبر ا

  محمد باقری  سردبیر:   

ار   راس   پویان رضوانی  :و

ر داخلی:      حمید بهلول مد
  محمود خانی  اجرای جلد:  

  
ی و امور چاپ:

ّ
ر فن ن شاملو مد   فرد حس

اران علم   هم
س کرامتی  *حنیف قلندری  *پویان رضوانی  *حسن امینی    امیرمحمد گمینی * یو

س مهدوی  *فر  شمامه محمدی  روان فهم خوب سجاد نیک* یو

  مشاوران علم
ز اذکائی    توفیق حیدرزاده * یوسف ثبوتی *رو

راهیم ذاکر   زدی حمیدرضا گیاهی *حسن طارمی  * محمدا

ن معصومی *مهدی محقق  ن نصر * محمدجواد ناطق *همدانی  حس دحس    س

رگرن  * )جمهوری آذربایجان(علی بابایف  روملن  *(کانادا) جان لنارت  سه)احمد جبار  *(کانادا) گلن وان    (فرا

ه)سرگی دمیدوف  سه)رشدی راشد  * (روس س)ژاک سزیانو  * )آلمان(راموال سارما  سری * (کانادا)جمیل رجب  * (فرا   (سو

د ظل * (امریکا)جورج صلیبا   ان)ریچارد لورچ  *(هند) رادا چاران گوپتا  * (هند)الرحمان  حکیم س   (انگلس

تر هوخندایک   * )سوریه(مصطفی موالدی    (ژاپن)میچیو یانو * (هلند) یان پ

شت جلد ر  محمد بن مؤیدالدین الدین  شمسبه دست  اواخر قرن هفتم هجریکرۀ سماوی ساخته شده در : تصو

  شود. عرضی که اکنون در موزۀ درسدن (آلمان) نگهداری می

شگاه و ابوریحان، ساختمان فروردین، شمارۀ    ١٦، شمارۀ چهارم، طبقۀ ١١٨٢شانی مجله: تهران، خیابان انقالب اسالمی، بین خیابان دا

ی کد    ٦٦٤٠٦٢٥٨دورنگار:        ٦٦٤٩٠٦١٢تلفن:    ١٣١٥٦-٩٣٥١٩: س
  چاپ: نقره آبی

www.mirasmaktoob.ir 
miraselmi@mirasmaktoob.ir   /  miraselmi90@gmail.com 

 تومان ۲۰٫۰۰۰بها: 

اندارد بین   المللی شمارۀ اس

۳۶۶۹-۲۳۲۲ 



 

   
  فهرست

  به جای رسسخن  ۱  
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  درس یعلم در کتابها خیتار اهیجا

  

ر بیان چگونگ« س رد همه جانبه، اعتقاد کاست.  در روی یعلم یها وین نظریهکت یتاریخ علم 

ر کر این است  س را یمناس ۀزمین تواند یمه این  ند. کهمه جانبه از علم فراهم  ییادگیر ینیز 

ه از  یآموزش یها کتاباغلب در  ه معتقد به بیان تاریخ علم در ضمن ک ییها کتابعلوم، آن دس

ند،   ییها بخش، فقط آن ها کتاباز  ی. در بعضمییب یمتوجه به تاریخ علم  دو گونهمطالب هس

ه یا متن  یدارد، طور یو داســتان یتقویم ۀه جنبکاز تاریخ علم   شود یمتاب طرح کدر حاش

 ه ک
ً
ی یموضوع اصل کمشخص است در متن با ی کامال  ها آنم و این مطالب نیز به روبه رو هس

رد همه کرد. رویکدر بحث وارد نخواهد  یهیچ خلل ها آنه حذف ک یا گونه بهاست؛  دهضمیمه ش

ه در آموزش همه ک یارکرا با  یو چنین دیدگاه ردپذ ینمتوجه را  ۀجانبه به تاریخ علم این نحو

 یها هینظره ک. آنچه در اینجا مورد نظر اســت این اســت داند یمبیگانه  ردیگ یمجانبه انجام 

خ مسائل فلسف یشان و همراه با مسائل¬یدر بافت تاریخ یعلم به صورت  ها آن یعلم ۀاز س

رتابکارائه شوند. به عنوان مثال در موضوع "حر یتلفیق ، ابتدا به این مســئله ک" در فیزییت 

راکتوجه شــود  مطرح شــد؟ آیا  کاولین بار چگونه در تاریخ فیزی یه ایــن موضوع 

راک یروشــ روش بدیع بود  کی - یروش تحلیل هندس - ار گرفت کآن به  یررس یه گالیله 

 مشابه آن  ییا روش
ً
ست نور"، باید ابتدا کنیز وجود داشت؟ همچنین در موضوع "قانون ش قبال

له  ن زاویکفهمید این مس ش  ۀه "آیا با داش رد؟" چگونه به کست را پیدا کش ۀزاوی توان یمتا

زدهم تبدیل شــده بود و ســرانجام  یطبیع ۀفالسف یذهن ۀدغدغ چگونه و با ارت کدقرن شا

له را حل کرد؟ چگونه پا یچه روشــ مثلثات به این موضوع باز شد؟ و  یاین مس

  از این قبیل.  ییها موضوع
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 امــا 
ً
رد؟ متیوس  با کرا در آموزش علم پیاده  یاین روش تلفیق توان یمچگونه  عمال

ه کهست  یمختلف یها روش: «رد یمدر این زمینه نام  یارهایکاشــاره به این مســئله از راه

، ها نامه نند: از جملــه از طریق درسکوارد الس درس کتاریــخ علم را بــه  توانند یممعلمان 

ش یها یبازساز، یتاریخ یها شآزما تولیدباز و وقایع  ها مناظره یها نقش یو ایفا ینما

، یو گروه یفــرد یها طرح، ها رساله، یاصل یها تیشخصاز  ییها یرداز چهره، یتاریخ

ر منابع اصل ، بهترین یمدارس ابتدای یها بچه یرا ها نامه یزندگو  ها طرح. یخواندن و تفس

 یو... همه عناوین کرنیوکروب، کمی یها یشکارچگزینه است. حمام ارشمیدس، فشار هوا، 

ند    »نوجوانان را به خود جذب کنند. توانند یمه کهس

 که  یفعل یها¬ه در روشکه در بیان متیوس وجود دارد این اســت ک یظریفــ ۀتکن
ً
 عمدتا

ن ییها-روش . شود ینمبه هیچ وجه توجه  یس یها تفاوتهســتند، به  یرد نظرکر روی یمب

ش  یابتدای ۀعلوم دور یها کتابشــور ما کبه عنوان مثال، در  از همان آغــاز اصرار دارند به دا

ســت؟ک« بگویندآموزان  ســت؟«، »ار چ ه بعدها در ک یو... همان مفاهیم» نیرو چ

م کو فیزی یراهنمای ۀعلوم دور یها کتاب اس ستزو  یو ش اس نیزمو  یش ان  ۀدور یش دبیرس

دک یرر با تفاوتکبارها به صورت م س رده، ک، اعمال یتاب، با در نظر گرفتن گروه سک ۀه نو

مختلف را مورد توجه قرار  یها دورهاین  تواند یمل کبه بهترین ش ی. روش تاریخشود یمظاهر 

  دهد.

فاد یه از طرفک یدرس یها کتابه نگارش کاست  روشن قرار  یآموزش ۀبتوانند مورد اس

ررس یا وهشبگیرند و از طرف دیگر تاریخ علم را به   یوافر و افراد یکنند به تالش یمناســب 

ختانه چنین  نظر صاحب ع نیاز دارد. خوش   ییها تالشو با دید وس
ً
، کدر علم فیزی مخصوصا

فاده قرار گیرد. ن یبه عنوان منبع درس تواند یمه ک تصورت گرفته اس ر در کقابل ذ ۀتکمورد اس

رد. کاشاره  ها آن یبه منابع اصل یا هینظردر توضیح هر  توان یمه کاین است  ها کتابمورد این 

زرگ خواهد داشت و آن، این کار، یکاین   دو علم جدیدچون  یزرگ یها کتابه کحسن 

ینیوتون،  طبیعی ۀفلسف یاضیاصول ر گالیله،  س،  کاپ شأ انواعهویگ داروین و غیره را از  م

زوا خارج و به جامعه معرف فلسفه  کالسک یها کتابه کوجود دارد  یرد. چه دلیلکخواهد  یا

د و در مقابل  یو ادبیات این همه بازار گرم ه باش علم چنین فراموش  کالسک یها کتابداش

ند. توضیح  کعلم را با عین ۀگذش خواهد یمه کشده باشــند، جز این نگرش غلط  امروز بب

م میالد یها مهینه، در کاین س ژوه ۀدر عرص یتحول یقرن ب ه این کبه وجود آمد  یتاریخ علم 

د. کبه چالش  ینگرش را به سخت رفیلد، ال یسانکش رت با ره، پیردوئم، کساندر کچون هر و
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رت و...  را باید در  یلمع یها هینظره ک کردند یماین تحول بودند عنوان  ده ســرآمکآرتور 

ساتیبافت فرهنگ  یرا گفتند یم ها آنمطالعه کرد.  ها آن یو فلسف ی، دینی، عقیدتی، تأس

اخت  آن زمانه را به ســر  یرکاله فکخاص عرضه شده است، باید  یا زمانهه در ک یا هینظرش

  باشد. یباید چنین نگاه ،یتلفیقرد. نگاه به تاریخ علم در روش ک

راکمتیــوس در  لکمای فاده از تاریخ علم در آموزش یتاب خود ، هفت دلیــل   لزوم اس

  آورد: یم

  .شود یم یعلم یها روشبهتر مفاهیم و  کتاریخ علم موجب در .١

ر ذهن .٢ س ر یر فردکرشد تف یتاریخ علم  س وین کدر آن ت یعلم یها دهیاه ک یرا به 

  .گرداند یمتصل م اند افتهی

 تاریخ علم  .٣
ً
ارزشمند است. وقایع مهم تاریخ علم و فرهنگ، از جمله انقالب  ذاتا

را یشف پنکداروین،  ۀ، نظرییعلم لین و غیره، باید  ش آموزان تفهیم شوند. یس   دا

را .٤   است. یفهم ماهیت علم ضرور یتاریخ علم 

شایع است،  یعلم یها دورهه در متون و کو تحجر  یافراط یزدگ علمتاریخ علم با  .٥

  .کند یممقابله 

شــمند و زمان یزندگان یاوکتاریخ علم با وا .٦ سان یعلم یها موضوعاو،  ۀدا و  یرا ا

شآن،  یاهش ابعاد انتزاعکضمن    .کند یمرا درگیر آن  آموز دا

 یها گونــهدیگر و بــــا کــبا ی یعلم یها شاخهتاریــخ علم با ایجاد ارتباط میان  .٧

ش، ماهیت اوردها یتلفیق یدیگر دا ســته به هم، از دس ش  یشر یو وا بــه نمــا

 ».گذارد یم
 

ۀ شهریار غفاری، »اهمیت آموزش ماهیت و تاریخ علم«رگرفته از مقالۀ  رشد آموزش ، نوش

  . ١١-١٠، ص ١٣٩٣، بهار ٣، شمارۀ ٢٩، دورۀ فیزیک
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  یرونیب حانیاز ابور یا نامه
  ١جهت قبله افی یحبش حاسب برا یآناملا

  ٣، یوسف عید٢ای. اس. کندی
  ٤سادات موسوی راضیه ترجمۀ

یده   چ
بــرای تعیــین  روشی ترسیمی  با در اختیار داشتن مختصات جغرافیایی دو نقطه بر سطح کرٔه زمین،

شود. این روش برگرفته از اثر یــک مــنجم قــرن ســوم  تعریف می نسبت به دیگریسمت یک مکان 
م] -بغداد است که در رسالٔه عربی مختصری که در این جا همراه با ترجمٔه انگلیسی [در متن اصلی

  اند. بر آن افزوده است. همچنین مؤلفان اثبات و شرحی آمده  شود، ه میعرض

  مقدمه -١
عرضه   ایرانیدانشمند برجستٔه ، نشده از ابوریحان محمد بن احمد بیرونی در این مقاله اثری منتشر

م) برگزار شد. برای اطالع بیشتر از زندگی و ۱۹۷۳( ۱۳۵۲شود که جشن هزارٔه میالد او در سال  می
مجموعــٔه در  تنهــا نســخٔه موجــود از ایــن رســالهشود. ثار او به سومین اثر در کتابشناسی مراجعه آ

  شود. در کتابخانٔه دانشگاه لیدن نگهداری می ۱۶/۱۶۸ به شمارهٔ  خاوری
اسالمی یعنــی ســمت قبلــه بــوده اســت.  این رساله حاوی موضوعی مورد عالقٔه منجمان دورٔه 

نماز روزانٔه خود به سوی کعبه یعنی قبلــه رو کننــد. بــدین منظــور نوبت ان موظفند در پنج سلمانم
هــا و دایــرٔه عظیمــٔه  از جهت یــکاست که چهار جهت اصلی در آن مکان و زاویــٔه بــین هــر  کافی

توان با دانستن مختصات جغرافیایی مکه و  گذرنده از مکه در آن موقعیت را بدانند. این زاویه را می

                                                    
A ۀمقال ۀرو ترجم شیاثر پ .١  Letter  of  al-Bīrūnī:  Ḥabash al-Ḥāsib's  Analemma  for  the  Qibla اول  ۀاست که در شمار

  چاپ شده است. ۱۱- ۳ ص Historia Mathematica ۀم) مجل۱۹۷۴(
2. E. S. Kennedy 
3. Yusuf ʿId 

 rmousavi@mpiwg-berlin.mpg.deپژوهشگر مؤسسۀ ماکس پالنک و دانشجوی دکتری تاریخ علم دانشگاه هومبولت برلین،  .٤
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 مســئلهاساســدســت آورد. بنــابراین تعیــین جهــت ایســتادن نمــازگزار  موقعیت مورد نظر به
ً
ای در  ا

های آن در متون دورٔه اسالمی فراوان است. امروزه برخی از ایــن راه  هندسٔه کروی است که راه حل
در  ۱۳و  ۱۲، ۱۱، ۸شــمارٔه  منــابعتــوان در  اند. نتــایج ایــن مطالعــات را می هــا مطالعــه شــده حل

  . ١یافتر اضحلۀ کتابشناسی مقا
های  ها مثلثاتی و نتایج، عددی هستند که از محاسباتی بر اساس جدول در بیشتر موارد، راه حل
آیند. در مقابل، روش عرضه شده در این جا، تصویری است. در حقیقت  توابع مختلف به دست می

یریآید. این نوع راه  خط نشان دهندٔه جهت قبله در ترسیم با مقیاس کوچک به دست می -حل تصو
می شود. این روش نقــش  نامیده» آنالما«هندسی برای چنین مسائلی ریشه در یونان باستان دارد و 

بنگریــد بــه ( شــود همچنان یافته میهای بیشتری  قابل توجهی در نجوم دورٔه اسالمی داشت و مثال
ثبــات روابــط پیچیــدٔه تواند برای ا در کتابشناسی). به عالوه، آنالما می ۱۳و  ۱۲، ۶، ۵ منابع شمارۀ

  ، استفاده شود.آمده استکتابشناسی  ۹و  ۸، ۷ منابع شمارۀمثلثات کروی مانند آن چه در 
تحدیــد های تعیــین قبلــه را در دو اثــر خــود آورده اســت. در  ابوریحان بیرونی شماری از روش

کنــد کــه  ) پــنج روش را ذکــر می۲۳۶-۲۵۰؛ ترجمۀ فارسی ص ۲۷۲-۲۸۶(صنهایات األماکن 
) دو روش شامل یــک آنالمــا آورده ۵۲۸-۵۲۲(ص  قانون مسعودیها آنالماست، و در   کی از آنی

شــود و بیرونــی  ها متفاوت از آنالمایی هستند که در این جــا توضــیح داده می است. تمام این روش
بنگریــد بــه  - ق۲۴۰ای از حبش حاسب مروزی (شکوفایی در حــدود  گوید که آن را در رساله می

که بــرای مــأمون خلیفــٔه بود ای  نجم برجسته. حبش حاسب م) دربارٔه قبله یافته است۱۲زوتر، ص 
او موجــود زیــج کرد. این اثر از حبش حاسب به جا نمانده است، امــا دو نســخه از  عباسی کار می

شود، آنالمایی برای تعیین  استانبول نگهداری می مجموعۀ ینی جامعها که در  است که در یکی از آن
با  شکلحروف گذاری  ماا .که مشخص شد همان آنالمای متن حاضر است ٢آورده شده استقبله 

متفاوت است و زبان بیان نیز به هیچ وجه یکسان نیست و آمده، این مقاله موضوع رسالٔه آن چه در 
کــه از نظــر مــا  شدهتر است. در ادامۀ آن آنالمای دومی ذکر  طوالنی خیلی زیجدر  موجودتوضیح 

  نادرست است. 

                                                    
ید کینگ با نام  خواننده برای دسترسی به متنی فارسی دربارۀ روش آنالما در یافتن قبله می .١ قبله یابی در تواند به ترجمۀ حسن ناهید از اثر دیو

در پایان نامه » روش آنالما در تعیین قبله«و نیز بخشی با عنوان  ،منتشر شده است ۱۳۸۴که توسط خانۀ ریاضیات اصفهان در سال  اسالم
(پژوهشکدۀ تاریخ علم  الدین منصور دشتکی تصحیح، ترجمه و شرح مقالۀ دوم از مقصد اول رسالۀ قبلۀ غیاثکارشناسی ارشد مترجم با نام 

یابی  کاربرد علوم در قبلههای ریاضی یافتن قبله به کتاب  ) مراجعه کند. همچنین برای اطالع بیشتر از سایر روش۱۳۹۳دانشگاه تهران، بهمن
قبله یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و «با عنوان ) ۱۳۹۶( میراث علمیپیوست شمارۀ یک نشریۀ اثر ماشاءالله علی احیایی و نیز 

ـ عه شودتألیف عبدالحسین مصحفی با مقدمۀ غالمرضا عسجدی به کوشش زینب کریمیان مراج» محاسبه   م. 
  پ.۱۹۵ - پ ۱۹۴، گ ۲/۷۸۴نسخٔه شمارٔه  .٢



 

  

۶ 

به  موضوعنظر ما به خواند.  زند و بیرونی هم آن را بدیهی می حبش حاسب حرفی از اثبات نمی
. این آنالما ایم را تهیه کردهبا تالش بسیار اثبات عرضه شده در بخش سوم  و، بدیهی نیستهیچ وجه 
بی پاسخگوی نیازها بودفوق العاده و  یروش از دید ما نیاز معمــاری کــه نقشــٔه بنــای  ؛ه استبه خو

خواهد موقعیت محراب را کــه مشــخص کننــدٔه جهــت قبلــٔه  دارد و می پیش رومسجد جدیدی را 
  نمازگزاران است، تعیین کند. 

  ترجمۀ متن -٢
در متن نیامده، اما برای کمک  درون پرانتز، کلمات و حروف قرار گرفته ۱در این ترجمه و در شکل 

کردن تصحیح متن است. حــروف  وده شده است. همچنین، نشانٔه [ ] برای مشخصبه خواننده افز
یر بر اساس قواعد به کار رفته در اثر چهارم کتابشناسی نمادگذاری شده   اند.  عربی روی تصو

  
  پ)۱۳۶(گ خط 

  به نام خداوند بخشندٔه مهربان، سالم و درود خداوند بر محمد (ص) [و خاندان] و اصحاب او      ۱
  ام، خداوند عمر شیخ فاضل سرور و موالی من را بلند گرداند، یافته     ۲
  در دست نوشتٔه محمد بن خضر و علی بن ربیع و محمد بن عبدالعزیز     ۳
  رسالٔه حبش حاسب در سمت قبله را بر خالف آن چه هاشمی،     ۴
  در رسالٔه شیخ دربارٔه سمت قبله بود. بنابراین آن را به سرورم، شیخ فاضل،     ۵
  نشان دادم. او گفت -فرماید اش خداوند یاری-ابونصر منصور بن علی، خادم امیرالمؤمنین      ۶
  برای اثبات قرار داد،آن چه [حبش حاسب] ذکر کرد و آن مبنایی که      ۷
  پس من (ابوریحان) آن را یافتم. او (حبش) پس از بیان شرایط  مذکور گفت:     ۸

ای از نامٔه نسخه: «۱۳و  ۱۲ترجمٔه عبارت پایانی در خط  –ر ۱۳۶گ 
 »کندابوریحان به سعید، خداوند هر دو را رحمت 
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 را برابر با عرض جغرافیایی مکــه ZHرا برابر با عرض جغرافیایی مکان خودمان و  AZ(کمان)      ۹

  گیریم. در نظر می
 کنیم وصل می Eرا به  Tدهیم.  را برابر با اختالف طول جغرافیایی (بین دو شهر) قرار می ZTو     ۱۰

  کشیم می و
  کنیم، و  ) رســم میTEK(در مـــتن آمده موازی  ZEK با را مــوازی HMYرا، و  ZEKقطر     ۱۱

  آن را میانی نقطهٔ 
۱۲   M دهیم، و  قرار میES  را برابر باHM  کشیده و از نقطٔهS خط  
۱۳   SO  را عمود برHMY کنیم. سپس از نقطٔه  رسم میO  خطOFQ را  
  سپس با پرگار کشیم. می DBموازی با را  OLN، و خط AGموازی با    ۱۴

 پ۱۳۶گ 



 

  

٨ 

  و دیگری را E؛ یکی از دو سر آن را بر مرکز آوریم به دست می را LNاندازٔه    ۱۵
  Eو از نقطٔه   نامیم، می Fن نقطه را . آگذاریم ، میکند را قطع می OFQبر جایی که خط    ۱۶
  ؛ این خطبرسدروی دایره  Cنقطٔه  بهذرد و بگ Fکشیم که از  خطی می   ۱۷

  
  ر)۱۳۷(گ  خط 

) DBجنــوب (-فاصلٔه میان آن جا تا محور شمال CDخط [سمت] قبله خواهد بود، و کمان       ۱
  اختالف است.

در (کار خود) روی سمت قبله  -ش فرمایدا خداوند یاری– میان این (روش) و روشی که شیخ     ۲
  آن است که در این جا عرض دارد،

 ر۱۳۷گ 
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  شود که (نقطٔه) پایانی عرض گرفته می Zجغرافیایی مکه از نقطٔه      ۳

  جغرافیایی ماست، و در آن جا (یعنی در رسالٔه دیگر)     ۴

  شود اما در آن جا می تعیین با پرگار LNشود. (این جا) اندازٔه  در نظر گرفته می Aاز نقطٔه      ۵

  ، اثباتی کهنداردای  گرفته شده است که فایده OLبرابر با      ۶

ید بدیهی است.  حبش حاسب می     ۷ گــاه کــنم تــا نوشــته شــود (؟،  پسگو من خواستم شیخ را آ
شته است (؟ یک کلمه تا حدودی مخدوش اســت). درود شود) که او آن را در اختیار دا یعنی ثبت

  (بر تو باد).

  روش ترسیماثبات درست  -٣
تصویر سمت الرأس مکان مورد نظر روی  E، که از روی متن بازسازی شده است، نقطٔه ۱در شکل 

هستند. نشان داده خواهد شــد کــه در  Eهای اصلی حول  جهت DBو  AGصفحٔه افق آن است، و 
سمت مورد نظر  DCتصویر سمت الرأس مکه روی این صفحه است، بنابراین کمان  F، ترسیماین 

  :ماست. برای اثبات این مسئله کافی است نشان دهیم که

۱ (OL  فاصلٔه سمت الرأس مکه تا صفحٔه عمودی گذرنده ازAG است، و نیز این که  

۲ (EF  فاصلٔه سمت الرأس مکه تا خط گذرنده ازE ق است.عمود بر صفحٔه اف  

نشــان ، کــه وضــعیت را بــر کــرٔه ســماوی و درون آن درا در نظــر بگیریــ ۲برای این کار شــکل 

ســمت الــرأس مکــه را در شــرق شــهر مــورد نظــر قــرار   ،تصویر شلوغ نشودکه  این. برای دهد می
در سمت مغرب قرار گرفته است. توجه کنیــد کــه بــر روی  ۱ایم، اگر چه که در متن و در شکل  داده

) Mمکــه (الرأس  سمتگذرنده از  مدار عرضی) تا Pالرأس شهر ( فاصلٔه سمت  دایرٔه نصف النهار،

Pبرابر با  Mj - j استوا برابر با  دایرۀو  این مدار عرضی، و فاصلٔه بین اینMj  است. ایــن کمــان

صفحٔه دایرٔه نصــف النهــار بــر  در این شکل،اند.  نشان داده شده شکلدر  HZو  AHها به صورت 

به ترتیب قطرهای اســتوای  HYو  ZKچنان که  ،چرخیده و بر صفحٔه افق قرار گرفته است DBگرد 

برگــردیم،  ۲اســت. اگــر بــه شــکل  مدار اخیرشعاع  MYهستند، و  مدار مربوط به مکهسماوی و 
طــولی   عمــود شــده اســت، Sنقطــٔه  درکه بر صفحٔه استوا که خطی که از سمت الرأس م بینیم می

رســم  ۱بــه همــین صــورت در شــکل  SEخواهد داشت و  عرضیو برابر با شعاع دایرٔه  SEمساوی 

رســم شــده اســت،  DLهــای جغرافیــایی  برابر بــا اخــتالف طول TZشده است. به عالوه، کمان 

 E، نقطــٔه مرکــزی DL، در هر حالت با قطعٔه حاصل از کمان Sهمراه با نقطٔه  TZEبنابراین قطعٔه 

  ، مطابق است. ۲شکل در  Sو نقطٔه 



 

  

١٠ 

  
. نقطٔه معــادل آن بــا همــان است Uبر روی صفحٔه نصف النهار  S، تصویر نقطٔه اخیردر شکل 

عمــود بــر صــفحٔه اســتوا،  Uخطی گذرنــده از  ۲نشان داده شده است. در شکل  ۱حرف در شکل 
معــّرف ایــن خــط در   ،۱در شــکل  UOکنــد. خــط  قطــع می Oمکــه را در  مدار مربوط بــهصفحٔه 

 OL، برابــر Eو خط عمودی گذرنده از  Oفاصلٔه میان   ،۲کل موقعیت و اندازٔه صحیح است. در ش
شود. بدین ترتیب شرط اول تــأمین  تعیین می AEعمود بر  OLدر آنالما با کشیدن  طولاست. این 
  شده است.

برای تکمیل اثبات، باید توجه داشت که مقدار مــورد نیــاز بــرای تــأمین شــرط دوم، یعنــی 
 L)، برابر با شعاع یک دایرٔه افقی کوچک به مرکز ۲(در شکل  EPفاصلٔه سمت الرأس مکه تا 

یر نشان داده نشده است). این شعاع در شکل  مشــخص  LNبه صورت خط  ۱است (در تصو
  شده است. 
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  اسام اشخاص نام برده در متن -۴
هــا،  عالوه بر حبش حاسب، نام پنج نفر دیگر در متن رساله برده شده است. شناخته شده تــرین آن

مانند ابوریحان دانشمند دیگری از خوارزم و اســتاد اوســت.   ابونصر منصور بن علی عراق است که
کــرابونصر منجم و ریاضیدانی توانمند بود که بیشتر بــا تحریــرش از 

ُ
 شــود منالئــوس شــناخته می ا

  .)۹(بنگرید به منبع شمارۀ 
ه در کنار رود فــرات در 

ّ
محمد بن عبدالعزیز هاشمی، نگارندٔه یک زیج است که گرفتی را در رق

  ).۲۰۴-۲۰۳، صتحدید نهایات األماکن؛ ۱۸۱هجری رصد کرد (بنگرید به زوتر، ص  ۳۲۰سال 
 ح  فرد دیگری که با نام محمد بن خضر معرفی شده است،

ً
ضر خجندی، یکی د بن خاماحتماال

B 

A 
C 

F 

E 

U 

S 

O P 
L 

 سمت الرأس
 مکه

 مشرق

G 

 سمت الرأس شهر
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از دوستان بیرونی است که مدیریت رصدخانٔه مشــهوری را در نزدیکــی تهــران امــروزی بــر عهــده 
  ).۷۴(بنگرید به زوتر، ص ١داشت

که نامه خطاب به اوست، شاید احمد بن محمد بن عبدالجلیل، ابوسعید سجزی (زوتر،  سعید
توان برای نــام  نزدیک ترین فردی که میو در پایان،  شناخته است. ) باشد که بیرونی او را می۸۰ص

  ) از او نام برده است. ۴۰د بن علی، ابوربیع واسطی است که زوتر (صامعلی بن ربیع گمان کرد، ح
  

 کتابشناس
الجغرافیــا ، »تحدید نهایات األماکن لتصحیح مسافات المســاکن«  بیرونی، محمد بن احمد، .۱

فؤاد سزکین، حققه پ. بولجــاکوف، معهــد تــاریخ إصدار   المجلد الخامس والعشرون، ،اإلسالمیة
ق. (احمد آرام این اثر از بیرونی را به فارسی ترجمــه ۱۴۱۳ العلوم العربیة واإلسالمیة، فرانکفورت،
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های حرکت میانگین سیارات  های ریاضی در جدول روش

  کوشیار زیج جامعدر 
  ١گلن وان بروملن

  ترجمۀ محمد باقری

  مقدمه
 اصول 

ً
اخترشناسان اوایل دورۀ اسالمی که آثار خود را بر پایۀ نظام بطلمیوسی تدوین کردند، عموما

روی در ســاختار اساســی  بطلمیوس را دربست پذیرفته بودند. ایــن دنبالــه مجسطیعرضه شده در 
بندی شــده، و حتــی در بســیاری مــوارد مشخصــه  های جدول ها، یعنی الگوهای ریاضی، تابع زیج
های موجود  شود. دست کم تا قرن پنجم هجری، بیشتر جدول امتر)های به کار رفته هم دیده می(پار

  بود. مجسطیها، مشابه همان صورت عرضه شده در  در زیج
نتشر شده است) مقبولیت م ]۸[(که ترجمۀ التینی آن در منبع  زیج بتانیهای اولیه،  یکی از زیج

 کلمه به
ً
جــایی  را دنبــال کــرد و تنهــا جابــه مجســطیهــای  کلمه روش عام یافت، با این حال تقریبا

؛ ترجمــۀ ۱۶۸، ص  ۶[ها  جغرافیایی در آن اعمال شده بود. کندی در پژوهش معروفش دربارۀ زیج
مــیالدی (حــدود  ۱۰۰۰ای شامل پنج زیج تألیف شده در حوالی سال  خانواده ]۱۹۵ ص ؛فارسی

ته شده شناخها  این زیجبیشتری از تعداد امروزه شک  داند؛ بی می زیج بتانیقمری) را مبتنی بر  ۴۰۰
  یکی از این هاست. ٢ق) ۳۵۳ م/۹۶۴است. زیج جامع کوشیار گیالنی (تألیف حدود 

 بیشتر به خاطر رسالۀ 
ً
اوست که از جملــه بــه  ]۷[ حساب هندی ولاصشهرت کوشیار احتماال
شصتگانی را که در نجوم رایج بود پایۀ  زیج جامعدر کوشیار پردازد. ولی  دستگاه شمار دهدهی می

 ۶[اند، هر چند که استقالل زیج دوم از اولی مورد سؤال است  به کار برد. او را مؤلف دو زیج دانسته
چنــدین نســخه موجــود اســت کــه تنهــا  زیج جــامع. از ٣]۱۲-۱۰ترجمۀ فارسی، ص  ؛۱۲۵، ص 

                                                    
  gvb@questu.ca) کانادا، Questمدرس ریاضیات و پژوهشگر تاریخ ریاضیات یونان و دورۀ اسالمی در دانشگاه کوئست ( .١
یم در مطابق آنچه در  .٢ آمده، این  ۶۷- ۲۱، ص ۱۳۸۷، ۶، شمارۀ تاریخ علمکوشیار گیالنی"، محمد باقری،  زیج جامعمقالۀ "مبحث تقو

  م - . و تاریخی که مؤلف آورده به احتمال زیاد سال تولد کوشیار بوده است شده استقمری تألیف  ۴۱۵و  ۴۱۰زیج بین سال های 
یس زیج جامع از  اثری مستقلزیج بالغ اکنون می دانیم که  .٣   ).۲۶- ۲۵، ص ۲بوده است (بنگرید به مقالۀ مذکور در پانو
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؛ ۵۷۵۱؛ برلین، آلوارت ۳۴۱۸بول، فاتح نهای): استا ها هستند (نسخه لوچهارتای آنها شامل جد
حاکی  ]۱۷۲، ص ۴[ . بررسی وان دالن١ ۱۸۸٫۲) و قاهره، دارالکتب، میقات Or.8 )۱۰۵۴لیدن 

ق) شامل صورت زیج مذکور است. در ایــن ۵۴۵بول (نترین اینها، نسخۀ استا از آن است که کهن
  یم.ا ها را از این نسخه گرفته مقاله همۀ مقادیر مربوط به جدول

ای از محتــوای آن در پــژوهش کنــدی  مطالعه شده اســت. چکیــده زیج جامعهای  برخی جنبه
 – ۱۵، ص ۱[مده است. برگرن آ ]۱۴۶-۱۳۹ص ؛ ترجمۀ فارسی ۱۵۷ – ۱۵۶، ص ۶[ها  دربارۀ زیج

های مثلثات کروی در متن این زیج را تحلیل کرده اســت.  روش ]۷۰-۵۵، ص؛ ترجمۀ فارسی۳۴
دهد که این  خورشید بر اساس نسخۀ برلین نشان می دایرةالبروجی جدول طول تحلیل وان دالن از

 زیــج ممــتحنمحاسبه شــده و شــاید از  »ها روش میل«جدول با استفاده از دستوری تقریبی به نام 
. وان دالن جدول تعدیل زمــان ایــن ]۱۸۴ – ۱۷۴، ص ۴[) گرفته شده باشد ق۱۹۵م/۸۱۰(حوالی 

های مربوط به حرکــت ســیارات بخــش  . جدول]۱۴۱ – ۱۳۴، ص ۳[ زیج را هم تحلیل کرده است
  اند. دهند و تا کنون دقیق بررسی نشده های زیج را تشکیل می عمدۀ جدول

و  زیج جامعهای حرکات سیارات در  . نخست به بررسی جدولیممقالۀ حاضر دو هدف داردر 
پردازیم. کوشیار در تدوین جدول یک تابع مهم (تعدیل خاصه) روشی  چگونگی استفاده از آنها می

کنیم و تبیین ریاضــی  یل برسی میصهای او را به تف متفاوت با پیشینیان خود دارد؛ ما در اینجا روش
قرن از دیگر این روش پنج  ۀاو در عرضکنیم.  هایی را که در قالب جدول آورده است عرضه می تابع

های حرکــات  را از لحاظ جدول بتانیمنجمان جلوتر بوده است. در وهلۀ دوم، پیوند بین کوشیار و 
 مطالعۀ سیارات بررسی می

ً
های  از جــدول نجممیزان اقتباس این دو مــ همزمان کنیم. این کار طبعا

  . ٢گیرد دربرمیرا بطلمیوس مجسطی 

   یج جامزهای  نظام بطلمیوس حرکت سیارات و جدول
های اساسی بطلمیوس برای سیارات را به کار بردنــد. حرکــات  کوشیار و بتانی هر دو الگوها و تابع

لبــروج، و حرکــت ةدر صــفحۀ دایر طولیشود: حرکت  سیارات در دو بخش تحلیل می در  عرضــیا
مــاه و البروج. حرکت همۀ سیارات پیرو الگوی یکسانی است، و تنها در مورد ةراستای عمود بر دایر

  .٣گیرد عطارد اصالحاتی صورت می

                                                    
   مـ ها هستند. نسخه های دیگری از این زیج از جمله در قاهره و استانبول هم شامل جدول .١
  آمده است. ]۱۸[بطلمیوس در  مجسطیهای  ای از جدول خالصه .٢
و عطارد، رود) سر و کار داریم. کوشیار برای ماه  ای متعارف (که برای زحل، مشتری، مریخ و زهره به کار می در اینجا با الگوی سیاره .٣

در این مقاله، تابع هایی مشابه آنچه در این مقاله آمده است با اعمال تغییراتی مرتبط با تغییر الگوهایشان به کار می روش های نجومی  برد. 
  ایم. با نمادگذاری ریاضی بیان کرده ]۱۰[را به روش عرضه شده توسط اوالف پدرسن در 
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(رجوعی) را توجیه کند،  بازگشتینظریۀ حرکت سیارات چنان تنظیم شده است که بتواند حرکت 
کنــد و کمــی بعــد دوبــاره بــه جهــت  که طی آن سیاره گاهی جهت حرکتش را در آسمان عوض می

قرار دارد و فرض  »فلک حامل«از مرکز  ای ، زمین به فاصله١گردد. در شکل  اش برمی حرکت عادی
سیاره نه روی فلک حامل، بلکه روی  .) داردalالبروجی ثابتی (ةطول دایر Aشود که نقطۀ اوج  می

  چرخد.  مرکز این فلک تدویر روی فلک حامل می وچرخد  می »فلک تدویر«دایرۀ کوچکتری به نام 

  
  مدل بطلمیوسی حرکت سیارات: ١شکل 

ای به همان فاصــلۀ  ای یکنواخت بر مرکز فلک حامل منطبق نیست بلکه در نقطه سرعت زاویهمرکز 
 »مرکز معدل المسیر«مرکز فلک حامل قرار دارد. این نقطه، به زمین ولی در جهت مخالف نسبت 

یۀ  م. زاویــۀ نــامی می »لمرکز معدَّ «یابد،  افزایش می tرا که به طور خطی با زمان  cm(t)نام دارد و زاو
am(t)  یابــد، و  شود نیز به طــور خطــی بــا زمــان افــزایش می خوانده می »خاصۀ میانگین«کهav(t) 

آیــد. بــدین ترتیــب، طــول  از آن به دست می q(cm) »تعدیل مرکز«(خاصه) با جمع یا تفریق کردن 
  آید: دست میه البروجی سیاره از رابطۀ زیر بةدایر

A m m v m(t) c (t) q(c ) p(a ,c )l = l + ± ±  
(اندازۀ ظاهری خط واصل سیاره بــه مرکــز فلــک تــدویر از دیــد نــاظر  »تعدیل خاصه« pکه در آن 

چقدر باشند با هم جمع یــا از هــم کــم  avو  cmبسته به اینکه مقادیر  pو  qهای  زمینی) است. زاویه
 در قالب جدول عرضه می شوند. تابع می

ً
شوند عبارتند از دو تابع حرکت میــانگین  هایی که معموال

cm(t)  وam(t) تعدیل مرکــز ،q(cm)  و تعــدیل خاصــهp(av ,  cm)  چــون هــر دو تــابع .cm(t)  وam(t) 
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روزی دســتورهای تعیــین دو تــابع دیگــر کنند. نمایش امــ اند، هیچ مشکل ریاضی ایجاد نمی خطی
  چنین است:

m m mq(c ) sin ( e sinc / (c ))-= r1 2  

v m v m vp(a ,c ) tan (r sin a / ( (c ) r cos a ))-= r +1  
m(c که در آن )rآید: ، فاصلۀ زمین تا مرکز فلک تدویر، از رابطۀزیر به دست می  

m m m m(c ) ( R (e sin c ) e cos c ) ( e sin c )r = - + +2 2 2 22  
, p(avبستگی دارد، ولی  (e)به فاصلۀ زمین تا مرکز فلک حامل  q(cm)پس   cm)،  هم بهe  و هــم

  بستگی دارد.   (r)به شعاع فلک تدویر
شوند. از  این الگو تنها بیانگر حرکت طولی است؛ الگوهای حرکت عرضی جداگانه عرضه می

و شش جدول مربوط  تا به طول سیارات که در باال ذکر شد مربوط است ۲۴، زیج جامعجدول  ۵۳
 همانند جدول به عرض آنهاست. چون جدول

ً
های بطلمیوس  های کوشیار برای عرض سیارات تقریبا

پــردازیم. کوشــیار در زیــج خــود  است و نکتۀ چندان قابل توجهی نــدارد، در اینجــا بــه آنهــا نمــی
را هــم آورده اســت. کنــدی مقــادیر  am(t)و cm(t)هــای میــانگین  های مربوط به همــۀ حرکت جدول

 از بتانی اقتبــاس شــده، های به کار رفته در محاسبۀ این حرکت مشخصه
ً
در پــژوهش  ها را که ظاهرا

  داده است.  ]١٤٢؛ ترجمۀ فارسی، ص ١٥٦، ص ٦[ها  زیج
کوشیار بیش از همه جالبنــد.  p(av , cm)و تعدیل خاصه  q(cm)های تعدیل مرکز  برای ما جدول

یابی برای پرهیز از نرا که دو متغیره است با به کارگیری روش درو p(av , cm)س و کوشیار تابع بطلمیو
 بیشتر توضیح خواهیم داد.  های تابع دو متغیره آورده تدوین جدول

ً
  اند. در این باره بعدا

 شک تا حدی بر اندازۀ مقادیر درون جدول بی (r)) و شعاع فلک تدویر eمقادیر خروج از مرکز (
جــاد جــدولی ها منجر بــه ای گذارند و استفاده از مقادیر دیگری برای هر یک از این مشخصه اثر می

یــک برآوردگــر آمــاری بــرای تعیــین مقــدار  ]٢[وان دالن در  .شود می متفاوت با جدول بطلمیوس
های نجومی باســتانی عرضــه کــرده اســت.  های به کار رفته در محاسبۀ جدول مشخصه یا مشخصه

برابــر بــا  یهای دهد که جز در یک مورد، کوشــیار و بتــانی مشخصــه از این آزمون نشان می استفاده
 =٦e اند. اما در مورد خروج از مرکز مریخ، بطلمیوس و بتانی از های بطلمیوس به کار برده مشخصه

; کند)، ولی کوشیار مقداری نزدیک به اند (که کوشیار هم این مقدار را ذکر می استفاده کرده ,6 2 35 
. شاید کوشیار یا فرد واسطۀ دیگری مبنای رصدی برای تغییر ایــن ١ها به کار برده است را در جدول

  مقدار داشته است. 

                                                    
;) استفاده شده است؛ مثًال ۶۰ ۀدر اینجا از روش شصتگانی (پای .١ , = + + 2

2 35
60 60

6 2 35 6.  



 

  

١٨ 

  های تعدیل مرکز کوشیار انتقال و جابجایی در جدول
ید  کندی می که بتانی و کوشــیار از الگوهــا و  ]١٤٦و  ١٣١؛ ترجمۀ فارسی، ص ١٥٧و  ١٥٥، ص ٦[گو

انــد (فقــط انــدک تغییــری در تعــدیل مرکــز  برد استفاده کرده هایی همانند آنچه بطلمیوس به کار می تابع
، در نگاه اول حاکی از مقــادیر ۱بازنویسی جدول تعدیل مرکز مریخ در جدول  .اند) خورشید و زهره داده

 متفاوتی برای تابع مذکور است (مقایسه کنید با ستون 
ً
در آن  q(cm)که مقادیر واقعی  ٢در جدول  ٢کامال

به کار برده است توضیح  lۀ توان با روشی که کوشیار برای تسهیل محاسب آمده است). این تفاوت را می
 بنگریــد بــه  داد. انواع گوناگونی از این روش در تعدادی از زیج

ً
های دورۀ اسالمی یافته شده است (مــثال

این روشها را برای محاسبۀ تعدیل خورشید بیان  ]١٣٨- ١٣٧، ص ٣[. وان دالن ])١٥؛ ١٤؛ ١٣؛ ١٢؛ ٥[
  کنیم.  ول سیارات تبیین میکرده است؛ در اینجا روش کوشیار را برای محاسبۀ ط

$q   ĉm  
$q   ĉm  

$q   ĉm  
$q   ĉm  

$q   ĉm  
$q   ĉm  

$q   ĉm  
$q   ĉm  

٢٨;۱۷  ٢١  ٢٧٠;۲۱  ٨  ١٨٠;۱۸  ٤٦ ١٥٠;۱۱  ٣٠ ١٢٠;۵  ٢٨ ٩٠;۱  ٣٣ ٦٠;۰  ٣٨ ٣٠;۲  ٠ 
٥٨;۱۶  ٣٧  ٢٧٣;۲۲  ١٩  ١٨٣;۱۸  ٠ ١٥١;۱۲  ٤١ ١٢١;۵  ٣٤ ٩١;۱  ٣٢ ٦١;۰  ٣٢ ٣١;۲  ١ 
٢٨;۱۶  ٥٠  ٢٧٦;۲۲  ٣٠  ١٨٦;۱۸  ١٤ ١٥٢;۱۲  ٥٢ ١٢٢;۵  ٣٩ ٩٢;۱  ٣١ ٦٢;۰  ٢٥ ٣٢;۲  ٢ 
٥٨;۱۵  ٢  ٢٧٩;۲۳  ٤٠  ١٨٩;۱۸  ٢٦ ١٥٣;۱۲  ٣ ١٢٣;۶  ٤٤ ٩٣;۱  ٣٠ ٦٣;۰  ١٩ ٣٣;۲  ٣ 
٢٦;۱۵  ١١  ٢٨٢;۲۳  ٥٠  ١٩٢;۱۸  ٤٠ ١٥٤;۱۲  ١٥ ١٢٤;۶  ٥٠ ٩٤;۱  ٣٠ ٦٤;۰  ١٣ ٣٤;۲  ٤ 
٥٤;۱۴  ١٨  ٢٨٥;۲۳  ٠  ١٩٥;۱۹  ٥٤ ١٥٥;۱۲  ٢٦ ١٢٥;۶  ٥٦ ٩٥;۱  ٣٠ ٦٥;۰  ٧ ٣٥;۲  ٥ 
٢٢;۱۴  ٢٤  ٢٨٨;۲۳  ١٠  ١٩٨;۱۹  ٧ ١٥٦;۱۳  ٣٧ ١٢٦;۶  ٢ ٩٦;۲  ٣٠ ٦٦;۰  ١ ٣٦;۲  ٦ 
٥٠;۱۳  ٢٧  ٢٩١;۲۳  ٢٠  ٢٠١;۱۹  ٢١ ١٥٧;۱۳  ٤٩ ١٢٧;۶  ٨ ٩٧;۲  ٣٠ ٦٧;۰  ٥٦ ٣٧;۱  ٧ 
١٧;۱۳  ٣٠  ٢٩٤;۲۳  ٣٠  ٢٠٤;۱۹  ٣٤ ١٥٨;۱۳  ١ ١٢٨;۷  ١٥ ٩٨;۲  ٣٠ ٦٨;۰  ٥١ ٣٨;۱  ٨ 
٤٤;۱۲  ٣٠  ٢٩٧;۲۳  ٤٠  ٢٠٧;۱۹  ٤٧ ١٥٩;۱۳  ١٣ ١٢٩;۷  ٢٢ ٩٩;۲  ٣١ ٦٩;۰  ٤٦ ٣٩;۱  ٩ 
١١;۱۲  ٢٩  ٣٠٠;۲۳  ٤٩  ٢١٠;۱۹  ٠ ١٦٠;۱۴  ٢٦ ١٣٠;۷  ٢٩ ١٠٠;۲  ٣٢ ٧٠;۰  ٤١ ٤٠;۱  ١٠ 

٣٨;۱۱  ٢٦  ٣٠٣;۲۳  ٥٩  ٢١٣;۱۹  ١٤ ١٦١;۱۴  ٣٨ ١٣١;۷  ٣٦ ١٠١;۲  ٣٣ ٧١;۰  ٣٦ ٤١;۱  ١١ 
٥;۱۱  ٢٠  ٣٠٦;۲۳  ٩  ٢١٦;۲۰  ٢٧ ١٦٢;۱۴  ٥٠ ١٣٢;۷  ٤٣ ١٠٢;۲  ٣٤ ٧٢;۰  ٣١ ٤٢;۱  ١٢ 

٣٢;۱۰  ١١  ٣٠٩;۲۳  ١٨  ٢١٩;۲۰  ٤٠ ١٦٣;۱۴  ٣ ١٣٣;۸  ٥١ ١٠٣;۲  ٣٥ ٧٣;۰  ٢٦ ٤٣;۱  ١٣ 
٥٩;۹  ٢  ٣١٢;۲۳  ٢٧  ٢٢٢;۲۰  ٥٣ ١٦٤;۱۴  ١٥ ١٣٤;۸  ٥٩ ١٠٤;۲  ٣٦ ٧٤;۰  ٢١ ٤٤;۱  ١٤ 
٢٧;۹  ٥١  ٣١٥;۲۲  ٣٦  ٢٢٥;۲۰  ٦ ١٦٥;۱۵  ٢٨ ١٣٥;۸  ٧ ١٠٥;۳  ٣٨ ٧٥;۰  ١٧ ٤٥;۱  ١٥ 
٥٦;۸  ٣٩  ٣١٨;۲۲  ٤٥  ٢٢٨;۲۰  ١٩ ١٦٦;۱۵  ٤١ ١٣٦;۸  ١٥ ١٠٦;۳  ٤٠ ٧٦;۰  ١٣ ٤٦;۱  ١٦ 
٢٣;۸  ٢٤  ٣٢١;۲۲  ٥٣  ٢٣١;۲۰  ٣٢ ١٦٧;۱۵  ٥٤ ١٣٧;۸  ٢٤ ١٠٧;۳  ٤٢ ٧٧;۰  ٩ ٤٧;۱  ١٧ 
٥٢;۷  ٩  ٣٢٤;۲۲  ١  ٢٣٤;۲۱  ٤٥ ١٦٨;۱۵  ٧ ١٣٨;۹  ٣٣ ١٠٨;۳  ٤٤ ٧٨;۰  ٥ ٤٨;۱  ١٨ 
٢٢;۷  ٥٣  ٣٢٧;۲۱  ٩  ٢٣٧;۲۱  ٥٧ ١٦٩;۱۵  ٢٠ ١٣٩;۹  ٤٢ ١٠٩;۳  ٤٦ ٧٩;۰  ٢ ٤٩;۱  ١٩ 
٥٢;۶  ٣٥  ٣٣٠;۲۱  ١٧  ٢٤٠;۲۱  ١٠ ١٧٠;۱۶  ٣٣ ١٤٠;۹  ٥١ ١١٠;۳  ٤٩ ٨٠;۰  ٥٨ ٥٠;۰  ٢٠ 
٢٢;۶  ١٥  ٣٣٣;۲۱  ٢٤  ٢٤٣;۲۱  ٢٢ ١٧١;۱۶  ٤٦ ١٤١;۹  ١ ١١١;۴  ٥٢ ٨١;۰  ٥٥ ٥١;۰  ٢١ 
٥٣;۵  ٥٤  ٣٣٦;۲۰  ٣١  ٢٤٦;۲۱  ٣٤ ١٧٢;۱۶  ٠ ١٤٢;۱۰  ١١ ١١٢;۴  ٥٥ ٨٢;۰  ٥٢ ٥٢;۰  ٢٢ 
٢٦;۵  ٣٢  ٣٣٩;۲۰  ٣٨  ٢٤٩;۲۱  ٤٧ ١٧٣;۱۶  ١٣ ١٤٣;۱۰  ٢٠ ١١٣;۴  ٥٨ ٨٣;۰  ٤٩ ٥٣;۰  ٢٣ 
٥٩;۴  ٩  ٣٤٢;۲۰  ٤٥  ٢٥٢;۲۱  ٥٩ ١٧٤;۱۶  ٢٦ ١٤٤;۱۰  ٣٠ ١١٤;۴  ٢ ٨٤;۱  ٤٦ ٥٤;۰  ٢٤ 
٣٣;۴  ٤٤  ٣٤٥;۱۹  ٥٢  ٢٥٥;۲۱  ١١ ١٧٥;۱۷  ٣٩ ١٤٥;۱۰  ٤٠ ١١٥;۴  ٦ ٨٥;۱  ٤٣ ٥٥;۰  ٢٥ 
٨;۴  ١٩  ٣٤٨;۱۹  ٥٨  ٢٥٨;۲۱  ٢٣ ١٧٦;۱۷  ٥٣ ١٤٦;۱۰  ٥٠ ١١٦;۴  ١٠ ٨٦;۱  ٤٠ ٥٦;۰  ٢٦ 

٤٣;۳  ٥٢  ٣٥١;۱۸  ٤  ٢٦١;۲۲  ٣٤ ١٧٧;۱۷  ٦ ١٤٧;۱۱  ٠ ١١٧;۵  ١٤ ٨٧;۱  ٣٨ ٥٧;۰  ٢٧ 
٢١;۳  ٢٥  ٣٥٤;۱۸  ١٠  ٢٦٤;۲۲  ٤٥ ١٧٨;۱۷  ٢٠ ١٤٨;۱۱  ١٠ ١١٨;۵  ١٨ ٨٨;۱  ٣٦ ٥٨;۰  ٢٨ 
٥٩;۲  ٥٨  ٣٥٧;۱۷  ١٦  ٢٦٧;۲۲  ٥٧ ١٧٩;۱۷  ٣٣ ١٤٩;۱۱  ٢٠ ١١٩;۵  ٢٣ ٨٩;۱  ٣٤ ٥٩;۰  ٢٩ 

  مریخ جدول کوشیار برای تعدیل مرکز: ١جدول 
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توجه: در این جدول انتقال و جابجایی اعمال شده است. نیمۀ دوم جدول در اینجا خالصه شــده 

  است. ĉmاست؛ جدول کامل شامل مقادیر مربوط به هر درجۀ 

بــــا  دســــتورهای بطلمیــــوس بــــرای محاســــبۀ طــــول ســــیارات کــــه معــــادل اســــت

A m m v m(t) c (t) q(c ) p(a ,c )l = l + ± تعــدیل بایــد  ود، مستلزم آن است کــه کــاربر بدانــد ±
 بسیاری از منجمــان دورۀ اســالمی بــه ایــن نکتــۀ اشــکال 

ً
جمع شوند یا از هم تفریق شوند. ظاهرا

 pو  qتعریــف بــه  بــهاند. کوشیار این مسئله را به روش انتقال حل کــرده اســت.  برانگیز توجه کرده
یافتن طــول همیشــه  در ها هیچ گاه منفی نشوند و در نتیجه، شود تا این تابع مقادیر ثابتی افزوده می

 کوشیار برای مریخ 
ً
افزایــد. در هــر دو مــورد،  مــی pدرجه به  ۴۷و  qدرجه به  ۱۲افزوده شوند. مثال

q$ هــای جدیــد ممکــن هســتند، چنانکــه تابع nو  mاینها کوچکترین اعــداد صــحیح  q m= + o و 
$p p n= + o  .همیشه مثبت باشند  

$ mq(c )$  mĉ  ( )mq c + 12o  q(cm)  mĉ  
.  .  .  

.  .  .  ۰;۱۲  ٠;۰  ٠  

۳۱;۰  ٣٢  ۴۹;۱۱  ۱۱;۰-  ١  

۳۰;۰  ٣٣  ۳۸;۱۱  ۲۲;۰-  ٢  

۳۰;۰  ٣٤  .  .  .  
.  .  .  

.  .  .  
.  .  .  

.  .  .  ۳۱;۰  ۲۹;۱۱-  ٩١  

۴۶;۱۱  ١٢٠  ۳۰;۰  ۳۰;۱۱-  ٩٢  

۰;۱۲  ١٢١  ۳۰;۰  ۳۰;۱۱-  ٩٣  

۱۴;۱۲  ١٢٢  .  .  .  
.  .  .  

.  .  .  
.  .  .  

.  .  .  ۴۶;۱۱  ۱۴;۰-  ١٧٩  

۲۹;۲۳  ٢٠٣  ۰;۱۲  ٠;۰  ١٨٠  

۳۰;۲۳  ٢٠٤  ۱۴;۱۲  ۱۴;۰  ١٨١  

۳۰;۲۳  ٢٠٥  .  .  .  
.  .  .  

.  .  .  
.  .  .  

.  .  .  ۲۹;۲۳  ۲۹;۱۱  ٢٦٢  

۲۲;۱۲  ٢٩٩  ۳۰;۲۳  ۳۰;۱۱  ٢٦٣  

۱۱;۱۲  ٣٠٠  ۳۰;۲۳  ۳۰;۱۱  ٢٦٤  

۰;۱۲  ٣٠١  .  .  .  
.  .  .  

.  .  .  
۴۹;۱۱  ٣٠٢  ۲۲;۱۲  ۲۲;۰  ٣٥٨  

۳۸;۱۱  ٣٠٣  ۱۱;۱۲  ۱۱;۰  ٣٥٩  
.  .  .  

.  .  .  ۰;۱۲  ۰;۰  ٣٦٠  

  جدول جابجایی و انتقال کوشیار: ٢جدول



 

  

٢٠ 

حاوی مقادیر حاصل از محاسبۀ مجدد مقادیر اصلی کوشیار بــرای تعــدیل مرکــز  ٢توجه: ستون 
 ٣درجه) روی این مقــادیر منجــر بــه مقــادیر ســتون  ۱۲جایی (به اندازۀ  همریخ است. اعمال جاب

آمده است. کوشیار مقادیر ستون اخیر را در جدول  ٥ای در ستون  درجه ۵۹شود و نتیجۀ انتقال  می
  آورده است.  ۱

شود. بــرای آنکــه  در محاسبۀ طول می ١٢˚+  ٤٧˚= ٥٩˚این کار در مورد مریخ موجب افزایش 
از نتیجــه بکاهــد، کوشــیار از هــر یــک از مقــادیر جــدول حرکــت میــانگین  

َ
 الزم نشود کاربر بعدا

m m a( c )l = + l  59به اندازۀo شود؛ اما این وضع نامطلوب  کاهد. با این کار موازنه برقرار می می

 qو  pمتغیر هر دو تابع  cm -کمتر در جدول بیاید 59o به میزان cmه مقادیر واقعی آید ک هم پیش می

 q$متناظر  شود، و مقادیر های مربوط حاصل می در جدول 59o است. به این ترتیب، انتقالی معادل

mc در جدول به ازای مقادیر p$و  c= - 59o$ را ببینید) ٢آیند (جدول  می .  
 q برد: سخن کوتاه، کوشیار برای تعدیل مرکز، دستور زیر را در جدول به کار می

$ $m m mq(c ) q(c ) q(c )= - = +o o$ 59 12  
  :آورد زیر به دست می ۀاستفاده از رابط با ĉm را با افزودن تعدیل مرکز به cکاربر مقدار مرکز 

$m m m mc c q(c ) (c ) q(c )= + = - + +o o$ $ $ 59 12  
c که در آن c= -47o$. )47جابجایی ۀبقیo  در محاسبۀ 

ً
با ایــن کــار طــول  .)شود افزوده می pبعدا

یــافتن طــول ســیاره، در نظــر گــرفتن  ). گــام بعــدی در۱شود (شــکل  مرکز فلک تدویر محاسبه می
  شود.  انجام می p(av , cm)موضعش روی فلک تدویر است. این کار به کمک تعدیل خاصه 

  های تعدیل خاصه روش تازۀ درونیابى دو متغیره برای جدول
کاری به مراتب دشوارتر است. چون این کمیت اندازۀ  av, cm(pدیل خاصه (عتدوین جدول مقادیر ت

، موقعیت av)، بستگی قوی به ١ظاهری شعاع فلک تدویر از دید ناظر زمینی است (شکل ای  زاویه
هم که موضع فلک تــدویر را روی فلــک حامــل و در نتیجــه  cmسیاره روی فلک تدویر دارد. اما به 

 کند بستگی ضعیفی دارد.  فلک تدویر از زمین را مشخص می ۀفاصل
کنــد. در عــوض،  به ازای همۀ مقادیر هر دو متغیر عرضــه نمی pبطلمیوس جدولی برای مقادیر 

-تر میکارش را خیلی آسانشود و  خوانده می »درونیابی بطلمیوسی«برد که اکنون  روشی به کار می
بــازۀ  در cmو   avهــای مــریخ بــرای با استفاده از مشخصه pسطح نمودار تابع  شامل ۲شکل   ١.کند

[ , ]0 180o o هدف عرضۀ روشی برای تدوین جدولی است که مقادیر ٢ستا .p  را به ازای همۀ مقادیر

                                                    
  آمده است. ]۱۹[و  ]۹[توضیح کامل درونیابی بطلمیوسی در حالت کلی در منابع  .١
  نسبت به مختصات دکارتی مدنظر نداشتند. را های مذکور در این مقاله  البته بطلمیوس و کوشیار هیچ یک تابع .٢
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av  وcm ٢های خط چین در شکل  به دست دهد؛ مقادیر نمونۀ این متغیرها روی محورها و با منحنی 
 ، برخوردگاه دو منحنی خط چین است. X، ارتفاع نقطۀ  pشود. مقدار مطلوب  دیده می

  در جدول آورده است:  cmبرای سه مقدار خاص راp بطلمیوس مقادیر 

( ) ( )v vp a   p a ,  =2 180o  و( ) ( ) ( )v v mv vp a  p a ,   p (a ) p=  c  ; a ,  =o o

0 10  

mc0 90 مقدار ثابتی، اندکی بیشــتر ازo و چنــان اختیــار شــده اســت کــه m(c ) Rr = =0 و  60
، اگــر۲نــامیم. پــس در شــکل  می »تعــدیل میــانی خاصــه«را  p1 تر شــود؛ درنتیجه محاسبه آسان

m mc c< 0 ،X  بین مطابق شکلA  وB گیرد؛ اگر قرار میm mc c> 0 ،x  بینB  وC شود. در  واقع می
در حالــت اخیــر،  ؛گیردب) را در نظر  Bو  A(ارتفاع نقاط  p1و  p0 حالت قبلی، کاربر باید مقادیر

 -طلمیوس برای یافتن مقدار مطلوب تــابعبرد. ب ) را به کار می Cو  B(ارتفاع نقاط  p2و  p1 کاربر
  در باالترین نقاط سطح نمودار تابع DEFمنحنی از  -Xارتفاع 

( ) ( ){ }max m v m vP c max p a ,  c : a , °= Îé ù
ë û0 180o  

  
 a یمربوط به کاربر برا ریخاصه. مقاد لیتعد یبرا اریو کوش وسیبطلم یابیدرون یروشها: ۲شکل 

ارتفاع  نیینشان داده شده است. هدف تع نیخط چ یو منحن یافق یمحورها یرو یبا عالئم cو 
X .است  

 وابسته به مقدار ثابتی برای DEFتوجه کنید که (استفاده می کند
ً
بطلمیوس سپس  .نیست)  avالزاما

BXیابنــد، یعنــی  همانند یکدیگر افزایش می DYE و AXBکند که  فرض می / BA EY / ED» 
 cmتنها به  EY/EDهای دو نقطه است). نسبت  (در اینجا هر جفت حروف مربوط به تفاوت ارتفاع

) یابی درون به صورت تابعرا بستگی دارد و بطلمیوس مقادیر آن  )mf c1 آورد، که بین  در جدول می



 

  

٢٢ 

m کند. برای تغییر می ١و  ٠ mc c> )آورد کــه آن را  را در جــدول مــی EY/EFهم مقادیر  0 )mf c2 
  توانــد مقــدار مطلــوب آید و کاربر می نامیم. مقادیر این دو تابع در جدول درونیابی واحدی می می

p(av , cm) را به ازای m mc c<   از رابطۀ زیر بیابد: 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )v m v m v vp a ,c  p a – f c . p a – p aé ù» ë û1 1 1 0  
m (برای mc c>  .شود) عمل می یهم به شیوۀ همانند 0

مقدار معمول هر متغیــر از  ۴۵به این ترتیب کار بطلمیوس برای محاسبۀ مقادیر جدول به ازای 
 (یابد.  مقدار کاهش می ٤×  ٤٥=  ١٨٠به تنها  ٤٥×  ٤٥=  ٢٠٢٥

ً
برای تسهیل محاســبه، او عمــال

p1، p مقادیر – p1 p و 0 – p1 )همچنین مقادیر تابع و  2 )mf c1  خطــای  )آورد. در جدول مــیرا
دهد که اندازۀ  انجام می cmتقریب در روش بطلمیوس بسیار کم است زیرا بطلمیوس درونیابی را روی 

ها بســتگی  مقدار واقعی خطاها به مقدار مشخصه .است avثیر أتخیلی کمتر از  pثیرش بر مقدار أت
 آمده است.  ۳دارد. مقادیر موردی و بیشینۀ خطاها برای چهار سیاره به روش بطلمیوس در جدول 

دانم، بتانی و همۀ زیج نگاران دیگر در این دوره روش درونیابی بطلمیــوس را بــه  تا جایی که می
 جدیــدی بــه کــار ١جدول دو متغیره پرهیز کننداند تا از تشکیل  کار برده

ً
. امــا کوشــیار روش کــامال

)» تعدیل میانی خاصــه«تابع شامل  سه گرفته است. او مقادیر )vp a1  و دو تــابع تــازۀ دیگــر را در
  جدول داده است. 

    زحل  مشتری  مریخ  زهره

/–0 0002o   /–0 002o   /–0 00004o   /-0 00002o   بطلمیوس: خطای موردی  

/00116o   /0 219o   /0000726o   /0000339o   خطای بیشینه  

/–0 0 4o   – .0 1 5o   /– o0 003   /–0 0015o   کوشیار: خطای موردی  

/0 997o   /4 25o   /00603o   /
o00230   خطای بیشینه  

 اریکوش دیجد یابیو روش درون وسیبطلم یابیروش درون یریاز به کارگ یناش یخطاها: ٣جدول 
   اراتیس یرةالبروجیطول دا نییدر تع

 ٪۷۰دامنــۀ خطاهــای حاصــل در حــداقل  »خطای موردی«های  توجه: مقادیر موجود در ردیف
 محاسبات است. 

دهد که کاربر چگونه  کند و تنها توضیح می ای به این تغییر نمی کوشیار در متن خود هیچ اشاره
های خــود را در مــورد  را حساب کند. در ادامه، تحلیل و فرض pها مقدار  تواند به کمک جدول می

                                                    
  ].۱۶[و  ]۱۵[برخی منجمان بعدی دورۀ اسالمی روش خاص خود را به کار برده اند؛ مثًال بنگرید به  .١
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اثبات های نمونه برای  مجدد مقادیر و نمودار جدول ۀآورم. محاسب ها و روش درونیابی او می جدول
 اند.  ام عرضه شده گیری نتیجه

در  DEFو منحنــی  p1(av) »تعدیل میانی خاصــه«اساس محاسبۀ کوشیار، همانند بطلمیوس، 
را  p1). کاربر سپس با استفاده از جدول کوشیار مقدار مناســب ٢باالی سطح نمودار است (شکل 

الۀ حاضر آمده است). تابع دوم مق ٤؛ جدول او برای مریخ در جدول  Bکند (ارتفاع نقطۀ  تعیین می
دهــد (بطلمیــوس نســبت  را می Eو  Yارتفــاع نقــاط  »تفــاوت« ،نــامیم می pk(cm)کوشیار که آن را 

EY/ED کرد). بنابراین را محاسبه می 
( ) ( ) ( )k m max m max mp c p c – p c= 0  

را بدهــد)  X(که باید ارتفــاع مطلــوب  Xبه  Bکند که تفاوت ارتفاع از  سپس کوشیار فرض می
) تنظــیم B)/(ارتفــاع E(ارتفــاع ب باید با ضــری pk(cm)است. یعنی کمیت  »Bمتناسب با ارتفاع «

، ضــریب 180o تا باالی منحنی و سپس تــا o0 ازav است و با افزایش  avشود. این ضریب تنها تابع 
ــا  ٠مــذکور از  ــاره زیــاد می ١ت ــه صــورت .یابــد کــاهش می ٠تــا  شــود و ســپس دوب  ایــن تــابع ب

( ) ( ) ( )k v v max mf a p a  p c= ¸ 0
  به صورت زیر خواهد بود: pشود. محاسبۀ نهایی  تعریف می 1

( ) ( ) ( ) ( )v m v k v k ma ,c p a f a cp .p= ±1  
 بزرگتر یا کوچکتر باشد.  mc0 از cmو مثبت یا منفی بودن عالمت در فرمول بستگی دارد به اینکه 

کوشیار برای مریخ به همراه محاسبۀ مجدد اســت؛ نمــودار تــابع  pk(cm) شامل جدول تابع ۵جدول 
شود. در این جدول، انتقال (ولــی نــه جابجــایی) موجــود در  دیده می ۳مرتبط با مقادیر جدول در شکل 

 های تعدیل مرکز اعمال شده است. برای روشن تر شدن موضوع، در جدول مذکور انتقال حــذف جدول
محاســبۀ و کوشــیار بــرای مــریخ  fk(av)شامل جــدول  ٦شده است تا تابع اصلی بهتر دیده شود. جدول 

شود میزان تطابق برای هر دو تــابع عــالی اســت. در مــورد  دیده می ٣مجدد آن است. چنان که در شکل 
  ند. ک را تأیید میمهای  های عرضه شده در جدول برای دیگر سیارات هم تحلیل مشابهی فرض تابع

متغیری  cm، و نه مرکز میانگین cها حاکی از آن است که مرکز حقیقی  که دستور جدول جالب این
است هم این امــر را تأییــد  cm و نه cمیزان انتقال در جدول که مرتبط با  .تابع آن است  pkاست که

اما تابع به وضوح با این فرض که متغیر ما  می متغیر مستقل  cmباشد در جدول آمده است. اگر  cmکند. 

 cو اگر  )بزرگتر است 90o (که از .باشد mc0) باید در۳با محور افقی (در شکل  pkباشد، برخوردگاه 

مقادیر درون جدول حاکی از  .باشد 90o متغیر مستقل باشد این برخوردگاه باید در مقداری کمتر از

بی  pkاست. همچنین، مقادیر تابع  mc0 آنند که نقطۀ برخورد با محور همیشه در مطابقت خیلی خو
 مطابقت چندانی ندارند.  cدارند ولی با مقادیر متناظر با متغیر  cmبا مقادیر متناظر با متغیر 



 

  

٢۴ 

p1(av) av p1(av) av p1(av) av p1(av) av p1(av) av p1(av) av 

٢٥;۳۷  ٢١ ١٥٠;۴۰  ٢٢ ١٢٠;۳۳  ١٣ ٩٠;۲۳  ٥١ ٦٠;۱۱  ٠ ٣٠;۰  ٠ 
٥٧;۳۶  ٢٩ ١٥١;۴۰  ٤٠ ١٢١;۳۳  ٣٥ ٩١;۲۳  ١٥ ٦١;۱۲  ٢٤ ٣١;۰  ١ 
٢٦;۳۶  ٣٦ ١٥٢;۴۰  ٥٨ ١٢٢;۳۳  ٥٧ ٩٢;۲۳  ٣٨ ٦٢;۱۲  ٤٨ ٣٢;۰  ٢ 
٥٢;۳۵  ٤٢ ١٥٣;۴۰  ١٥ ١٢٣;۳۴  ١٨ ٩٣;۲۴  ١ ٦٣;۱۳  ١٢ ٣٣;۱  ٣ 
١٥;۳۵  ٤٨ ١٥٤;۴۰  ٣٢ ١٢٤;۳۴  ٤٠ ٩٤;۲۴  ٢٥ ٦٤;۱۳  ٣٦ ٣٤;۱  ٤ 
٣٥;۳۴  ٥٣ ١٥٥;۴۰  ٤٩ ١٢٥;۳۴  ١ ٩٥;۲۵  ٤٨ ٦٥;۱۳  ٠ ٣٥;۲  ۵ 
٥٢;۳۳  ٥٨ ١٥٦;۴۰  ٦ ١٢٦;۳۵  ٢٢ ٩٦;۲۵  ١١ ٦٦;۱۴  ٢٤ ٣٦;۲  ۶ 
٧;۳۳  ٢ ١٥٧;۴۱  ٢٣ ١٢٧;۳۵  ٤٤ ٩٧;۲۵  ٣٤ ٦٧;۱۴  ٤٨ ٣٧;۲  ۷ 

٢٠;۳۲  ٦ ١٥٨;۴۱  ٤٠ ١٢٨;۳۵  ٥ ٩٨;۲۶  ٥٧ ٦٨;۱۴  ١٢ ٣٨;۳  ۸ 
٣٠;۳۱  ٨ ١٥٩;۴۱  ٥٦ ١٢٩;۳۵  ٢٦ ٩٩;۲۶  ٢٠ ٦٩;۱۵  ٣٦ ٣٩;۳  ۹ 
٣٦;۳۰  ٩ ١٦٠;۴۱  ١٢ ١٣٠;۳۶  ٤٧ ١٠٠;۲۶  ٤٣ ٧٠;۱۵  ٥٩ ٤٠;۳  ۱۰ 
٣٨;۲۹  ١٠ ١٦١;۴۱  ٢٨ ١٣١;۳۶  ٨ ١٠١;۲۷  ٦ ٧١;۱۶  ٢٣ ٤١;۴  ۱۱ 
٣٥;۲۸  ٩ ١٦٢;۴۱  ٤٣ ١٣٢;۳۶  ٢٩ ١٠٢;۲۷  ٢٩ ٧٢;۱۶  ٤٦ ٤٢;۴  ۱۲ 
٢٨;۲۷  ٧ ١٦٣;۴۱  ٥٨ ١٣٣;۳۶  ٥٠ ١٠٣;۲۷  ٥٢ ٧٣;۱۶  ١٠ ٤٣;۵  ۱۳ 
١٦;۲۶  ٤ ١٦٤;۴۱  ١٣ ١٣٤;۳۷  ١١ ١٠٤;۲۸  ١٥ ٧٤;۱۷  ٣٤ ٤٤;۵  ۱۴ 
٢;۲۵  ٠ ١٦٥;۴۱  ٢٧ ١٣٥;۳۷  ٣٢ ١٠٥;۲۸  ٣٨ ٧٥;۱۷  ٥٧ ٤٥;۵  ۱۵ 

٤٥;۲۳  ٥٥ ١٦٦;۴۰  ٤١ ١٣٦;۳۷  ٥٢ ١٠٦;۲۸  ١ ٧٦;۱۸  ٢١ ٤٦;۶  ۱۶ 
٢٤;۲۲  ٥٠ ١٦٧;۴۰  ٥٥ ١٣٧;۳۷  ١٢ ١٠٧;۲۹  ٢٤ ٧٧;۱۸  ٤٥ ٤٧;۶  ۱۷ 
٠;۲۱  ٤٥ ١٦٨;۴۰  ٩ ١٣٨;۳۸  ٣٢ ١٠٨;۲۹  ٤٦ ٧٨;۱۸  ٨ ٤٨;۷  ۱۸ 

٣٣;۱۹  ٣٩ ١٦٩;۴۰  ٢٣ ١٣٩;۳۸  ٥٢ ١٠٩;۲۹  ٩ ٧٩;۱۹  ٣٢ ٤٩;۷  ۱۹ 
١;۱۸  ٣١ ١٧٠;۴۰  ٣٦ ١٤٠;۳۸  ١٢ ١١٠;۳۰  ٣١ ٨٠;۱۹  ٥٦ ٥٠;۷  ۲۰ 

٢٥;۱۶  ١٨ ١٧١;۴۰  ٤٩ ١٤١;۳۸  ٣٢ ١١١;۳۰  ٥٣ ٨١;۱۹  ١٩ ٥١;۸  ۲۱ 
٤١;۱۴  ٨ ١٧٢;۴۰  ١ ١٤٢;۳۹  ٥٢ ١١٢;۳۰  ١٦ ٨٢;۲۰  ٤٣ ٥٢;۸  ۲۲ 
١;۱۳  ٥٣ ١٧٣;۳۹  ١٢ ١٤٣;۳۹  ١١ ١١٣;۳۱  ٣٨ ٨٣;۲۰  ٧ ٥٣;۹  ۲۳ 

١٥;۱۱  ٣٧ ١٧٤;۳۹  ٢٤ ١٤٤;۳۹  ٣٠ ١١٤;۳۱  ٠ ٨٤;۲۱  ٣٠ ٥٤;۹  ۲۴ 
٢٧;۹  ٢٠ ١٧٥;۳۹  ٣٥ ١٤٥;۳۹  ٤٩ ١١٥;۳۱  ٢٣ ٨٥;۲۱  ٥٤ ٥٥;۹  ۲۵ 
٣٤;۷  ١ ١٧٦;۳۹  ٤٥ ١٤٦;۳۹  ٨ ١١٦;۳۲  ٤٥ ٨٦;۲۱  ١٨ ٥٦;۱۰  ۲۶ 
٤٥;۵  ٤٠ ١٧٧;۳۸  ٥٥ ١٤٧;۳۹  ٢٧ ١١٧;۳۲  ٧ ٨٧;۲۲  ٤١ ٥٧;۱۰  ۲۷ 
٥٢;۳  ١٦ ١٧٨;۳۸  ٤ ١٤٨;۴۰  ٤٦ ١١٨;۳۲  ٢٩ ٨٨;۲۲  ٥ ٥٨;۱۱  ۲۸ 
٥٧;۱  ٥١ ١٧٩;۳۷  ١٣ ١٤٩;۴۰  ٤ ١١٩;۳۳  ٥١ ٨٩;۲۲  ٢٨ ٥٩;۱۱  ۲۹ 

)جدول کوشیار برای تعدیل میانی خاصه : ٤جدول  )vp a1 مربوط به مریخ 



 

 

٢۵ 

ش
رو

ها
یر ی

ض
ا

 ی
ول

جد
ر 

د
ها

 ی
 م

ت
رک

ح
ی

نگ
ا

ی
 ن

یس
ت

را
ا

 
 ز

در
ی

 ج
ش

کو
ع 

ام
ج

ی
ار

 

انــد کــه در اینجــا  در جــدول آمــده o47خطی، مقادیر تابع با افزایشــی معــادل  ۀتوجه: در نسخ

vaجایی مزبور حذف شده است. تابع برای مقادیر متغیر تا  جابه  °= داده شده است، ولی  360
  آخر صحیح هستند.دوم، قرینۀ همین نیمۀ اول است. اغلب مقادیر تا دو واحد در رقم  ۀنیم

هایی نسبت به روش بطلمیوس دارد. در روش کوشــیار بــه  از دیدگاه نظری، روش کوشیار برتری
به دست  pmax(cm)که از  pk(cm)شوند. تابع  جای چهار تابع تنها سه تابع در قالب جدول عرضه می

)آید جایگزین دو تابع  می )mf c1  و( )mf c2 اش از محاسبۀ شود و محاسبه بطلمیوس می f1 و f2 
همــان  fk(av)شــود کــه  تر است. همچنین، مزیت روش کوشیار با توجه به این امر بــارزتر می آسان

 جدولش تدوین شده) تقسیم  »تعدیل میانی خاصه«
ً
  بر بزرگترین مقدار آن است.(که قبال

 چندان موفقیت
ً
آمیز نبوده است. اندازۀ خطای ناشــی از درونیــابی بســتگی  روش کوشیار عمال

دارد. خطاهای موردی و بیشــینه بــرای ســیارات بــا اســتفاده از الگــوی  rو  eهای  شدید به مشخصه
یشتر از خطاهــای آمده است. به روشنی پیداست که خطاهای روش کوشیار ب ۳متعارف در جدول 

درونیابی بطلمیوس است. مقادیر خطا برای دو سیارۀ زهره و مریخ که خروج از مرکز بیشتری دارند 
قابل چشم پوشی نیست. به این ترتیب، گرچه روش کوشیار هوشمندانه اســت، آن را بایــد تــوفیقی 

 نسبی دانست. 
روش کوشیار تنها گزینۀ عرضه شده در برابر روش درونیابی بطلمیوس در منابع مرتبط نیســت، 

) و قــس ]۱۶[ق؛ بنگریــد بــه  ۸۰۰تــرین آنهاســت. جمشــید کاشــانی (حــدود  مقدم شک بیولی 
یافتن تعدیل خاصۀ  هایی متفاوت با بطلمیوس در ) هر دو روش]١٥[ق؛ بنگرید به  ٨٨٠قیریاقوس (

 های دو متغیره است. اند که مستلزم تدوین جدول سیارات داشته

pk(cm) cm pk(cm) cm pk(cm) cm pk(cm) cm pk(cm) cm pk(cm) cm 
]۱ - [٤٠;۴  ١٥٠ ]۱+ [٢;۲  ١٢٠ ]۱+ [٤٤;۰  ٩٠ ]۱+ [٤٧;۲  ٦٠ ]۳+ [٥٨;۳  ٣٠ ]۱ - [٢٥;۴  ٠ 
]۱ - [٤٤;۴  ٧ ١٥١;۲  ٣٩ ١٢١;۰  ٤٤ ٩١;۲  ٦١ ]۳+ [٥٦;۳  ٣١ ]۱ - [٢٥;۴  ١ 
]۱ - [٤٨;۴  ١٥٢ ]۱ - [١٢;۲  ٣٤ ١٢٢;۰  ٤١ ٩٢;۲  ٦٢ ]۲+ [٥٥;۳  ٣٢ ]۱ - [٢٥;۴  ٢ 
]۲ - [٥١;۴  ١٥٣ ]۱ - [١٧;۲  ٢٨ ١٢٣;۰  ٩٣ ]۱ - [٣٨;۲  ٦٣ ]۳+ [٥٣;۳  ٣٣ ]۱ - [٢٥;۴  ٣ 
]۱+ [٥٨;۴  ١٥٤ ]۲ - [٢٢;۲  ٢٣ ١٢٤;۰  ٩٤ ]۲ - [٣٦;۲  ٦٤ ]۲+ [٥٢;۳  ٢٤ ٣٤;۴  ٤ 
]۲ - [٥٩;۴  ١٥٥ ]۳ - [٢٧;۲  ١٨ ١٢٥;۰  ٩٥ ]۳ - [٣٣;۲  ٦٥ ]۲+ [٥٠;۳  ٢٤ ٣٥;۴  ٥ 
]۲ - [٣;۵  ١٥٦ ]۴ - [٣٢;۲  ١٣ ١٢٦;۰  ٩٦ ]۳ - [٣٠;۲  ٦٦ ]۱+ [٤٩;۳  ٣٦ ]۱ - [٢٤;۴  ٦ 
]۲ - [٦;۵  ١٥٧ ]۳ - [٣٨;۲  ١٢٧ ]۱ - [٩;۰  ٩٧ ]۳ - [٢٦;۲  ٦٧ ]۱+ [٤٧;۳  ٢٣ ٣٧;۴  ٧ 
]۲ - [١٠;۵  ١٥٨ ]۳ - [٤٤;۲  ١٢٨ ]۱ - [٤;۰  ٩٨ ]۲ - [٢١;۲  ٦٨ ]۱+ [٤٥;۳  ٢٣ ٣٨;۴  ٨ 
]۲ - [١٣;۵  ١٥٩ ]۴ - [٤٩;۲  ١٢٩ ]۳ - [٠;۰  ١٦ ٩٩;۲  ٦٩ ]۲+ [٤٢;۳  ٢٢ ٣٩;۴  ٩ 
]۲ - [١٦;۵  ١٦٠ ]۴ - [٥٥;۲  ١٣٠ ]۳ - [٥;۰  ١٢ ١٠٠;۲  ٧٠ ]۲+ [٤٠;۳  ٤٠ ]۱+ [٢١;۴  ١٠ 

٢١;۵  ١٦١ ]۳ - [١;۳  ١٣١ ]۳ - [١١;۰  ٨ ١٠١;۲  ٧١ ]۲+ [٣٨;۳  ٢١ ٤١;۴  ١١ 
٢٤;۵  ١٦٢ ]۳ - [٧;۳  ١٣٢ ]۳ - [١٦;۰  ١٠٢ ]۱+ [٣;۲  ٧٢ ]۱+ [٣٦;۳  ٤٢ ]۱+ [٢٠;۴  ١٢ 

]۱ - [٢٦;۵  ١٦٣ ]۲ - [١٣;۳  ١٣٣ ]۲ - [٢٢;۰  ١٠٣ ]۱+ [٥٩;۱  ٧٣ ]۱+ [٣٤;۳  ٤٣ ]۱+ [١٩;۴  ١٣ 
]۱ - [٢٩;۵  ١٦٤ ]۲ - [١٩;۳  ١٣٤ ]۲ - [٢٨;۰  ٥٦ ١٠٤;۱  ٧٤ ]۲+ [٣١;۳  ٤٤ ]۱+ [١٨;۴  ١٤ 



 

  

٢۶ 

pk(cm) cm pk(cm) cm pk(cm) cm pk(cm) cm pk(cm) cm pk(cm) cm 
]۱ - [٣١;۵  ١٦٥ ]۲ - [٢٤;۳  ١٣٥ ]۲ - [٣٣;۰  ٥٢ ١٠٥;۱  ٧٥ ]۱+ [٢٩;۳  ٤٥ ]۱+ [١٧;۴  ١٥ 
]۱ - [٣٣;۵  ١٦٦ ]۲ - [٣٠;۳  ١٣٦ ]۲ - [٣٩;۰  ٤٨ ١٠٦;۱  ٧٦ ]۱+ [٢٧;۳  ٤٦ ]۱+ [١٧;۴  ١٦ 
]۱ - [٣٦;۵  ١٦٧ ]۱ - [٣٦;۳  ١٣٧ ]۲ - [٤٥;۰  ١٠٧ ]۲ - [٤٥;۱  ٧٧ ]۱+ [٢٤;۳  ٤٧ ]۱+ [١٦;۴  ١٧ 
]۱ - [٣٨;۵  ٤٢ ١٦٨;۳  ١٣٨ ]۱ - [٥١;۰  ١٠٨ ]۲ - [٤١;۱  ٧٨ ]۱+ [٢٢;۳  ٤٨ ]۱+ [١٥;۴  ١٨ 

٤١;۵  ١٦٩ ]۱ - [٤٧;۳  ١٣٩ ]۲ - [٥٦;۰  ١٠٩ ]۱ - [٣٦;۱  ٢٠ ٧٩;۳  ٤٩ ]۲+ [١٣;۴  ١٩ 
]۱+ [٤٣;۵  ١٧٠ ]۱ - [٥٢;۳  ١٤٠ ]۲ - [٢;۱  ١١٠ ]۱ - [٣١;۱  ١٨ ٨٠;۳  ٥٠ ]۲+ [١٢;۴  ٢٠ 
]۲+ [٤٦;۵  ١٧١ ]۲ - [٥٦;۳  ١٤١ ]۲ - [٧;۱  ١١١ ]۱+ [٢٥;۱  ١٥ ٨١;۳  ٥١ ]۳+ [١٠;۴  ٢١ 
]۳+ [٤٨;۵  ١٧٢ ]۲ - [١;۴  ١٤٢ ]۳ - [١٢;۱  ١١٢ ]۱+ [٢٠;۱  ٨٢ ]۱ - [١٣;۳  ٥٢ ]۳+ [٩;۴  ٢٢ 
]۲+ [٤٩;۵  ١٧٣ ]۲ - [٦;۴  ١٤٣ ]۴ - [١٧;۱  ١١٣ ]۲+ [١٥;۱  ٨٣ ]۲ - [١١;۳  ٥٣ ]۳+ [٧;۴  ٢٣ 
]۱+ [٤٩;۵  ١٧٤ ]۲ - [١١;۴  ١٤٤ ]۴ - [٢٢;۱  ١١٤ ]۲+ [١٠;۱  ٨٤ ]۳ - [٩;۳  ٥٤ ]۳+ [٦;۴  ٢٤ 
]۱+ [٥٠;۵  ١٧٥ ]۲ - [١٦;۴  ١٤٥ ]۳ - [٢٩;۱  ١١٥ ]۲+ [٦;۱  ٨٥ ]۲ - [٥;۳  ٥٥ ]۳+ [٥;۴  ٢٥ 
]۱+ [٥٠;۵  ١٧٦ ]۱ - [٢٢;۴  ١٤٦ ]۳ - [٣٥;۱  ١١٦ ]۲+ [١;۱  ٨٦ ]۲ - [٢;۳  ٥٦ ]۴+ [٣;۴  ٢٦ 

٥٠;۵  ١٧٧ ]۱ - [٢٦;۴  ١٤٧ ]۴ - [٤٠;۱  ١١٧ ]۱+ [٥٧;۰  ٨٧ ]۱ - [٥٨;۲  ٥٧ ]۳+ [٢;۴  ٢٧ 
٥٠;۵  ١٧٨ ]۱ - [٣١;۴  ١٤٨ ]۱ - [٤٩;۱  ٥٣ ١١٨;۰  ٥٤ ٨٨;۲  ٥٨ ]۳+ [١;۴  ٢٨ 

]۱ - [٥٠;۵  ٣٦ ١٧٩;۴  ٥٥ ١٤٩;۱  ٤٨ ١١٩;۰  ٥١ ٨٩;۲  ٥٩ ]۳+ [٥٩;۳  ٢٩ 

 در مورد مریخ با خطاهایی در آحاد آخرین مرتبۀ شصتگانی pk(cm)جدول کوشیار برای : ٥جدول
توجه: جدول موجود در نسخۀ خطی شامل انتقال است که اینجا اعمال نشده است. مقادیر با قلم 

هستند وقتی که باید کاسته (و نــه افــزوده) شــوند. (در  pk(cm) . fk(av)ایرانیک مربوط به کمیت 
طا خمقدار پیوسته در  اتتغییر اند.) نسخۀ خطی مقادیر با قلم ایرانیک در جدول دیگری داده شده

 در زیج
ً
یابی مقادیر جدول یا عامل  ناشی از درونشاید شوند و  اسالمی یافت می ۀهای دور معموال

   و  eهمچنین مقادیر دو تا از ســه پــارامتر یعنــی خــروج از مرکــز .خطای سامانمند دیگری باشند

)mc0(maxp .قطعی نیستند 

 البروجةطول دایر محاسبۀ نهایی
آوریم. فرض کنید کــه کــاربر بــرای  البروجی مریخ را میةای از محاسبه برای طول دایر اکنون نمونه

) یابد کــه های حرکت میانگین (اوساط) می لحظۀ مورد نظر از جدول )m mc c= - =59 132o o$ و 

( )m ma a    - =12 104o o$  چون)av = am + q  مقادیر جدول ،am جایی مقدار  برای جبران جابهq 

)q $ هیابیم ک اند). از جدول تعدیل مرکز می کاهش یافته )( q ) ;= - =132 12 14 27o o oپس .  

( )c c ; ;= - = + =47 132 14 27 146 27o o o o$  

v              و ma a q ; ;= + = + =104 14 27 118 27o o o  
,p(avآید. برای یــافتن  البروجی مرکز فلک تدویر به دست میةبه این ترتیب طول دایر  cm) ســه 

  آوریم: مقدار زیر را از جدول به دست می

( ) ( ) ( )v k m k vp a ;           p c ;            f a ; + = = =o o o

1 47 87 8 5 41 0 58  
) به اکنون چون مقدار مربوط )k mp c :در بخش افزایشی جدول است، داریم  
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )v m v k m k vp a ,c p a p c .f a ; ; . ; ;+ = + = + =o o o o o

147 87 8 5 41 0 58 92 38   

  
های مــریخ. مقــادیر  بــا اســتفاده از مشخصــه fk(av)و  pk(cm)دو تابع جدید کوشیار  -٣شکل 
 از منحنی نمایش تابع خط تیرههای کوشیار با عالمت  جدول

ً
های  روی نمودار آمده است که تقریبا

 تفکیک ناپذیر است. 

  شود با : البروجی مریخ برابر میةالخره، طول دایراب

a v m(c ) (p(a ,c ) ) ; ; ;l = l + - + + = + + =o o o o o o47 47 301 146 27 92 38 180 5   



 

  

٢٨ 

fk(av) av fk(av) av fk(av) av fk(av) av fk(av) av fk(av) av 
۵۵; ۱۵۰ ۵۹; ۱۲۰ ۴۹; ۹۰ ۳۴; ۶۰ ۱۷; ۳۰ ۰; ۰ 
۵۴; ۱۵۱ ۵۹; ۱۲۱ ۴۹; ۹۱ ۳۴; ۶۱ ۱۸; ۳۱ ]۱- [۰; ۱ 
۵۳; ۱۵۲ ۵۹; ۱۲۲ ۵۰; ۹۲ ۳۵; ۶۲ ۱۸; ۳۲ ۱; ۲ 
۵۲; ۱۵۳ ۵۹; ۱۲۳ ۵۰; ۹۳ ۳۵; ۶۳ ۱۹; ۳۳ ]۱- [۱; ۳ 
۵۱; ۱۵۴ ]۱ [+۶۰; ۱۲۴ ۵۰; ۹۴ ۳۶; ۶۴ ۲۰; ۳۴ ۲; ۴ 
۵۰; ۱۵۵ ۶۰; ۱۲۵ ۵۱; ۹۵ ۳۶; ۶۵ ۲۰; ۳۵ ]۱- [۲; ۵ 
۴۹; ۱۵۶ ۶۰; ۱۲۶ ۵۱; ۹۶ ۳۷; ۶۶ ۲۱; ۳۶ ۳; ۶ 
۴۸; ۱۵۷ ۶۰; ۱۲۷ ۵۲; ۹۷ ]۱- [۳۷; ۶۷ ۲۱; ۳۷ ۴; ۷ 
۴۷; ۱۵۸ ۶۰; ۱۲۸ ۵۲; ۹۸ ۳۸; ۶۸ ۲۲; ۳۸ ]۱- [۴; ۸ 

]۱- [۴۵; ۱۵۹ ۶۰; ۱۲۹ ۵۲; ۹۹ ]۱- [۳۸; ۶۹ ۲۲; ۳۹ ۵; ۹ 
]۱- [۴۴; ۱۶۰ ۶۰; ۱۳۰ ۵۳; ۱۰۰ ۳۹; ۷۰ ۲۳; ۴۰ ۶; ۱۰ 

۴۳; ۱۶۱ ۶۰; ۱۳۱ ۵۳; ۱۰۱ ]۱- [۳۹; ۷۱ ۲۳; ۴۱ ۶; ۱۱ 
۴۲; ۱۶۲ ۶۰; ۱۳۲ ۵۴; ۱۰۲ ۴۰; ۷۲ ۲۴; ۴۲ ۷; ۱۲ 
۴۰; ۱۶۳ ۶۰; ۱۳۳ ۵۴; ۱۰۳ ]۱- [۴۰; ۷۳ ]۱- [۲۴; ۴۳ ]۱- [۷; ۱۳ 
۳۸; ۱۶۴ ۶۰; ۱۳۴ ]۱ [+۵۵; ۱۰۴ ۴۱; ۷۴ ۲۵; ۴۴ ۸; ۱۴ 
۳۶; ۱۶۵ ]۱- [۵۹; ۱۳۵ ۵۵; ۱۰۵ ]۱- [۴۱; ۷۵ ]۱- [۲۵; ۴۵ ]۱- [۸; ۱۵ 
۳۵; ۱۶۶ ]۱- [۵۹; ۱۳۶ ۵۵; ۱۰۶ ۴۲; ۷۶ ۲۶; ۴۶ ۹; ۱۶ 
۳۳; ۱۶۷ ]۱- [۵۹; ۱۳۷ ]۱ [+۵۶; ۱۰۷ ]۱- [۴۲; ۷۷ ]۱- [۲۶; ۴۷ ]۱- [۹; ۱۷ 
۳۱; ۱۶۸ ۵۹; ۱۳۸ ۵۶; ۱۰۸ ۴۳; ۷۸ ۲۷; ۴۸ ۱۰; ۱۸ 
۲۸; ۱۶۹ ۵۹; ۱۳۹ ۵۶; ۱۰۹ ]۱- [۴۳; ۷۹ ۲۸; ۴۹ ۱۱; ۱۹ 
۲۶; ۱۷۰ ۵۹; ۱۴۰ ۵۶; ۱۱۰ ۴۴; ۸۰ ۲۸; ۵۰ ]۱- [۱۱; ۲۰ 

]۱- [۲۳; ۱۷۱ ]۱- [۵۸; ۱۴۱ ۵۷; ۱۱۱ ]۱- [۴۴; ۸۱ ۲۹; ۵۱ ۱۲; ۲۱ 
۲۱; ۱۷۲ ۵۸; ۱۴۲ ۵۷; ۱۱۲ ۴۵; ۸۲ ۳۰; ۵۲ ۱۳; ۲۲ 

]۱- [۱۸; ۱۷۳ ۵۸; ۱۴۳ ۵۷; ۱۱۳ ۴۵; ۸۳ ۳۰; ۵۳ ۱۳; ۲۳ 
۱۶; ۱۷۴ ۵۸; ۱۴۴ ۵۷; ۱۱۴ ۴۶; ۸۴ ۳۱; ۵۴ ۱۴; ۲۴ 

]۱- [۱۳; ۱۷۵ ۵۷; ۱۴۵ ۵۸; ۱۱۵ ۴۶; ۸۵ ۳۱; ۵۵ ۱۴; ۲۵ 
۱۱; ۱۷۶ ۵۷; ۱۴۶ ۵۸; ۱۱۶ ۴۷; ۸۶ ۳۲; ۵۶ ۱۵; ۲۶ 
۸; ۱۷۷ ]۱ [+۵۷; ۱۴۷ ۵۸; ۱۱۷ ۴۷; ۸۷ ۳۲; ۵۷ ]۱- [۱۵; ۲۷ 
]۱- [۵; ۱۷۸ ۵۶; ۱۴۸ ۵۸; ۱۱۸ ۴۸; ۸۸ ۳۳; ۵۸ ۱۶; ۲۸ 
۳; ۱۷۹ ۵۵; ۱۴۹ ۵۹; ۱۱۹ ۴۸; ۸۹ ۳۳; ۵۹ ]۱- [۱۶; ۲۹ 

  اریکوش جامع جیزدر  خیمر یبرا f(a) ری: مقاد۶جدول 
دهــد،  یدرجه را نم ١٨٠از  شیمتناظر با درجات ب ریمقاد اریتابع متقارن است؛ کوش نیتوجه: ا

دهد.  یبه باال، م نییوارونه، از پا بیدرجه را در همان جدول در ترت ٣٦٠تا  ١٨١از  ریمتغ ریمقاد
 دهمقدار محاسبه شــ نیشتریبر ب ٤موجود در جدول  ریمقاد میجدول با تقس نی"درست" ا ریمقاد

  است.

 درونیابى در خود جدول هاى سیارات
شود که کوشیار و بتانی هیچ  م میهای طول سیارات معلو تر مقادیر موجود در جدول با بررسی دقیق

 محاسبه نکرده یک همۀ مقادیر موجود در جدول
ً
اند، بلکــه در اغلــب مــوارد، دو  هایشان را مستقیما

از متغیر داشته باشند. هــر دو  1o اند تا مقداری برای هر از متغیر درونیابی کرده 3o مقدار را بین هر
 کارآمــدی از  استفاده کرده »درونیابی خطی توزیع شده«منجم از 

ً
اند که حالــت خــام ولــی عمومــا
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هــای دورۀ  رســد و در برخــی از زیج درونیابی خطی است. کاربرد آن دست کــم بــه بطلمیــوس می
هایی که  ی از نسخه، از جمله در یک]٦٨٢، ٦٨١، ص ١٧، ٢١٩، ص ١١[شود  اسالمی هم دیده می

، یعنی جــدول ۴. در ادامه، کاربرد آن را با جدول ]١٨٣-١٨٢، ص  ٤[موجود است  زیج جامعاز 
 دهیم.  تعدیل میانی خاصه برای مریخ نشان می
 بخشی از مقادیر جدول را که از

ً
va مثال  = 60o گیــریم. کوشــیار  شــود در نظــر می شروع مــی

) مقادیر ) p ;=1 60 23 13o o  و( )p ;=1 63 24 18o o  را در جدول آورده اســت؛ اکنــون بایــد مقــادیر

v a مربوط به = 61o و v a = 62o را درونیابی کنیم. مقدار افزایش کلی برابر است بــا ; '=1 5 65o 
در نظر  21' و یک افزایش 22' که باید به سه قسمت تقسیم شود. در درونیابی خطی باید دو افزایش

صعودی ولی با تقعر رو به پایین اســت، خطــای مقــادیر درونیــابی شــده بــا  p1 بگیریم. چون تابع
 رســد. پــس هــای کمتــر در پایــان بــه حــداقل می هــای بیشــتر در آغــاز و افزایش گذاشــتن افــزایش

( )p  ; ' ;= + =1 61 23 13 22 23 35o o o و ( )p ; ;¢= + =1 62 23 35 22 23 57o o o . 
هایی از جدول نزدیک باالی  اند. در بخش درونیابی خطی به کار نبردهجا  همهاما کوشیار یا بتانی 

 تغییر می
ً
محاسبۀ به کند، مؤلفان  نمودار (که تقعر تابع بیشترین مقدار است)، یا جایی که تابع سریعا

 در جدول  است این حالتیاند.  روی آوردهمستقیم 
ً
که کوشیار درونیابی خطی توزیع شده  ٤که، مثال

va(در حوالی  را وقتی تابع نزدیک باالی نمودار است =120oکند. این تأثیر را  ) و پس از آن رها می
 توان هم در جدول تعدیل میانی خاصه و هم در جدول تعدیل مرکز مشاهده کرد. می

  های بتان و بطلمیوس ارتباط موجود با جدول

کند که  اند، این احتمال را ایجاد می را به کار برده 3o به 3o که هم کوشیار و هم بتانی درونیابی این
 محاسبه شده از جدول

ً
بطلمیوس وام گرفته شــده باشــند، زیــرا ایــن  مجسطیهای  مقادیر مستقیما

ها را به نوبت بررســی  کنون هر دسته از جدولاند. ا استفاده کرده 6o و 3o های ها از افزایش جدول
های کوشیار و  های تعدیل مرکز مغشوش است. در مورد زحل، جدول کنیم. ارتباط میان جدول می

ــیار ــدول کوش ــادیر در ج ــوچکی از مق ــۀ ک ــت؛ مجموع ــده اس ــاس ش ــوس اقتب ــانی از بطلمی بت

m(c = )-o o87  همانند جدول با دو جدول دیگر فرق دارد. در مورد م 99
ً
شتری، جدول کوشیار تقریبا

بتانی است و هر دو با جدول بطلمیوس تفاوت محسوس دارند. در مورد مریخ، کوشیار مقدار دیگری 
رود. در مورد زهره، بتانی و کوشیار همان تابع تعدیل  برد و احتمال وابستگی از بین می به کار می eبرای 

 آورده اســت  . جدول١خورشید را در جدول آورده اند
ً
کوشیار با جدول تعدیل خورشید او کــه قــبال

                                                    
شود  البروج و موضع میانگین (وسط) آن است (مقدار اخیر با این فرض حاصل میةتعدیل خورشید تفاوت بین موضع خورشید روی دایر .١

← 



 

  

٣٠ 

 سه جدول با هم مرتبطند.
ً
  مطابقت کامل دارد؛ جدول بتانی چنین نیست. در مورد عطارد، ظاهرا

های تعدیل میانی خاصه همگی با هم مرتبط هستند؛ تعداد مقادیری که مطابقت ندارند  جدول
هایی بین هر سه  اما در مورد هر سیاره ناهمخوانی همیشه کمتر از تعداد خطاهای هر جدول است.

به یاد داشته باشید که با توجه به روش درونیابی دو متغیرۀ جدید کوشیار تعدیل  جدول وجود دارد. 
  میانی مرکز تنها تابعی است که مشترک بین او و بطلمیوس و بتانی است.

  گیری نتیجه
کوشیار تا حد زیــادی برگرفتــه از آثــار پیشــین  زیج جامعهای حرکت میانگین (اوساط) در  جدول

های معادلشــان در  ها بر پایۀ جدول ها هست. برخی جدول های مهمی هم در آن است، اما نوآوری
هــای ایــن  اند و تالش ظــاهری کوشــیار بــرای محاســبۀ مجــدد برخــی بخش زیج بتانی و مجسطی

 بهره از جابه ها با موفقیت کامل همراه نبوده است. اما استفادۀ او جدول
ً
گیری  جایی و انتقال، احتماال

آمیز او برای تعدیل دو متغیرۀ  او از مشخصۀ متفاوتی برای مریخ، و به خصوص روش درونیابی نبوغ
 مقلد نبوده است. تغییر ساختار جدول خاصه، نشان می

ً
های حرکت سیارات  دهد که کوشیار صرفا

که دیگران کار مشــابهی  ض را، خیلی پیش از آنتوسط او روش تعیین طول سیارات در لحظۀ مفرو
  تر کرده است. بکنند، به میزان محسوسی آسان

  منابع

  
میراث کوشیار گیالنی"، ترجمۀ محمد باقری و مرضیه شمس یوسفی،  زیج جامعترجمۀ فارسی: "مثلثات کروی در 

  .۷۰-۵۵، ص ۱۳۹۴)، پاییز و زمستان ۸(شمارۀ پیاپی  ۲، شمارۀ ۴سال ، علمی

  

  

                                                    →  
تعدیل خورشید همانند تعدیل مرکز سیارات محاسبه میک البروج حرکت میةکه خورشید با سرعت ثابتی روی دایر   شود. ند). 
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، ترجمۀ محمد باقری، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، های دورۀ اسالمی پژوهشی در زیجترجمۀ فارسی: 
۱۳۷۴.  

  
، ترجمۀ محمد باقری (از عربی، همراه با متن عربی)، شرکت انتشارات علمی و اصول حساب هندیترجمۀ فارسی: 

  .۱۳۶۶فرهنگی، تهران، 
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ران ایرانی  ری و مع نگاهی به مع

  ١در منابع دورۀ اسالمی
  ٢جوزپینا فریللو

  ترجمۀ زینب کریمیان

دهد، نیازمند پژوهش  بررسی علوم و فنون ایرانی که دورۀ اسالمی تا عهد نوزایی اروپا را پوشش می
هایی از ترکیــه، اتحــاد جمــاهیر شــوروی ســابق (آذربایجــان،  نواحی افغانستان کنونی، قســمتبر 

ترکمنستان، ارمنستان، گرجستان و ...) و قلمرو فرهنگ فارسی یعنی ازبکستان و تاجیکستان است. 
تر از جهان اولیۀ اسالم است کــه در  ای گسترده چنین پژوهشی در حقیقت مستلزم پژوهش در حوزه

برای انتقال معارف مذهبی، علمی، شعری ـ ادبی، قانونی و فلســفی، زبــان عربــی را بــه کــار  ابتدا
های مختلف عربی زبان  گیری از یک زبان واحد، منجر به آمیختگی میراث فکری گروه برد. بهره می

  شد. تر دانش  تر و سریع داد و موجب ترویج گسترده ها شتاب  شد؛ به همگرایی اندیشه
های شرقی، اهداف فرهنگی پادشاهان ساسانی ایران را که شیفتۀ غنی  ای به نوشته فانهنگاه موشکا

دهد. آنها حفظ و انتقال روابط میان طبقات ممتاز روحانی  شدن از دانشی روشمند بودند، نشان می
اشتیاق جهان اولیۀ اسالم به سوی فلسفۀ قدیم و هلنیستی نیز کشیده  کردند. محول می» کتاب«را به 

طور کاربردهای عملی معماری، سازوکار و  شد، بی آنکه از حساب هندی، نجوم، پزشکی و همین
  ٣گیری (ترازو، اسطرالب و شاقول) غفلت شود. ابزارهای اندازه

در تمدن اسالمی، حکیم متخصصی در فلسفه، نجوم، ریاضیات و پزشکی بود که اغلب شاعر 
های علــوم چهارگانــه (نجــوم، ریاضــی، هندســه و  تهو ادیب نیز بوده است. آموزش او بر اساس رش

گانه (صرف و نحو، علم بیان و منطق)، همچون در غرب، بود. گستردگی علوم  موسیقی) و علوم سه

                                                    
  ای است از:  این مقاله ترجمه .١

“'L'art de la construction' et 'les constructeurs' persan dans le kitab encyclopedique du monde islamique entre le 
IXe et le XVIIe siècle”, Book of abstract of Symposia, Liege 1997.  
2. G. Ferriello, giuseppina.ferriello@virgilio.it 

  برای جدیدترین اثر ترکیبی ـ عمومی علوم و فنون دورۀ اسالمی مراجعه کنید به: .٣
Donald R. Hill, Islamic Science and Engineering, Edinburg University Press Ltd., Edinburg, 1993. 

  .۱۳۹۳رشد، تهران،  ۀرفعت جاه، جوان دیمرحوم سع ۀترجم ل،ی، دانلد ر. هدر جهان اسالم یعلم و فناور یلیتحل خیتار: یفارس ۀترجم
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 بر اساس فلسفه بود. دانش معماری از طرفی یک فن است و 
ً
نزد حکیم به شیوۀ یونانی، یعنی کامال

  گیرد. در بر می های نظری دیگر را از طرف دیگر علوم و رشته
یی و  علوم پیش از هر چیز به دو دستۀ اصلی تقسیم می شد: علوم اوائل ـ اوائل به مفهوم ارسطو

گرفــت و فقــه و  کــرد، در بــر می پیش از اسالم ـ و علوم اواخر که هــر آنچــه مــذهب را تشــریح می
خــط پهلــوی بــه  بود، ولی فارسی از» المللی و علمی بین«شد. عربی زبان  نویسندگی را شامل می

های پایداری که در گروه زبانی  هایی تبدیل شد و امروزه با وجود ریشه  حروف عربی با افزودن نشانه
هــای ادبــی فارســی   هند و آریایی دارد، همچنان مملو از واژگان عربی ـ سامی است. رقابت ســبک

ی آثار متنوعی گیر در مضامین و مصطلحات با یکدیگر، موجب شکل همچون حماسه، ادب و آیین
  شد.

های چهارم و پنجم هجری تعلق دارند؛ و بر اساس دوره،  های فارسی به سده اولین دائرةالمعارف
های فلسفه، علوم  اند. این آثار از لحاظ محتوا به دائرةالمعارف بندی شده مؤلف و مکان تألیف دسته

  اند.  بندی شده دینی، علوم دیوانی و علوم طبیعی طبقه
هــای متمــایز دانــش قــدیم و میانــه،  یابند و ویژگی ها که گاه با هم تداخل می نوع رشتهبه دلیل ت

مستلزم بررسی مباحثی است که امروزه به شکل متمــایزی در نظــر » فن معماری«پژوهش بر روی 
شود. مطالعۀ متونی که در آنها اطالعاتی راجع به معماری ثبت شده است، در حوزۀ فنی ـ  گرفته می
  گیرند. بی و تاریخی جای میعلمی، اد

 خود مترجم نیز بودند ـ ارزش زیادی برای انتشار متون 
ً
نخستین معماران دورۀ اسالمی ـ که عموما

های یــادبود  شدند. در کتیبــه های رومی نیز غافل نمی یونانی قائل بودند، و از ارجاعات درون نوشته
) در کاخ شوش، هویت معماران و فنون پیش از میالد ۵۲۹- ۵۵۹های عمرانی داریوش اول ( فعالیت

ابتدا زمین کنده شد تا به سنگ زیر زمین رسیدیم. وقتی گودالی «... مختلف معماری ذکر شده است: 
درست شد، خاک انباشته شد، یک طرف به ارتفاع چهل ذرع، و طرف دیگر به بلندی بیست ذرع ... و 

بابل انجام دادند. چوب سدر آن را، مردم آشور از خاک انباشته شد و خشت زده شد. این کارها را مردم 
کردند،  بابل از کوهی به نام لبنان آوردند... نقره و آبنوس... از مصر... مردانی که روی سنگ کار می

  »کردند، از بابل بودند... بودند... مردانی که روی خشت کار می  یونانی و ساردی
میالدی، در ۲۶۰-۲۵۹امپراتور روم، والرین، در  پس از پیروزی پادشاه ساسانی، شاپور یکم، بر

شدند، متوجه شباهت جالبی با فنون معماری  مناطقی که مهندسان و رهبران نظامی به کار گرفته می
  شویم. های آبی در منطقۀ دزفول می جندیشاپور ـ در نزدیکی شهر شوشتر ـ در به کارگیری سازه

ابن  الفهرستدر ابتدای دورۀ اسالمی، مؤلفان و عناوین معروف کتب معماری یونان باستان در 
  است.  ندیم ذکر شده
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هندســه «در علوم چهارگانۀ ریاضی جهان اسالم، اولویت با هندســه و حســاب بــود. در واقــع 
بت صناعتی است که اندرو شناخته شود حال اوضاع خطوط و اشکال سطوح و مجسمات و آن نس

کلی که مر مقادیر راست بدانچه او مقادیر است، و آن نسبتی که مــرو راســت بدانچــه او را اوضــاع 
قــره اصــالح کــرده  بــن است و اشکال، و مشتمل است بر اصول او کتاب اقلیدس نجار کــه ثابــت

های  ، نظامی عروضی سمرقندی توصیهچهار مقالهدر قرن ششم هجری، در کتاب معروف ». ١است
شناسان دارد. اگرچه در نوشتارهای  برای تعلیم دبیران، شاعران، پزشکان، منجمان و ستارهسودمندی 

تــوان از دانــش  خــورد، امــا نمی فارسی مطالب صریحی دربارۀ معماران یا مهندسان به چشــم نمی
شد، با در نظر گرفتن سطح عالی معلوماتی که در متون زیادی  ها به کار گرفته می هندسه که در سازه

  ه کار رفته است، چشم پوشید.ب
ریاضیات در اوایل دورۀ اسالمی از حساب، نورشناســی، نجــوم، موســیقی، علــم اوزان و علــم 

ها، با افزودن جبر و مقابلــه ـ شــاخۀ جدیــدی کــه  شد. تمام این شاخه حیل (مکانیک) تشکیل می
گرفتند.  جای میتوسط محمد بن موسی خوارزمی ابداع شد ـ به سادگی میان علوم عملی و نظری 

محاســباتی در ارث و وصــیت و «گویی بــه نیازهــای عملــی و  مبتکر جبر، هدف این علم را پاســخ
مقاسمه (تقسیم کردن اموال مشترک) و امور دیــوانی و تجــارت، و تمــام امــوری کــه بــه حســاب و 

دیگر مباحــث و کشی و  گیری نهرها و نقشه ها و اندازه  شود ـ مانند: مساحی زمین معامله مربوط می
  دانست. می» ٢فنون ریاضی

اطالعاتی راجع به معماران از دائرةالمعارف مشهور قرن سوم و چهارم هجــری بــه زبــان عربــی 
هایی توسط نوفیثاغوریان و نوافالطونیان  اخوان الصفا تألیف شده  استخراج شده که به شکل رساله

دنــد کــه منابعشــان، عــالوه بــر آثــار الصفا عرفای مترجم متون فلســفی و ریاضــی بو است. اخوان
فیثاغورس، اقلیدس، نیکوماخوس، آثار منسوب به ارسطو، ارشمیدس، بطلمیوس، پورفیریو، هرمس 
الهرامسه، یامبلیخوس، بوئتیوس و دموکریت نیز بود. ناشناس ماندن آثاری که در راســتای مــذهب 

اعضــای ایــن فرقــۀ عرفــانی ـ  شد، سبب ناشناخته ماندن هویــت پیروان زندگی صوفیانه نوشته می
 خالی از 

ً
فلسفی شده است. این دائرةالمعارف بیشتر دربارۀ فلسفه، اندکی دربارۀ ریاضیات و تقریبا

های عملی در جهان اسالم بود. اما این اثر حاوی اطالعات پراکنده و مفیدی  مباحث مرتبط با حرفه
آوردند. معمار برای اجرای فکر خــود  یراجع به معماران است که حاصل فکر خود را به تحقق در م

  ». زمان، مکان، ماده، ابزار، تحرک و محرک نیاز دارد«به 
                                                    

، به تصحیح و اهتمام محمد قزوینی، به کوشش محمد معین، تهران، انتشارات چهار مقالهنظامی سمرقندی، احمد بن عمر بن علی،  .١
  .۸۵، ص ۱۳۳۱دانشگاه تهران، 

  .۳۷، ص ۱۳۴۸نتشارات خوارزمی، ، ترجمۀ حسین خدیوجم، تهران، شرکت سهامی اجبر و مقابلهخوارزمی، محمد بن موسی،  .٢
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های مختلــف افــراد بــرای  الصفا گرایش اخوان
دادنــد:  یادگیری فنون را به تأثیر کواکب نسبت می

سیارات مساعد برای فنون، مریخ (تحرک)، ناهید «
باستان  یونانیان» (نشاط)، عطارد (مهارت) هستند.

پیش از آنکه شخصی شروع به یادگیری فنی کنــد، 
گرفتند و براساس شکل طالع، برای  طالع او را می

کردند. بعدها، صــوفیان  خداوند آن فن قربانی می
آموزش مستقیم را به اعضــای یــک خــانواده آغــاز 

رو پـــدران و  اینکـــه پســران دنبالـــه«کردنــد:  می
ســودمند  پدربزرگانشان در صنایع هستند، همواره

اردشیر پسر بابک هم، این فرمان را که هیچ » است.
ای از هنرمندان حق فاش کردن سنت پدری را  طبقه

به بیگانگان ندارد، ابــالغ کــرده بــود. ایــن فرمــان 
همچون دستوری مذهبی برای زرتشتیان محسوب 

فراگیری «دادند:  الصفا رابطۀ شاگرد و استاد را با کمک مبحث نوافالطونی توضیح می شد. اخوان می
یک صنعت، مسیری از دانش بالقوه به دانش عملی است و استاد خــود از پــیش، دانــش عملــی را 

هر شاگردی به استادی نیاز دارد که خود از استاد دیگری دانش را آموخته باشد نه نزد خودش.  می داند. 
در » نیاموخته باشد. اولین حلقۀ این زنجیر، اولین استادی است که صنعت را از هیچ شخص دیگری

  رسالۀ نهم ـ راجع به اخالق ـ درجات محرک که در سومین گروه معماری جای دارد، ذکر شده است.
یک سده بعد، در عصر افرادی همچون بیرونی، ابن سینا و ابن هیثم، بهترین استاد ریاضیات و 

بکر محمد بن حسن حاســب کرجــی، همــانطور کــه از نــامش  (حاســب) معماری ظهور کرد. ابو
شود تا مهندس، زیرا گسترۀ آثار فنی او اندک است.  دان شناخته می پیداست، بیشتر به عنوان ریاضی

ها، متولد ناحیۀ مرکزی ایران بــوده و بــرای کســب حمایــت  ها و قنات ها، جاده کرجی، مهندس پل
ایتخت عراق، در فخرالملک ـ وزیر بهاءالدوله ـ ساکن بغداد شد و یک رسالۀ جبر به نام او نوشت. پ

اواخر تأسیس آن، محل تالقی تبادالت تجاری و فرهنگی، از طریق انتشار آثار مترجمان یونــانی و 
  شد. های دیگر (سریانی و عبری) و اندیشۀ التینی بود که در آنجا بیگانه قلمداد نمی زبان

ای بــه همــراه یــک  در نیمۀ اول قرن سوم هجری، مأمون خلیفه که حامی علوم ریاضی بود، کتابخانــه
الحکمه (خانۀ علم و دانش) بــرای دسترســی بــه ریاضــیات  رصدخانه تأسیس کرد و متخصصان از بیت

   بردند. النهرین، علوم مکانیک و پزشکی بهره می یونانی و هندی، نجوم بین
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ــا ــار دانان ایرانــی،  ق)، یکــی از بزرگتــرین ریاضــی۳۸۸-۳۲۸بوزجــانی ( ابوالوف و متــرجم آث
. کرجی نیز تا حدی وارث او بود و در واقع بوزجــانی و کرجــی در بــه بود باستان ونانی دانانیاضیر

کمال رساندن ریاضیات دیوفانتوسی سهیم بودند که از طریق جبر ابوکامل شجاع بن اسلم بن محمد 
بن شجاع حاسب مصری با به کارگیری نمادگذاری حرفی و با استفاده از علم اوزان و مقادیر در امور 

  .١رفت لی و دیوانی به کار میما
فــی الجبــر  الفخــریآثار متعددی تألیف کــرد شــامل  ق، در بغداد ۴۲۰رجی در حدود سال ک

الکافی فی در جبر و  البدیع فی الحسابـ که به نام حامی خود، فخرالملک، تألیف کرد.  والمقابله
های  رود و در فصل او در حساب، جبر، هندسه و مساحی است که در معماری به کار می الحساب

  دربارۀ محاسبۀ تعداد آجرهای موردنیاز برای ساخت یک بنا توضیح داده است. ۵۳و  ۵۲
(دربــارۀ دســتگاه  کتاب فی الحســاب الهنــددیگر آثار کرجی که امروزه در دست نیست شامل 

(دربارۀ مسائلی در  کتاب االشکال(دربارۀ معادالت سیاله)،  استقراءرساله فی عددنویسی هندی)، 
ای دربارۀ نجوم/ احکام نجوم  ای دربارۀ معماری) است. رساله (رساله کتاب العقود واألبنیهجبر)، و 

  هم به او منسوب است. المدخل في علم النجومبه نام 
(اســتخراج  انباط المیــاه الخفیــةکرجی پس از بازگشت به زادگاهش، چنان که در مقدمۀ کتاب 

نویســد، ایــن رســالۀ مهندســی ـ  هــای پنهــانی) می آب
ق تألیف کرده اســت. ایــن ۴۱۰هیدرولیکی را در حدود 

 به منظور آشنایی با معماری و شامل قوانین، 
ً
کتاب اساسا

محل سازه، خالصۀ تخطــیط اراضــی و نــوعی مــدیریت 
  کارهاست.

های بــه  دههدف آموزشی این کتاب فراهم کردن دا
دست آمده از طریق مطالعه و تجربۀ محل سازه بــرای 
متخصصان مشغول در حوزۀ معماری است. در آغــاز 
رساله، مؤلف درمورد ارجاعاتی که به آثار پیشین داده، 

ید:  می را  ٢پس به تصنیف این کتاب پرداختم تا او«گو
هــای  خدمتی کنم و با نمایاندن شــیوۀ "اســتخراج آب

نزدیک شوم. پس از بررسی چند کتاب از  پنهانی" به او

                                                    
 اند. بررسی کرده کتاب المنازلبوزجانی در  و ابوالوفا کتاب فی الحسابرا کرجی در   این موضوع .١
  م ابوغانم معروف بن محمد وزیر و دبیر ویژۀ منوچهر بن قاموس. ـ .٢
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محتوای کتاب کرجی که » فایده یافتم. پیشینیان، آنها را برای رسیدن به این مقصود ناقص و بی
ای فنــی در غــرب  حدود هزار سال پیش تألیف شد ـ یعنی زمانی کــه کســی کتــاب یــا رســاله

حثی پیرامون موضوعات نوشت ـ بر اساس الگوی موردنظر مؤلف مرتب شده است: او با ب نمی
هــای  کنــد، ســپس وارد مباحــث مســاحی و مقیاس متداول در جهان یونانی و رومی آغاز مــی

  شود.  هندسی می

کتاب کرجی نباید اولین رساله در دورۀ اسالمی باشد که در آن به موضوع معماری پرداخته شده 
ـ نوشتۀ ابن وحشیه در قــرن  یةکتاب الفالحة النباتاست. طبق گزارشی که توفیق فهد در مورد فنون 

های آبی مشــابه مبــاحثی اســت کــه در رســالۀ  سوم هجری ـ نگاشته است، مباحث مربوط به سازه
  شود. کرجی یافت می

کتاب کرجی به منظور برآوردن نیازهای مهندسان زمان خود تألیف شد، اما شــامل اطالعــاتی 
هایی از  مؤلــف درمــورد شــاخه نیز هست.راجع به نجوم، فلسفۀ طبیعی، مکانیک و عقاید عامیانه 

ها تــا مکــان ســاخت و ســاز و پیشــنهاد  دانش، از ریاضیات گرفته تا کارهای فنی، از مصالح ســازه
دهد، بی آنکه از ارتباط میــان  سازگارترین پوشش، شیوۀ ادارۀ کارمندان و ساخت قنات توضیح می

ظاهری سطح زمین و مبانی فیزیکی  مسائل نظری و کار عملی غفلت کند. رساله با بررسی اشکال
تعادل اجسام و نیروی جاذبه ـ به معنای گرایش به سمت مرکز ـ کــه کــروی بــودن زمــین را توجیــه 

شود. سپس با نشان دادن عالئم احتمالی طبیعت برای توانایی پی بردن به وجود آب  کند، آغاز می می
. پــس از آن، کرجــی بــا اســتناد بــه نظریــۀ پــردازد ها می از رسوبات زیر زمین، به تعریف انواع کوه

کنــد کــه  نجومی، فصول سال خورشیدی را به منظور بازگشت به مباحث فیزیک طبیعی بررسی می
های فاسد است. کتــاب در فصــول  های حسی آب و پاالیش آب شامل مشاهدۀ انواع زمین، ویژگی
های آب است  ها، نهرها و چاه قناتحل مشکالت حقوقی حریم  میانی، حاوی اطالعاتی دربارۀ راه

  شوند. که با احکام مختلف شریعت سنجیده می

 است عمیق این کتاب در مورد عوارض مختلف زمین قابل توجه  دقت
ً
کــه  مطــالبی، مخصوصا

جای دارد. اطالعاتی راجــع بــه مصــالح  آنمربوط به رابطۀ عوارض زمین و مقدار آبی است که در 
 راجع به مالط به کار رفته و نقش مهم آن در  ها نیز در این کتاب سازه

ً
گنجانده شده است، مخصوصا

آمد. ساروج مالطی برای  به دست می» ساروج«اش از  بنایی و خاصیت ضدآبی آن که بهترین نتیجه
رفت و از مخلوط خاکستر کوره برای پخت آهک زنده،  های آبی بود که در ایران قدیم به کار می سازه

آمد.  مرغ، نی و سرکه به دست می رده، مواد الیافی و ترکیبات مختلفی از تخمآب، آهک خیس خو
ماند، سپس لگدمال شده یا بــا پتــک چــوبی یــا ســنگی  مخلوط همۀ این مواد برای مدتی باقی می
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. آخرین بخش کتاب دربــارۀ مســائل حفــاری ١شد ای شکل و به بزرگی کف دست کوبیده می مهره
های جلــوگیری از ایــن  آید و شــیوه ای که به هنگام کار پیش می منتظرهقنات، تهویۀ آن، حوادث غیر

رسد. این  به پایان می» دربارۀ تحویل گرفتن کار از مقنیان«هاست. کتاب با فصلی با عنوان  رویداد
فصل راهنمای خوبی برای کارشناس مشاور، و نوعی مدیریت جدید و ارزیابی کارها و تألیف یــک 

هر مقنی که از قبول تشخیص کارشناس ناصح «نویسد:  کرجی خود میکارشناس متخصص است. 
  »٢فایده است و کارش دقیق نخواهد بود. خودداری کند، ادامۀ کار او بی

توان ارجاعــاتی  بــه فالســفۀ پــیش از  در بخش اول رساله، اشاراتی به گذشتگان برتر شده و می
دانانی همچــون  و ارسطو و ریاضــی سقراط همچون تالس، آناکسیماندروس، هیپارخوس، افالطون

های عربــی  ارشمیدس، اقلیدس و هرون یافت که در دورۀ اسالمی مشهور بودند و موضوع ترجمــه
  آمدند. متعددی تا پیش از سدۀ چهارم هجری به شمار می

برداری اســت.  مربوط به ساخت قنات و استفاده از ابزارهــای نقشــه ٣پرابتکارترین بخش کتاب
گیری و آن دسته از ابزارهایی که برای اکتشاف و حفــاری بــه  تفاده از ابزارهای اندازهابعاد و روش اس

کند. اگر ابزار توصیف شده را خود  هایی نیز همواره متن را تکمیل می رود، عرضه شده و طرح کار می
ایست که عملکرد ابــزار بــر آن تکیــه دارد و  کرجی ابداع کرده باشد، شامل شرح آن به کمک نظریه

برداری معرفــی شــده، مکمــل ابزارهــای  هایی بر آن افزوده است. تجهیزات نقشــه مؤلف خود طرح
اند. شــباهت میــان  بیرونی و ابن هیثم مصری ـ معاصران کرجی ـ هستند، اما از هرون نشأت گرفته

های  دانان ایرانــی ســده [آثار] متخصص اسکندرانی قرن اول میالدی با [آثار] مهندســان و ریاضــی
بخشد که ایرانیان از طریق متون در دسترس و ترجمه  م و پنجم هجری این احتمال را قوت میچهار

شده در بغداد، آثار هرون را در اختیار داشتند. در واقع مترجمان هرون، پیش از کرجی، بنوموسی، 
قسطا بن لوقا بعلبکی، نیریزی، ابو جعفر خازن خراســانی و ابــو نــوح ابــراهیم بــن صــلت بودنــد. 

منــد بودنــد و دیگــران بــه آثــار  وموسی و قسطا بن لوقا بیشتر بــه آثــار مربــوط بــه مکانیــک عالقهبن
 اهــل ســوریه بــود و در 

ً
م در ۹۱۲ق/۳۰۰نورشناسی. به غیر از قسطا بــن لوقــا بعلبکــی کــه اصــالتا

ارمنستان وفات یافت، تمام مترجمان آثار هرون اهل مناطق شرقی ایران بودند و با ایــن حــال قــادر 
  دورۀ خود، بنویسند.» المللی زبان بین«ودند به زبان عربی، ب

                                                    
  بردند، نگاه کنید به: های قدیمی که سازندگان ایرانی به کار می برای اطالعات بیشتر راجع به مالط .١

معماری ، »انبارها آب«؛ ورجاوند، پرویز، ۱۳۵۰، تهران، انتشارات وزارت آب و برق، آب و فن آبیاری در ایران باستانکورس، غالمرضا، 
یرایش محمد یوسف کیانی، تهران، ایران دورۀ اسالمی   .۱۵۸، ص ۱۳۶۶، و

  .۱۶۲کرجی، همان، ص  .٢
  گیرد. ترین بخش، زیرا حدود یک سوم کتاب را در بر می طور طوالنی و همین .٣
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گیری  گیری، با بهره های ترازی که کرجی مهندس طراحی کرده بود، دقت اندازه به کمک صفیحه
تری که در  از ریاضیات مکتب اسکندرانی و ریاضیات هندی، به اوج خود رسید. ترازهای آبی ساده

الحــاوی ماند. برای مثال، در اواخر قرن پنجم هجری، کتاب رساله تشریح شده، همچنان متداول 
ای ناشناس تألیف شد که حاوی اطالعاتی  از نویسنده ألعمال السلطانیة ورسوم الحساب الدیوانیة

ها به منظور عملیــات نهرســازی از طریــق ترازهــایی  است راجع به عملیات حفاری و تشریح هزینه
بــا ایــن حــال، در  ١ود (تراز آبی، تراز شاقولی و تراز شاهینی).تر از آنچه کرجی طراحی کرده ب ساده

ای  هایی از ترازهای آبی و لولــه شود. گزارش نسخۀ اصلی فضاهایی خالی برای رسم ابزارها دیده می
موجود است. عــالوه ها  مجموعه در شناختن چگونگی سنجیدن زمانهای فارسی رسالۀ  در ترجمه

مورد استعمال بودند، بی هیچ تغییــری در  ٢های ویتروویوس کربات ای که همچنان بر این، در دوره
خورنــد.  م، به چشم می۱۱۳۰ق/۵۲۵رسالۀ راهنمای کشاورزی، تألیف ابن عوام ـ اهل سویل ـ در 

در اوایل دورۀ اسالمی، جریانی از کتــب راهنمــای مشــابهی  بنابراین می  
ً
توان حدس زد که احتماال

  ها به دست ما رسیده است. ی اندکی از آنها وجود داشته که تنها نمونه
 یک اثر شعری ـ ادبی منبعی برای شناخت معماری به شمار نمی

ً
آید. با این حال متنــی ادبــی  معموال

عکــس ـ تــألیف شــده اســت و   مند بود ـ و به ای که هر متخصص علوم از تعلیمات ادبی نیز بهره در دوره
های  یک موضوع خاص الهام بخش باشد. در گذشته، قابلیتتواند برای پژوهش در  همین امر امروزه می

ق) نقل شده اســت. ۶۱۴- ۵۳۵نظامی گنجوی (هفت پیکر معماران و مهندسان ایرانی در رسالۀ منظوم 
  :٣کنند در واقع به منظور یافتن معمار برای ساخت قصر خورنق، کارگران به شاه مراجعه می

  ور که درخور تسـت پیشـه کانچنان  تــد درسـان خبر رسیـعمـه نـتا ب
  زیـرکـی کو ز سـنـگ سـازد مــوم  ور رومــشـآوری ز ک امــت نـسـه

  ســام دسـتـی و نـام او سـمــنـار  رین کارـچابکی چرب دست و شی
...    

  او ســــتاد هــزار نـقــاشــسـت  تـگرچه بناست وین سخن فاشس
  شــناس رصــدانگیــز  و ارتـفــاع  اســهست بیرون ازین به رأی و قی

  از دم  عــنـکبـوت اصــــطـرالب  ابـــیده لعـلک تنــرش بر فــنظ

                                                    
، ۱۳۸۷، پــاییز و زمســتان ۷، شــمارۀ تــاریخ علــماز غالمحسین رحیمی در نشــریۀ » ترازهای کرجی«برای اطالع بیشتر بنگرید به مقالۀ  .١

  .۹۲- ۶۷ص
 برای کانال شیب خاک استفاده میگیری رومی بودند که برای تعیین  ها نوعی وسیلۀ اندازه کربات .٢

ً
های  های آب و ایجاد کانال شد و عمدتا

  م رفتند. ـ رسانی به کار می آب
  م ـ : صفت سمنار و ساختن قصر خورنق.۹، بخش هفت پیکرنظامی گنجوی،  .٣
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  هم  رصـد بنـد و هم طلسم گشای  یاـناس روم صـاحب رـچـون بـلی
گــه از روی بســتگاه ســپهـــر   از شـبیخــون ماه و کیـــنۀ مهـــر  آ

  :١در قسمتی دیگر آمده است
  تاج کیخســـروی  رسـاند  به ماه  بهــــرام  کیقـبـاد کـالهچـونکـه 

  کانچه فرهـــاد کرد ازو بگریخت  بیســتونی  ز  ناف  ملک  انگیخت

اند ـ به نام سمنار از کشور روم ـ  دهند که معماری شناسایی کرده ابتدا کارگران به شاه گزارش می
توان اشاره به داستان  است. در نقل قول دوم، میای در او جمع شده  ها و صفات چندگانه که قابلیت

بهرام شاه را که کارفرمای هفت عمارت با هفت گنبد هفت رنگ (هر یک برای یک روز هفته و برای 
در نظر گرفت. با ایــن » طراحی با قلم پر«ها) بوده است، وجود یک پروژۀ  هر یک از شاهزاده خانم

شود که آیا پادشاه طرح  د نیست، این موضوع روشن نمیحال، از آنجا که ارجاعاتی در متون موجو
  عمارتی به دست معمار را در نظر داشته است یا نه.

اطالعات دربارۀ معماری در دوران نوزایی اروپا از دیدگاه جهان اسالم، در متن تاریخی عربــی 
اش، یکــی از  مقدمهخورد. عبدالرحمان ابو زید بن خلدون، به دلیل انتشار  دیگری نیز به چشم می

ابن خلدون حــاوی  مقدمۀآید.  مشهورترین متخصصان مسلمان در جهان التینی غرب به شمار می
اطالعات زیاد مستقیم و غیر مستقیم درمورد جوامع و منــاطق گونــاگونی اســت کــه امکــان یــافتن 

ان دورۀ کند. این مورخ عرب زب جهان اسالم را فراهم می» معماران«و » معماری«اطالعاتی راجع به 
در تونس به دنیا آمد و پس از سفر به اسپانیا و شمال آفریقا ساکن قاهره شد و در  ق۷۳۲اسالمی در 

تعدادی از پژوهشــگران تــاریخ معمــاری دورۀ اســالمی از نظریــۀ وجــود رابطــۀ  ق درگذشت.۸۰۸
راب اند. ابن خلدون از کم توجهی اعــ تنگاتنگ میان معماری و سطح تمدن حاصل شده دفاع کرده

نشین به شهرنشینی تأسف خورده و دلیل آن را کمبود معلومات فنی و شرایط طبیعی که منجر به  بادیه
شود، دانسته است؛ زیرا متخصصان، فنون مختلفی را بــا توجــه بــه شــرایط جــوی،  ریزش بناها می

  گیرند. جغرافیایی و مواد قابل دسترس به کار می
رنشینی و بازسازی بناهای تــاریخی پــیش رفتــه بــود. حوزۀ معماری این کارشناس تونسی تا شه

کارفرمایان از یکدیگر متفاوتند. برخی بــاهوش و زرنــگ، و در عــوض برخــی دیگــر بــه صــفات «
ترین معماران برای انواع کارهای عمرانی بهره  شوند. حاکمان از توصیۀ مجرب تری شناخته می پایین

انــد و روش  هــای زیرزمینی و قادر به احــداث قناتبرند. این معماران در اجرای احکام شایسته  می
  »دانند... تقسیم امالک را می

                                                    
  ـ م : صفت بزم بهرام در زمستان و ساختن هفت گنبد.۲۵، بخش هفت پیکرنظامی گنجوی،  .١
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بیند با هندسه به خوبی آشناست.  های آبی می ای که برای ساخت سازه مهندس با آموزش حرفه
بردند و این فقط با  هایی به کار می ها و لوله های حجیم و سنگین، طناب سنگ آنها برای حمل تخته«

قوانین هندسه ممکن اســت کــه در گذشــته نیــز ســاخت بناهــای تــاریخی را ممکــن  کاربرد عملی
توانستند  توانست کار دیوان باشد، بلکه ساختۀ دست مردمانی بود که می ساخت. بناهایی که نمی می

  »از تجهیزات مناسبی استفاده کنند.
آوری  میان آنها گردهای دانش و پیوند  ابن خلدون از طریق اطالعاتی که دربارۀ هر یک از شاخه

بندی جالبی از علوم فراهم آورد. آنچه به ویژه مربوط  نوشته بود، طبقه مقدمهکرده، و شرح آنها را در 
کشــف الظنــون عــن أســامي به حساب و هندسه است و در شاخۀ ریاضیات جای دارد، در رســالۀ 

فروعــه علــم اتخــاذ  ومــن«حاجی خلیفه ـ قرن دوازدهم ـ توضیح داده شده است:  الکتب والفنون
اآلالت واألدوات وعلم الوزن والموازین وعلم المناظر وعلم المرایا وعلم الحیل وعلم جراألثقــال 

های انســان اســت و از عــواملی  بدین ترتیب، علم و فن محصول قابلیت.» ١وعلم نقل المیاه (منه)
گروه مرتبط است و کمال آن کند. علم و فن با سطح تکامل هر  است که انسان را از حیوان متمایز می

ای معماری ضرورت دارد و  ای بستگی دارد تا آن را ابراز کند. در هر جامعه به سطح ثبات هر جامعه
  شود که بر نجاری و هنرهای تجسمی مقدم است. به دنبال کشاورزی حاصل می

ایــران پیونــد در ترکیه ـ کشور دیگری که به لحاظ فرهنگی با  رسالۀ معماریههـ، ۱۱م/ ۱۷در قرن 
شــاهزادۀ «خورده است ـ یافته شد که مهندسی به نام جعفر افنــدی آن را تــألیف و بــه محمــد آقــا، 

، شاگرد معمار سنان مشهور ـ معمار ایاصوفیۀ اســتانبول ـ تقــدیم کــرده »معمار سلطنتی«و » ها آب
ها به شیوۀ نظم  تاست. رساله به صورت تذکره تألیف شده و به شیوۀ نثر پرورانده شده و برخی قسم

 .٢رسد آمیز به پایان می ای ستایش (قصیده) در آمده است و سرانجام با خاتمه
هایی کــه  های معمار مسلمان، آموزش یابیم که رساله مسیری از ویژگی با نگاهی اجمالی در می

 های معماری پیماید و بیانگر تکامل رساله های مخصوص او می دیده است، عالیق و حوزۀ فعالیت
های محلی به صورت عبارات ساده (ترکی،  در جهان اسالم است. حواشی متعدد با حروف و نشانه

هــای  ها، مــواد، تعــاریف حوزه فارسی و عربی) که از متن استخراج شده است، برای شناخت سازه
 مفیدند. از  متداول کارفرمایان در جهان اسالم، ابزارهای نجاری و ابزارهای اندازه

ً
طرفی، گیری کامال

  های معماری را معین کنیم. شوند مناطق متنوع حوزه اصطالحات متنوع نیز سبب می

                                                    
. (در مقالۀ ۲۰۴۶، ص ۲م، ج۱۹۹۲هـ/ ۱۴۱۳، دارالکتب العلمیة، بیروت، کشف الظنون عن أسامی الکتب والفنون، حاجی خلیفه .١

  م) نقل شده است. ـ کشف الظنوناصلی، این عبارت از ترجمۀ التینی 
  انجام گرفته است: ۱۹۸۷افندی توسط هوارد کرین در جعفر ترجمۀ انگلیسی رسالۀ  .٢

Crane, Howard, Risāli Miʿmārīyya: An Early Seventeenth Century Ottoman Treatise on Architecture, Brill, 
1987. 
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شود کــه بــه همــراه آن اطالعــاتی  نامۀ محمد آقا ـ استاد جعفر افندی ـ آغاز می رساله با زندگی
دربارۀ کتب تألیف شده و فهرستی با حواشی تا فصل ششم ثبت شــده اســت. در فصــل بعــدی بــه 

که به طور کلی برای واحد طول » ذراع معمولی«رود با  که در معماری به کار می» راعذ«تفاوت میان 
گیری که در ترکیه، ایــران و جهــان  شود. در ادامه، واحدهای دیگر اندازه رود، پرداخته می به کار می

ترین اماکن مخصوص مسلمانان بررسی  شود. در فصل یازدهم مهم رفته، تشریح می عرب به کار می
افنــدی در فصــل  می شود که شامل مدرسه، کاروانسرا، مسجد، منــاره، گنبــد، منبــر و ... هســتند. 

کاران، سپس ابزارهای تولید  دهد، کمی بعد انواع پیمان ها توضیح می دوازدهم در مورد مصالح سازه
دهد که برای ساخت آنها توصیه به یادگیری هندســه، در همــاهنگی میــان  و پخش صدا را شرح می

رســالۀ گانه و علوم چهارگانه، شده که از دورۀ باستان تا دورۀ اسالمی مطرح بوده است. در  سه علوم
بندی و داربست بنا نیز غفلت نشده است. این امر بــا بررســی  از مطالبی پیرامون استخوان معماریه

اصول اساسی همچون شناخت چوب و کاربرد قوانین هندسه مقدور است. مطالب راجع به مــواد 
های ساختمانی و  تلف سازه ـ طبیعی و مصنوعی ـ، ابزارهای داخل انبارها و اصطالحات بخشمخ

  بناها نیز از جذابیت زیادی برخوردارند.
های سازندگان وجود داشته است. دولت وظیفۀ  در جهان ترک اختالفی میان دانش فنی مهارت

منــدان درجــۀ دوم، همچــون نظارت عمارات سلطنتی و کنتــرل منــابع آبــی را کــه بــا همکــاری کار
دهی  شد به ارتش محول کرد که از پنج مأمور ویژه به منظور سازمان باشی و میراب، حاصل می  معمار

شد و در میان آنها بازرس شهر نیز حضور داشت. بازرس شهر عالوه بر  خدمات خارجی تشکیل می
د و معمــار اصــلی، او را بــا دار بــو کنترل ساخت بناهای پایتخت، وظیفۀ تأمین مصالح را نیز عهــده

های مختلف ساختمان به نحوی اعمــال  کرد. کنترل بخش های هنری و فنی ـ علمی آشنا می قابلیت
تر و  های مجلــل اجازۀ او ساخته یا بازسازی شود و ســاختمان توانست بی شد که هیچ بنایی نمی می

باشی  ارات بازرس شهر و معماربایست تحت نظارت مستقیم او برپا شوند. مرز میان اختی تر می مهم
های آهک و انبارها  شد یا مدیریت گودال همواره روشن نیست. گاهی یکی یا دیگری مدیر تعمیرات می

گرفت. توزیع کارها در داخل محیط کار متداول بود. معمار شخصی متفاوت از سازنده  را به عهده می
سبب پدیدار شدن عناوین مختلفی برای انواع  ای داشتند که های ویژه کاران هریک مهارت بود و پیمان
حمــد شدند. قسمت پایانی رسالۀ افندی، شامل ستایش پروردگار و دعای خیر بــرای م وظایف می

  میالدی است. ۱۶۱۴، مطابق با ق۱۰۲۳آقاست. تاریخ این رساله 
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  در متون کهن» مرکّب یماه«مرکِّب 

  ١اللّه قاریلطف
  ٢محمد باهر ترجمۀ

تنان است. ماهیان مرّکب دارای پوستۀ  ای از آبزیان از گروه سرپایان و از شاخۀ نرم گونه ٣ماهی مرّکب
هستند کــه در گذشــته و  ٥البحر" (زبان دریا)یا "لسان ٤دالبحر" (کِف دریا)بَ داخلی آهکی به نام "َز 

ای  ها شناخته شده است. ماهیان مرّکب از خود مادهّ  حال کاربرد دارویی داشته و دارد، و در عطاری
  اند. کنند و از همین رو بدین نام خوانده شده سیاه (مرّکب) ترشح می

نامیــده » ســیبیا« ق) آن را ۶۴۶بیطار (د  . ابنداردوناگونی های گ ماهی مرّکب در متون کهن نام
اق «گوید:  صاحب بن عّباد می ٦المحیِط به نقل از  تاج العروسق) در  ۱۲۰۵است. زبیدی (د 

ّ
خذ

مانند دارد و چــون شــکار شــود در آب فضــله  بر وزن شّداد نوعی ماهی است که گیســوهایی رشــته
  .٧»اندازد

                                                    
  lutf_gari@hotmail.com ،یعربستان سعود نبع،ی یشهر صنعت .١
 m.baher1491@gmail.comمکتوب  راثیم یمرکز پژوهش دیتول ریمد .٢
ــی  . ایــن مــاهی دارای نامCalamariهــای منشــعب از التینــی:  و بــه یونــانی و زبان Squidماهی مرّکب (حّبار) به انگلیسی:  .٣

ّ
هــای محل

، در برخــی کشــورهای خلــیج فــارس بــه نــام »کالیماری«و » حّبار«، »ُسبیط«، در مصر به نام »ضغط«گوناگونی است: در عّمان به نام 
شــود. نــام  شــناخته می» کالمار«یا » سیبیا«، و در کشورهای مغرب عربی به نام »سبیدج«های شام به نام  ، در سرزمین»نغز«و » خّثاق«

یند. البته در منابع میان این دو واژه تفاوت وجــود دارد و  نیز می Cuttlefishاست و گاهی بدان  Squidصحیح این ماهی به انگلیسی  گو
 Sépiaرونــد. واژۀ  پایان نیز از همین گروه به شمار می ) تعلق دارند و هشتCephalopodsها به گروه خاصی از سرپایان ( هر یک از آن

در زبــان انگلیســی بــه یــک معنــی بــه کــار  Squidو  Cuttlefishکه دو واژۀ  چنانشود، اما  اطالق می Cuttlefishزبان فرانسوی بر در 
 .استنیز نزد مردم فرانسه به یک معنی  Calamarو  Sépiaرود، دو واژۀ  می

این اثر پس ». لسان البحر«و » زبد البحر«م، مادۀ ۱۹۳۲) المقتطف(هدیۀ ساالنۀ  المقتطف، قاهره، مجلۀ معجم الحیوانمعلوف، أمین، . ٤
  از آن با زدودن نام ناشر اصلی در بیروت بازچاپ شد.

محّمد سلیم النعیمی و جمال الخیاط، بغــداد، وزارة الثقافــة واإلعــالم  ، ترجمه به عربیتکملة المعاجم العربیةدوزی، رینهارت، نیز نک.    
 .»رغو«مادۀ  م، ۲۰۰۲ـ  ۱۹۷۸العراقیة، 

و » ســیبیا«و » ســرطان بحــری«مادۀ  ،م۱۸۷۵هـ/  ۱۲۹۱، قاهره، بوالق، المطبعة األمیریة، الجامع لمفردات األدویة واألغذیة، بیطار . ابن٥
 این اثر بارها به صورت افست منتشر شده است.». لسان البحر«

 .۱۹۲ ، ص۴ج م،۱۹۷۵بعة المعارف، ، تحقیق: محّمدحسن آل یاسین، بغداد مطالمحیط. صاحب بن عّباد، اسماعیل، ٦
، م ۱۹۶۴/۲۰۰۲، گروهی از محققان، کویــت، المجلــس الــوطنی للثقافــة والفنــون واآلداب، تاج العروس من جواهر القاموس. زبیدی، ٧

← 



 

  

۴۴ 

آن اینکــه آیــا پیشــینیان از مرّکــِب مــاهی مرّکــب بــرای نوشــتن  در اینجا پرسشی مطرح است و
  کردند؟ استفاده می

آثار بسیاری که دربارۀ صنعت نوشــت هــا بــه  افزار وجــود دارد و در آن در پاسخ باید گفت: 
یژگی ساخت مرّکب اشاره شده، از کاربرد این مرّکب در نوشتن ، سخنی به میان نیامده  صدها و

باره می فرانسوا دروش، نسخهاست. از همین رو،  ید:  شناس و خاورشناس، در این  تا آنجا «گو
گاهی داریم در متون از ماهی مرّکب سخنی گفته نشده، و در حقیقت استفاده از این ماده  که ما آ

  .١»مورد تردید است
 شناس آلمانی، ، پاپیروس٢کند: نخست اینکه گروهمان دروش در این باره دو نکته را یادآوری می

 دروش  کرده ها از مرّکِب ماهی مرّکب استفاده می نامه دهد که در متن تفاهم احتمال می
ً
انــد. طبیعتــا

داند، در حالی که چنین نیست؛ زیرا در شماری از منابع آمده است کــه  این احتمال را نادرست می
  ٣نوشتند. رومیان با مرّکِب ماهی مرّکب بر روی کاغذ می

از  کتاب الکّتاب وصفة الدواة والقلم وتصریفهاای را با عنوان  سالهر ٤نکتۀ دوم اینکه سوردل
بینای نحوی منتشر کرده که در تعلیقات خود  ه بن عبدالعزیز بغدادی کاتب نا

ّ
ابوالقاسم عبدالل

یعنی مرّکب ماهی مرّکب اســت. وی ایــن  Sépiaبر آن رساله چنین نوشته است: مرّکب همان 
صولی ارجاع داده است، ولی با مراجعه به این کتاب هیچ  اِب ادب الکتّ سخن خود را به کتاب 

ای که دروش بیان کرده،  نکته پس، ٥شود ارتباطی میان ماهی مرّکب و مرّکب نگارش یافت نمی
  صحیح است.

افزار، هیچ سخنی از ماهی مرّکب به میــان نیامــده،  آیا اینکه در متون کهن دربارۀ صنعت نوشت
اند؟ پاسخ این پرسش  یان به هیچ رو از مرّکِب ماهی مرّکب استفاده نکردهبدان معنی است که پیشین

  به دو دلیل منفی است:

                                                    →  
 ».  خذق«مادۀ ، ۲۱۶، ص ۲۵ج

، ۲۰۰۵سّید، لنــدن، مؤسســة الفرقــان،  ، ترجمه به عربی: أیمن فؤادالمدخل إلی علم الکتاب المخطوط بالحرف العربی. فرانسوا دروش، ١
 .۱۸۷ص 

2. Grohmann 
  توان ذکر کرد: زیر را می مواردها از کاربرد مرّکب ماهی مرّکب در دورۀ رومیان و پیش از آن سخن به میان آمده،  . از منابعی که در آن٣

  1. Bello, Carmen & Άngels Borrell: “The Papal bulls on papyrus: an approach to their conservation”, 
Imago temporis. Medium Aevum. vol. 7 (2013), pp. 377-400. See pp. 378 & 391. 

  2. Middleton, J. Henry: Illuminated Manuscripts in Classical and Mediaeval Times, Their Art and Their 
Technique, Cambridge (UK): Cambridge University Press, 1892, p. 28. 

  3. Wiborg, Frank B, Printing Ink, A History, New York & London: Harper & Brothers, Publishers, 1926, p. 
74.  
4. Sourdel 

هـ/ ۱۳۴۱اآللوسی، بغداد، المکتبة العربیة، ، تحقیق: محّمد بهجة األثری و محمود شکری أدب الکّتابصولی، محّمد بن یحیی،  .٥
  .۱۱۳ـ  ۱۱۰م، ص ۱۹۲۳
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کردند، و  که گفته شد، پیش از اسالم از این مرّکب استفاده می چناندلیل نخست آنکه رومیان، 
با فرهنگ  راندند ـ در این میان پیوندهای فرهنگی و تمدنی مصر و شام ـ که رومیان بر آنها حکم می

گونــه اختالفــی  و تمدن اسالم که جایگزین حکومت رومیان شد، از نکاتی است که دربارۀ آن هیچ
  وجود ندارد.

 از کاربرد این ماده در نوشتن سخن گفته شده است و ما در 
ً
دلیل دوم آنکه در متون کهن صراحتا

  کنیم: اینجا سه نمونه از این موارد را ذکر می

مــایع «نویســد:  سخن گفتــه می» سیبیا«ق) آنجا که از ۵۶۲غافقی (د  بیطار به نقل از ابن .۱
شــود و  شود موجب رویش مو در بیمــاری موخــوره می سیاهی که از این حیوان ترشح می

 .١»نامند نویسند، و از همین رو برخی آن را ماهی مرّکب می بدان همچون مرّکب می
یسد: ماهی می» یاسیب«خود ذیل مادۀ  تذکرۀق) در ۱۰۰۸داود انطاکی (د  .۲ ای است کــه  نو

ای است که درون آن مایعی سیاه  این ماهی دارای کیسه در دریای سرخ بسیار وجود دارد و
 .٢»ایم، بهترین مرّکب است که ما دیده است، و این مایع چنان

قطــف األزهــار فــی احمد بن عوض مغربی از دانشمندان حدود سدۀ یازدهم هجــری در  .۳
ید:  می ارخصائص المعادن واألحج ها و چگونگی [ســاخت]  فصل در کارکرد مرّکب«گو

. البته در توضیحی کــه در ادامــۀ ایــن عنــوان ٣»مرّکب به وسیلۀ مایع ماهی مرّکب مشهور
آمده، از کارکرد مایع ماهی مرّکب سخنی به میــان نیامــده اســت، و در اینجــا افتــادگی و 

گونــه  ها، آن نوشته ها در دست کاستیها و  خورد، و این افتادگی کاستی در متن به چشم می
گاهند، دالیل بی  ٤شماری دارد. که اهل تحقیق و تصحیح از آن آ

                                                    
» مرّکــب (حبــر)«، »ماهی مرّکــب (حّبــار)«بیطار، چاپ بوالق، در پایان عبارت یادشده به جای  سیبیا. در متن ابن ۀبیطار، همان. ماد . ابن١

  صراحت آمده است. ر) در عبارت غافقی بهآمده، و این به احتمال قوی اشتباه کاتب است؛ زیرا واژۀ ماهی مرّکب (حّبا
العبری، ابــوالفرج غریغریــوس الملطــی، در آنچه که از کتاب غافقی به دست ما رسیده، نیامده است. نک. ابن» سیبیا«نیز گفتنی است مادۀ 

اهره، کلیة الطــب، احمد بن محّمد غافقی، تحقیق و ترجمه به انگلیسی: ماکس مایرهوف و جورجی صبحی، ق منتخب جامع المفرداِت 
 م. ۱۹۳۷الجامعة المصریة، 

م، مــادۀ ۱۹۵۲، قاهره، مکتبة ومطبعــة مصــطفی البــابی الحلبــی، تذکرة أولی األلباب والجامع للعجب العجاب. انطاکی، داود بن عمر، ٢
 .۲۰۶، ص ۱سیسیا (تحریف سیبیا)، ج

قیق پروین بدری توفیق، بغداد، وزارة الثقافة واإلعالم، ، تحقطف األزهار فی خصائص المعادن واألحجارمغربی، احمد بن عوض،  .٣
نوشتۀ دیگر یکی در  موجود در عراق تصحیح شده است، ولی از این اثر دو دست نوشتۀ این کتاب بر پایۀ یک دست .۲۷۴م، ص ۱۹۹۰
تواند به این دو  تصحیح کند می) موجود است و کسی که بخواهد این اثر را بار دیگر Leipzig)، و دیگری در الیپزیگ ( Gothaگوتا (
 نوشته مراجعه کند؛ چه آنکه کتاب نیازمند تحقیق و تصحیحی دوباره است.  دست

یسنده جایی را در متن خالی می٤ یسی می . از جمله اینکه گاهی نو  آن را تکمیل کند، ولی کاتب از روی متن رونو
ً
کند بی آنکه  گذارد تا بعدا

شود یا به هنگام صحافی از بین  شود به این صورت که یا کنده می ای گم می نوشته ای از دست ینکه برگهآن جای خالی را حفظ کند؛ یا ا
یسندۀ این سطور هر دو دست می نوشتۀ گوتا همین افتادگی به چشم  نوشتۀ گوتا و الیپزیگ را مالحظه کرده است: در دست رود. نو
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  در متون کهن: تکمله» ماهی مرکّب«مرکِّب 
فر یمحمد شمامه  

ب شامل آبزیانی از شاخۀ نرم
ّ
 ٢، راستۀ ســرپاَوران و جــنس لولیگــو١تنان، ردۀ سرپایاننام ماهی مرک

کنند و از همین رو بدین نــام خوانــده  ای سیاه (مرّکب) ترشح می است. ماهیان مرّکب از خود مادهّ 
ای به نــام کیســۀ مرّکــب وجــود دارد کــه مــادۀ رودۀ افراد این جنس، کیسهاند. در باالی راست شده
ود. مجــرای شرنگی از جدار آن ترشح می تیره

کیســۀ مرّکــب در نزدیکــی مخــرج قــرار دارد و 
جانور در هنگام احســاس خطــر، بــا انقبــاض 
جدار کیسه، مقداری مرّکب از درون آن خارج 

کند تا بتوانــد فــرار کنــد یــا  و محیط را تیره می
  پنهان شود. 

گفته، در جنس دیگری از به جز جنس پیش
دۀ تیــره، نیز مــا٣افراد ردۀ سرپایان، به نام ِسپیا

شــود. در افــراد ایــن رنگی تولید و ترشــح مــی
کننــده، جنس نیز کیســۀ مرّکــب، غــدۀ ترشــح

مخزن و مجرای خروج مادۀ تیــره وجــود دارد. 
هایی از این جنس در خلیج فارس وجــود گونه

ساکنان مناطق اطراف خلیج فارس به این  دارد. 
گویند. قرنهاست که مرّکب  تن "ِانکاس" مینرم

شــکل  ←( ٤استفادۀ نقاشان استسپیا مورد 
  زیر). 

هــا و  ماهی مرّکب در متون کهــن دارای نام
های گوناگونی است. سیسرون، نویسنده و ناطق رومی، نوشــته اســت کــه نوشــتن بــا مرّکــب شرح

                                                    →  
 خش از کتاب است.نوشتۀ الیپزیگ اساسًا فاقد این ب خورد، ولی دست می

1. Cephalopods 
2. Loligo 
3. Sepia 

 -۳۳۷، ۳۲۶، ص. ۱۳۸۱، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، کرمها و نرمتنان: ۲، ججانورشناسی عمومیطلعت حبیبی،  .٤
  ؛۳۵۱، ۳۳۸

Doreen Sharabati, Saudi Arabian seashells, London: VNU Books International, 1981, pp. 40, 48. 

ای ماهی مرّکب (لولیگو)؛ سمت راست، گونه
 ای سپیاسمت چپ، گونه
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م) در میان ق ۵۰شد، در زمان او (ح. ای که از بدن سپیا بیرون آورده میساخته شده از محتوی کیسه
، حکیم یونانی در سدۀ نخست میالدی، که کتابش تأثیر ٢. دیوسکوریدس١اشته استرومیان رواج د

المقدس، به زیادی بر داروشناسی دورۀ اسالمی گذاشت، از خواص دارویی ماهی معروفی در بیت
  نام "سپیا" (در ترجمۀ عربی به صورت "سیبیا")، یاد کرده است. 

(داروشناســی  ٣می، از جمله کتاب ابــن بیطــارواژۀ "سیبیا"، به همین صورت به متون دورۀ اسال
، در توضیحات مربوط بــه جــانوری بــه نــام ٤اندلسی در سدۀ ششم هجری) راه یافته است. غافقی

آورده است. ابن میمون (حکیم اندلسی  ٥"َدمَیا"، ذکر کرده که دیوسکوریدس آن را به صورت "شیبیا" 
، جغرافیدان و ٦دانسته است. حمدالله مستوفیالبحر را همان "شیبیه" )، لسانهجری در سدۀ ششم

موّرخ ایرانی در سدۀ هشتم هجری، برای نوعی ماهی به نام "سیاه" این توضــیح را آورده اســت: "بــه 
شکل کاله نمد ترکمانی است. چون صیاد قصدش کند، خون ســیاهی از درونــش بیــرون آیــد کــه 

  ر نشود". پیرامونش آب سیاه رود و هرچه با آن آب رنگ کنند متغی
ق)، ذیل "سیبیا" چنین نوشته است: "لعابی سیاه ۸۰۶ -۷۲۹( ٧بن حسین انصاری شیرازیعلی

  که از وی بیرون آید... مانند مداد سیاه بود و اگر خواهند کتابت بدان کنند".
های دوازدهم و سیزدهم هجری، در ذیل "سیبیا" ، پزشک ایرانی در سده٨عقیلی علوی خراسانی

هــم میرســد، شــبیه بــه  "نوع[ی] ماهی است که در بحر قلزم و بحیرۀ طبریه بسیار بــهنوشته است: 
ظاهر آن صدفی و باطن آن حجری و در جوف آن رطوبتی سیاه مانند مداد که از آن کتابت  سرطان. 

نمایند و ازین جهت آن را به فارسی مــاهی مرکــب توان نمود و اطفال عرب به آن کتابت و مشق می
همچنین در ادامۀ مطالب مربوط به افعال و خواص این جــانور نوشــته اســت: "اگــر در نامند". وی 

چراغی از سیاهی آن برافروزند، در خانۀ دیگر که در آن چراغ نباشد، هر کس که نشســته باشــد، در 
نماید". مؤلف در جایی دیگر در ذیل نوعی ماهی با عنوان "َسپیه" اطراف آن خانه گردی مشاهده می

رسد. اســتخوان آن ای است که در دریا به هم میا لغتی فرنگی دانسته، نوشته است: "ماهیکه آن ر

                                                    
 ش، ذیل "مرکب".۱۳۷۴ -  ۱۳۴۵غالمحسین مصاحب، تهران: فرانکلین ،  ی، به سرپرستالمعارف فارسیدائرة .١
، ترجمۀ اصطفن بن بسیل و اصالح حنین بن اسحاق، تطوان: دارالطباعة المغربیة، هیولی الّطب فی الحشائش والسمومدیوسکوریدس،  .٢

 .۱۳۵، ص۱۹۵۲
 .۴۷، ص۳ج .٣
گیل، ذیل ، مربوط به نیمۀ نخست کتاب، موجود در کتابخانۀ ازِلر دانشگاه مک۷۵۰۸، نسخۀ خطی شمارۀ األدویة المفردةغافقی،  .٤

  این بیطار نقل شده است. الجامع..."دمَیا"؛ دیگر مطالب نقل شده از غافقی، به دلیل در دسترس نبودن نسخۀ کامل، از کتاب 
 ابن میمون،  .٥

ّ
 .۲۵، ص۱۹۴۰، چاپ ماکس مایرهوف، قاهره، ارشرح أسماء العق

 ].۱۴۵، مقالۀ اول، ص [۱۳۱۱، چاپ سنگی بمبئی، القلوبنزهتحمدالله مستوفی،  .٦
 ، موجود در کتابخانۀ بریتانیا، ذیل "سیبیا".۳۴۹۹، نسخۀ خطی شمارۀ اختیارات بدیعیانصاری شیرازی،  .٧
 .۵۳۵، ۴۹۱، ص۱۳۵۵، چاپ افست تهران، ۱۸۴۴کلکته، ، چاپ مخزن األدویةعقیلی علوی خراسانی،  .٨



 

  

۴٨ 

ریزند و اطفال بسیار صلب و زرگران بر آن نقش حلی و زیور کنده، در آن نقره و طال[ی] گداخته می
ی نویسند و لحم و مغز آن سفید و نرم و پرسوراخ مانند اسفنج و در جوف آن بــه جــابر لوح آن می

کنــد از آن باشد و هر گاه ماهی دیگر یا شخصی و صیادی قصد آن میخون، آب بسیار سیاهی می
نمایــد و آن مــاهی که چیزی در آن نمــیحدیگردد، بهریزد، آب سیاه میآب سیاه قدری در آب می

گریزد. و چون سیاهی جوف آن را در چراغ افروزند مانند روغــن مشــتعل گــردد". هرچنــد خود می
های رفتاری انواع ماهیان مرّکــب همخــوانی بیشــتری یف دوم عقیلی علوی خراسانی با ویژگیتوص

 این دو توصیف مربوط به یک جانور است.
ً
  دارد اما احتماال

کنند های پراکندۀ دیگری نیز دربارۀ این جانور و دیگر جانورانی که مادۀ رنگی تیره تولید مینوشته
دالبحر" (کف دریا) و پس از بَ ق)، در ذیل "َز ۴۴۰-۳۶۲( ١ابوریحان بیرونیوجود دارد. برای نمونه، 

هــا و توصیف حیوانی که این صدف (یعنی همان کف دریا) را دارد، نوشته است: "ســاکنان جزیــره
یسند، [که نوشتهها با زرداب این حیوان میکناره   آید".ای] زیبا، درخشان و بسیار سیاه به دست مینو

ق) از نوعی خرچنگ در دریای چین یاد کرده ۶۸۲ -۶۰۲( ٢مدبن محمود قزوینیزکریا بن مح
برند. او همچنین از نوعی ماهی در دریای هنــد یــاد است که آن را در تهیۀ داروهای سیاه به کار می

  کرده است که اگر با رطوبت او کتابت کنند در شب قابل خواندن است. 
 متعلق به سدۀ نهم هجری، از ماهی مرکــب ٣نهای الوادر بیان کاغذ و رنگدر رسالۀ 

ً
، احتماال

آید اشاره شــده اســت کــه ای به نام "ِگل هرموز" که در قعر دریا به عمل مینام برده نشده اما به ماده
مردم به هنگام فروکش کردن سطح آب دریا، آن را برداشته و خشک و در آب حل کرده و برای تهیــۀ 

برند. به کاربرد "کفِک دریا" در تهیۀ نوعی مرّکب ترکیبــی نیــز اشــاره شــده اســت. مرّکب به کار می
  ساختند.، مرّکب چین اصل را از این ماده می٤دایرة المعارف فارسیهمچنین مطابق 
های دیگر حکمای دورۀ اسالمی از جملــه حکــیم گفته، با تغییراتی اندک در نوشتهمطالب پیش

  تکرار شده است. ٦اهو نیز در فرهنگ لغت ٥مؤمن

                                                    
، ترجمۀ روسی ع. ا. کریموف، ترجمۀ فارسی باقر مظفرزاده، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، الّصیدنة فی الّطبابوریحان بیرونی،  .١

 .۵۵۶، ص۱۳۸۳
ه سبوحی، تهران: کتابخانۀ مرکزی، ، چاپ عجایب المخلوقات و غرائب الموجوداتزکریابن محمدبن محمود قزوینی،  .٢

ّ
، ۱۳۶۱نصرالل

 .۱۱۷، ۱۰۹ص
"یک رسالۀ نفیس و کهنسال هنری"،  .٣ ، ۳۰۰، ص۱۳۴۱، پاییز ۳، شمارۀ ۱۴، سال نشریۀ دانشکدۀ ادبیات تبریزاحمد گلچین معانی، 

۳۰۲. 
  ش".ذیل "ِس  .٤
 .۱۶۰ق، ص۱۳۷۸فوی، ، چاپ افست تهران، کتابفروشی مصطتحفه یا تحفة المؤمنینحکیم مؤمن،  .٥
  ، ذیل "سپیا" و "ِسش".المعارف فارسیدایرة ←برای نمونه .٦
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  هایی از عربی و فارسی به سانسکریت ترجمه

  ١مریم زمان

دانیم که پیش از ترجمۀ آثار یونانی به عربی در دورۀ اسالمی، نجوم و ریاضیات اسالمی تحــت  می
از سانســکریت بــه  ســدهانتاتأثیر نجوم و ریاضیات هند بود. این تأثیر به خصوص با ترجمۀ کتاب 

و بــا کــار  گیری از منابع یونانی هند) آغاز شد. بعدها که علوم دورۀ اسالمی با بهرهعربی (با نام سند
دانشمندان تمدن اسالمی شکوفا شد، روند معکوس ترجمه (از فارسی و عربی به سانسکریت) نیز 

  پدیدار شد. 
به بعد در هند به موضوعاتی مرتبط بــا علــوم   در برخی آثار سانسکریت سدۀ یازدهم م/ پنجم ه

در دهۀ  ٢آسیوتا پیشارتییا مفهومی نقد شده است. مثال اخترشناسی به نام  دورۀ اسالمی اشاره شده
که بسیار شــبیه  عرضه کردماه  ٤البروجی میانگین (وسط)ای برای طول دایرةرابطه ٣م از کراال۱۵۹۰

  خود آورده بود یا اخترشناس دیگری منتقد فلــک ممتحنچیزی است که یحیی ابی منصور در زیج 
عربی در میــان -شناسی یونانیدر حوزۀ مفاهیم کیهان هایی حال چنین موضوعبود. با این ٥االفالک

هــای رایــج در نجــوم دورۀ اســالمی سرنوشــتی دیگــر هندیان چندان فراگیر نشد. اما ابزارها و زیــج

های آسمانی سبب مقبولیتش شد یابی جرمسنجی و مکاناند. کاربری آسان اسطرالب در زمان داشته
ای در رساله ٧م)۱۴۲۲ -۱۳۹۷به درخواست اخترشناسان فیروزشاه ( ٦م ماهندرا سوری۱۳۷۰و در 

توصیف اسطرالب نوشت که نخستین نوشته از این دست به سانســکریت بــود و بعــدها شــاگردش 
هایشــان بــه  ســاختار و کــاربرد شرحی بر آن نگاشت. ماهندرا سوری و شاگردش نه تنها در نوشــته

                                                    
  maryam_zamani77@yahoo.comکارشناس ارشد تاریخ علم،  .١

2. A. Piṣārațī. 
  ایالتی در جنوب هند. .٣
  ).۱۸۴ص  کمانی از فلک ممثل بین اول حمل و صفحۀ گذرنده از مرکز فلک ممثل و مرکز فلک تدویر (باقری، .٤
طبق مدلی که افالطون و ائودکسوس عرضه کرده بودند و در نجوم دورۀ اسالمی پذیرفته شده بود، ستارگان در فلک االفالک هستند و  .٥

  کند.طلوع و غروب روزانۀ همۀ اجرام آسمانی را توجیه می ،ش روزانۀ این فلکگرد
6. Mahendra Suri. 

های مسلمان هشتمین پادشاه بهمنیان که شاعر بود و بسیاری از شاعران و دانشمندان ایرانی را به دکن دعوت کرد. بهمنیان از خاندان .٧
  حاکم بر دکن و جنوب هند بودند.
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نوس) مســلمانان جیبی مشابه جدول جیب (ســی اند بلکه افزون بر آن جدولاسطرالب توجه داشته
R(که در آن شعاع دایــره  = و  مجســطی)، جــدول میــل، فهرســتی از ســتارگان، برگرفتــه از 3600

، ۱۹۷۸ترشان در هند بودند (پینگری، شهر که بیش ۷۷های جغرافیایی همچنین فهرستی از عرض
ناگفتــه پیداســت کــار کــردن بــا انــد و ها هم مورد توجه بــوده. زیجاند عرضه کرده )۳۲۱-۳۱۸ص 

هــای های بسیار برای یافتن موقعیت جــرماز به کارگیری رابطهتر  آسانها های موجود در زیج جدول
  ). ۵۰۸، ص ۲۰۱۷هاست (پلوفکر،آسمانی است که این توجیهی برای رواج کاربرد آن

قــرن فارســی ربی یــا های عهـ  از میان نوشته۱۲و ۱۱م/  ۱۸و  ۱۷های ها، بین قرنجدای از این
برگزیــده شــد کــه شــامل  سانســکریت ی برای ترجمــه بــههایمتنپانزدهمی/ نهمی مکتب سمرقند 

تعداد قابل توجهی ). ۴بود (کوسوبا و پینگری، ص  قوشچی في علم الهیئةچون رسالۀ همهایی  رساله
های جی سینگ در سایۀ حمایت ق)۱۱۱۳تا  ۱۱۰۳( م١٧٣٥تا  ١٧٢٥های بین سال هااین ترجمهاز 

 ):١٠٢، ص ٢٠٠٠که به شرح زیر هستند (پینگری،ه است شد انجام پور (هند)جیمهاراجۀ 

م بــه  ۱۷۱۹در  ١جاگاناتــا ســمرات اقلیدس نصیر الدین طوسی کــه اصول هندسۀتحریر   - ۱
 سانسکریت درآورده است. 

طوسی به شمارۀ  تحریر مجسطینسخۀ  الدین طوسی.نصیراز بطلمیوس  تحریر مجسطی -۲
22´برگ خالی،  دوبرگ به همراه  ۲۷موزۀ مهاراجۀ جیپور،  ۳۱ خط در هر  ۲۴و  م س 16

  صفحه است. این اثر را جاگاناتا به سانسکریت برگردانده است.

 ١ از برگ همان موزه، ٤٤ شمارۀ تئودسیوس از نصیرالدین طوسی. این نسخه بهاکر  تحریر -٣
23/ و صفحه هر در خط ٢٣ شامل و خالی برگ سه همراه به ٤٦ تا 17  در. است م س ´5

  است:  شده نوشته ام ٤٥ برگۀ

 سانسکریت به ٣سوکوپادیایا نایانا تقریر و عربی از ٢عابده م ١٧٢٩ در را این
  .است تحریر کرده

 ٤٢ شمارۀ به نسخه . ایننصیر الدین طوسیاز (فارسی)  اسطرالب در معرفت بیست باب -۴
 ١٦ شامل خالی، برگ دو همراه به ،٢٨ تا ١ برگ در همان موزه و مشخصاتش چنین است:

22/ انــدازۀ بــه و صفحه هر در خط 16  از ٨١٨٦٥ شــمارۀ بــه نســخۀ در. اســت م س ´5
سانســکریت از  ترجمه بهکه نوشته شده  کاتب دیگری خط به بنارس ٤سراوستی مجموعۀ

 .نایانا سوکوپادیایا است
                                                    

1. Jagannatha Samrat. 
2. Ābidda. 
3. Nayanasukhopādhyāya. 
4. Saravasti Bhavani. 
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در کتابخانۀ قصر شهر  ۵۴۸۳نسخۀ این رساله به شمارۀ ای در مورد صفیحۀ زرقاله. رساله -۵
20´برگ خالی، با اندازۀ  سه] به همراه ۱۳[۱۲تا  ۱۱]، ۱۰[ ۹تا  ۱جیپور و از برگ   م س 15

  کرده باشد. خط در هر صفحه است. احتمال دارد نایانا سوکوپادیایا آن را ترجمه ۱۶و شامل 

هــای بازگشــتی ســیارات که در مــورد حرکــت (فارسی) کاشانی زیج خاقانیفصل نهم از  -۶
خالی،  برگ ٣ همراه به ١١ تا ١ از برگ جیپور مهاراجۀ موزۀ ٣٣ شمارۀ به نسخهاین  .است

/ با اندازۀ /23 5 16  .است صفحه هر در خط ٢٠ تا ١٩ و م س´5
ترجمه شده از فارسی یا عربی که از منابعی  ،ابزار نجومیچندین ای دربارۀ ساختار رساله -۷

تکمــیلش  ١م جایاســیمها١٧٢٩حــدود  و در طوسی نوشته شده تحریر مجسطیچون هم
 کرده است.

طوســی بــه همــراه شــرحی کــه  ٢ةئیفي العلم اله ةالتذکرکتاب  ز مقالۀ دومفصل یازدهم ا -۸
 ۱، از برگ ۴۶به شمارۀ ة التذکرای از همچنین نسخهبر این فصل نوشته است.  ٣بیرجندی

20/، با اندازۀ ۵۶تا  5 خط در هر صــفحه در مــوزۀ مهاراجــۀ  ۱۷یا  ۱۶و شامل  م س ´16
دارد.  تحریــر اکــرام با همان مضمون نسخۀ  ۴۶نوشتی در برگۀ جیپور موجود است. پایان

به سانسکریت ) از عربی  ه ۱۱۳۵(م ۱۷۳۰در  سوکوپادایا با کمک عابده نایانااین رساله را 
توضــیحات از  ترجمــهایــن در  ). او۱۰۳و ۱۰۲، ص ۲۰۰۰ه است (پینگری، ترجمه کرد

هــایی را کــه در نظــرش ال عبــارتحــ، با ایــننظر کرده صرف مربوط به دستور زبان عربی
های عربی برخی اصطالح ،او در ترجمه تری بیان کرده است.سخت بودند با تفصیل بیش
سانسکریت جایگزین کرده  هایی ازرا با معادلهای فنی عربی را توضیح داده و گهگاه واژه

 
ً
و » ٦یا برهد ٥مهد«را با  هکبیر [دایرۀ] ٤های جفت طوسیدر بحث ریاضی دایره است، مثال

چون هایی فلسفی همطور بحث. همینجایگزین کرده است ٧» القو«را با  هصغیر [دایرۀ]

                                                    
1. Jayasimha. 

  این کتاب مقدمه ای بر هیئت است و نصیر الدین طوسی در فصل یازدهم آن جفت طوسی را مطرح کرده است. .٢
ـ که شاگرد و همکار غیاث الدین جمشید ستاره شناس و ریاضی دان قرن .٣   کاشانی بود.های نهم و دهم ه

که مماس  هبه این ترتیب که وقتی دو دایر ،کرده است ابداعسیارات  عرضیسازوکاری ریاضی که نصیرالدین طوسی برای توضیح حرکت  .٤
تر  ای دایرۀ کوچک با سرعت یکنواخت در جهت خالف یکدیگر بغلتند چنان که سرعت زاویهداخلند و شعاع یکی دو برابر دیگری است 

بر خطی مستقیم در امتداد یکی از قطرهای دایرۀ  تر هر نقطۀ واقع بر محیط دایرۀ کوچکتر باشد، آنگاه  ای دایرۀ بزرگ عت زاویهدو برابر سر
  نامیده است. » اصل صغیره«و  »اصل کبیره«طوسی این دو دایره را  تر نوسان می کند. بزرگ

5. Mahad. 
6. Brhad. 
7. Laghu. 



 

  

۵٢ 

ندیده گرفته است (کوسوبا و  رابین دو حرکت پس و پیش رفتن نقطه روی قطر  توقفلزوم 
های انگلیسی و سانسکریت ایــن فصــل را ه). تصحیح متن عربی و ترجم۷پینگری، ص 

با  های اند و نشانی نسخهمنتشر کرده ۲۰۰۲با مقدمه و توضیحات در سال پینگری و کوسو

 منابع). ←اند (تری از این ترجمه را عرضه کردهبیش
 و سانســکریت هــایترجمــه همــراه به حالت چهار در طوسی جفت نمایش ساز و کار ادامه در

 وقتی ،أمبد در است؛راست چنین  سمت از هم به نسبت دایره دو وضعیت. است آمده آن انگلیسی
 دور یک ترکوچک دایرۀ وقتی اند،کرده طی را دور چهارم یک تربزرگ دایرۀ و دور نیم ترکوچک دایرۀ

 تربزرگ دایرۀ و نیم و دور یک ترکوچک دایرۀ وقتی نهایت در و اندگذرانده را دور نیم تربزرگ دایرۀ و
  .اندرفته را دور چهارم سه

  
  )۱۸ص  ،ینگری(کوسوبا و پ یبه عرب

  
 )۱۶۷ص  ،ینگری(کوسوبا و پ تیبه سانسکر
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  )۱۹ص  ،ینگری(کوسوبا و پ یسیبه انگل

22´و با انــدازۀ  ۶۰تا  ۱، برگ ۲۴نیز به شمارۀ  قوشچی في علم الهیئةنسخۀ  -۹ و  م س 16
 خط در هر صفحه در موزۀ مهاراجۀ جیپور موجود است. ۱۷شامل 

بخصــوص در مــورد رصــد کــه باعــث -همانند تجربیاتی که دانشمندان دورۀ اسالمی داشــتند 
و ١١م/ ١٨و  ١٧های سدهمتفکران هندی  ،پیشرفت در ساخت ابزارها و نظریۀ نورشناسی ایشان شد

هم در رویارویی با علوم روزگارشان در صدد یافتن پاسخی بودند. از این رو مهاراجــۀ جیپــور   ه١٢
، ۱۹۷۸(پینگــری، چه الغ بیگ در سمرقند داشــت هایی را داد همانند آنا کردن رصدخانهدستور بن

قــدیمش ای ها رصدخانۀ موجــود در جیپــور بــا ابزارهــای رصــدخانهاز میان آن ).۳۱۶و  ۳۱۵ص 
ترین ساعت آفتــابی ســنگی جهــان و توان بزرگاز میان ابزارهایش می .قابل استفاده است همچنان

  سدس فخری آن را برشمرد. 
را به همراه ترجمۀ  ١قاضی زادۀ رومی  واحدۀ في استخراج جیب درجۀرسالۀ بخشی از  در اینجا

ای از برخــی تغییراتــی اســت کــه آوریــم، کــه نمونــهمی بخش اش و ترجمۀ سانسکریت آنفارسی
است که  قسمت مربوط به محاسبۀ وتر دو درجهداده اند. این ها میمترجمان هنگام برگرداندن رساله

اصطالحات جبری را  ،آنپرداختن به قبل از  نویسنده و مدهاز رهیافتی جبری سخن به میان آ در آن
  رده است.توصیف ک

                                                    
غیاث الدین جمشید کاشانی در آن جیب یک درجه را محاسبه کرده، تاکنون به دست ما نرسیده است، اما قاضی که  وتر وجیبرسالۀ  .١

حیح و میراث مکتوب چاپ کاشانی نوشته است (رسالۀ قاضی زاده را فاطمه سوادی تص وتر وجیبزادۀ رومی شرحی عربی بر رسالۀ 
 ).۱۵۹- ۱۵۴قربانی، ص ( ای از رسالۀ کاشانی را آورده استخالصه لغ بیگشرح زیج ادر رسالۀ هم عبدالعلی بیرجندی کرده است). 



 

  

۵۴ 

  
 جیپور هند یسنگ ۀعظیم رصدخان یاستوای یساعت آفتاب

یه   اصطالحات وقواعد جبر
  كإذا ضرب الشيء في نفسه فهو بذل

ً
  االعتبار یسمی شیئا

ً
الشيء . وحاصل ویسمی الحاصل ماال

 کفي المال 
ً
 کأو م عبا

ً
  ذا المال في المال.کعب مال مال وکفي ال، وعبا

إذا    ّم الم استثناء یسکان في الکو
ً
 نوالمستث ی المستثنی منه زائدا

ً
، فإذا ضرب ما فیه استثناء ی ناقصا

في التحصیل الحاصل أن یضرب الزائد في الزائد والناقص في الناقص ویجمع  طةفي نفسه، فالضاب
الحاصالن، ثّم یضرب الزائد في الناقص والناقص في الزائد ویجمع الحاصالن، فــالمجموع األّول 

  مستثنی منه المجموع الثاني هو الحاصل المطلوب.
إذا أرید أن ینقص ما فیه استثناء یحذف االستثناء ویزاد مثل  المستثنی علی المنقوص منه، و

  ثّم ینقص.
 
ً
ببعض الوجوه فإن  وإذا أرید استعالم المجهول بطریق الجبر والمقابلة والبّد من أن یکون معلوما

 
ً
  کان مّما یناسب المال یفرض ماال

ً
وعلــی هــذا. وإن لــم  وإن کان مّما یناسب الکعب یفرض کعبــا

  كناسبة لشيء من تلیعرف له م
ً
 . األجناس یسّمی شیئا

ً
بنور الحــدس  ثّم یتصرف ویحتال فیه مهتدیا

 أوضیاء الذکاء إلی 
ً
 ن یحصل جنس یعادل جنسا

ً
  ، کأشیاء تعدل عددا

ً
 أو امواال

ً
، ، أو اموال تعدل عددا

  وأی مفردات؛ وهذه ثالث مسائل تسّم 
ً
 یحصل جنسان یعادل جنسا

ً
، أو ، کأموال وأشیاء تعدل عــددا

 أموال وعدد تعدل أشیاء، أو أشیاء وعدد تعدل أمو
ً
وهي ثالث أخری تسّمی مقترنات. وهذه هــي  اال
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 یر المتقدمون والمتاخرون علیها وبّینوا کیفیة االستعالم المجهول إذا انتهصتقالمسائل السّت التي ا
ــة افضــایرها مــن المعــادالت لصــعوبتها والمعادلة إلی واحدة منها ولم یتعرضوا لغ

ّ
 ءغموضــها وقل

  لمسائل قریبة من المسائل السّت ... .عرضوا بعض المتأخرین ت لمسائل إلیها، غیر أّن ا

  
  .جیپور هند که هنوز قابل استفاده است یرصدخانه سنگ یسدس فخر

  )۴۱و  ۴۰ص (سوادی،  های جبریها و قانوناصطالح
حاصل، مال نامیده  -که به همین اعتبار نامش شیء است -هرگاه شیء در خودش ضرب شود 

کعب یا مکعب است و [حاصل ضرب شیء] در کعب، مال شود. حاصل ضرب شیء در مال، می
  شود].مال، چنان که [حاصل ضرب] مال در مال، [مال مال نامیده می

خوانند و مســتثنی را نــاقص. وجود داشته باشد، مستثنی منه را زائد می ١و اگر در عبارت استثناء
آوردن حاصل ضــرب حال اگر عبارت جبری شامل استثناء در خودش ضرب شود، قاعدۀ به دست 

                                                    
 لۀ منفی). شود (به تعبیر امروزی جم کاسته میای که  جمله .١



 

  

۵۶ 

چنین خواهد بود: زائد در زائد، و ناقص در ناقص ضــرب شــده، دو حاصــل ضــرب بــا هــم جمــع 
شوند (مجموع اول). سپس زائد در ناقص، و ناقص در زائد ضرب شده، دو حاصل ضرب با هم  می

  مجموع اول مطلوب ماست. ازمجموع دوم،  حاصل تفریقشوند (مجموع دوم). جمع می
اء حــذف و نب تفریق عبارت جبری شامل استثناء [از عبارتی دیگر] باشــد، اســتثو هرگاه مطلو

   شود.معادل آن بر منقوص منه افزوده می گردد، سپس عمل تفریق انجام می
و ناگزیر باید به نوعی معلومی در  -هرگاه محاسبۀ مجهول به روش جبر و مقابله مطلوب باشد  

شود، و اگر متناسب با متناسب با مال باشد، مال فرض میاگر [مجهول به لحاظ واحد]  -کار باشد
گردد و همین طور [تا آخر]. و اگر تناسبی با اجناس مذکور یافت نشود، به آن کعب، کعب فرض می

شــود تــا زنی و تیزبینی در آن چنان تغییراتــی اعمــال مــیشود، سپس در پرتو گمانهشیء اطالق می
ی معادل جنسی دیگر؛ مانند اشیائی که با یک عدد، یا اموال ای] حاصل شود [شامل] جنس[معادله

axمعادلند،  b)= و(ax cx= cx)یا اموالی که با یک عدد معادلند  ،2 b)=2،  که این سه مســئله
یک جنس است؛ مانند اموال و شوند. یا مسئله منتهی شود به دو جنس که معادل مفردات نامیده می

ــد  ــک عددن ــه معــادل ی ــیائی ک cx)اش ax b)+ ــیاء، 2= ــادل اش ــه مع ــددی ک ــوال و ع ــا ام اند ی

(cx a bx)+ cx)یا اشیاء و عددی که معادل اموالند ، 2= ax b)= و ایــن ســه مســئلۀ اخیــر ، 2+
اند و ها بسنده کردهای است که متقدمان و متاخران به آننام دارند. این همان شش مسئله »مقترنات«

اند و بــه دیگــر ها را تبیین کردهنحوۀ به دست آوردن مجهول به گاه منتهی شدن معادله به یکی از آن
هــا معادالت به علــت دشــواری و پیچیــدگی و نیــز بــه لحــاظ انــدک بــودن مســائل نیازمنــد بــدان

  اند... . رداختهنپ
  :است چه مترجم به سانسکریت درآوردهو اما آن

دو طــرف تســاوی یکی از اگر در  که هست ١بیجا گانیتادر روشی مانند این برای حل معادالت 
  ...  بماننددو طرف برابر  همچنانتا منفی باشد، مقداری مساوی به هر دو طرف می افزایند مقداری 

کتابی خواننده را به  های عربیبه جای ترجمۀ عبارتمترجم سانسکریت چنان که دیده می شود 
از نظــر او  .کنــد اشــارهکه به محل دقیق مطلــب در آن کتــاب بدون آن بهاسکارا ارجاع می دهداز 

عرضه  بیجا گانیتاتوضیحات نویسندۀ اصلی اضافی و تنها بیان سنتی از جبر هندی که بهاسکارا در 
یا  بیجاگانیتابه این خاطر که او جای دقیق مطلب ارجاعی به بهاسکارا را در  کرده، کافی است. شاید

بــه صــورت عــام  بیجا گانیتاداند و چه بسا تنها به موضوع جبر یا های نوشته شده بر آن را نمیشرح
 ). ۱۰۶ و ۱۰۵ص ، ۲۰۱۵ن این اثر است. (پلوفکر، اشاره کرده که بازتابی از تاثیر کال

                                                    
  کتابی در زمینۀ جبر از بهاسکاراچاریا است. بیجا گانیتا .١
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  و ترجمۀ سانسکریت آن. في استخراج درجة واحدةای هندسی از رسالۀ : قضیه١تصویر 

 
 و ترجمۀ سانسکریت آن. في استخراج جیب درجة واحدة: دوصفحه از رسالۀ ٢تصویر 
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 التذکرة في العلم الهیئة.کتاب مقالۀ دوم شرح بیرجندی بر : ترجمۀ انگلیسی فصل یازدهم ٣تصویر 

 
  :منابع

 ،علمــی میــراث. کوشــیار جــامع زیج در نجومی اصطالحات تعریف). ۱۳۹۱(باقری، محمد. 
  .۱۹۳-۱۸۴ ، ص۲شمارۀ 

بررسی روش کاشانی در محاسبۀ جیب یک درجه بر اساس رسالة في ). ۱۳۸۴سوادی، فاطمه. (
  (پایان نامۀ کارشناسی ارشد)، دانشگاه تهران. استخراج جیب درجة واحدة 

، تهــران: مرکــز پژوهشــی سالة في استخراج جیب درجة واحدةر). ۱۳۸۷ـــــــــــــــــــ. (
  میراث مکتوب. 
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دن اسالم یۀنظر   ١یاعداد در 

  ٢جان لنارت برگرن
  ٣نهاد صمد فرخ ۀترجم

های هفــتم تــا توان در مقاله ریۀ اعداد از سنت غنی دیرینه ای برخوردار است، که بیشتر آن را مینظ

اثبات این گزاره که تعداد اعداد اول نامحدود است، و این که اگر  اصولنهم  nاقلیدس یافت.  -2 1 

nاول باشد، آن گاه  n( )- -12 2 اســت، از نمونــه هــای زیبــای موجــود در ایــن ســه  ٤عدد تامیک  1
مجموعشان هم مربع باشد، در مقالۀ اند. همچنین است روش ایجاد مربع دو عدد صحیح که  مقاله

  دهم همین اثر.
پس از اقلیدس طولی نکشید که اراتوستن غربال مشهور خود را برای یافتن اعداد اول در دنبالۀ 

عدد صحیح ابداع کرد و چند قرن بعد دیوفانتوس، همراه با پژوهندگان دیگری، به پاسخ این n اولین
یا (کسری)  که اگر هر یک از آنها به مربع دیگری افــزوده بیابید چنانمسئلۀ دست یافت: دو عدد گو

روشــی جبــری بــرای یــافتن  ٥)حســابشود، حاصل مربع یک عدد گویا باشــد. او در همــان اثــر (
انــد مثــل جوابهای گویــای معــادالت ســیاله (نــامعین) عرضــه کــرد. معــادالت ســیاله معــادالتی

x y z+ =2 2 بی  حسابو  اصول، که بیشتر از یک جواب دارند. هر دو اثر 2 در دورۀ اسالمی به خو
  ٦شناخته شده بود.

                                                    
در ویرایش دوم    Number Theory and Combinatorics in the Islamic Worldای است از بخش افزوده با عنوان  این مقاله ترجمه .١

  توسط انتشارات اشپرینگر منتشر شده است.  ۲۰۱۶که در سال  Episodes in the Mathematics of Medieval Islamکتاب 
٢ .John Lennart Berggren ) استاد بازنشستۀ تاریخ علم دانشگاه سایمون فریزر کاناداSimon Fraser ،(berggren@sfu.ca  

3. samad1331@kpnmail.nl 
 عدد دو اولین ۲۸ و ۶. باشد) عدد خود از غیر آن های علیه مقسوم( اش سره های علیه مقسوم مجموع برابر که است عددی تام عدد .٤

 :تامند
۶  =۱  +۲ +۳ 

۲۸  =۱  +۲  +۴  +۷  +۱۴  
حساب . شدمی گفته) arithmetic( حساب نامیم،می )the theory of numbers( اعداد نظریۀ ما امروزه آنچه به باستان یونان در .٥

)arithmetic (لوگیستیک  هایونانی را ما امروز)logistic (نامیدند می.  
  .اند باقی عربی زبان به فقط دیگر مقاله و چهار یونانی زبان به مقاله شش تنها دیوفانتوس حساب مقالۀ ۱۳ از البته .٦
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میالدی) نیکوماخوس گراسایی  ۱۰۰در زمانی بین اقلیدس و دیوفانتوس (شاید در حوالی سال 
را نوشت که در آن از جمله اعــداد مصــور را بررســی کــرده و  درآمدی بر حساب(جیراشی) کتاب 

  ۸۱۲۸.١رمین عدد تام را به دست آورده بود: چها
یکی از اولین نتایج مربوط به نظریۀ اعداد که در دورۀ اسالمی به اثبات رسید، به ثابت بــن قــره 

های کافی را برای آن تعلق دارد، که هر دو اثر اقلیدس و نیکوماخوس را به عربی ترجمه کرد و شرط
  باشند، ثابت کرد. این ٢که دو عدد متحاب

ً
تعمیم مفهوم عدد تام است، به یونــان  ویژگی، که ظاهرا

 هگردد. آنان دو عدد را، وقتی که هریک از آنها برابــر مجمــوع مقســوم علیــه هــای ســر میباستان بر 
نمونه های متعارف کهن دو عــدد متحابنــد).  ۲۸۴و  ۲۲۰نامیدند (اعداد  میدیگری بود، متحاب 

ید: اگر  مینظریۀ ثابت بن قره   اعداد اولی باشند، چنان که rو  p ،qگو

, nq -= ´ -13 2 1  , nr -= ´ -19 2 1 np -= ´ -13 2 1  
n آن گاه pq2  وn r2 .دو عدد متحابند  

  مجموع مربعات صورتبه نمایش اعداد گویا 

یای معادلــۀ ســیالۀ  xگفتیم که دیوفانتوس روشی برای پیدا کردن جوابهای گو y z+ =2 2 عرضــه 2
هــای گویــای معادلــۀ کرد. ابن بّنا، در قرن سیزدهم/ هفــتم، در فصــل اول کتــاب جبــرش، جــواب

x y z+ =2 2 ت، در جستجوی یافتن کند. این مبحث که مربوط به نظریۀ اعداد اسرا جستجو می 2
) تقسیم پول بین ۲های معین، (به دو جزء طبق شرط ۱۰) تقسیم عدد ۱نوع مسئله بود: ( پاسخ به سه

هــای ) افزایش و کاهش مجموع مقداری پول طبق شــرط۳های معین، (تعداد معینی افراد، با شرط
ا برای آن که خواننده را آمادۀ این دست مسائل کند،   کند: میدستورهای زیر را عرضه  معین. اما ابن بّن

aچنانند که  bو  a ٣دو عدد .۱
b
=

3

4
a، آن گاه  b+2  مربع یک عدد گویاست. 2

توان به صورت مجموع دو عدد مربع دیگر نوشت. توضیح مختصر ابن  میهر عدد مربع را  .۲
بّنا چنین است: "دلیل این است که دو عدد مربع وجود دارند که مربــع شــان یــک مربــع 

 ."توان این مربع را به نسبت آن دو تجزیه کرد میاست. آن گاه 

a که وجود داشته باشند، چنان xو  y صحیح مربع نباشد، و اگر دو عدد aاگر  .۳ x y= +2 2 

a  کهوجود دارند چنان zو  wگاه دو عدد صحیح دیگر مثل  آن w z= +2 2. 

                                                    
  .شد میالدی یافته پانزدهم قرن در بار اولین ،۳۳۵۵۰۳۳۶ تام، عدد پنجمین .١
  م-. باشد دیگری برابر یک هر سره های علیه مقسوم مجموع که عددند دو متحاب عدد دو .٢
یا ا .٣    نویسد. صادق است، ابن بّنا به سادگی از "دو عدد" میگرچه این دستور برای دو عدد گو



 

  

۶٢ 

توان بــه  میتوان تعیین کرد که آیا یک عدد صحیح را  میزیر  به روشگیرد که  میاو نتیجه  .۴
 های دو عدد نوشت یا نه:صورت مجموع مربع

توانید دریابید که آیا عدد معینی دارای دو جزء مربع است یا نه: به این ترتیب می«
، را از آن کم کنید. اگر باقیمانــده دارای ریشــه ۱ابتدا اولین عدد مربع طبیعی، یعنی 

یسید. اگر نــه، آن گــاه  میباشد، آن گاه  توانید عدد را به صورت مجموع دو مربع بنو
م کنید و در باقیمانده تحقیق کنید. و به ، را از آن ک۴دومین عدد مربع طبیعی، یعنی 

  همین ترتیب گام به گام پیش بروید.
توان به صورت مجموع مربعهای دو عدد  میبرای روشن شدن این که عددی را ن

نوشت، آزمایش آن با اعداد صحیح کافی است. اگــر نتــوان عــددی را بــه صــورت 
ای دو عــدد مجموع مربعهای دو عدد صحیح نوشت، بــه صــورت مجمــوع مربعهــ

  »توان نوشت. این را به یاد بسپارید. میکسری هم ن

 به اعداد صحیح 
ً
آید که همه جا  میپردازد. از این بر  میتنها در دستور سوم است که او مشخصا

  منظورش از "عدد" به طور کلی عدد گویاست.
یا یافت توان هر تعداد جفت عدد گو میدهد که چگونه  میبه طور خالصه، دستور اول توضیح 

دانسته که ایــن دســتور در  میهایشان مربع یک عدد گویا باشد. بدون شک ابن بّنا که مجموع مربع
و  pکه نسبتشان نسبت اضالع یک مثلث قائم الزاویه باشد (دو ضلع  n و mمورد هر دو عدد گویای 

q و وتر ،r.عدد گویــا را بــه توان مربع یک  میگوید که چگونه او در دستور دوم می ١)، صادق است
پــردازد  مــیدستور سوم به اعداد گویای غیرمربعی  ٢های دو عدد گویا نوشت.صورت مجموع مربع

دهد که  میهای دو عدد نوشت. ابن بّنا توضیح توان آنها را به نحوی به صورت مجموع مربع میکه 
  نوشت.توان به صورت مجموع مربعهای اعداد دیگری نیز  میدر این صورت آن اعداد را 

دستور چهارم روشی استقرایی برای پاسخ دادن به این سؤال اســت کــه آیــا یــک عــدد صــحیح 
ابن بّنا پیوستی به این دســتور  ٣توان به صورت مجموع مربعهای دو عدد نوشت یا نه. میمفروض را 

                                                    
p کهچنان گویا هستند اعدادی r و p، q چون که است این اختصار استدالل به .١ q r+ =2 2  چنان باشند گویایی اعداد نیز n و m اگر ،2

p که m
q n
n که شود می دیده جدید، تناسب طرف دو به ۱ عدد کردن اضافه و تناسب طرف دو کردن مربع ، با= r m n

q
= +

2 2
2 2

 یعنی 2

m n+2 یاست عدد یک مربع نیز 2   .گو
یسیم، گویا عدد دو مربعات جمع صورت به را ۳۶ بخواهیم اکنون اگر.  ۹+  ۱۶=  ۲۵ مثال .٢  در را تساوی آن عوامل همۀ توانیم می بنو

 این چپ طرف در) وندجمع( جمع عامل دو هر شود، می دیده که چنان). ۳۶x)۲۵/۱۶ + (۳۶x)۲۵/۹=  ۳۶ پس. کنیم ضرب ۲۵/۳۶
یاست عدد یک مربع تساوی   .گو

  ۱ از بزرگتر صحیح عدد هر که کرد ثابت و کشف فرما .٣
ً
 تمام که شود نوشته عدد دو هایمجموع مربع صورت به تواند می زمانی مشخصا

← 
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های دو عدد توان به صورت مجموع مربع میافزاید که اگر این روش نشان دهد عدد مفروض را نمی
یا نیز ننوشت، آن گاه آن را به صورت مجموع مربع توان نوشت (در این باره کــه  میهای دو عدد گو

توان گمانه زنی کرد. بعید است که او اثبات این گزاره  میابن بّنا چگونه به این نتیجه رسیده بود، تنها 
 اهمیت یافت، دانسته باشد، زیرا قرنها بعد فرما همین نتیجه را

ً
، بدون آن که دلیلی بیاورد، را که بعدا

در واقع تنها در اوایل قرن بیستم میالدی بود که اثبات آن یافته شد).   تکرار کرد. 
" را که پس از توضیح دستورها آمده ۳ای از کاربرد این دستورها، "مسئله شمارۀ  نمونه صورتبه 

بّنا با کاربرد روش استقرایی به دو عدد مربع است. ابن  ۱۰است، در نظر بگیرید. مسئله تقسیم عدد 
  کند.تجزیه می ۹و  ۱را به  ۱۰دستور چهارم، 

را به گونۀ دیگری هم به صورت مجموع مربعهای دو عــدد گویــا  ۱۰طبق دستور سوم باید بتوان 
تــوان طــرفین  مــینوشت؛ دو عددی که روشن است اعداد صحیح نیستند. برای یافتن این دو عدد 

 را در  ۱۰=  ۱+  ۹تساوی 
ً
. این تجزیۀ عدد ۲۵۰=  ۲۵+  ۲۲۵، ضرب کرد: ۲۵یک عدد مربع، مثال

 ۱۰=  ۱+  ۹، در تساوی ۹/۱، یعنی ۹و  ۱به دو عامل است که نسبت بین آنها همان نسبت بین  ۲۵۰
+  ۱۳۲ســازد: به دو عدد مربع را ممکن می ۲۵۰است. اکنون روش استقرایی دستور چهارم تجزیۀ 

، را بــا تقســیم ۲۵توان روند باال، یعنی ضرب طرفین تســاوی در  میل . حا۲۵۰=  ۸۱+  ۱۶۹=  ۹۲
  معکوس کرد. خواهیم داشت: ۲۵طرفین تساوی اخیر به 

  و این جواب مسئله است. ۱۰=  ۲۵/۲۵۰=  ۲۵/۸۱+  ۲۵/۱۶۹) = ۵/۹(۲) + ۵/۱۳(۲
دهد که اگر  میکند، به خواننده اطمینان  میطرح  ۳ابن بّنا در مالحظاتی که پس از مسئلۀ شماره 

 ضریب مربع دیگری جــواب خواهــد ۲۵ضریب مربع انتخاب شده (در باال 
ً
) جواب ندهد، حتما

  داد.
توانید یکی از دو ریشه ای را که  میگوید: "اگر بخواهید،  میکند و او روشی جبری هم عرضه می

 دهند، برا میرا تشکیل  ۱۰جویید، با چیزی بیشتر از ریشۀ یکی از دو مربعی که  می
ً
بر قرار دهید. مثال

aاگر b= +2 aتوانید فرض کنید ، آن گاه می210 x= تر از ریشۀ . سپس ریشۀ دوم را چیزی کم1+
bمربع دوم قرار دهیــد. از ایــن قــرار  nx= nخواهــد بــود، بگیریــد  3- = ". ابــن بّنــا ســپس  3

a b= +2 x دهد تا به نتیجۀ میرا بسط  210 =10 xیا  16 =
8

5
برسد. با گذاشتن این مقدار به جای  

x های در عبارتa  وb خواهیم داشتa = 13

5
bو   = 9

5
  است. ۱۰های آنها برابر مربع، و مجموع 

                                                    →  
kنهشتند، یعنی به صورت  هم ۴در پیمانۀ  ۳ با که آن، تجزیۀ در موجود اول اعداد +4   .باشند زوج توان دارای هستند، 3



 

  

۶۴ 

توان کرد، مسئله "سیال" اســت، یعنــی  میهای مختلفی که گوید که، به دلیل انتخابابن بّنا می
nگوید که اگر در روش جبری گفته شده، به جای  میچنین های متعددی دارد. او همجواب = 3، 

n  افزاید:  میرا به دست خواهیم آورد، و  ۱۰=  ۱+  ۹قرار دهیم دوباره همان تجزیۀ  ۲را برابر  
  نامند و فاقد ارزش است." می"... جبردانان آن را دور باطل 

xرا برابــر dکند که اگر  میسرانجام او اشاره  - =انتخــاب کنــیم، بــه همــان نتیجــۀ  3 +10 1 9 
rxرا برابر dخواهیم رسید. و اگر  - rانتخــاب کنــیم و  3 < ای غیــرممکن (ممتنــع) ، بــه نتیجــه1

اش فکر برد: "این را بدان، در باره میخواهیم رسید. او متن خود را با این سفارش به خواننده به پایان 
  ممتنع را دریاب!"کن و فرق بین دور باطل و 

 اعداد مصور 
ریاضی بود و برخــی از  های پژوهشیکی از موضوع هاع سریهای اعداد صحیح مدتوجمم ۀمسئل

ی کــه یهای حسابی را یافته بودند. هــم نیکومــاخوس، در جــابعضی سری مجموعهای کهن تمدن
عــدد  nدانستند که مجموع اولین  می، میالدی اکنون اردن است، و هم آریابهاتا، در هند قرن پنجم

  ، یعنی: عدد صحیح برابر است nمکعب با مربع مجموع اولین 

... n ( ... n)+ + + = + + +3 3 3 31 2 1 2  
kعدد صحیح ( kهر دوی آنها در بارۀ مجموع اولین  , ,..., n= 1 یافته هاشان را، دایر بر این  )،2

سازد، اعالم کرده بودند. فیثاغورسیان این مجموع های  می، ... را ۱۰، ۶، ۳، ۱که این مجموع دنبالۀ 
دادند و آنها را اعداد  میپاره ای را با ریگ یا دیگر نشانه ها به شکل مثلث "متساوی االضالع" نمایش 

دادند و  میهای مناسبی نمایش ها اعداد دنباله های دیگر را هم با چندضلعینامیدند. آن میمثلثی 
  ).۱نامیدند (شکل  میها ربعی یا اعداد پنج ضلعی و مانند ایناین شکلها را اعداد م

  
  ۱شکل 

، ... و از پــنج ضــلعی ۱۶، ۹، ۴، ۱، ...، از مربع اعــداد ۱۰، ۶، ۳، ۱ها از مثلث اعداد پس آن
  کردند. می، ... را استخراج ۲۲، ۱۲، ۵، ۱اعداد 
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درآمــدی بــر شوند. نیکوماخوس، در کتاب  اعداد مصور شناخته می  میها به نام عمواین دنباله
 ١توان تمام اعداد مصور را با شروع از اعداد مثلثی ایجاد کرد. دهد که چگونه میتوضیح می حساب

توان با تقســیم  میدهند. این را  میبنا بر توضیح او دو عدد مثلثی متوالی یک عدد مربعی را تشکیل 
  دید. ۱۰و  ۶به دو عدد مثلثی  ۱شکل  ۴در  ۴قطری مربع 

های حسابی، وقتی اخــتالف بــین هــر دو چنین اعدادی به طور طبیعی با جمع عبارتهای سری
نــامیم. در ایــن صــورت مــی dشوند. ایــن اخــتالف ثابــت را  میعبارت متوالی ثابت باشد، ایجاد 

, d, d,..., nd,...+ + +1 1 1 2 ، ۳یا  ۲یا  ۱را مساوی  d سریهای مورد نظر را نمایش خواهد داد. اگر 1
  شوند: می... قرار دهیم، آن گاه سریهای حسابی ایجاد 

  ، ... اعداد طبیعی۳، ۲، ۱
  ، ... اعداد فرد۵، ۳، ۱
۱ ،۴ ،۷ ،۱۰... ،  

  های این دنباله ها اعداد مثلثی، مربعی، پنج ضلعی و ... را ایجاد خواهد کرد:و مجموع
۱ ،۳ ،۶ ،۱۰... ،  
۱ ،۴ ،۹ ،۱۶... ،  
۱ ،۵ ،۱۲ ،۲۲... ،  

 کار خوانندگان ثابت بن قره، که چنان که اشاره شد، اثر نیکوماخوس را به عربی ترجمه و با این
های شرقی و غربی جهان اسالم را با این اثر آشنا کرد. عجیب نیست کــه عالقــۀ ریاضــی بــه بخش

دورۀ اسالمی ادامــه دانان های هندسی توسط ریاضیها در تطابق و مشابهت با شکل ساختن دنباله
ق)، دستورهای مربوط ۴۲۹یافت، و در اوایل قرن یازدهم میالدی/پنجم هجری عبدالقاهر بغدادی (

هــایی را هــای کلــی ســریهای اعداد مصور و نیز دستورهای مربوط به عبارتبه عبارات کلی سری
ۀ این موضوع تا قرن اند. سنت مطالع هایشان مجموع اعداد مصور از نوع معینیاعالم کرد، که جمله

نهمین "نــوع"  فقه الحسابسیزدهم/هفتم در مغرب ادامه یافت؛ زمانی که ابن منعم در اثرش به نام 
  را به شرح زیر در این باره اختصاص داد. ]بخش[

kکند که برای اعــداد صــحیح  میابن منعم در بخش گفته شده جدولی را عرضه  , ,...,= 1 2 10 
اند) و هر عدد مصور چندضلعی (که در "ردیف مثلــث" تــا "ردیــف ده  اضالع" آمده(که در "ردیف 

نقطــه در هــر یــک از اضــالع را  kضلع و  nدر عدد مصور با  Fn(k)ضلعی" آمده اند)، تعداد نقاط 

                                                    
کند که  نامد. او، در ارتباط با اشارۀ ما به اعداد تام، اعالم می این اعداد را اعداد "چندضلعی" می درآمدی بر حسابنیکوماخوس در  .١

  است.  ۸۱۲۸چهارمین عدد تام 
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 نشان می
ً
Fدهد. مثال ( )5 ضلعی گوید که شکل پنج  میها  در ستون چهار و در ردیف پنج ضلعی 4

 از  ۴با 
ً
  نقطه تشکیل شده است. ۲۲نقطه در هر ضلع آن، کال

  ردیف اضالع  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰

  )۳ردیف مثلث (  ۱  ۳  ۶  ۱۰  ۱۵  ۲۱  ۲۸  ۳۶  ۴۵  ۵۵

  )۴ردیف مربع (  ۱  ۴  ۹  ۱۶  ۲۵  ۳۶  ۴۹  ۶۴  ۸۱  ۱۰۰

  )۵ردیف پنج ضلعی (  ۱  ۵  ۱۲  ۲۲  ۳۵  ۵۱  ۷۰  ۹۲  ۱۱۷  ۱۴۵

  )۶ردیف شش ضلعی (  ۱  ۶  ۱۵  ۲۸  ۴۵  ۶۶  ۹۱  ۱۲۰  ۱۵۳  ۱۹۰

  )۷ردیف هفت ضلعی (  ۱  ۷  ۱۸  ۳۴  ۵۵  ۸۱  ۱۱۲  ۱۴۸  ۱۸۹  ۲۳۵

  )۸ردیف هشت ضلعی (  ۱  ۸  ۲۱  ۴۰  ۶۵  ۹۶  ۱۳۳  ۱۷۶  ۲۲۵  ۲۸۰

  )۹ردیف نه ضلعی (  ۱  ۹  ۲۴  ۴۶  ۷۵  ۱۱  ۱۵۴  ۲۰۴  ۲۶۱  ۳۲۵

  )۱۰ردیف ده ضلعی (  ۱  ۱۰  ۲۷  ۵۲  ۸۵  ۱۲۶  ۱۷۵  ۲۳۲  ۲۹۷  ۳۷۰

 ۲شکل 

nچون به ازای  = kنقطه در هر ضــلع  k، شکل مثلثی با 3 (k ) ...+ - + + +1 2 نقطــه دارد، 1
Fپس  (k) k F (k )= + -3 3    دهد: میبسط  Fnابن منعم این رابطه را تا نتایج مشابهی در مورد  .1

n kF (k) F (k) F (k )-= + -1 3 1  
 در ستون 

ً
F داریم ۷مثال ( ) F ( ) F ( )= = + = +4 3 37 49 28 21 7 ، و در ردیــف شــش ضــلعی 6

F ( ) F ( ) F ( )= = + = +6 5 37 91 70 21 7 از یــک  تــوان بــه روش بازگشــتیپس این جدول را می. 6
  ردیف اولیه از دنبالۀ اعداد صحیح تا پایان تکمیل کرد.

گوید که اگر کسی در مورد تعداد نقاط هر "نوع" با هر طول ضلعی بپرســد، سپس ابن منعم می
برای بیان پاسخ تنها بر اساس اعداد مثلثی وجود خواهد داشت. مثال تعداد نقــاط یــک عــدد راهی 
Fپاسخ،  [نقطه] چند تاست؟ ۴ضلعی به ضلع  هشت ( )8 داده شده است. راه  ۲در جدول شکل ، 4

که ابن منعم نشان داده است، با شروع از "نوع" قبلی و اضــافه کــردن مقــدار ثابــت مورد نظر، چنان
F ( )3   شود؛ یعنی: میبه آن و رسیدن به این رابطه ساخته  3

F ( ) F ( ) F ( ) F ( ) F ( ) F ( ) F ( ) F ( )
F ( ) F ( ) F ( ) F ( ) F ( ) F ( )

= + = + + = +

= + = + = +
8 7 3 6 3 3 6 3

5 3 4 3 3 3

4 4 3 4 3 3 4 2 3

4 3 3 4 4 3 4 5 3
  

چه در جدول آمده، آن اکنون نتیجه فقط بر حسب اعداد مثلثی، و پاسخ مشخص آن هم، همانند
x+ =10 5 6   است. 40

توان همین موضوع را به کمک جبر، به کــار گرفــت و  میدهد که چگونه  میاو همچنین توضیح 
پاسخ مسئلۀ معکوس، یعنی تعداد نقاط اضالع یک عدد هشت ضلعی را با داشتن تعداد کل نقاط 

گیــرد. فــرض کنــیم مــی – xشانه گذاری امــروزی در ن -آن به دست آورد. او اندازۀ ضلع را مجهول 
F (x) =8 F. در باال دیدیم که40 (x) F ( )= +3 340 5   . اما3
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F (x) x (x ) ...= + - + + +3 1 2 1  

xبرابر گوید که این مجموع میابن منعم به خواننده  x
+

2

2 2
F است. با اضافه کردن  (x )-35 1 ،

  که برابر
x x( )+

2

5
2 2

xاست، به آن   x- =23 2 شود. ابن منعم این معادله را چنان  میحاصل  40

xکند که نمایش امروزی آن  میتبیین  ( )x= +22 40

3 3
یی همانند هااست. او این معادله را به روش

  کند. میاقلیدس آمده است، حل  اصولمقالۀ دوم  ۶و  ۵آنچه در قضایای 
های انواع و مطالعۀ مجموع شکل می ها، با معرفی اعداد هر(ابن منعم فراتر از تشریح این شکل

  پردازیم.) می. اما در اینجا به این موضوع نرسدهای سه بعدی میداده شده به شکل

  وفقهای مربع
خانــه هــای  خواهیممی. بریمبه پایان میبخش مربوط به نظریۀ اعداد را با مبحث مربع های وفقی 

قطر اصلی  دوو چنان که مجموع اعداد هر ردیف، ستون پر کنیم  پیاپیبا اعداد صحیح را یک مربع 
3´ این مربع ها در چندین تمدن کهن شناخته شده بودند و مربع ١برابر باشد. خانه) در متون  ۹( 3

اولین مربع وفقی شناخته شده، از یک متن  زیر. شکل ستچینی و هندی پیش از اسالم یافته شده ا
  است.یالدی ماول چینی متعلق به قرن 

۴۴  ۹۹  ۲۲  

۳۳  ۵۵  ۷۷  

۸۸  ۱۱  ۶۶  

 ایجــاد هایدر روش های منظمپژوهشکنند که نخستین  میید یشواهد موجود این نظر را تأاما 
اولــین  ثابت بن قره ٢عربی سراغ گرفت. هایهای مختلف، را باید در متنمرتبهوفقی، از  هایمربع

 نوشته است، اما ایــن نوشــته هــا هنــوز پیــدا نشــده انــد. دیگــرانآثاری  هکسی است که در این بار

هــای روش تــر، بــیشیاسالمدورۀ ثابت را پی گرفتند. در اواخر قرن دهم ریاضیدانان  های پژوهش
های مختلف را به کمال رسانده بودند. یکی مرتبههای وفقی با تعدادی از انواع مختلف مربع ساخت

-۳۴۸( بوزجــانی ابوالوفــا بــه نــامها نوشتۀ ریاضیدانی است ترین متون در بارۀ این مربعاز جالب

                                                    
در اواخر قرن دوازدهم میالدی و از آن پس بوده است که بانیان این مربعها  .١  

ً
الزم نیست اعداد صحیح متوالی از یک شروع شوند. احتماال

جالبی برای  هایاین مربع ها صرفًا موضوع ،ز آناشان شدند. پیش جادوییبا حکاکی آنها بر روی طلسمها و غیره مدعی قدرت 
  د.  نشد می خواندهاعداد" های هماهنگ آرایهو " ریاضی بودند های پژوهش

  شود. تعداد ردیفهای یک مربع وفقی مرتبۀ آن نامیده می .٢
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  ١.ق)۳۸۸
اما پیش از پرداختن به نوشتۀ ابوالوفا، برخی مقدمات ریاضی را باید روشن کنیم. مقدار مشترک 

شود. پس اگر اعدادی کــه  می" نامیده مربع ع ردیفها، ستونها و قطرهای یک مربع وفقی "وفقوجمم

 هم چنین –عدد صحیح باشند  n2 باید مربع را پر کنند اولین
ً
در این صورت مقدار  -است  که غالبا

n(n وفق برابر )+2 1

2
nخواهد بود. در نمونۀ چینی که در باال داده شد،   = است.  ۱۵و وفق برابر  3

گیریم و آن را  میکند: "عدد وسطی را  میفرد است، چنین بیان  nابو الوفا این دستور را، در حالتی که 
3´کنیم" پس در مثال باال وفق یک مربع  میدر ضلع مربع ضرب  است. (به ســادگی  ۱۵برابر با  3

  ).٢وجود ندارد ۲توان دید که مربع وفقی به مرتبۀ  می
دار مشهور است، و آن مربعی وفقی است که بــا های وفقی یک نوع به مربع طوقدر میان مربع

5´چنان وفقی باقی بماند. مربع هم اش های بیرونیالیه حذف دار است که با زیر یک مربع طوق 5
3´حذف "طوق" آن یک مربع وفقی  دار اولــین موضــوعی بودنــد کــه های طوقمربع ٣ماند. می 3

 های وفقی انجامید.مربعپژوهش در بارۀ آنها به کشف روشی کلی برای ایجاد 

۴  ۲۴  ۲۳  ۸  ۶  

۱۹  ۱۲  ۱۷  ۱۰  ۷  

۲۱  ۱۱  ۱۳  ۱۵  ۵  

۱  ۱۶  ۹  ۱۴  ۲۵  

۲۰  ۲  ۳  ۱۸  ۲۲  

پیشتر گفته شد که، ابوالوفا ریاضیدان و منجم برجسته ای بود، اما سوای این نکته، آثارش 
د، زیرا این تألیفات یکی از دو مجموعــه در بارۀ مربع تألیفــات های وفقی اهمیت خاصی دارن

باقیمانده در این باره اند. (تألیفات دیگر متعلق به ریاضیدان معاصر او علی انطاکی اســت). 
کند  میهای وفقی مختلف محدود هایی برای ساخت مربععلی انطاکی خود را در قالب دستور

های ز مربعهایی اآید، با شروع از مثال میاما ابوالوفا به قول سزیانو، "تا آنجا که از عهده اش بر

                                                    
. این ویرایش بر اساس یگانه متن شناخته ه استابوالوفا را انتشار داد از ایرساله ) ویرایش و ترجمۀ فرانسوی۱۹۸۸یانو (زپروفسور س .١

یرایش مذکور و از نظرات پروفسور س نول است. منبکتابخانۀ سلیمانیه در استاۀ ابوالوفا در تشده از نوش حاضر بهره  نوشتۀیانو در زاز و
  ام.هبرد

  زیرا در چنین مربعی، مجموع هر دو عدد صحیح از چهار عدد تشکیل دهندۀ مربع وفقی باید برابر باشد و این ممکن نیست. .٢

  تواند وجود داشته باشد. هم نمی ۴دار مرتبۀ رد، بنابراین مربع طوقوجود ندا ۲چون هیچ مربع وفقی مرتبۀ  .٣
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هــای وفقــی را عرضــه وفقی مرتبۀ پائین در راستای کشف قوانین کلــی، نظریــۀ ســاخت مربــع
  کند." می

جا بحث ابوالوفا کند. در اینهای با مرتبۀ فرد و سپس با مرتبۀ زوج بحث میابوالوفا ابتدا از مربع
ریم. (چنــان کــه گفتــه شــد، او گیپی می ۳های مرتبۀ های فرد"، و با شروع از مربعرا ابتدا با "مربع

  خواهد بود). ۱۵پر شوند وفق مربع  ۹تا  ۱دهد وقتی خانه های آن با اعداد  میتوضیح 
است و این عدد باید در خانۀ مرکــزی قــرار  ۵، ۹تا  ۱گوید عدد وسطی در دنبالۀ او در آغاز می

را به ترتیب از خانۀ  ۹تا  ۱اعداد دهد که اگر  میآورد، اما توضیح  میگیرد. برای این انتخاب دلیلی ن
گیرد  میانۀ مرکزی قرار در خ ۵باالئی سمت چپ مربع تا خانۀ پایینی سمت راست قرار دهیم، عدد 

  ١قطری هم عدد وفق خواهد بود.و مجموع 
پنج  ۹تا  ۱تواند عدد فرد باشد. در دنبالۀ  میکند که هیچ یک از چهار گوشۀ مربع ن میسپس ادعا 
گیرد. اگر عدد فردی در یکی از گوشه  مید دارند، که یکی از آنها در خانۀ مرکزی قرار عدد فرد وجو

 در گوشۀ چپ در باال قرار گیرد
ً
، آن گاه سومین عدد قطر شامل این گوشه هم باید فرد ٢های مربع، مثال

  قرار دهیم.خانۀ خالی  ۶مانند که باید آنها را در دو خانه از  می. پس دو عدد فرد دیگر باقی ٣باشد
اگر آن دو عدد فرد هر دو در باال (یا زیر) قطر پرشده گذاشته شوند، آن گاه چــون بــاقی اعــداد 

ها زوج خواهد شد، که ناممکن است. به همین ترتیب، به ها یا ستونهمگی زوجند، یکی از ردیف
زیر قطر پرشده هم  توان دید که گذاشتن یکی از دو عدد فرد باقیمانده در باال و دیگری در میسادگی 

  ممکن نیست.
-۴و  ۸-۵-۲بنابراین، چهار عدد زوج باید چهار گوشۀ مربع را پر کنند. از این قرار، ترکیبهای 

این که اعداد فرد باقیمانده را در کدام خانه ها باید قرار داد و چگونه  ۵-۶ قطرها را پر خواهند کرد. 
  دیگر روشن است.باید مربع را مطابق نمونۀ چینی آن تکمیل کرد، 

 خواهد آمد، قابل ذکر است که اگر عدد ثابت با توجه به آن
ً
عدد مربع وفقی  ۹را به هر  nچه بعدا

۳x۳  خواهیم داشت. ۳اضافه کنیم، باز هم یک مربع وفقی مرتبۀ  

                                                    
یس دلیل میزس .١ عدد وسطی هم در ردیف میانی، هم در  cعدد خانۀ مرکزی مربع باشد، آن گاه  cوفق و عدد  M: اگرآوردیانو در یک پانو

چهار بار. بنابراین  cیک بار و  cشوند: همه غیر از  ستون میانی و هم در هر دو قطر خواهد بود. این ها با هم تمام اعداد مربع را شامل می
M)تمام اعداد مربع را با  مجموعتوانیم  می c) c- است. پس M3داد مربع برابرع تمام اعوجممنشان دهیم. اما  4+

(M c) c M- + =4 M ، و چون3 cاست، پس 15= = 5 .  

یح یا به تصریح، از احساس تقارن نزد خواننده مدد می .٢ دهد،  مفهوم تقارن نمیگیریم. ابوالوفا ارجاعی به  ما در این استدالل مکررًا، به تلو
  اما به وضوح به آن وابسته است.

  .است ۱۵ع هر سه با هم برابر وجممو  ع دو عدد دیگر زوجوجممبه این دلیل که  .٣



 

  

٧٠ 

دار با مرتبۀ فرد را بر پایــۀ یــک مربــع های طوقتوان مربع میدهد چگونه  میحال ابوالوفا نشان 

a ایجاد کرد. او ابتدا اتحاد ۳مرتبۀ  b (a b)(a b)- = + -2 2 آورد و آن را بــرای حــالتی کــه  مــیرا  

a n= b و 1+ n= n)برد تا نتیجه بگیرد:  میبه کار  1- ) (n ) ( n) n+ - - = =2 21 1 2 2 پــس  .4١
aدر حالتی که  = bو  5 =  طوق یک  ۱۶تفاضل مربع دو عدد برابر  3

ً
خواهد بود، یعنی مشخصا

  خانه خواهد بود. ۱۶شامل  ۵مربع مرتبۀ 

3´مبتنی بر مربع  ۵برای ساختن مربعی با مرتبۀ  شروع  ۹تا  ۱توانیم کار را با همان اعداد  می 3
3´، را انتخاب کنیم و، شبیه مورد مربع ۱۳، یعنی ۲۵تا  ۱کنیم. سپس عدد وسط سری  آن را در  3

5´مرکز مربع  خــواهیم عــدد  میاست و ما  ۵بنشانیم. اما چون مرکز مربع هنوز در اشغال عدد  5
کنیم.  میتا اضافه  ۸ه] باشد، پس به همۀ خانه های اطراف خانۀ مرکزی [و خود آن خان ۱۳مرکزی 

   نتیجه، مربع وفقی زیر خواهد بود:

۱۲  ۱۷  ۱۰  

۱۱  ۱۳  ۱۵  

۱۶  ۹  ۱۴  

خانــه خواهــد  ۱۶استفاده شده اند. طوق مربــع  ۱۷تا  ۹عدد میانی  ۹، ۲۵تا  ۱حال، از دنبالۀ 
ی بــه تــای ۸این اعداد را در دو دنبالۀ  عدد استفاده نشده اند. ۱۶داشت و از دنبالۀ اولیه هم در واقع 

  کنیم: میشکل زیر مرتب 

۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  

۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  

  نامیم.ترها" میو اعداد ردیف زیرین را "بزرگ ترها"اعداد ردیف باالیی را ردیف "کوچک
نــامیم.  مــیاست. اعداد هر ستون را "مکمل" هــم  ۲۶شود که مجموع اعداد هر ستون  میدیده 

3´ اولیــه، وفــق مربــع ۳حال بر پایۀ عدد وفق مربــع مرتبــۀ  3 شــود  مــیکنــیم، کــه  مــیرا تعیــین  
+ ´ =15 3 8 5´ که وفق مربع ۶۵شود  میهم  ۲۶+  ۳۹. اکنون 39 است. بنابراین خانه هــای  5

طوق باید چنان پر شوند که اعداد مکمل در برابر همدیگر (در یک ردیف، ستون یا قطر) قرار گیرند. 
3´ را به همین ترتیب زیر هم در سمت چپ مربع ۳و  ۲، ۱از این قرار، اگر اعداد  قرار دهیم، آن  3

در سمت راست آن در برابر اعداد مکمل شان قرار دهیم. همین نکته را  ۲۳و  ۲۴، ۲۵گاه باید اعداد 

                                                    
  ه بیان ابوالوفا: تفاضل مربع دو عدد (فرد یا زوج پیاپی) دوبرابر مجموع جذرهای دو مربع است.ب .١
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عــدد  ۳عدد گوشۀ مربع هم صادق است. البته مشکل مثال فعلی این اســت کــه جمــع  ۴در مورد 
بیشتر است.  ۶۵که بدون اعداد گوشه هم از  ۷۲شود  می) ۲۵و  ۲۴، ۲۳ستون آخر سمت راست (

  پس باید قدری محتاط بود.

3´ ، مانند مورد مربعحال ابوالوفا را در مرکز آن قرار داد، تکلیف دو گوشۀ باالیی  ۵، وقتی که 3
کند و با پیگیری روشی که در آنجا جواب داد، اعداد پس و پیش مرتبۀ مربع را در آن دو  میرا روشن 

5´ و در مربع ۴و  ۲دهد: در آنجا اعداد  میگوشه قرار  . مکمل این دو عدد هم باید ۶و  ۴اعداد  5
  شود: جا وضع زیر حاصل میهای قطر مربوطه قرار گیرند. پس تا این در گوشه

 ۴        ۶  

  ۱۲  ۱۷  ۱۰    

  ۱۱  ۱۳  ۱۵    

  ۱۶  ۹  ۱۴    

۲۰        ۲۲  

 ٥٥=٦٥-١٠دهیم، که جمع شان باید برابر  کار را با پرکردن سه خانۀ خالی ردیف اول ادامه می
را خواهیم یافت، که آنهــا را در آن  ۲۴و  ۲۳، ۸عدد باقیمانده، اعداد  ۱۲شود. با کمی جستجو در 

دهیم. و روشن است که مکمل هر کدام را هم در خانــۀ مربوطــه در ردیــف پــایین  سه خانه قرار می
  گذاریم. نتیجه وضع زیر خواهد بود: می

۴  ۲۴  ۲۳  ۸  ۶  

  ۱۲  ۱۷  ۱۰    

  ۱۱  ۱۳  ۱۵    

  ۱۶  ۹  ۱۴    

۲۰  ۲  ۳  ۱۸  ۲۲  

 ۳عــدد باقیمانــده  ۶است، باید در میان  ۲۴جا که جمع دو عدد ستون منتهی الیه راست از آن
 ۱۹، ۱باشد. به سادگی خواهیم دید تنها گزینه ترکیب اعداد  ۴۱عدد را یافت که مجموعشان برابر با 

. البتــه همــین کــه دادترتیب مختلف در سه خانۀ مورد نظر قرار  ۶توان آنها را به  است، که می ۲۱و 
ترتیب خاصی را در آن سه خانه قرار دادیم، باید مکمل هر عدد را در خانۀ برابر آن در ستون منتهــی 

  است.  ۵الیه چپ قرار دهیم. مربع زیر یک مربع وفقی مرتبۀ 
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۴  ۲۴  ۲۳  ۸  ۶  

۱۹  ۱۲  ۱۷  ۱۰  ۷  

۲۱  ۱۱  ۱۳  ۱۵  ۵  

۱  ۱۶  ۹  ۱۴  ۲۵  

۲۰  ۲  ۳  ۱۸  ۲۲  

 تصــریح  ۴و  ۶ابو الوفا در بارۀ انتخاب 
ً
که به تکمیل موفقیت آمیــز مربــع انجامیــد، مشخصــا

، را ۷و  ۶کند که این یک انتخاب تصادفی نیست. او تعــدادی از انتخابهــای ممکــن، از جملــه  می
کند که  س جفت اعدادی را ردیف میند. سپآور شمرد که امکانی برای تکمیل مربع فراهم نمی برمی

  ).۸و  ۶) و (۷و  ۵)، (۷و  ۳)، (۳و  ۱ن با آنها مربع را تکمیل کرد: (توا می
شایان توجه است که تمام این اعداد از زمرۀ هشت عــدد کوچکترنــد. در واقــع محــدود کــردن 

شود،  متذکر میزند. همچنان که سزیانو  جستجو در میان این اعداد، لطمه ای به عمومیت کار نمی
شوند. پس در هر حال دو گوشۀ متوالی مربع بــا دو  چهار گوشۀ مربع با دو جفت عدد مکمل پر می

توان فرض کرد که این دو گوشه، گوشه های باالیی  عدد کوچکتر پر خواهند شد. براساس تقارن، می
  مربعند.

 هر  ابوالوفا برای نتایجش دلیلی نمی
ً
تایشان به تکمیل  ۶کن را، که حالت مم ۲۸آورد. او احتماال

برای این که ببینیم در صورت حذف یــک مــورد چــه اتفــاق  ١است. انجامند، بررسی کرده مربع می
 ( می

ً
) را امتحــان ۷و  ۱افتد، بگذارید یک جفت "ستون" را، که در فهرست باال وجود نــدارد، مــثال

  ٢کنیم. در این صورت مربع ناقص زیر را خواهیم داشت:

۷        ۱  

  ۱۲  ۱۷  ۱۰    

  ۱۱  ۱۳  ۱۵    

  ۱۶  ۹  ۱۴    

۲۵        ۱۹  

عدد باقیمانده انتخاب کنیم. بزرگترین عدد  ۱۲برای پر کردن ردیف باال باید سه عدد را از میان 
-است. چــون  ۸ترها از گروه کوچک =57 8 عــدد از گــروه بزرگترهــا دو و مجمــوع بزرگتــرین  49

                                                    
بیند، برای  آوریم می ذهنی، برای بازرگانان و دیوانیان نوشته است. چنان که خواننده در مثالی که می ابوالوفا کتابی در بارۀ روشهای محاسبۀ .١

   حل مسئلۀ مربع وفقی جز جمع و تفریق اعداد کوچک به عمل دیگری نیاز نیست.

3´از اعداد مربع  .٢   شوند. نمیگذریم، زیرا این اعداد در برهان وارد  مرکزی می 3



 

 

٧٣ 

ظر
ن

 یۀ
الم
اس

ن 
د

ر 
 د
اد
عد
ا

 ی

+ =23 24 است، پس باید هر سه عدد مورد نظر از گروه بزرگترها باشند، یعنی  ۴۹، کوچکتر از 47
-انتخاب شوند. اما  ۲۴تا  ۲۰، و ۱۸از میان اعداد  =57 18 و مجموع هر جفتی از اعداد بین  39

  بیشتر است. بنابراین راهی برای تکمیل مربع وجود نخواهد داشت. ۴۰از  ۲۴تا  ۲۰
) را بــرای دو گوشــۀ بــاالیی مربــع انتخــاب کنــیم، بــه ســرعت ۷و  ۳وی دیگر اگر جفت (از س

  پر، و مربع به سادگی تکمیل خواهد شد. ۲۵و  ۲۰، ۸درخواهیم یافت که ردیف باال با 



 

 

٧۴ 

ل 
سا

ن، 
یرا
و ا

م 
سال
ی ا
لم
 ع
ث
یرا
م

شم
ش

رۀ 
 ش
،

م 
دو

ی 
یاپ
(پ

۱۲،( 
ن 
ستا
زم

و 
ز 
ایی
پ

۱۳
۹۶

 

ای از  نوشته نوع جدیدی از اعداد در دست

  محمد باقر یزدی
  ١اعداد متعادل

  علیرضا جعفری نائین
  ٢یزدی مهدی کاوه محمد ترجمۀ

افزوده شده است. من  ]۳[نوع جدیدی از اعداد یعنی اعداد متعادل ]۲[و متحاب ]۱[به گروه اعداد تام
ق)، کار ۱۰۶۹ دریاضیدان مسلمان، محمد باقر یزدی ( ]۴[عیون الحساباولین بار وقتی روی کتاب 

دانیم که او در  دانیم. اما می نمیچیز زیادی زندگی این دانشمند  ازآشنا شدم. با این اعداد کردم،  می
ق)، کــه هــر دو از پادشــاهان ۱۰۵۲ -۱۰۳۸ق) و شاه صفی (۱۰۳۸ -۹۹۶دوران شاه عباس اول (

 توسط محمــد  عیون الحسابزیسته است. مهمترین اثر وی کتاب  صفوی بودند، می
ً
است که بعدا

هایی در  را بــا یادداشــت به فارسی ترجمه شد که او نیز نظرات خــودش ]۵[آبادی باقر حسینی خاتون
حاشیۀ کتاب آورده است. یزدی فصلی از کتابش را به اعداد متعادل اختصــاص داده و عنــوان آن را 

گذاشته است. » های آنها مساوی است علیه فصلی در پیداکردن دو عدد متعادل که مجموع مقسوم«
  وی در این فصل تعریف اعداد متعادل را چنین آورده است:

آنها مساوی  ]۶[های محض علیه شوند اگر مجموع مقسوم متعادل نامیده می bو  aی دو عدد طبیع
  باشد. به زبان ریاضی داریم:

'(a) '(b)s = s  
بار به صــورت مجمــوع دو  هر عدد زوجی را یک«دهد:  محمد باقر یزدی قاعدۀ زیر را شرح می

ضــرب هــر جفــت از  نویسیم و حاصل میعدد اول و بار دیگر به صورت مجموع دو عدد اول دیگر 
  ٣»آوریم. آنها را به دست می

                                                    
1. Alireza Dja‘fari Naini. "A New Type of Numbers in a Seventeenth Century Manuscript: Al-Yazdī on Numbers 

of Equal Weight", Journal for History of Arabic Science, vol. 7, 1983, pp. 125-139. 
  است. ـ م (افزودۀ مترجم) های مقاله نوشت عددهای درون کروشه مربوط به پی

  mahkavyzd@yahoo.com)، اتیاضیعلم (ر خیکارشناس ارشد تار .٢

 ) است.ـ مn2) باشد ولی منظور یزدی همان زوج (n2مؤلف مقالۀ حاضر احتمال داده است که منظور عدد زوج الزوج ( .٣
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ضــرب  گیریم، که حاصل در نظر می ۱۳و  ۳بار به صورت مجموع دو عدد  را یک ۱۶: عدد مثال
گیــریم، کــه  در نظــر می ۱۱و  ۵شود. و بار دیگر بــه صــورت مجمــوع دو عــدد  می ۳۹این دو عدد 

ــا  حاصل ــرب آنه ــدد  می ۵۵ض ــود. دو ع ــوع  ۵۵و  ۳۹ش ــرا مجم ــتند، زی ــادل هس ــدد متع دو ع
  » است. ۱۷بر با های محض آنها برا علیه مقسوم

  اعداد اول هستند): q2و  p1 ،p2 ،q1به زبان امروزین (

a  وb  متعادل هستند
n p p a p .p
n q q b q .q
= + Þ =ì

Þí = + Þ =î

1 2 1 2

1 2 1 2

2
2

  

'(a) (a) a (p ).(p ) p .p p p n
'(b) (b) b (q ).(q ) q .q q q n

'(a) '(b) n

s = s - = + + - = + + = + ü
ýs = s - = + + - = + + = + þ

Þ s = s = +

1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2

1 1 1 2 1
1 1 1 2 1

2 1
  

n): به ازای الحسابعیون (از کتاب  مثال =   داریم: 8
a
b

´ = = + Þ = ´ =
´ = = + Þ = ´ =

2 8 16 3 13 3 13 39
2 8 16 5 11 5 11 55

  

  بنابراین:

'(a) ( )( )
'(a) '(b)

'(b) ( )( )
s = + + - = ü

®s = s = = ´ +ýs = + + - = þ

3 1 13 1 39 17
17 2 8 1

5 1 11 1 55 17
  

  . نامیم دو عدد می ]۷[»عدل«را  ۱۷متعادل هستند. عدد  ۵۵و  ۳۹بنابراین دو عدد 
n: به ازای مثالی دیگر   داریم: 16=

a
b

´ = = + Þ = ´ =
´ = = + Þ = ´ =

2 16 32 3 29 3 29 87
2 16 32 13 19 13 19 247

  

  بنابراین:

'(a) ( )( )
'(a) '(b)

'(b) ( )( )
s = + + - = ü

s = s = = ´ +ýs = + + - = þ

3 1 29 1 87 33
33 2 16 1

13 1 19 1 247 33
  

  هستند.  ۲۴۷و  ۸۷بنابراین دو عدد متعادل بعدی 
 ،یزدی پاسخ این سؤال را که آیا روش دیگری برای پیداکردن این جفت از اعداد وجود دارد یا نه

و  ۱۲اعــداد  -آبادی در حاشیۀ کتابش یک جفت عدد کــوچکتر  بدون جواب گذاشته است. خاتون
اما خاتون آبــادی  ]۸[است. ۱۶های محض آنها مساوی  علیه را اضافه کرده که مجموع مقسوم - ۲۶

کس بجز محمد باقر یــزدی و  دانیم هیچ تا آنجا که می ]۹[این اعداد را بیان نکرده است.یافتن روش 
   ]۱۰[مترجم کتابش این اعداد را ذکر نکرده است.

  کنم. ام را در ایجاد این اعداد عرضه می در اینجا نظریه



 

  

٧۶ 

یف a,b: اگر ۱ تعر NÎ  و(a) a (b) bs - = s متعادل هســتند و آن را  bو  a، آنگاه دو عدد -
به صورت 

gg
a b: دهیم.  نشان می  

  شوند. های زیر از تعریف فوق نتیجه می قضیه
دو عدد اول باشند، آنگاه: qو  pفرض کنید  :۱قضیۀ 

gg
p q: .   

علیه بیشتر ندارند که یکــی از آنهــا یــک اســت و  اول هستند، پس دو مقسوم qو  pاثبات: چون 
(p)دیگری خودشان. پس  ps = (q)و  1+ qs = (q). بنابراین 1+ qs - (p)و  1= ps - و در  1=

متعادل هستند، یعنی  qو  pنتیجه طبق تعریف دو عدد 
gg

p q:  .و در نتیجه حکم ثابت است  

  توان نتیجه گرفت که: بالفاصله از قضیۀ یک، می
  به ترتیب مجموعۀ اعداد اول و طبیعی باشند، آنگاه:  Nو  P: اگر ۲قضیۀ 

gg
a q P,b N,a b b q P= Î Î Û = Î:  

  رابطۀ تعادل در مجموعۀ اعداد طبیعی، منعکس، متقارن و متعدی است.
aبه ترتیب مجموعۀ اعداد اول و طبیعی باشند و  Nو  Pاگر  :۳قضیۀ  b¹  وa ,b PÏ  و

gg
a b: 

cو  NÎ  وc (c,ab)و  1< آنگاه:  1=
gg

ac : bc.١  

یف bشود اگر به ازای هر  نامیده می» منزوی« a: عدد طبیعی ۲ تعر NÎ  کهb a¹  آنگاه
gg

a b: .  

}عدد طبیعی ثابتی باشد و  m: فرض کنید ۴قضیۀ  }mN n | (n) n m= s -  mN، آنگاه یا =
}ای مساوی  تهی است؛ یا عضوی از مجموعه }n1  است، یعنیn1  یــک عــدد منــزوی اســت؛ یــا

mN N= mبه ازای  mNاز همۀ اعداد اول است؛ یا  Pمجموعۀ  1 ای متناهی است  مجموعه 1<
  و در نتیجه

mN (m ) [(m ) ] (m )2 21 1 1 2£ - - - p - - p -  
 که در آن 

p x
p P; (x) 1

£
Î p = å

٢  

  پردازیم.  اکنون به مطالعۀ چگونگی تولید اعداد متعادل می
هــای اول و  ترین آنها روش های متعددی برای پیداکردن اعداد متعادل وجود دارد، اما جالب راه

  دوم توصیف شده در زیر است: 

                                                    
 طوالنی شدن، برهان قضیه در اینجا نیامده است. ـ مبرای پرهیز از  .١
  برهان درستی این قضیه هم حذف شده است. ـ م .٢
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  قر یزدی است که بسط یافته و تصحیح شده است. روش اول همان روش محمد با

aهای  : از یک جفت عدد بــه صــورتروش اول p .p= 1 bو  2 q .q= 1 pکــه در آنهــا  2 p<1 و  2

q q<1 pتوان دو عدد متعادل به دست آورد در صورتی که شرط  می 2 p q q+ = +1 2 1   برقرار باشد.  2
تواننــد تولیــد شــوند، آمــده اســت. مجمــوع  در زیر اولین دو عدد متوالی که به روش فــوق می

  های محض آنها (عدل دو عدد) در داخل پرانتز نوشته شده است. علیه مقسوم

) ( ) ) ( )
= ´ = ´ì ì

í í= ´ = ´î î

39 3 13 65 5 13
1 17 2 19

55 5 11 55 7 11
  

 ۲۴۷و  ۸۷شرطی که محمد باقر یزدی گذاشته منجر به این شده که اولین جفت اعداد متعادل 
  گویم.  باشند و این در حالی است که این اعداد دومین جفت از اعدادی هستند که من می

توانست تعداد  کرد می در حقیقت روش ما با روش یزدی متفاوت است و اگر او از آن استفاده می
های اول تجزیه شده  تواند به اعدادی که به عامل د متعادل تولید کند. البته این قاعده میبیشتری اعدا

raباشــند،  p .p ....p= 1 sbو  2 q .q ....q= 1 aپــس در مــورد اعــداد . یابــد یمتعمــ 2 p .p .p= 1 2 و  3
b q .q .q= 1 2   اگر شرط 3

p p p p .p p .p p .p q q q q .q q .q q .q+ + + + + = + + + + +1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 2 1 3 2 3  
  برقرار باشد، آنها متعادلند. 

  متعادلند ، زیرا ۱۵۴به عدل  ۳۰۲و  ۱۸۲، ۱۷۰: سه عدد مثال
'( )
'( )

'( )

= ´ ´ Þ s = + + + + ´ + ´ + ´ =
= ´ ´ Þ s = + + + + ´ + ´ + ´ =
= ´ Þ s = + + =

170 2 5 17 170 1 2 5 17 2 5 2 17 5 17 154
182 2 7 13 182 1 2 7 13 2 7 2 13 7 13 154
302 2 151 302 1 2 151 154

  

دو عدد اول متوالی با فاصلۀ  qو  pگیرد. اگر  : این روش از اعداد اول دوقلو نشأت میروش دوم

qدو باشند ( p- = ) آنگاه2
gg

p q22   . زیرا :

( p) p ( ) (p) p (p ) p p p p

(q ) q q q q q (p ) p

s - = s ´s - = ´ + - = + - = +

s - = + + - = + = + + = +2 2 2 2

2 2 2 2 3 1 2 3 3 2 3

1 1 2 1 3
  

  و در نتیجه

( p) p (q ) qs - = s -2 22 2  
  پس شرط متعادل بودن دو عدد برقرار است. 

عکس این قضیه هم برقرار است، یعنی اگر شرط 
gg

p q22  qو  pبرقرار باشد، آنگاه دو عــدد  :

  دو عدد اول دوقلو هستند.
  کنید. در زیر اولین دو عدد متعادل تولید شده از طریق این روش را مشاهده می



 

  

٧٨ 

) ( ) ) ( )
= ´ = ´ì ìï ï

í í
= =ï ïî î

2 2
6 2 3 10 2 5

1 6 2 8
25 5 49 7

  

  : از اعداد به صورتروش سوم
na . p ; n , ,,...

b p
= =

=
1

2

2 2 3
2

  

nکه در آن  np ( )p ( )-- - = -2 1
2 12 1 2 2   توان دو عدد متعادل به دست آورد.  می 1

  : مثال

) ( ) ) ( )
ì ì= ´ = ´ï ï
í í

= ´ = ´ï ïî î

2 212 2 3 20 2 51 16 2 22
26 2 13 38 2 19

  

(n)جدول زیر مقادیر  n ms - mرا به ازای  = mتا  0=   دهد. نشان می 100=
  

 اعداد متعادل
mN  m  

 { }1  ۰ 

gg gg gg
...2 3 5: : :  { }P , , , ,...= 2 3 5 7  ۱ 

 f  ۲ 

 { }4  ۳ 

 { }9  ۴ 

 f  ۵ 

gg
6 25:  { },6 25  ۶ 

 { }8  ۷ 

gg
10 49:  { },10 49  ۸ 

 { }15  ۹ 

 { }14  ۱۰ 

 { }21  ۱۱ 

 { }121  ۱۲ 

gg
27 35:  { },27 35  ۱۳ 

gg
22 169:  { },22 196  ۱۴ 

gg
16 33:  { },16 33  ۱۵ 
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gg
12 26:  { },12 26  ۱۶ 

gg
39 55:  { },39 55  ۱۷ 

 { }289  ۱۸ 

gg
65 77:  { },65 77  ۱۹ 

gg
34 361:  { },34 361  ۲۰ 

gg gg
18 51 91: :  { }, ,18 51 91  ۲۱ 

gg
20 38:  { },20 38  ۲۲ 

gg
57 85:  { },57 85  ۲۳ 

 { }529  ۲۴ 

gg gg
95 119 143: :  { }, ,95 119 143  ۲۵ 

 { }46  ۲۶ 

gg
69 133:  { },69 133  ۲۷ 

 { }28  ۲۸ 

gg
115 187:  { },115 187  ۲۹ 

 { }841  ۳۰ 

gg gg gg gg
32 125 161 209 221: : : :  { }, , , ,32 125 161 209 221  ۳۱ 

gg
58 961:  { },58 961  ۳۲ 

gg gg
45 87 247: :  { }, ,45 87 247  ۳۳ 

 { }62  ۳۴ 

gg gg
93 145 253: :  { }, ,93 145 253  ۳۵ 

 { }24  ۳۶ 

gg gg gg
155 203 299 323: : :  { }, , ,155 203 299 323  ۳۷ 

 { }1369  ۳۸ 

 { }217  ۳۹ 

gg gg
44 74 81: :  { }, ,44 74 81  ۴۰ 

gg gg gg
63 111 319 391: : :  { }, , ,63 111 319 391  ۴۱ 



 

  

٨٠ 

gg
30 1681:  { },301681  ۴۲ 

gg gg gg gg
50 185 341 377 437: : : :  { }, , , ,50185 341 377 437  ۴۳ 

gg
82 1849:  { },82 1849  ۴۴ 

gg gg
123 259 403: :  { }, ,123 259 403  ۴۵ 

gg
52 86:  { },52 86  ۴۶ 

gg gg
129 205 493: :  { }, ,129 205 493  ۴۷ 

 { }2209  ۴۸ 

gg gg gg gg gg
75 215 287 407 527 551: : : : :  { }, , , , ,75 215 287 407 527 551  ۴۹ 

gg
40 94:  { },40 94  ۵۰ 

gg gg gg
141 301 481 589: : :  { }, , ,141 301 481 589  ۵۱ 

 f  ۵۲ 

gg gg
235 451 667: :  { }, ,235 451 667  ۵۳ 

gg
42 2809:  { },42 2809  ۵۴ 

gg gg gg gg gg
36 329 473 533 629 713: : : : :  { }, , , , ,36 329 473 533 629 713  ۵۵ 

 { }106  ۵۶ 

gg gg gg gg
99 159 343 559 703: : : :  { }, , , ,99 159 343 559 703  ۵۷ 

 { }68  ۵۸ 

gg gg
265 517 697: :  { }, ,265 517 697  ۵۹ 

 { }3481  ۶۰ 

gg gg gg gg gg
371 611 731 779 851 899: : : : :  { }, , , , ,371 611 731 779 851 899  ۶۱ 

gg
118 3721:  { },118 3721  ۶۲ 

gggg
64 177 817: :  { }, ,64 177 817  ۶۳ 

gg gg
56 76 122: :  { }, ,56 76 122  ۶۴ 

gg gg gg gg gg
117 183 295 583 799 943: : : : :  { }, , , , ,117 183 295 583 799 943  ۶۵ 

 { }54  ۶۶ 

gg gg gg gg gg
305 413 689 893 989 1073: : : : :  { }, , , , ,305 413 689 893 989 1073  ۶۷ 
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 { }4489  ۶۸ 

gg
427 1147:  { },427 1147  ۶۹ 

 { }134  ۷۰ 

gg gg gg gg
201 649 901 1081 1189: : : :  { }, , , ,201 649 90110811189  ۷۱ 

 { }5041  ۷۲ 

gg gg gg gg gg gg gg
98 175 335 671 767 1007 1247 1271: : : : : : :  { }, , , , , , ,98 175 335 671 767 1007 1247 1271  ۷۳ 

gg gg
70 142 5329: :  { }, ,70142 5329  ۷۴ 

gg gg gg
213 469 793 1333: : :  { }, , ,213 469 793 1333  ۷۵ 

gg gg
48 92 146: :  { }, ,48 92 146  ۷۶ 

gg gg gg gg
219 355 1003 1219 1363: : : :

 

{ }, , , ,219 355 1003 1219 1363  
۷۷ 

 { }66  ۷۸ 

gg gg gg gg gg gg
365 497 737 1037 1121 1457 1517: : : : : :  { }, , , , , ,365 497 737 1037 11211457 1517  ۷۹ 

 { }6241  ۸۰ 

gg gg gg gg gg
147 153 511 871 1159 1591: : : : :  { }, , , , ,147 153 511 8711159 1591  ۸۱ 

 { }158  ۸۲ 

gg gg gg
237 781 1357 1537: : :  { }, , ,237 7811357 1537  ۸۳ 

 { }6889  ۸۴ 

gg gg gg

gg gg gg gg

395 803 923 1139

1403 1643 1739 1763

: : :

: : : :
 

{ }, , , , , , ,395 803 923 1139 1403 1643 1739 1763
 ۸۵ 

 { }166  ۸۶ 

gg gg gg gg
105 249 553 949 1273: : : :  { }, , , ,105 249 553 949 1273  ۸۷ 

 f  ۸۸ 

gg gg gg gg
171 415 1207 1711 1927: : : :  { }, , , ,171 415 1207 17111927  ۸۹ 

gg
78 7921:  { },78 7921  ۹۰ 



 

  

٨٢ 

gg gg gg gg

gg gg gg gg

581 869 1241 1349 1541

1769 1829 1961 2021

: : : :

: : : :
 

{ , , , , ,581 869 12411349 1541  

}, , ,1769 1829 1961 2021  ۹۱ 

gg
88 178:  { },88 178  ۹۲ 

gg gg gg
267 1027 1387 1891: : :  { }, , ,267 1027 1387 1891  ۹۳ 

 { }116  ۹۴ 

gg gg gg
445 913 1633 2173: : :  { }, , ,445 913 1633 2173  ۹۵ 

 f  ۹۶ 

gg gg gg gg

gg gg gg gg

245 275 623 1079 1343

1679 1943 2183 2279

: : : :

: : : :
 

{ , , , , ,245 275 623 1079 1343  

}, , ,1679 1943 2183 2279  ۹۷ 

 { }9409  ۹۸ 

gg gg
1501 2077 2257: :  { }, ,1501 2077 2257  ۹۹ 

gg
124 194:  { },124 194  ۱۰۰ 

  
شاید حدس بزنید که اغلب اعداد تام اعداد منزوی هستند، اما این مطلب درست نیســت (مــا 

  ایم) برای مثال: را بررسی کرده 250اعداد تا 

{ }
gg

,496 496 652 496 652:  

  این مطلب در مورد اعداد متحاب 

{ }
{ }

gg
,

220 284
284 220 562 220 562:

  

  و

{ }

{ }
gg gg

gg gg gg

, ,

, , ,

1184 12101336 2362 1210 1336 2362

1210 1184 14901604 1898 1184 1490 1604 1898

: :

: : :
  

  هم صادق است.
mچنان که در جدول به ازای مقادیر  , , ,...,=01 2 بینیم کــه هــیچ  نشان داده شده است، می 100

عدد از آنها مربوط به اعداد  ۳۲عدل،  ۱۰۱وجود ندارد. از این  ۹۶و  ۸۸، ۵۲، ۵، ۲عددی با عدل 
که فقط  طوری های برابر هستند، به عدل دیگر، مربوط به اعداد دارای عدل ۶۴منزوی است. به عالوه 
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عدل  ۶۳) و بقیۀ ۱های برابر است (قضیۀ  رای عدلعدد یک، عدل یک مجموعۀ نامتناهی از اعداد دا
  به طور کلی ذکر شد. ۴های برابر هستند که در قضیۀ  دیگر یک مجموعۀ متناهی از اعداد با عدل

  گزارۀ زیر برقرار است:
های برابر که عــدلی بزرگتــر یــا  اگر مجموعۀ اعداد منزوی متناهی باشد، مجموعۀ اعداد با عدل

های برابــر کــه عــدلی بزرگتــر یــا  ناهی خواهد بود. اگر مجموعۀ اعداد با عدلدارند، نامت ۲مساوی 
  دارند متناهی باشد، مجموعۀ اعداد منزوی نامتناهی خواهد بود. ۲مساوی 

 
ً
بعد از اطالع از انواع جالبی از اعداد، که در اینجا بیش از حــد نیــز بســط داده شــده، مطمئنــا

ریاضیدانان زیادی هستند که مشتاقند به مطالعــه و بررســی دیگــر خــواص آنهــا بپردازنــد و شــاید 
  .کنندهای بیشتری عرضه و اثبات  قضیه

اعداد متعادل را کشــف کــرده اســت. توانیم به این سؤال پاسخ دهیم که یزدی چگونه  هنوز نمی
هایی خارج از ریاضی نظیر سحر و جــادو یــا  شاید آنها نتایج نوعی بازی ریاضی باشند یا در حیطه

  شبیه آنها پدید آمده باشند. 

  ها نوشت پی

  اعداد تام. ]۱[
یف در نظریــۀ اعــداد، عــدد تــام یــک عــدد صــحیح مثبــت اســت کــه برابــر بــا مجمــوع تعر  :

های آن عــدد دو برابــر  علیه های محض خودش است، به عبارت دیگر مجمــوع مقســوم علیه مقسوم
  خودش است. 

. و ۳و  ۲، ۱انــد از:  عبارت ۶های محــض عــدد  علیه است، زیرا مقسوم ۶اولین عدد تام  :مثال
ــر  ــا مجمــوع آنهــا براب ــه بیــان دیگــر مجمــوع مقســوم ۶ب اســت:  ۶دو برابــر  ۶های  علیه اســت. ب

+ + + = = ´1 2 3 6 12 2 عبارتنــد از  ۲۸های محض  علیه است، زیرا مقسوم ۲۸. عدد تام بعدی 6
+اســت:  ۲۸و مجموع آنها برابر با  ۱۴و  ۷، ۴، ۲، ۱ + + + =1 2 4 7 14 . دو عــدد تــام بعــدی 28

   هستند. ۸۱۲۸و  ۴۹۶
مقالــۀ هفــتم کتــاب  ۲۲ای بس طوالنی دارند. اعداد تام در قضیۀ  اعداد تام در ریاضیات سابقه

مقالۀ نهم کتــابش ثابــت کــرده کــه  ۳۶چنین در قضیۀ  اند. اقلیدس هم اقلیدس تعریف شده اصول
q(q )+1

2
pبه صورت عدد اول  qیک عدد تام فرد است اگر   -2 نیز عــددی اول  pباشد که در آن  1

معروفند. بعدها اویلر ثابت کرد که همــۀ اعــداد » اعداد ِمرِسن«است. این دسته از اعداد اکنون به 
اویلر مشهور است. معلوم نیست چــه  -تام زوج به این صورت هستند. این قضیه به قضیۀ اقلیدس



 

  

٨۴ 

تعداد اعداد تام فرد وجود دارد؛ همچنان که نامتناهی بودن تعداد اعداد تام نیــز تــاکنون مشــخص 
   ١نشده است.

  
  اعداد متحاب. ]۲[

یف  »زوج متحــاب«(دوست دارنــدۀ یکــدیگر) یــا یــک  »متحاب«را  bو  aطبیعی : اعداد تعر
بــه  ٢های محــض دیگــری باشــد، علیه خوانند در صورتی که هر یک از آنها مساوی مجموع مقســوم

  عبارت دیگر 

a (b) b b (a) a= s - = s -  
  یا

(a) (b) a bs = s = +  
  ، زیراندمتحاب ۲۸۴و  ۲۲۰: دو عدد مثال

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

ü- - -
s = s ´ ´ = ´ ´ = ´ ´ = ï

ï- - -
ý

- - ïs = s ´ = ´ = ´ = ï- - þ
®s = s =

3 2 2
2

3 2
2

2 1 5 1 11 1220 2 5 11 7 6 12 504
2 1 5 1 11 1

2 1 71 1284 2 71 7 72 504
2 1 71 1

220 284 504

  

 ۀکه جمل یهر دو عدد«(فارسی) اعداد متحاب را چنین تعریف کرده است:  التفهیمبیرونی در 
، بود ینعدد نخست چنِد  یگرد[عدد]  یجزوها ۀباشد و جمل یگرعدد د چندِ  یشاناز ا یکی یجزوها

دو عدد زائد بود  یناز ا یکی یشهرا دوست دارند و هم یگرمر د یککه  یعنیرا متحاب خوانند،  یشانا
 یکو چهار ،۱۱۰ ،او یمۀاست زائد. ن یعدد یناست. و ا یستب و یستاو دو ۀناقص و نمود یگرو د
و  ،۲،ده  و دصــاز  یو جــزو ،۱۱،او  یــکده  یمو نــ ،۲۲،او  یــکو ده  ،۴۴،او  یکو پنج  ،۵۵،او 

از  یو جــزو، ۱۰،ودو  یســتاز ب یو جــزو ،۵،از چهل وچهار  یو جزو ،۴،از پنجاه وپنج  یجزو
و هشتاد و چهارنــد. و آن  یستجزوها دو ینا ۀ. و جمل۱ یست،ب و یستاز دو جزویو  ،۲۰، یازده

و  ،۲،د و چهــل و دو صــاز  یو جــزو ،۷۱،او  یــکو چهار ،۱۲۴، او یمۀدوم عدد ناقص است که ن
و  یســتجزوهــا دو ینا ۀ. و جمل۱ ،وهشتاد و چهار یستدو از یو جزو ،۴، و یک از هفتاد یجزو

   ٣».متحابندهر دو عدد  ینپس ا؛ عدد زائد را راست است یناست و آن نخست یستب

                                                    
   .۵۳۴ - ۵۲۸، ص ۱، ق ۲)، ج ۱۳۵۸. مصاحب (١
   .۵۴۱ - ۵۴۰، ص ۱، ق ۲)، ج ۱۳۵۸. مصاحب (٢
  .۳۷. بیرونی، ص ٣
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  عیون الحساب. ]۴[
شــده اســت.  تــألیف یکاشــان یدجمش ینالد یاثغ مفتاح الحساباز  یدکه به تقل یعرب یکتاب

کتــاب  یــناســت. از ا یدهرســان یــانبــه پاق ١٠٤٧کتــاب را در ســال  یننگارش ا یزدیمحمد باقر 
مرکــزی آســتان قــدس رضــوی،  ۀ، کتابخانمدرسۀ عالی سپهساالر ۀدر کتابخان یمتعدد یها نسخه

موجود  و ... شورای اسالمی مجلسکتابخانۀ  ن،دانشگاه تهراکتابخانۀ مرکزی ملك،  یملکتابخانۀ 
در یح صــح یدر حساب عــددها :: باب اول است یرت باب به شرح زفه در الحساب یونعاست. 

در  :مطلــب، بــاب ســوم یزدهمقدمه و ســ یكدر حساب کسرها مشتمل بر  :مطلب، باب دوم یزدهس
 یــكمساحت مشــتمل بــر  رد :مشتمل بر دو مقدمه و شش مطلب، باب چهارم ،حساب اهل نجوم

در اســتخراج  :تناســب، بــاب ششــم ادر استخراج مجهوالت بــ :مقدمه و شش مطلب، باب پنجم
وی در این کتاب  .در جبر و مقابله مشتمل بر مقدمه و شش مطلب :، باب هفتمأینمجهوالت با خط

  کند.  به کامیابی خود در حل بعضی از معادالت جبری که پیش از این میسر نبوده است، اشاره می
مسئله و فصلی در استخراج اعداد تــام،  ٤٩فصلی است در  عیون الحسابدر پایان باب هفتم 

قص، فصلی در استخراج اعداد متحــاب، فصــلی در اســتخراج فصلی در استخراج اعداد زاید و نا
مســئله در موضــوعات مختلــف از جملــه  ١٤٨ها. پس از آن  اعداد متعادل و فصلی در بیان نسبت

  های مختلف حل شده است.  مسائل جبری، مسائل هندسی، استخراج وصایا و غیره که به روش
 یمعروف ثابت بــن قــره را بــرا ۀا قاعداستخراج اعداد متحاب ابتدمبحث در  محمد باقر یزدی

ندارد.  قبلی ۀبا قاعد یکه چندان فرق آورد یا قاعدهخود کرده و سپس  یانمتحاب ب یعددها ۀمحاسب
. را به دست آورده است ٩٤٣٧٠٥٦و  ٩٣٦٣٥٨٤همان قاعده را به کار بسته و دو عدد متحاب  اهآنگ

  . فرانسوی، همان اعداد را جداگانه به دست آوردم)، دکارت، فیلسوف ١٦٣٨یک سال بعد از آن (
ده کــرترجمــه  یبه زبان فارس یخاتون آباد یلاسماع یرمحمد باقر بن م را عیون الحسابکتاب 

بن  ینحس محمد بن باقر محمداش  همچنین بر آن دو شرح نوشته شده است، یکی توسط نوه است.
کفایة االلباب في شرح مشکالت عیون به نام  عربی به زبان ق و١١٠٦در سال یزدی که باقر  محمد

به ق) نوشته شده است. دیگری شرح مختصری ١١٣٥ -١١٠٥به نام شاه سلطان حسین ( الحساب
ق) نوشته شده ١٢٩٣برگ) که توسط مال علی محمد مهندس اصفهانی (د ١٦(در  تکملة العیوننام 

  موجود است. ٦٢٣شمارۀ ای خطی از آن در کتابخانۀ مدرسۀ عالی سپهساالر به  و نسخه
  
آمد. پدرش  یاق، به دن۱۰۷۰در سال  ی،اصفهان یآباد خاتون ینیمحمد باقر حس یرم یدس. ]۵[

 ینق) از عالمان مشهور اصفهان بود. محمد باقر نزد پــدر و آقــا حســ۱۱۱۶ د( یلمحمد اسماع یرم
 ،حــوزه یندر ا یپس از کسب مدارج علم ینقل کرد، و یتدرس خواند و از پدرش روا یخوانسار
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چرا که خود را  یرفت،، نپذیصفو ینرا با وجود اصرار فراوان شاه سلطان حس یاالسالم یخمنصب ش
 یسبه دستور شاه به تدر یپس از چند یدانست. و میمنصب ن ینا یرشپذ یالزم برا یطواجد شرا
در  .دمنصــوب شــ یمالباشــ ی،مقام روحان ینتر یو پس از آن، به عال پرداختچهارباغ  ۀدر مدرس

 یخترا برانگ یرینخوب بود، حسادت سا یآباد که رابطه شاه با خاتون ییق، از آنجا۱۱۲۷صفر سال 
امــر  یــنبردنــد و ا یورشبه شاه دانستند. لذا به خانه او  یو یشنهادو گران شدن نان در اصفهان را پ

از  ق، شــد.۱۱۲۷ســال  االول یــعمــرگ او در رب یــتنهادر و (ذات الریه)  یو یماریب یدباعث تشد
مــاِء  یفــ ةرســال، ی)آثــار ُعلــو( کائنات الَجوّ توان به  یمانده که م یبرجا یآثار متعدد یآباد خاتون

قوما  یسانالنِ 
َّ
مکــارم ، از جملــه ینمتون ترجمه شده به دســتور شــاه ســلطان حســ یو برخ به یتعل

  ١اشاره کرد. یزن یزدیباقر  محمد الِحساب یونعُ و  یابونصر طبرس ینالد یاثر رض االخالق
  

i. در صورتی که ]۶[
n

i
i

a pa
=

= Õ
1

بــه عوامــل اول باشــد، مجمــوع  aتجزیۀ استاندۀ عدد طبیعی  

برابر با  aهای  علیه مقسوم
in i

i i

p
(a)

p

a +

=

-
s = Õ

-

1

1

1
1

برابر  aهای محض عدد  علیه است. مجموع مقسوم 

(a)'با  (a) as = s   ٢است. -
  
در اعداد متوافق از » وفق«است و ما برای تشابه با کلمۀ  کار برده را به »weight«. نائینی واژۀ ]۷[
  ایم. ـ م استفاده کرده» عدل«واژۀ 

  
در  عیــون الحســابترجمــۀ  ۲۱۳۰نســخۀ شــمارۀ  ۲۹۸آبادی در حاشــیۀ صــفحۀ  . خاتون]۸[

مخفی نماند که در این قاعــده و «کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی [به درستی] چنین آورده است: 
 ضــابطه تخلــف کنــد. چنان

ّ
کــه در  قواعد فصول سابقه، واحد را در عدد داخل نتوان ســاخت و اال

=بار ( به یک و یازده یک ۱۲قسمت  +12 1 =)، و به پــنج و هفــت بــاری دیگــر (11 +12 5 )، و 7
aباشــد ( ۱۱مسطح اولــین اول،  = ´ =1 11 b( ۳۵و مســطح اولــین ثــانی  )11 = ´ =5 7 ). و 35
] ۱اجزای مسطح اول  '( ) ]s =11 ] ۱۳باشد و اجزای مســطح ثــانی  1 '( ) ]s = + + =35 1 5 7 . و 13

a( ۱۳بــه واحــد و  ۱۴چنــین در قســمت  هم = ´ =1 13 b( ۱۱و  ۳، و ) 13 = ´ =3 11 )؛ چــه 33
] ۱اجزای اول  '( ) ]s =13 ] ۱۵و اجزای ثانی  1 '( ) ]s = + + =33 1 3 11   » باشد. 15

                                                    
   .۵۶۹ -۵۲۱ص ، یآباد خاتون ینیحس. ١
   .۳۷۳، ص ۱، ق ۲، ج )۱۳۵۸. مصاحب (٢
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در  عیــون الحســابترجمــۀ  ۲۱۳۰نســخۀ شــمارۀ  ۲۹۸آبادی در حاشــیۀ صــفحۀ  . خاتون]۹[
و بباید دانست که شرط نیست که «کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی [به درستی] چنین آورده است: 

الزوج باشد، چنانکه در مثال مذکور است، بل هر زوجی که ممکن باشد کــه  علیه زوج زوج معمول
بلکــه  آن را دو مرتبه قسمت کنیم هر مرتبه به دو عدد اول، متعادلین به ازای آن تحصیل تــوان کــرد؛

باشــد  ۱۶؛ چــه اجــزای هــر یــک ۲۶و  ۱۲متعادلین بدون این طریقه بــل بــه اســتقراء چنانچــه در 
'( ) ]s = + + + + =12 1 2 3 4 6 ]و  16 '( )s = + + =26 1 2 13 و به آن طریق تحصیل نشــده کــه  16

ه 
ّ
ه ذکر کرده، لیکن چون استقراء را ضابطۀ خاصی نباشد و قاعدۀ مصنف رحمة الل

ّ
مصنف رحمة الل

  »کلی است، متوجه آن نشده است.
آبادی از روش استقراء، که در بین ریاضــیدانان دورۀ  شود، خاتون چنان که در متن فوق دیده می

  اسالمی معمول بوده، استفاده کرده است. 
بکر محمــد کرجــی (زنــده در  ق) بــرای ۴۱۰در ریاضیات قدیم واژۀ استقراء را نخستین بار ابــو

چــون ســموأل  ت سیاله به کار برده است و ریاضیدانان پس از وی همهای معادال روش حل دستگاه
دارد و در » ذکــر االســتقراء«فصــلی تحــت عنــوان الفخری اند. کرجی در کتاب  از وی پیروی کرده

استقراء در حســاب آن اســت کــه عبــارتی بــا یــک یــا چنــد «شرح این اصطالح چنین آورده است:
متوالی به تو بدهند و این عبارت تنها برای بعضــی از مجهول از یک جنس یا دو جنس یا سه جنس 

مقادیر متغیرها مربع کامل باشد و برابر مربع عــددی مجهــول باشــد و بخــواهی تــا ایــن مقــادیر را 
آورد که مجموع مربع آن بــا چهــار  کرجی در توضیح این مطلب مسئلۀ تعیین عددی را می١»بیابی.

xنجر به معادلۀ برابرش مجذور کامل باشد. حل این مسئله م x y+ =2 شود کــه در آن اگــر  می 24

xچه عبارت  x+2 صورت مجذور کامــل را نــدارد، ولــی از حیــث مقــدار مربــع کامــل فــرض  4
کند که چون آن را در معادله قــرار  جستجو می yشود. کرجی برای حل این مسئله مقداری برای  می

yدو مرتبۀ متوالی حاصل شود. به ازای  دهیم، معادله بین x= xخواهیم داشت:  2 x= 24 . پــس 3

x =
4
3

x. بــه ازای ایــن مقــدار  x+ =2 644
9

8مجــذور کامــل و جــذرش  
3

اســت. نیــز بــه ازای  

y x= x، مقدار 1- =
1
4

xشود کــه بــه ازای آن  حاصل می  x+ =2 254
36

اســت. بــه طــوری کــه  

انجام گرفته اســت و مقصــود  yشود حل معادله با جستجو و یافتن مقدار مناسبی برای  مالحظه می
    ٢از استقراء همین جستجوی مقدار مناسب است.

                                                    
  .۲۰۸، ص ۸، ج دائرة المعارف بزرگ اسالمی .١
  .۳۰۳ - ۳۰۲)، ص ۱۳۳۹مصاحب ( .٢
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اش در چند مورد در حل معــادالت بــه ایــن روش اشــاره کــرده  خیام هم در کتاب جبر و مقابله
برای استخراج عددی ضلع مکعب راهی «گوید:  است. وی برای استخراج عددی ضلع مکعب می

شاید منظور خیام آن است که در جدولی مشتمل بر مکعبات اعداد طبیعی به ١».جز استقراء نداریم
و نیــز » عددی معــادل مــالی«چنین در حل معادلۀ درجۀ دوم  معادله بگردیم. خیام همدنبال جواب 

گوید که برای پیداکردن جذر و کعب عدد راهی جــز  می» عددی معادل مکعبی«معادلۀ درجۀ سوم 
    ٢استقراء نداریم.

  
  پیشینۀ اعداد متعادل . ]۱۰[

ر آن از اعداد متعادل سخن به میان ای است که د ترین متن شناخته شده کهن التکملة في الحساب
آوردن این اعداد  دست ق) پس از تعریف اعداد متعادل، برای به۴۲۹ آمده است. عبدالقاهر بغدادی (د

گوید که اگر عدد مفروضی داشته باشیم (عدل دو عدد) و خواسته باشیم دو عدد بیابیم که مجموع  می
ض باشد، ابتدا از آن عدد مفروض یک واحد کــم های محض آنها برابر با آن عدد مفرو علیه مقسوم

ضرب آن دو را بــه  کنیم و حاصل کنیم و سپس آن را به مجموع دو عدد اول فرد متمایز تجزیه می می
آوریم. و این عمل را دوباره با تجزیه به مجموع دو عدد اول فرد متمایز دیگر و ضرب آنها  دست می
را (به عنوان عدل دو عدد  ۵۷ادل هستند. وی سپس عدد دهیم. دو عدد حاصل دو عدد متع انجام می

را به صورت مجموع دو عــدد فــرد اول  ۵۶متعادل) در نظر گرفته و یک واحد از آن کم کرده و عدد 
  را به دست آورده است.  ۵۵۹و  ۱۵۹نوشته و از آنجا دو عدد  ۴۳و  ۱۳و نیز  ۵۳و  ۳متمایز 

a , '( )
b , '( )

= + ® = ´ = s = + + =
= + ® = ´ = s = + + =

56 3 53 3 53 159 159 1 3 53 57
56 13 43 13 43 559 559 1 13 43 57

  

کند که اگــر نتــوان دو زوج عــدد اول بــا ایــن  بغدادی در انتهای این مبحث اشاره میعبدالقاهر 
ای که  نکته ٣توان دو عدد متعادل تولید کرد. شرایط یافت در این صورت از آن عدد انتخاب شده نمی

اهمیت دارد و عبدالقاهر بغدادی به آن اشاره نکرده این است که چون وقتی از عدد مفــروض یــک 
کنیم باید بتوانیم آن را به صورت مجموع دو عدد فرد اول متمایز تجزیه کنیم، پس عدد  میواحد کم 

 باید فرد باشد. به زبان امروزین اگر عدد مفروض را 
ً
و دو عدد فرد اول متمایز را به  Aمفروض حتما

ــب  ــیم، آنگــاه  p4و  p3و نیــز  p2و  p1ترتی pفــرض کن p p p k+ = + =1 2 3 4 و در نتیجــه  2
A k- =1 Aو لذا  2 k= +2 1 .  

                                                    
  .۱۶۲)، ص ۱۳۳۹. مصاحب (١
  .۱۷۲و  ۱۷۰)، ص ۱۳۳۹. مصاحب (٢
   .۲۳۰ - ۲۲۹ی، ص عبدالقاهر بن طاهر بغداد. ٣
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، علی بن یوسف بن علی منشی (قرن ششم) پس از تعریف اعداد متعادل لب الحسابدر کتاب 
  ١مثال زده که همان مثال عبدالقاهر بغدادی است. ۵۵۹و  ۱۵۹دو عدد 

شود کــه  کتابخانۀ ملی تبریز دیده می ۳۴۴۷پس از آن رد پای این اعداد در نسخۀ خطی شمارۀ 
قمری به دست مــؤلفی ناشــناس نگــارش یافتــه کــه نویســنده  ۶۷۰به زبان فارسی است و در سال 

ای به فــرد بــودن عــدد  اشناس گرچه اشارهاخذ نموده است. مؤلف ن التکملةمطالب آن را از کتاب 
 
ً
مفروض (عدل دو عدد متعادل) ننموده، ولی به این نکته توجه داشته است که عدد مفــروض حتمــا

فرض کنیم، پس باید بتوانیم  Aبرای اثبات این مطلب اگر عدد مفروض را  ٢ باشد. ۱۷باید بزرگتر از 
A ، p3و  p1 ،p2کنیم آنهــا  و عدد فرد اول متمایز بنویسیم. فرض مــیرا به صورت مجموع د 1-

p4 که  طوری باشند بهp p p p¹ ¹ ¹1 2 3 ، ۵، ۳. از طرف دیگر کمترین چهار عدد فرد اول متمایز 4
pهستند، بنابراین  ۹و  ۷ p+ ³ + =1 2 3 5 pو نیز 8 p+ ³ + =3 4 7 9 عکــس). بنــابراین  (یا به 16

ــــون  (a)'چ p ps = + +1 2 (b)'و  1 p ps = + +3 4 ــــه  1 (a)'و اینک '(b)s = sــــ ــــس بای د، پ
'(a) '(b)s = s A. پس الزم است که ³17 ³17 .  

به اعداد متعادل اشاره کــرده و  عیون الحسابدر قرن یازدهم هجری محمد باقر یزدی در کتاب 
ای مطرح کرده است. دکتر علیرضا جعفــری نــائینی در  فصلی را به آن اختصاص داده و نظرات تازه

بــه  ٣تــاریخ نظریــۀ اعــداد در مشــرق زمــینهنگام تألیف رسالۀ دکتری خود به زبان آلمانی و با نام 
  ٤خته است.پردا در مورد اعداد متعادل عیون الحسابهایی از کتاب  بخش

هایی  که ترجمۀ بخش زبدة الحسابق) در کتاب ۱۰۴۹محمد صالح طباطبائی یزدی (زنده در 
بار به صورت مجموع دو  را یک ۲۲است، پس از تعریف اعداد متعادل عدد  عیون الحساباز کتاب 

ه را بــ ۸۵و  ۵۷در نظر گرفته و دو عــدد  ۱۷و  ۵و بار دیگر به صورت مجموع دو عدد  ۱۹و  ۳عدد 
   ٥است. ۲۳دست آورده که عدل آنها 

a , '( )
b , '( )

= + ® = ´ = s = + + =
= + ® = ´ = s = + + =

22 3 19 3 19 57 57 1 3 19 23
22 5 17 5 17 85 85 1 5 17 23

  

                                                    
  .۶علی بن یوسف منشی، ص  .١
، پاییز ۲، شمارۀ ۱۱، دورۀ تاریخ علمکتابخانۀ ملی تبریز، مجلۀ  ۳۴۴۷کرامتی، یونس، نگاهی به محتویات و منابع و مآخذ دست نویس  .٢

   .۲۰۷، ص ۱۳۹۲و زمستان 
3. Geschichte der Zahlentheorie im Orient im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit unter besomderer 

Berücksichtigung persicher Mathematiker (History of number theory in the East in the Middle Ages and the 
early modern period with special emphasis on Persian mathematicians). 

 
   .۴۰۳، ص علوم محضه. ٤
   کتابخانۀ وزیری یزد. ۱۲۹۴نسخۀ خطی شمارۀ  ۴۰و روی برگ  ۳۹. پشت برگ ٥



 

  

٩٠ 

از  نقــود الحســاب ق) هم در کتاب۱۲۵۱ -۱۱۹۸ابوعلی ارتضا علی خان گوپاموی مدارسی (
ید که:  وی می ١این اعداد بحث کرده است. عدد زوج الزوجی را انتخاب کرده، آن را به دو گونه «گو

 ٢».نویسیم که هر یک از دو قسمت آن فرد اول باشد به صورت حاصل جمع دو عدد به طریقی می
ضرب هر  نوشته و از حاصل ۱۱، ۵و  ۱۳، ۳را به صورت مجموع دو عدد فرد اول  ۱۶وی سپس عدد 

  است.  ۱۷دست آورده که عدل آنها را به  ۵۵و  ۳۹آنها دو عدد 
پرداخته  یژگیو ینبا ا یبه اعداد یزن یستمقرن ب یلقرن هفدهم تا اوا ییاروپا دانان یاضیدر آثار ر

، اصــطالحات تر در زمــانی قبــل اعداد یناز کشف ا اطالعی یاز آنان با اظهار ب یشده است. برخ
 ٣»اقصنمتحاب اعداد « ینشان،تر رایج ۀاند که ترجم اعداد متعادل به کار برده یمعرف یبرا یگوناگون

   ٥رائه شده است.ا ٤یلُورتوسط توماس ت
  

  منابع و مآخذ
، نسخۀ شمارۀ نقود الحساب. بهادرخان گوپاموی مدارسی، ابو علی محمد ارتضا علی خان، ۱

  کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران؛  ۸۰۷۹
، بــه کوشــش التفهیم ألوائل صناعة التنجــیم. بیرونی خوارزمی، ابوریحان محمد بن احمد، ۲

  ؛ ۱۳۵۱جالل الدین همائی، چاپ دوم، تهران، انتشارات انجمن آثار ملی، 
، بــه تصــحیح محمــد بــاقر وقایع السنین واألعــوامآبادی، سید عبدالحسین،  . حسینی خاتون۳

  ؛ ۱۳۵۲، بهبودی، تهران، انتشارات اسالمیه
 ۲۱۳۰، نسخۀ خطــی شــمارۀ عیون الحساب ترجمۀآبادی، سید محمد باقر،  . حسینی خاتون۴

  مجلس شورای اسالمی؛ 
، تهــران، مرکــز دائــرة ۸، زیر نظر کاظم موسوی بجنــوردی، ج دائرة المعارف بزرگ اسالمی. ۵

  ؛ ۱۳۷۷المعارف بزرگ اسالمی، 
کتابخانــۀ  ۱۲۹۴، نســخۀ خطــی شــمارۀ سابزبدة الح. طباطبائی یزدی، میر محّمد صالح، ۶

  وزیری یزد؛ 
یــت، التکملة في الحساب. عبدالقاهر بن طاهر بغدادی، ۷ ، تحقیق احمد سلیم ســعیدان، کو

  ق؛ ۱۴۰۶

                                                    
   .۱۷۰، ص ۱۳۹۲)، پاییز و زمستان ۴(پیاپی  ۲، شمارۀ ۲، سال میراث علمی، »نقود الحساب«. فالح، حسین، ١
  کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران. ۸۰۷۹نسخۀ شمارۀ  ۶۳. روی برگ ٢

3. imperfectly amicable numbers 
4. Thomas Taylor (1758- 1835). 
5. Number Treasury, p. 66. 
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(از آغاز صفویه تا تأسیس دارالفنون)، زیر نظر و اشراف مهدی محقق، تهــران،  علوم محضه. ۸
  ؛۱۳۸۴انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 

الــدین شــیرازیان،  ، مقدمه و فهرست از جماللب الحسابن یوسف بن علی منشی، . علی ب۹
  ؛ ۱۳۶۶تهران، بنیاد دائرة المعارف اسالمی، 

کتابخانــۀ مدرســۀ عــالی  ۸۳۳۶، نســخۀ خطــی شــمارۀ عیون الحساب. محمد باقر یزدی، ۱۰
  سپهساالر؛ 

تهــران، انتشــارات ، چــاپ اول، ۱، ق ۲، ج تئوری مقدماتی اعــداد. مصاحب، غالمحسین، ۱۱
  ؛۱۳۵۸سروش، 

  ؛۱۳۳۹ ی،، تهران، انتشارات انجمن آثار ملبعنوان عالم جبر یامعمر خ یمحک همو،. ۱۲
13. Kenney, Margaret J.; Bezuszka, Stanley J.: Number Treasury,  3rd edition, 

Singapore, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2015. 
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دن اسالم یوفق یها مربع   ١یدر 

  ٢انویسزژاک 
اه شهوندی   ٣ترجمۀ پ

  کل میو مفاه فیتعار
 نیــساخته شــده کــه در ا ی) کوچکتر یها (خانه یها که از مربع شود یگفته م یبه مربع یوفق مربع
که جمع اعداد هر سطر، ستون و هــر دو قطــر  ی، به طور مختلف  نوشته شده یعیطب ها اعداد  خانه
  باهم برابر است.  یاصل

 ۱صورت، مربع شکل  نی. به اشود یم دهینام nۀ خانه دارد، مربع مرتب n فیکه در هر رد یمربع
هــم  ۲است. مربــع شــکل  ۱۱۱برابر  یو هر دو قطر اصل فیاست که مجموع اعداد هر رد ۶ ۀمرتب
  است. ۵۹۱، اما مجموع ثابت آن ۶ ۀمرتب

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ۱شکل                                                                       ۲شکل                               

                                                    
سن ، میانه یها در شرق سده یوفق یها مربع( Magicheskie kvadrati na srednevekovom vostokeکتاب  ۀمقدم ۀترجماین مقاله  .١

 Les carrés magiques dans les paysبا عنوان به زبان فرانسه  ٢٠٠٤صل کتاب در سال ا. ) از زبان روسی است٢٠١٤پترزبورگ، 
islamique یس) چاپ شده است  . در لوزان (سو

٢. J. Sesiano یس)، پژوهشگر ریاضیات دورۀ اسالمی   استاد بازنشستۀ دانشگاه لوزان (سو
٣. pegah.shvdi@gmail.com 

۱۲۴  ۳۶  ۱۰۷  ۹۲  ۱۰۱  ۱۳۱  

۶  ۸۵  ۱۱۵  ۱۰۰  ۹۴  ۱۹۱  

۱۹۴  ۷۲  ۱۳۵  ۵۰  ۱۳۷  ۳  

۵  ۶۲  ۷۵  ۱۳۴  ۱۲۳  ۱۹۲  

۱۹۶  ۱۷۵  ۶۹  ۱۱۰  ۴۰  ۱  

۶۶  ۱۶۱  ۹۰  ۱۰۵  ۹۶  ۷۳  

۱۲  ۳۰  ۱۵  ۲۲  ۳۱  ۱  

۱۱  ۲۹  ۲۳  ۱۴  ۳۲  ۲  

۱۰  ۲۸  ۱۳  ۲۴  ۳۳  ۳  

۲۷  ۹  ۲۱  ۱۶  ۴  ۳۴  

۲۶  ۸  ۲۰  ۱۷  ۵  ۳۵  

۲۵  ۷  ۱۹  ۱۸  ۶  ۳۶  
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شــود کــه از آنجــا  یپــر مــ یعیعدد طب n2 نیبا اول nۀمثال باال، مربع مرتب نیاغلب، مانند اول
و برابر  کسانی n یها فیرد ۀشود. مجموع ثابت هم یمحاسبه م ریاعداد با فرمول ز نیا ۀمجموع هم

  خواهد بود با:

)n (n +2 2 1

2
  

 مجموع اعداد یک سطر و مقدار آن برابر است با: nمربع وفقی مرتبۀ  هر» وفق«یا » جمع وفقی«

n
n  (n )M +

=
2 1

2
  

شــود. ایــن شــرایطی نامیده می »عادی«یا  »ساده«مربع با شرایط گفته شده در باال مربع وفقی 
n تــوان آنهــا را بــه ازای کند و مــی است که در تمام مربع های وفقی صدق می ³ ســاخت. امــا  3

  انجامد.  وفقی میهای  توان شرایط دیگری را اضافه کرد که به تعریف انواع دیگر مربع می

  )دار لبه( دار طوقمربع وفق 
هــای پیرامــونی  های پیرامونی، یا اغلب چند ردیف متوالی از خانه ها با حذف خانه در این نوع مربع

های متقابل در مربــع  ماند. همچنین جفت صورت مربع وفقی باقی می مربع، باز هم داخل مربع به
(افقی، عمــودی یــا قطــری در 

مــل یکدیگرنــد و ها) مک گوشه

n مجموعشان +2 . ١شود می 1
در نتیجه  ایــن ســهم در جمــع 
  وفقی در هر الیه برابر و مساوی

n +2 است. به این ترتیــب،  1
ــکل  ــع ش ــی مرب ــع وفق  ۳جم

است، امــا وفــق  ۵۰۵مساوی 
مربع های کوچکتر بــه ترتیــب 

ــــع  ۳۰۳، ۴۰۴ ــــرای مرب و ب
اســت. بــه ایــن  ۲۰۲، ۴مرتبۀ 

  m ترتیــب وفــق مربــع مرتبــۀ
 مساوی خواهد بود با:

                                                    
  ۹۹+۲=۱۷+۸۴= ۹۲+۹=۱۰۱ مثالً  .١



 

  

٩۴ 

 m (n )+2 1

2
  

nهای مشابه هم به همین صورت با شرط  مربع ³ شوند. وقتی مربع دارای مرتبــۀ  ساخته می 5
  آید:  فرد است، خانۀ مرکزی آن عددی است که از فرمول زیر به دست می

n +2 1

2
  

  قطر مربع وفق هم
هــای  ای، که جفت قطــر های اصلی برابر با وفق است بلکه هر قطر شکسته در این مربع نه تنها جمع قطر

 متشکل از  است، از دو سمت قطرمتمم 
ً
خانه است هم، چنین است. به عنوان مثــال  nهای اصلی و کال

شود که قطر شکسته از باالی خانۀ پایینی سمت چــپ شــروع مــی شــود  راببینید. دیده می ۴مربع شکل 
M که جمع وفقی آنها برابر۱۶، ۴۵، ۵۷، ۲۰، ۳۹،۶، ۵۱،  ۲۶شامل اعداد  =8 شــود؛ ماننــد  می 260

، ۳۲، ۶۱، ۴۳، ۲، ۲۲هر قطر شکستۀ صعودی یا نزولی دیگر که مجموعش همین مقدار اســت (مثــل 
های  ). مربع۴۴، ۶۴، ۲۱، ۳، ۳۴، ۵۴، ۳۱، ۹و ۳۳،۱۷، ۴۶، ۳۰، ۲۷، ۴۳، ۴۰، ۲۴و  ۵۵، ۳۳، ۱۲

n مشابه برای ³  ۴، ولی برای مرتبۀ زوج شامل اعداد مضرب زمانی که از مرتبۀ فرد باشد ممکن است 4
داد  ای تغییــر را بــه صــورت چرخــه ها ردیف توان های قابل توجهی دارند: می ها ویژگی شود. این مربع می

تواند هر خانــه از مربــع را  بدون آنکه خاصیت وفقی آنها از بین برود، به طوری که یک عدد مشخص می
شکل گرفته است:  ۵قطر شکل هم ۴شود که با تکرار مربع مرتبۀ  مربعی دیده می ۶اشغال کند. در شکل 

  قطر) است. که در این "میدان وفقی" در نظر بگیریم، وفقی (و هم ۴هر مربع مرتبۀ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ۴شکل                                                                                 ۵شکل                                     

۵۲  ۴۵  ۲۴  ۹  ۵۰  ۴۷  ۲۲  ۱۱  

۲۹  ۴  ۵۷  ۴۰  ۳۱  ۲  ۵۹  ۳۸  

۴۱  ۵۶  ۱۳  ۲۰  ۴۳  ۵۴  ۱۵  ۱۸  

۸  ۲۵  ۳۶  ۶۱  ۶  ۲۷  ۳۴  ۶۳  

۶۰  ۳۷  ۳۲  ۱  ۵۸  ۳۹  ۳۰  ۳  

۲۱  ۱۲  ۴۹  ۴۸  ۲۳  ۱۰  ۵۱  ۴۶  

۳۳  ۶۴  ۵  ۲۸  ۳۵  ۶۲  ۷  ۲۶  

۱۶  ۱۷  ۴۴  ۵۳  ۱۴  ۱۹  ۴۲  ۵۵  

۱۴  ۱۱  ۸  ۱  

۷  ۲  ۱۳  ۱۲  

۹  ۱۶  ۳  ۶  

۴  ۵  ۱۰  ۱۵  
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۱۲  ۷  ۲  ۱۳  ۱۲  ۷  ۲  ۱۳  ۱۲  ۷  ۲  ۱۳  

۶  ۹  ۱۶  ۳  ۶  ۹  ۱۶  ۳  ۶  ۹  ۱۶  ۳  

۱۵  ۴  ۵  ۱۰  ۱۵  ۴  ۵  ۱۰  ۱۵  ۴  ۵  ۱۰  

۱  ۱۴  ۱۱  ۸  ۱  ۱۴  ۱۱  ۸  ۱  ۱۴  ۱۱  ۸  

۱۲  ۷  ۲  ۱۳  ۱۲  ۷  ۲  ۱۳  ۱۲  ۷  ۲  ۱۳  

۶  ۹  ۱۶  ۳  ۶  ۹  ۱۶  ۳  ۶  ۹  ۱۶  ۳  

۱۵  ۴  ۵  ۱۰  ۱۵  ۴  ۵  ۱۰  ۱۵  ۴  ۵  ۱۰  

۱  ۱۴  ۱۱  ۸  ۱  ۱۴  ۱۱  ۸  ۱  ۱۴  ۱۱  ۸  

۱۲  ۷  ۲  ۱۳  ۱۲  ۷  ۲  ۱۳  ۱۲  ۷  ۲  ۱۳  

۶  ۹  ۱۶  ۳  ۶  ۹  ۱۶  ۳  ۶  ۹  ۱۶  ۳  

۱۵  ۴  ۵  ۱۰  ۱۵  ۴  ۵  ۱۰  ۱۵  ۴  ۵  ۱۰  

۱  ۱۴  ۱۱  ۸  ۱  ۱۴  ۱۱  ۸  ۱  ۱۴  ۱۱  ۸  

  ۶شکل 

یا چند بخشی، مربعی است که عالوه بر آنکه به صورت کلی ویژگی هــای وفقــی  مربع مرکب
). هرگاه مرتبۀ مربع عدد ۷دارد، هر بخش آن هم به صورت مربع کوچکتر این ویژگی را دارد (شکل 

و امکان پر کردن وفقی مربع برای مرتبــه هــای  د، ساخت مربع های مشابه ممکن استمرکب باش
است زمانی کــه  n=r⋅sن عدد امکان پذیر است. کوچکترین مرتبه مربوط به هرکدام از عامل های آ

r, s ³ n و در نتیجه 3 = n . البته مربع مرکب برای9 = هم ممکن است، اما در این صــورت،  8
  های مرتبۀ چهارم باید جمع وفقی یکسان داشته باشند.  بخش

  
  ۷شکل 

 



 

  

٩۶ 

  دسته بندی مرتبه ها -۱
را  ۲های با کمترین مرتبه را در نظر بگیرید. چون مربع مرتبۀ یک جذابیتی ندارد، مربع مرتبــۀ  مربع

  ):۸کنیم. با توجه به شرایط وفقی مربع باید (شکل  بررسی می
a+d=b+d=c+d=c+a  

با اعــداد  ۲. بنابر این روشن می شود که ساخت مربع وفقی مرتبۀ a=b=c=dکه از آنجا داریم: 
  مختلف ممکن نیست .

  
  ۸شکل                                                                                                   ۹شکل                           

توان آن را  خانه است که می ۸). دور خانۀ مرکزی ۹را نگاه کنید (شکل ۳بۀ اکنون یک مربع مرت
یا برای دو تــا از  (|)و عمودی  )—(جفت تقسیم کرد: در دو راستای مخالف به صورت افقی  ۴به 

  )†,(●آنها به صورت قطری 
خواهیم بسازیم، آنگاه جمــع هــر  وفق مربعی باشد که می M3عدد واقع در مرکز مربع و  rاگر 

M کدام از این جفت اعداد باید برابر r-3 شود اعداد دور آن می باشد، یعنی مجموع (M r)-34 
M) و جمع کل اعداد مربع برابر r) r- با  بود. اما همچنین داشتیم جمع کل مربع برابرخواهد 34+

M33 است که از تساوی این دو داریم M r=3 که به ازای آنها  ۹،...،۱با قرار دادن اولین اعداد   3
M =3 r خواهیم داشت 15 = 5.  

 ۱است پس عدد از آنجا که مرکز مربع قبال اشغال شده را قرار دهیم. ۱کنیم عدد حاال سعی می
گیــرد.  خانۀ مقابــل آن را مــی ۹ها یا در وسط ردیف، و عدد  بود، یا در گوشهحتما در حاشیه خواهد

 ۱۴قرار دارد، باید برابر بــا  ۱کند که در آن  دانیم که جمع دو عدد، که ردیفی را کامل می عالوه می به
این  ۸و  ۶) تنها دو عدد ۲، ۳، ۴، ۶، ۷، ۸اقی مانده (عدد ب ۶باشد. در میان 

در وسط ردیف بیرونی  ۸و  ۶باید بین اعداد  ۱ویژگی را دارند ، در نتیجه عدد 
جــای بقیــۀ اعــداد هــم  ۸و  ۶، ۵، ۱گیرد. با مشخص شدن جایگاه اعداد  قرار

  ).۱۰شود(شکل معلوم می
  ۱۰شکل              

وجود دارد، اما مربعی که به این صورت ساخته شود قرینــۀ  ۸و  ۶اعداد جایی البته امکان جابه
مانده را که با چرخش  مربع باقی ۷گیریم  و  مربع قبلی خواهد بود. اکنون این امکان را در نظر نمی

۲  ۹  ۴  

۷  ۵  ۳  

۶  ۱  ۸  
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کنــیم کــه آید بررســی مــی ) به دست می۱۷تا ۱۴کردن تصویر (شکل  ) یا معکوس۱۳تا  ۱۱(شکل 
توان نتیجه گرفت که فقط یک نوع مربع مرتبۀ ســه بــا  ول است. از اینجا میصورتی از همان مربع ا

توان ساخت. این یک مورد منحصر به فرد است؛ هرچه مرتبۀ مربع بیشتر  عدد ابتدایی می ۹ترکیب 
  بود.  باشد، نحوۀ چیدمان اعداد متنوع تر خواهد

  
  
  
  
 

 
  

  
  

    
  

  
  
  
  

                                  
  
  

n در مورد مربع مرتبۀ ³ نیست؛ فقط روش تعیین اعداد متعلق به ، نیازی به ذکر این جزئیات 4
توان از آنها برای ساخت  کردن مربع وجود دارد که می های کلی برای پر شود. روشهرخانه بیان می

ای، در صورتی که این مرتبه نوع مشخصی باشد، استفاده کرد. سه نــوع  های وفقی با هر مرتبه مربع
  توان تعریف کرد:  مربع وفقی کلی می

هــای مرتبــۀ رتبۀ فرد (که گاهی مربع مرتبۀ فرد ساده نامیده می شود) که شامل مربعمربع های م
n k= +2   کوچکترین مربع از این نوع است.  ۳شود. مربع مرتبۀ می kبرای عدد طبیعی  1

ــع ــۀ زوج مرب ــای مرتب ــرب  ه ــۀ زوج مض ــای مرتب ــع ه ــامل مرب ــه ش ــزوج ک ــابراین  ۴ال ــت، بن اس
n , , , ,...= 4 8 12 n یا در حالت کلی 16 k=   کوچکترین مربع این نوع است.  ۴شود. مربع مرتبۀ می 4

۶  ۷  ۲  

۱  ۵  ۹  

۸  ۳  ۴  

۸  ۱  ۶  

۳  ۵  ۷  

۴  ۹  ۲  

۴  ۳  ۸  

۹  ۵  ۱  

۲  ۷  ۶  

۶  ۱  ۸  

۷  ۵  ۳  

۲  ۹  ۴  

۸  ۳  ۴  

۱  ۵  ۹  

۶  ۷  ۲  

۴  ۹  ۲  

۳  ۵  ۷  

۸  ۱  ۶  

۲  ۷  ۶  

۹  ۵  ۱  

۴  ۳  ۸  

 ۱۳تا  ۱۱شکل 

 ۱۶تا  ۱۴شکل 

 ۱۷شکل 



 

  

٩٨ 

هــای  شود) شــامل مربــع الفرد هم نامیده می های مرتبۀ زوج الزوج (که مربع های مرتبۀ فرد مربع
n ، بنــابراین، اســت۴اما نه مضــرب  ،۲مرتبۀ زوج مضرب  , , , ,...= 6 10 14  یــا در حالــت کلــی 18

n ( k )= +2 2  کوچکترین مربع از این نوع است.  ۶مربع مرتبۀ  1
  اصالحات وتغییرات جزیی مربع های وفق -٣

شــد  چنان که در بــاال اشــاره شود، به طور تلویحی،های متفاوت ساخت میوقتی صحبت از روش
n های مرتبهشود. اما برای مربعمربع در نظر گرفته نمیها و وارونه کردن  چرخش > هــای تبدیل 3

دیگری امکان پذیر است که منجر به مربع هــای دیگــر شــود. در کــل، هرچــه مرتبــه بــاالتر باشــد 
  های ممکن بیشتری وجود دارد.  حالت

n را با iمقدار توان هرمی · i+ -2 . اما، شود وارون خوانده میکردن جایگزین کرد که روش پر 1
های وفقی متقارن که در  برای انواع مهم مربعبود.  درجه همان خواهد ١٨٠مربع حاصل با چرخش 

n اند، این مجموع برابر آن جمع دو عدد که به صورت قرینه نسبت به مرکز قرار گرفته +2 اســت.  1
نشــان   bو a ۱۹جــایی اعــداد در آن و شــکل نشان دهندۀ یک مربع متقارن و جابه b و a ۱۸شکل 

جایی اعداد در آن است. در حالت دوم بعضــی از عــددها (ماننــد دهندۀ یک مربع نامتقارن و جابه
 ها همسایگان جدیدی دارند.  ) با تغییر ترتیب ردیف۱۹در شکل  ۲۱عدد 
  
  
  
  
  
  
  

                                     b                                      ۱۸شکل                                           a 
  

  
  
  
  
  

  

                                     b                                        ۱۹شکل                                          a 
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نیمــه  )؛ اگر مربع مرتبۀ فرد باشــد وســطbو  a ۲۰توان مربع ها را قطری تغییر داد (شکل  می ·
 ). bو  a ۲۱(شکل  ردیف ها هم باید تغییر کند

  
  ۲۰شکل                                                                                       ۲۱شکل                                  

ها را دو طرف محورهــای تقــارن مربــع بــا فاصــلۀ یکســان، پیــاپی  توانید دو جفت از ردیف می ·
کند چون اعــداد مــورب  ها تغییر نمی ). جمع بر روی قطرbو  a ۲۲جایگزین یکدیگر کنید (شکل 

گیرند. امــا د قرار میجایی روی همان قطری که اول بودن روی هم بر روی یک قطر پس از جابه روبه
توانیم خودمان را به جایگشت سادۀ یک جفت ردیف محــدود کنــیم: دو اگر مربع متقارن باشد می

روند، اما تا زمانی که جمع آن (مانند جمع هر عدد مورب مقابل همدیگر از یک قطر به دیگری می

n جفت مقابل به صورت مورب ) برابر +2   کند.  باشد، جمع کلی اعداد روی قطر تغییری نمی 1

  
                                          )b              (                  ۲۲شکل                                      )a         (  

  چشم انداز تاریخ  -۴
وجود ندارد، اما منابع عربی بســیاری هیچ سندی مبنی بر مطالعۀ مربع های وفقی در یونان باستان 

 هدف تنها این بــوده کــه نشــان وجود دارد که به رواج این مربع
ً
دهنــد  ها در یونان اشاره دارد. ظاهرا

هــای وفقــی بــه چــین  های مربــع ترین نشانه های وفقی منشأ واالیی داشته است. قدیمی دانش مربع
  . گردد درآغاز عصر ما بازمی

 ۳دلیل، بسیار نوشته شده در حالی که این تنها یک مربع مرتبۀ  چینی، بیدر مورد مربع لوشوی 
مقدمه و پیچیــده  در چین و هند در قرن هفتم هجری چنان بی یکباره های بزرگتر است، ظهور مربع
است. این منشأ خارجی، ما را به  ثیر منابع خارجی بودهأهای ساخت آنها تحت ت بود که ظاهرا روش
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  کند. های وفقی هدایت می عآغاز پیدایش مرب
هــای وفقــی از  تاریخچۀ شطرنج و مربــع بازی شطرنج از هند به ایران آمد.در قرن اول هجری  

) ۴و۳های مرتبۀ پایین ( کردن مربع های پر اند: از همان اوایل برای توضیح روش آغاز با هم درآمیخته
  Xدر شطرنج از خانۀ مرکزی شد: حرکت سرباز های شطرنج استفاده می های مهره از شکل حرکت
)؛ حرکــت اســب ۲۳در شــکل   Dهایهای مجاورش به صورت قطری است (خانه به یکی از خانه

ای که درفاصلۀ دو خانه در امتداد حرکت خودش و یــک خانــه در امتــداد محــور  را به خانه Xخانۀ 
  در شکل).  Cهای کند (خانه دیگر آن است متصل می

  
  
  
  
  
  

  

  ۲۳شکل 

را به دو خانه آن سوتر در امتداد قطر مربع وصــل  Xو در نهایت حرکت فیل [طبق دستور قدیم] خانۀ 
های وفقی بوده که در اواخر قرن سوم شود منابعی در مورد مربعدر شکل). گفته می Fهای کند (خانهمی

هــا در های ساخت این مربــعنمانده، اما ثابت شده که بیشتر روشهجری نوشته شده اما هیچ یک باقی 
ترین متون متعلق به میانۀ قرن چهارم هجری یــا کمــی است: دوتا از قدیمیقرن چهارم هجری ابداع شده

و   n>4دار مرتبۀ های وفقی طوق دیرتر  به دست ما رسیده است. در آنها یک الگوریتم برای ساخت مربع
هــای مرتبــۀ های مرکب و مربعهمچنین ساخت چندین مربع وفقی سادۀ کوچک، که برای ساخت مربع

هــای فــرد  nقطر بــه ازای  های وفقی همدانیم که ساخت مربعاست. میرود، عرضه شدهباالتر به کار می
پنجم هجری  پذیر است. در قرن) امکان۴های الزوج (مضربهای زوج nو همچنین  ۳تقسیم ناپذیر بر 

الــزوج هــای فــرد الزوج و پس از آن برای مربع های وفقی سادۀ فرد، زوجهای متفاوت ساخت مربعروش
هــای وفقــی در کشــورهای اســالمی  ابداع شد. اواخر سدۀ پنجم و ششم هجری دورۀ طالیی برای مربع

یر پیشــرفت در های وفقی متنوع تر و ظریف تــر شــدند. ایــن ســهای ساخت مربع . از آن پس روش١بود
ها به تاریخ هجری نوشته شده به این معنی  که در باالی قرن ۲و  ۱است (اعداد  جدول زیر نشان داده شده

                                                    
 ۀترجم انو،یسز ژاک از" یاسالم ۀدور اتیاضیر در شطرنج اسب حرکت کمک به یوفق مربع ساخت" ۀمقال به دیبنگر شتریب اطالع یبرا .١

  .۷۲- ۵۲ ص ،)۹ یاپیپ ۀشمار( ۱۳۹۵ تابستان و بهار اول، ۀشمار پنجم، سال ،یعلم راثیم در یباقر محمد

F  C    C  F 
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  به این معنی است که در نیمۀ قرن بوده است). mاست که در کدام نیمۀ قرن انجام شده و 

n k= +4 2 n k= 4  n k= +2   های وفقی انواع مربع  1
  ساده  ۵ ۱*  ۵ ۱*  ۵ ۲*

m۴ m۴  m۴  دارطوق  
m۴  m ۴  m۴  مرکب  

-  m۴  **m۴  قطرهم  

  
  

مشــخص بــه  های با مرتبــۀ های وفقی در جادوگری رواج یافت. مربع پس از آن استفاده از مربع
هــای مــذهبی وارد و  قــول شود. گــاهی در خــط اول نــام یــا نقــل های خاصی نسبت داده می ویژگی

های  کنند. برای این کار از روش عددی که از روش های دیگر را با توجه به مقدار مربوطه پر می خانه
رقم یکان،  ۹ادن د شود که در آن حروف الفبا برای نشان یونان باستان اقتباس شده است، استفاده می

حرف دارد که برای تشبیه آن بــه  ۲۸شود. الفبای عربی  عدد صدگان استفاده می ۹عدد دهگان و  ۹
تواند بــه  گروه اعداد کافی است. هر حرف الفبا یا هر کلمه مطابق با یک عدد است و جمع آنها می

در اوایل سدۀ پنجم هجری  شود. پیش از این، کند در نظرگرفته عنوان جمع جادویی که مربع را پر می
های وفقی با اعداد، که در یک ردیف مرتب شده هایی شبیه مربعهایی در مورد ساخت مربع پژوهش

  ایم. باشد، اما بدون اشاره به کاربرد جادویی آنها، پیدا کرده
دهد که کاربرد جادویی در شروع این مبحث نقش اساســی نداشــته این بررسی کوتاه نشان می

 مانند یعنی "ترتیب هماهنگ اعداد") درست وفق العددابتدا مطالعۀ مربع وفقی  (به عربی  است. در
های وفقی یک متعلق به بخش نظریۀ اعداد بود. امروزه مطالعۀ مربع فیثاغورس متحاب یا کامل اعداد

   تواند آن را نادیده بگیرد. شود و هیچ دانشمندی نمی فعالیت ریاضی کامال ارزشمند محسوب می
هــای میــانی نرســید. در ی ســدههای وفقی بــه اروپــا های کلی ساخت مربع هیچ کدام از روش

) را n=۹ تــا n=۳های وفقــی از اولــین هفــت مرتبــۀ ممکــن (از  اروپای این دوره تنها دو دسته مربع
شناختند، که بدون هیچ توضیحی در مورد چگونه ساخته شدن،  با یک ردیف از اعداد طبیعــی  می

 عطــارد، مــاه،(باســتانی مرتبطنــد   شد. همگی آنها با سیارات معروف سامانۀ زمین مرکــزیاول پر 
ها در احکام نجوم و جادو نام امروزۀ آنهــا  . کاربرد این مربع)زحل مشتری، مریخ، خورشید، زهره،

کند. پژوهشهای اولیــه در اروپــا از چنــد مربعــی کــه در  های جادویی) توجیه میرا در اروپا (مربع
هــای  هجــری)  پدیــدار شــد، آغــاز، و بــا نــام ۹و  ۸مــیالدی (۱۵و  ۱۴های های خطی سدهخهنس

ها،کــه در کشــورهای مســلمان مــورد شود. اما بیشــتر روش معروفی چون کاردان یا فرما مرتبط می
میالدی در اروپا ناشناخته بود. بنابراین، در اروپای نوین کــه در  ۲۰گرفت، تا سدۀ  استفاده قرار می

  m5: های کوچک برای مرتبه *
  نباشد. ۳مضرب  nدر صورتی که  **
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تر بود، در درجۀ اول مســئله تعمــیم یــا امکــان ســاخت مربــع هــا  ابزار ریاضیات بسیار پیشرفتهآن 
هــای  مطرح شد، اما ریاضیدانان دورۀ اسالمی با ریاضیات ابتــدایی تــر و تخیلــی قــوی، دســتاورد

  چشمگیری داشتند.

  ترین منابع مهم

نگــارش بســیار متفــاوت اســت. ایم از لحاظ محتوی و زمان  منابعی که انتخاب کرده و خوانده
 های وفقی و برخی دیگر فقط شامل دستورالعمل های مربع برخی محتوی اطالعات در مورد ویژگی

  اند.  های وفقی ساخت مربع
توانیم منشأ علمی ایم که به کمک آنها میترین منابعی معطوف کرده توجه خود را بیشتر به قدیمی

ایــم کــه نشــان تر هم توجــه کــرده اما به چندین منبع جدیدهای وفقی را روشن کنیم،  پیدایش مربع
  های وفقی به طور کامل تداوم نیافت، اما همچنان رایج بود.  دهد گرچه علم مربع می

  ایم:  این منابع را به ترتیب تاریخی در زیر آورده

 )ق۳۸۸–۳۲۸( بوزجــانی محّمــد ابوالوفا اثر ،المربعات فی ترکیب عدد الوفق فیرسالة  - ۱
تفصیل عناصر اولیــۀ  ها شناخته شده است. مولف به ترین رساله آورندۀ یکی از کهن پدید

گیری اولیۀ مربع  است نحوۀ شکل کند، چنان که توانسته های وفقی را بیان می ساخت مربع
او به روشنی تمــام اصــولی را کــه هنگــام تشــکیل مربــع اعمــال  های وفقی را نشان دهد. 

آمــوزد  های مستقیم قابل استفاده را می تنها بعضی از روشکند. ولی  شود توصیف می می
های وفقی کامل نبود و دالیل تحلیلی نداشــت.  دهد، در زمان او دانش مربعکه نشان می

بوزجــانی مــورد  محّمــد تــرین نگرانــی ابوالوفــا موضوع اخیر همیشه مطرح بوده و اصلی
دورۀ اســالمی در مــورد  قضاوت قرار گرفتن دربــارۀ کــارش بــوده اســت. چنــد رســاله از

در فهرســت  ۳های وفقی سزاوار چنین توجهی هستند (یکی از آنهــا رســالۀ شــمارۀ  مربع
اند  های وفقی را توصیف کرده های پرکردن مربع ماست). بیشتر مولفان و نویسندگان روش

بوزجــانی هــم در  محّمــد اند، ابوالوفا ها چیزی نگفته اما در مورد اصول و مبانی این مربع
دار در  های طوق دانست. او نتوانست روش ساخت مربعنهایت تنها چند روش کلی را می

را پیــدا کنــد. او بــه  n>4های مرکب در هر ترکیبی با مرتبۀ  ای و نیز ساخت مربع هر مرتبه
موارد دیگر اطمینان ندارد اما اطالعاتی دارد که به او اجازه جایگذاری اعداد در مربع با هر 

 محّمــد دهد (البته با تالش بسیار). بنــابراین، نوشــته هــای ابوالوفــا شده را میمرتبۀ داده 
  بوزجانی بیشتر راهنمای نظری است تا راهنمای عملی و کاربردی. 

الۀ  - ۲ (شــرح  تفســیر االرثمــاطیقیدومین منبع مربوط است به باب دوم مقالۀ سوم رســ
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ق درگذشــته ۳۷۶انطــاکی، کــه در ســال  احمــد ابــن حساب نیکوماخوس) اثر علی
یسندۀ یونانی در اواخر قرن اول میالدی بود که اثری در مورد  است. نیکوماخوس، نو

بــا نــام  خواص رده . ایــن ای بــر ریاضــیات مقدمــههای مختلف اعداد صحیح  دارد، 
ــی داد" م ــۀ اعــ ــه امــروز آن را "نظری ــاب شــامل مطــالبی اســت ک ــاب  کت ــامیم. کت ن

به علت اطالعات تاریخی و نیــز نقشــی  نیکوماخوس حاوی مطالب بدیع نیست اما
کنــد،  های میانه و جهان اســالم ایفــا مــیکه در انتقال علم میان یونان و اروپای سده

شود، این  مورد توجه قرار گرفته است. چنان که در مقاله سوم شرح انطاکی اشاره می
ارتباط کمی با محتوای کتاب  نیکوماخوس دارد که قرار است شرح آن باشــ د. کتاب 

های جبــری و از ســوی دیگــر های اقلیدس و اتحاداین کتاب از یک سو شامل قضیه
های ریاضی است (حدس زدن عدد تصور شده، یعنــی پیــدا کــردن  شامل انواع بازی

عدد [در نظر گرفته شده] با چند دستورالعمل) و بین این دو بخش فصل کوتــاهی در 
در مــورد ســاخت مربــع وفقــی  های وفقــی وجــود دارد کــه در آن مورد ساخت مربع

دهد، سپس روشی بسیار ظریف  ها توضیح می دار برای هر یک از سه نوع مرتبه طوق
فــرد در  برای تشکیل مربع های وفقی مرتبۀ فرد داده شده است که در آن تمــام اعــداد 

بــه مــا چنــدین ســاختار زیبــای  یک لوزی محاط در مربع قــرار مــی گیرنــد، و نتیجــه 
اما عرضۀ آن مخصوصــا در بخــش ســاخت مربــع می های مرکب را مربع هــای  دهد. 

دار معمولی که قوانین کلی آورده نشده بسیار بهتر است و خواننده مجبور وفقی طوق
هایی از این نوع است: "بایــد چنــین عــددی را در خانــه ای به استخراج دستورالعمل

بعدی در خانــۀ  چنین قرار دهید و سپس عدد بعدی در خانۀ مناسب دیگر و عدد این
ای از قرن ششم هجــری کــه یابد. نویسنده مناسب دیگر" و به همین صورت ادامه می

انطاکی را به خاطر اینگونه کــار کشــیدن  به خاطر الگو های بسیارش معروف است،
  را ببینید).  ۸کند . (منبع  از خواننده سرزنش می

کردن اعــداد بــر ا عالوه بر جــددار  های وفقی طوق های ساخت مربع برای جست و جوی روش
هــا فقــط مــوردی و بــرای  اســت امــا ایــن روش حسب زوج یا فرد بودن، چندین روش عرضه شــده

ها بــرای  های خاص هستند که در تعدادی دستورالعمل جداگانه گنجانده شده اند. این روش حالت
  ساخت مربع های مرکب کامل نیست و فاقد ذکر جزییات مورد نیاز خواننده است.

با این حال نوشتۀ انطاکی حاوی  اطالعــاتی غنــی و در واقــع منبــع اصــلی ماســت کــه امکــان 
  دهد.های وفقی را می دسترسی به علم قرن چهارم هجری دربارۀ مربع

توان  نقش نوشتۀ انطاکی در انتقال مفاهیم، قابل مقایسه با اهمیت تاریخی آن نیست و حتی می



 

  

١٠۴ 

در ایــن کتــاب چنــدین  ر مورد مربــعتر د کرد که منابع علمی قدیمی فرض هــای وفقــی وجــود دارد: 
  های علمی است. کردیم که بیشتر مانند نقطۀ اوج و نه نخستین گام دستورالعمل پیدا

زادگاه او بصره (در جنوب عــراق  )ق۴۳۰–۳۵۴( محمد بن حسن بن هیثم بصری ابوعلی -۳
نویســند. یکــی از ایــن یامروزی) بود، منابع موارد جالبی در مورد زندگی این دانشمند م

منابع به مقام باالی او در بصره اشاره دارد که وقت کمی بــرای تحقیــق و مطالعــۀ او بــاقی 
گذاشته بود. او برای آزادی از وظایفش وانمود کرد که دیوانه است. همچنین اشــاره شــده 

مصر دعوت تواند جریان رود نیل را تنظیم کند و به این دلیل به است که او ادعا کرد که می
هیثم با رفتن به سرچشمۀ رود نیــل فهمیــد کــه در شد و به او احترام زیادی کردند. اما ابن

وعده هایش شتاب زده عمل کرده است. به نوشتۀ تعدادی از منابع او برای کــاهش خشــم 
شود. به گفتۀ منابع دیگر برای او تظــاهر  حالی و آشفتگی می خلیفه مجبور به ابراز پریشان

تر بود، به همین دلیل به کمترین مجازات یعنی مصادرۀ امــوال و حصــر  نگی راحتبه دیوا
ها لغو شد و او اظهار  این مجازات حاکم مرگ از ق پس۴۱۱خانگی محکوم شد. در سال 

دهد که از آن پس او کرد که عقلی سالم دارد. اطالعات موثقی که در دست است نشان می
گذراند که حداقل منجر شد کــه جــان  ریاضی می زندگی خود را از بازنویسی نسخ خطی

گشت اما  سالم به در ببرد و بتواند به مطالعۀ ریاضیات ادامه دهد. او گاهی به عراق بازمی
  اش قاهره بود و همانجا درگذشت. محل زندگی

ای از یک مؤلف  های وفقی را فقط با چند اشاره در دست نوشته نظرات او در مورد مربعسفانه متأ
در پــایین) کــه نشــانگر  ۸شناسیم ( شــمارۀ اشاره شده می که قبال به آن ششم هجری ناشناختۀ قرن

به عنوان یکی از منابع  هیثم و نظریاتش است، تا آنجا که از ابنهیثم  احترام بسیار نویسنده، به ابن
رتبۀ زوج و های وفقی سادۀ م های نظری اثبات مربع  کم توانست روش است. او دست اصلی نام برده

  را به ما منتقل کند.  فرد مرتبۀ های مربع ساخت برای خودش روش همچنین و هیثم فرد ابن
تــرین  تــرین و معــروف که بدون شک یکی از فراگیرترین، کهن اعداد فی وفق االعدادرسالة  -۴

ه رســد. بــهای وفقی است، که قدمت آن به نیمۀ اول قرن پنجم هجری مــی رساله ها در مورد مربع
یسندۀ آن را  صورت خاص مشهود است که در ساخت مربع های وفقی ساده افتادگی وجود دارد. نو

شناسیم زیرا نویسندۀ هر دو نسخۀ خطی موجود ناشناسند و در آنها حتی بــه نــام دیگــران هــم نمی
 که نویسنده برای فرار از مشکالت روزمرۀدانیم ای نشده است. به کمک اطالعات موجود، می اشاره

گاه تا زمانی که با مشکالت  نویسد: "من هیچ است. او می های وفقی روی آورده خود به مطالعۀ مربع
های وفقی و معتقد  بسیار مواجه نشده و دچار پریشان حالی مستمر نبودم، از طرفداران دانش مربع

به دنبال یافتن  ام و حتی خصوصیات بارز یک دانشمند را نداشتم، اما به منحصر به فرد بودن آن نبوده
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های وفقی کــردم. ولــی  آرامش روحی و منحرف کردن حواسم از مشکالت، شروع به مطالعۀ مربع
های وفقی را شرح دهد وجود  پس از بررسی متوجه شدم که حتی یک منبع که بتواند به درستی مربع

و شگفتی و  ندارد. پس تمرکز و هوش خود را صرف این رساله کردم و آیندۀ آن در نظرم مجسم شد
  کردم."  عظمتش را درک

ها را کشف یا بازیابی کند. او انگیــزۀ خــود  های ساخت این مربع خوشبختانه او توانست روش
کند: "اگر شخص تنها خودش از آن استفاده کند آنگــاه  را برای نوشتن این رساله چنین توصیف می

شود. اما اگــر کســی  نده میروند و همین باعث رنجش نویس با گذشت زمان خاطرات از دست می
بی یــاد ویسنده دیگر از آن استفاده کند آنگاه او قدردان ن خواهد بود و بعــد از مــرگش از او بــه خــو

شود." بی دقتی و غفلتی که در کار پیشینیانش بود و او به آن توجه کرده بــود باعــث شــد کــه بــه  می

نویســد: "(از حتــوای کــارش چنــین مــیادامۀ مقاله). او در بارۀ م←سهم خود به این کار بپردازد (
تر دیــدم و بــرای کســی تر و قابل دسترس یک طرف) چیزی که از پیشینیان به من رسیده بود را ساده

خواند، تشریح کردم و این بخش کوچکی از کار من بود. از طــرف دیگــر چیزهــایی در  که آن را می
بابت قدردان تخیل خود هســتم، و ایــن  رساله آوردم که نتیجۀ تفکرات و نوآوری من بود، که از این

  بخش بزرگتر کار من بود."
دار در ســه  های وفقی طــوق های گوناگون ساخت مربع دقیق تر بگوییم، این رسالۀ نفیس روش

الــزوج  و همچنــین  هــای مرتبــۀ فــرد و زوج های وفقی ساده، مربع مرتبۀ مختلف و نیز ساخت مربع
آمــوزد. در بخــش دوم، یــاد  های بزرگتر (مرکــب) را می عهای کوچک برای ساخت مرب کاربرد مربع

 در  عدد خاص در خانه  nگیریم چگونه مربعی وفقی تشکیل دهیم که در آن می
ً
های مشخص، مثال

شود اما از نظر تاریخی و های کوچک محدود می سطر یا قطر مربع قرار گیرند. توجه رساله به مرتبه
شواهدی بســیار قــدیمی وجــود دارد کــه نشــان مــی دهــد کــه از علمی اهمیت دارد. عالوه بر این 

هــای  شده،  چنان که در برخــی مــتن های وفقی به صورت گسترده به عنوان طلسم استفاده می مربع
ایست که محدودیت  ساختار  دینی نام آن آورده شده است. این همچنین اولین  مطالعۀ شناخته شده

 دهای دلخواه ساخته شوند. عد  های را نشان دهد که با ذاتی مربع
ای کوتاه، باز هم از مؤلفی ناشناس امــا رساله – مختصر فی االرشاد الی وفق االعدادرسالة  -۵

های مختلف  های قبلی، ولی مشابه همان هاست. اما نویسندۀ آن به ساختار متاخرتر نسبت به رساله
دار بــه کــار های وفقی طوق ساخت مربع ای" (که برای ها "روش دایره کردن مربع پردازد. برای پر نمی
الزوج و فردالزوج) تنها یک روش عرضــه  رود) و برای هر کدام از سه نوع مرتبه (مرتبۀ فرد، زوجمی
ای هم بــه مربــع وفقــی ســاده  ها "روش کلی" است (اشاره کردن مربع کند که با توجه به روش پرمی

ای کــه او  های مختلف مرتبه دیگری برای حالتدارد). او یک روش برای مرتبۀ فرد و همچنین روش 
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یســنده  کند. احتماال منظورش همان زوجنامد عرضه می آن را "زوج" می الزوج است. از ایــن رو نو
دهد اما مانند کارهای قبلی عدد داده شده شروع می شود آموزش می nروش پر کردن مربع را که با 

ی ایــن مقالــه  ۲گوید (شکل  ۀ فردالزوج چیزی نمیهای وفقی سادۀ مرتب در بارۀ نحوۀ ساخت مربع
  ١نشان دهندۀ یکی از این مربع هاست).

تمام منابع ذکر شده دربارۀ مربع های وفقی از سرزمین های شرق (قلمــرو اســالم) اســت.  - ۶
یسندۀ آن در قــرن پــنجم هجــری در اســپانیای  نوشته های ابواسحاق زرقالی یک استثناست زیرا نو
مسلمان زندگی می کرده و نامش با چندین اکتشاف نجومی و ساخت ابزار پیوند خورده اســت. بــه 

توان مطلبی افزود. در این اثر بدون هیچ وتنانۀ او در مورد مربع های وفقی به سختی میکار بسیار فر
به عنــوان مثــال آمــده کــه  ۹تا مرتبۀ  ۳توضیحی دربارۀ ساخت مربع ها، هفت مربع وفقی از مرتبۀ 

مطابق معمول، با هفت سیارۀ شناخته شده ارتباط دارنــد. نویســنده بــه عقایــد مربــوط بــه خــواص 
ه فرد این مربع های وفقی اشاره می کند. اما عالوه بر آن، این متن دانش مربع های وفقی منحصر ب

هــا  دهد، و برای ما جالب است که تعــدادی از ایــن مربعدراسپانیای قرن پنجم هجری را نشان می
دهند که اروپا در قرن هشتم هجری از اسپانیا گرفته است در حالی که ساختار مربعی را تشکیل می

  هاست. این مقاله یکی از این مربع ۴یگران ساختاری قدیمی تر دارند . شکل د
جبــر و مقابلــه،   متخصــص )ق ٥١٠ -٤٢٧( ٢ابوحــاتم مظفــر اســفزاریریاضیدان ایرانی  -۷

با  او . گفته شده است که*بود مند  عصر عمر خیام ریاضیدان، که بیشتر به نجوم و مکانیک عالقه هم
بردن بــه تقلــب ســاخته بــود.  استفاده از "اصل ارشمیدس" ترازوهایی با عنوان "میزان غش" برای پی

هایش را آشکار کند آنها را شکســت.  دار سلطان از ترس این که او با این ترازوها بتواند دزدی خزانه
انگیز قبل  غم اسفزاری پس از اطالع از این موضوع غمگین و بیمار شد و درگذشت. چون این اتفاق

 اسفزاری رسالۀ خود را تا پایان قرن پنجم هجری نوشته ٥١٠از سال 
ً
است.  قمری رخ داده، احتماال

های  اش برای ساخت مربعهای پیشنهادی ها و ریاضیدانان بعد از او، دو تا از روش به لطف نویسنده
الزوج است و به  های زوج ربع): یکی مربوط به م٩و  ٨مانده است (شمارۀ  وفقی ساده تا امروز باقی

های فرد است و انواع گوناگون آن، به صورتی که اعداد  ماند؛ دیگری شامل مربعراحتی به خاطر می
گیرند. رسالۀ اسفزاری به خاطر شوند و در یک لوزی درون مربع قرار می فرد از اعداد زوج جدا می

شده اســت. ظــاهرا روش او بــرای  های عرضه شده و نه اصالت کار نویسنده معروف ظرافت روش
های فــرد، بــه صــورتی کــه او  الزوج بسیار دیر کشف شد، در حالی که ساختار مربع های زوج مربع

                                                    
یس پیشین.  ۵و  ۴های شمارۀ  برای اطالع بیشتر در مورد رساله .١   بنگرید به مقالۀ مذکور در پانو
 ۀترجم ،یابطو محمد از)" لیح( کیمکان علم در یاسفزار ابوحاتم یها رساله" ۀمقال به دیبنگر کیمکان نهیزم در یاسفزار آثار مورد در .٢

  . ۳۴ - ۶ ص ،۱۳۹۵ تابستان و بهار ،۹ ۀشمار ،یعلم راثیم در یسینف درضایحم
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 روش ساده شده دهد، خیلی زود شناخته شده پیشنهاد می
ً
ای را از پیاده سازی  بود. اسفزاری احتماال

یح داده بسیار ساده تر از روشی است دومین چیدمان کشف کرد؛ حداقل به صورتی که او آن را توض
توان ادعا کرد که رسالۀ اسفزاری  ). پس می٤آمده است (شمارۀ  اعداد فی وفق االعدادکه در رسالۀ 

  حداقل ارزش آموزشی دارد. 
 به یک مجموعۀ ناشناس اشاره کردیم (منابع  -٨

ً
قمری  ٥١٠) که چون بعد از سال ٧و  ٣، ٢قبال

 به سدۀ ششم هجری را آن توانقمری است بی شک می ٥٨٧آن مورخ  نوشته شده و نسخۀ موجود
داد. در بخش دوم (بخــش اول مربــوط بــه جمــع چنــدین عــدد صــحیح اســت) بخشــی از  نسبت

یسنده واضح است که او ساده ترین روش  ساختارهای مربع های وفقی مطالعه شده است. از نظر نو
ب کرده که برخی از آنها امروزه از بین رفته یا  هنــوز دانسته انتخاها را که از نوشته های مختلف می

یسندۀ آن نظرات روشنی را بیان می کند که از نظر ما بی اساس نیستند و با  شناسایی نشده است. نو
ها استناد کرد. در مقدمۀ مجموعه آمده است توان به آن) و اکنون می٣و  ٢آنها آشنا شده ایم (شمارۀ 
یســندگان نوشــته  موضوع مربع های وفقی دیدم که توسط مجموعه که: "من متون بسیاری با ای از نو

هیثم ندیدم که همه جانبه به این موضــوع بپــردازد. بــه طــوری کــه  شده است اما کسی را مانند ابن
متوجه شدم دیگران و از جمله انطاکی تنها در مورد جایگذاری این اعداد خاص در خانه ها صحبت 

یند. فهم این موضوع  و به خاطر سپردن آن بسیار دشوار است." ما اند بدون آنکه دل کرده یلش را بگو
آگاهی نداریم اما بخش هایی از نوشتۀ او به واقع ما را به این فکر می اندازد که باید  متن ابن هیثماز 

ای از انطاکی داریــم کــه نشــان دهنــدۀ خشــم او از خیلی واضح و دقیق بوده باشد. برعکس نوشته
الزوج اشــاره  نش است. نویسنده همچنین به روشی از اسفزاری برای ساخت مربع های زوجمنتقدا

 از –و یک روشهای انطاکی و ابن هیثم آسان تر بود دارد که از روش
ً
که در ساخت  –اسفزاریاحتماال

الــزوج کــاربرد دارد. همچنــین نویســندۀ مــا بــا الهــام از دانشــمندان برجســته  فــردانواع مربع های 
الزوج کمک کند. متاسفانه او متوجه نبود که  خواسته است در ساخت مربع های فرد و زوج زوج می

  حداقل در یک مورد دیگران قبال کار را انجام داده بودند.
بیش از هرچیــز بــه خــاطر عضــویتش در  دانشمند ایرانی که بهاءالدین محمد عبدالجبار خرقی - ٩

کردند مشهور اســت. او ترکمنستان امروزه به نام ماری) کار میشهری در  حلقۀ اخترشناسانی که در مرو (
قمری درگذشت. هیچ مدرکی حاکی از اصالت روش های رسالۀ او در مورد  ٥٣٤در همان شهر در سال 

مربع های نداریم، اما این کهن ترین رسالۀ موجود، شامل آمــوزش ســاخت ســه شــکل از مرتبــه هــای 
ار، مربع های وفقی ساده و همچنین موارد خاص ماننــد ســاخت دمختلف است: مربع های وفقی طوق

  شود.مربع های مرکب. در بطن این رساله اوج دانش مربع های وفقی در کشورهای اسالمی دیده می
، ریاضیدان ایرانــی در میانــۀ ســدۀ هفــتم هجــری عبدالوّهاب بن ابراهیم زنجانیعزالدین  -١٠



 

  

١٠٨ 

هــای پیشــینیانش بــود.  تــر از رســاله نوشت که بسیار جامع  التامالوفق بود. او رسالۀ کوتاهی به نام 
یسنده در های وفقی بــه دلیــل  نویسد: "مربعکارش در مقدمۀ کتاب چنین می مورد انگیزه و هدف نو

کنــد. ایــن اند که میل به ساختن آن را در هر کسی تحریک می خواص خود به چنین شهرتی رسیده
از ایــن رو تعــدادی از دوســتانم از مــن خواســتند مــتن کوتــاهی کار برای اکثر مردم دشوار اســت، 

یسم که در آن قوانین ساخت مربع آوری کنم تا بتوانند برای همــۀ اعــداد از آن  های وفقی را جمعبنو
گــاهی را مــی دهــد: استفاده کنند. من این متن را به درخواست آنهــا نوشــتم." ســپس بــه مــا ایــن آ

گیرنــد امــا بــه موضــوع جــادویی های وفقی را یاد مــی خت مربع"خوانندگان در این کتاب نحوۀ سا
دار در های معمول، ساخت مربــع وفقــی طــوق شود." زنجانی پس از تعریف بودن آن پرداخته نمی

را آمــوزش  ٤کــردن مربــع مرتبــۀ  دهــد. او در بخــش دوم روش پــر هر سه نوع مرتبه را توضــیح مــی
کند، که درواقع به دالیلی امکان پذیر نیســت.  کر میدهد و چهار عدد برای پر کردن سطر اول ذ می

های وفقی (برای ساخت طلسم هــا) در اینجــا جایگــاه قابــل تــوجهی  بنابراین، کاربرد عملی مربع
دارد. حداقل در اینجا توضیح دهد که چگونه چنین مربعی را بسازیم. متون کــاربردی اخیــر فقــط 

  .  ندکن های آماده و تکمیل شده را معرفی می مربع
ای که تا حدی بــا ادبیــات عربــی بــه خصــوص نمایشــنامه آشــنایی دارد، تعجــب  خواننده -١١

بونی اشاره کنیم، که در شرق الجزیــره متولــد شــد و همانجــا  علی بن کرد اگر به نام احمد نخواهد
ق). تعداد قابل توجهی از متون به او نسبت داده شده که اغلب در آنها به ٦٢٢م/ ١٢٢٥درگذشت (

های وفقی تنها در ارتباط با کاربرد جادویی آنها پرداخته شده است. اما ممکــن اســت همــان  مربع
خواننده بیشتر از قرار گرفتن نام شخصی که بیشتر مسئول بخش جادویی (خرافی) آن است در میان 

بی نقش خود را در استفاده از این طلسم ها ایفا کرده که در  طــول دانشمندان تعجب کند. او به خو
ها و ناامیدی خریداران آن شده است. اما بــونی در  ها باعث خوشحالی فروشندگان این طلسم قرن

های وفقی را بــا سلســلۀ اعــداد طبیعــی آغــازین توضــیح  ای طرز ساخت مربع عین حال در رساله
 دار در این رساله بیان شده است. دهد. یک یا چند روش دیگر هم برای ساخت مربع طوق می

های مختلف به مانوئــل ماســخوپلوس از روم شــرقی  مانده از روش های باقی خی نوشتهبر -۱۲
قمری نوشته است. آخرین تحقیقات  ۷۰۰میالدی/۱۳۰۰ها را در اوایل نسبت داده شده که این رساله

 ماسخوپلوس چند نوشــته  های عربی باستان منجر به این نتیجه روی رساله بر
ً
گیری شده که احتماال

های وفقی و ساختار آنها  های وفقی به زبان عربی و فارسی یا شاید چند مثال از مربع ربعدر مورد م
های وفقی به درستی یادآور  و سعی در بازسازی آنها داشته است. به طور کلی او در مورد مربع دیده

بع ها رای دیگر مرتواند ب نمی –که خود به تنهایی مشکل است  –شده که ساخت آنها با آزمون و خطا 
های عمومی وجود دارد که امکان ساخت هــر  کند که روش با این حال او اضافه میکاربردی باشد. 
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ای قابل اســتفاده  ها با هر مرتبه کند، اما نه یک روش یکه و یکسان که برای مربع مربعی را فراهم می
اید. به گفتۀ نویسنده، هایی که برای ساخت یکی یا چند تا از سه نوع مرتبه به کار بی باشد، بلکه روش

هــای فردالــزوج گفتــه  هدف این کتاب عرضۀ آنهاست. در این کتاب حتی یک کلمه در مورد مرتبــه
الــزوج" در زبــان یونــانی)  نشده است. عالوه بر این (به خاطر ایهام و ابهام در معنــی عبــارت "زوج

knالزوج تنهــا بــرای حالــت  های خود را برای ساخت مربع زوج ماسخوپلوس روش = بــه کــار  2
 جدیــد بــوده و ســاخت او می .اش زود قضاوت کرد برد. اما نباید درباره می

ً
گوید: "مطالــب کــامال

 کار آسانی نیســت". نویســندگان اروپــایی در
ً
 مربعی که تنها با چند مثال راهنمایی شده باشد اصال

رو شدند. در تجزیه و تحلیل  انزدهم میالدی با چنین مشکالتی روبهش قرن های میانی وسده اواخر
نهایی باید گفت علیرغم این که در مورد تاریخ منابع استفاده شده توسط ماسخوپلوس هیچ اطالعی 

های ساخته شده توسط او در جهان اسالم در قرن چهارم یا در نیمــۀ  دانیم که تمام مربع نداریم، می
  شناخته شده بودند. اول قرن پنجم هجری 

براَمِلسی -۱۳
َ

در مورد ساخت مربع های وفقی را تا  ١ریاضیدان مصری رسالۀ جامعی محمد ش
 نوآوری مهمی ندارد بلکه صــورت نــوع پیشــرفتۀ ۱۰۱۰میالدی/۱۶۰۰سال 

ً
قمری  نوشت که ظاهرا

د. کنــهمان روش های قبلی است. نویسنده یک روش ساده را با جزئیات امــا خالصــه عرضــه مــی
جذابیت این کتاب در جامع بودن آن است به این معنا که حاوی اطالعات زیادی است که اگر جمع 

های وفقی را بررسی می کند، شد تا کنون از بین رفته بود. نویسنده همچنین دیگر صورتآوری نمی
 خانه  مانند دایرۀ وفقی یا مربع وفقی"حفره دار" یا "با جای خالی" که در آنها یکی از خانه

ً
ها (ترجیحا

مرکزی) خالی است. تنها در مربع مرتبۀ فرد این امکان وجود دارد. در اینجا انگیزۀ نویســنده بــرای 
  های خاص طلسم ها و نه بخش ریاضی آن بوده است.یافتن صورت

فالنی کشــنوی نشــان  "رسالۀ استفاده از حروف الفبا در پر کردن وفقی مربع ها" از محمد - ۱۴
شد  ها کتاب هایی عرضه می های کلی ساخت مربع هجری روش ۱۲میالدی/۱۸در قرن دهد که می

های مسلمانان برای ساخت مربع های وفقی بسیار آشنا بودند). کشنوی در  (پس اروپاییان با روش
سودان متولد شد و در قاهره تحصیل کرد، مــدتی بــرای کســب مهــارت در بورنــو (شــمال نیجریــۀ 

قمــری در  ۱۱۵۴مــیالدی /  ۱۷۴۱س از آن دوباره بــه قــاهره بازگشــت و درامروزی) زندگی کرد و پ
شایســتگی و مهــارت او را تاریخ نگار، ) م ١٨٢٥ – ١٧٥٤( عبدالرحمان َجَبرتیهمانجا درگذشت. 
  بسیار ستوده است. 

از  ٢صــحیح ]اعــداد[حســاب ع از اروپا افزاییم و آن هم کتاببه این منابع شرقی، یک منب -١٥
                                                    

  .م – .است موجود سیپار و قاهره در شیها نسخه که بود هیالعدد االوفاق وضع یف هیالواف النبذه اش رساله نام  .١
2. Arithmetica integra 
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است. در این کتاب نویسنده روش ساخت مربع  )م۱۵۶۷– ۱۴۸۷( ١میشائل اشتیفلمانی دانشمند آل
  وفقی طوق

ً
کند. این روش با روش های ساخت آن ها از خود اوست) عرضه می دار را (که احتماال

که توسط دانشمندان دورۀ اسالمی متفاوت،  اما به آن ها نزدیک است و در نتیجه دید مــا را دربــارۀ 
  کند.  دار کامل می ع های وفقی طوقساخت مرب

                                                    
1. Michael stifel 
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 یاسالم ۀدر دور  ییرمزگشا یها شهیر

  حوزه نیدر ا یو ابتکارات ِکند
  ١موحد رضا کیان

 مقدمه
بر سر منابع موجود باال گرفت. منابعی کــه مــورد نیــاز  ها آنی اولیه رقابت بین ها تمدنبا پیشرفت 

ی قیمتــی، ذخــایر ها سنگخیز، فلزات و  های حاصل ینزمی اولیه بودند عبارت بودند از: ها تمدن
  ها رقابتیت نیروی انسانی. این درنهاغالت و 

ً
ی ها رقابتدادند:  یمبه دو صورت خود را نشان  غالبا

ای بر ها آنهای نظامی. رقابت بین تجار و زدوخورد بین سرداران جنگی سبب شد تا  یریدرگتجاری و 
کارگر شود ناچار بودند تا  ها آنهای  یلهحاز میدان به دربردن حریف دست به حیله بزنند و برای اینکه 

های خود را به صورتی برای دوستان یا متحدانشان بفرستند که اگر در اثر تصادف این پیام به دست  یامپ
یی ها تمدناز ابداع خط در حریف افتاد وی از درک معنای آن عاجز شود. چنین بود که رمزنگاری پس 

های بزرگ، این فن  یامپراتورشهرها به -مانند تمدن مصر، یونان، روم و ... زاده شد. با تبدیل کشور
ی بودند که با ا سادهیک فن ضروری برای کاتبان و نظامیان درآمد. رمزهای اولیه، رمزهای  صورت به

یج ،اما، با آشکار شــدن ضــعف تدر به آمدند. یمجابجا کردن چند حرف از حروف الفبا به دست 
های ریاضی رمزهــای  یتمالگوریری کارگ بهی ریاضی سعی شد تا با ها روشرمزهای ساده و با رشد 

تری ساخته شود تا پی بردن به متن رمز شده را برای دیگران دشوارتر یا حتی ناممکن کند. از  یچیدهپ
گشایان درگرفــت. رمزگشــایان همــواره در راه یــافتن اینجا به بعد بود که رقابتی بین رمزنگاران و رمز

هــای  یتمالگورهای رمز شده و رمزنگاران همواره در پــی اصــالح  یامپهایی برای حمله به  یتمالگور
  رمزنگاری بودند. رقابت بین این دو گروه تا امروز ادامه یافته است.

هــا بایــد  یامپراتور هــای رمزنگــاری، آشــکار شــد کــه یتمالگوربا پیچیده شدن هرچــه بیشــتر 
یج تدر بهین زمان ممکن بشکنند. تر کوتاههای رمز را در  یامپکارشناسانی را پرورش بدهند که بتوانند 

                                                    
   kiani.reza@ut.ac.irعلم دانشگاه تهران  خیتار ۀعلم، پژوهشکد خیارشد تار یکارشناس یدانشجو .١
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هــای رمــز شــده را  یامپکردند تا با ابزار ریاضی  یمطبقۀ جدیدی از کاتبان به وجود آمدند که سعی 
یشان به نوآموزان آموزش بدهند. این تالش امــروزه ها رسالهو  ها کتاببشکنند و این فن را از طریق 

متمرکــز و بــا ابزارهــای پیشــرفتۀ فنــی  صــورت بهی کشورها ضد جاسوسی جاسوسی و ها شبکهدر 
  گیرد. یمصورت 

ی کامپیوتری و ها شبکه، افزارها نرمکند.  یمها در زندگی مدرن نقشی حیاتی بازی  یامپرمزنگاری 
آورنــد. گیرنــدۀ پیــام بــا اســتفاده از  یدرمل هر پیام آن را بــه رمــز تجهیزات مخابراتی پیش از ارسا

کنــد.  یمالگوریتمی، که باید فرستندۀ پیام در اختیارش بگــذارد، اقــدام بــه رمزگشــایی مــتن پیــام 
ی اجتمــاعی و طیــف وســیعی از ها شــبکههای ما در  یامپی مالی ما در بانکداری اینترنتی، ها کنش
  بینیم وابسته به رمزنگاری هستند. یمی ا ماهوارهی تلویزیونی ها بکهشیی که از طریق ها برنامه

 ی رمزگشایی ها روشاستفاده از 
ً
گردد، امــا اولــین تــالش  یبــازمبه قبل از دوران اســالمی  عمال

دانان دورۀ اســالمی صــورت گرفتــه اســت  یاضــیری رمزگشــایی توســط هــا راهروشمند برای ابداع 
گویــد  یم، ١رمزگشــایان. دیویــد کــاهن در کتــاب معــروفش بــه نــام )٢٩٨ص ،٢٠٠٩شــوارتس (

 ناعة االنشاءصبح األعشی فی صرمزگشایی در میان اعراب زاده شده است. منبع اصلی کاهن کتاب 
از یعقوب بــن  شده گماست. اما کشف یک رسالۀ  ق)٨٢١-٧٥٦(از نویسندۀ مصری قَـلقَـشَـندی 

نگاران علم زمان ابداع رمزگشایی را تا سدۀ ســوم  یختارق) سبب شد تا ۲۵۶-۱۸۵اسحاق ِکندی (
را اج المعّمی رسـالة فی استخــرنگاران علم کتاب کنـدی با نـام  یختارهجری عقب ببرند. امروزه، 

. مقالۀ حاضر سعی ٢)٩٨ص ،١٩٩٢ قادتی(دانند  یمدر حـوزۀ رمزگشایی  شده کشفین اثر تر کهن
  یژه رسالۀ کندی، بپردازد.و بههای رمزگشایی در میان اعراب، و  یشهرکند به  یم

 یست؟رمز چ
ییریافته تا به غیر از فرستنده و گیرندۀ پیام شخص دیگری نتواند بــه تغی ا گونه بهرمز پیامی است که 

 محتوای آن پی ببرد. 
ً
ینــد. ایــن  یمتغییر یک پیام عادی به یک پیــام رمــزی را رمزنگــاری  عموما گو

گیرد. گیرندۀ یک پیام رمز پس از دریافــت  یمعملیات توسط یک یا چند الگوریتم ریاضی صورت 
های ریاضــی ، کــه فرســتندۀ رمــز در  یتمالگورآن برای فهمیدن محتوایش ناچار است با استفاده از 

رمزگشایی کند. برای اینکه درک بهتری نسبت به موضوع مقاله داشــته اختیارش گذشته است، آن را 
  باشیم بهتر است تعریف چند اصطالح معروف در رمزنگاری را مرور کنیم.

                                                    
1. Kahn, David. The Codebreakers: The story of secret writing. New York, Macmillan. 1967. 

  عرضه شده است. میراث علمیترجمۀ فارسی این رساله در بخش "رسائل" همین شماره از  .٢
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 اصطالحات رمزنگاری

: پیام و اطالعات را در حالت اصلی و قبل از تبدیل شدن بــه حالــت رمــز، مــتن متن آشکار« ·
 پیام می

ً
 توسط انسان است. فهم قابلنامند. در این حالت اطالعات  آشکار یا اختصارا

شود. اطالعات رمز شده  : به پیام و اطالعات بعد از تبدیل شدن به حالت رمز، گفته میمتن رمز ·
 ت.نیس فهم قابلتوسط انسان 

 کند. (رمز کردن): عملیاتی است که با استفاده از کلید رمز، پیام را به رمز تبدیل می رمزگذاری ·
رمز): عملیاتی است که با استفاده از کلید رمز، پیام رمز شده را بــه پیــام  باز کردن(رمزگشایی  ·

 گرداند. از نظر ریاضی، این الگوریتم عکس الگوریتم رمز کردن است. یبازماصلی 
 عددی است کــه د رمزکلی ·

ً
پــارامتر ورودی بــه الگــوریتم رمــز داده  عنوان بــه: اطالعاتی معموال

گیــرد. انــواع مختلفــی از  شود و عملیات رمزگذاری و رمزگشایی با استفاده از آن انجــام می می
پدیا، دانشــنامٔه  ویکی -رمزنگاری  ”( »شود. کلیدهای رمز در رمزنگاری تعریف و استفاده می

 )٢٠١٧ “آزاد
 انواع رمز

دو روش  هــا آنی زیادی وجــود دارنــد کــه از میــان ها روشبرای تبدیل یک متن آشکار به متن رمز 
  تر هستند: یاساس

 جانشینی
شــوند.  یمدر این روش حروف متن آشکار با یک سری حروف دیگر یا نمادهــای دیگــر جــایگزین 

حروف الفبا بر اساس یک گونه رمزنگاری "رمز قیصری" نام دارد. در این نوع رمز  یناین نوع تر ساده
شوند. این فاصله همان کلید رمز است، که گیرنده با استفاده  یمفاصلۀ ثابت جابجا و دوباره مرتب 

 از آن باید متن رمز را تبدیل به متن آشکار کند. 
ً
"، کلمۀ "حامد" را ۵اگر قرار باشد با کلید رمز " مثال

دهیم.  یمی هر حرف این کلمه حرف پنجم پس از آن را در حروف الفبا قرار جا بهتبدیل به رمز کنیم 
ی اســت ا ســادهشود به "زجاس". به دلیل اینکه شکستن این رمــز کــار  یمدر نتیجه، "حامد" تبدیل 

 شود. یمهای پیچیدۀ ریاضی برای جانشینی حروف متن رمز استفاده  یتمالگورامروزه از 
 جابجایی

در یک کلمه برای تبدیل متن آشکار به  ها آنم ریختن حروف و یا جابجا کردن در این روش از به ه
 وارونه است.  صورت بهین رمز جابجایی نوشتن یک کلمه تر سادهشود.  یمرمز استفاده 

ً
کلمــۀ  مثال

شود به "دماح". گاهی برای پیچیده کردن یک متن رمــز از  یم"حامد" با استفاده از این روش تبدیل 
 شود. یمو روش جانشینی و جابجایی استفاده ترکیب هر د
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 رمزگشایی

هنگامی که کسی غیر از گیرندۀ پیام به متن رمز دست پیدا کند، برای فهمیدن متن پیام یا ناچار است 
های ریاضی متن رمز را به متن  یتمالگورکه کلید رمز را به دست بیاورد یا سعی کند تا با استفاده از 

های قوی ریاضی به  یتمالگوره برای تبدیل یک متن رمز به متن آشکار عالوه بر آشکار بازگرداند. البت
در زمینۀ رمزگشایی این  ١اش رسالهدر  ق)٦٦٦-٥٨٣(مقدمات دیگری نیز نیاز است. ابن عَـدالن 

  .)٤، صمیرعلم(ی شناس زبانکند: هوش، فراغ بال، نشاط خاطر، علوم  یممقدمات را چنین ذکر 
توانــد  یمزیــر  ســؤاالتعالوه بر مسائل ذکر شده در باال برای شکستن یک رمز، دانستن پاسخ 

  باشد:  مؤثربسیار 
  چه کسی پیام را فرستاده است؟  ·
  از چه زبانی در متن پیام استفاده شده است؟  ·
  گیرندۀ پیام چه کسی است؟  ·
  آیا کلید رمزی وجود دارد که بتوان به دنبال آن گشت؟  ·

کنــد. ایــن  تر ســادهتواند رمزگشایی را  یمدانستن هر گونه اطالعات فرعی دربارۀ پیام رمز شده 
  ٢و شهرها، وضعیت آب و هوا و ... باشد. ها مکانی خاص، اسم ها اسمتواند شامل  یماطالعات 

در عمل، اولین گام برای رمزگشایی دانستن زبان متن آشکار و گام دوم احاطــه بــه ســاختارهای 
از آن ی آن زبان است. با دانستن زبان مــتن آشــکار و دانســتن اطالعــات کــافی شناس زباننحوی و 

ترین قسمت متن رمز حمله کرد. پس از شکستن یک قسمت از رمــز حملــه بــه  یفضعتوان به  یم
 عنوان بــهیج خود را نشان دهد. تدر بهکند تا جایی که متن آشکار  یمی آن ادامه پیدا ها قسمتدیگر 

ر یک آید. در نتیجه، اگر د یم Uدر کلمات یک حرف  Qمثال در زبان انگلیسی همیشه پس از حرف 
توانــد  یمی راحت بــهرا بــه دســت بیــاورد  Qمتن رمزشده به زبان انگلیسی کسی بتواند معادل حرف 

را بیابــد  Uرا نیز بیابد. برعکس، در همان متن اگــر رمزگشــا بتوانــد معــادل حــرف  Uمعادل حرف 
  باشد.  Qممکن است  Uتواند حدس بزند که حرف قبل از  یم

شود که توسط بهترین  یمامروزه، هم رمزنگاری و هم رمزگشایی توسط کامپیوترهای قوی انجام 
  . اند شدهیسی نو برنامهدانان جهان  یاضیر

                                                    
  در آخر مقاله به این رساله خواهیم پرداخت. .١
  های زیر رجوع کنید: ینشانتوانید به  یمبرای درک بهتر نقش اطالعات فرعی در رمزگشایی  .٢

http://wars-and-history.mihanblog.com/post/42 
http://wars-and-history.mihanblog.com/post/43 
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 علل رشد رمزگشایی در دنیای اسالم
با رشد امپراتوری اسالمی نیاز به رمزنگاری و رمزگشایی نیــز در ایــن امپراتــوری آشــکار شــد. 

این نوع ۱کردند (جدول یمسنتی برای نمایش اعداد از حروف استفاده  رتصو بهاعراب مسلمان   .(
کــار ای برای رمزنگاری به  یهپا عنوان بهتوانست  یمنامیدند که خود  یمعددنویسی را حساب ُجَمل 

  عنوان بهشود.  یم. در حساب ُجَمل هر حرف الفبای عربی به یک عدد نسبت داده رود
ً
کلمــۀ  مــثال

بَجد) معادل است با عددمحمد در حساب ُج 
َ
توان این کلمه  یم. با چند عمل ریاضی ساده ۹۴َمل (ا

  ).۱۱۹، ص۱۹۹۲(قادتی  را تبدیل به یک پیام رمز کرد

  ز  و  ه  د  ج  ب  ا

۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  

  ن  م  ل  ک  ی  ط  ح

۸  ۹  ۱۰  ۲۰  ۳۰  ۴۰  ۵۰  

  ش  ر  ق  ص  ف  ع  س

۶۰  ۷۰  ۸۰  ۹۰  ۱۰۰  ۲۰۰  ۳۰۰  

  غ  ظ  ض  ذ  خ  ث  ت

۴۰۰  ۵۰۰  ۶۰۰  ۷۰۰  ۸۰۰  ۹۰۰  ۱۰۰۰  
  فهرست حروف ابجد -۱جدول

  د  م  ح  م  پیام آشکار
  ۴  ۴۰  ۸  ۴۰  معادل ُجَمل

  = اج۱+۳  = لی۱۰+۳۰  = بو۲+۶  = لی۱۰+۳۰  تجزیه
  = ح۸  = ف۸۰  = یو۱۶  = ف۸۰  کردن دو برابر

  = یب۱۲  = قک۱۲۰  = کد۲۴  = قک۱۲۰  سه برابر کردن
با تکیه بر حروف ابجدا نمونه -۲جدول   ی از رمزنگاری 

یان ( ق) از رمزنگــاری و رمزگشــایی اســتفاده ٦٥٦-١٣٢) و هم عباســیان (ق۱۳۲-۴۱هم امو
عصـــر ابتدایـــی عباسیـــان را  ای داشــت. ینــدهفزاکردند امـا در دوران عباسیان این فـنون رشد  یم
آورد. علل رشد فنون رمزنگــاری  حساب بهتوان دوران انقالب در حوزۀ رمزنگاری و رمزگشایی  یم

  توان در موارد زیر خالصه کرد. یمعباسیان، و پس از آن، را  در زمان
 بررسی آماری قرآن

ی یک فرهنگ کتبی حرکت کرد. سو بهفرهنگ عربی با محور قرار دادن قرآن از یک فرهنگ شفاهی 
 دو سده طول کشید تا اعراب به ضبط و ربط اخبــار و حــوادث تقرالبته این حرکت یکباره نبود و 

ً
یبا
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، خود قرآن همواره برای محققان عرب یک نقطۀ عزیمت هر حالتوب عادت کنند. به مک صورت به
 بوده است. علوم زیادی مانند تجوید، صــرف، نحــو، بــدیع و معــانی 

ً
بــه خــاطر مطالعــات  اصــال

 ی ابداع شد. همین علوم شناس قرآن
ً
به کار رمزگشایی آمدند چرا که این علوم برای حمله کردن  بعدا

  آیند. یم حساب بهاز مقدمات کار به یک پیام رمز 
ی قرآن دارای حروف رمزی، در ابتدایشان، هستند کــه معنــای ها سورهاز طرف دیگر، بعضی از 

 این حروف  ها آنحقیقی 
ً
همواره ذهن مسلمانان را مشغول به خود داشته است. مسلمانان اصطالحا

ـعه" 
ّ

کردند که حروف مقطعــه  یمی ادعا شناس قرآننامند. بعضی از کارشناسان  یمرا "حروف ُمقَـط
برای اثبات  ها آن. اند داشتهیی از الفبای عربی هستند که بیشترین تکرار را در سورۀ مورد نظر ها حرف

ادعایشان، شروع به شمردن تعداد حروف هر سوره کردند. پس از مدتی اطالعات جــامعی دربــارۀ 
ین آیه/ســورۀ تر کوتــاهین و تر بزرگاد کلمات، تعداد حروف هر سوره و آیه از قرآن، تعداد آیات، تعد

هایی بود که یک علم آمار ابتدایی در میان اعــراب  یتفعالین محور چن بر حولقرآن و ... گرد آمد. 
  مسلمان شکل گرفت.

 یشناس زبانمطالعات 
ی اعراب مصادف شد. اعراب، که تا دو سدۀ پیش شناس زبانابتدای دوران عباسیان با رشد مطالعات 

واحدی نداشتند، بــه صــورتی گســترده بــه کتابــت روی آوردنــد. رشــد مــدارس و  الخط رسمتی ح
روشمند  صورت بهسبب شد تا تعدادی از علمای دینی به مطالعۀ زبان عربی و قوانین آن  ها مکتبخانه

ی اولیۀ علوم صرف و نحو در دوران امویان پیــدا شــد و در دورۀ عباســیان بــه ها شکلروی بیاورند. 
 مل رسید. دیگر علوم وابسته به زبان عربی مانند بدیع، قافیه و ... نیز در زمــان عباســیان تکا

ً
 کــامال

-١٠٠خلیــل بــن احمــد فــَـراهیدی (شکل گرفتند و از هم متمایز شدند. در همین دوران بــود کــه 
  .)١٠٤ص ،١٩٩٢ قادتی(را نوشت  العینۀ عربی به نام نام لغتاولین ق) ١٧٠
داد تا با دانستن ساختارهای نحوی و چگونگی اشتقاق  یمگونه مطالعات به رمزگشایان اجازه  ینا

گــاه در  یچهمثال با دانستن اینکه  عنوان بهی رمزشده حمله کنند. ها متنکلمات عربی از یکدیگر به 
گیرند اگــر در مــتن رمزشــده ای حــرف "س"  ینمزبان عربی دو حرف "س" و "ث" در کنار هم قرار 

گونــه  یناتوانــد حــرف "ث" باشــد. دانســتن  ینمتوان مطمئن شد کــه حــرف بعــدی  یمکشف شد 
  کند. یممحسوسی کوتاه  صورت بهی، زمان رمزگشایی را شناس زباناطالعات 

 ساالری امپراتوری عرب یواندرشد 
تأسیس یک امپراتوری توسط اعراب در توسعۀ رمزنگاری و رمزگشایی نقشــی اساســی داشــته 

یری طبقۀ جدیدی از کــارگزاران، کــه کاتــب نامیــده گ شکلهای حکومت و  یهپااست. با رشد 
نیاز عمده یک  صورت بههای حکومتی و رمزگشایی مخالفان حکومت  یامپشدند، رمز کردن  یم
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ی هــا حکومتتر بــود. عباســیان هــم بــا  یــاتیحیژه در امپراتوری عباسیان و بهدرآمد. این نیاز 
ین تر بزرگشدند.  یمخارجی همسایۀ خود معارضه داشتند و هم از درون دنیای اسالم تهدید 

یان در اندلس و فاطمیون در مصر بود. همین امر سبب شد  تهدید داخلی عباسیان حکومت امو
یشــان ها کتابیی بزننــد و در هــا کتابکاتبان برای انتقــال تجربــۀ خــود دســت بــه نگــارش  تا

ی اختصاص بدهند. این ســنت توســط کاتبــان رمزشکنیی را نیز به بحث رمزنگاری و ها فصل
 ۱۴المعارفی  یرةداحکومت فاطمی مصر پی گرفته شد و توسط قلقشندی به اوج خود رسید. او 

کاتبان باید فرابگیرنــد نوشــت کــه قســمتی از آن بــه مبحــث رمزگشــایی جلدی از مواردی که 
  اختصاص دارد.

 نهضت ترجمه
گرفت. مسلمانان پس از  توجه به علم و فلسفۀ یونانی در سدۀ دوم هجری در میان اعراب مسلمان پا

ترجمۀ  به ناچار بهاسکندرانی تصمیم گرفتند از آن استفاده کنند و -با فرهنگ غنی یونانی روبرو شدن
ی هــا زبانیافتنــد از  یمهر کتاب علمــی یــا فلســفی را کــه  ها آنآثار بازمانده از یونانیان پرداختند. 

 تا تقرکردند. این نهضت بزرگ علمی  یمپهلوی، هندی، ُسریانی، عبری و یونانی به عربی ترجمه 
ً
یبا

 تمامی تقرمیانۀ سدۀ پنجم هجری ادامه یافت و در طی آن 
ً
م یونانی در حوزۀ علم و ی مهها کتابیبا

  فلسفه به زبان عربی ترجمه شد. 
ی مــرده بــود (ماننــد ها زبانرسید به  یمیی که به دست اعراب ها کتابو  ها رسالهاما بعضی از 

ی کیمیــاگری) و در ها نوشــتههای مصری) یا به زبان رمز نوشته شده بود (ماننــد اغلــب  یروگلیفه
مانند یک متن رمزنگاری شده برخورد کنند تا بتوانند  ها آنبا نتیجه مترجمان عرب ناچار بودند که 

ی روشــمند هــا روشپی ببرند. این تالش سبب شد تا بعضی از محققان عرب بــه  ها آنبه محتوای 
ق) کتــابی بــه نــام ۳۱۷احمد بن وحشیه (د  ).٢٩٩ص ،٢٠٠٩ شوارتس(رمزگشایی نزدیک شوند 

ی مختلف بود. این ها زبانحرف الفبا از  ۹۳نوشت که شامل  شوق المستهام فی معرفة رموز االقالم
شــود کــه در  یمم به فرانسوی ترجمه شد و گفته ۱۸۱۰م به انگلیسی و در سال ۱۸۰۶ب در سال کتا

 م) تأثیر گذاشته است۱۸۳۲-۱۷۹۰شامپولیون ( اف. های مصری توسط جی. یروگلیفهرمزگشایی 
  ).٩٩ص ،١٩٩٢ قادتی(

 صنعت ساخت کاغذ
ها فرابگیرند برای کتابت نیــاز بــه واردکــردن آن  ینیچپیش از اینکه اعراب ساخت کاغذ را از 

قیمت آن بود و در نتیجه تولید بومی آن سبب شد تا قیمت  باال رفتنداشتند. کمبود کاغذ سبب 
امــر  کتاب پایین بیاید و دسترسی به کتاب برای طبقات بیشتری از جامعه ممکن شود. همــین 
یج علم و سوادآموزی در دوران عباسیان شد و سوادآموزی هم در پیشرفت رمزنگاری  سبب ترو
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امــر محــدود و رمزگشایی تأثیری غیرمستقیم گذاشت. اما تــأثی ر کاغذســازی تنهــا بــه همــین 
  شد. ینم

 صــورت بههــای مخفـــی توســـط قاصــدان و  یامپپیش از ارزان شدن کاغذ، بخش عمـدۀ 
شد. انتقال شفاهی پیام خطراتی چون فراموشی پیام، تحریف آن و ... را در  یمشفاهـی منـتقل 

از کاغذ سبب  ، دست نخورده و حفظ شده به شد تا پیام قابل اعتماد یمپی داشت. اما استفاده 
یام با استفاده از کاغذ  فرستندۀ پ توانست یک پیام واحد را برای چند  یمدست گیرندۀ پیام برسد. 

های رمز  یامپداد تا  یمنفر گیرنده در نقاط مختلف ارسال کند. نوشتن پیام بر روی کاغذ اجازه 
یا به دست افتادن پیام کمتــر  شدن گمهای مختلف دست به دست کرد تا امکان  یکپرا توسط 
توانست مطمئن باشد که پیــامش را از دســترس افــراد  یممتن پیام فرستنده  رمز کردنشود. با 

افتاد بدون داشتن کلید رمز  یمداشته است چرا که اگر متن رمز به دست کسی  نگه دورغریبه 
ه رمز یکی از بهتــرین توانست به محتوای پیام پی ببرد. تبدیل یک پیام یا حکم حکومتی ب ینم
توانست کاغذ،  یمی حکومتی بود چرا که شاید یک جاعل ها فرمانی جلوگیری از جعل ها راه

ی مورد استفادۀ دربار را جعل کند اما جعل کردن پیام رمزنگــاری شــده بــدون ها پاکتمهر یا 
  دسترسی به کلید رمز ممکن نبود. 

اتفاقی  صورت بهتوانست  یمکرد. پیام نوشته شده  یمها خطر دیگری را نیز ایجاد  یتمزتمام این 
توانست به  یمبه دست دشمن بیفتند و اگر دشمن اشخاصی را با توانایی رمزگشایی در اختیار داشت 

ــاگون  یممفهــوم آن پــی ببــرد. اســتفاده از کاغــذ ســبب  شــد تــا رمزگشــایان بتواننــد مراحــل گون
 ها آنهای رمز طوالنی حمله کنند.  یامپاز به حافظه به هایشان را با دقت ثبت کنند و بدون نی یتمالگور

توانستند محاسبات ریاضی الزم را روی کاغذ بنویسند یا اطالعات به دست آمده از یک رمز را  یم
 با رمزهایی که 

ً
 ،٢٠١٤ شــوارتس(تر به نتیجــه برســند  یعسراند مقایسه کنند تا  رمزگشایی شده قبال

یاز به رمزگشایی ن ها آنهای رمزشده، عباسیان و رقبای سیاسی  یامپبا افزایش کّمی  ).١٣٩–١٣٦ص
را بیشتر احساس کردند و در نتیجه توجه بسیاری از مقامات دولتی به این حــوزۀ تخصصــی جلــب 

های رمز دشمنان پرداختند تا از  یامپتخصصی به کار بر روی  صورت بهشد. با حمایت دربار افرادی 
گاه شوند.    مقاصد دشمنان آ

 پیشرفت در حساب و ابداع جبر
یســی هنــدی در آن انقالبــی در  اعراب حساب را از منابع یونانی فراگرفتند اما با داخل کردن عددنو

هــا ســبب  یرومی محاسباتی یونانیان و ها روشی محاسباتی به پا کردند. نداشتن صفر در ها روش
سلب شــود و یکــی از دالیلــی کــه رمزگشــایی  ها آنشد تا امکان محاسبات ریاضی پیچیده از  یم

های ریاضی، در این دو تمدن پیشرفت نکرد همین اشکال  یتمالگورروشمند، و با تکیه بر  صورت به
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یسی ابتدایی  ها بود. اما  یرومبود. رمزگشایی به ابزارهای ریاضی نیاز داشت که خارج از توان عددنو
انجام عملیات ریاضی، که نتیجۀ مســتقیم عددنویســی هنــدی و دســتگاه ارزش  تر سادهی ها روش

دانان مسلمان در دو حوزۀ جدید آمار و جبر پیشرفت کنند و این هر  یاضیرمکانی بود، سبب شد تا 
یسی هندی انجام محاسبات ریاضی را  و  تر سادهدو از ابزارهای اساسی در رمزگشایی هستند. عددنو

داد تــا بــر اســاس معلومــات مســئله، مجهــوالت را  یمــکرد و دستورهای جبری اجازه  یمتر  یعسر
یی مانند "روش تحلیل تکرار" ها روشداد تا  یمی به دست آید. از طرفی پیشرفت آمار اجازه سادگ به

  شوند.  کار گرفتهبرای رمزگشایی متون به 

 کندی و رمزگشایی
شناســند. او متــرجم، محقــق، نویســنده و  یمیعقوب بن اسحاق کندی را با لقب "فیلسوف عرب" 

کــرد  یمجمۀ آثار یونانی بــه عربــی دســت داشــت و هــم ســعی اندیشمندی پرکار بود که هم در تر
کتاب و رساله بــه  ۲۹۰تر کند و وسعت ببخشد. در حدود  یقعمی خود را از علوم یونانی ها دانسته

  شود. یمکندی نسبت داده 
م چند رسالۀ جدیــد در حــوزۀ رمزنگــاری و رمزگشــایی در کتابخانــۀ ســلیمانیۀ ۱۹۸۰در سال 

پس از  ها رسالهکرد. این  یمرا منسوب به کندی  ها آنتحقیقات بیشتر، یکی از  استانبول یافته شد که
تصحیح توسط دکتر محمد مریاتی، یحیی میرعلم و محمد حسان طیان در یک مجموعۀ سه جلدی 

م منتشر شد. با توجه به اینکه تنها ۱۹۸۷در سال  ١علم التعمیة واستخراج المعمی عند العربو با نام 
، این رسالۀ کندی را ٢یافته نشده است تاکنونتر از رسالۀ کندی دربارۀ رمزگشایی  یمیقداثر مکتوب 

ی رمزنگــاری دانســت هــا روشترین اثر مــنظم و روشــمند موجــود دربــارۀ فنــون و  یمیقدتوان  یم
  ).٢٩٧ص ،٢٠٠٩ شوارتس(

اســت. او در  ها آنی روشمند بند طبقههای رمزنگاری شده،  یامپاولین گام کندی برای حمله به 
ی مناسبی برای انواع رمزها عرضه کــرد. کنــدی متــون بند طبقه، برای اولین بار در تاریخ، اش رساله

ی هــا روشوی نموداری از انواع رمز را به دو گروه رمزهای معمولی و شعرهای رمزشده تقسیم کرد. 
را توضیح  ها آنهای آشکار توسط هر یک از  یامپ رمز کردن) و چگونگی ١رمزنگاری تهیه کرد (شکل

  .)٢٢٥، ص١جلد  ،١٩٨٧ اندیگرمریاتی و  ؛١٠٦ص ،١٩٩٢ قادتی(داد 

                                                    
  دانش رمزنگاری و رمزگشایی نزد اعراب  .١
 هنوز پیدا نشده است.کتاب المعّمی این رسالۀ متعلق به خلیل بن احمد فراهیدی با نام   .٢
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  ).١٠٩ص ،١٩٩٢ قادتی(انواع رمزنگاری که قادتی بر اساس کتاب کندی استخراج کرده است  -١شکل

ی رمزگشــایی بــرای هــر ها راهی رمزنگاری، عرضۀ ها روشگام دوم کندی، پس از تشریح انواع 
  کند: یمهای معمولی پنج روش اصلی معرفی  ییرمزگشاجداگانه است. او برای  صورت بهروش 

 تحلیل بسامد تکرار حروف  - ۱
 تحلیل کیفی -۲
 احتماالت -۳
 ترکیب حروف صامت و صدادار -۴
  استفاده از عروض و قافیه (برای رمزگشایی اشعار) -٥

 شده است: تحلیل آماری و تحلیل ترکیبی استوارروش کندی برای رمزگشایی بر دو پایۀ اصلی 
شود کــه بتــوان از روی بســامد  یمتحلیل آماری برای این به کار برده  ).٣٠٠ص،٢٠٠٩ شوارتس(

تکرار یک حرف در متون یک زبان، متن پیام را از روی یک متن رمزنگاری شده کشف کرد. تحلیل 
های  یبترکترکیبی اولین بار در کارهای خلیل ابن احمد فراهیدی دیده شد و متکی بر محاسبۀ تعداد 

  ممکن از حروف و کلمات در کنار هم است.
 حروف  تحلیل بسامد تکرار

ــدی را  ــت  یمکن ــاری دانس ــل آم ــای تحلی ــر مبن ــایی ب ــدۀ روش رمزگش ــداع کنن ــوان اب ــادتی(ت  ق
های رمزشدۀ طوالنی طراحی شده  یامپتحلیل بسامد تکرار حروف برای حمله به  ).١٠٧ص،١٩٩٢

بر این پـایه اسـت که قبل از هر چیز زبــان مــتن  ها متناست. فرض اسـاسی کـندی در رمزگشایی 
 دانیم. کندی این روش را برای رمزگشایی متون  یمآشکار را 

ً
  بلند تعمیم داده است: نسبتا
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یشتر) و بن در یک جلد (یا کمتر هنگامی که زبان متن رمزشده شناخته شد باید کتابی به آن زبا«
ی فهرست] [بیابیم و تمام حروف داخل آن را بشماریم. پس بیشترین حرف استفاده شده را در ابتدا

یسیم و حرف بعدی را در جایگاه دوم و بعدی را در جایگاه سوم. به همین روش ادامه  یم دهیم  یمنو
کنیم و به همان  یمگشایی آن را داریم نگاه تا تمام حروف را فهرست کنیم. پس به کتابی که قصد رمز

کنیم. پس اولین حرف در فهرست را برابر با اولین حرف در  یمروش بسامد حروف آن را استخراج 
دهیم و دومین حرف را برابر با دومین حرف در فهرست قبل و سومین حرف را  یمفهرست قبل قرار 

دهیم تا اینکه تمــام  یمتا انتهای فهرست ادامه برابر با سومین حرف در فهرست قبل. همین روش را 
 ،١٩٨٧ اندیگــر(مریــاتی و » حروف متن رمزنگاری شده، که قصد کشف آن را داریم، یافته شوند

  .)٢١٦، ص١جلد 
  الگوریتم زیر خالصه کرد: صورت بهتوان  یمروف را روش او برای استفاده از بسامد تکرار ح

متنی به زبان متنی که قرار است رمز آن را بگشایید بیابیــد و حــروف آن را،  ·
 نزولی مرتب کنید. صورت بهمجزا شمارش و در یک ستون  صورت به

 صــورت بهرا  هــا آنمجزا شمارش کنید و  صورت بهحروف متن رمز شده را  ·
یسید.  نزولی در ستون دوم بنو

ی هر حرف از حروف ستون دوم معادل آن را از ستون جا بهدر متن رمزشده  ·
 اول قرار بدهید تا متن آشکار به دست آید.

ی به زبان عربی را خواند و متوجه شد که حرف "الــف" بیشــترین ا صفحهکندی یک متن هفت 
  نویسد: یمبسامد را در این متن داشته است. وی 

 ... چنان که «
ً
کنیم. حــرف الــف در میــان  یمــگفتیم، بسامد حروف در زبان عربی را بیان  قبال

، هــا حرفحروف زبان عربی بیشترین کاربرد را دارد؛ سپس حرف الم، ســپس حــرف مــیم، ســپس 
سپس حرف واو، سپس حرف یا، سپس حرف نون، سپس حرف را، سپس حرف عین، سپس حرف 

، سپس حرف کاف، سپس حرف دال، سپس حرف سین، ســپس فا، سپس حرف تا، سپس حرف با
حرف قاف، سپس حرف حا، سپس حرف جیم، سپس حرف ذال، سپس حرف صاد، سپس حــرف 
شین، سپس حرف ضاد، سپس حرف خا، سپس حرف زا، سپس حرف طــا، ســپس حــرف غــین و 

  .)٢٣٥، ص١جلد ،١٩٨٧ اندیگر(مریاتی و » سپس حرف ظا
کند. اگر بسامد حروف  یمکندی سپس تعداد هر حرف در متن انتخاب شده را در جدولی ذکر 

یسیم به جدول پیوست  رسیم. در این بررسی  یمرا بر اساس تحقیق کندی، و بر حسب درصد، بنو
آماری، حروف "الف"، "الم" و "میم" در صدر جدول قرار دارند که بدین معنی است که در هر نوشته 

ســال بعــد از کنــدی، ابــن  ۳۰۰به زبان عربی این سه حرف بیشترین تکرار را از نظر آماری دارند. 
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 مشابه ق) و ابن َعدالن محاسبات آماری او را تکرار ۶۲۷-۵۸۳ُدنَــینیر (
ً
کردند و به نتایجی تقریبا

 ابراهیم قادتی بر اساس یک متن عربی با اخبا او رسیدند. 
ً
کلمه و به کمک کــامپیوتر  ۳۲۴٬۹۸۳یرا

) ١١٢ص ،١٩٩٢ قادتی(همین محاسبات را انجام داده و به نتایجی مشابه با کندی دست یافته است 
  (بنگرید به جدول پیوست در پایان مقاله).

 بر اساس روش کندی اگر در متن پیام رمز شده  
ً
حرف کاف بیشترین بســامد را داشــت در  مثال

کنیم. اگر در پیام رمز حرف جــیم دارای جایگــاه  یمتمام پیام به جای کاف حرف الف را جایگزین 
کنیم تا به  یمدهیم و همین تغییرات را در متن رمزشده اعمال  یمدوم بود به جای آن حرف الم را قرار 

  شود. یمانتهای حروف الفبا برسیم. در این صورت پیام رمز شده به پیام آشکار تبدیل 
دهند اما چون در  یمتشکیل  ها زبانف را در همۀ بیشترین حرو ها مصوتکند که  یمکندی ادعا 

شوند در زبــان عربــی حــرف الم تکــرار بیشــتری  ینمی با صدای کوتاه نوشته ها مصوتزبان عربی 
. واضــح اســت کــه در )٢٣٧، ص١جلــد ،١٩٨٧و دیگران  (مریاتیکند  نسبت به واو و یاء پیدا می

برای حروف صدادار دارای نشانه هستند، مانند زبان انگلیسی، این بررسی  ها آنیی که الفبای ها زبان
 آماری تفاوت محسوسی خواهد داشت.

 تحلیل کیفی
های کوتاه راه حل ابتکاری دیگری عرضه می کنــد کــه بــر اســاس علــم  یامپکندی برای رمزگشایی 

ید در میان اعراب سبب شد تا  بــر اســاس  هــا آنتجوید در زبان عربی بنا شده است. پیشرفت تجو
حروف الفبا در کلمات عربی بیابند. نزدیک  قرار گرفتنی حروف قواعدی برای در کنار هم ها مخرج

دهــد و دور بــودن مخــرج  یمدر یک کلمه را افزایش  ها آنرار گرفتن بودن مخرج دو حرف امکان ق
دهــد. دانســتن اینکــه در کلمــات عربــی چــه  یمدر یک کلمه را کاهش  قرار گرفتنشانامکان  ها آن

ی ها متندهد تا بتوان رمز  یمنشینند در کنار یک تحلیل ترکیبی اجازه  یمحروفی بیشتر در کنار هم 
ید، قواعدی برای کنار هم  را شکست. کندی تر کوتاه حروف یافت و آن را  قرار گرفتنبر اساس تجو

شناسان عرب به این مبحث ورود نکرده بــود  تشریح کرد. پیش از کندی کسی از زبان اش رسالهدر 
  .)١٠، صمیرعلم(

  متغیر (یا زائد) هستند: ها آنحرف از حروف الفبای عربی اصلی و بقیۀ  ۱۶از دید کندی 
در کنــار  هــا آنآیند. بعضــی از  ینمیی هستند که کنار هم ها آنگوییم: حروف اصلی  یمپس « 

، بعضی فقط قبل از دیگر حــروف و بعضــی ها آنو چه پس از  ها آنآیند چه قبل از  یمدیگر حروف 
 حســاب بهیی کــه گــاه اصــلی و گــاه زائــد ها آنفقط پس از دیگر حروف. و اما حروف متغیر ،یعنی 

 ،١جلــد ،١٩٨٧و دیگــران  (مریــاتی» گیرنــد یمی دیگر قرار ها حرفآیند، به هر روشی در کنار  یم
  .)٢٣٨ص
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مثال حرف "نون"، "طاء" و "قاف" در کلمۀ "نطق" حروف اصلی هســتند. حــال، اضــافه  عنوان به
تواند کلمۀ جدید "ناطق"  یمحرف زائد) به سه حرف اصلی ذکر شده  عنوان بهشدن مصوت "الف" (

را بسازد. در زبان عربی حروف متغیر برای صرف یک کلمه در زمان، عدد، جنس (مــذکر/مؤنث)، 
  بندی می کند. یمتقسرود. کندی حروف اصلی و متغیر را در جدول زیر  یمتشبیه و .... به کار 

  ق  غ  ع  ظ  ط  ض  ص  ش  ز  ر  ذ  د  خ  ح  ج  ث  حروف اصلی
          ی  و  ه  ن  م  ل  ک  ف  س  ت  ب  أ  حروف متغیر

  .)٢٤٠، ص١جلد،١٩٨٧و دیگران  (مریاتیبندی حروف به اصلی و متغیر از دید کندی  یمتقس -۳جدول

نشــینند ولــی  ینمگوید که در کلمات عربی بعضــی از حــروف اصــلی در کنــار هــم  یمکندی 
که چه حرفی احتمال دارد در کنار  یناتوانند در کنار حروف اصلی جای بگیرند و  یمحـروف متغیر 

هــای کوتــاه  یامپچه حرف دیگری بنشیند کلید اصلی روش او در تحلیل کیفی متن برای رمزگشایی 
ی دیگــری از ها حرفاست. او جداولی تهیه می کند و در آن تشریح می کند که هر حرفی کنار چه 

 و دیگــران (مریــاتییرد قرار بگیی ممکن نیست ها حرفتواند قرار بگیرد و کنار چه  یمحروف الفبا 
مثال ترکیب حرف "ثاء" با "شــین" در عربــی غیــر ممکــن  عنوان به. )٢٥٢-٢٤١، ص١جلد، ١٩٨٧

است، چه حرف "ثاء" اول بیاید و چه حرف "شین". با دانستن این واقعیت در صورتی که در رمــزی 
  تواند حرف "ثاء" باشد.  ینمتوان مطمئن بود که حرف قبل یا بعد از آن  یمحرف "شین" کشف شد 

تواند در کنار حروف دیگر (اصلی یا متغیر)  یمی دهد که چه حرف یمپس از آن، کندی توضیح 
. او عالوه بر تشریح امکان نشستن دو )٢٥٤-٢٥٢ص ١جلد ،١٩٨٧و دیگران  (مریاتیقرار بگیرد 

  را نیز بررسی می کند. ها آنحرف در کنار هم، امکان تقدم و تأخر 
تــوان بــه  یمیــک جــدول و اســتفاده از غربــال اراتوســتن  صــورت بهبا تکمیــل ایــن اطالعــات 

شــان مناســب نیســت،  ییرمزگشاهای کوتاه ،که روش تحلیل آماری تکرار حروف بــرای  ییرمزگشا
شود. سپس امکان اینکه چه حرفی قبــل و  یمدست زد. ابتدا یک حرف در متن رمز شده نظر گرفته 

شود تا یــک  یمشود. همین حرف در بقیۀ متن هم به همین روش بررسی  یمیا بعدش بیاید بررسی 
رمزشــده حرف احتمالی برای آن حدس زده شود. به همین صورت تمــام حــروف موجــود در پیــام 

  های محتمل یافته شوند: یگزینجا عنوان بهشود تا برای هر حرف پیام یک یا چند حرف  یمبررسی 
و اگر تعداد حروف متن رمز شده کافی نبود، برای کشف حروف [رمزشــده] بایــد از روش «... 

 دوم (تحلیل کیفی) استفاده کرد. این روش آن است که در زبانی که رمز بــه آن نوشــته شــده اســت
مشــاهده شــد  در آنآیند شناخته شوند. اگر تعدادی [ترکیب] دو حرفی  یمحروفی که به همراه هم 

آیند یا نه؟ اگر آن دو حرف در کنار هم قــرار  یمباید دید که آیا در آن زبان این دو حرف در کنار هم 
چه حرفــی  گیرند باید هر یک را در جای دیگری از متن جستجو کرد و دید که در پس و پیش آن یم
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در کنار هم را سنجید. پس باید دید که آن حرفی است  ها آنآمده است و به روش باال امکان آمدن 
گیرند نگاه کند  یمحرف اول قرار  در کناراز حروفی باشند که  ها آنآید یا نه؟ اگر  یمکه با حرف اول 

وفــی بــود کــه در کنــار آن اند. اگر آن حرف از حر به حروفی که در پس و پیش حرف دوم قرار گرفته
و  (مریــاتی...» [حرف] قرار بگیرند از حروف مشکوک است و اگر نبود از حروف مشکوک نیست 

  .)٢١٧-٢١٦، ص١جلد ،١٩٨٧دیگران 
توانــد مفیــد  یمبرای تکمیل روش تحلیل کیفی داشتن اطالعات بیشتری از زبان متن رمز شده 

 باشد. 
ً
مثال  عنوان بهاز مواردی که باید در هنگام رمزگشایی در نظر داشت طول کلمات است.  مثال

ترین افعــال  یطوالنیی که عربی خالص هستند پنج حرفی هستند و ها اسمدر زبان عربی بلندترین 
مجرد، و نه مزید، چهار حرفی هستند؛ یا اینکه در کلمات عربی هیچ کلمۀ چهار یا پــنج  صورت هب

  حرفی وجود ندارد که شامل یکی از حروف "الم"، "نون" و "را" نباشد.
از طرف دیگر برای تحلیل کیفــی بایــد اطالعــاتی دربــارۀ تکــرار حــروف در یــک کلمــۀ مفــرد 

 ی شود. آور جمع
ً
کار رود و  ن ندارد که یک حرف بیشتر از پنج بار در یک کلمه بهدر عربی امکا مثال

 هر حرف بی صـدایی که میان دو حرف صـــدادار قــرار بگیــرد تقردر زبان انگلیـسی 
ً
 صــورت بهیبا

تواند امکان رمزگشایی در یــک پیــام  یمگونه اطالعات کیفی  یناشود. گردآوری  یمدوتایی نوشـته 
 کوتاه را افزایش دهد.

 ایی پس از کندیرمزگش
 که آنپس از کندی بسیاری از دانشمندان دورۀ اسالمی در آثارشان به موضوع رمزگشایی پرداختند. با 

ی رو دنبالــهتــوان  یمرا  هــا آنهمگــی  اند داشتهدر رمزنگاری یا رمزگشایی ابتکاراتی  ها آنبرخی از 
حوزۀ رمزگشایی ادامــه دادنــد ین کسانی که راه کندی را در تر معروفروش کندی دانست. برخی از 

  بدین قرارند:
، محمد بن احمد بن کیسان (سدۀ سوم هجری) االدبا معجمق) در ۶۲۶-۵۷۴یاقوت حموی (

. او در همــان کتــاب از خطیــب )٣، صمیــرعلم(را از بزرگان علم عروض و معما یاد کــرده اســت 
ق) در نحو ۳۱۶-۲۲۸ق) نیز نقل کرده که داود بن هیثم بن اسحاق تَـنوخی (۴۶۳-۳۹۲بغدادی (

. یاقوت از محمد بن سعید )٣ص ،میرعلم( استاد بوده و در عروض و رمزگشایی معروف بوده است
میــرعلم، ( استاد رمزگشایی و عروض نــام بــرده اســت عنوان بهبصیر موصلی (سدۀ چهارم هجری) 

اســعد بــن مهــذب بــن مّمــاتی  خصائص المعرفة فی المعّمیــاتاز کتاب  االدبا معجمدر  .)٣ص
 .)٤، صمیرعلم(است  ق) دربارۀ رمزنگاری و رمزگشایی یادشده۵۴۴-۶۰۶(

ی در رمزگشایی دارد که متن تصــحیح ا رسالهق) ۳۲۲محمد بن احمد بن محمد بن طباطبا (د 
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 بــه )٣ص ،میرعلم( شدۀ آن در جلد دوم کتاب مریاتی چاپ و منتشر شده است
ً
. این رساله عمدتا

 تمامی آن دربارۀ اوزان و عروض و قافیه است.تقری رمزگشایی اشعار پرداخته و ها روش
ً
 یبا

البرهــان فــی وجــوه  ی با ناما رساله(سدۀ چهارم هجری) نیز  م بن وهب کاتباسحاق بن ابراهی
و  مریــاتی(م منتشر شــده اســت ۱۹۳۰در باب رمزگشایی دارد. این رساله اولین بار در سال  البیان

شــدۀ آن آمــده اســت  جلد دوم کتاب مریاتی مــتن تصــحیحو در  )٨٥، ص٢جلد ،١٩٩٦ دیگران
  .)٣، صمیرعلم(

دهد، بحث مفصلی دربارۀ علم تجویــد در زبــان  یمابن وهب عالوه بر اینکه راه کندی را ادامه 
آیند و  یمعربی آغاز می کند تا به کشف این نکته برسد که حروف زبان عربی چگونه پس از یکدیگر 

 
ً
توان تشخیص داد که امکان دارد یک حرف با حروف دیگــر همســایه  یمدر این زبان چگونه  اصوال

را به بحث دربارۀ عروض و قافیــه در  اش رسالهشود یا نشود. وی برای رمزگشایی اشعار، قسمتی از 
  ).۱۱۹-۱۱۴، ص۲جلد ،۱۹۹۶و دیگران  مریاتی( اشعار عربی اختصاص داده است

نتَـمری (زنده  ، نقل کرده است که احمد بن عبدالعزیزبغیة الوعاةق) در ۹۱۱-۸۴۹سیوطی (
َ

ش
 .)٤ص ،میرعلم( ق) در عروض و کشف معما خبره بوده است۵۵۳در

کــرد.  یمابن عدالِن نحوی شاعری عرب زبان بود که در مصر به دنیا آمــد و در مصــر تــدریس 
 کتابی از وی با نام اخ

ً
اســت. او در کتــابش  شــده پیدا المؤلف للملک االشرف فی حّل التراجمیرا

روش برای رمزگشایی عرضه می کند. مسائلی  ۲۰بیشتر به رمزگشایی پرداخته است تا رمزنگاری و 
  ی کرد:بند دستهزیر  صورت بهتوان  یمرا که ابن عدالن مطرح می کند 

 ابداع "کلید رمز متغیر" برای رمز جانشینی ساده برای اولین بار. ·
کلمه در متن رمز، کلمــات مناســب احتمــالی و حــروف  مطالعۀ طول کلمات، تشخیص ابتدای ·

 تکراری.
ین پیام، به زبان عربی، را تر کوتاهکمترین میزان طول پیام رمز که قابل رمزگشایی باشد. ابن عدالن  ·

 داند. یمحرف  ۹۰که قابل رمزگشایی باشد دارای 
محتمل، انتخاب  یها جوابعرضۀ روشی دقیق و سامانمند برای رمزگشایی شامل به دست آوردن  ·

 .)١١٣ص ،١٩٩٢ ادتی(قین جواب و در نهایت رسیدن به جواب تأیید شده تر محتمل

پردازد. وی حروف الفبای عربی را بر  یمابن عدالن، در ادامۀ راه کندی، به بسامد تکرار حروف 
 ،١٩٨٧و دیگران  مریاتی(می کند: کثیر، متوسط و قلیل به سه دستۀ اصلی تقسیم  بسامدشانحسب 

رود که در زبان عربی زیاد به  یم. پس از آن، ابن عدالن به سراغ کلمات دو حرفی )٢٧٤، ص١جلد
کلمـات عبارتنـد از: ال، من، أّن، فی، لــم و .... و در انتـــها  ی عمـدۀ اینها مثالشود.  یمکار برده 

، ١جلد ،١٩٨٧و دیگران  مریاتی( کلمـات سه حرفی را ذکـر می کند: إلی، علی، أنا، أما، متی و ...
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دارد و برای رمزگشایی عالوه  یبرم. پس در حقیقت ابن عدالن گامی فراتر از کندی )٢٧٥-٢٧٦ص
  پردازد. یمبر بسامد تکرار حروف به بسامد تکرار کلمات نیـز 

ابن عدالن به فراست دریافت که "الف و الم" (حرف تعریف عربی) در ابتدای کلمــات عربــی 
اولــین گــام  عنوان بــهشود. بنابراین توصیه می کند که رمزگشایی این دو حرف  یم کار گرفتهزیاد به 

یرند و در ابتدای کلمــات قرار گرمزگشایی یک متن در نظر گرفته شود. هر دو حرفی که در کنار هم 
 باشند و به تعداد زیاد در یک متن تکرار بشوند 

ً
، ١٩٨٧و دیگران  مریاتی("الف والم" هستند  احتماال

 هــا آن. در گام بعدی، ابن عدالن کلماتی را معرفی می کند که "الف و الم" بر سر )٢٨٢، ص١جلد
شوند؛ کلماتی مانند: الذی، التی، المر، البر، الرب، الحب  یمآیند و در متون عربی زیاد تکرار  یم

گام بعدی رمزگشایی متن  اند آمدهو.... حدس زدن اینکه کدام یک از این کلمات پس از "الف و الم" 
رود  یمسوم، ابن عدالن به سراغ حروفی  در گام. )٢٨٣، ص١جلد ،١٩٨٧و دیگران  مریاتی(است 

قبل از "الف و الم" زیاد باشد. این حروف عبارتند از: "واو"، "باء"، "کــاف" و  ها آنکه احتمال آمدن 
گوید که بیشترین بسامد را حرف "واو" و بعد از آن "باء" دارند. پس اگر قبل از  یم"فاء". ابن عدالن 

زیاد باید یکی از این دو حروف باشد. با انتخاب یکی از حروف  احتمال بهباشد  "الف و الم" حرفی
  توان آن حرف را حدس زد. یمی دیگر متن ها قسمتمحتمل و در نظر گرفتن آن در 

ابن عدالن با وضع قواعدی دربارۀ اینکه کدام حروف ممکن است در کلمات تکرار شوند و این 
 دهد؛  یمکار خود را ادامه  شود یمتکرار در کجای کلمه واقع 

ً
تکــرار حــروف "ذال" و "بــاء" در  مثال

ب". او با 
َ

بذ
َ

 ی مؤثری برای رمزگشایی عرضه می کند.ها روشی چنین کلماتی بند دستهکلمۀ "مُـذ
مقاصد الفصول المترجمــة عــن از دیگر متخصصان رمزگشایی ابن ُدنینیر است که کتابی به نام 

ی کتابخانــۀ ها رســالهدر باب رمزنگاری و رمزگشــایی دارد. ایــن کتــاب از مجموعــۀ  حل الترجمة
سلیمانیه است که توسط مریاتی تصحیح و منتشر شد. روش ابتکاری او برای رسیدن به یــک رمــز 
ناگشودنی این است که در ابتدا حروف را با استفاده از حساب ُجَمل بــه اعــداد تبــدیل مــی کنـــد. 

تری دست پیدا کند  یچیدهپدهد تا به رمز  یماعـمال ریاضی این اعـداد را تغییر سـپس با یک رشته 
ابن دنینیر اولین کسی است که از تبدیل حروف بــه اعــداد بــرای رمزنگــاری ۲(بنگرید به جدول  .(

  استفاده کرده است:
و اما ترجمه برای رمزنگاری به روشــی ترکیبــی بــدین صــورت اســت کــه حــرف را بــه عــدد « 

کنی، پس بدین گونه آن را از کسی که بخواهد رمز  یمردانی و سپس آن را دو برابر یا چند برابر گ یبرم
  .)٧٤، ص١جلد ،١٩٨٧و دیگران  مریاتی(...» دارد  یمرا بگشاید مخفی نگه 

او سازوکارهایی بر اساس استفاده از ابزارهای گوناگون، مانند صفحۀ شطرنج، توصیف می کند 
توان متنی را رمزنگاری کرد. ابــن دنینیـــر صفحـــۀ شطـــرنج را دو بخــش  یم ها آنکه با استفاده از 
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نویســد. اگــر دو نفــر بخواهنــد پیــامی را  یمتقسیم می کنـد و حـــروف الفـــبا را در دو طـــرف آن 
ی به هم منتقل کنند که در حضور دیگران کسی متوجه آن نشود، باید این صفحه و حروف آن ا گونه هب

بر روی صفحۀ شطرنج با تظاهر بــه بــازی،  یادهپرا به خاطر بسپارند و سپس با حرکت دادن دو مهرۀ 
  کلمات پیام را حرف به حرف به نفر مقابل نشان دهند:

هنگامی که بخواهی به دوستت چیزی را بگویی که کسی غیر از او از آن باخبر نشود، صــفحۀ «
شطرنج و دو پیادۀ سفید و سیاه فراهم کن. سپس در چشم اطرافیان تظاهر کنید کــه شــطرنج بــازی 

ی کــه ا خانــهی قرار بده که اولین حرف جمله ات است، سپس در ا خانهکنید. پس [پیاده] را در  یم
...» وم جمله است، سپس در خانۀ بعدی ... و آنگاه دوستت نیز به همین روش عمــل کنــد حرف د

  .)٢٥٨، ص٢جلد ،١٩٩٦ و دیگران مریاتی(

  
و دیگران  مریاتی(ابزار رمزنگاری  عنوان بهنمایش حروف الفبا بر روی صفحۀ شطرنج برای استفاده از آن  -۲شکل 

  .)٢٥٩، ص٢جلد ،١٩٩٦

 ،١٩٩٢ قــادتی( شوند یمی مکانیکی رمزنگاری بعدتر در کتاب ابن ُدریهم تشریح ها روشاین 
. ابن دنینیر، همانند ابن وهب کاتب، برای آموزش رمزگشایی اشعار، بحث مفصلی دربارۀ )١١٥ص

 را به آن اختصاص داده است. اش رسالهی از ا عمدهعروض و قافیه کرده و بخش 
ق) تاجر ثروتمندی بود که عالوه بر تجــارت بــه کســب ۷۶۲-۷۱۲علی بن محمد ابن ُدریهم (

ی گونــاگون اســت. کتــاب ها موضــوعرساله در  ۸۰ت او حدود پرداخت و نتیجۀ فعالی یمعلم هم 
یز  مفتاح الُکنوز فی ایضاح المرموزمعروف او در حوزۀ رمزنگاری و رمزگشایی  نام دارد. این کتاب ن

الفبای مختلــف، از یونــانی  ۱۵یکی از رسائل یافت شده در کتابخانۀ سلیمانیه است. او در کتابش 
صه ذکر می کند. ابن ُدریهم هشت روش رمزنگاری را با جزئیات و خال صورت بهگرفته تا هندی، را 

  ی کامل تشریح می کند:ها مثال
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 مثال). ٣١روش و  ٢٤جابجایی ( ·
 مثال شامل جانشینی با کلید متغیر که ابن عدالن ابداع کرد). ٢٤روش و  ١١جانشینی ( ·
 اضافه و کم کردن حروف. ·
 ده توسط ابن دنینیر.تشریح سازوکارهای مکانیکی رمزنگاری معرفی ش ·
یلۀ حساب. ابن ُدریهم روش رمزنگاری ابن دنینیر را تعمیم داده و هشت روش و وس بهرمزنگاری  ·

 باره آورده است. یندراهشت مثال 
جانشینی حرف در کلمه (چهار روش). در این روش جانشینی، حروف پیام رمز از هم جداشده و  ·

مثال ســادۀ ایــن روش پنهــان کــردن کلمــۀ  یمعادی قرار  ظاهر بهدر میان کلمات یک متن  گیرند. 
 " است.یأب لما عسیرا" یا "ضییمر ألرفت اع"علی" در جملۀ "

 کلید رمز. عنوان بهجانشینی با استفاده از یک نام خاص (حیوان، پرنده، شهر ...)  ·
 ).١١٨-١١٥ص ،١٩٩٢ قادتی(استفاده از نمادهای خودساخته به جای حروف الفبا  ·

 عنوان بــهپــردازد. او  یمی انواع رمزها، به نحوۀ رمزگشــایی بند طبقهابن ُدریهم پس از فراغت از 
دهــد و پــس از آن، بــه روش  یمز حیث طول، شرح مقدمۀ بحث، ابتدا انواع کلمات در عربی را، ا

و دیگــران  یــاتیمر(پــردازد  یمقرار گرفتن حروف در کلمــات عربــی  کنار همکندی، به بیان امکان 
  .)٣٤٩-٣٤١، ص١جلد ،١٩٨٧

ابن ُدریهم در گــام بعــدی دو روش اصــلی کنــدی، تحلیــل آمــاری و تحلیــل ترکیبــی، را بــرای 
  گیرد: یمرمزگشایی پیام به کار 

اگر دیدی که حرفی بیش از دیگر حروف [در پیام رمز] به کاررفته است پس گمان کن که آن «... 
زیاد الم اســت.  احتمال به[حرف] الف است. [حرفی] که بعد از آن بیشترین بسامد را داشته باشد 

..» آیــد . یمآنچه گمان تو را تأیید می کند این [نکته] است کــه الم در بیشــتر مــوارد پــس از الــف 
  .)٣٥١، ص١جلد ،١٩٨٧ انو دیگر مریاتی(

یج تمام تدر بهرسد تا اینکه  یمپس از آن نوبت به رمزگشایی کلمات دو حرفی، سه حرفی و .... 
یلۀ وســ بهیک متن عربی  ها آنمتن رمز شده آشکار شود. ابن ُدریهم بحث خود را با دو مثال، که در 

ی هــا روشدهد که چگونه باید  یم، توضیح و نشان اند شدهی از نمادهای ابداعی رمزنگاری ا رشته
ن اولــین بــار در . ایــکار گرفتعملی به  صورت بهتحلیل آماری و تحلیل ترکیبی را برای رمزگشایی 

ی را تشریح ا نوشتهتاریخ است که یک نویسنده با ذکر مثال و بیان جزئیات کامل، روش رمزگشایی 
  .)١٩٤، ص١جلد ،١٩٨٧و دیگران  مریاتی(می کند 
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نمادهای ابداعی که ابن ُدریهم نحوۀ رمزگشایی آن را در کتابش توضیح  یلۀوس بهنمونۀ متن رمزشده  -٣شکل 

  .)٣٥٣، ص١جلد ،١٩٨٧ و دیگران مریاتی(دهد  یم

  
  .)٣٥٣، ص١جلد ،١٩٨٧ و دیگران مریاتی(بررسی آماری متن رمز شده توسط ابن ُدریهم  -٤شکل 

یَدَمر جَـلَدکی (د 
َ
ســالمی اســت کــه بیشــتر بــه ق) از حکیمــان دورۀ ا۷۶۲علی بن محمد بن ا

کنز االختصاص ودرة الغواص فی معرفة اســرار علــم  مهارت در کیمیا مشهور است. او کتابی به نام
 ی رمزنگاری و رمزگشایی دارد. ها روشدر باب الخواص 

صــبح األعشــی فــی  المعارف مشهورش، یرةداقـلقشندی فصل هشتِم مقالۀ چهارم از جلد نهم 
مزنگاری و رمزگشایی اختصاص داده است. کار قلقشندی بر پایۀ کتــاب ابــن را به رصناعة اإلنشاء 

، و با ذکر نام ابن ُدریهم، نقل کرده است. این کتاب 
ً
ُدریهم است و بسیاری از مطالب کتاب او را عینا

  ترین اثر دانشمندان مسلمان در حوزۀ رمزنگاری بوده است. شناخته شده ها قرنتا 

 نتیجه
دهد کــه  یمی بسیار طوالنی دارد اما مطالعات جدید تاریخی نشان ا سابقهایی رمزنگاری و رمزگش

مند رمزگشــایی بــوده اســت. در ابتــدای عصــر  ی سامانها روشتمدن اسالمی جایگاه اصلی رشد 
ی هــا روشی علمی در میان مســلمانان پیشــرفت کردنــد کــه در ابــداع ها حوزهعباسیان بسیاری از 

ی. شناســ زبانین این علوم عبارتنــد از حســاب، جبــر، آمــار و علــوم تر مهمرمزگشایی مؤثر بودند. 
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پیشرفت تمدن اسالمی در مواردی چون ایجاد یک دستگاه دیوانی بزرگ، ترجمۀ آثار علمــی دیگــر 
  ها و ... موجب تسریع این حرکت بوده است.  ینیچبه زبان عربی، فراگیری تولید کاغذ از  ها تمدن

یی کــه مســلمانان در حــوزۀ رمزنگــاری و رمزگشــایی هــا کتابو دیگــر  با مطالعۀ رسالۀ کنــدی
شویم که در این حوزه مسلمانان چند سده از اروپاییان جلــوتر بودنــد. اولــین  یم، متوجه اند نوشته

م) و فرمـــا ۱۶۶۲-۱۶۲۳اقدامات روشمند اروپاییــان در زمینــۀ رمزگشــایی بــه دوران پاســــکال (
  رسد. یمم) ۱۶۰۷-۱۶۶۵(

  منابع
  .٢٠١٧آوریل  ٢٨دسترسی  "پدیا، دانشنامٔه آزاد. ویکی -رمزنگاری "

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%86%DA%AF%
D8%A7%D8%B1%DB%8C 
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  )٩ص ،میرعلم( پیوست

  (٪)محاسبات ابن عدالن  (٪)محاسبات ابن دنینیر  (٪)محاسبات کندی  حروف الفبای عربی
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  ۸٫۸۲  ۷٫۷۳  ۸٫۸۷  م
  ۷٫۴۴  ۷٫۵۸  ۷٫۵۷  ه
  ۷٫۱۷  ۷٫۲۹  ۷٫۲۶  و
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  ۰٫۷۷  ۰٫۵  ۰٫۵۵  خ
  ۰٫۶۳  ۰٫۳۸  ۰٫۴۷  ث
  ۰٫۵۵  ۰٫۳۲  ۰٫۴۱  ط
  ۰٫۴۷  ۰٫۲۶  ۰٫۴۱  غ
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  ۰٫۲۲  ۰۰۰  ۰۰۰  ض

  ۳۶۲۷  ۳۴۳۰  ۳۶۰۸  تعداد حروف متن
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  ١رمزگشایی کندی یها روشکاربردی امروزی از 

  ٢فان وردن کن، ریشرپب ادزارد، فان لنشوت تیو
  موحد انیرضا ک صیترجمه و تلخ

  مقدمه
است. هرچه  گرفته شده ، به صورتی گسترده در طول تاریخ به کارها امیپ یرمزنگاررمزنگاری، فن 

بــرای  ها امیپ، آرزوی اینکه کرد یم] رواج پیدا ها انسانراهی برای ارتباط [بین  عنوان بهبیشتر نوشتن 
قبل از  ۱۹۰۰. اولین استفاده از رمزنگاری در حدود شد یمکمتر قابل خواندن باشد بیشتر  ها بهیغر

گونــاگون  یها نشــانهحکاکی بر دیوارهای سنگی به کار رفــت کــه شــامل  صورت بهمیالد در مصر 
  غیرمعمول بود.

رمزنگاری بیشتر رایج شد. این روش بیشــتر بــرای ســخت  گونه نیابا رشد تمدن مصر باستان، 
. برای درک معنای اصلی پیــام رمزنگــاری رفت یمکردن خواندن سرودها و دعاهای مذهبی به کار 

  ، نیاز به تمرکز و حل معما بود.شد یمیک متن آشکار دیده  رتصو بهشده، که اغلب 
 ۳۰۰کامجویانۀ هندی)، در حدود  یها متناز رمزنگاری در کاما سوترا ( یتر یمعمولبه شکل 

است. در این روش عشاق بایــد  عشاق اشاره شده خطر یبراهی برای ارتباط  عنوان بهقبل از میالد، 
به دیگری بفرســتند بــا  خواهند یمخاب کنند و هر حرف پیام را که از حروف الفبا را انت ییها جفت

 عکس بهدیگری جایگزین کنند و 
ً
حرف انتخاب شده آ و ه باشد هر حرف آ باید بــا  اگر جفت. مثال

  حرف ه و هر حرف ه باید با حرف آ جایگزین شود.
. روشی که او برای رمزنگاری کرد یماستفاده  شیها امیپ رمز کردنژولیوس سزار نیز از رمزنگاری برای 

. در این روش، هر حرف الفبا با حرف سوم پس شود یمهنوز هم با نام رمز قیصری شناخته  کرد یماستفاده 
  اند.  نشان داده شده ۲و  ۱رمزنگاری در شکل  یها روشاز این  ییها مثال. شود یماز خودش جایگزین 

                                                    
هایی است که در کارگاه  یکی از سخنرانی A Modern Application of Kindi’s Cryptanalytic Techniquesبا عنوان این مقاله  .١

عرضه  ۱۳۹۲ریاضیات و هنر خانۀ ریاضیات اصفهان توسط دانشجویان پروفسور یان پ. هوخندایک از دانشگاه اوترخت هلند در بهار 
  (بخش انگلیسی).  12-8، ص ۱۳۹۲ابستان ، ت۱۱، پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران، شمارۀ خبرنامۀ تاریخ علمبرگرفته از  شد.

2. Wiet van Lanschot, Edzard Scherpbier, Koen van Woerden 
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  قیصری یرمزنگار – ۱شکل

  
  کاما سوترا یرمزنگار - ۲شکل

 
ً
 یا نشانهگوناگون رمزنگاری ایجاد شده بود. ولی هیچ  یها روشپیش از تمدن اسالمی  احتماال

است. رمزگشایی دانــش شکســتن  از ابداع حتی یک روش سادۀ رمزگشایی [تا آن زمان] پیدا نشده
غربــی  یها تمــدنرمزگشــایی بــه  یهــا روشابداع  ها مدتروشمند است. تا  صورت به ها امیپرمز 

  .شد یمنسبت داده 
کــار در ایــن حــوزه شــناخته  نیتــر یمیقد عنوان بهم ۱۶۵۴مکاتبات بین فرما و پاسکال در سال 

که اولین کار در این حوزه در قرن نهم میالدی/سوم هجری  دهد یم. اما کشفیات جدید نشان شد یم
  است. در جهان اسالم توسط کندی انجام شده

کند، و این امر اغلب به ترجمــۀ  یآور جمعرین دانش ممکن را بیشت خواست یمتمدن اسالمی 
از زبانهای بیگانه نیازمند بود. خلیفه مأمون بیت الحکمه را بنا کرد تا بســیاری از  ییها نوشته دست

  ترجمه شود. ها نوشته دستاین 
ــش اعــراب را از  ــالش دان ــن ت ــا زبانای ــی از  ه ــترش داد. برخ ــیار گس ــه بس ــای بیگان و الفباه

این امر اغلب در مورد  یا گونه به شد یمگوناگونی که باید ترجمه  ییها نوشته دست رمزنگاری شده بود. 
قرار مربوط به جادوگری و کیمیاگری صادق بود. زبان عربی هم مورد مطالعۀ وسیع  یها نوشته دست
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موضوعی مهم برای مطالعه در نظر گرفته  عنوان به. خود زبان عربی چون در قرآن به کار رفته بود گرفت
ید و شد یم اعراب به تحقیق در بسامد حروف، همسایگی حروف، تجو   پرداختند. یشناس لغت. 

تمدن اسالمی شاهد سطح بسیار باالیی نامعمولی سواد بود که شرط مهم مطالعه و فهم قــرآن 
یسان دیگر هم رشد سواد را به ورود کاغذ شد یممحسوب  . برای دهند یماز چین نسبت . تاریخ نو

خوانــده  هــا آنتوسط دریافت کنندۀ واقعــی  ها امیپکه  شد یمادارۀ موفق یک امپراتوری بزرگ، الزم 
. در بســیاری از شــد یمــکسانی که توانایی خواندن داشــتند، ایــن نیــاز بیشــتر  شدن شتریبشود. با 

دانــش رمزنگــاری جــزو وظــایف  نوشــته شــده بــود یساالر وانیدکه دربارۀ فنون  ییها نوشته دست
  . در نتیجه، دانش رمزنگاری رشد کرد.شد یمذکر  ساالران وانید

  رسالۀ کندی
، در کتابخانــۀ ســلیمانیۀ ۴۸۳۲یکتــا، ایاصــوفیه  ۀنوشــت دستقسمتی از یــک  عنوان بهرسالۀ کندی 

اســت.  منتشــر کــرده ۲۰۱۰است. فواد سزگین چاپ عکسی این نسخه را در سال  استانبول موجود
چاپ سزگین  ۳۹۴تا  ۳۸۳ایاصوفیه است و در صفحات  ۀنوشت دست ۶۰رسالۀ کندی بخش شمارۀ 

ش ۱۳۸۲م/۲۰۰۳علم و الطیان در سال میر است. ترجمۀ انگلیسی این رساله توسط مریاتی،  آمده
  و در اینترنت قابل دستیابی است. منتشر شده

یک نمودار عرضه  صورت بهاست  ناختهش یمرمزنگاری را که  یها روش یبند طبقهکندی ابتدا 
 این نمودار شامل مجموعۀ  ١.کند یم

ً
رمزنگاری است، و بحــث بعــدی او  یها روشبزرگی از  نسبتا

  ساده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. ییجا جابهدربارۀ رمزگشایی در روش 
تحلیل بسامدی  است. اولین اصل سه اصل پایه برای خواندن متن رمزنگاری شده عرضه شده

با بسامد حروف یک متن آشکار  ها آنظاهرشده در متن رمزنگاری شده و مقایسۀ بسامد  یها نشانه
دو یــا ســه  یهــا بیترک[به همان زبان] است. اصل دوم استفاده از بسامد ( یا بررسی به کار نرفتن) 

م کشف کلمــات . اصل سوکند یماحتماالتی را ممکن  کنار گذاشتنحرفی است که حدس زدن یا 
 محتمل به روش "سعی و خطا" است. 

ً
که با یک زبان  ییها متناستفاده از این امر که بسیاری از  مثال

 . شوند یمبه یک روش آغاز  شوند یمخاص نوشته 
ً
عربی اغلب با جملــۀ "بســم اللــه  یها متن مثال

  .شوند یمالرحمن الرحیم" شروع 
شرح شناخته شده از اصل اول، یعنی تحلیل بسامدی، است. این رساله  نیتر کهنرسالۀ کندی 

در یــک مــتن  ها نشــانهدارای جدولی از بسامد حروف الفبای عربی است. پس از محاسبۀ تحلیــل 

                                                    
  . میراث علمیرمزگشایی در دورۀ اسالمی ..." و "رسالۀ ... کندی ... در رمزگشایی" در همین شماره از  یها شهیر. بنگرید به مقالۀ "١
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این بسامد را با بسامد حروف الفبای عربی مقایسه کــرد (بیشــترین  توان یمرمزنگاری شدۀ عربی، 
 گاری شده متن رمزن یها نشانهتکرار در 

ً
الف است و همین طور الی آخر) تا حروف ممکن  احتماال

ممکن و غیرممکن در زبان  ییتا سهرا حدس زد. کندی فهرست مبسوطی از ترکیب حروف دوتایی و 
  .دهد یمعربی را نیز به دست 

  کندی ۀبه کارگیری رسال
ی یک متن رمزنگاری شده او را برای رمزگشای یها روشکارآیی  میتوان یممعرفی اثر کندی،  پس از

این تمرین شامل یک نوشتۀ کهن فارسی است که آن را با استفاده از فونت وینگدینگز  ١ارزیابی کنیم. 
. اگــر دهــد یمــ. هر نشانۀ متن رمزنگاری شده یک حرف الفبای فارسی را نشان میا کردهرمزنگاری 

روشنی در رسالۀ  یها اشارهست. ا آن حرف دو بار آمده رمز شدهمشّدد بود در متن  صورت بهحرفی 
  است. کندی وجود دارد که او هم همین کار کرده

  متن فارسی رمزنگاری شده با فونت وینگدینگز در زیر آمده است:

  
  :دیگو یم. او میریگ یماکنون روش کندی را به کار 

 یا اندازه بهاز آن زبان پیدا شود که  یا نوشته[ابتدا باید] پی ببریم آن کتاب به کدام زبان است و 
 میشمار یمموجود در آن را  یها حرفباشد که در یک جلد یا مانند آن قرار گیرد. پس تعداد هر یک از 

: میسینو یم ردیگ یمو روی حرفی که پس از آن قرار  میسینو یمشمارۀ یکم را  ها آنو روی بیشترین 

                                                    
1. Wingdings 
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 ها حرف: سوم، و به همین گونه تا به همۀ میسینو یمدوم، و بر روی آن که در فراوانی در پی آن است 
را  هــا حرفبه رمزش پی ببــریم، پــس همــه گونــه  میخواه یمکه  مینگر یمبرسیم. سپس در کتابی 

حــرف نخســتین  عنوان بــه، پــس آن را مینگــر یمــو بــه بیشترینشــان در شــماره  میکن یم یبند دسته
و  میکن یم یگذار نشانهحرف دوم  عنوان بهدر پی آن است  اش یفراوانو آن را که  میکن یم یگذار شماره

و به همین ترتیب ادامه  میکن یم یگذار نشانهحرف سوم  عنوان بهحرفی را که در فراوانی بعد از آن است 
  ١کنیم به پایان برسد. اش ییرمزگشا میخواه یمکتاب رمزنگاری شده که  یها حرفتا همۀ  میده یم

"متن آشکار"  عنوان بهبا استفاده از تحلیل بسامدی الفبای فارسی از مطالعات جدید  میتوان یماکنون 
  خود استفاده و آن را با تحلیل بسامدی متن "اصلی" رمزشده مقایسه کنیم. نتیجه در جدول زیر آمده است.

  
                                                    

  آمده است.میراث علمی . برگرفته از رسالۀ کندی که در بخش رسائل همین شمارۀ ١
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 " <=نتیجه بگیریم که " سرعت به میتوان یم
ً
الف است. حال، بــا آزمــایش بســامد چنــد  احتماال

به آهستگی شروع به شناختن کلمات کنیم. این قســمت رمزگشــایی بــا روش  میتوان یمحرف دیگر 
قسمتی از روش علمی و تحلیلــی  مینیب یمکه  طور همانو به هرحال  شود یم"آزمون و خطا" انجام 

تن فارســی رمزگشــایی شــده در پایــان ایــن خواننده بســتگی دارد. مــ یشناس زبانکندی به بصیرت 
  است. یادداشت آمده

  نتیجه
رانی امروز نشان داد که این رساله جدای از ندی و کاربرد آن در کارگاه و سخنمطالعۀ رسالۀ ک

جالب است که با وجود قدمتی هزار ساله،  یها تیجذاب تاریخی، همچنان ارزش عملی دارد. 
یک مقدمه برای تحلیل رمز مورد استفاده  عنوان به تواند یممتوجه شدیم که رسالۀ کندی هنوز 

  قرار بگیرد.
که قصــد دارد  سدینو یم. کندی خودش کند یمرسالۀ کندی یک نظام روشن گام به گام عرضه 

سطح توضیحات کندی بسیار باالست. او به  تحلیل  یها روش"یک کتاب روشن و موجز" بنویسد. 
. در دهــد یمــاز تحلیل رمز به هر زبانی را به دست  یا نهیزمو بنابراین  پردازد یمعام  صورت بهرمز 

چرا که بیشتر تحلیلگران رمز عرب، که پس از او  اند بودهدورۀ اسالمی، توضیحات او بسیار روشن 
 آمدند، کارشان را بر اساس کار او قرار دادند. 

ً
رسالۀ او منبع اصلی رسالۀ تحلیل رمز ابن ُدَنیَنر  مثال

  حدود سه قرن بعد بود.در 
مرجعــی در تحلیــل  عنوان بهحتی امروز، با توجه به توضیحات و کارگاه ما، ثابت شد که اثر او 

مختلــف  یهــا روشرمز برای مبتدیان مفید است. با استفاده از توضیحات و شــرح کنــدی دربــارۀ 
 را در زمــان یک متن رمزنگاری شده با روش جایگزینی ســاده  توانند یمرمزگشایی، مبتدیان 

ً
 نســبتا

  کمی رمزگشایی کنند.
اثر شناخته شده در حوزۀ رمزگشایی است. اما این رســاله  نیتر کهنکه مطالعه کردیم  یا رساله

کنــدی  میبــر ینمــکه گمان  رود یمبا چنان جزئیاتی نوشته شده است و به چنان عمقی در موضوع 
 شد. ذکر شده در رساله را خودش ابداع کرده با یها روشتمام 

ً
او از دانــش رمزگشــایی کــه  احتماال

در زمانش موجود بوده برای نوشتن این راهنما استفاده کرده است. اشکال کار در اینجا است که او 
 میتــوان یمــایــن ادعــا را تأییــد کنــیم. آنچــه  میتوان ینم، پس دهد ینمبه کسی ارجاع  اش رسالهدر 

بگوییم این است که سبک نوشته بسیار شبیه یک راهنمــا اســت کــه از یــک اثــر مکشــوف اصــلی 
قبل از کندی بتواند به کشف توصیفی از تحلیل بســامدی  یها رساله. شاید مطالعۀ دهد یمگزارش 

  منجر شود.
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  پاسخ متن فارسی رمزنگاری شده:
 اگرچــهد. تــره فــروش یــا بقــال آدمی اسطرالب حق است، اما منجمی باید کــه اســطرالب را بدانــ

و  ها برجفایده گیرد و به آن اسطرالب چه داند احوال افالک را و دوران و  آنچهاسطرالب دارد، اما از 
و انقالب را الی غیر ذلک؟ پس اسطرالب در حق منجم سودمند است که: من عرف نفسه  راتیتأث

  فقد عرف رّبه.
 مولوی] فیه ما فیه[برگرفته از 
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  علم خیتار ۀنیدر زم فرهنگ ۀفصلنام یها نامه ژهیو

  ١افشار یصدر نیغالمحس

 یو مطالعات فرهنگــ یپژوهشگاه علوم انسان یاز سو ۱۳۸۸ -۱۳۶۷ های سالدر  فرهنگ ۀفصلنام
بر عهــده  یخرمشاه نیو بعدها بهاءالد یاردکان یآن را نخست رضا داور یری. سردبشدیمنتشر م

  . کردیبود و تعداد صفحاتش در هر شماره فرق م یریوز هیداشتند. قطع نشر
 یانیــرا جعفــر آقا ها آن یریعلم اختصاص داشت که دب خیفصلنامه به تار نیا یهاشماره یبرخ

  هاست.شماره نیمقاالت ا یدار بود. قصد ما معرفعهده یچاوش
  ٭٭٭

 ۀص+ صــفح ۴۱۴. ۱)، ش۱۳۷۶(۱۰س -۴)، ش۱۳۷۵(۹. سعلــم خیتــار  ۀژیــ. و فرهنــگ
  .یسیو انگل یعنوان و فهرست فارس

  .۱۲ -۱محقق. ص  ی. مهددرآمد
آنــان علــم را  دهــدینشان م یدانشمندان اسالم یعلم یکارها یضمن برشمردن برخ سندهینو

  :گفتیم یرازیش نیالدهمچنان که قطب شمردند،یضرورت م کی نداریفرد د یبرا

کرد و چه  دیاست که با یزیتا نداند چه چ رایتا علم نبود تقوا ممکن نباشد. ز
 ســتهیچگونــه کنــد و بــه شا زیــپره ستیکرد، از ناشا دیکه نشا است یزیچ

  چگونه مشغول شود؟

و  پرداختنــدیم گرانیو نقد آثار د حیبه ترجمه، شرح، تصح ،یعلم های کتاب فیدر کنار تأل و
 نوسیجــال یالشــکوک علــ ۀدر رســال ی. همچنان که رازدندیکوش یدر حفظ حرمت آنان م شهیهم

  : دیگویم میالحک

از هرکس مرهــون منــت او هســتم. از او  شیام که بپرداخته یمن به مقابله با کس
از حق خواجه بر بنده  شیو حق او بر من ب ام شده ییاو راهنما ۀلیمند و به وسبهره

                                                    
  .یعلم راثیم راستاریمترجم، و س،ینو علم، فرهنگ نگار خیتار .١
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خود است. صناعت طب و فلسفه  ۀرندیگبر نعمت نعمتیو استاد بر شاگرد و ول
 بیو طب ردیپذ یو قبول گفتار آنان و مساهلت و مسامحت را نم سانیبه رئ میتسل
  را انتظار ندارند. میتسل نیخود چن انیاز شاگردان و دانشجو زین لسوفیو ف

  :سدینویم وسیبطلم یالشکوک علدر آغاز کتاب  زین ثمیه ابن

ـ هرچند  میافتی یمواضع اشتباه و موارد متناقض لتیمرد بافض نیما در کتاب ا
چشم میدید -است زیناچ دهیمواضع در برابر آنچه او درست به هدف رس نیا

او را مــورد  های کتاباست که  یتجاوز به حق و ستم بر کسان ها آناز  یپوش
  .دهندیمطالعه قرار م

  .۴۷ -۱۳ رضا. ص اهللا. فضلعلم و عرفان رامونیپ
را  یاضــیآن صــراحت ر یعرفــان یها مضــمونشعر و  دهدینشان م ییهابا ذکر نمونه سندهینو

بــه  یاز زبان یشعر ۀمفهوم واحد را افاده کنند. گاه ترجم کی ییمردم در هرجا ۀهم یندارند که برا
 نیچن یجبر ۀجمل ای یهندس یۀقض کیحال آنکه  سازد،یم یته ییبایز ایآن را از مفهوم  گریزبان د

  : کندیم شنهادی. او پستین

و  یاز علــوم انســان ییبها گران ۀنیگنج شیکشور ما از هزار و چند صد سال پ
گاه بــود کــه  دیبا یفرهنگ خود گرد آورده است. ول ۀرا در خزان یهنر کالم آ

 یهــا دانشدارنــد.  یو نوســاز شیرایــو پ شیبه آرا ازین زیکهن ن یهانهیگنج
نو  یها نگرشو  حاتبه کمک ابزار روز و اصطال یستیرا با یو آثار ادب نیشیپ

فرهنگ مردم روزگار بخواند و مورد عالقه و  اتیآراست که با مقتض یا به گونه
  باشد. شانیا یمعنو یهاخواسته یپاسخگو

  .۹۴ -۴۹. ص درزادهیح قی. توفیعثمان یبه امپراتور  رانیا یعلما مهاجرت
 ییو شکوفا رانیدر ا یناامن وعیبا ش ،یموریچگونه پس از مرگ شاهرخ ت دهدینشان م سندهینو

 نیو ا رندیگیم شیرا در پ یرا ه کشور عثمان یرانیو هنرمندان ا بانیدانشمندان، اد ،یعثمان یامپراتور
  . ابدییدامه ماتا زمان قاجار  یمهاجرت به هند و عثمان انیجر

  .۱۰۹ -۹۵. ص یمنصور نجوم - ذوالفنوناهللا . هبةاسطرالب
 نیــیارتفــاع، تع افتنیرا در  شیآن، کاربردها یاقسام اسطرالب و اجزا یمقاله پس از معرف نیا

وقت طلــوع و غــروب، عــرض رودخانــه، مســاحت  نییساعت، تع نییاز کواکب، تع کیطالع هر 
  . کندیم انیکوه ب یعمق چاه و بلند ن،یزم
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  .۱۲۱-۱۱۱. ص ییطباطبا طیمحمد مح دی. سینید خیو تار  میتقو 
  شده است. انیو مسلمانان ب یحیگوناگون مس یهافرقه ان،یهودی میتقو یمقاله مبنا نیا در

  .۱۴۱ -۱۲۳. ص رشکی.احمد ببر آن یجالل یشمار  گاه ریما و تأث یکنون یشمار  گاه
  : دیگویم سندهینو

 .بــود یقمــر -یشمس ،یبابل میاز تقو یرویدر آغاز با پ رانیا یباستان میتقو
شد. اقوام  لیتبد یبه سال شمس یمصر میپس از فتح مصر با اقتباس از تقو

شــان بــر محاسبه که آنجااز  یول گرفتند،یروزه م ۳۰ماه  ۱۲سال را  ییابتدا
، نخســت هــر ســه ها فصل رییبا تغ ها ماه قیتطب یبود، برا یاساس ماه هالل

 کیــ شــتریدقت ب یبرا انیونانی. سپس گرفتندیماه م ۱۳بار سال را  کیسال 
ماه  ۱۳ یسال دارا ۳ماه و  ۱۲ یسال دارا ۵ساله را در نظر گرفتند که  ۸ ۀدور

 ۱۲ساله اصالح کردند که شامل  ۱۹ ۀدور کیبود. بعدها باز آن را به صورت 
  ه بود. ماه ۱۳سال  ۷ماهه و  ۱۲سال 

و  یگــوریدر آن و اصالح گر سهیو مشکالت مربوط به کب یالدیم خیتار انیبه ب سندهینو سپس
  .پردازدیم رانیا یکنون یشمس میو تقو یجالل میتقو

. یچاوش یانی. جعفر آقامعظمه ۀبغداد تا مک ۀفاصل ۀمحاسب یبرا یبوزجان یابوالوفا روش
  .۱۵۵ -۱۴۳ص 

در  یکه بوزجان پردازدیم یبوزجان یابوالوفا معرفة االبعاد المساکن یف ۀرسال یبه معرف سندهینو
  .دهدیرا هم به دست م گرید یمسافت شهرها نییمسافت بغداد و مکه، روش تع نییآن ضمن تع

. ص زادهیصــنعت ونیهمــا ۀ. ترجمــیا. س. کنــد -واردندر . ب .ل. وان انیعالم پارســ سال
۱۵۷- ۱۸۷.  

 ها آن ۀقران هم انشیدر آغاز برج حمل قرار داشت و پا اراتیس ۀبوده که قران هم یسال عالم زمان آغاز
مقاله بر اساس دو  سندگانی. نودانستندیم یدیسال خورش ۳۶،۰۰۰را برابر  نیبرج حوت است. ا انیدر پا

 شاه جیزم، که همان ۴۵۰سال  یالدر حو یکیاند، داشته جیدو ز انیرانیمعتقدند ا نامیب یانسخه از رساله
  ترجمه شد. یق به عرب۱۷۴در سال  شاه جیزم. ۶۱۰مربوط به حدود سال  جیز یگریاست و د
  .۱۹۵ -۱۸۹. ص ادی. محمدرضا صیطول ماه هالل راتییتغ ۀدور 

کند  یمختلف فرق م ینجوم یها عاملبر اثر  یهالل یها ماهطول  دهدیمقاله نشان م ۀسندینو
 مــاهدور  ۱۱۲ ای۱۱۱در هر  راتییتغ ۀدور نی. ارسدیم قهیدق ۲۱ساعت و  ۷تفاوت حداکثر به  نیو ا

  .شودیتکرار م گرد
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  .۲۲۵ -۱۹۷. ص درزادهیح قیتوف ۀ. ترجمنگیک یآنتون دیوی. داسالم نیدر خدمت د علم
و  یهالل یها ماهضرورت شناخت اوقات نماز، سمت قبله، آغاز  شودیمقاله نشان داده م نیدر ا

  علوم در جهان اسالم بوده است. جیترو یها عاملحساب ارث از 
. یائیــاح یعلــ اهللا. ماشــاءها میتقو و  ها سفرنامهدر  یقمر  یهجر  میاختالف در تقو  یبررس

  .۲۶۶ -۲۲۷ص 
در ســال  دهــدینشــان مــ یطالقــان اهللاتیــحــج شــادروان آ ۀاز سفرنام یبا نقل مطالب سندهینو
و عربســتان دو روز اخــتالف داشــته اســت. ســرانجام  رانیدر ا حجهیق آغاز ماه ذ۱۳۷۱ش/ ۱۳۳۱

 یو پاسخ او را ع پرسدیم یویباقر ه دیموضوع را از شادروان س یطالقان اهللا تیآ
ً
 ر. دکنــدینقل م نا

و تقدم و تأخر غروب آفتاب ممکــن اســت موجــب  ییایتفاوت طول جغراف شودیآنجا نشان داده م
هالل ماه نو دســت  تؤیر یشود، چون برا گریآن در شهر د تیرؤشهر و عدم  کیهالل در  تؤیر

  گذشته باشد. دیاز غروب خورش قهیدق ۴۰ دیکم با
  .۲۸۳ -۲۶۷محقق. ص  ی. مهددر اسالم طب
و  یانیســر ،یپهلــو ،یونانیآثار  ۀترجم ۀبر شالود یطب اسالم شودیمقاله نشان داده م نیدر ا

 ،یراز ،یابن ربن تبر یمانند عل ،یپزشکان اسالم یسوم هجر ۀآغاز شد و از آغاز سد تیسانسکر
پرداختنــد،  یو داروپزشــک یپزشــک هــای کتاب فیبــه تــأل یرونــیو ب ینــورید ،نایســ ابن ،یاهــواز

گذراندن امتحــان  یپزشک ۀاشتغال به حرف یشهرها برا یدر برخ یشد، حت سیتأس ییها مارستانیب
 آموختندیفلسفه هم م یپزشکان برجسته به شاگردانشان عالوه بر پزشک یدانسته شد. برخ یضرور

  .دانستندیم یپزشک ضرور یو دانستن فلسفه را برا
  .۳۰۹ - ۲۸۵هوشنگ اعلم. ص  ۀ. فرانتس روزنتال. ترجمفصل بقراط نیبر نخست یعرب یرهایتفس

اســت کــه آن را  یونــانیدانشمند  نیا یو اخالق یپزشک یهاهیاز توص یامجموعه فصول بقراط
ترجمه کرده است. فصل اول  یبن اسحاق به عرب نیاند و حنکرده ریشرح و تفس گرانیو د نوسیجال

عبارت را به  نیا یاریکسان بس» است. یعمر کوتاه است، صناعت طوالن« :شودیآغاز م نیآن چن
  اند.کرده ریگوناگون تفس یها صورت
بار  یبحث   .۳۱۷ -۳۱۱. ص یکرامت ونسی. هیاالدو  قیعن الحقا هیاالبنمنابع  ۀدر

ابــو منصــور موفــق  فیتــأل ،یموجود به زبان فارس یمتن داروپزشک نینخست هیکتاب االبن
مقالــه  ۀســندیکــرده اســت. نو یســیق رونو۴۴۷آن را در ســال  یطوس یاست که اسد یهرو

 فیتــأل یســمحون و رازابــن ون،یسرابابن یعرب یها نوشتهآن را بر اساس  یمعتقد است هرو
  کرده است.

  .۳۲۵ -۳۱۹پور. ص  یبهناز هاشم ۀ. ترجمسین. س. پوسیبر بطلم ثمیابن ه نقد
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قرار داده است. ابن  یرا مورد بررس وسیبطلم یالشکوک علبه نام  ثمیابن ه ۀمقاله رسال ۀسندینو
  :دیگو یرساله م نیدر آغاز ا ثمیه

 خوانــد،یمــ قتیحق یرا با هدف شناخت و تحر یعلم های کتابکه  یکس
مخالف و متخاصم بدل شــود  یمنتقدخود به  ۀدر موضوع مورد مطالع دیبا

که  یکند و در حال دجهات نق ی... و آن نوشته را از هر نظر و با توجه به تمام
بنگــرد و اجــازه  دیــبا نظر ترد زیبه خود ن شود،ینقد آن اثر م ریدرگ نیچن نیا

  باشد. شیاندو سهل ریگ آسانندهد که (در مورد موضوع نقد خود) 

 کنواختی یبا حرکت ارهیاز پنج س یکی ریاگر مرکز فلک تدو رد،یگیم رادیا وسیبطلمبر  ثمیابن ه
نخواهد  کنواختیحول مرکز فلک حامل  ریبچرخد، حرکت مرکز فلک تدو ریالمس معدلحول فلک 

 ها دهیپده یتوج یرا برا یا نشدهاثبات  یهاهینظر وسیاست که بطلم نیا ثمیابن ه گریبود. اعتراض د
  .ستین دییقابل تأ یدانشمندان معمول است، ول انیهرچند در م ن،یو ا کندیمطرح م
  .۳۲۹ -۳۲۷افشار. ص  رجی. اقنات در کتاب فروغستان حفر

و  یحســابدار اق،یحســاب ســ ۀدربــار یفــروغ اصــفهان یمحمدمهــد فیتأل فروغستانکتاب 
از  یا قطعهافشار  رجی. شادروان امیاکرده یآن را معرف هینشر نیدر هم نیاز ا شیاست و پ یگریمنش

ســوراخ کــردن  ۀمصور دربار یشده است کتاب ادآوریقنات نقل کرده و  یترازبند ۀکتاب را دربار نیا
از  یاشده بود که نسخه میتقد یآقاس رزایترجمه و به حاج م یبه فارس قیبا مته و حفر چاه عم نیزم

  موجود است. رانیا یمل ۀآن در کتابخان
  .۳۵۲ -۳۳۱. ص بخش تاج. حسن رانیا شمیابر 
و تجــارت و  یشــمیابر یهــاپارچه دیو تول شمیپرورش کرم ابر ۀدربار یمقاله اطالعات ۀسندینو

 شــمینــژاد کــرم ابر یها نقل کرده و نابودو سفرنامه ییای،جغرافیخیتار های کتابصادرات آن را از 
 نیــا ینــونبه وضــع ک یااشاره چیدر مقاله ه یشده است. ول آورادیرا در اواخر قرن گذشته  یرانیا

  .شودینم دهیصنعت د
  .۴۱۴ -۳۵۵. ص کتاب یو معرف نقد

  .   ۳۷۴ -۳۵۵. ص پوری. بهناز هاشمیطوس نیرالدینص فیتأل ئةیعلم اله یف التذکرة
در جهان اسالم به شــمار  یاخترشناس های کتاب نیتر مهماز  یکی ئةیعلم اله یالتذکرة ف کتاب

 ح،یکتاب را در دو مجلد با مقدمــه، تصــح نیا ۱۹۹۳در سال  نگریاشپر یانتشارات ۀ. مؤسسرود یم
  اثر پرداخته است. نیا یمقاله به معرف نیدر ا سندهیرجب منتشر کرد. نو لیجم ١ضیترجمه و شرح ف

                                                    
 است. » فائز«درست آن  .١
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  .۳۸۱ -۳۷۵. صشیراندی. الهه خثمیابن ه المناظرکتاب  یو معرف نقد
  است.  ینورشناس ۀنیدر زم یاسالم عیاثر مهم و بد نینخست زین ثمیابن ه المناظر کتاب

(جلــد  المنــاظراول تا سوم کتــاب  یهامقاله یسیانگل ۀمربوط است به ترجم ینقد و معرف نیا
راهنمــا (جلــد دوم) از  یها فهرســتو  یقــینامــه، جــداول تطبواژه ،یخیتار ریاول) و مقدمه، تفس

  واربورگ منتشر کرده است. یانتشارات ۀمؤسس ۱۹۸۹صبره که در سال  دیعبدالحم
ه هی. حسن فقکتاب یمعرف

ّٰ
  . ۴۱۴ -۳۸۳.ص یعبدالل

و  ی. شــرکت انتشــارات علمــیالهــاد وســفی قی. تحقیرونیب حانی. ابورالجواهر یالجماهر ف
  ص. ۵۲۶. ۱۳۷۴. یفرهنگ

 ۀ. ترجمــیآن). ابوالقاسم زهــراو یو ابزارها ی(بخش جراح فیلمن عجز عن التعر فیالتصر
  ص.۲۷۸+ ۵۰. ۱۳۷۴دانشگاه تهران.  یمطالعات اسالم ۀمحقق. مؤسس یمهد -احمد آرام

و  ی. شرکت انتشارات علمزادهیصنعت ونیهما ۀباور. ترجم گهی. اوتو نوقیدر عصر عت قیعلوم دق
  ص. ۱۴+۳۱۲+۸. ۱۳۷۵. یفرهنگ

. شــرکت انیــناصــر موفق ۀ. ترجملیدانلد ه -الحسن وسفی. یاسالم یمصور تکنولوژ خیتار
  ص. ۴۰۷+ ستی. ب۱۳۷۵. یو فرهنگ یانتشارات علم

و  یآذرتــاش آذرنــوش. پژوهشــگاه علــوم انســان ۀ. ترجمــی. ابونصــر فــارابریکب یقیکتاب موس
  ص.۶۰۵و سه + ستی. ب۱۳۷۵. یمطالعات فرهنگ

. ۱۳۷۵. یو مطالعات فرهنگ ی. محمد زاوش. پژوهشگاه علوم انسانمیقد رانیدر ا یشناسیکان
  ص. ۶۳۴چهار +  و ستیب

محمــدجواد  ۀ. ترجمــیجــزر الزمــانعی. بدلیصناعة الح یالعلم والعمل النافع ف نیالجامع ب
  چاپ. ری. زیسینف درضایحم -جاهرفعت دیسع -ناطق
 ۱۳۸۰. در ســال یدر تمدن اسالم کیمکان یمهندس یو عمل ینظر یمبانکتاب به نام  نیا

 یدر قطــع رحلــ یرنگــ یتابلو ۱۶ص+  ۷۰۵+  کی و هفتاد در یمرکز نشر دانشگاه یاز سو
  منتشر شد. 

  ٭٭٭
س  -۴)، ش۱۳۸۱( ۱۵س  ).۱( یطوســ نیرالدیبزرگداشــت خواجــه نصــ ۀژیــ. و فرهنــگ

  ص. 247+ ۳۷۳. ۱)، ش ۱۳۸۲(۱۶
  .۲۴-۱. صیچاوش یانی. جعفر آقایطوس نیرالدیاز نگاه خواجه نص یخطوط متواز  یتئور 
از  یاریبســ یذهنــ ۀاز همــان آغــاز مشــغل یخطوط متواز ۀدربار دسیپنجم اقل ۀاثبات مصادر ۀمسئل

و خواجــه  امیــخ ثم،یــابــن ه ،یجوهر ،یزیریثابت بن قره، ن زیبوده است. در جهان اسالم ن دانانیاضیر
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ن مبحــث یــبــه ا ریاز خواجــه نصــ هیشــاف ۀرســالتــالش کردنــد.  نهیزم نیبودند که در ا یاز کسان رینص
  : دیگویمقاله م ۀدسنیاختصاص دارد. نو

 سیدر آن است کــه برهــانش توســط والــ یکار طوس تیاهم یخیاز نظر تار
نه تنها به اروپا راه  قیطر نیترجمه شد و بد ینیبه زبان الت ییاروپا دانیاضیر
اثبــات اصــل  یبــرا ییاروپــا دانانیاضــیرتالش  یبرا یبلکه سرآغاز افت،ی

نــوزدهم بــه کشــف  قــرنبــاالخره در  هــا تالش نیــشــد. ا دسیــموضوع اقل
  منجر شد. یدسینااقل یها هندسه

نجــوم  یبــا دســتاوردها دگاهیــد نیــا ۀســیدانشــمند طــوس و مقا دگاهیــکاذب از د صبح
  .۴۰ -۲۵. صیزدی یاهیگ درضای. حمیامروز 

مهــم اســت.  یمراسم عبــاد یمسلمانان از لحاظ اجرا یشناخت صبح صادق و طلوع فجر برا
 یها ماهدر  ژهیومغرب که به ایدر سمت مشرق  دهیکش یاست به صورت خط یادهیصبح کاذب پد

 دهیــپــس از غــروب آفتــاب د بهشــتیو ارد نیفــرورد یها ماهصبح و در  دنیاز دم شیمهر و آبان پ
  کرده است.  یصبح کاذب را منتشر و آن را بررس انیخواجه در ب ۀمقاله رسال ۀسندی. نوشود یم

 یانیــجعفــر آقا ۀ. ترجمــزادهی. جواد همــدان(در نجوم) لیتابع م انیدر ب ریخواجه نص روش
  .۴۶ -۴۱. صیچاوش
مقالــه  ۀســندی. نوشــودیگفته م یآسمان یتا استوا رةالبروجیدلخواه از دا یانقطه ۀبه فاصل لیم

 یســیداده است. متن انگل حیتوض یلخانیا جیزتابع آن بر اساس  نییتع یرا برا ریروش خواجه نص
  شماره منتشر شده است.  نیمقاله هم در هم

بار  یسخن   .۶۴ -۴۷. ص یحسن طارم ۀ. ترجمنگتونیوی. جان لریخواجه نص ۀتذکر  ۀدر
است که از نظر محتــوا  ینمونه از متون نینخست ئةیالهیالتذکرة فمقاله کتاب  ۀسندینو ۀدیبه عق

 یادیــو بن قیــعم یبــه صــورت ینجــوم نیاز عناو یاگسترده ۀداشتند و به دامن ریو فراگ یعموم ۀجنب
بود. آنگــاه  ودبعد از خ یآثار نجوم یبرا ییاثر الگو نیبودند. ا عیبد یو شامل مباحث پرداختند یم

  .پردازدیم تذکرهمطالب کتاب  فیبه توص سندهینو
هــارتنر.  یلــی. ومراغــه ۀبا ابزار رصدخان ها آن ۀو رابط نگیچمالوت یآالت نجوم ییشناسا

  .۱۱۵ -۶۵. ص یناصر کنعان ۀترجم
هــا و م نقشــه۱۲۶۷نــام بــرده شــده کــه در ســال  نــگیبه نام چمالوت یاز شخص ینیدر منابع چ

ب یاسالم یاز کشورها یکیرا از  یاز هفت آلت نجوم ییها نمونه قــاآن امپراتــور  یالیبه دربــار قــو
  برده است. نیچ یمغول
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محمــد ابــن  نیالــدشخص جمال نیاست که ا دهیرس جهینت نیخود به ا قاتیدر تحق سندهینو
بنا کند  یااست که هالکو خان نخست از او خواست تا رصدخانه ١یالنجار دیطاهر ابن محمد الس

دو نــوع مختلــف  ن،یالشعبتالحلق، ذاتآن هفت آلت هم عبارت بوده است از ذات .رفتیو او نپذ
  اسطرالب. کیو  نیزم ۀکر ،یفلک ۀکر ،یآفتابساعت 

  .۱۴۳ -۱۱۷ انوار. ص عبداهللا دی. سیطوس نیرالدیاز نظر خواجه نص ایدر قضا جهت
محمول و نســبت موضوع، سه عامل  یدارا هی. هر قضیشناسدر شناخت یاست تخصص یبحث

 هیــشود. نسبت حکم نشیاز آن جانش یوصف ها عامل نیاز ا کیهر یاست. گاه ممکن است به جا
 ی. جهت و ماده داراندیگویماده م گرید یجهت و از سو ییوصف است که به آن از سو یهم دارا

  از واجب، ممتنع و ممکن. دسه فردند که عبارتن
بان ۀسیو مقا رینص خواجه یشناسدر مباحث زبان یپژوهش . ساســان دیجد یشناسآن با ز
  .۱۶۸-۱۴۵سپنتا. ص 

 اریمعو  االقتباسدر دو کتابش اساس  یشناسنزبا ۀنیرا در زم ریخواجه نص یۀمقاله نظر ۀسندینو
  کرده است. یبررس االشعار

  .۱۷۲ – ۱۶۹. ص ی. ابوالحسن نجفاثر ناشناخته نیا االشعار اریمع
  .ریاثر خواجه نص نیا یاست در معرف یامقاله

  .۱۸۶ -۱۷۳. ص ی. محمد فشارکیدر عروض و فنون شعر  ریخواجه نص ابتکارات
 االقتبــاساســاس و  االشعار اریمعشعر از دو کتاب او  ۀدربار ریخواجه نص یهاو دانسته ها افتهی

  شده است. ینقل و بررس
  .۱۹۷ -۱۸۷ص . محمد رزایم رضای. علیافالطون در اخالق ناصر  یاخالق یهاشهیاند

که  کندیاشاره م هیابن مسکو ۀالخالد الحکمةافالطون نقل شده در  یایوصا ۀبه ترجم سندهینو
  ترجمه کرده است. یبه فارس یاخالق ناصرآن را در  ریخواجه نص
. ص یچــفطــوره روزی. پریخواجه نص دگاهیاز د »عتیفعل خداوند در طب«و » زمان« ارتباط

۱۹۹- ۲۱۴ .  
مطرح است عبارت است  عتیفعل خداوند در طب ۀکه دربار ییهامقاله مسئله ۀسندینو ۀدیبه عق

و مسائل مربوط به افعال خاص خداوند،  عتیخداوند در طب ریاز: مسائل مربوط به فعل عام و فراگ
 حیضــبــاره تو نیرا در ا رینظر خواجه نص کوشدیم سندهیمانند معجزات و استجابت دعا. آنگاه نو

  علم کالم است. ۀنیدر زم یدهد، که فهم آن مستلزم اطالعات

                                                    
 . است یالبخار یدیمحمد بن طاهر بن محمد ز نیجمال الد یصورت درست نام و .١
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  .۲۲۹ -۲۱۵. ص یهوشنگ نیحس ۀ. ژان کوپر. ترجمتا مکتب اصفهان ریخواجه نص از
مورد بحــث قــرار  یعصر صفو شمندانیدر اند ریخواجه نص یو کالم یفلسف یهاشهیاند ریثأت

  مدعا. نیاست بر ا یشاهد یبعد ۀگرفته است. چند مقال
  .۲۴۸ -۲۳۱. ص ینیحسن حس دی. سطوس بر مال صدرا لسوفیف یها شهیاند ریتأث
  : دیگویمقاله م ۀسندینو

بــزرگ  میدو حکــ نیــا دیــعقا ۀســیو مقا قیدر تطب یااگرچه مباحث گسترده
» الواحد« ۀو قاعد یعلم واجب تعال یکالم یفلسف ۀوجود دارد، اما دو مسئل

 ا یشتریب تیاز اهم
ً
 ۀدو مســئله از جملــ نیــبرخوردار اســت. چــرا کــه اوال

 ۀدربــار یمتنــوع و متعارضــ نظراتدر فلسفه و کالم است که  یمباحث مهم
 یثانوجود دارد.  ها آن

ً
  اند.نموده انیدو موضوع توجه شا نیبه ا میهر دو حک ا

  .۲۵۸ -۲۴۹. صیاصفهان ی. حامد ناجطوس لسوفیف یفلسف یهاشهینقاد اند ردامادیم
  .ریخواجه نص االعتقاد دیتجرمواضع کتاب  یبر برخ ردامادیم یرادهایا انیاست در ب یامقاله
  .۲۹۳ -۲۵۹. صیچ. بهروز فتورهریاز نگاه خواجه نص ییگرا شک

    :دیگویمقاله م ۀسندینو

امــا آن را ســد راه  رد،یپــذیمحقق طوس با آنکه وقوع خطا در ادراکات را مــ
گونه خطاها بر  نیعلل و عوامل وقوع ا یبلکه با معرف کند،ینم یتلقمعرفت 

ک ها آن صیتشخ یاستفاده از ابزار مناسب برا خواجه  ۀوی. راه و شکندیم دیتأ
  است. میتمسک به عقل سل انهیگراشک یهاهیدر مواجهه با فرض رینص

اول. ص  دنژادی. غالمرضا جمشــطوس لسوفیف یفلسف یها پرسشمالصدرا به  یها پاسخ
۲۹۳-  ۳۶۰.  

 -۵۸۰( یخسروشاه یسیابن ع دیعبدالحم نیالداز شمس هیریالمسائل النصدر  رینص خواجه
تحــت  یدارد بــه عربــ یارســاله ها سؤال نیاست. مال صدرا در پاسخ ا دهیل پرسؤاق) سه س ۶۵۲

بة المسائلعنوان    رساله را منتشر و مطالبش را شرح کرده است. نیمقاله ا ۀسندی. نواجو
  

  مقاالت آمده است: نیا یبخش خارج در
Ètude sur les innovatione astronomiques de Nasir-al-Din al-Tusi. Jafar 

Aghayani Chavoshi . 
  . یطوس نیرالدینص یابداعات نجوم یبررس

Le travail d'al-Tusi sur les "Sphériques" de Ménélaos: établissement critique du 
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texte, apport mathématique, interprétation astronomique. Pierre Pinel & 
Abdelkaddous Taha. 

  آن. ینجوم ریو تفس یاضیر یمنالئوس، نقد متن، محتوا اکر یبر رو یطوس کار
Nasir  al-Din  on  determination  of  the  declination  function.  Javad  Hamadani-

Zadeh. 
  . لیتابع مدر محاسبات  ریروش خواجه نص ۀمقال یسیانگل متن

The Tahrir of Euclid’s Elements by Nasir al-Din Tusi. Gregg De Young. 
  .یطوس نیرالدینص دسیاصول اقل ریتحر

Rapport préliminaire sur les fouilles de l'observatoire de Marâqe. Parviz 
Vardjavand. 

  مراغه. ۀرصدخان یاز حفار یمقدمات گزارش
Nasir al-Din al-Tusi un savant polygraphe du XIII siècle. Ahmad Djebbar. 

  .۱۳/۷ ۀسد فیرالتألیدانشمند کث یطوس نیرالدینص
Nasir al-Din Tusi and last Ismaili writings. S. J. Badakhchani. 

  .متأخر یلیاسماع یهاو نوشته یطوس نیرالدینص
Vizir ‘hérétique’ mais philosophe d’entre les plus éminents: Al-Tusi vu par Ibn 

Taymiyya. Yahya Michot. 
  . هیمیممتاز از نظر ابن ت لسوفیف یول »یرافض« ریوز یطوس

  ٭٭٭
.  ۶۲-۶۱)، ش ۱۳۸۶( ۲۰س  ).۲( یطوســ نیرالدیبزرگداشت خواجه نصــ ۀژی. و فرهنگ

  ص. 252+ ۶۵۹
 دسیارشــم ۀخــود از کــره و اســتوان ریدر تحر  ریکه خواجه نص یاز ابوسهل کوه یامسئله

  .۳۰-۱. ص یچاوش یانی. جعفر آقاآورده است
معلــوم و  یاکه حجمش برابر با حجم قطعــه دیبساز یاز کره را طور یااست: قطعه نیمسئله ا
آن پرداختــه و بــا  تیــبــه شــرح اهم ســندهیمعلوم باشد. نو یابرابر با مساحت قطعه زیمساحتش ن

  راه حل آن را نشان داده است. دیجد اتیاضیر
. یحسن طــارم ۀرجب. ترجم لی. جمیدر متون نجوم »نیحرکت زم: «کیو کوپرن یطوس

  .۵۶-۳۱ص 
  : دیگویم سندهینو

حرکــت  ۀدربــار کیــشواهد درخور تأمل وجود دارد که مباحث کوپرن یبرخ
 – نیزم یوضع یحرکت احتمال ۀموشکافان اریو بس یرا با بحث طوالن نیزم
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و متکلمان مســلمان مطــرح  لسوفانیاز اخترشناسان و ف یشمار انیکه در م
  .دهدیم وندیپ ،شد

منطــق  دگاهیــآن از د یبندو فرمول اساس االقتباسعام، خاص و اخص در  یزمان جهت
  .۷۳ -۵۷. ص ی نبواهللا. لطفدیجد

  آمده است. فرهنگ نیشیپ ۀشمارانوار در  عبداهللا دیهمان بحث جهت است که از س یمقاله در راستا
  .۱۰۲ -۷۵. ص یااژه ی. محمدعلطوس لسوفیاز نگاه ف »قیتصد« تیماه

مانند  ،یاسالم شمندانیاز اند یگروه
از  یرویــبــه پ یراز نیالــدو قطــب یابهــر

 یمعنا تیرا اذعان به واقع قیتصد نایس ابن
 تیبا تبع ریخواجه نص ی. ولدانند یم هیقض

بــه  یزیرا نسبت دادن چ قیاز ارسطو تصد
 لیــتنزو در رد کتــاب  دانــد یمــ گرید زیچ

 لیتعــدکتــاب  یابهــر نیرالــدیاث االفکــار

در  یراز نیالــد را نوشــت و قطــب اریالمع
 راداتیتا به ا دیکوش قیتصد تصور و ابکت

حاضر در  ۀ. مقالدیپاسخ گو ریخواجه نص
  باره است. نیا

ــه ــ خواج ــاد اند رینص ــهینق ــاش  یه
ــار  نایســ ابن ب ــ ۀدر ــونیادوات منطق  ی. ت

. یحجتــ یمحمدتق دیس ۀ. ترجمتیاستر
  .۱۲۵ – ۱۰۳ص

 ۀترجمــ تیاســتر ی. تونیطوس ریو خواجه نص نایسابن دگاهیمطلقات از د ضیو نق عکس
  .۱۴۵ -۱۲۷. ص ییایغالمرضا ذک

  منطق. اتیاست در جزئ ییها بحثهر دو مقاله  نیا
 انــوار. عبــداهللا دی. سیاسترآباد نیالدرکن یفلسف یها پرسشطوس به  لسوفیف یها پاسخ

  .۱۸۷ – ۱۴۷ص
سؤال  ستیاز او ب ریاز شاگردان خواجه نص یحسن ابن محمد ابن شرفشاه علو نیالدرکن دیس
است  یمتن را که به زبان عرب نیپاسخ گفته است. ا ها بدانو خواجه  دهیمنطق و فلسفه پرس ۀنیدر زم
بة المسائل النصو در   ضرورت. ۱قرار:  نیمقاله شرح داده است، از ا ۀسندیچاپ شده، نو هیریاجو
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. ۶. انعکاس ممکنــه؛ ۵. تالزم دو متصله؛ ۴. کمال مشترک؛ ۳سالبه و موجبه؛  یای. قضا۲منطق؛ 
و  والی. ه۱۱. جنس و فصل؛ ۱۰جوهر؛  تی. جنس۹. انعکاس سالبه؛ ۸ ه؛ی. شرط۷مکن و محال؛ م

. ۱۵. تــالزم علــت و معلــول؛ ۱۴ ه؛یــو صور نوع والی. ه۱۳ ه؛یو صورت جسم والی. ه۱۲صورت؛ 
 ی. بقــا۱۹. مکــان؛ ۱۸. زمان مشروط بــه حرکــت؛ ۱۷. زمان؛ ۱۶عناصر؛  نی(برهمکنش) ب علتفا

  . حدوث نفس و ابطال تناسخ.۲۰جسد؛  ینفس بعد از تالش
. یا اژه ی. محمــدعلیطوســ نیرالدیحل فاضل سراب و خواجه نصدروغگو و راه پارادکس

  .۲۱۱ -۱۸۹ص 
 نیرالدیاث االفکار لیتنزکه در آن  ریخواجه نص لینقد التنز ۀرسال یمقاله در ضمن معرف ۀسندینو

فاضل سراب مربــوط بــه ســال  ۀرسال فیدروغگو نقد کرده است، به توص ۀرا در مورد مغالط یابهر
  .پردازدیق م۹۰۷

  .۲۳۲ -۲۱۳. ص یااژه ی. محمدعلمسئلة العلم ۀبر رسال یطوس ۀخواج شرح
اســت در  یبحران ثمیابن م یعل نیالداثر ابوجعفر احمد ابن سعاده و جمال العلمة مسئل ۀرسال
  باره است. نیدر ا یحاضر گزارش ۀکتاب را شرح کرده است و مقال نیا ری. خواجه نصیشناسشناخت

  .۲۵۳ -۲۳۳. صی. احمد بهشتریخواجه نص یفلسف ۀشیآن در اند تیجامع ووجود  وجوب
  الوجود.در باب صفات واجب یاست کالم یبحث

  .۲۸۲ -۲۵۵. ص یدهباش ی. مهدطوس لسوفیاز نگاه ف یخدا به جهان هست علم
  .۲۹۷ -۲۸۳. صیمحسن عابد ۀنعمان فرحات. ترجم یهان. و شناخت خدا وجود

اول.  دنژادیغالمرضــا جمشــ ۀنعمان فرحات. ترجمــ ی. هانریخدا از نگاه خواجه نص صفات
  .۳۴۵-۲۹۹ص 

عبدالرســول  ۀاالعســم. ترجمــ ری. عبــداالمعهیدر کالم شــ یمبتکر روش فلسف رینص خواجه
  .۳۵۰ -۳۴۷. ص یعماد

  .کند یبحث م یعیکالم ش شرفتیدر پ ریخواجه نص االعتقاد دیتجرکتاب  تیاهم ۀدربار سندهینو
 زیــپرو ۀمادلونــگ. ترجمــ لفــردی. وو تصــوف عیتشــ ۀو نسبت آن بــا فلســف یناصر  اخالق

  .۳۷۶ -۳۵۱. ص یسلمان
  کرده است. یبررس یپرداخته و آن را از نظر فلسف یاخالق ناصرمنابع کتاب  یبه بررس سندهینو
  .۴۰۴ -۳۷۷جهانبخش. ص  ای. جوریخواجه نص از نگاه تیو مهدو  بتیغ
  بحث کرده است. االعتقاد دیتجرموضوع قاعده لطف در  ۀدربار سندهینو
. ص ی. بهرام منتظریطوس نیرالدیخواجه نص یاسیس ۀشیدر اند استیو س نید یوستگیپ

۴۰۵- ۴۵۳.  
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 نیــا آنکــه یبــ آورد،یمــ اســتیو س نیــد ۀدربار ریرا از خواجه نص یمقدمات گوناگون سندهینو
  منجر شود. یواضح ۀجیمقدمات به نت
گاه. یطوس نیرالدیخواجه نص دگاهیو ثبات از د یهمبستگ   .۴۹۳ -۴۵۵. محمد آ

و معتقد است او در تــالش  پردازدیم ریخواجه نص یو اجتماع یاسیس یآرا یبه بررس سندهینو
کند تا جامعه را از تنش  کیرا به حکمت نزد شیخو ۀبوده است تا آنجا که ممکن است حکام زمان

  کند . دایو ثبات را پ یبرهاند و عوامل همبستگ
  .۵۲۳ -۴۹۵. ص یماسیک دادی. علریسالمان و ابسال در نظر خواجه نص داستان

وجــود دارد. اصــل  یمتفــاوت یها تیروااست. از آن  یونانی یتیسالمان و ابسال در اصل حکا
مشکالت  جادیدو برادر، عاشق شدن زن برادر بزرگتر به برادر کوچکتر و ا ۀدرباراست  یتیداستان روا
 کند ینقل م را یتیروا ریآن سخن گفته است. خواجه نص ۀدربار نایس ابناو، که اول بار  یگوناگون برا

بــود و  رتیســ کیــبه نام سالمان که درســتکار و ن یکیشدند،  ریدو تن که اس ۀدربارعرب  لیاز قبا
 آورد یرا مــ یتیبود و در اسارت ماند. سپس روا دیو پل یابسال که زشت خو یگریو د افتینجات 

شــد بــه نــام  یســر. آن پادشاه صــاحب پکردیو روم سلطنت م ونانیکه بر مصر و  یپادشاه ۀدربار
شدند و چون پادشاه  گریکدیاو بود. بعدها سالمان و ابسال عاشق  یۀبه نام ابسال دا یسالمان که زن

 هر نیا ریبه تفس ریعشق مخالفت کرد آن دو خود را در آتش انداختند و سوختند. خواجه نص نیبا ا
  پرداخته است. تیسه روا

  .۵۳۴ -۵۲۵. ص ی. محمد فشارکهیدر قاف ریخواجه نص ابداعات
  بحث شده است. االشعار اریمعبر اساس کتاب  یدر شعر فارس هیقاف ۀدربار ریاز نظر خواجه نص

  .۵۷۲ -۵۳۵. ص یذاکر ی. مصطفاالشعار اریمعدر  یشناسزبان مباحث
مجهول، مصــوت  یایواو و  ،یو عرب یصامت، مصوت، حروف فارس ۀدربار رینظر خواجه نص

  است.  گرفتهمورد بحث قرار  ها زبان ینیو سنگ یمرکب، همزه و الف و سبک یها مصوت ،یخنث
-۵۷۵. ص یکــازرون هیآســ. یاز اخــالق ناصــر  یر یسلطان، تحر  فهیاالخالق خل حیتوض

۵۹۴.  
مشــهور بــه  یاصــفهان نیحس نیعالءالد دیس ۀنوشت االخالق حیتوضکتاب  یبه معرف سندهینو

کــه  پــردازدیمــ یو شاه عباس ثان یشاه عباس اول، شاه صف ریق) وز۱۰۶۱-۱۰۰۱سلطان ( فهیخل
  .نیرالدیخواجه نص یاخالق ناصراست از  یریتحر

  .۶۲۶ -۵۹۵. ص محمد رزایم رضای. علیدر اخالق ناصر  هیابن مسکو  یاخالق یهاشهیاند
را داشــت و  هیابــن مســکو االخالق بیتهذ یفارس ۀدر آغاز قصد ترجم ریخواجه نص میدانیم

  کتاب مبذول کرد.   نیبه مطالب ا یبعدها هم در کارش توجه خاص
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  مقاالت آمده است: نیا یبخش خارج در
Les éclipses de la Lune et du Soleil d'apres Nasir al-Din al-Tusi. Jafar Aghayani 

Chavoshi. 
  .یطوس نیرالدیو خسوف از نظر نص کسوف

Qutb al-Din al-Shirazi and his Persian translation of Nasir al-Din al-Tusi’s 
Tahrir usul Uqlides. Gregg De Young. 

  .یرازیش نیالدتوسط قطب ریخواجه نص دسیاصول اقل ریتحر ۀترجم
Tusi défenseur d'Avicenne contre Shahrastani. Jean Jolivet. 

  .یدر برابر شهرستان نایساز ابن یطوس دفاع
Tusi’s criticism of Abhari’s Account of Tasdiq. Joep Lameer . 

  . یابهر قیاز تصور و تصد یطوس نقد
La correspondenc entre Tusi et Qunawi. Yahya Bonaud. 

  .یو قونو ریخواجه نص انیم ینگارنامه
Nasir al-Din Tusi et l’imagination poètique dans la traditition philosophique 

Arabo-Persane. Justine Landau. 
  . یو عرب یرانیا یشاعرانه در سنت فلسف لیو تخ یطوس نیرالدینص

A  comparision  of  the  theories  of  Qafiye  in  Nasir  al-Din  Tusi  and  Mohammad  
Amuli. Riccardo Zipoli. 

  .هیقاف ۀدربار یو محمد آمل ریخواجه نص اتینظر ۀسیمقا
L’étalon des poésies, cet inconnu. Abulhassan Najafi. 

  توسط ژوستن الندو.  یشادروان ابوالحسن نجف االشعار اریمع ۀمقال ۀترجم
  ٭٭٭

  ص. 131+ ۲۱۹. ۴-۱). ش ۱۳۷۸( ۱۲. س امیبزرگداشت خ ۀژی. و فرهنگ
  .۸-۱. صینینائ یمحمدرضا جالل دی. سیشابور ین امیخ میعمر ابن ابراه میحک

انــد و نکــرده یادیاز او به عنوان شاعر  امیخ می: معاصران عمر ابن ابراهدیگویمقاله م ۀسندینو
 یششــم هجــر ۀدوم سد ۀمین یکه در حوال یامیدانشمند و خ نیا نیفرق است ب رفتیپذ دیالبته با

  .ستیز یم

  .۱۵-۹. ص نیالد . احمد شرفیو نوموگراف امیخ
از محاســبات بــه  یاز هندسه است که در آن بعض یمبحث ینوموگراف دهد،یم حیتوض سندهینو

در حــل  امیاو خ ۀدیخاص است. به عق ینوموگرام یو هر مسئله دارا ردیگ یکمک نمودارها انجام م
  بوده است. ینوموگراف شگامیمعادالت پ
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. یو مثلث حســاب امیعمر خ میحک
  . ۳۱-۱۷. ص یچاوش یانیجعفر آقا

 یمنشأ مثلث حساب دیگویم سندهینو
. در ستیمعروف به مثلث پاسکال معلوم ن

آن را در  یبار کرج نینخست یدوران اسالم
 کیــکار بــرده اســت. به یابسط دوجمله

مثلــث  یمســتقل از کرجــ امیــقرن بعد خ
مقالــه بــه  نیــرا کشف کــرد. در ا یحساب

 اتیاضـــیمثلـــث در ر نیـــسرگذشـــت ا
   .استپرداخته شده  یاسالم

در شناســاندن  تیصــادق هــدا سهم
ــخ ــدامی ــد. ص  ی. محمدمه  - ۳۳فوالدون

۵۲.  
 تیبه نقد کتاب صادق هــدا سندهینو
پرداختــه و معتقــد  امیــخ یها ترانــهبه نام 

نگفتــه  نهیزم نیدر ا یا است او سخن تازه
  است که در خور تأمل باشد.

. محمدرضــا یامیــو جدول خ یمروز یرصد ن میروش محاسبات تقو  یها یبررس دستاورد
  .۷۳-۵۳. ص ادیص

 یمــروزیرصــد ن کیــاز  رانیدر ا میو تقو خیبه نام تار یابهروز در رساله حیشادروان ذب یزمان
سال سخن  لیروز و ساعت تحو یساله برا ۲۸۲۰ ۀدور کیو  شیسال پ ۳۷۵۰از  شیدر ب انیرانیا

  .داندیهر دو ادعا را باطل م نیمقاله ا ۀسندیگفته است. نو
  .۸۳ -۷۵. ساسان سپنتا. ص امیخ یقیموس یدر آرا یتأمل

المشــکل مــن کتــاب  شرحبه نام  دسیاقل یقیموس ۀدر شرح رسال یدارد به عرب یارساله امیخ
حاضر  ۀخود منتشر کرده است. مقال ۀنامیامیخآن را در کتاب  ییکه شادروان جالل هما یقیالموس
  .امیخ ۀرسال نیا ۀدرباراست  یشرح

بار  یسخن   .۱۳۰ -۸۵نژاد اول. ص  دی. غالمرضا جمشالوجود یرسالة ف ۀدر
رساله و بــه  یآن. متن عرب حیو تصح ها نسخه، الوجود یرسالة فاست در باب  یمقدمه و شرح

  الوجود آمده است. یرسالة ف یفارس ۀدنبال آن ترجم
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. پوری. بهناز هاشمیشابور ین امیعمر خ میاز حک فیالکون والتکل یرسالة ف ۀدربار  یگفتار 
  .۱۵۶ -۱۳۱ص 

 یفارســ ۀآن ترجم یو در پ یمتن عرب ،فیالکون والتکل یرسالة ف یمقاله پس از معرف ۀسندینو
  .آوردیرساله را م
العــالم والجبــر  یضــرورة التضــاد فــ؛ مسائل رسالة الجواب عن ثالث ۀو ترجم حیتصح

  . ۱۷۹ -۱۵۷. ص یاصفهان ی. حامد ناجوالبقاء
  آن را آورده است. یفارس ۀو ترجم یرساله، متن عرب یپس از معرف سندهینو
  .۲۰۲ -۱۸۱. صیی. منصور رستگار فسااتیرباع یجعل ۀفرزاد و نسخ امیخ

  .اتشیو رباع امیمسعود فرزاد راجع به خ ۀمنتشر نشد یها ادداشتی ۀاست دربار یشرح
  .۲۱۴ -۲۰۳. ص یچاوش یانی. جعفر آقاهیالنظر  یقیوالموس امیالخ عمر

شده در  ادی .یقیشرح المشکل من کتاب الموسبه نام  امیخ ۀرسال ۀدربار یاست به عرب یامقاله
  مورد بحث قرار داده است. یاضیر ۀرساله را از جنب نیا سندهیباال. نو

   
  مقاالت آمده است: نیا یبخش خارج در

Omar Khayyam et les Activites Mathématiques en Pays d’Islam aux XI-XII 
Siècles. Ahmad Djebbar. 

  . یالدیم ۱۲و ۱۱ یها در جهان اسالم در سده یاضیر تیو فعال امیخ عمر
Omar Khayyan et l’Hydrostatique. Jafar Aghayani Chavoshi & Faïsa Bancel. 

  . کیدروستاتیو ه امیخ عمر
Omar Khayyam et Eutocius: Les antécédents grecs du troisième chapitre du 

commentaire sur certaines prèmises Problematiques du Live d’Euclide. Bernard 
Vitrac. 

  . دسیسوم کتاب اقل ۀمقال یمقدمات یهامسئله یبرخشرح  یونانی یهانهیشی: پوسیو اتوک امیخ عمر
Omar Kayyam and the parallel postulate. Nasser Kanani. 

  . یخطوط متواز ۀو مصادر امیخ عمر
Kayyam, Hashtrudi and Quartic Equations. Ali R. Amir-Moéz. 

  چهارم.  ۀدرج ۀو معادل یهشترود ام،یخ
  ٭٭٭

  ص. 285+۳۲۵. ۴-۳). ش ۱۳۸۰(۱۴س  ).۲( امیبزرگداشت خ ۀژی. و فرهنگ
فوالدونــد.  یمحمدمهد ۀ. ترجمیچاوش یانی. جعفر آقاناشناخته لسوفیف امیعمر خ میحک

  .۲۸-۱ص 
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  : دیگویمقاله در آغاز م ۀسندینو

و  مؤمن یخود فرد اتیدر طول ح امیعمر خ ،یخیاستناد به متون معتبر تار با
امر منبعث از  نیو ا شدیشمرده م یمتعهد و عامل به احکام اسالم یمسلمان

تنها از خالل  کند،یم شنهادیبوده است. او سپس پ یو یکیزیاعتقادات متاف
شناخت. از  توانیمرا  ها آناست که صاحبان  شمندانیاند ۀشاعران یهانوشته

 یها رساله لیبه تحل دیما نه تنها با ام،یشناخت هرچه بهتر خ یرو برا نیهم
را کــه در  یکه اشــعار و دینمایم یبلکه ضرور م،یمبادرت ورز یو یفلسف

او  یای. .... دنمیترانه سروده شده است مورد کندوکاو قرار ده ای یقالب رباع
. البته زندیبا انسان حرف م زیچآن همه درکه  کندیموالنا جلوه م یایمثل دن

 یشاعر عارف ،که وجد و شور و جهش بــه ســو نیدرست برخالف اشعار ا
کنــده  یاســاحرانه یقیرا بــا موســ یو زنــدگ زندیموج م ها آنعالم باال در  آ

و طراوت و  ییبایز ی. او آن سوشودیم رهیخ یگریبه نکات د امیخ کند، یم
کــه از  ی. افکارندیبیمواجه م یافکار نیو خود را با چن شکافدیرا م یشاد

 امیــخ رد،یــگیمــ جــهیســرانجام نت ســندهیابــا دارد. نو زین ها آنعرضه کردن 
و معشوق هم  یو م ستیحال شکاک هم ن نی. او درعستین نیبدب یلسوفیف

  دارد. یاستعار ۀدر اشعار او جنب

  .۸۷ -۲۹. ص پوری. بهناز هاشموجود اتیرساله در علم کل ۀدربار  یگفتار 
  : دیگویمقاله م ۀسندینو

 اتیــرســاله در علــم کل ام،یــمانــده از خ یجا به یفلسف یها رساله انیم در
 یاست. محور اصل یبه زبان فارس او یتنها اثر فلسف بیسلسلة الترت ای وجود

 شیدایــپ یمراتب وجود و چگونگسلسله نییبحث در بخش اعظم رساله تب
 انــدبدان پرداخته شیکماب یاسالم لسوفانیکه غالب ف یهاست. موضوع آن

است که در آن  یکوتاه اریبس یانیرساله فصل پا نیا زیوجه تما نیتر مهماما 
که طالب شناخت خداوندند و نظــر  پردازدیم یمختلف یهانحله یبه معرف

المنقذ مــن هم در  ی. جالب است که غزالکندیم انیب کیهر ۀخود را دربار
 نیــا یتفاوت مش هبا توجه ب نیو ا کندیرا دنبال م یبندطبقه نیهمالضالل 

در مــورد  یپس از بحــث مفصــل سندهیدرخور تأمل است. نو شمند،یدو اند
  .    آورد یرا م وجود اتیرساله در علم کلاش، متن و رساله امیخ
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  .۱۱۸ -۸۹ص  .یاصفهان ی. حامد ناجامیعمر خ میحک یشناسیهست
آن بــه  یاصــل یها موضوعکه  کند،یم یبندعنوان جمع ۲۴ ریرا ز امیخ یشناسیهست سندهینو

 یدق یبا وجود خارج یو آشکار است. وجود ذهن یهی: شناخت جهان امر بدهاست نیااو  ۀدیعق
ً
 قا

  کند جادیا زیقادر است مدرکات معدوم را ن یقیمطابق است. نفس عالوه بر درک مدرکات حق
  .۱۳۹ -۱۱۹اول. ص  دنژادی. غالمرضا جمشیشناسیدر هست امیاز خ یا رساله یبررس

موضوع العلم  یف یالعقل اءیالضرا به نام  یبه زبان عرب امیخ یفلسف یهااز رساله یکی سندهینو
  آن منتشر کرده است. یترجمه و همراه با متن عرب یبه فارس ،یبررس ،یرا معرف یالکل

  .۱۸۹ -۱۴۱. ص یچاوش یانی. جعفر آقایدسینااقل یهاو هندسه امیخ
 یهــاو ارتباط آن با هندســه یدر باب خطوط متواز دسیاست در اصل موضوع پنجم اقل یبحث

  .یدسینااقل
  .۲۵۴ -۱۸۹. ص یناصر کنعان ۀاوزدورال. ترجم ی. آلپایو معمار  امیخ عمر
 یهندســ یها شــکلکــه در  یهندســ ۀمســئل کی ۀدر دست است دربار امیاز خ ینامیب ۀرسال

  : دیگویسوم حل کرده است. مؤلف مقاله م ۀدرج ۀآن را با معادل امیخ کاربرد دارد و ینییتز
انــد. هنوز حل نشــده ها آناز  یکه برخ یسرشار است از مسائل هندس یاسالم یمعمار خیتار

هنــرورزان و  انیــو شــنود ماســت کــه در گذشــته مجــالس گفــت نیــهدف پژوهش حاضر اثبات ا
مربوط  یو هنرها یدر معمار یکاربرد ۀاستفاده از هندس یبرا ییها راه تا شد یممنعقد  دانانیاضیر

  .ندکن دایبه آن پ
  .۲۵۸ -۲۵۳. مسعود فرزاد. ص امیخ یها ترانه یسیمترجم انگل تزجرالدیف
بــر اســاس  یســیبــه زبــان انگل ییهاسال از عمر خود را صرف سرودن چهارپاره ۲۰ تزجرالدیف

است. او در سال  یرباع ۱۵۸ یق نوشته شده و دارا۸۵۶کرد که در سال  امیخ اتیاز رباع یانسخه
منتشر  امیخ اتیرباعچهارپاره را تحت عنوان  ۱۰۱ یبعد یها چاپچهارپاره و در  ۷۵م تنها ۱۸۵۹

 اتیــرباع قیدق یآزاد ول ۀچهارپاره ترجم ۴۹تنها  دهدیاست. شادروان مسعود فرزاد نشان م دهکر
  اوست. یهاشهیبا الهام از اند هیو بق ام،یخ

  .۲۷۲ -۲۵۹. ساسان سپنتا. ص یا سهیمقا ی. بررسینظر  یقیو موس امیخ
شرح به  نی. ایقیموس ۀنیدر زم دسیاقل ۀشدگم ۀدر شرح رسال یدارد به زبان عرب یارساله امیخ
گانــه  کیــو  ســتیب یرساله ضــمن برشــمردن ذواالربعهــا نیدر ا امیترجمه شده است. خ یفارس

 ،یآهنــگ، قــوخــوش یها عبارتهر کدام را با  ریو تأث دهدیرا به دست م ها آن یاضیر یها نسبت
 ماتیرساله بر اساس تقس نیا یهانغمه لیبه تحل سندهی. نوکندیآهنگ مشخص مناخوش ای با،یز

  پرداخته است. یقیگام موس
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  .۳۱۹ -۲۷۳. ص انی. احمد بامیعمر خ میحک لیاص اتیرباع یقیموس
تنــور  ۀو خوانند انویپ کی یرا در چهار قسمت برا ها آنرا انتخاب و  امیخ یهفت رباع سندهینو

  را نوشته است. ها آنکرده و نت  میتنظ
  

  مقاالت آمده است: نیا یبخش خارج در
Omar Khayyam Philisophe Méconnu. Jafar Aghayani Chavoshi. 

  ناشناخته. لسوفیف امیخ عمر
The Poet-Scientist Khayyam as Philosopher. Seyyed Hossein Nasr . 

  . لسوفیف وشاعر دانشمند  امیخ
L'imagination de l'space dans les Quatreins d'Omar Khayyam. Abolghassem-

Jamschid Partovi. 
  . امیخ اتیفضا در رباع تجسم

Omar Khayyam and his Famous translator Edward Fitzgerald. Masud Farzad. 
  . تزجرالدیفو مترجم مشهورش ادوارد  امیخ عمر

Épitre d'Omar Khayyam sur l’Explication des Prémisses problématiques du 
Livre d'Euclid. Ahmed Djebbar. 

  .دسیکتاب اقل زیانگدر شرح مقدمات مناقشه امیعمر خ ۀرسال
Omar Khayyam et l’anthyphérèse. Bernard Vitrac 

  .هیدوسو قیو تفر امیخ عمر
Toward Omar Khayyam.Jacques Sesiano. 

  .امیعمر خ یسو به
Omar Khayyam théoricien des équations cubiques. Jafar Aghayani-Chvoshi. 

  سوم. ۀمعادالت درج پردازهینظر امیخ عمر
Omar Khayyam and Archimedes. Reviel Netz. 

  .دسیو ارشم امیخ عمر
Omar Khayyam and the Arithmetical Triangle. Jafar Aghayani-Chvoshi. 

  .یو مثلث حساب امیخ عمر

  ٭٭٭

  .۵۴ -۵۳)، ش ۱۳۸۴( ۱۸س  ).۳( امیبزرگداشت خ ۀژی. و فرهنگ
  .۱۷-۱. ص یچاوش یانی. جعفر آقاسوم ۀمعادالت درج پردازهینظر  امیعمر خ میحک
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 دهد ینشان م سندهی) منتشر شده بود. نو۲( امیبزرگداشت خ ۀژیو فرهنگمقاله در  نیا ۀفرانس ۀترجم
  .کندیاثبات م یهندس قیرا از طر ها آن یو درست رساندینوع م ۱۵سوم را به  ۀمعادالت درج امیخ

  .۲۴ -۱۹. ص تابش ییحی. امینزد عمر خ یقیاعداد حق مفهوم
  : دیگویمقاله م ۀسندینو
کار خود معلوم کرد  نینشان داد و با ا ینامتناه یادوره یرا به صورت کسرها یقیاعداد حق امیخ

  دلخواه محاسبه کرد. بیتا هر تقر توانیاعداد را م نیا
  .۳۰ -۲۵. صی. اکبر زمانامیمثلث خ ۀدربار  یگفتار 

  کار رفته است.به امیمثلث خ ها آنبحث شده که در  یاسالم ینییمقاله از چهار نقش تز نیدر ا
  .۴۰-۳۱. ص یابوالفضل نبئ. یرانیا یشمار  گاهدر  امیعمر خ نقش

 ۀســال ۲۸۲۰ ۀو دور یمــروزیرصــد ن ۀبهروز دربــار حیبحث شادروان ذب گریمقاله بار د نیدر ا
مــورد  نیــدر ا ادیصــ یآقــا یرادهایبه ا آنکهیسال دنبال شده است، ب لیگردش روز و ساعت تحو

  پاسخ داده شده باشد.
  .۸۲-۴۱. ص یچاوش یانیجعفر آقا اند؟بوده قیزند یمعر  یو ابوالعال امیخ ایآ

  .داندیرا باطل م دهیعق نیمختلف ا سندگانیبا استناد به آثار نو سندهینو
. یمــاحوز ی. مهــداالصــاله متــوازن و مقبــول یهــا یربــاعاز خــالل  یامیخ ۀشیاند نییتب

  .۱۲۰ -۸۵ص
را از  هــا آنکه  یرباع ۶۰و  کندیم یشاخص بررس ۱۰ اساس بررا  امیخ ۀشیمقاله اند ۀسندینو

  . داندیم لیاست، اص دهیبرگز امیخ یهایرباع انیم
  .۱۲۸ -۱۲۱. صانینور ی. مهدوستهیپ یو رباع امیخ
دارد  دهیو عق ردیپذیاست نم یاستقالل موضوع یدارا یرا که هر رباع دهیعق نیمقاله ا ۀسندینو

بــا  هــا یربــاعرفتن ارتبــاط  انیسبب از م ییالفبا بیبه ترت ام،یشاعران، از جمله خ اتیرباع میتنظ
  شده است. گریکدی

باع قیدر تحق رساله   .۱۴۳ -۱۲۹. ص انیسروش دی. جمشیر
 ۀســد یاز محققان هنــد ی مراد آبادمحمد سعداهللا یاز مفت یرباع قیدر تحق ای رساله ۀسندینو

  و منتشر کرده است. یرا معرف یهجر ۱۳
  .۱۵۱ -۱۴۵ص  .یخمام ی. مهوش اسدامیعمر خ میحک یرباع کی لیتحل

 دم دهیســپهنگــام «نشان داده است.  یو فارس یرا در اشعار عرب امیخ یرباع نیا ۀسابق سندهینو
 یصــبح/ کــز عمــر شــب ۀنــییکه نمودند در آ یعنی/ یگرنوحه کندیکه چرا هم ی/ دانیخروس سحر
  »یخبریگذشت و تو ب
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  .۱۷۵ -۱۵۳رسول. ص محمدرضا ابن دی. سامیخ اتیرباع ۀترجم ۀنیشیپ
بــه  یهفــتم هجــر ۀدر ســد امیخ اتیاز رباع یکی ۀترجم نینخست دهدیمقاله نشان م ۀسندینو

  در دست است. یاصفهان نیالداز نظام یعرب
ب اشعار   . ۱۷۷ -۲۵۱رسول. صابن دمحمدرضای. سامیخ یعر

  دیو جد میقد های کتابدر 
ً
نســبت داده شــده  امیــ) بــه ختیب ۴۰( یعرب ۀقطع زدهیس مجموعا

  پرداخته است.   ها آن کیکای یبه بررسمقاله  ۀسندیاست. نو
  .۲۷۹ -۲۵۳. ص انی. احمد بامیعمر خ لیاص یشش رباع یقیموس
  .شودیم دهی) د۲( امیبزرگداشت خ ۀژیو فرهنگدر  سندهینو نیاز ا یمشابه ۀمقال

  .۳۱۳ -۲۸۱. ص یچاوش یانی. جعفر آقامجهول لسوفیف امیعمر الخ میالحک
  چاپ شده است. امیبزرگداشت خ نیشیپ یهامقاله در شماره یفارس ۀفرانسه و ترجم متن

  
  مقاالت آمده است: نیا ،یبخش خارج در

Qulques remarques sur l'usage du movement en géometrie dans la tradition 
euclidienne: de Platon et Aristote à Omar Khayyam. Bernrds Vitrac. 

  . امی: از افالطون و ارسطو تا عمر خیدسیبه کاربرد حرکت در هندسه در سنت اقل یاشارات
Omar Khayyam et les géometries non-euclidienne. Jafar Aghyani-Chavoshi. 

  . یدسینااقل ۀو هندس امیخ عمر
On the use of analysis in Omar Khayyam’s algebra. Marco Panza. 

  . امیدر جبر خ زیاز آنال یریگ بهره
Omar Khayyan and the Concept of Irrational Number. Bijan Vahabzadeh. 

  و مفهوم عدد گنگ.  امیخ عمر
Omar Khayyam and the Friday Mosque of Isfahan. Alpay Özdural. 

  و مسجد جامع اصفهان.  امیخ عمر
Al-Qistas al-Mustaqim: la balance droite et Omar Kahyyam. Mohammed 

Abattouy. 
  . امیو عمر خ میالمستق قسطاس

Un nouveau regard sur le calendrier iranien. M. Heydari-Malayeri. 
  . یرانیا میتازه به تقو ینگاه

Omar Khayyam et la prévision méthéorologique. Jafar Aghayani-Chavoshi. 
  هوا.  ینیبشیو پ امیخ عمر
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Omar Khayyam et la musique theorique. Jafar Aghayani-Chavoshi. 
  . یقیموس یۀو نظر امیخ عمر

Deux Opuscules philosophiques d'Omar Khayyam. Ali Reda Arafa. 
  . امیعمر خ یفلسف ۀرسال دو

Les images peintes pour les quatrains d'Omar Khayyam. Akbar Tajvidi. 
  . امیخ اتیرباع یالیخ یرهایتصو

Analyse d'un quatrain d'Omar Khayyam. Mahvach Assadi. 
  . امیخ یهایاز رباع یکی لیتحل

Un voyage au long cours: Naufrage et résurrection d'un manuscit. Isabelle 
Gadoin. 

  . نوشته دست کی یایو اح ی: نابودیطوالن یسفر
Fitz Gerald’s Rubaiyyat of Omar Khayyam:  A  Victorian  Product.  Esmail  Z.  

Behtash. 
  . ایکتوریاز عصر و ی: محصولتزجرالدیف امیخ اتیرباع

Le biograghie d’Omar Khayyam et son thème astrologique. Jafar Aghayani-
Chavoshi. 

  آن.  ییو مضمون اخترگو امیعمر خ ۀنامیزندگ
Science in Andalus in the lifetime of Khayyam. Emilia Calvo. 

  . امیدر اندلس در روزگار خ علم
Mathematical geography in the lifetime of Khayyam. Mercé Comes 

  . امیدر روزگار خ یاضیر یایجغراف
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 ١رسالۀ ابویوسف یعقوب فرزند اسحاق کندی به ابوالعّباس

  ٢در رمزگشایی
  ٣اول دنژادیغالمرضا جمش ۀترجم

  ٤[دیباچه]
خدا فهمت را بگســتراند و دانشــت را –بنگارم، فهمیدم چیزهایی را که فرمان داده بودی تا در کتابی 

 مطلب -فراوان سازد
ّ

هــا های بــه رمــز نگاشــته شــده در کتــابیعنی همان چیزهایی که راهکار حل
  ها را در سخنی کوتاه بیاورم.هستند، و دریافتم که دستور دادی تا آن

که به دست فراموشی ســپرده  ستایم که تو را انگیزۀ بیشترین سودهایی گردانیده استخدا را می
ها را برایت کامل گرداند و بر نّیت زیبای توفیق کنم که همۀ خوبیاند و تنها از او درخواست می شده

  خوب و استوارسازی آهنگ به سوی همۀ سودمندها یاریت دهد و در دنیا و آخرت خوشبختت گرداند.
 ســوگند مــی -ادخدا عمــرت را دراز و کــارت را شایســته گردانــ–به جان خودم 

ّ
خــورم کــه حــل

هــای هاست؛ زیــرا بســیاری از دارنــدگان فلســفهترین منفعتهای رمزنگاری شده، از بزرگ مطلب

                                                    
م ۸۳۴ق/۲۱۹ابوالعّباس احمد فرزند محّمد فرزند معتصم فرزند هارون الرشید از خلفای عباّسی در عراق است کــه در ســامّراء در ســال  .١

م خــودش از ۸۶۶ق/۲۵۲ق با او به خالفت بیعت کردند. سپس در پی مخالفــت فرمانــدهان تــرک در اوایــل ســال ۲۴۸زاده شد و در سال 
، الوفیــات فــوات؛ صــفدی در ۱/۲۰۴، االعالمر همان سال درگذشت. برای شرح حال او، بنگرید به: زرکلی، خالفت کناره گرفت و در اواخ

 : احمد بن محّمد بن هارون.۱/۵۳
ایاصوفیه (کتابخانۀ ســلیمانیه، اســتانبول) در  ۴۸۳۲اثر کندی، موجود در نسخۀ شمارۀ  رسالة فی استخراج المعّمی. ترجمه از متن عربی ۲

گذاری جدید). ترجمۀ انگلیسی این متن به وسیلۀ ســعید م. االســد همــراه بــا مــتن (شماره ۲۱۶تا  ۲۱۱(قدیم) و  ۶۴تا  ۵۹شمارۀ های برگ
در دمشق منتشر شده است. در بهار  al-Kindi's Treatises on Cryptanalysisمیالدی با عنوان  ۲۰۰۳تصحیح شدۀ عربی آن در سال 

رمزگشایی کندی در این رساله، در خانۀ ریاضیات اصــفهان بــه همــت پروفســور یــان پ. هوخنــدایک  هایکارگاهی بر اساس روش ۱۳۹۲
 A، از دانشگاه اوترخت هلند) و دانشجویان ایشان برگــزار شــد. بــرای اطــالع بیشــتر بنگریــد بــه مقالــۀ میراث علمی(مشاور علمی مجلۀ 

Modern Application of Kindi's Cryptanalytic Techniques ۱۳۹۲، تابســتان ۱۱دانشگاه تهــران، شــمارۀ  خبرنامۀ تاریخ علمر د ،
  .12-7ص 

3. gr.jamshidnejad@yahoo.com 
  های هر بخش از رساله، افزون بر متن است.. آنچه میان دو چنگک آمده، از جمله عنوان٤
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هایشــان بــر اند کــه ویژگــیهایی به کار گرفتهها نگارههای ماندگار، در تألیف کتابپیشتاز و اندیشه
هــا هــای آنها به مرتبــهفناهای دانشاند و در ژرها کوتاهی کردهکسانی که در سزاواری سودهای آن

هــا اند، ناشناخته است. [این کار ایشان بدان جهت بود که] به لطافــت طبیعــت ســزاوار آننرسیده
  یابند.ها راه میبرداری از آناطمینان داشتند و نیز به این که ایشان به پرده

ات را در همۀ ی بشتابم که هزینهدیدم که باید به هر چیزبود و اگر بایسته نمیام نمیاگر شیفتگی
خدا برایت کارها را سبک گرداند و هنر را در همه حالی برایــت فــراهم -هایت کاهش دهد مطلوب

اند که در این موردها صــالح را در پوشــانیدن البته روش سزاوارتر همان بود که ایشان پیموده -آورد
  اند.ها دانستهکشف و آشکارسازی آنهای ارزشمند دانسته و این کار را سزاوارتر از معنی

یق کردند، یکی شناخت من بدین امر بود که بسیاری از  از جملۀ چیزهایی که مرا بدان کار تشو
هــای هــای آن از کتــابآیــد و دریافــت معنــیچیزهایی که نگریستن در آن موضوع برایت آسان می

هــا بــر بیشــتر ود، همــان مطلــبشــهای فلسفه برایت آشــکار مــینگاشته شده در بسیاری از زمینه
ها نهفته اســت، در هایی که در آنهایشان از ادراک موضوعآیند و ذهنها دشوار مینگرندگان در آن

  ها با وجود بسیار بسته بودن، خیلی ساده و آشکارند.زمان کوتاه، ناتوان است، هر چند که آن
فرزندان فرزانگی میانه دیدم و برای کسانی که ها همان مقداری را نگاشتم که آن را برای از میان آن

  گری یافتم و توفیق وابسته به عنایت خداست.اند، دور از جلوهاز ایشان دورند و از راهشان جدا افتاده
  های رمزگشایی][راه

یا چنین نیستند. آنچه  ١اند، یعنی شعرندهای به رمز نگاشته یا نسبتی عددیحرف گوییم که:پس می
  شعر نباشد، راه دریافتش یا نخست از روی چندی (کمیت) یا در درجۀ دوم از چونی (کیفیت) است.

خــواهیم از زبــانی کــه مــی-هــا راهکار از جهت چندی، شناخت این اســت کــه کــدام حــرف
وییم کــه: هــر گکاربرد بیشتری در آن زبان دارند. پس می -های رمزنگاری شدۀ آن را دریابیم کتاب

هایی که آوایی نیستند، همانند صــورت هــر های آوایی همانند نهاد هر زبانی باشند، و آنگاه حرف
های انبوه پی در پی بر نهاد یگانــه درآینــد، همچــون زر کــه نهــاد زیورهــا و زبانی باشند، و صورت

ه است و گاهی دست ظرف
ّ

جــام و ســاغر و  برنجن وهای بسیاری است، زیرا که زر گاهی تاج و جق
هایی است های زرین بیشتر از همۀ صورتهای دیگر است که بنابراین، زر در ظرفزیورها و ظرف

هایند و خود های آوایی که نهاد هر نوعی از کتابآیند، و همچنانند حرفکه پی در پی بر آن در می
 ٢آوایی: الف، و یــاء، و واو هایهایی که آوایی نیستند، بیشترند. منظورم از حرفدر هر زبانی از آن

                                                    
  های محدودی دارد.زیرا شعر به حکم وزنش، حرف ١.
 های: فتحه/ زبر، و ضّمه/ پیش، و کسره/ زیر.آیند که عبارتند از حرکتها جزءهای آوایی هم درمیو در آن ٢.
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  .١های موجود در هر زبانی هستندها، به ناگزیر، بیشترین حرفاست و بنابراین آوایی
هایی که آوایی ها باشند، ولی حرفها بیشتر از بقیۀ آواییدهد که برخی از آواییها رخ میگاهی در زبان

  مانند سین که در زبان رومی پرکاربرد است.ها بیشتر یا کمتر است، نیستند، گاهی کاربردشان در زبان
دهیم ایــن اســت کــه پــی ها را راهکار دریافت کتاب رمزنگاری شده قرار میاز چیزهایی که آن

ای باشد کــه در یــک ای از آن زبان پیدا شود که به اندازهببریم آن کتاب به کدام زبان است و نوشته
شــماریم و روی های موجــود در آن را مــیک از حرفجلد یا مانند آن قرار گیرد. پس [تعداد] هر ی

نویسیم: دوم، و گیرد، مینویسیم و روی حرفی که پس از آن قرار میها شمارۀ یکم را میبیشترین آن
هــا نویسیم: سوم، و به همین گونه تــا بــه همــۀ حــرفبر روی آن که در فراوانی در پی آن است، می

هــای خــواهیم بــه رمــزش پــی ببــریم، پــس همــۀ گونــهنگــریم کــه مــیبرسیم. سپس در کتابی می
نگریم، پس آن را به کنیم و به بیشترینشان در شماره میبندی میهایش (=حروفش) را دسته صورت

اش در پی آن است به عنوان حرف دوم کنیم و آن را که فراوانیگذاری میعنوان حرف نخستین نشانه
گــذاری اوانی بعد از آن است به عنوان حرف ســوم نشــانهکنیم و حرفی را که در فرگذاری مینشانه

خــواهیم های کتاب رمزنگاری شده کــه مــیدهیم تا همۀ حرفکنیم و به همین ترتیب ادامه می می
  اش کنیم، به پایان برسد.رمزگشایی

چون گاهی [حجم مطلب] رمزنگــاری شــده انــدک اســت و فراگیــر نیســت یعنــی در آن همــۀ 
روند، به سبب کوتاهی آن [متن]، بسیاری و اندکی در آن راست در کار نمیها به های حرف صورت

آید که بسیار باشد تا برابری ها تنها در سخنی راست در میآید؛ زیرا بسیاری و اندکی در حرفنمی
هــا ای از حــرفهایی در آن در بسیاری و اندکی باشد؛ زیرا اگر در موضعی از کتاب گونهدر موضع

  و از درجۀ خود در شمار کوتاه آیند، در موضع دیگری بسیارند.اندک باشند 
آید. پس ها راست در نمیهای حرفهر گاه نوشته کوتاه باشد، برابری در آن اندک است و درجه

ها باید راهکار دومین از چونی به کار گرفته شود. یعنی در زبانی که مطلب در آن برای فهمیدن حرف
های الفت ناگیرنده با هم شناخته شود. ی الفت گیرنده با هم و حرفهارمزنگاری شده است حرف

هایی هستند که ها نگریسته شود و این که آیا آن دو، از حرفپس باید به بسیاری و کمی جفت حرف
هــایی باشــند کــه بــا هــم الفــت ها نیستند. پس اگــر از آنگیرند یا از آندر آن زبان با هم الفت می

ها از پیش و شود و به آن چه با هر کدام آنها در جاهای دیگر نیز جسته میاز آن گیرند، هر کدام می
هــا بــه کــار گرفتــه های حرفها نیز فهمیدن درجهشود و در آنگردد، نگریسته میاز پس مقارن می

شوند یا هایی هستند که مقارن با آن حرف میها از حرفشود که آیا آنشود. سپس نگریسته می می
                                                    

فــاتح، کتابخانــۀ ســلیمانیه  ۵۳۵۹، نســخۀ شــمارۀ مقاصد الفصول المترجمة عن حــّل الترجمــةابن ُدَنْینیر این موضوع را در رسالۀ خود:  .١
  ر به تفصیل آورده است. ۵۶پ و  ۵۵(استانبول)، گ
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هــایی نگریســته شوند، بــه حــرفهایی باشند که با آن حرف مقارن میند؟ اگر همگی از حرفنیست
هایی باشــند کــه بــا آن مقــارن شوند. اگر از حرفشود که با حرف دوم از پیش و پس مقارن می می
هــای ها از حرفاند و اگر با آن مخالف باشند، پس آنهای گمان رفتهها از حرفشوند، پس آن می

ای هستند که مقارن های گمان رفتهها از حرفرفته نیستند. اگر گمان بر این قرار گرفت که آن گمان
هــا انــد، بــر لفــظها رهنمون شــدههایشان در بسیاری و کمی بدانها و تباینشان و درجهشدن حرف

 شوند تا با آن کار لفظی آشکار شود. سپس جستن در موضعی دیگر از کتاب همین گونهعرضه می
شود. پس اگر لفظی آشکار شــد، در جــایی دیگــر از کتــاب همــین گونــه جســتجو به کار گرفته می

  شود تا این که به توفیق خدا همگی آشکار شوند. می
شــود شود که مقارن شدنشــان بســیار واقــع مــیهایی گواه آورده میدر پژوهش در هر زبانی از حرف

)، و در واژۀ:  مانند آن چه در زبان عربی هست از قبیل چسبیدن
ّ

الــف بــه الم و الم بــه الــف در واژۀ: (إال
(الکتب)؛ و مانند میم و الف در: (ما)؛ و مثل میم و الم در: (لم)؛ و مثل نون و میم در: (من)؛ و مثل عین 
و نون در: (عن)؛ و مثل الف و واو در: (أو)؛ و مثل الم و واو در: (لو)؛ و مثل ثاء و میم در: (ثــّم)؛ و مثــل 

و میم در: (کم)؛ و مثل عین و الم در: (عل)؛ و مثل سین و میم در: (سم)؛ و مثــل الم و عــین و یــاء  کاف
ها. زیرا به کار بردن این چیزها بــه خــوبی در در: (علی)؛ و مثل کاف و میم و الف در: (کما) و مانند این

هــا در هــای حــرفدرجــهکنند با به کار بردن همین دو اصل کــه عبارتنــد از: ها کمک میفهمیدن حرف
  گیرند.گیرند و آن چه با هم الفت نمیها با هم الفت میفراوانی و اندکی؛ و آن چه از میان آن

کنند، این است که در هر زبانی چیزهایی شناخته از جملۀ چیزهایی هم که در رهنمود کمک می
توان ها در همۀ کتاب میرفآورند از قبیل تمجید که بدان حها میشوند که اهل آن زبان در مقّدمه

هــای عربــی، و ایــن گــواهی کــه در آغــاز گواه آورد، همانند: بسم الله الرحمن الــرحیم، در کتــاب
ها تهی باشد، همچون شود که کتاب از آنهاست، در هر کتابی متداول نیست، زیرا بسیار می کتاب

هایی کــه از آغــاز ]. پس گواهیتهی بودن شعر در زبان عربی از بسم الله الرحمن الرحیم [آغازین
ها یادشان کردیم گاهی وجود دارند و گاهی وجود ندارند. ولی اگر وجود داشته باشند در یافتن کتاب

  ها، استوارتر و نیرومندتر خواهد بود.چگونگی ثبت حرف
گــردد و آن ها شناخته شود، فهمیدنشان آسان میرود که هر گاه هر یک از حرفگاهی گمان می

هایی که آوایی نیستند، مقارن شود و نیز این رو است که هر گاه حرف آوایی به هر کدام از حرفاز 
ها، مقارن شود و آن همه هایی که آوایی نیستند، به چیزهای نزدیک بدان از همۀ آواییهر کدام از آن

  ها آشکار و فهمیدنشان آسان شود.با هم ترکیب شوند، لفظ
شوند و فهمیده می -خواه شعر و خواه جز آن-های رمز شده ن حرفاین راهکاری است که در آ

شوند. هایشان جداسازی میها اگر رمزنگاری شده باشند به کمک قافیهآن بدین گونه است که بیت
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گردنــد. ها عرضه مــیهای همۀ وزنشوند و بر رکنهایی که در بیت هستند، شمرده میسپس حرف
های آشکار شده با راهکارهایی که ل در زبان عربی است. سپس حرفها همان تفاعیمنظورم از رکن

ها را دیدی کــه بــه شود. پس اگر آنها عرضه میتفاعیل آن وزن در پیش برای غیر شعر یاد کردیم بر
های آشکار شده ندیدی، به ها را در میان حرفرود و اگر آنها میاند، گمان بر همانکار گرفته شده

شود شوند و این کار پیاپی انجام میها عرضه میز حرف نخست گردانیده و بر رکنهایی غیر احرف
  تا این که تفاعیل را در معنای عرضه شده ببینی.

انــد و گــاهی در های رمزنگاری شدههای راهکارهای نخستین برای فهمیدن حرفها بخشاین
رسند که از همین راهکارهــا می هنگام پژوهیدن و اندیشیدن راهکارهای بسیاری به جز این به ذهن

  گیریم.های رمزنگاری شده کمک میها برای فهمیدن حرفشوند که از آننتیجه می
هــای عربــی را در هــای حــرفتر شود، در این کتــاب درجــهبرای آن که این مطلب در زبانمان آسان

چســبند از پــیش و از پــس چســبند و آن چــه را کــه نمــیها به هــم مــیو آن چه را از آن فراوانی و اندکی
  سازد و توفیق از کمک خداست.های یافتنشان را بر رهروان این راه نزدیک مینگاریم؛ زیرا این کار راه می

  های مّهم رمزنگاری][گونه
گوییم که آن نخســت ها چند گونۀ مّهم دارد؟ میگوییم که رمزنگاری حرفپیش از هر چیز می

  : رمزنگاری ساده و رمزنگاری مرّکب.شودبه دو گونۀ نخستین تقسیم می
شود که بــا تبــدیل ای بخش میشود: یا به سادهرمزنگاری ساده به دو بخش نخستین تقسیم می

  هاست.های حرفشود که بدون تبدیل شکلای بخش میهاست یا به سادههای حرفشکل
د: یکیشــان شوهاست، نخست به دو بخش نخستین تقسیم میهای حرفآن که با تبدیل شکل

  دارای پیوند و بند است و دیگری پیونددار و بنددار نیست.
شود: یکیشان از نوع است و دیگری از جــنس پیونددار و بنددار به دو بخش نخستین تقسیم می

کند، یکی است و ها داللت میاست و هر کدام از این دو بخش یا این است که شکلی که بر حرف
از یکی همانند استداللمان بر طاء به وسیلۀ صورت یک پرنده باشد،  یا این که چند تاست. منظورم

ای باشــد؛ همانند کبوتر و منظورم از چند تا همانند استداللمان بر طاء به وسیلۀ صورت هر پرنــده
  زیرا هر پرندۀ مطلق جنس است برای هر نوعی از پرنده و هر فردی از پرنده.

شــود: یکیشــان س آن به دو بخش نخســتین تقســیم مــیآن دیگر که پیونددار و بنددار نیست، پ
  دگرگونی زیور شکل است و دیگری به دگرگونی زیور شکل نیست.

هاست به  های حرفشود: یکیشان دگرگونی شکلدگرگونی زیور شکل به دو بخش نخستین تقسیم می
و شکل باء بــه  این که شکل برخیشان برای برخی نهاده شود، همانند نهادن شکل الف به جای حرف باء

هاست به این کــه های حرف ها، و دیگری دگرگونی شکلجای حرف الف و به همین گونه در دیگر حرف
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  ها ندارند.هایی ابداعی نهاده شوند که هیچ نسبتی به هیچ یک از حرفبرایشان شکل
ایــن  ١شود: [یکی نهادن عالمتی برای هر حرف است و دیگــری]این نوع به دو بخش تقسیم می

چسبند، همانند: ال، و ما، و أو، و هایی که به بسیاری میهایی وضع شوند برای حرفاست که شکل
ها یک شکل و بــرای ای از آنمن، و أن، و عن، و فی، و هر آن چه مانند آن است، برای هر چسبنده

در همۀ  ها. یا این است کهها با دگرگونی حرفیک حرف دو شکل فراهم آمده با هم و هر یک از آن
  ها.ها یا تنها در برخی از آنها فراگیر باشد یا در همۀ چسبندهحرف

شــود: یکیشــان بــا رمزنگاری بدون دگرگونی زیور شکل نیز به دو بخــش نخســتین تقســیم مــی
  دگرگونی وضع و دیگری بدون دگرگونی وضع است.
جایگــاه  گردد: یکیشــان نهــادن حــرف اســت دردگرگونی وضع به دو بخش نخستین بخش می

حرفی دیگر، منظورم این است که به تقدیم و تأخیر باشد؛ و دیگری نهادن حرف است بــر خــالف 
  ها. قرارگیریش، همچون وارونه نوشتنش یا از آخر به اّول نوشتن آن و مانند این

های اسم را در جایگــاهی تقدیم قرارگیری حرف و تأخیر آن، یا به این [صورت] است که حرف
های اسم هست باژگونه در پی هم بیاوریم، یا نخستین حرف اســم در و آن چه در حرف دیگر بنهیم

جایگاه آخرین حرفش نهاده شود و دومین در جایگاه نخستین حرفش و سومین در پی حرف نخست 
های اسم پایان یابند. یــا ایــن کــه بیاید و چهارمین در پی دومین بیاید و همین گونه تا این که حرف

اسم در جایگاهش نهاده شود و دومین در جایگــاهی دیگــر از اســم [نهــاده شــود] و  آخرین حرف
سومین در پی آخرین حرف اسم بیاید و چهارمین در پی حرف دوم اسم بیاید و همچنین همواره تا 

های اسم پایان یابند. یا این که حرف نخست در جایگاهی دیگر از اسم نهاده شــود و این که حرف
ه آخرین حرف اسم [نهاده شود] و سومین در پی نخستین بیاید و چهارمین در پــی دومین در جایگا

دومین بیاید و همچنین حرف پایانی به سرآغازش تبدیل گردد. همچنین به یکی از دو طــرف آغــاز 
اش بیایــد و ســومین در پــی نخســتین بیایــد و گردانند که در پــیکنند سپس دومین را چنان می می

ها پایان پذیرند و به ماننــد های اسمدومین بیاید و همچنان همواره تا این که حرفچهارمین در پی 
  دهد.همین ترکیب به باژگونه نیز و همۀ کارها با جابجایی [حروف] رخ می

هایی  شود: یکیشان، فزونی شکلرمزنگاری بدون دگرگونی جایگاه به دو بخش نخستین تقسیم می
هایی نیست؛ و دیگری بدون فزونی شکل ٣های آواها به ازاء حرفآنهایی در است که حرف ٢نشانهبی

                                                    
 افتادگی ناشی از خطای مصحح است.  .١

ً
  مـ این عبارت در ترجمۀ انگلیسی هست ولی در متن عربی تصحیح شده نیامده و احتماال

هــا حــرفنشــانهمنظــور از بــیاند و در اینجــا نشانهآمده است: ابل اغفال، یعنی: شترانی که بی» نشانگیغفل/ بی«، ذیل مادۀ لسان العربدر کتاب  ٢.
 این گونه رمزنگاری به انداختن این حرفهایی است که برای رمزنگاری در سخن افزوده می

ّ
  نشانه است و بیان آن خواهد آمد.های بیشوند و حل

  های آوایی است که عبارتند از: الف، و واو، و یاء.ها حرفمنظور کندی از این حرف ٣.
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  ١های آوا نیست و آن به این است که کاسته شود.ها هیچ حرفی از حرفنشانه است که در آنبی
های آوا نیست، به دو بخش تقسیم نشانه که هیچ کدامشان حرفی از حرفهایی بیفزونی شکل

  نشانه بسیار است.یا بینشانه یکی است شوند: یا بیمی
شــود: هاست، به دو بخش نخســتین تقســیم مــیهای حرفسادۀ دیگر که بدون دگرگونی شکل

  یکیشان از جهت چندتایی و دیگری از جهت چگونگی است.
ها این است شود: یکی از آنآن که از جهت چندتایی است نیز به دو بخش نخستین تقسیم می

ها نهاده شود، مانند این که به جــای الــف دو یا جز آن از چندگانی گانهکه شکل حرف دوگانه یا سه
شــود: یــا هــا [نهــاده شــود] و آن بــه دو بخــش بخــش مــیالف یا سه الف یا به جز آن از چندگانی

  هاست.های برخی از حرفهاست و یا چندگانیهای همۀ حرف چندگانی
نهاده شود که بر چند حرف داللت بخش دیگر از دو بخش چند تایی به این است که یک شکل 

 عربی که بر همه با یک شکل داللــت مــیمی
ّ

شــود و آن بــه دو کند، مانند: باء، و تاء، و ثاء در خط
  گیرد یا در برخی هست و در برخی نیست.شود: یا آن شکل همه را فرا میبخش تقسیم می

است و آن هم به  که از جهت چگونگی ٢هاستهای حرفبخش دیگر که بدون دگرگونی شکل
شــوند و هــر ها جدا میشوند یا چسباندههای جدا چسبانده میشود: یا حرفدو بخش، تقسیم می

  هاست.هاست و در برخی  نیست یا در همۀ حرفکدام از این دو یا در برخی از حرف
هر گاه ها باشد، تواند از همۀ این سادهها، میبخش مرّکب شده از یکی از دو بخش رمزنگاری حرف

کارگیریشان با هم شدنی باشد. پس پژوهش ها دو تا یا بیشتر به کار گرفته شود از آن چیزهایی که بهکه از آن
و برای آن که  ٣هاستهای آن های ساده همان پژوهش از مرّکب شدهبه کار گرفته در هر کدام از رمزنگاری

ــب زیــ
ّ
رود، نیــازی بــه آوردن همــۀ اد بــه کــار مــیکتاب را چندان به درازا نکشانیم گرچه رمزنگاری مرک

  پردازیم.های رمزنگاری مرّکب نیست و تنها به پژوهش آنچه از این هنر بایسته است می صورت
های این بخش را با نمودار درختی نشان دهیم تا با هم تجّسم شوند، به خاطر فزون باید صورت

ها، بــه توفیــق و تأییــد و سازی راه رسیدن به آن فهمی این هنر که در آن وجود دارد و به منظور آسان
  کنیم.یاری خوش خداوند و بر خدا توّکل می
                                                    

های رمزنگــاری را نشــان داده ها یک حرف یا بیشتر بکاهی، و خود کندی در نمودار درختی که در آن نوعز حرف. منظورش این است که ا١
  بدان تصریح کرده است که به زودی خواهد آمد.

ترجیح دادیم کارگیری دارد، تکرار خواهد کرد، از این رو کندی این تعبیر را هم در شرح و هم در نمودار درختی با وجود رخصتی که در به .٢
  که آن را همان گونه که هست، ثبت کنیم.

شان در رسالهابن ُدَنْینیر سخن را دربارۀ گزارش ٣.
ّ
به تفصیل در مجمــوع رمزنگــاری آورده اســت (گ  مقاصد الفصولاش: های مرّکب و حل

انــد کــه در آن بــاره چــه اند، ندانستهرداختهها پها نپرداخته و دیگران هم که بدانپ) و بر کندی خرده گرفته است که وی بدان ۶۴ –ر  ۶۳
، ... و کندی بدین البّته نپرداخته بلکه او در خالل گفتارش از مرّکب یاد کرده است و کسانی به غیــر از کنــدی «گویند. او گفته است:  می

یند، بلاند که در آن باره چه میاند ولیکن ندانستهاند، البّته راه یافتهکه بدان پرداخته انــد، که در سخن گفتن پیرامون آن دچار اشتباه شــدهگو
 »کنم.آورم و چگونگی حل آن را یاد میولی من آن را در اینجا می
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  ها]های رمزگشایی برخی از رمزنگاری[روش
 هر بخش آن باید بگوییم:بندی رمزنگاریپس از آن که تقسیم

ّ
  ها را رسم کردیم، اکنون در بارۀ حل

هایی است که نــه پیونــد دارنــد و نــه های حرفلای که با دگرگونی شکگوییم که رمزنگاریمی
سازد کــه منســوب بــه هایی آن را دگرگون میسامان همان که به دگرگونی زیور شکل است که شکل

شود که با نهادن یک شکل برای یک حرف رمز شود، و . پس می١باشندها نمیهیچ چیزی از حرف
 آن با راهکارهای نخستین است که آن

ّ
هایی کــه بســیار . و گاهی شکل٢پیش یاد کردیمها را در حل

شوند، همانند: ال، و إن، و ما، و أو، و لم، و أن، و فی، و لو و مانندهایشان در زبان عربی مّتصل می
  شوند.به یک شکل نهاده می

از این گونه به رمز درآمده این است که راهکارهای نخستین به کار گرفته  راهکار فهمیدن آن چه 
ها آشکار شود و بدان وسیله برخی از سخن فهمیده شود. چــون آن این که چیزی از حرفشوند تا 

انــد در هایی هستند که آشــکار نشــدهنگریم که برخی از حرفآشکار گردید به جایگاهی در آن می
اند و بر هــر یــک از هایی که آشکار شدهاند. پس بر حرفها که آشکار شدهمیان چیزهایی از حرف

گردند. اگر با آن، واژه سامان یافت، شکل مورد نظر شوند، عرضه میکه بسیار مّتصل می هاییحرف
  شان واژه سامان یافته است.همان دو حرف مّتصلی است که به وسیله

هــا مّتصــل اگر چنین رخ دهد که به شکل آن حرف رمزنگاری شده دو یا سه یــا جــز آن از واژه
ْد 

َ
ــْد ) رخ میگردند، چنان خواهد بود که در (ق

َ
َهَب) قرار گیرد، (إِنــه ق

َ
دهد که چون میان (إّنه) و (ذ

َهَب) می
َ
ْم) قرار بگیرد که میشود و گاهی میذ

َ
َهَب): (ل

َ
ْد) در میانۀ (إّنه) و (ذ

َ
شود که در جایگاه (ق

َهَب). و می
ْ

 شود که در میانۀ آن دو نیز (لن) قرار بگیرد که میشود: (إّنه لم َیذ
َ
َهَب).شود: (إّنه ل

ْ
  ْن َیذ

هایی که در نخســت آشــکار چون شماری از واژگان بیرون آیند چنان که در پیش آوردیم، حرف
شوند که در میانشان همان حرف مورد نظر اســت. ســپس هایی دیگر جسته میاند، در جایگاهشده

س ای درست، ممکن شــود، پــگردند. اگر با یکی، آشکار شدن واژهها عرضه میهمگی برهمنشین
ها واژگانی سامان یابند مانند کار نخست، همان، حرِف جسته شده است و اگر پس از آن از میان آن

شود تا بدان وسیله یک کلمه سامان یابد، نه جز آن. سپس همان در یک جایگاه یا در همواره کار می
گردد، آشکار می ها آن چه در آن از لفظشود. پس هر گاه در همۀ جایگاهدو جایگاه کتاب آزموده می

هــا آن لفــظ شود که آن شکل همان دو حرف مّتصل است که به وســیلۀ آنفراگیری یابد، معلوم می
های نیرومند بر آن در این زمینه کــاربرد بیشــتر و کمتــر در ایــن فراگیری یافته است و از جملۀ دلیل

  شوند که خود در این باب پرداللت است.هایی است که مّتصل میحرف
                                                    

 همان نمودارند. ۱۶و  ۱۵های شان خواهد آمد در شمارهایم و دو بخش آن که سخن دربارهداده ۱۴در نمودار درختی باال بدان شمارۀ  ١.
 کّمی و کیفی رمزنگاری.بارۀ روشیعنی در ضمن گفتارش در  .٢

ّ
 های حل
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ها های حرفهای همنشین در زبان عربی را در زمانی که مرتبههای بیشی و کمی این حرفمرتبه
  نگاریم خواهیم آورد.را می

شــود. شود که برای یک حرف دو شــکل همنشــین نهــاده مــیگاهی هم این گونه رمزنگاری می
حــرف دارای دو یعنی به این کــه یــک -هرگاه گمان شود که کتاب بدین گونه رمزنگاری شده است 

هــای های کتــاب شــمرده شــوند. اگــر بیشــتر از شــکلهای حرفشکل همنشین باشد، باید شکل
ها بــر انــدازۀ آن های زبان با شمارش همنشینهای آن زبان باشند و اندازۀ فزونیشان بر حرف حرف

  ها دو شکل همنشین داشته باشند.رود که برخی از حرفباشد، گمان می
سازی شکل بی پیوند و بــا دگرگــونی زیــور شــکل بــا نهــادن برخــی از دگرگوناگر رمزنگاری با 

ها برای برخی باشد، همانند نهادن الف، دلیل بر باء است و نهادن شکل باء دلیل بر های حرف شکل
  .١هاالف است و به همان گونه است در جز آن دو از حرف

اری بدان صورت گرفته است، دگرگونی شود بدین که رمزنگها راه یافته میاز چیزهایی که بدان
اند، هر ها دگرگون شدهپذیری در لفظ است. پس هر گاه گمان برود که حرفها و تباهی فرمانحرف

هــا فرمــان هــایی قــرار گرفتــه کــه لفــظ بــداناز میان آن چه در بین حــرف-لفظی که فرمان نپذیرد 
هایی کــه اند همانند کاوش در حرفدهشود که آشکار نشهایی، عرضه میبر تمام حرف -پذیرد می

ها ای دگرگونی یافته است که هیچ گونه پیوندی با هیچ یک از حرفهای ابداع شدهشکلشان با شکل
هــا هــا برخــی از آنشوند که دگرگون شدههای دگرگون شده در صورتی آشکار میندارد. پس شکل

گیرند های ابداعی قرار میدر جایگاه شکلها ها همگیشان باشند، پس آنباشند و اگر دگرگون شده
  ها یاد کردیم.که کاوششان به کمک راهکارهای نخستین است که پیشتر از آن

شــان دگرگــون شــدۀ بــه یکــدیگر ها همهشود بدین که شکلها راه یافته میاز چیزهایی که بدان
ها فرمان بپذیرد، پس چیزی پذیرد و اگر با آنها فرمان نمیباشند، این است که هیچ لفظی با آن می

است که در یک جای نوشته به طور منفرد است که شأن این است که با آن هــیچ چیــزی در جــایی 
  شود.پذیرد، پس نوشته با آن دگرگون میدیگر از آن فرمان نمی

ها بدون پیوند و بدون تغییر یافتن زیور شکل، بلکه با های حرفرمزی که با دگرگون کردن شکل
هــای آن یکجــا ، پــس همــۀ گونــه٢شــودها، ساخته میها، یعنی شکلهای آنن کردن جایگاهدگرگو

های پــیش افکنــدن و پــس آوردن، عرضــه ها بر گونهشوند و آن این است که همۀ حرفکاویده می
  ها، یاد کردیم.بندی رمزنگاریها که پیشتر در هنگام تقسیمگردند، یعنی همان می

                                                    
  آمده است. ۱۳این قسم همان است که در نمودار درختی به شمارۀ  .١
 است. ۱۷اش در نمودار درختی پیشین شماره .٢
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ها بدون پیوند و بــدون تغییــر یــافتِن زیــور های حرفرگون کردن شکلفهمیدن رمزنگاری با دگ
شکل، بر خالف جهتش، همچون: نهادن پایینش در جایگاه باالیش یا در جلویش یا در پشتش یــا 

ها با دگرگــونی جهــت، رمزنگــاری شود که حرفو البّته دانسته می ١هر چه چنین باشد، آسان است
ها یکی باشــند، های زبان باشد و شکلها همچون شمار حرفشکلاند، در صورتی که شمار شده

ها دگرگون شده باشد، و چون آشکار شود، شکل به هر جهتی که ممکن باشد، جز این که جهت آن
های دانسته شدۀ آن زبــان شود. پس زمانی که جهتی پیدا شد که با آن حرفی از حرفچرخانده می

  ان حرف است.آشکار شود، پس آن شکل، راهنمای هم
ها بدون پیوند و بدون شرح و بدون تغییر زیــور شــکل و بــدون های حرفدگرگون سازی شکل

هــای هــا هــیچ حرفــی از حــرفنشانه که در هیچ یک از آنهایی بیتغییر جایگاه و با افزودن شکل
بــوده  های زبــانها شمرده شوند. اگر بیشتر از حرفشود که شکلصوت نیست، به این راه یافته می

شــوند و های نوشته با راهکارهای نخستین که پیشتر یادشان کردیم، یافته میباشند، برخی از حرف
شود که هایی جسته میشوند، پس همانندشان در میان حرفشود که آشکار نمیهایی دیده میحرف

جای نوشته،  ها در چنداند بر لفظ با الغای همان حرفهایی که آشکار شدهاند، و حرفآشکار شده
هایی شوند. پس در صورتی که لفظ در آن چند جاِی نوشته سامان بیابد، آنگاه همان حرفعرضه می

  اند.اند، همگی بی نشانهکه الغا شده
ها، بدون سامانی و های حرفاگر چنان شرط شده باشد که پیشتر آوردیم یعنی از راه تبدیل شکل

هایی ها و جهتشان و بدون فزونی حرفهای آنتغییر جایگاههایشان و بدون بدون تغییر زیور شکل
هایی است ، پس راهیابی بدان با یافتن شکل٢هایی از نوشتهنشانه، بلکه با کاستن حرفی یا حرفبی

دار) کمتر باشند، که راهکار در آن گونه، همــان راهکــار های معجم (=نقطهکه در آن زبان از حرف
  کردیم.نخستین است که پیشتر یاد 

زمــانی کــه در جــایی دیگــر -هر گاه از نوشته چند حرفی آشکار شــود و در میــان همانندشــان 
آیــد نقصی در سخن بیابی، همانند آن نقصی که در: (عبدالله) با نقص دال پدید می -خوانده شود

حرفی نیز از آن چه در میانشان آشکار شده است یــا بــدان از یــک -شود که (عب الله) خوانده می
طرفش چسبیده است، جسته شود، پس هر گاه لفظ بیرون آید در حالی کــه همــان حــرف را در دو 
جا یا سه جا از نوشته کم داشته باشد، دانسته خواهد شد که حرفی از آن نوشته الغــا شــده اســت. 

هــا هــا، نقصــان حــرفهــایی کــه در آنهای معجم در همۀ جــایپس جای آن حرف بر همۀ حرف
هــا، همگــی در آن بــر یــک حــرف ســامان شود. در صورتی که کلمــهعرضه می آشکار شده است،

                                                    
 است. ۲۰اش در نمودار درختی شماره .١
  است. ۲۲اش در نمودار درختی، شماره .٢
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شــود، اگــر یافتند، پس همان، حرفی است کــه انداختــه شــده اســت و بــه همــین گونــه عمــل مــی
  های انداخته شده بیشتر از یکی باشند. حرف

شــود: یــا ها با پیوندی و شرحی از جهت گونه، به دو بخش تقســیم مــیهای حرفتبدیل شکل
. منظــورم از یکــی، همچــون راه ٢یــا بســیار اســت ١کند، یکی استشکلی که بر حرف داللت می

یر یک پرنده است، همچون یــک کبــوتر، و منظــورم از بســیار، همچــون راه  یافتنمان به طاء با تصو
هــا بــا ســامانی و های حــرفای است، و این نیز در تبدیل شکلیافتنمان به طاء با تصویر هر پرنده

  شود.ز جهت جنس عرضه میشرحی ا
و با جنس، این است کــه  -خواه با یک تصویر یا با چند تصویر-تفاوت میان رمزنگاری با نوع 

یر از جنس یافت شود. در صورتی کــه معلــوم شــود کــه آن از کــدامیک  رمزنگاری تنها با یک تصو
فت که هیچ، وگرنه ها سامان یاشود، پس اگر لفظ با آنها گرفته میهای جنساست، نخستین حرف

شوند که در پیوند با هیچ یک از های تغییر یافتۀ ابداع شده نهاده میها به جای شکلها و نوعجنس
  .٣شود که پیشتر ذکر کردیمها همان روشی به کار گرفته میها نیستند و در آنحرف

از مردم  گاهی در این نوع از رمزنگاری جنسی هدف است که همان چیزی است که آن را برخی
شود، یا اّولین حرفش یا آخرین حرف آن برند و آن این است که از هر شکلی که رسم میبه کار می

 -زمانی که اسم دو حرفی باشد-دهد . و گاهی رخ می٤است، و یا دّوم از آغازش، یا دّوم از آخرش
م گرفته شده از آخر که هر گاه حرف دّوم گرفته شده از آغاز اسم حرف پایانی اسم باشد، یا حرف دّو 

  اسم، همان حرف نخست اسم باشد.
رمزگشایی این گونه رمز بسیار آسان است، به طوری که در آن نیاز به هیچ کاوشی نداریم؛ زیرا 

های از گیریم، یا دّومینها را میهایش یا آخرینهر گاه رمز را در نگاه نخست بیازماییم، اّولین حرف
  شود.و رمز در صورتی که چنین رمزنگاری شده باشد، آشکار میگیریم، آغاز یا آخر را می

ها، بلکه از جهــت کّمیــت، بــا نهــادن های حرفرمزنگاری ساده که بدون دگرگون سازی شکل
. مانند این که الف دو الف ٥تایی یا جز آن از چند برابر سازی استشکل حرف به گونۀ دوتایی یا سه

رود که حرف در همه و گمان بر این می ٦هاست یا در برخیشانفو باء دو باء شود و آن در همۀ حر

                                                    
  است. ۹اش در نمودار درختی پیشین، شماره .١
  است. ۱۰اش در نمودار درختی پیشین، شماره .٢
هــا دهیم که در پیونــد بــا هــیچ یــک از حــرفهایی انتقال میها با نهادن شکلهای حرفمنظور این است که راه حل را به راه تغییر شکل .٣

  در نمودار درختی پیشین است. ۱۴نیستند و این روش همان شمارۀ 
  دار درختی پیشین.در نمو ۷بنگرید به روش شمارۀ  .٤
  است. ۲۷شمارۀ آن در نمودار درختی پیشین  .٥
  را دارند. ۳۰و  ۲۹هایند که دو شمارۀ آن دو روش همان .٦
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شود. بیرون آوردن این وضعیت نیــز خیلــی آســان شود که جز به طور مکّرر ظاهر نمیجا دیده می
است، زیرا هر گاه گمان رود که خط بدان گونه است، دو الف و سه الف و هــر چــه از چنــد برابــر 

  شود.های دیگر هم این چنین عمل میود و با حرفشسازی باشد، به یک الف تبدیل می
هــا از جهــت کّمیــت بــا نهــادن یــک های حرفرمزنگاری ساده بدون دگرگون کردن شکل

 عربی کــه یــک شــکل ١کندشکل است که بر چند حرف داللت 
ّ

. مانند: باء و تاء و ثاء در خط
هــا را فــرا گیــرد یــا حــرفکند و آن بدین است که یک جایگاه باشد و همۀ ها داللت میبر آن

هــا کمتــر از شــمارۀ رود که شمارۀ شکلبرخیشان را بدون برخی فرا گیرد و آن زمانی گمان می
های زبان باشد، پس سزاوار است که در آن همان به کار گرفته شود بدون نظم نخســتین حرف

ۀ نوشته هم چنین   نظام یابد. پس در بقّی
ً
شود تــا ایــن عمل میتا این که لفظ در دو کلمه کامال

  که همگی بیرون آیند.
های مورد بحــث اســت کــه پیشــتر در همــۀ ، با همۀ نوع٢ها که با ترکیب استرمزنگاری حرف

ها ترکیــب هایی که از آنها یادش کردیم، زیرا انواع ترکیب بی پایان است، به خاطر بسیاری نوع نوع
  گویی است.قصدمان چکیدگی و فشرده شود سخن گفت، به ویژه کهاش نمییابد که دربارهمی

هاست که پیشتر یادشان کردیم، پس راهکار در به وجود آوردن ترکیب همان به کار گیری همۀ راه
شود که آن با ترکیب است، پس بر نوعی که مقصودمان هر گاه مقصود با آن آشکار نشود، معلوم می

که ترکیب  -با آن آشکار شده استمنظورم همان چیزی است که برخیشان -شود است، عرضه می
های رمزنگاری، از هاست تا رمز آشکار شود، هر چند ترکیب دشوارترین نوعآن نوع با انواع دیگر آن

  لحاظ آشکار شدن است.
  ٭٭٭

  ها در زبان عربیهای آنها و مرتبهبسامد حرف
گاهی دادیم، اکنون باید مرتبه می در زبان عربی یــاد ها را در بسیاری و کهای حرفچون از آن آ

  گوییم:کنیم، پس می
  ها در زبان عربی بیشترین کاربرد را دارد.الف از میان حرف

، سپس و، سپس ی، سپس ن، سپس ر، سپس ع، ســپس ف، ســپس هسپس ل، سپس م، سپس 
ت، سپس ب، سپس ک، همگی که هر دو یکسانند، سپس د، سپس س، سپس ق، سپس ح، سپس 

ش، سپس ض، سپس خ، سپس ث، سپس ز، سپس ط، و غــین کــه ، سپس ذ، سپس ص، سپس ج
  یکسانند، سپس ظ.

                                                    
  است. ۲۸آن روش همان است که در نمودار درختی پیشین دارای شمارۀ  ١.
  در نمودار درختی است. ۲این همان روش شمارۀ  ٢.



 

  

١٧۴ 

  کنیم که:برگۀ عربی مشاهده می ۷در این مورد در 

  هاء ۲۷۳  میم ۳۲۰  الم ۴۳۷  الف ۶۰۰
  راء ۱۵۵  نون ۲۲۱  یاء ۲۵۲  واو ۲۶۲
  باء ۱۱۲  تاء ۱۲۰  فاء ۱۲۲  عین ۱۳۱
  قاف ۶۳  سین ۹۱  دال ۹۲  کاف ۱۱۲
  صاد ۳۲  ذال ۳۵  جیم ۴۶  حاء ۵۷

  طاء ۱۵  ثاء ۱۷  خاء ۲۰
غـــین، و  ۱۵

  ١ظاء ۸

، زیرا صــدادارها ٢ها هستندپیشتر گفته بودیم که: صدادارها به طبع در هر زبانی بیشترین حرف
ها موجودند. در اینجا آشکار شد که الم در زبان عربی هایند که با بقّیۀ حرفوضع شده و عنصر حرف

ایم، زیرا  پرکاربردتر است و این در تناقض با چیزی نیست که پیشتر گفته از یاء و واو و همچنین از هاء
گردنــد کــه بــزرگ [کشــیده] باشــند، و اّمــا صدادارها در زبان عربی تنها زمانی در خط آشکار مــی

 عربی آشکار نمی[کوتاه ٣هایشان کوچک
ّ

شوند، مگر این که در اّول کلمه یا صــفت، یــا ها] در خط
 عربی آشــکار  تصریف یا در پایان

ّ
 واو (ُمحّمد) که در میان میم و حاء است در خط

ً
آن باشند. مثال

- شود؛ زیرا کوچک (کوتاه) است و همچنین است الف ُمحّمد که در میان حاء و میم دیگر است  نمی
 عربی  -که بین حاء و دال است

ّ
و الفش که بین میم و دال است که کوچک هستند و از آن رو، در خط

. پس همۀ صدادارهای ٤ایمخودمان بیان کرده صناعة الشعرفی شوند، چنان که در کتاب آشکار نمی
منظورم -شوند  [صامت] یافت می ٥های گنگافتند و از آن رو، برخی از حرفکوچک در عربی می

  ها بیشترند.هایی هستند که صدادار [مصّوت] نیستند که در زبان عربی از برخی مصّوت آن

                                                    
و در  ۹، ...، ۱۷پ،  ۵۸اند که بسامدشان در رسالۀ پیش گفتــۀ ابــن دنینیــر گ از شمارش کندی در این جا سه حرف (ش، ض، ز) افتاده .١

، بــه ترتیــب ۲۷۵فاتح، کتابخانۀ سلیمانیۀ اســتانبول)، ص  ۵۳۵۹ابن عدالن (در نسخۀ  المؤلف للملک االشرف فی حل التراجمرسالۀ 
  است. ۱۶، ۲۳، ۲۸اعداد 

  به گفتارش در سر آغاز رساله بنگرید. .٢
باشــد و ایــن یــک توّجــه ها میها حرکتهای آنهای کشیده است و منظورش از کوچکهای بزرگ صدادار حرفمنظور کندی از حرف.  ٣

بــدین نکتــه های صوتی آزمایشگاهی مطابق است و اشــاره های کاوشها با جدیدترین یافتهبرجسته از کندی است که در بررسی مصّوت
هــای مــّد و نظیرهــا و کوچــک هــا جزءهــایی از حــرفاند که آنها را بدین گونه وصف کردهشایسته است که بسیاری از پیشینیان حرکت

هــای کوچــک و بــزرگ، و هایند و ...، ابن سینا هم مانند کندی ضّمه و واو را واوهای کوچک و بزرگ، و فتحه و الف را الــفهای آن شده
یــان و یحیــی میــرعلم، اسباب حدوث الحروفکسره و یاء را یاءهای کوچک و بزرگ نامیده است (بنگرید به 

ّ
، تصحیح محمد حسان الط

  ).۱۲۶، ۸۵- ۸۴م، ص  ۱۹۸۲دمشق، 
تهران، ۳۱۷، ص ۱۹۷۳(چاپ رضا تجدد، تهران،  الفهرستابن ندیم در  .٤ ین کتاب یاد کرده است ) از ا۴۶۷، ص ۱۳۸۱؛ ترجمۀ فارسی، 

  در شرح حال کندی آن را نیاورده است. تاریخ ادب عربیولی بروکلمان در کتاب 
پدیدان نام ٥. گذاری کهن است و آن را ابن ســینا در های صامت معمول شده است که خود یک نامها به حرفگذاری آندر نزد بسیاری از نو

  ه است.به کار گرفت ۱۲۴، ص اسباب حدوث الحروفکتاب 



 

 

١٧۵ 

سال
ر

 ۀ
بو
ا
ی

ف
وس

ی 
ب
قو
ع

 
ند
 ک
اق
ح
س
د ا
رزن
ف

 ی
شا
زگ
رم

ر 
 د
س
ا عبّ
وال
 اب
به

ی
ی

 

  ٭٭٭
  ها در زبان عربیناهمنشینی حرفهمنشینی و 

هــایی هســتند و شــوند چــه حــرفهایی که در زبان عربی همنشین میاکنون باید بگوییم که حرف
  شوند، کدامند.هایی که در این زبان همنشین نمی حرف

دهد ها رخ میاند که برای برخی از آنهای اصلیهایی که ناهمنشین هستند، همان حرفحرف
برخی دیگر همنشینی نکند، نه با جلو قرار گرفتن و نه با عقب قرار گرفتن، و نه تنهــا بــا که برخی با 

هایی است که منظورم آن-های تغییر یابنده جلو قرار گرفتن، و نه فقط با عقب قرار گرفتن. اّما حرف
عقب ها با جلو قرارگیری و پس ممتنع نیست که همۀ حرف -شوندیک بار اصلی و یک بار زاید می

  قرارگیری و تنها با جلو قرارگیری یا با عقب قرارگیری همنشینی کنند.
منظورم از اصلی چیزی است که از اسم یا از ساختار کلمه باشد. منظــورم از اســم ماننــد واژۀ 

ٌق «
ْ

اش این است کند و در قّوهاست. پس کلمه بر زمانی داللت می» ناِطٌق «است و از کلمه واژۀ » ُنط
زی داللت کند که ناطق بوده است و همچنان است (َیْنِطُق) که داللت دارد بر این که که بر یک چی

َق «او در یک زمانی ناطق خواهد بود. جز این که 
َ

دو کلمه نیستند، بلکه هر کــدام از » َیْنِطُق «و » َنط
  اند.های ساختارش اصلیآن دو، تصریف کلمه است، پس اسم به تنهایی همان است که حرف

کند که است که بر زمانی در آینده داللت می» َیْنِطُق «کلمه: حرف زاید در آن مانند یاء  تصریف
ق خواهد شد و همان گونه است الف کوچک 

ْ
َق) و -در آن نطق چیزی به زودی ُنط

َ
که میان نون (َنط

ق کسی ککه آن هم زایدی است که بر زمانی در گذشته داللت می -طاء آن است
ْ

ه کند که در آن ُنط
ق کرده، بوده است.

ْ
  ُنط

که میان نونش و طائش است، -است که الف بزرگش » ناِطق«همچنین است کلمه که عبارت از 
ق«زاید است و بدل واو کوچک 

ْ
  است.» ُنط

ها، یا عددها، یا تذکیر، یا تأنیــث، یــا اند که به اسم با تصریفش در زمانهاییپس زایدها همان
ت، ی

ّ
  پیوندند.ا َنَسق (=نظم و ترتیب)، یا چیزهایی از این قبیل میاضافه، یا تشبیه، یا عل

کننــد و بــه هــر وجــه از وجــوه زایدنــد و اند که تغییر نمــیهاییهای اصلی همیشه همانحرف
  عبارتند از:

  ثاء، جیم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاء، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عین، غین، قاف.
  ها باشد:به طور ساده ترسیم کنیم که تصویری ثابت برای آناکنون باید نمودارشان را 

  ق  غ  ع  ظ  ط  ض  ص  ش  ز  ر  ذ  د  خ  ح  ج  ث

  هایند:ها که گاهی زایدند و گاهی اصلی، اینتغییریاب
  الف، باء، تاء، سین، فاء، کاف، الم، میم، نون، هاء، واو، یاء.



 

  

١٧۶ 

کدام در یــک ســطر، دیــده شــوند. ها را باید در جدولی رسم کنیم تا در دو سطر، هر این حرف
کنیم و متغّیرها را کــه گــاهی زایــد و کنند، در سطر نخستین رسم میها را که هرگز تغییر نمیاصلی

ها در شمار بیشترند و برخیشان گاهی به برخی نگاریم، زیرا اصلیاند، در سطر دوم میگاهی اصلی
  هاست:چسبند که این رخداد یک َعَرض الزم برای آندیگر نمی

  ق  غ  ع  ظ  ط  ض  ص  ش  ز  ر  ذ  د  خ  ح  ج  ث  های اصلیحرف
          ی  و  ه  ن  م  ل  ک  ف  س  ت  ب  أ  های متغّیرحرف

که آن مقارن  ١ها شوند به تقدیم و تأخیر به جز سینشود که مقارن همۀ حرفبر متغّیرها عارض می
  نمودارش این است:شود، نه به تقدیم و نه به تأخیر و های ثاء، ذال، صاد، ضاد، ظاء، نمیحرف

  ظ  ض  ص  ذ  ث  شود باس مقارن نمی

  ٢س  ظ  ط  ص    

شود که همیشــه زایــد هایی است که عارضشان نمیمنظورم آن-های اصلی به طبیعتشان حرف
هــا انــد کــه در جــدول حــرفهایی آمــدهاند که در نخستین سطر از دو سطر حرفهاییآن -باشند

  هستند:
شود، نه به تقدیم و نه به تأخیر، و این ضاد و ظاء و سین مقارن نمیپس ثاء با ذال و زاء و صاد و 

  نمودارش است:

  س  ظ  ض  ص  ز  ذ  شود باث مقارن نمی

م باشد بر آن و مقارن آن میثاء نیز مقارن شین نمی
ّ

شود هر گاه شین بر ثاء شود، هر گاه ثاء مقد
  مقّدم شود و این نمودارش است:

  ش  شود باث مقارن نمی

  ٣شثن  شث    

شود با ثاء و زاء، و صاد، و ضاد، و طاء، و ظاء، و سین، نه به تقدیم و نه همچنین ذال مقارن نمی
  به تأخیر و نمودارش این است:

  س  ظ  ط  ض  ص  ز  ث  شود باذال مقارن نمی

                                                    
یرا کاف هم که از متغّیرهاست با قاف و با جیم مقارن نمی .١ شود، به اجماع پیشــگامان استثنا کردن کندی سین را به تنهایی، دقیق نیست؛ ز

  شود و مثل آن است همزه.های حلق مقارن نمیزبان و همچنین است هاء که با بقّیۀ حرف
شود کــه او های چهارگانه را در سطر دوم آورده است و مالحظه میگاه نشدیم که چرا حرفدر رساله چنین آمده است و از منظور کندی آ ٢.

شود، نه به تقدیم و نه به تأخیر، چنان که در چند ســطر بعــد خواهــد زاء را هم در اینجا یاد نکرده است با این که آن هم با سین مقارن نمی
  آمد.

 و  .٣
ً
ِثَن شثنا

َ
َن و ش

ُ
ث

َ
 ش

ً
ثوَنة

ُ
ثن در انگشتان و کف و پا ... درشتی است.، یعنی ش

َ
  درشت شد، و ش
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شود و هر گاه آن دو بر آن مقّدم شوند، ذال با شین و غین هر گاه بر آن دو مقّدم باشد، مقارن نمی
  شود و نمودارش این است:مقارنشان می

  ذ    غ  ذ    ش

  غذا  شذر

شود، نه به تقدیم و نه به تأخیر و نمودارش همچنین زاء مقارن ثاء و ذال و صاد و ظاء و سین نمی
  این است:

  س  ظ  ص  ذ  ث  شود باز مقارن نمی

آن دو بر آن مقّدم شوند، شود، هر گاه بر آن دو مقّدم شود و هر گاه زاء با شین و ضاد مقارن نمی
  شود و این نمودارش است:مقارنشان می

  ز    ض  ز    ش

  ٢ضوز  ١شزن

شود، هر گاه زاء شود، هر گاه که طاء بر آن مقّدم شود و زاء با طاء مقارن میزاء با طاء مقارن نمی
  :٣بر طاء مقّدم شود و نمودارش، این است

  ز  ط

  ط  ز

شود، نه به تقدیم و نه به تأخیر و زاء، و ضاد، و طاء، و سین نمیهمچنین صاد مقارن ثاء، و ذال، 
  و این نمودارش است:

  س  ظ  ط  ض  ز  ذ  ث  شود باص مقارن نمی

م شوند، صاد با جیم و شین مقارن نمی
ّ

م باشد و هر گاه آن دو بر آن مقد
ّ

شود هر گاه بر آن دو مقد
  شود و نمودارش این است:با آن دو مقارن می

  ش   ص   ص    ج

صیَبة  جص
َ

  ٤ش

                                                    
ُزَن المکان، یعنی درشتی یافت. ١.

َ
  ش

ْوز به معنی خوردن با کراهت یا جویدن است و در این مثال واو میان دو حرف مؤتلف، فاصله شده است. .٢
َ

  در اصل چنین آمده است، وض
ها را پیدا نکرده است، زیرا تنها سه مورد وجــود دارد چنان که پیشتر آورده و شاید مثال کندی در اینجا برای اقتران دو حرف مثال نیاورده، .٣

، زطن، عزط.
ّ

  که عبارتند از: زط
صیَبة ٤.

َ
  : ته چاه.ش
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شود، هر گاه صاد بر آن شود، هر گاه دال بر آن مقّدم شود و مقارن آن میصاد با دال مقارن نمی
  مقّدم باشد و نمودارش این است:

  ص    د  د    ص

  صدأ  

شود، نه به تقدیم و نه همچنین ضاد مقارن ثاء، و ذال، و صاد، و طاء، و ظاء، و سین، و شین نمی
  تأخیر و نمودارش این است:به 

  نه به تقدیم و نه به تأخیر  ش  س  ظ  ط  ص  ذ  ث  شود باض مقارن نمی

شود هر گاه قاف پیش از شود، هر گاه پیش از قاف قرار گیرد و مقارن آن میضاد مقارن قاف نمی
  آن قرار گیرد و نمودارش این است:

  ق    ض  ض    ق

  ١قضأ  

هر گاه هر کدام از آن دو پیش از ضاد قرار بگیرند و با هر یک از  شود،ضاد مقارن دال و زاء نمی
  شود، هر گاه پیش از آن قرار بگیرند و نمودارش این است:آن دو مقارن می

  ز    ض  د    ض

  ض    ز  ضد

شود، نه همچنین ظاء مقارن ثاء، و ذال، و زاء، و صاد، و ضاد، و طاء، و جیم، ودال، و سین نمی
  نه به تأخیر و نمودارش این است:به تقدیم و 

  نه به تقدیم و نه به تأخیر  س  د  ج  ط  ض  ص  ز  ذ  ث  شود باظ مقارن نمی

هــا شود، هر گاه ظاء پیش از هر یک از ایــن حــرفظاء مقارن حاء، و قاف، و شین، و خاء نمی
گیرنــد و نمــودارش ها پــیش از آن قــرار شود، هر گاه هر کدام از این حرفقرار گیرد و مقارنشان می

  این است:

  ظ    ق  ظ    ح
  

  ظ    خ  ظ    ش

  ٤خظا  ٣شظی  ٢قظ  ح    ظ

                                                    
عاَم یعنی خوراک را خورد.. ١  الطَّ

َ
أ

َ
  َقض

 َعلی األمر یعنی دوام آورد و استوار .٢
َ

ُه، و َوَقظ
َ

 است. َوَقَظُه َیِقُظُه َوْقظًا: َوَقذ
ْ

  ماند، و صیغۀ امر آن ِقظ
ظٰی  ٣.

َ
  استخوانکی است باریک، چسبیده به زانو یا چسبیده به ساق یا بازو.ش

ظاُه الله و  ٤.
َ

اهُ خ
ٰ

ظ
ْ

  یعنی درشت و بزرگش گردانید. أخ
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شود با طاء، و ظاء، و غــین، و قــاف، نــه بــه تقــدیم و نــه بــه تــأخیر و همچنین جیم مقارن نمی
  نمودارش این است:

  نه به تقدیم و نه به تأخیر  غ  ق  ظ  ط  شود باج مقارن نمی

شــود، هــر گــاه شود، هر گاه صاد پیش از جیم قرار گیرد و مقارن آن میجیم با صاد مقارن نمی
  جیم پیش از صاد قرار گیرد و نمودارش این است:

  ج    ص  ص    ج

  جص  

  شود، نه به تقدیم و نه به تأخیر و نمودارش این است:همچنین حاء مقارن خاء، و عین، و غین نمی

  غ  ع  خ  شود باح مقارن نمی

شود، هر گاه پیش از شود، هر گاه ظاء پیش از حاء قرار گیرد و مقارن آن میظاء نمیحاء مقارن 
  ظاء قرار گیرد و نمودارش این است:

  حظ  ظ    ح

  شود، نه به تقدیم و نه به تأخیر و این صورت آن است:همچنین خاء مقارن حاء و عین نمی

  نه به تقدیم و نه به تأخیر  غ  ح  شود باخ مقارن نمی

شــود، شود، هر گاه آن دو قبل از آن باشند و مقارنشان میچنین خاء مقارن عین، و ظاء نمیهم
  هر گاه پیش از هر یک از آن دو باشد. و نمودارش این است:

  ظ    خ  ع    خ

َع 
َ

ظا  ١َنخ
َ

  خ

شود، هر گــاه پــیش از هــر شود] و با  طاء، و صاد، و ضاد هم مقارن نمی[دال با زاء مقارن نمی
  ها باشد و نمودارش این است:شود، هر گاه بعد از آنها باشد و مقارنشان میکدام از این حرف

  د    ض  د    ص  د    ط  د    ز

  ضد  صد  ٢موطد  األزد

شــود آن چــه بــه و بدان عارض نمی ٣شود، با تقدیم و با تأخیرها مّتصل میراء به همگی حرف
  پذیرند.شود که هرگز تغییر نمیهای اصلی عارض میهای دیگر از حرفحرف

                                                    
َع  ١.

َ
عًا یعنی نخاع گوسفند را برید. الشاةَ َنخ

ْ
  َنخ

َد الشئ َیِطُده یعنی چیزی را استوار گردانید. ٢.
َ

  از َوط
  شود.ها آمده است و عبارت از این است که نون بر راء مقّدم نمیاین حکم مخالف چیزی است که درفرهنگ .٣
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  شود، نه به تقدیم و نه به تأخیر و نمودارش این است.شین، مقارن ضاد نمی

  ض  شود باش مقارن نمی

ها شود با زاء، و سین، و صاد، و ثاء، و ذال، و ظاء، هر گاه هر یک از این حرفشین مقارن نمی
  عد از آن باشند و نمودارش این است:شود، هر گاه بها میپیش از آن باشد و مقارن آن

  ظ    ش  ذ    ش  ث    ش  ص    ش  س    ش  ز    ش

ظٰی   ٤شذب  شثن  ٣شص  ٢شسع  ١شزب
َ

  ش

شود، نه به تقدیم و نه بــه تــأخیر و همچنین طاء مقارن صاد، و ضاد، و ذال، و ظاء، و جیم نمی
  نمودارش این است:

  به تأخیر نه به تقدیم و نه  ج  ظ  ذ  ض  ص  شود باط مقارن نمی

شود، هر گاه زاء بر آن مقّدم شود، هر گاه طاء مقّدم بر زاء باشد و مقارن آن میطاء مقارن زاء نمی
  باشد و نمودارش این است:

  ط
  

  ز

  ط  ز

شود، هر گاه طاء پــیش از شود، هر گاه دال پیش از طاء باشد و مقارنش میطاء مقارن دال نمی
  آن باشد و نمودارش این است:

  ط  د

    موطد

  شود، نه به تقدیم و نه به تأخیر و نمودارش این است:همچنین عین مقارن غین، و حاء نمی

  ح  غ  شود باع مقارن نمی

شود، هر گاه بعد از خاء شود، هر گاه عین پیش از خاء باشد و مقارنش میعین مقارن خاء نمی
  باشد و نمودارش این است:

  خ  ع

    ١بخع

                                                    
  . شزب یعنی الغر شد.١

  شسع یعنی دور شد. ٢.
  هایش را به شکیبایی به هم فشرد.شّص یعنی دندان .٣
  ت کند.شذب یعنی پوس .٤
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شود، نه به تقدیم و نه به تأخیر و نمودارش حاء، و خاء، و عین، و جیم نمیهمچنین غین مقارن 
  این است:

  ج  ع  خ  ح  شود باغ مقارن نمی

شــود، هــر گــاه شود هر گاه آن دو پیش از غین باشند و مقارنشان میغین مقارن قاف و ذال نمی
  پیش از آن باشند، و نمودارش این است:

  ق    غ  ذ    غ

  ٢نغق  غذا

  شود، نه به تقدیم و نه به تأخیر و نمودارش این است:همچنین قاف مقارن جیم نمی

  نه به تقدیم و نه به تأخیر  ج  شود باق مقارن نمی

شود، هر گاه پیش از غین باشد، و هر گاه پس از غین باشد، مقــارنش مــیقاف مقارن غین نمی
  شود و نمودارش این است:

  ق
  

  غ

    نغق

شــود، هــر گــاه قــاف در شود، هر گاه قاف بعد از آن باشد و مقارن آن مینمیقاف مقارن ضاد 
  جلوی ضاد باشد و نمودارش این است:

  ق  ض

    قضم

  یابند.اند که اقتران (=همنشینی) نمیها همۀ چیزهاییاین

شوند و برای این که سخن آشــکار باشــد، هایند، برخیشان با برخی مقارن میآن چه غیر از این
کنیم، همچنان که در هنگام یاد کردن هر حرفی مقارنش را بــازگو ها را رسم مینمودار مقارن شونده

ها یادشان کــردیم. و بــدان کــار بســنده کردیم از میان همان چیزهایی که در هنگام یاد کردن جز آن
  شوند.کردیم تا با هر حرفی تنها چیزهایی بیایند که مقارنش می

شوند، به جز سین که ها میشان مقارن همۀ حرفتر آوردیم که متغّیرها همهگوییم: پیشاکنون می
هایی هســتند کــه بایــد، های اصلی آنشود تعیین کردیم. اّما حرفچیزهایی را که با آن مقارن نمی

                                                    →  
َع نفسه یعنی خود را از اندوه کشت. ١.

َ
  َبخ

یعنی کالغ غار غار کرد. ٢. راُب 
ُ

َق الغ
َ
  َنغ
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هایشان را رسم کنیم، هر گاه برخیشان مقارن برخی نشوند و برخی مقارن برخی دیگر بشوند مقارن
کنــیم، بــه یــاری خــدای متعــال کــه های متغّیر رســم مــی، مقارن شدنشان را با حرفو با این حال

  هاست:ها و نگهدارنده از بدیبخشایندۀ خوبی

  د  خ  ح  ج  ت  ب  أ  شود باگوییم که ث مقارن میمی

  ی  و  ه  ن  م  ل  ک  ق  ف  غ  ع  ر

  با تقدیم و با تأخیر.

شود و مقارن ذال، و آن، مقارنش نمیشود، هر گاه پیش از آن باشد و بر خالف ش مقارن ثاء می
  .١شود، نه به تقدیم و نه به تأخیر، و نمودارش این استزاء، و صاد، و ضاد، و سین نمی

شــود بــا: أ، ب، ت، ث، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ق، س، ش، ض، ع، ف، گوییم که ج مقارن میمی
  ص قرار گیرد. شود که پیش از، و، ی و با ص هم در صورتی مقارن میهک، ل، م، ن، 

شود با: أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ط، ع، غ، گوییم ر مقارن میمی
  ، و، ی. به تقدیم و به تأخیر.هف، ق، ک، ل، م، ن، 

شود با: أ، ب، ت، ج، ح، خ، د، ر، ع، غ، ف، ق، ک، ل، گوییم ز به تقدیم و تأخیر مقارن میمی
شود هر گاه پیش از آن قرار گیرند و بر خالف آن مقارنشــان ض می ، و، ی. نیز مقارن ش وهم، ن، 

  شود، نه به تقدیم و نه به تأخیر.شود. و مقارن ث، و ذ، و ص، و ظ، و س نمینمی
شود با: أ، ب، ت، ج، ح، خ، د، ر، ط، ع، غ، ف، گوییم ش به تقدیم و به تأخیر، مقارن میمی

شود، هر گاه پیش از هر یک از ث، ذ، ز، س، ص، ظ می ، و، ی. همچنین مقارنهق، ک، ل، م، ن، 
  شود.ها قرار گیرد و بر خالف آن مقارنشان نمیاین حرف

، و، هگوییم ص به تقدیم و به تأخیر مقارن: أ، ب، ت، ح، خ، ر، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، ن، می
م شوند و بر خالشود و مقارن ج و ش میی می

ّ
شود  ف آن مقارنشان نمیشود، هر گاه آن دو بر آن مقد

  .٢شود، نه به تقدیم و نه به تأخیرو مقارن: ثاء، و ذال، و زاء، و سین، و ضاد، و طاء، و ظاء نمی
  هاست.ها و نگهدارنده از بدیتوانمندی کامل از آن خدای متعال است که بخشندۀ خوبی

  ها.رمزگشایی از کتابکتاب کندی به ابی العّباس احمد بن معتصم کامل شد در راهکار در 
ستایش ویژۀ خدا، پروردگار جهانیان است و درود خدا بر پیامبرش، حضرت محّمد و بر همگی 

    خاندانش باد.

                                                    
  آوریم.کاتب در اینجا و در موارد بعدی متن کندی نمودار را رسم نکرده است و ما نیز مطلب را بر طبق اصل می .١
پ) را در اینجا  ۲۱۶گ  –ر  ۲۱۶ها" (گ یی برخی از رمزنگاریهای رمزگشاکاتب نسخه بخشی مندرج در یک برگ از میانۀ فصل "روش .٢

  م- تکرار کرده است که در تصحیح متن عربی، این بخش مکرر و انجامۀ نسخه حذف شده است. 
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  استانبول) ه،یاصوفیا ۴۸۳۲ ۀ(نسخ یکند ۀصفحه نخست رسال
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  استانبول) ه،یاصوفیا ۴۸۳۲ ۀ(نسخ یکند ۀچهارم رسال ۀصفح
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  استانبول) ه،یاصوفیا ۴۸۳۲ ۀ(نسخ یکند ۀهشتم رسال ۀصفح



 

  

١٨۶ 

  

  
  استانبول) ه،یاصوفیا ۴۸۳۲ ۀ(نسخ یکند ۀآخر رسال ۀصفح



راک ساالنۀ  رانفرم اش   میراث علمی اسالم و ا

  توانند با توجه به شرایط زیر و تکمیل فرم، برای اشتراک اقدام کنند: مندان می عالقه
تومان  ۰۰۰,۴۰(با احتساب دو شماره)  میراث علمی اسالم و ایرانسالۀ دو فصلنامۀ  اشتراک یک -
  هزار تومان). چهل(
  هزینۀ ارسال بر عهدۀ متقاضی است.  -

  شمارۀ حساب برای پرداخت در ایران: 
، به نام مرکز ۵۵۷شناسۀ  -بانک صادرات شعبۀ غرب انقالب ۰۳۰۹۶۷۹۰۷۴۰۰۳حساب سپهر 

  نشر میراث مکتوب
 فرم پر شده و اصل رسید واریز وجه را به نشانی زیر ارسال فرمایید:  -

ً
  لطفا

، طبقــۀ ۱۱۸۲ین خیابان ابوریحان و دانشگاه، ساختمان فروردین، شــمارۀ تهران، خیابان انقالب، ب
  ۱۳۱۵۶۹۳۵۱۹دوم، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، شناسۀ پستی: 

  ۰۰۹۸-۲۱-۶۶۴۹۰۶۱۲تلفن: 
  ۰۰۹۸-۲۱-۶۶۴۰۶۲۵۸دورنگار: 

  miraselmi@mirasmaktoob.irپست الکترونیکی: 
  http://www.mirasmaktoob.irپایگاه اینترنتی: 

  در صورت بروز هرگونه مشکل در زمینۀ اشتراک، با مرکز تماس بگیرید.  -
  رونوشت رسید بانکی را تا پایان اشتراک نزد خود نگه دارید.  -

........................................................................................................"  

  ....................... نام خانوادگی ..........................................نام .............

  ........................................عنوان .................نام سازمان ......................

  ..............................................................نشانی ............................

.................................................................................................  

  .............................................. تلفن .............کدپستی ......................

  نیک .............................................پست الکترو......................دورنگار ..
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Abstracts	of	Persian	Articles  
The	Roots	of	Code-Breaking	in	the	Islamic	

World	and	al-Kindī’s	Innovations	in	this	Field	
Reza	Kiani-Movahhed	

This	 paper	 gives	 an	 account	 of	 coding	 and	 decoding	 messages	 and	
provides	 definitions	 of	 relevant	 technical	 terms.	 Different	 types	 of	
coding	are	mentioned	and	 the	appearance	of	coding	 techniques	 in	 the	
Islamic	 civilization	 is	 described.	 Then	 the	 achievements	 of	 al-Kindī	
(799-869	CE)	the	polymath	Arab	scholar	in	this	field	 is	explained.	The	
paper	ends	with	an	account	of	the	works	by	al-Kindī’s	successors,	which	
preceded	the	works	of	Fermat	(1607-1665	CE)	and	Pascal	(1623-1662	
CE)	who	were	the	pioneers	of	code-breaking	in	Europe.	

Translations	of	Arabic	and	Persian	Scientific	Texts	
into	Sanskrit	

Maryam	Zamani	

It	 is	well	 known	 that	 the	 Islamic	period	mathematics	 and	astronomy	
was	influenced	by	the	Indian	traditions,	before	the	translation	of	Greek	
works	 into	 Arabic.	 In	 a	 later	 stage,	 a	 reverse	 process	 appeared	 and	
some	Arabic	and	Persian	scientific	texts	were	 translated	 into	Sanskrit.	
This	 paper	 mentions	 nine	 mathematical	 and	 astronomical	 treatises	
which	were	 translated	 into	 Sanskrit	 and	 provides	 information	 about	
their	 extant	 Sanskrit	manuscripts	 and	 relevant	 publications.	 Some	 of	
these	 works	were	 already	 translated	 from	 Greek	 into	Arabic	 and/or	
Persian,	directly	or	indirectly,	such	as	Euclid’s	Elements	and	Ptolemy’s	
Almagest.	Others	were	 original	works	 composed	by	 authors	 from	 the	
Islamic	civilization.	Deviations	of	the	Sanskrit	versions	from	the	original	
versions	are	also	surveyed.	
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An	English	editorial	note	with	a	list	of	contents	and	abstracts	of	
Persian	original	papers	in	English	are	included	in	each	issue	(at	the	
end	of	the	pdf	file)	and	those	 interested	 in	more	 information	may	
contact	us	by	the	e-mail	address	mentioned	in	the	journal.	

Mohammad	Bagheri	
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Editorial	

Having	 published	 12	 issues	 of	 the	 Persian	 journal	Miras-e	 Elmi,	
during	 6	 years,	 it	 is	 now	 time	 to	 look	 back	 and	 to	 evaluate	 the	
achievements	of	the	journal.	

As	we	have	declared	in	Editorial	Note	of	the	first	 issue,	Miras-e	
Elmi	is	addressed	to	a	relatively	wider	group	of	readers	compared	
to	 the	 specialized	 journals	 in	 the	 field	 of	 history	 of	 science.	
Therefore	our	goal	has	been	to	introduce	the	findings	of	historians	
of	 science	 in	an	expository	 framework	 to	all	 readers	who	 can	be	
among	academics	of	different	 fields,	university	students,	teachers,	
and	brilliant	high	school	students.	

We	 have	 published	 original	 papers	 as	 well	 as	 translations	
(mainly	 from	English)	of	papers	which	we	 found	 informative	and	
good	 examples	 to	 follow	 from	methodological	 point	 of	 view.	We	
have	 also	 focused	 on	 general	 reports	 on	 the	works	 done	 on	 the	
history	of	science	 in	 Iran	 in	 the	context	of	 the	 Islamic	civilization	
(e.g.,	 the	 Persian	 translation	 of	 historiographical	 works	 on	 the	
history	of	mathematics	and	astronomy	by	J.	L.	Berggren	and	David	
A.	King,	respectively).	

On	the	whole,	we	have	received	an	encouraging	feedback	which	
motivates	us	 to	 continue	 in	 spite	of	difficulties	which	 slow	down	
our	work.	

We	 wished	 to	 publish	 materials	 relating	 to	 the	 history	 of	
different	branches	of	science,	but	we	have	actually	allocated	more	
space	 to	 the	 history	 of	 mathematics	 and	 astronomy.	 The	 main	
reason	was	shortage	of	reliable	works	in	other	fields.	

We	 invite	 the	historians	 of	 all	 fields	 of	 science,	 especially	 life	
sciences,	to	send	their	works	to	us	in	order	to	provide	their	Persian	
versions	to	our	readers.	
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