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چکیده

واسطۀ هارمونیک ،که از نسبت تألیفی یا همان نسبت هارمونیک به دست

میآید ،در کنار دو واسطۀ حسابی و هندسی ،سه مقدار متوسط اصلی در
ریاضیات قدیم را مشخص میکردند .در مقالۀ پیش رو قصد داریم تا جایگاه و
تاریخچۀ این نسبت را در طول زمان مشخص کنیم .بنا بر این در بخش اول این

نسبت و روابط منتج از آن معرفی میشوند .در بخش دوم تاریخچۀ مرتبط با این

نسبت بیان میشود .در بخش سوم رساالت به جامانده از دورۀ علم اسالمی که
به طور جداگانه به این نسبت مربوط میشوند معرفی میشوند .در بخش چهارم

اطالعات الزم در بارۀ کوبنانی و رسالۀ تألیفیه بیان شده است .در بخش پنجم

متن تصحیح شدۀ رسالۀ تألیفیه اثر ابو اسحاق کوبنانی که مهمترین اثر در این
زمینه است به همراه توضیحات ریاضی آن آمده است.

کلیدواژهها :ابواسحاق کوبنانی ،تاریخ ریاضی ،نسبت تألیفی ،واسطۀ

هارمونیک.
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در بارۀ نسبت تألیفی

تناسب تألیفی (یا نسبت تألیفیه) رابطهای است بین سه عدد چنان که نسبت تفاضل عدد

بزرگتر و میانی به تفاضل عدد میانی و کوچکتر ،برابر باشد با نسبت عدد بزرگتر به
عدد کوچکتر:
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از رابطۀ ( )1که همان تعریف نسبت تألیفی است میتوان دو رابطۀ دیگر را به دست
1

1

1

آورد .رابطۀ ( )2به این معناست که 𝑏 واسطۀ حسابی بین 𝑐 و 𝑎 است و رابطۀ ( )3به این

معنا است که 𝑏 واسطۀ تألیفی یا واسطۀ توافقی بین 𝑎 و 𝑐 است .در واقع رابطۀ ()3

حالت خاص این نوع واسطه است که واسطۀ هارمونیک نیز نامیده میشود و معادلۀ کلی
آن رابطۀ ( )4است .واسطۀ هارمونیک یکی از سه واسطۀ فیثاغورسی است .برای تمام

مجموعههایی که شامل حداقل یک جفت مقدار نامساوی باشند ،واسطۀ هارمونیک

همیشه کوچکترین واسطه است و واسطۀ حسابی بزرگترین واسطه است و واسطۀ

هندسی همیشه میان آن دو است (کونگ 1،ص.)54
کاربرد نسبت تألیفی در موسیقی
نسبت هارمونیک یکی از سه نسبت متداولی است که در رسالههای مربوط به موسیقی

در یونان قدیم از آن یاد میکردند .نخستین بار نظریۀ موسیقی افالک ،که در مکتب

1. Kung

نسبت تألیفی :تحقیق و تصحیح3/ ...

افالطونی دارای اهمیت بود ،درکتاب راهنمای هارمونی 1از نیکوماخوس (120-60م)

آمده است .او در باب هشتم با عنوان «تبیین آنچه افالطون در تیمائوس هارمونیک

مینامد» به شرح بخش  36a-bاز تیمائوس افالطون میپردازد و توضیح میدهد که
فاصلۀ مضاعف 2بین  12و  6است که دو واسطۀ  8و  9در آن وجود دارد .از این دو،

 8واسطۀ هارمونیک است زیرا به اندازۀ یک سوم  6از شش بیشتر است و به اندازۀ

یک سوم  12از  12کمتر است و فاصلۀ بیشترین از واسطه یعنی  4هم دوبرابر فاصلۀ

کمترین از واسطه یعنی  2است .او اضافه میکند ویژگی این نسبت این است که

حاصلضرب جمع بزرگتر و کوچکتر در واسطه یعنی  144دو برابر حاصلضرب

کوچکتر در بزرگتر یعنی  72است .واسطۀ دیگر ،یعنی  ،9واسطۀ حسابی است
(بارکر 3،ص.)260

کتاب واجد اهمیت دیگر ،رسالۀ دربارۀ موسیقی 4از آریستیس کوینتیالنوس 5است.
باب پنجم از مقالۀ دوم این کتاب به بررسی واسطههای هارمونیک ،هندسی و حسابی

اختصاص دارد .کوینتیالنوس که احتماالً در قرن اول بعد از میالد میزیسته است،

هدفش را از نگارش این کتاب ،چنانکه خودش اظهار میدارد ،جمعآوری تمام موارد
مربوط به موسیقی دانسته است .سهگانههای حسابی ،هندسی و هارمونیک را به ترتیب

با  2،3،4و  2،4،8و  3،4،6معرفی میکند .او در باب  6اعداد مختلف را براساس

اینکه نشانگر چه چیزی هستند معرفی میکند و عدد  12را از نظر موسیقیایی منحصر

به فرد میداند زیرا  8 ،6 ،4و  9هرکدام به آن دارای نسبتی هستند که طبیعت ما قادر
است روی آن تُن صدا را تغییر دهد (بارکر ،ص.)394-392

این نظریه در کتاب اصول موسیقی 6بوئتیوس 7به شکل دقیق در مورد نسبتها بیان

شده است  .این کتاب پس از چاپ در دورۀ رنسانس در ایتالیا یکی از منابع اصلی نظریۀ
موسیقی شد .مشکل اساسی این بود که با چهار رقم اصلی یعنی ( 1،2،3،4تتراکورد)

1. Enchiridion
2. Duple Interval
3. Barker
4. De Musica
5. Aristides Quintilianus
6. De institutione musica
7. Boethius
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نمیشد نسبت را بازسازی کرد که نقش مهمی در ساختمان آن نوع موسیقی مبتنی بر
8

عدد  12دارد ،بنا بر این به  8به عنوان واسطۀ هارمونیک نقش مهمی داده شد
(چادویک 1،ص.)78

شکل .1نسبتهای هارمونیک در موسیقی

1. Chadwick

نسبت تألیفی :تحقیق و تصحیح5/ ...

در رسالههایی که از دورۀ اسالمی باقی مانده است در بیان وجه تسمیۀ نسبت تألیفیه

اشاره میشود که به آن نسبت مؤلفه و تناسب تألیفی نیز میگویند زیرا با موسیقی در
ارتباط است و موسیقی صناعت تألیف نامیده میشده است (برای نمونه نک  :رسالههای

شمارۀ  5 ،2و  .)6البته باید در نظر داشت که تألیف نسبت در موسیقی با تألیف نسبت

در ریاضیات متفاوت است« ،نسبت مؤلفه» در ریاضیات دورۀ اسالمی تعریف دیگری

دارد و آن نسبتی است که ،به زبان امروزی ،از حاصلضرب دو نسبت دیگر بهدست
𝑒

𝑐
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𝑎

𝑐
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بیاید ،چنان که در رابطۀ 𝑓 × 𝑑 = 𝑏 نسبت 𝑏 مؤلف است از 𝑑و 𝑓 (بیرونی ،راشیکات

الهند ،ص4؛ همو ،التفهیم ،ص .)23خیام نیز در رسالۀ حل ما اشکل من مصادرات
اصول اقلیدس در مقالۀ سوم که «فی تألیف النسبة و تحقیقه» نام دارد به همین نکته
اشاره کرده است که تألیف نسبت در موسیقی با این تألیف نسبت متفاوت است

(همایی ،ص )155-153و منظور از آن در موسیقی ،ترکیب و نقصان است .خیام در

ادامه مینویسد که اقلیدس در مقالۀ هشتم به این نسبت که برخی اجزای موسیقی بر آن
مبتنی است پرداخته است ،اما با توجه به اینکه در مقالۀ هشتم اصول به طور مستقیم به

نسبت هارمونیک اشارهای نشده است احتمال میرود که این مقالۀ هشتم باید مقالهای

از کتاب اصول موسیقی اقلیدس باشد که خیام در ادامه اشاره میکند که در شرح
مشکالت آن رسالهای نوشته است .اگرچه نه چنین رسالهای از خیام به جا مانده است

(همایی ،ص )340-388و نه چنین کتابی از اقلیدس ،البته دو کتاب در بارۀ موسیقی
به اقلیدس منتسب هستند (بالمر-تامس 1،ص .)431-430از طرف دیگر مقالۀ هشتم

اصول با موسیقی در ارتباط است و به خصوص قضایای چهارم و پنجم آن میتوانند با
ترکیب نسبت زمینۀ ریاضی خوبی برای بیان نظریۀ موسیقی فراهم آورند

(بِلیسیما2،

ص ،)183بنا بر این میتوان این احتمال را هم داد که خیام به مقالۀ هشتم اصول اقلیدس
اشاره میکند .او در ادامه متذکر میشود که نقصان و ترکیبی که در موسیقی مراد از تألیف

نسبت است با هم معادل هستند و برای به دست آوردن آنها راه مشترکی وجود دارد

(خیام ،ص.)218

در دورۀ اسالمی ،به نظر میرسد که ابن سینا نسبت تألیفی را در ایقاع ،که بخشی از

صنعت تألیف یا همان موسیقی است ،دارای کاربرد دانسته است .این نکته در رسالۀ
1. Bulmer-Thomas
2. Bellissima
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فائدة حسابیة من کفایة المنصوریة (رسالۀ شمارۀ  )2آمده است و نویسندۀ رساله در ادامه

توضیح داده است که وجه تسمیه میتواند به این دلیل باشد که نسبت طرفین مؤلف است
از نسبت فضلین و این در ظاهر مشخص نیست زیرا دو نسبت یکی هستند و از خودشان

نسبتی تألیف نمیشود و ابن سینا چنین اشتباهی نمیکند و این ممکن است سهواً باشد

یا اشتباه نقلکنندۀ کالم ابن سینا باشد.

ابن سینا در فصل دوم از مقالۀ دوم از جوامع علم موسیقی از بخش ریاضیات کتاب
شفا که در بارۀ تضعیف و تصنیف است به نسبت تألیفی اشاره میکند .در این بخش او

راه یافتن تضعیف و تصنیف را برای فواصل موسیقیایی توضیح میدهد .او توضیح

میدهد که برای انجام تضعیف باید سه عدد را حساب کنیم ،عدد کوچکتر مربع مخرج
است و عدد بزرگتر مربع صورت و عدد وسط حاصلضرب مخرج در صورت ،برای

مثال در تضعیف نسبت ذی الخمس ،یعنی سه دوم ،سه عدد  4،6،9به دست میآید که

در آن نسبت فاصلۀ  9و  6به فاصلۀ  6و  4سه دوم است .او در ادامه میگوید که انجام
عکس این کار ساده نیست زیرا باید که اعداد مربع کامل باشند تا بتوان از آنها جذر

گرفت و اگر چنین نباشند راهی برای «ایقاع 1نسبت منطوق» وجود ندارد یعنی نمیتوان
واسطۀ هندسی را که نسبت گویایی باشد به دست آورد ،بنا بر این میتوان بهجای آن از

واسطۀ تألیفی یا واسطۀ عددی استفاده کرد .او ابتدا روشی برای انجام این کار با استفاده

از واسطۀ حسابی میدهد و سپس بر اساس واسطۀ تألیفی روش دیگری را شرح میدهد.
او رابطۀ

𝑎𝑐+
𝑎

𝑎𝑐−

= 𝑎 𝑏−را معرفی میکند که در آن 𝑏 که واسطۀ تألیفی است از روی بقیه

جمالت قابل محاسبه است .او این کار را برای نسبت طنینی یعنی نُه هشتم انجام میدهد
که نتیجۀ آن

8
17

 8است که از واسطۀ حسابی کمتر است ولی در فواصل کم تخمین خوبی

برای آن محسوب میشود .او در ادامه متذکر میشود که برای تقسیمهای دیگر غیر از
تنصیف استفاده از واسطۀ تألیفی دشوار است و بهتر است از واسطۀ عددی استفاده شود

(ص.)40-38

 .1شاید وجود کلمۀ ایقاع در این جمله باعث شده است که گمان شود منظور ابن سینا استفاده از نسبت تألیفی در
ایقاع بوده که نادرست است زیرا ایقاع در واقع بخشی از علم تألیف است که به ساختار سکوتهای موجود در

نغمات میپردازد.

نسبت تألیفی :تحقیق و تصحیح7/ ...

در رسالهای که در بارۀ این نسبت در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران موجود است

(رسالۀ شمارۀ  )5توضیح داده شده است که علمای فن موسیقی دو نسبت را در
اصطالحات خود دارند ،یکی نسبت «مشمئزّه» و یکی «ملتذّه» که دومی را شارع مقدس

ال در دو تار تألیف نسبت ملتذه به این صورت است که اولی پنج نخ
منع کرده است مث ً

و دومی نُه نخ دارد ،نواختن این دو به شرط دانستن عدد سوم است که التذاذ دارد .این
توضیح نادقیق است و به نظر درست نمیرسد زیرا رابطۀ میان نسبت هارمونیک و

موسیقی را می توان بر اساس گام هارمونیک توضیح داد .اگر نتی با بسامد مشخصی

داشته باشیم نتهای که بسامدشان با آن یک تصاعد حسابی میسازد هم در گامهای
باالتر ظاهر می شوند .بسامد هر نت حاصل از ارتعاش یک سیم با عکس طول سیم

متناسب است بنا بر این طول سیمهای متناظر با نتهایی که بسامدشان تصاعد حسابی

میسازد تصاعد هارمونیک پدید میآورند که در آن طول سیم ،واسطۀ تألیفی میان طول
سیم برای بسامد قبل و طول سیم برای بسامد بعدی است (باقری ،ص.)33
باید در نظر داشت که نسبت تألیفی در موسیقی معنای دیگری جز این رابطۀ خاص

ریاضی نیز دارد .نسبت تألیفی در موسیقی به هر نسبتی گفته میشود که بین آواها برای
ساختن نغمۀ خوش رعایت میشود ،و این بیش از یک نسبت خاص است .کتاب الرسالة

الشرفیة فیالنسب التألیفیة اثر عبدالمؤمن بن یوسف صفیالدین ارموی که در حدود سال

666ق نوشته شده است به همین نسبتهای موسیقیایی اختصاص دارد .این نسبتها
اگرچه بیانگر رابطهای ریاضی بین آواهایی هستند که گوشنواز و موافق طبعاند اما ربط

مستقیمی به نسبت تألیفی در معنای خاص ریاضی ندارند .با این حال باید در نظر داشت

که برای مثال در این رساله نیز تقسیمبندیای مشابه تقسیمبندی بوئتیوس آمده است،

مثل دیگر کتابهای موسیقی نسبت نُ ه هشتم هم به عنوان طنینی معرفی شده است و
نسبت چهار سوم هم که واسطه تألیفی بین یک و دو است به عنوان ذی االربع در موسیقی
دورۀ اسالمی نقش محوری دارد اما به واسطه تألیفی بودن آن اشارهای نمیشود (صفی

الدین ارموی ،ص.)25-21
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تاریخچه
پروکلس در بخشی از خالصۀ

ائودوموسی1

گفته است که نظریۀ تناسبها کشف

فیثاغورس است .نظریۀ واسطهها اما در همان مکتب فیثاغورسی و در اثر ارتباط آن با

حساب و موسیقی به وجود آمد .به گفتۀ او در زمان فیثاغورس سه واسطۀ حسابی و
هندسی و جزء تضادی وجود داشتند که نام سومی را آرخوتاس( 2حدود 375ق م) و

هیپاسوس( 3مشهور در سدۀ 5ق م) به همساز 4تبدیل کردند .در کتاب در بارۀ موسیقی
آرخوتاس سه واسطۀ هندسی تعریف شدهاند و تعریف سومی به این صورت است که
نسبت تفاضل دومی از اولی بر اولی مساوی باشد با نسبت تفاضل سومی از دومی بر

سومی .یعنی رابطه زیر که معادل رابطۀ ( )1است:

()5

𝑏𝑏−𝑎 𝑐−
=
𝑎
𝑐

گفتهاند که فیلوالئوس مکعب را یک همساز هندسی خوانده است زیرا تعداد رؤوس
آن یعنی هشت واسطۀ همساز میان تعداد وجوه آن یعنی شش و تعداد یالهای آن یعنی

دوازده است .نظریۀ واسطهها در مکتب فیثاغورسی گسترش پیدا کرد و هفت واسطۀ

دیگر بر این سه واسطه افزوده شد و تعداد آنها به ده واسطه رسید (هیث ،تاریخ
ریاضیات ،...ص .)53-51یکی از مسائلی که پاپوس به آن اشاره میکند و مسألهای

بحث برانگیز در ریاضیات یو نانی است  ،مسألۀ نشان دادن سه واسطۀ حسابی ،هندسی

و هارمونیک در یک نیمدایره است (براون 5،ص571-568؛ تامس 6،ص-173
.)184

هرون( 7مشهور در سدۀ اول میالدی) برای استخراج ریشۀ دوم از واسطۀ هارمونیک

استفاده کرده است .او برای برای محاسبۀ ریشۀ دوم دو عدد 𝑎 و 𝑏 از واسطههای حسابی

 .1بخشی از شرح پروکلس بر مقالۀ اول اصول اقلیدس در بر دارندۀ مطالبی بسیار گزیده در بارۀ تاریخ ابتدایی هندسه
در یونان است .به نظر میرسد این مطالب برگرفته از کتاب تاریخ هندسۀ ائودوموس رودسی (قرن چهارم قبل از

میالد) باشد.
2. Archytas
3. Hippasus
4. Harmonic
5. Brown
6. Thomas
7. Heron of Alexandria

نسبت تألیفی :تحقیق و تصحیح9/ ...

و هارمونیک استفاده میکند .اگر 𝑎 =  𝑎0و 𝑏 =  𝑏0آنگاه دو رابطۀ = 𝑎𝑘+1
) 𝑛𝑏  H(𝑎𝑛 ,و ) 𝑛𝑏  (𝑘 ≥ 0) 𝑏𝑘+1 = A(𝑎𝑛 ,که  Hواسطۀ هارمونیک و  Aواسطۀ
حسابی است ،برقرار هستند .ثابت شده است که دنبالههای  (𝑎𝑘 )𝑘≥0و  (𝑏𝑘 )𝑘≥0به
صورت یکنواخت به ریشۀ مشترک 𝑏𝑎√ میل میکنند ،البته در زمان هرون این اثبات

شناخته شده نبود و تنها روش محاسبه شناخته شده بود (تادر 1،ص.)8-7

در دورۀ اسالمی به جز مواردی که از خیام و ابن سینا نقل شد که اولی به تمایز آن با

تألیف نسبت اشاره داشت و دومی به کارکرد آن در موسیقی ،تا قرن نهم اشارۀ دیگری

به این نسبت نشده است ،اما در ابتدای این قرن یک معما که به شکل دوبیتی در کتاب
حلل مطرز شرفالدین علی یزدی (نک  :دنبالۀ مقاله) آمده است باعث شد که این

تناسب دوباره مورد توجه قرار بگیرد .این دو بیتی در برخی نسخ حلل مطرز به این

صورت است:

چه در تـنـاسـب تألـیف اوفتد نه و پنج
بگیر ثالث آن را شرف به فکر صحیح
کـمـال دوری اوسـط بـدیل اصغر ساز
کـه هـسـت زهـرۀ زهرا شبیه ام مسیح

در توضیح باید گفت که این معما به یافتن جزء ثالث از تناسب تألیفی که عدد اصغر
آن  5و عدد اوسط  9باشد اختصاص دارد .در این تناسب تألیفی جزء ثالث یا همان
عدد اعظم  45است و «کمال دوری» یعنی مربع اوسط برابر  81است .با جایگزینی این

اعداد به ترتیبی که در شعر گفته شده سه عدد  9 ،81و  45را خواهیم داشت که به

حساب ابجد به ترتیب معادل «فا»« ،ط» و «مه» می شود .در واقع این معما بدون نیاز به
تناسب تألیفی هم قابل حل است زیرا « 45کمال ظهوری» یا همان مجموع اعداد قبل

از عدد  9است (برای آشنایی با این اصطالحات نک  :دنبالۀ مقاله).
آنچه در مورد نسبت تألیفی در متون متأخر دورۀ اسالمی میتوان گفت این است که

دیگر به عنوان نسبتی موسیقیایی مورد توجه نبوده است ،بلکه پس از بیان معمای آن
توسط شرفالدین یزدی و علیرغم اختصاص رسالهای به آن توسط کوبنانی ،تبدیل به

1. Toader
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یک «فائدۀ حسابی» شده بوده است« .فائده» نکتهای کوچک در علمی خاص است که
در ضمن آثار عمومی که نکاتی از علوم مختلف را جمع میآوردند بیان میشده است.

از همین روست که این شکل از نکات حسابی دارای واژگانی است که با واژگان شناخته
شدۀ ریاضی در دورۀ اسالمی متفاوت است .آنچه اما به طور خاص در مورد این رساله

جلب نظر میکند ،اصطالحاتی است که کوبنانی به تبعیت از شرفالدین علی یزدی به

کار میگیرد ،برای مثال «کمال ظهوری» که برابر است با مجموع اعداد از یک تا آن
عدد با احتساب خود عدد و «کمال دوری» یا «کمال شعوری» که برابر است با مجموع

اعداد از واحد تا آن عدد با احتساب خود عدد و از آن عدد تا واحد بدون احتساب
خود عدد،که حاصل آن برابر با توان دوم یک عدد است .شرفالدین علی یزدی خوددر

حلل مطرز در پیرایۀ چهارم از طراز دوم از حله پنجم در این باره توضیح میدهد که
کمال دوری یا شعاعی را در قسم مفتوحات 1از علم حساب مجذور و آن عدد را جذر

میگویند و در قسم مساحت از مجذور به مربع تعبیر میکنند و از جذر آن به ضلع و در
جبر و مقابله آن را مال و عدد را شی نام مینهند (برگ .)234

بهترین شاهد این مدعا کتاب مشکالت العلوم اثر مال محمد مهدی نراقی (-1128
1209ق) است که هم نسبت تألیفی و هم این اصطالحات در آن آمده است .در این
کتاب عالوه بر معمای معروف شرفالدین یزدی در بارۀ نام حضرت فاطمه(س) ،معمای
دیگری از نصیر همدانی آمده است که با نسبت مؤلفه حل میشود 2.دو بیتی از این قرار

است:
در نـسـبت مـؤلفه چون سی و ده فتاد
اصغر بجوی و ساز مقدم بر اعظمش
تـا جـلـوهگر شود ز نـهانـخـانۀ خیـال

 .1تهانوی ذیل علم العدد مینویسد که استخراج مجهوالت عددی از معلومات دو حالت دارد ،حالت اول این است
که احتیاج است تا مجهول را چیزی فرض کنیم که به آن جبر و مقابله میگویند و حالت دوم به این که از ابتدا مجهول

را چیزی فرض نمیکنیم که به آن مفتوحات گفته میشود مثل مقدماتی از حساب به جز مساحت ،یا آنچه با استفاده
از این مقدمات و برخی قوانین نسبت به دست میآید و شامل حساب خطأین نیز میشود (ص )58در ذیل حساب
گفته است که محاسبات بفتح سین که مفتوحات هم گفته میشود آن بخش از کتابهای حساب سوای بخش

مساحت و جبرو مقابله است (ص.)664

 .2جاللالدین همایی این دو بیتی را از میرزا نصیر اصفهانی دانسته است و در حل این معما مطلبی در مجلۀ ارمغان
سال  1308شمسی نوشته است (همایی ،خیامینامه ،ص.)165-164
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نـام بـتـی که شـادی دلها بود غمش
بر اساس نسبت تألیفی سه عدد  30 ،10 ،6به دست میآید که با تعویض جای عدد

بزرگتر و واسطه کلمۀ «ولی» جواب معما خواهد بود .همچنین معمای کوتاه دیگری
هم آورده شده که با استفاده از کمال ظهوری و کمال شعوری حل میشود (ص-38

 .)41در کتاب خزائن نوشتۀ احمد بن مهدی نراقی (1208-1150ق) ،پسر مال محمد
نراقی نیز قاعدهای برای استخراج کمال ظهوری و شعوری عدد ذکر شده است که برای

کمال ظهوری رابطۀ
(ص.)178

)𝑛(𝑛+1
2

را بیان میکند (ص  )2و معماهایی هم برای آن ذکر میکند

آنچه باید در نظر داشت این است که چنین معماهایی عموماً به نوعی با عقاید
مذهبی و در این مورد خاص با عقاید شیعی در ارتباط بودند و ارتباط سری علم اعداد

را با این عقاید نشان میدادند .چنان که در رابطه با معمای در بارۀ اسم حضرت

فاطمه(س) دیدیم و حکایت از وجود کمال ظهوری و شعوری در ابجد اسم ایشان داشت،
و از داللت اسرار اعداد بر حقانیت ایشان خبر میداد .این چنین گرایشی را در

شرفالدین علی یزدی ،که در دورۀ آل مظفر و تیموریان میزیست ،میتوان نشانۀ نفوذ

گرایشهای شیعی در این دوران در نواحی مرکزی ایران است .در این دوره نوشتن آثاری
دربارۀ معما و لغز رواج داشتند ،این را میتوان از نسخههای بهجا مانده از کتاب حلل

مطرز نیز دریافت که تعداد آنها به حدود پنجاه میرسد (درایتی ،ج ،4ص.)763-762
البته این معما در آثار دیگر نویسندگان شیعی تا قرن چهاردهم به چشم میخورد چنان که

در کتاب مصباح الحرمین میتوان دید که در سال  1321توسط مولی عبدالجبّار بن زین

العابدین شکویی نوشته شده است (ص 1.)342در واقع میتوان به سیر تحول تناسب

تألیفی به عنوان شاخص خوبی برای تغییر نگاه به حساب و علم االعداد از قرن نهم

هجری نگاه کرد که این علم نیز مانند برخی علوم دقیقۀ دیگر اعتبارش را از ارتباط با

علوم مذهبی میتوانست اتخاذ کند.

 .1همچنین در نسخۀ خطی فارسی با عنوان « رمزگشایی کمال ظهوری و کمال شعوری و کمال دوری از اسم حضرت
فاطمه(س)» از قرن سیزدهم که در کتابخانه دانشگاه امام صادق به شمارۀ 58( 83317ر58-پ ).نگهداری میشود.
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در بارۀ رسالۀ تألیفیه
احوال و آثار کوبنانی

ابواسحاق شیخ زاده ابن عبداللّه خادم برهانی کوبنانی (کوهبنانی) ،در قرن نهم و در

کوهبنان ،منطقهای در صد و پنجاه کیلومتری شمال غربی شهر کرمان ،میزیسته است.
او مدتی را نیز در شهرهای دیگر از جمله ساری ،کرمان ،یزد ،بندرعباس و جزیرۀ هرمز

گذرانده است .اطالع چندانی از زندگی وی در دست نیست و آنچه در بارۀ او میدانیم
نیز عمدتاً مبتنی بر منشآت او است که به دست ما رسیده است .از همین طریق میدانیم

که گرچه «پایبند جمعی عیال و اطفال شکستهبال و سراسیمهاحوال» بوده اما مدتی در
مدرسۀ سعدیه ،مدرسهای احتماالً در کرمان که خودش نیز در آن تحصیل کرده ،به

تدریس علوم عقلی و نقلی اشتغال ورزیده است .او در ریاضیات ،نجوم ،فلسفه،
موسیقی ،شعر و ادب دست داشته است.
او دو برادر به نامهای برهان و نجمالدین محمود داشته که نجمالدین نیز به کار علمی

اشتغال داشته است .نجمالدین محمود شرحی بر مجسطی بطلمیوس نوشته که دیباچۀ آن
را ابواسحاق در منشآت آورده است .همچنین ترجمۀ فارسی کتاب اعمال هندسی از

ابوالوفای بوزجانی از ابواسحاق نیز تکمیل کار نجمالدین

است1.

کوبنانی آثاری در زمینۀ نجوم و ریاضی به رشتۀ تحریر در آورده است که در میان آنها
رساله های منفرد ،ترجمه و حاشیه و شرح دیگر آثار نیز وجود دارد .آثار نجومی او

عبارتند از رسالۀ حل مسألة اإلقبال و اإلدبار ،شرح زیج ایلخانی ،شرح سی فصل طوسی

و رسالۀ هیأت .حاشیۀ شرح الملخص که حاشیهای است بر شرح قاضیزادۀ رومی بر
ملخص چغمینی نیز از آثار او است .از آثار ریاضی او یکی رسالۀ تألیفیه است که در

ادامۀ این مقاله به آن پرداخته میشود .رسالۀ تضعیفیه اثر دیگری از او است که موضوع

آن حل مسألۀ خانههای شطرنج است و مانند رسالۀ تألیفیه به توضیح بخشی از کتاب

حلل مطرز مربوط میشود .شرح شمسیة الحساب ،چنانکه از عنوانش برمیآید شرح

 .1صالح احمد العلی در مقدمه رسالۀ ما یحتاج الیه الصانع من األعمال الهندسیة گفته است که نجمالدین محمود در
سدۀ هفتم هجری قمری میزیسته است که با توجه به گفتۀ خود کوبنانی در مورد نسبت برادری وی و نجمالدین
محمود ،این نظر درست نمینماید ،افزون بر این صالح احمد العلی گفته است که کوبنانی این ترجمه را با کمک

چهار تن از شاگردان خود انجام داده است ولی کوبنانی هیچ اشارهای به این مطلب نکرده است (کرامتی ،ص.)174
وپکه اما در مقالهاش با ارجاع به صفحۀ  179نسخۀ خطی رساله در کتابخانۀ پاریس به اینکه چهار تن از شاگردان
وی در ترجمۀ نقش داشتهاند اشاره میکند (ص.)359-358
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کتابی از نظام اعرج نیشابوری است (قربانی ،ص61-60؛ روحاالمینی ،ص49-42؛

کرامتی ،ذیل ابواسحاق کوبنانی؛ باقری ،ص .)34-31کوبنانی رسالهای به نام صنعة

االسطرالب در یک مقدمه و چهارده فصل کوتاه نیز دارد که از آن نسخهای متعلق به

سال  1039در کتابخانۀ مرعشی در قم باقی مانده است (حسینی ،ص .)288شناخته

شدهترین اثر او ترجمۀ فارسی کتاب ابوالوفای بوزجانی در اعمال هندسی است .عنوان

کتاب بوزجانی رسالة ما یحتاج الیه الصانع من االعمال الهندسیة است .او در انتهای

رساله اشاره میکند که این ترجمه تکمیل کار برادرش نجمالدین محمود است که در ایام
جوانی درگذشته است (نک  :وپکه 1،ص.)359-358
حلل مطرز

رسالۀ تألیفیه ،شرح فصلی از کتاب حلل مطرز شرفالدین علی یزدی 2دانشمند قرن نهم
هجری (متوفی  858هجری) است که کوبنانی با احترام زیاد از او با عنوان حضرت
مخدومی یاد میکند .این رساله بر خالف آثار دیگری که کوبنانی در نوشتههای خود به
آنها پرداخته است ،دارای ارزش علمی چندانی نیست .به نظر میرسد که این کار او را

میتوان بیشتر به سبب رابطهاش با شرفالدین علی یزدی دانست ،و از طرف دیگر این

احتمال را که شاید هر دو در یک جا به کار علمی مشغول بودهاند هم میتوان در نظر

داشت.
شرف الدین علی یزدی در فن معما و لغز دستی داشته است و اگرچه متخلص به

شرف بوده است اما با لقب معمایی نیز از او یاد شده است .او الحلل المطرز فی فن
التعمیة و اللغز و منتخب یا مختصر آن را به امر ابوالفتح ابراهیم سلطان پسر شاهرخ

حاکم فارس نوشته است که موضوع آن چیستانهای گوناگونی است که عموماً به نظم
هستند .در حدود پانصد بیت از چنین معماهایی در این کتاب آمده است .سال تألیف

این رساله احتماالً  828یا  832هجری قمری است و نسخهای قدیمی از آن به تاریخ
1. Woepcke
 .2ابن شیخ حاجی یزدی ،ملقب به شرفالدین .ادیب و مورخ و شاعر نیمۀ دوم قرن هشتم و نیمۀ اول قرن نهم هجری
قمری در یزد .وی مرید مال حسین اخالطی حروفی بود لذا او را اعتقادی راسخ به خواص حروف بوده است  .سال

درگذشت او را به اختالف  853 ،850 ،834 ،830و  858هجری قمری ذکر کرده اند .از آثار او میتوان به این

موارد اشاره کرد :تمرنامه؛ حقائق التهلیل؛ حلل مطرز در معما و لغز؛ دیوان شعر؛ شرح قصیده بردة در مدح نبی؛

ظفرنامه؛ کتابی در اسطرالب؛ کنه المراد در علم وفق اعداد؛ منتخب حلل؛ مواطن که غالب آنها در معما است (آقا
بزرگ تهرانی ،ج ،9ص517؛ لغت نامۀ دهخدا ،ذیل علی یزدی).
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کتابت پنجم ربیع االخر  853در کتابخانۀ آیت اللّه مرعشی موجود است (حسینی،

ج ،24ص .)30-28این رساله عالوه بر دیباچه مشتمل بر دو بخش است که هر بخش

یک «اصل» نام دارد .اصل اول در بیان صور حروف و مجال بروز و ظهور آن و اصل
دوم در تبیین معنی داللت و اشارت به بعضی از وجوه و طرق آن .این اصل دوم است

که خود بر پنج حله تقسیم میشود (برگ 5و )7و غالب فهارس بر ذکر این پنج حله

بسنده کردهاند و گفتهاند که به حسب تقسیم مؤلف مشتمل بر چند حله است و هر کدام

از حلل دارای چند مطرز با عناوین جلوه ،تنبیه ،توشیح و مانند اینها است .اسامی حلل
از این قرار است -1 :در شرح ماهیت معما و لغز  -2در نمایش و آرایش وجوهی متعلق

به تکمیل صورت اسم  -3در تحصیل ماده حرفی بحسب صورت کالمی  -4در همان
مقصد بحسب صورت کتابی  -5در قواعدی مبتنی بر صورت معنوی عددی حروف

(حاجی خلیفه ،ج ،1ص ،452ذیل «حلل مطرز»).

شرفالدین یزدی در پیرایۀ چهارم از طراز دوم از حله پنجم به مسألۀ نسبت پرداخته

است و سه نوع تناسب عددی ،تناسب هندسی و تناسب تألیفی را بیان کرده است:
معتبر در مناسبت تألیفی حال فضل حدود است و حال طرفین ،و اما واسطه که

در مناسبت عددی و هندسی تالی یک نسبت میباشد و مقدم آن دیگر اینجا در

هیچ یک از نسبتین نه مقدم است و نه تالی .و فایدۀ او تحصیل و تعیین دو

فضل است که طرفین یک نسبت واقع میشوند ،چه تناسب تألیفی عبارت از آن
است که نسبت فضل بین االعظمین به فضل بین االصغرین مساوی نسبت طرف

اعظم باشد به طرف اصغر .پس حدود چهارگانۀ نسبتین متمایز باشند بالذات و

اگر چه سه حدش مذکور نگردد ،مانند دو و سه و شش ،وشش و هشت و دوازده.

و هر عدد فرد که فرض کنند واسطۀ تألیفی باشد میان شطر اعظم 1او و مضروب
شطر اعظم در او که کمال ظهوری او بود ،مانند سه و پنج و پانزده ،و پنج و نُه

و چهل و پنج .استخراج واسطه از طرفین در این مناسبت آن است که مضروب
تفاضل طرفین در اصغر را قسمت کنند به مجموع طرفین و خارج قسمت را بر

اصغر افزایند ،مثالً اگر طرفین شش و هژده باشد به فرض ،مضروب دوازده در
شش را قسمت باید کرد بر بیست و چهار ،و خارج قسمت را که سه بود بر شش

افزود که حاصل واسطۀ تألیفی بود میان شش و هژده ،به این صورت شش و نُه

و هژده .و در استخراج طرف اصغر از اوسط و اعظم فضل اعظم بر اوسط را

 .1برای اعداد فرد برابر است با عدد فرد بعالوۀ یک تقسیم بر دو.
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در اوسط باید زد ،و مقسوم حاصل ضرب بر مجموع آن فضل با اعظم را از
اوسط کاستن ،که باقی اصغر باشد .مثالً اگر فضل هژده بر نُه که هم نُه است در

نُه زنند و حاصل را بر بیست و هفت که مجموع فضل است با هژده قسمت کنند
و خارج قسمت که سه خواهد بود از نُه بیندازند شش باقی ماند ،که طرف اصغر

است .و در استخراج طرف اعظم از اوسط و اصغر مضروب فضل اولی بر اصغر

در اوسط را قسمت باید کرد بر اصغر الّا فضل ،و خارج قسمت را بر اوسط

افزود که حاصل طرف اعظم باشد .مثالً اگر فضل نُه بر شش را در نُه زنند و
بیست و هفت را به شش الّا فضل ،که سه باشد ،قسمت کنند خارج قسمت نُه

بود ،و چون بر نُه افزایند هژده حاصل شود ،که طرف اعظم است .و در این نمط

از تناسب مضروب مجموع طرفین در اوسط مساوی ضعف مسطح باشد ،مثالً

در این صورت چهار و هفت و بیست و هشت ،مضروب سی و دو در هفت،
یعنی دویست و بیست و چهار ،مساوی ضعف مسطح چهار در بیست و هشت

است ،یعنی صد و دوازده( .برگ)231-230

او در انتهای این پیرایه معماهایی را میآورد که در آنها از تناسب تألیفی استفاده شده
است که از آن جمله یک معماست به نام «قطب» و چهار معما به نام «فاطمه»:
و در اسم قطب:گوید شرف از بهر تبرک همه دم بسم /ور زانک دهد حاصل آن
گفته مرا دست /در نسبت تألیفی اگر پنج و چل و پنج /باشد دو طرف واسطهاش

عین مرادست.

و در اسم فاطمه قصدی واحد بعبارات متنوع :جیشی آراستم از نام مهی /مهر او

زهرۀ زهرا را فرض /نُه نهش میمنه و یک نُه قلب /پنج نُه میسره را دیدم عرض.
مجذور نُه و جذرش و مجموع یکی تا نُه /صد گونه سرور آرد و از دل ببرد اندُه.
بنگر گر آ گهی ز عدد ای ستوده کیش /نُه جلوهگر میان دو نوع کمال خویش.

چو در تناسب تألیفیت بود نُه و پنج /بجوی ثالث آن را شرف بفکر صحیح/
کمال دوری اوسط بدیل اصغر ساز /که هست زهره زهرا عدیل ام مسیح (برگ

.)238

ساختار رسالۀ تألیفیه

در این رساله ،کوبنانی ابتدا قسمتی از حلل مطرز شامل تعریف تناسب تألیفی و خواصی

از این نوع تناسب را می آورد و سپس میگوید که برای توضیح این قسمت ،شرحی
شامل مقدمه ،سه مطلب و خاتمه را به رشتۀ تحریر در آورده است.
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او در ابتدای رساله این خاصیت را که در نسبت تألیفی هر عدد فرد واسطۀ تألیفی

بین نیمه بزرگترش و حاصلضربش در این نیمۀ بزرگتر است میآورد .سپس روش

یافتن هرکدام از این سه عدد را با داشتن دو عدد دیگر شرح میدهد و در ادامه نشان

میدهد که در نسبت تألیفی حاصل ضرب مجموع عدد بزرگتر و کوچکتر در عدد
وسطی مساوی دوبرابر حاصل ضرب عدد بزرگتر در عدد کوچکتر است.

کوبنانی برای فهم رساله ،به عنوان مقدمات ،ابتدا تعریف نسبت تألیفی و سپس
تعریف «اربعۀ اعداد متناسبه» را بیان میکند .او سپس تناسب چهار عدد و روابط و
خواص آن را مطابق اصول اقلیدس میآورد و هر یکی از موضوعات تساوی حاصل

ضربهای طرفین و وسطین ،خالف نسبت ،ابدال نسبت ،ترکیب نسبت ،تفضیل نسبت

و قلب نسبت را شرح میدهد (برای توضیح بیشتر نک « :بیان ریاضی مسأله») .در آخر
هم روش پیدا کردن مجهول را در اربعه اعداد متناسبه در حالتی که مجهول یکی از

طرفین یا وسطین باشد بیان میکند.
اما هر یک از سه مطلب رساله نیز به پیدا کردن یک عددمجهول از دو عدد معلوم

دیگر اختصاص دارد .مطلب اول در بارۀ شرح نحوۀ یافتن عدد متوسط از بزرگتر و
کوچک تر است .او در این مطلب و با توجه به مقدمه ،روشی را که شرفالدین یزدی

برای به دست آوردن عدد متوسط ارائه کرده بود ،توضیح و شرح می دهد .مطلب دوم

توضیح روش یافتن عدد کوچکتر از بزرگتر و متوسط است .مطلب سوم در باره نحوۀ
یافتن عدد بزرگتر از عدد متوسط و کوچکتر است .در خاتمه ،خواصی که برای این

تناسب در حلل مطرز آمده بود شرح داده می شود.

با توجه به آثار دیگر کوبنانی میتوان دریافت که او بیشتر به حل مسائلی نظر داشته

است که چندان پیچیده نیستند و میتوان گفت که احتماالً هدف نگارش این رسالهها،

تعلیمی و آموزشی بوده است .اشتغال او به کار آموزش و نیز نگارش شروح بر کتابهای

مهم نیز شاهدی بر همین مدعا است .رسالۀ تألیفیه نیز چنان که گفتیم ،علی رغم اینکه

بهانۀ نگارش او چیستانی ریاضی است ،با این حال توضیحات ریاضی بیشتری را از

آنچه برای حل چنین معمایی الزم است شامل میشود که به نظر میرسد بیشتر مناسب
حال محصالن ریاضی باشد تا از طریق چنین تمرینی با کار با نسبتها آشنا شود.
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نسخههای رسالۀ تألیفیه
.1

رسالۀ پنجم (ص )435-425از مجموعۀ شمارۀ  2417کتابخانۀ مرکزی

دانشگاه تهران است که تاریخ کتابت آن 868ق است .در صفحۀ عنوان (ص)474

دو بند شعر آمده است :یکی معمایی بنام فاطمه زهرا از شرفالدین علی یزدی به

خط محمد رفیع امامی :چو در تناسب تألیفیت فتد نُه و پنج /بجوی ثالث آن را
شرف به فکر صحیح /کمال دوری اوسط بدیل اصغر ساز /که هست زهرۀ زهرا قرین

ام مسیح .دومی را هم کسی دیگر در شب دوشنبه ،چهارم شوال  1286به یادگاری
برای آقا میرزا علی محمد زنجانی ،پس از دیدن این رباعی ،نوشته است :چو در

تناسب تألیفی اوفتد شش وهشت /چو داد ثالث او را ز راه صدق بگیر /پس از

گرفتن ثالث تو ضرب کن در عشر /که هست اسم شریف امیر کل امیر (دانشپژوه،
فهرست نسخ خطی ،...ج ،9ص1055-1053؛ حائری ،ج ،9ص .)594محل

کتابت رساله جرون (جزیرۀ هرمز) است.
 .2در مجموعۀ  6321کتابخانۀ مجلس متعلق به قرن نهم و دهم (حائری ،ج،19

ص )317عنوان رسالۀ دوم که در صفحات  74-71آمده «نقل از حلل مطرز» است
ولی با مقایسۀ محتوای رساله میتوان فهمید که همین رسالۀ تألیفیه اثر کوبنانی است.

تفاوت عمدۀ نسخۀ مجلس با نسخۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران در این است که
در نسخۀ دانشگاه مطالب با ذکر عنوان از هم جدا شدهاند ولی در نسخۀ کتابخانۀ

مجلس ،متن رساله بدون ذکر عنوانها و مطالب در پی هم آمده است .تفاوت

دیگری که نسخۀ کتابخانۀ مجلس با این نسخه دارد این است که اولین دوبیتی که
در نسخۀ دانشگاه در صفحۀ عنوان آمده است در نسخۀ مجلس در ابتدای رساله به

نقل از حلل مطرز نوشته شده است و به جای «فتد» در مصرع اول «بود» و به جای

«قرین» در مصرع آخر «عدیل» آمده است.
رسالههایی در مورد نسبت تألیفی
.1

«رسالۀ تألیفیه» اثر ابواسحاق کوبنانی

 .2رسالهای به نام «فائدۀ حسابیه من کفایة المنصوریه» که به شمارۀ 10126/3
در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی نگهداری میشود موضوعش نسبت تألیفی است

(نظری ،ص .)160پس از ذکر حاالت مختلف نسبت تألیفی بعد از ذکر کلمۀ
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«روایة» در بارۀ وجه تسمیۀ نسبت تألیفی و نظر ابن سینا در مورد آن مطلبی آورده
است که پیشتر به آن اشاره شد .در متن توضیحات از اصطالحات حلل مطرز
استفاده نکرده است اما در انتهای رساله ،که دو صفحه است ،بعد از ذکر کلمۀ

«شعر» ،دو بیتی شرف را آورده است و معنی کمال دوری را هم ذیل آن توضیح داده

است.
.3

در مجموعۀ شمارۀ  5446کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی که بیشتر

رسالههای آن به جفر مربوط میشوند ،رسالۀ نهم این مجموعه «فایده در نسبت
تألیفی» است .تاریخ نگارش این مجموعه قرن یازدهم و دوازدهم است (حائری،

ج ،21ص .)294-290آغاز رساله که یک صفحه به فارسی است «فائده تناسب

تألیفی» است و اگر چه اشارهای به دو بیتی شرفالدین نکرده است با این حال از

اصطالح شطر اعظم و کمال ظهوری در توضیح سه حالت ممکن برای استخراج هر
یک از مجهوالت استفاده کرده است.

 .4در مجموعه و جنگ تیمورخانا بیکایوزباشیای آجرلو که فیلم شمارۀ 3743
دانشگاه تهران به آن مربوط میشود اولین رساله «شرح دوبیتی فارسی در نسبت

مؤلفه» نام دارد .رسالههای این مجموعه به قرن یازدهم ،دوازدهم یا سیزدهم تعلق
دارند (دانشپژوه ،فهرست میکروفیلمها ،...ص .)237این رساله که یک صفحه

بیشتر نیست ،برای توضیح معمای دوبیتی نصیر همدانی نوشته شده است و پس از

ذکر دوبیتی نوشته است که «این معمایی است از فقیر نصیر به اسم ولی و حل آن
مبنی بر تمهید مقدمه است بباید دانست که در فن ارثماطیقی از فنون حکمت مبین

شده» و در ادامه فقط روش حل حالتی که معما به آن اختصاص دارد توضیح داده

شده است .چون نویسنده برای «نصیر» صفت «فقیر» را آورده ،میتوان احتمال داد
که این رساله از خود نصیرهمدانی است.

 .5نسخۀ خطی به نام «تقریرات و شرح معمای شرفالدین علی یزدی و بیان نسبت

تألیفی اعداد» از فخرالمحققین میرزا عبدالغنی حکیم 1که در کتابخانۀ مرکزی
دانشگاه تهران به شماره  7556نگهداری میشود و در 1317ق نوشته شده است

 .1احتماالً منظور آقا میرزا عبدالغنی مجتهد (1322-1269ق) است که در ابرکوه زندگی میکرده و عالوه بر اجتهاد
به تبحر در ریاضی نیز اشتهار داشته است.

نسبت تألیفی :تحقیق و تصحیح19/ ...

(دانشپژوه ،فهرست نسخ خطی ،...ج ،16ص .)627این رسالۀ فارسی که پنج
صفحه است ،با ذکر دو بیتی شرف آغاز میشود ،در صفحۀ اول توضیحاتی دارد که

در بارۀ کاربرد نسبت تألیفی در موسیقی و علت حرمت نسبت ملتذه است که پیشتر

ذکر کردیم .مؤلف در ادامه مطابق قواعد نسبت عدد کوچکتر را پنج و واسطه را

نُه میگیرد و عدد چهل و پنج را به عنوان عدد بزرگتر حساب میکند و میگوید اگر
این سه با هم زده شود از نسب ملتذه است .سپس سه و چهار و شش را هم به عنوان

نمونۀ دیگری از نسبت ملتذه گفته و امتحان کردن برقرار بودن این نسبت را هم بیان

میکند و در ادامه هر سه حالت محاسبۀ تناسب تألیفی را ذکر مینماید .در صفحۀ
چهارم حل معمای شرف را ضمن توضیح معنای کمال دوری بیان کرده است و در

آخر توضیح میدهد که از تقریرات آقا میرزا عبدالغنی است و در سال  1317نوشته
شده است .در صفحۀ پنجم پس از ذکر شعری از موالنا ،معمای دیگر شرف یعنی

«بنگر گر آ گهی ز عدد ای ستوده کیش /نُه جلوهگر میان دو نوع از کمال خویش»

را ذکر کرده و حل آن را با توضیح اصطالحات کمال شعوری و ظهوری توضیح
داده است و در آخر ذکر کرده که این مطلب از روی خط مرحوم دایی آقا محمد

صادق در حاشیۀ بحر الغرایب 1به عربی بوده که به فارسی نقل شده است.
 .6رسالهای به نام «نسبت مؤلفه» که رسالۀ شمارۀ  13مجموعۀ  1088است
(دانشپژوه ،فهرست نسخ خطی ،...ج ،4ص .)957این رساله که در سه صفحه و
به عربی است ،ابتدا قواعد نسبت تألیفی را توضیح میدهد و در ادامه دو بیتی شرف

را ذکر میکند و برای حل آن اصطالح کمال دوری را توضیح میدهد و دو بیتی
دیگر شرف را که پاسخ آن قطب است هم ذکر کرده و حل مینماید.

 .1احتماالً منظور کتاب بحر الغرایب فی خواص االسماء الحسنی (بحر الغرائب لحصول الطالب) از شیخ محمد بن
محمد بن ابی سعید هروی فارسی است .او این کتاب را به درخواست استادش موالنا شمسالدین محمد اسفراینی
نوشته و آن را به امیر علیشیر نوایی اهدا کرده است .این کتاب به سال 1326ق در بمبئی هند و چند بار در ایران به

چاپ رسیده است (آقابزرگ ،ج ،3ص.)43-42
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رسالۀ

تألیفیه*

متن رساله

[ ]1نقل از حلل مطرز در فن معمی و لغز روّح روح مولفه

معتبر در تناسب تألیفی حال فضل حدودست و حال طرفین .و اما واسطهای که در

مناسبت عددی و هندسی تالی یک نسبت میباشد و مقدم آن ،دیگر اینجا در هیچ یک

از نسبتین نه مقدم است نه تالی ،و فایدۀ او تحصیل و تعیین دو فضل است که طرفین
یک نسبت واقع میشوند .و تناسب تألیفی عبارت از آن است که نسبت فضل بین

االعظمین به فضل بیناالصغرین مساوی نسبت طرف اعظم باشد به طرف اصغر 1.پس

حدود چهارگانه نسبتین متغایر باشند بالذات و اگر چه سه حد بیش مذکور نگردد مانند

 6 ،3 ،2و  .12 ،8 ،6و هر عدد فرد که فرض کنند واسطه تألیفی باشد میان شطر اعظم
او و مضروب شطر اعظم درو 2،که کمال ظهوری 3او بود ،مانند  15 ،5 ،3و ،9 ،5

 .45و طریق استخراج واسط از طرفین درین مناسبت آن است که مضروب فاضل طرفین

در اصغر را قسمت کنند بر مجموع طرفین و خارج قسمت را بر اصغر افزایند 4،مثالً اگر

طرفین  6و  18باشند به فرض ،مضروب  12در  6را قسمت باید کرد بر  24و خارج

قسمت را که  3بود بر  6افزود که حاصل واسطۀ تألیفی بود میان  6و  18به این صورت:

 . 18 ،9 ،6و در استخراج طرف اصغر از اوسط و اعظم فضل اعظم بر اوسط را در
اوسط باید زد و مقسوم حاصل ضرب بر مجموع آن فضل با اعظم را از اوسط کاستن

که باقی اصغر باشد 5.مثالً اگر فضل  18بر  9که هم  9است در  9زنند و حاصل را بر

 ،27که مجموع فضل است با  ،18قسمت کنند و خارج قسمت که سه خواهد بود از نُه
بیندازند  6باقی ماند که طرف اصغرست .و در استخراج طرف اعظم از اوسط و اصغر،

مضروب فضل اوسط بر اصغر در اوسط را قسمت باید کرد بر اصغراالفضل و خارج

ال اگر فضل  9بر  6را در 9
قسمت را بر اوسط افزود که حاصل طرف اعظم باشد 6.مث ً

زنند و  27را بر  6االفضل که  3باشد قسمت کنند ،خارج قسمت  9بود و چون بر 9
افزایند  18شود که طرف اعظم است .و درین نمط از تناسب ،مضروب مجموع طرفین
در اوسط مساوی ضعف مسطح طرفین باشد 7.مثالً در این صورت  ،28 ،7 ،4مضروب

 32در  7یعنی  224مساوی ضعف مسطح  4در  28است یعنی  .112واللّه اعلم.

* .شمارههای پانویس ،در متن رساله ،به توضیحات ریاضی در بخش «بیان ریاضی مسأله» مربوط میشود و شمارههای
داخل قالب افزودۀ ماست.

نسبت تألیفی :تحقیق و تصحیح21/ ...

[ ]2مفتتح کالم

و به جهت اقامۀ برهان برین معانی محکمة المبانی ،اقل خدام ابواسحق بن عبداللّه
الکوبنانی ،مقدمه و سه مطلب و خاتمهای مرتب میگرداند

[ ]3مقدمه

نسبت تألیفیه در سه عدد باشد که نسبت فضل عدد اوسط بر اصغر ،که آن را فضل اول

نام نهی م ،با اصغر چون نسبت فضل عدد اعظم باشد بر اوسط ،که آن را فضل ثانی
گوییم ،با اعظم 8.مانند  45 ،9 ،5که در اینجا نسبت  4با پنج چون نسبت  36باشد با

 .45و به ابدال نسبت فضل بیناالعظمین با فضل بیناالصغرین .چون نسبت طرف
اعظم باشد با اصغر 9،و منسوب را مقدم گویند و منسوبالیه را تالی .و در تناسب چهار
عدد باید که نسبت میان دو عدد از آن مثل نسبت باشد میان دو عدد دیگر ،که این را

اربعۀ اعداد متناسبه گویند .پس در نسبت تألیفیه اگر چه سه عدد است اما تناسب که
عبارت از مساوات دو نسبت است با یکدیگر در چهار عدد تحقق پذیرفته ،چنان که
اینجا نسبت فضل اول است با عدد اصغر و نسبت فضل ثانی با عدد اعظم ،یا در سه

عدد که وسط مکرر گردد 10،چنانکه نسبت  4با  6چون نسبت  6است با  .9و اکثر
مطالب هندسی و حسابی ،اعنی مقداری و عددی ،از اربعۀ متناسبه حاصل شود ،یعنی

چون مبین شود که مطلوب مقداری یا عددی با مقداری یا عددی معلوم بر نسبتی است
که میان دو مقدار یا دو عدد معلوم است استخراج آن مجهول ازین سه معلوم میسر شود

چنانکه در اشعار و انصبا* و اجارات و مثل آن اتفاق میافتد.

و چون در اصول اقلیدس مقرر شده که هرگاه که چهار مقدار یا چهار عدد بر تناسب
افتند چنانکه نسبت اول با دوم چون نسبت سیوم باشد با چهارم ،حاصلضرب اول،

یعنی مقدم نسبت اول ،در چهارم ،یعنی تالی نسبت ثانیه  -و اینها را طرفین گویند  -مثل

حاصلضرب دوم است ،یعنی تالی نسبت اولی ،در سیوم ،یعنی مقدم نسبت ثانیه  -و
اینها را وسطین گویند 11.و هر آینه نسبت دوم با اول ،یعنی تالی با مقدم در نسبت اولی،

همان بود که نسبت چهارم با سیوم ،یعنی تالی با مقدم در نسبت ثانیه؛ و این را خالف

نسبت گویند 12.و نیز نسبت اول با سیوم ،یعنی مقدم با مقدم ،همان بود که نسبت دوم
با چهارم ،یعنی تالی با تالی؛ و این را ابدال

نسبت گویند13.

و نسبت مجموع مقدم و

تالی در نسبت اولی با تالی تنها چون نسبت مجموع مقدم و تالی در نسبت ثانیه بود با

* .انصباء :جمع نصیب
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تالی تنها؛ و این را ترکیب نسبت گویند 14.و نسبت فضل مقدم بر تالی به تالی در نسبت

اولی چون نسبت فضل مقدم باشد بر تالی به تالی در نسبت ثانیه؛ و این را تفضیل نسبت

گویند 15.و نسبت مقدم با فضل او بر تالی در نسبت اولی چون نسبت مقدم باشد با فضل
او بر تالی در نسبت ثانیه؛ و این را قلب

نسبت گویند16.

[نسبت مجموع مقدم و تالی در نسبت اولی با مقدم تنها چون نسبت مجموع مقدم و

تالی در نسبت ثانیه بود با مقدم تنها ،و این را قلب نسبت گویند ،و مجموع مقدم و تالی
اولی با تالی تنها چون نسبت مقدم و تالی ثانیه باشد با تالی تنها ،و این را ترکیب نسبت

گویند ،و نسبت مقدم با تفاوت میان او و تالی در نسبت اولی چون نسبت مقدم باشد با
تفاوت میان او و تالی در نسبت ثانیه ،و این را تفضیل

نسبت گویند*].

و بنا بر اصل مقرر چون مجهول احدالطرفین باشد وسطین را در یکدیگر ضرب کنند و

بر طرف معلوم قسمت کنند خارج قسمت طرف مطلوب باشد .و اگر مجهول

احدالوسطین باشد مضروب طرفین را بر وسط معلوم قسمت کنند خارج مطلوب باشد17.

[ ]4مطلب اول

و بعد ذلک ،هرگاه که در تناسب تألیفی دو عدد را یکی اصغر و یکی اعظم فرض کنند
و خواهند که اوسط آنها استخراج کنند ،مبین است که نسبت اصغر با فضل اول چون

نسبت اعظمست با فضل ثانی 18.پس نسبت مجموع اصغر و اعظم با مجموع فضلین،
یعنی فضل اعظم بر اصغر ،چون نسبت اصغر باشد با فضل اول؛ یا خود چون نسبت

اعظم باشد با فضل ثانی 19.و درین دو جنس اربعۀ متناسبه ،اول و ثانی و ثالث معلومند،

پس وسطین را ،یعنی فضل اعظم بر اصغر ،و اصغر را در یکدیگر ضرب کنند و بر

مجموع اصغر و اعظم قسمت کنند ،آنچه بیرون آید فضل اول باشد؛ که چون بر اصغر

افزایند اوسط گردد 20.یا آنکه فضل اعظم بر اصغر و اعظم را در یکدیگر ضرب کنند و

بر مجموع مذکور قسمت کنند ،آنچه بیرون آید فضل ثانی باشد؛ که چون از اعظم کم
کنند اوسط گردد 21.و حضرت مخدوم قدس سره بر طریق اول اختصار فرمودهاند.

* .بخش داخل قالب از نسخۀ مجلس است.

نسبت تألیفی :تحقیق و تصحیح23/ ...

[ ]5مطلب ثانی

و اگر دو عدد را یکی اعظم و دیگری اوسط فرض کنند و خواهند که طرف اصغر از

آنها استخراج نمایند معلومست که نسبت مجموع فضل ثانی و اعظم با اعظم چون نسبت
مجموع فضل اولست و اصغر ،یعنی اوسط با اصغر 22.و ازین اربعۀ متناسبه ،رابع مجهول
است ،پس وسطین را ،اعنی اعظم و اوسط ،در یکدیگر ضرب باید کرد و حاصل بر

طرف معلوم ،یعنی بر مجموع فضل ثانی و اعظم ،قسمت کرد تا خارج آید اصغر 23.و

اللّه اعلم و اکبر.

اما حضرت مخدوم قدس سره نسبت فضل ثانی با مجموع فضل ثانی و اعظم ،چون
نسبت فضل اول با مجموع فضل اول و اصغر ،یعنی

اوسط ،گرفتهاند24.

پس بعد از

ضرب طرفین و قسمت حاصل بر ثانی ،ثالث که فضل اولست خارج آید ،الجرم آن را

از وسط نقصان باید کرد تا مطلوب تمام حاصل

شود25.

[ ]6مطلب ثالث

و اگر دو عدد را اصغر و اوسط فرض کنند و اعظم ایشان را طلبند ،اوالً بباید دانست

که آن دو عدد چنان باید که فضل اوسط بر اصغر کمتر از اصغر بود زیرا که نسبت آن

فضل با اصغر چون نسبت فضل ثانی است با اعظم .و این فضل بعضی است از اعظم،

پس آن فضل نیز بعضی باشد از اصغر .و این قید را که ضروریست بهغرض نفرمودهاند.

و بعد ازین شریطه ،گوییم چون نسبت تألیفیه آن است که نسبت فضل اول با اصغر چون
نسبت فضل ثانی است با اعظم 26پس بخالف این نسبت و قلب او ،نسبت اصغر با باقی

از او ،بعد از اسقاط فضل اوسط بر او از او ،چون نسبت اعظم باشد با اوسط ،که اوسط
هم باقی است از اعظم ،بعد از اسقاط فضل او بر اوسط از او 27،و درین اربعۀ متناسبه،

مقدم و تالی درنسبت اولی و تالی در نسبت ثانیه معلومند ،پس طرفین معلومین یعنی
اصغر و اوسط را در یکدیگر ضرب باید کرد و حاصل را بر وسط معلوم ،اعنی باقی از

اصغر بعد از اسقاط فضل اوسط بر او ازو ،قسمت کرد وسط مجهول یعنی اعظم بیرون

آید28.

و حضرت مخدوم قدس سره این نسبت را تفضیل کردهاند یعنی نسبت فضل اول با

اصغراالفض ل یعنی باقی بعد از اسقاط فضل اول از او .چون نسبت فضل ثانی باشد با

اوسط ،پس حاصل ضرب اول در رابع را قسمت باید کرد بر ثالث ،آنچه بیرون آید فضل
اعظم بر اوسط باشد ،الجرم آن را بر اوسط

و اللّه اعلم.

باید افزود تا مطلوب تمام سرانجام پذیرد29.
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[ ]7خاتمه

و آنچه فرمودهاند که هر عدد فرد که فرض کنند واسطه تألیفی باشد میان شطر اعظم او

و مضروب شطر اعظم در او .سبب آن است که مقسومعلیه حاصلضرب اصغر در اوسط

اینجا دائماً واحد است پس احتیاج بقسمت نشود بلکه همان حاصلضرب طرف اعظم
بود30.

و اما آنچه فرمودهاند که درین نمط از تناسب مضروب مجموع طرفین در اوسط مساوی
ضعف مسطح طرفین باشد .سبب آن است که از ضرب طرف اعظم در اوسط یک

مسطح طرفین حاصل است با ضرب اعظم در فضل اول ،و این مساوی ضرب اصغرست

در فضل ثانی ،پس ضرب طرف اصغر در اوسط را با این ضم کنیم یک مسطح دیگر

طرفین حاصل

شود31.

تم تألیف التألیفیه فی رمضان سنه  863بکرمان و کتبته هذه فی ثانی الربیع سنه 868
بجرون.

نسبت تألیفی :تحقیق و تصحیح25/ ...

بیان ریاضی رساله
[ ]1هر سه عدد 𝑎 𝑏 ،و 𝑐 که 𝑐 > 𝑏 > 𝑎 و رابطۀ

𝑎
𝑐

=

𝑏𝑎−
𝑐𝑏−

بین آنها برقرار باشد ،با

هم تشکیل تناسب تألیفی میدهند .همانطور که مشاهده میشود ،عدد میانی در هیچ
کدام از طرفین نسبت نیامده و استفادۀ آن فقط در محاسبۀ فضل اعداد کوچکتر و
بزرگتر از آن است (𝑏  𝑎 −و 𝑐 .)𝑏 −

[ ]2هر عدد فرد به صورت  ،2𝑥 + 1واسطۀ تألیفی است بین نیمۀ بزرگترش ،یعنی
 𝑥 + 1و حاصلضرب این نیمه در خود آن عدد فرد ،یعنی ).(𝑥 + 1) × (2𝑥 + 1
یعنی سه عدد به صورت ) (𝑥 + 1) × (2𝑥 + 1) > (2𝑥 + 1) > (𝑥 + 1تشکیل
تناسب تألیفی میدهند.
[ ]3عدد بزرگتر ،یعنی ) .(𝑥 + 1) × (2𝑥 + 1کمال ظهوری عدد  2𝑥 + 1و برابر
با مجموع اعداد از یک تا همان عدد فرد است.
[ ]4اگر سه عدد به صورت 𝑏 > 𝑥 > 𝑎 در تناسب تألیفی با هم باشند و عدد میانی
مجهول باشد ،مقدار آن از رابطۀ 𝑥 = 𝑏 +

𝑏×)𝑏(𝑎−
𝑏𝑎+

بهدست میآید.

[ ]5اگر سه عدد به صورت 𝑥 > 𝑏 > 𝑎 در تناسب تألیفی با هم باشند و عدد کوچکتر
𝑏×)𝑏(𝑎−

مجهول باشد ،مقدار آن از رابطۀ 𝑥 = 𝑎 𝑏 − (𝑎−𝑏)+بهدست میآید.
[ ]6اگر سه عدد به صورت 𝑏 > 𝑎 > 𝑥 در تناسب تألیفی با هم باشند و عدد بزرگتر
𝑎×)𝑏(𝑎−

مجهول باشد ،مقدار آن از رابطۀ 𝑥 = 𝑎  𝑏−(𝑎−𝑏) +بهدست میآید.
[ ]7اگر سه عدد به صورت 𝑐 > 𝑏 > 𝑎 در تناسب تألیفی با هم باشند ،رابطۀ
𝑐𝑎 (𝑎 + 𝑐) × 𝑏 = 2برقرار است.
𝑏𝑎−

𝑐𝑏−

[ ]8سه عدد 𝑐 > 𝑏 > 𝑎 که رابطۀ 𝑎 =
با هماند (𝑏 − 𝑐) .را فضل اول و )𝑏  (𝑎 −را فضل ثانی مینامند.
𝑐

𝑎

𝑏𝑎−

بین آنها برقرار باشد ،در تناسب تألیفی

[ ]9بین سه عدد فوق ،رابطۀ
االعظمین و )𝑐  (𝑏 −را فضل بیناالصغرین نیز مینامند.
𝑐

=

𝑐𝑏−

نیز برقرار است (𝑎 − 𝑏) .را فضل بین
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[ ]10صورت کسر را مقدم یا منسوب و مخرج کسر را تالی یا منسوبالیه نیز مینامند.

تناسب به چهار عدد احتیاج دارد که دارد که نسبت دو تا از آنها به هم مثل نسبت دو
𝑎

𝑐

تای دیگر باشد مانند 𝑑 = 𝑏 .به این چهار عدد ،اربعۀ اعداد متناسبه میگویند .در نسبت
تألیفیه ،سه عدد داریم (به صورت 𝑐 > 𝑏 > 𝑎) ،ولی تناسب در نسبت تألیفیه بین
چهار عدد به صورت
𝑎

b

𝑏𝑎−
𝑎

=

𝑐𝑏−
𝑐

اتفاق میافتد یا بین سه عدد در حالتی که عدد میانی

به صورت  b = cدو بار در تناسب بیاید.
𝑐

𝑎

[ ]11هرگاه بین چهار عدد نسبتی به صورت 𝑑 = 𝑏 برقرار باشد ،رابطۀ 𝑐𝑏 = 𝑑𝑎 برقرار

است (اصول اقلیدس .)Prop. VII/19 1،در این رابطه 𝑎 مقدم نسبت اول 𝑏 ،تالی
نسبت اول 𝑐 ،مقدم نسبت دوم و 𝑑 تالی نسبت دوم هستند 𝑎 .و 𝑑 را طرفین نسبت و 𝑏

و 𝑐 را وسطین نسبت مینامند.

[ ]12بین چهار عدد فوق ،رابطۀ
گویند (همان.)corollary V/7 ،
𝑏

𝑑
𝑐

=

𝑏
𝑎

نیز برقرار است که به آن خالف نسبت می

𝑎

[ ]13رابطۀ 𝑑 = 𝑐 نیز برقرار است که به آن ابدال نسبت میگویند (همانDef. V/12 ،؛
.)Prop. V/16

[ ]14رابطۀ

𝑑𝑐+
𝑑

=

𝑏𝑎+
𝑏

نیز برقرار است که به آن ترکیب نسبت میگویند(همانDef. ،

V/14؛ .)Prop. V/18
[ ]15رابطۀ

𝑑𝑐−
𝑑

=

𝑏𝑎−
𝑏

نیز برقرار است و به آن تفضیل نسبت میگویند(همانDef. ،

V/15؛ .)Prop. V/17
𝑐

[ ]16رابطۀ 𝑑= 𝑐−
.)V/16

𝑎
𝑏𝑎−

نیز برقرار است و به آن قلب نسبت میگویند(همانDef. ،

[ ]17این چهار رابطه نیز برقرار هستند:

bc
d

= 𝑎،

bc
a

= 𝑑،

ad
c

=𝑏و

ad
b

= 𝑐.

[ ]18اگر سه عدد به صورت 𝑏 > 𝑥 > 𝑎 در تناسب تألیفی با هم باشند و عدد میانی
𝑎

𝑏

مجهول باشد ،رابطۀ 𝑥 𝑥−𝑏 = 𝑎−را داریم.
1. Euclid’s Elements
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𝑎

𝑎𝑏+

𝑏

[ ]19بنا بر این رابطۀ 𝑥 𝑥−𝑏+𝑎−𝑥 = 𝑥−𝑏 = 𝑎−برقرار است.
)𝑏(𝑎−𝑥)+(𝑥−
𝑏𝑥−

=

[]14

𝑎𝑏+

𝑥𝑎−

⇒ 𝑏= 𝑥−

𝑏
𝑏𝑎+

𝑏= 𝑎−

𝑏

[]13

𝑎
𝑏

[]12

𝑏𝑥−

𝑏

⇒ 𝑥= 𝑎−
𝑎

𝑏𝑥−

[]13

𝑎

⇒ 𝑥= 𝑎−
𝑏𝑥−

𝑏𝑥−

⇒ 𝑏= (𝑎−𝑥)+(𝑥−𝑏) = 𝑎−

𝑏𝑥−

𝑏

𝑏
𝑏𝑎+

[]12

⇒

𝑏
)𝑥 𝑎 ]13[ 𝑏 𝑥 − 𝑏 ]14[ 𝑏 + 𝑎 (𝑥 − 𝑏) + (𝑎 −
=
⇒
=
⇒
=
𝑥𝑥−𝑏 𝑎−
𝑥𝑎 𝑎−
𝑎
𝑥𝑎−
𝑏 𝑎 − 𝑏 ]16[ 𝑎 +
𝑎
=
⇒
=
𝑥𝑎−
𝑥𝑎−𝑏 𝑎−
[ ]20برای به دست آوردن مجهول در رابطۀ

𝑏
𝑏𝑥−

=

𝑎𝑏+
𝑎𝑏−

𝑏)𝑏 (𝑎 −
𝑏)𝑏 (𝑎 −
=𝑥⇒
𝑏+
𝑎𝑏+
𝑎𝑏+
𝑎

از [ ]17داریم:
= 𝑏𝑥−

𝑎𝑏+

[ ]21برای به دست آوردن مجهول در رابطۀ 𝑥 𝑏−𝑎 = 𝑎−از [ ]17داریم:
𝑏)𝑏 (𝑎 −
𝑏)𝑏 (𝑎 −
⇒𝑥=𝑎−
𝑎𝑏+
𝑎𝑏+

= 𝑥𝑎−

[ ]22اگر سه عدد به صورت 𝑥 > 𝑏 > 𝑎 در تناسب تألیفی با هم باشند و عدد
کوچکتر مجهول باشد ،رابطۀ

𝑥𝑏−𝑥+
𝑥

=

𝑎𝑎−𝑏+
𝑎

را داریم.
𝑏𝑎

[ ]23برای محاسبۀ مجهول در تناسب باال از [ ]17داریم.𝑎−𝑏+𝑎 = 𝑥 :
[ ]24شرفالدین علی یزدی برای بهدست آوردن عدد کوچکتر از سه عدد به صورت
𝑥 > 𝑏 > 𝑎 که در تناسب تألیفی با هم هستند از تناسب دیگری استفاده کرده است که

به این صورت است:

𝑥𝑏−
𝑏

𝑥𝑏−

𝑏𝑎−

= 𝑥.𝑎−𝑏+𝑎 = 𝑏−𝑥+
𝑏)𝑏(𝑎−

[ ]25در تناسب باال ،از [ ]17داریم 𝑎−𝑏+𝑎 = 𝑏 − 𝑥 :که با کم کردن از عدد وسطی
𝑏)𝑏(𝑎−

داریم.𝑏 − 𝑎−𝑏+𝑎 = 𝑥 :
[ ]26اگر سه عدد به صورت 𝑏 > 𝑎 > 𝑥 در تناسب تألیفی با هم باشند و عدد بزرگتر
مجهول باشد ،رابطۀ
𝑏 < 𝑏 .𝑎 −

𝑎𝑥−
𝑥

=

𝑏𝑎−
𝑏

را داریم .در این رابطه چون 𝑥 < 𝑎  𝑥 −داریم
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[ ]27برای بهدست آوردن مجهول در رابطۀ فوق ،به این طریق عمل میکنیم:
𝑏 [𝑎 − 𝑏 𝑥 − 𝑎 ]12
[𝑥 ]16
𝑏
𝑥
𝑥
=
⇒
=
⇒
=
=
𝑏
𝑥
𝑎𝑎−𝑏 𝑥−
𝑎 )𝑎 𝑏 − (𝑎 − 𝑏) 𝑥 − (𝑥 −
𝑎𝑏

[ ]28برای حل کردن رابطۀ فوق از [ ]17داریم.𝑏−(𝑎−𝑏) = 𝑥 :
[ ]29شرفالدین علی یزدی برای محاسبۀ عدد بزرگ مجهول از بین سه عدد به صورت
𝑏 > 𝑎 > 𝑥 از این تناسب استفاده کرده است:

𝑎𝑥−
𝑎

𝑏𝑎−

= )𝑏.𝑏−(𝑎−

[ ]30هر عدد فرد به صورت  ،2𝑥 + 1میتواند واسطۀ تألیفی باشد .سه عددی که تناسب
را تشکیل میدهند از این قرار هستند(𝑥 + 1) × (2𝑥 + 1) > (2𝑥 + 1) > :
) .(𝑥 + 1علت این که عدد بزرگتر در این تناسب تألیفی برابر با حاصلضرب عدد
کوچکتر و عدد میانی است ،آن است که مخرج کسر در رابطۀ [ ]28برابر با واحد
(یک) است.
[ ]31اثبات رابطۀ [ ]7به این صورت است:
)𝑐 𝑎𝑏 = 𝑎𝑐 + 𝑎(𝑏 − 𝑐) = 𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 − 𝑎𝑐 = 𝑎𝑐 + 𝑎(𝑏 −
1و11

𝑐𝑎⇒ 𝑎𝑏 = 𝑎𝑐 + 𝑐(𝑎 − 𝑏) ⟹ 𝑎𝑏 + 𝑏𝑐 = 𝑎𝑐 + 𝑐(𝑎 − 𝑏) + 𝑏𝑐 = 2
𝑐𝑎⟹ 𝑏(𝑎 + 𝑐) = 2
𝑎

در روش اثبات این رابطه میتوان تردید کرد چه بهراحتی از [ ]1داریم= 𝑐 :

𝑏𝑎−
𝑐𝑏−

و با

برابر قرار دادنِ حاصلضرب طرفین و حاصلضرب وسطین از [ ]11بهدست میآوریم

)𝑏  𝑎(𝑏 − 𝑐) = 𝑐(𝑎 −و با کمی سادهسازی به رابطۀ [ ]7میرسیم.

نسبت تألیفی :تحقیق و تصحیح29/ ...
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