
نبوغریایضمیکشد؟!

آشتی  با ریاضیات
پیششمارهمرداد-شهریور۱۳۹۹

۱۳۹۶-۱۳۵۶مریممیرزاخانی ۱۳۷۸-۱۳۵۰امیراعلمغضنفریان

برنده مدال طال المپیاد جهانی ریاضیاتبرنده مدال نقره المپیاد جهانی ریاضیات
برنده جایزه فیلدز

آشتــــــــی دوبـــــــاره با ریــاضیـــــــــات نشریــــه ای در حوزه  ریــــــــایض و کــــامپـیـوتــر که در حــــــــــــــال حـــــــاضـــــــــــــــر 
به همــــــــت جـمــــــــــــــعی از دانـــشــــــــــجـویــــــــــان و اســـــاتیــــــــــــــــد دانشگـــاه صنـــــــعیت شریــــــــــــــــف انتشــــار 
می یابــد. آشتــــــــی دوبـــــــاره با ریــاضیـــــــــات نشـــریه ای اســت بــــــرای آن کـــــــــــس کــه به ریاضیــــــــــــات می اندیشــد!



صفحه نویسندهفهرست مقاالت

آشـــــیتدوبــارهباریــــاضیــــــات
مدیر مسئول: حسین پیوندی

سردبیر و مدیر فین: بنیامین بیضایی
پیش شماره )شماره صفرم(، مرداد - شهریور ۱۳۹۹

ارتباط با نشریــــــــه

تلفن ...........................................................................................  021-۶۶۱۶۶۶۵۲ 
Ashti2Riazi@gmail.com........................................................................ ایمیل
@Ashti2Riazi.............................................................................. کانال تلگرام
Ashti2Riazi.blog.ir............................................................................... وب الگ

۳دکتر حسین پیوندیسرمقاله: امیر اعلم و مریم

۵دالیا ونچورا۷۲ سال سردرگمی ریاضیدانان

۹مقاله قدیمیآندره نیکالیویدچ کولموگوروف

۱۳مقاله قدیمیعدد هفت در قلمرو و فرهنگ جهان

۱۷دکتر محمدرضا اسفندیاریزیبایی ها و شگفیت های عدد نه



3آشتی  با ریاضیات

سرمقاله:امیراعلمومریم

یافتــم.  باوقــار  بســیار  را  دو  هــر 
دانشــجوی دهــه هفتــادی بــودن ایــن 
ــر دو  ــی ه ــه بتوان ــت ک ــی را داش خوب
ــم!  ــم و هــم مری ــی، هــم امیراعل را ببین
بــه واســطه یکــی از دوســتانم بــا 
امیراعلــم کــه در دوره کارشناســی ارشــد 
ــدم.  ــنا ش ــود آش ــرق ب ــکده ب در دانش
آخریــن بــار امــا روز قبــل از ســفرش بــه 
ــل در  ــه تحصی ــرای ادام ــه ب ــکا ک آمری
ــری در دانشــگاه اســتنفورد  مقطــع دکت
بــود، او را دیــدم. کنــار پــل عابــر پیــاده 
دوم، نزدیــک میــدان آزادی )همانــی 
کــه اآلن دیگــر وجــود نــدارد(، زیــر 
آفتــاب مــدت طوالنــی صحبــت کردیم. 
ــر از  ــود، پ ــی ب ــرم و صمیم ــواره گ هم
شــوخی و دســت کــم گرفتــن خــود! نــه 
کــم حــرف بــود و نــه پرحــرف. طوالنــی 
صحبــت نمــی کــرد امــا هــر چــه مــی 
گفــت بســیار واضــح بــود. بایــد دقیــق 
میشــدی بــه صحبتــش چــون پــر 

ــدی خــودش  ــا لبخن ــی طــرح میکــرد و ســپس ب ــدا معمای ــگار ابت ــود، ان از مفهــوم ب
جــواب را مــی گفــت … ســخت بــود اینکــه فهمیــدم فــردای آنــروز میــرود و امــا بســیار 
ســختر بــود روزی کــه فهمیــدم آن دیــدار آخریــن دیدارمــان بــود! چــرا بیشــتر مکــث 
ــه رســم معــروف پــس از روبوســی و خداحافظــی برگشــتیم و دســت  ــا ب نکــردم؟ بن
ــا  ــان م ــر در می ــم دیگ ــد، امیراعل ــد ســال بع ــار! چن ــن ب ــرای آخری ــم … ب ــکان دادی ت
نبــود. پــدر کــه دبیــر باســابقه ای در زنجــان بــود در کنــارش امــا بیمــاری او درمانــی 
نداشــت. امیراعلــم در آبــان غــم انگیــز ۱۳۷۸ رفــت … و تــو بــاور داری کــه دیگــر چنیــن 
چیــزی نمیشــنوی امــا ایــن داســتان ادامــه داشــت! یــک دانشــجوی ریاضــی شــریف 

ــی. ــم میرزاخان ــود، مری ــان ب ــم غضنفری ــگاه امیراعل ــون در جای اکن
دانشــجوی  امیراعلــم،  چنــد  هــر 
دانشــکده بــرق بــود امــا مریــم مســتقیم 
بــه ریاضــی رفــت. گرچــه امیراعلــم اولیــن 
مــدال نقــره المپیــاد جهانــی ریاضــی 
ــم  ــان آورد، مری ــه ارمغ ــور ب ــرای کش را ب
ــت.  ــی از آن داش ــدال طــای پیاپ دو م
طبیعــی بــود بــرود ریاضــی. بهمیــن دلیــل 
کمتــر او را دیــدم. ســال ۱۳۷۶ اســت و او 
ــه و عصــا بدســت در  ــچ گرفت ــای گ ــا پ ب
دانشــگاه دیــده مــی شــود. مــی توانســت 
ناشــی از افتــادن از پلــه ای باشــد امــا او 
ــراه  ــه هم ــود، ب ــرده ب ــقوط ک ــه دره س ب
در  کشــور،  ریاضــی  نخبــگان  برتریــن 
ــه  ــجویان! چ ــوس اردوی دانش ــک اتوب ی

ــم!!  ــد … بگذری ــا ش ــه پ ــی ب جنجال
ــود  ــرف ب ــم ح ــم ک ــم مری ــی کن ــر م فک
ــه  ــدودی ک ــای مع ــور. در برخورده و صب
ــدم. حــس مــن  ــه دی داشــتم او را اینگون
ازو ایــن بــود کــه دنیــا را بســیار روشــن و 
ــزرگ  ــه ب ــد. آن زمــان، قضی ــا مــی دی زیب
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دکتر حسین پیوندی

آزمایشگاه BCS، دانشکده مهندیس 
کامپیوتر، دانشگاه صنعیت شریف

h.peyvandi@sharif.ir



4   شماره صفرم                مرداد ۱۳۹۸

ــل  ــز ح ــدرو وایل ــط آن ــود توس ــی ب ــد وقت ــا، چن فرم
ــاده ای  ــل س ــه راه ح ــا ک ــردرگمی م ــود و س ــده ب ش
ــود. راه  ــده ب ــام ش ــد تم ــته باش ــت داش ــی توانس م
ــن  ــود. ای ــرده ب ــا اشــتباه ک حــل ســاده نداشــت! فرم
ــاب معــروف خــودش،  ــز در کت ــل نی ــل ب را اریــک تمپ
ــاد دارم،  ــه ی ــود. ب ــدس زده ب ــی، ح ــان نام ریاضیدان
در یــک نشســت بــا حضــور مریــم از حــدس گلدبــاخ 
صحبــت بــه میــان آمــد، ســاده و بــدون حــل. البتــه 
حتــی تــا زمــان مــا! خــب، ایــن اســت ریاضیــات. پــر 

ــر. ــاده در ظاه ــه س ــده و البت ــل نش ــایل ح از مس

واما،معمایبزرگتر،آیانبوغریایضمیکشد؟!
ــر روی زندگــی بیــش از  ــر ب ــه مطالعــه اخی آنطــور ک
۴۰۰۰ دانشــمند در رشــته هــای مختلــف علمــی نشــان 
ــر  ــول عم ــط ط ــاداری در متوس ــاوت معن ــد، تف میده
ــود  ــمندان وج ــایر دانش ــا س ــی ب ــمندان ریاض دانش
نــدارد، گرچــه دانشــمندان ریاضــی بــه طــور متوســط ۴ 
ســال کمتــر از دانشــمندان رشــته ای نظیــر اقتصــاد عمر 
کــرده انــد. ایــن مطالعــات، البتــه نمــی توانــد پاســخ 
ــان  ــًا ریاضیدان ــه، عمدت ــرا ک ــد،  چ ــا باش ــای م معم
ــچ  ــاوه هی ــد! بع ــداده ان ــام ن ــات را انج ــن مطالع ای
اواریســت گالوایــی در اقتصــاد نمیتــوان یافــت!! خــب، 
پــس چــه اتفاقــی بــرای دو نابغــه ریاضــی مــا افتــاد؟
واقعیــت ایــن اســت کــه هیــچ مســتندی نمیتــوان 
ارایــه کــرد کــه نبــوغ آنهــا باعــث عمــر کــم آنهــا شــده 
ــر  ــی نظی ــمگیر و ب ــتاوردهای چش ــاید، دس ــد. ش باش
ــای  ــت و در دنی ــن زده اس ــور را دام ــن تص ــا، ای آنه
ــد …  ــته باش ــداق نداش ــی مص ــن الگوی ــی چنی واقع

ــا! شــاید ام

استادپرویزشهریاریوآشیتباریاضیات
ھمــه او را بــه عنــوان کســی کــه دانش آمــوزان ســه 
دھــه را بــا آشــتی بــا ریاضیــات بــا ریاضیــات آشــتی 
ــه  ــت ک ــھایی اس ــی از آن درس ــند. ریاض داد، میشناس
ریاضــی  معلمھــای  گریزاننــد.  آن  از  دانش آمــوزان 
ــه  ــه ھم ــتند ک ــدی ھس ــک و ج ــای خش ــب آدمھ اغل

ــد. ــاب میبرن ــا حس ــا از آنھ بچه ھ

اســتاد پرویــز شــھریاری امــا کــه ھمیشــه لبخنــد بــر 
ــه  ــران در زمین ــدگار ای ــای مان ــت از چھره ھ ــب داش ل
دانــش و آمــوزش بــود و نشــان درجــه یــک علمــی را 
دریافــت کــرده بــود و بــا ترجمــه کتاب ھــای ریاضــی 
فــراوان و از راه تألیــف کتابھــای درســی آمــوزش 
ریاضــی، کمــک زیــادی بــه درک درســت و دقیــق 

ــرد. ــم ریاضــی ک مفاھی

پویایــی  شــرق،  در  ریاضیــات  حســاب،  تاریــخ 
ریاضــی،  خاقیــت  ریاضیدانــم،  مــن  ریاضیــات، 
ــه  ــر، نگاھــی ب ــات و ھن ــات، ریاضی سرگذشــت ریاضی
ــر از  ــاب دیگ ــا کت ــران و دهھ ــات در ای ــخ ریاضی تاری
ــرای  ــاری ب ــن آث ــھریاری ھمچنی ــت. ش ــات اوس تألیف
نوجوانــان ترجمــه کــرده کــه ازجملــه آن میتــوان بــه: 
داســتانھای علمــی، یــک روز از زندگــی پســرک قبطــی، 
ــرگرمیھای  ــوا، س ــت گال ــاب، اواریس ــاره کت ــی درب کتاب
ریاضــی، ســرگرمی ھای ھندســه و بــاد و بــاران اشــاره 

ــرد. ک

پرویــز شــھریاری در٢٢ اردیبھشــت ســال ٩١ در ٨٦ 
ســالگی از میــان مــا رفــت. بــه گفتــه او: »جھــان مــا 
ــه در  ــی ک ــود و جھان ــف میش ــارزه تعری ــا از راه مب تنھ
آن انســان باشــد امــا ریاضیــات نباشــد، قابــل تصــور 

ــت«. نیس
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۷۲سالسردرگمیریایضدانان!

ــار رقمــی کــه میخواهــد  ــد. هــر عــدد چه ــار رقمــی انتخــاب کنی یــک عــدد چه
باشــد، فقــط کافــی اســت یکــی از ارقامــش تکــراری نباشــد. هــر بــار در کمتــر از 
هفــت مرحلــه بــا معمــای عجیبــی روبــه رو میشــوید. بــه ایــن عــدد نــگاه کنیــد: 
ــن  ــه ای ــال ۱۹۴۹ ب ــا از س ــد، ام ــر نمی رس ــه نظ ــم ب ــی مه ــگاه اول خیل ۶۱۷۴ در ن
طــرف ذهــن ریاضی دانــان و عاقه منــدان بــه اعــداد را درگیــر خــود کــرده اســت. 

امــا چــرا؟

مراحل زیر را به دقت دنبال کنید تا متوجه شوید:

ــل  ــه حداق ــا حواســتان باشــد ک ــد، ام ــی انتخــاب کنی ــار رقم ــدد چه ــک ع ۱. ی
ــا ۱۲۳۴ ــد. مث ــراری باش ــد تک ــش نبای ــی از ارقام یک

۲. ارقام را به ترتیب از بزرگ به کوچک مرتب کنید: ۴۳۲۱

۳. حاال آن ها را از کوچک به بزرگ مرتب کنید: ۱۲۳۴

۴. عدد کوچک را از عدد بزرگ کم کنید: ۱۲۳۴ – ۴۳۲۱

۵. حاال مرحله ۲، ۳ و ۴ را با جواب این تفریق تکرار کنید.

بگذارید با هم انجام دهیم:

۴۳۲۱ – ۱۲۳۴ = ۳۰۸۷

ارقام را از بزرگ به کوچک مرتب می کنیم: ۸۷۳۰

سپس آن ها را از کوچک به بزرگ مرتب می کنیم: ۰۳۷۸

بعد عدد کوچک را از عدد بزرگ کم می کنیم:

۸۷۳۰ – ۰۳۷۸ = ۸۳۵۲ 

حــاال بیاییــد ایــن ســه مرحلــه را بــا ایــن جــواب آخــر تکــرار کنیــم. عــدد ۸۳۵۲ 
را در نظــر بگیریــد.

۸۵۳۲ – ۲۳۵۸ = ۶۱۷۴

ــک و  ــه کوچ ــزرگ ب ــدا از ب ــی ابت ــم – یعن ــرار کنی ــا ۶۱۷۴ تک ــن کار را ب ــر ای و اگ
ســپس از کوچــک بــه بــزرگ مرتــب کنیــم و ســپس عــدد کوچــک را از عــدد بــزرگ 

کــم کنیــم…

۷۶۴۱ – ۱۴۷۶ = ۶۱۷۴

ــوده اســت. ــد بیه ــه بع ــن نقطــه ب ــن مراحــل از ای ــرار مجــدد ای ــد؟ تک می بینی
ــم می شــود: ۶۱۷۴ ــه نتیجــه مشــابه خت ــات مشــابه ب عملی

ــر  ــدد دیگ ــک ع ــا ی ــد ب ــد. بیایی ــوده باش ــی ب ــد تصادف ــر کنی ــاید فک ــب، ش خ
ــت؟ ــور اس ــم. ۲۰۰۵ چط ــان کنی امتح

۵۲۰۰ – ۰۰۲۵ = ۵۱۷۵

۷۵۵۱ – ۱۵۵۷ = ۵۹۹۴

۹۹۵۴ – ۴۵۹۹ = ۵۳۵۵

۵۵۵۳ – ۳۵۵۵ = ۱۹۹۸

۹۹۸۱ – ۱۸۹۹ = ۸۰۸۲

۸۸۲۰- ۰۲۸۸ = ۸۵۳۲

۸۵۳۲ – ۲۳۵۸ = ۶۱۷۴

۷۶۴۱ – ۱۴۶۷ = ۶۱۷۴

ــید،  ــرده باش ــاب ک ــی را انتخ ــار رقم ــدد چه ــدام ع ــه ک ــد ک ــی نمی کن ــگار فرق ان

نویسنده
دالیا ونچورا

مترجم
BBC.com
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ــید و از  ــدد ۶۱۷۴ می رس ــه ع ــره ب ــا زود باالخ ــر ی دی
آن نقطــه بــه بعــد اعمــال ریاضــی مشــابه بــه نتیجــه 

ــود. ــم می ش ــابه خت مش

ثابتکاپرکار
ــی  ــکلی افراط ــھ ش ــود و ب ــداد ب ــق اع ــرکار عاش کاپ
ــن  ــرای ھمی ــرد - ب ــا میک ــا آنھ ــازی ب ــرف ب ــت ص وق
اســت کــھ بعضــا بــه او لقــب ریاضیــدان »تفریحــی« 
میدھنــد. شــما حــاال بــا ثابــت کاپــرکار آشــنا شــده اید. 
داتاتریــا رامچانــدرا کاپــرکار )۱۹۸۶ – ۱۹۰۵(، ریاضــی دان 
هنــدی، عاقــه زیــادی بــه بــازی بــا اعــداد داشــت و در 
ــرارآمیز  ــی اس ــه زیبای ــود ک ــا ب ــن بازی ه ــان همی جری

۶۱۷۴ را کشــف کــرد.

ــداد  ــوری اع ــاد تئ ــودش معت ــه خ ــه گفت ــه ب او ک
بــود، در جریــان یــک کنفرانــس ریاضــی کــه در ســال 
ــن  ــد از ای ــزار می ش ــد برگ ــدرس هن ــهر م ۱۹۴۹ در ش
ــگاه  ــه دانش ــرد. او دانش آموخت ــرداری ک ــف پرده ب کش
مومبــای )بمبئــی( بــود و در یکــی از مدرســه های شــهر 
ــرار  ــهر ق ــمال ش ــای ش ــه در تپه ه ــی ک ــک دوالل کوچ
ــرای  دارد ریاضــی درس مــی داد. از او در عیــن حــال ب
شــرکت در کنفرانس هــای مختلــف یــا ســخنرانی 
تــا  می شــد  دعــوت  دانشــگاه ها  و  مدرســه ها  در 
مشــاهدات عــددی جــذاب و شــیوه های عجیــب 

ــذارد. ــان بگ ــنوندگان در می ــا ش ــود را ب خ

جوجهراآخرپاییزمیشمارند!
ــارج  ــل و خ ــج در داخ ــه تدری ــرکار ب ــای کاپ ایده ه
ــر،  ــن گاردن ــت و مارتی ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــور م کش
بــه  عاقه منــد  و  آمریکایــی  موفــق  نویســنده 
ریاضــی، در مجلــه علمــی عامه پســند ســاینتیفیک 
ــرکار  ــاره او نوشــت. امــروزه کاپ ــه ای درب آمریکــن مقال
ــناخته  ــمیت ش ــه رس ــا ب ــر دنی ــفیاتش در سراس و کش
می شــوند و ریاضی دانــان روی آن هــا کار می کننــد 
مخصوصــا کســانی کــه مثــل او عاقــه ســیری ناپذیری 

ــد. ــداد دارن ــا اع ــازی ب ــه ب ب

یوتــاکا نیشــی یاما، اســتاد دانشــگاه اقتصــاد اوســاکا، 
ــا اســرارآمیز اســت.  ــد “عــدد ۶۱۷۴ عــدی واقع می گوی
” او در مقالــه ای کــه در مجلــه اینترنتــی “پــاس”+ 
ــار  ــک ب ــد »ی ــح می ده ــن توضی ــت چنی ــته اس نوش
بــا رایانــه تمامــی اعــداد ۴ رقمــی را امتحــان کــرد تــا 
ــه محــدود  ببینــد کــه آیــا همــه آن هــا در چنــد مرحل

ــه.« ــا ن ــوند ی ــم می ش ــه ۶۱۷۴ خت ب

ــه ای  ــه نتیج ــه چ ــد ک ــد بدانی ــت داری ــا دوس حتم
همــه  کــه  رقمــی  چهــار  اعــداد  همــه  گرفــت. 

رقم هایشــان یکــی نیســت، بــا اســتفاده از روش 
ــی  ــدد ۶۱۷۴ منته ــه ع ــه ب ــر ۷ مرحل ــرکار در حداکث کاپ

 . ند می شــو

ــار تکــرار  نیشــی یاما می گویــد »اگــر بعــد از هفــت ب
روش کاپــرکار بــه عــدد ۶۱۷۴ نرســیدید، قطعــا در جایی 

اشــتباه کرده ایــد و بایــد مجــددا امتحــان کنیــد!«

اعدادجادویی
شــاید اگــر شــما ھــم بــا اعــداد بــازی کنیــد باالخــره 
بــه »عــدد خاصــی« برســید، مثــل ۴٩۵. شــاید برایتــان 
ســوال باشــد کــه چنــد تــا از ایــن ”عددهــای خــاص“ 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــواب درس ــتش ج ــت. راس هس
دقیقــا نمیدانیــم. امــا چیــزی کــه میدانیــم ایــن اســت 
کــه در اعــداد ســه رقمــی نیــز پدیدهــای شــبیه ثابــت 
کاپــرکار وجــود دارد. بیاییــد پیدایــش کنیــم. در قــدم 
اول یــک عــدد ســه رقمــی انتخــاب می کنیــم – مثــا 

.۵۷۴

۷۵۴ – ۴۵۷ = ۲۹۷

۹۷۲ – ۲۹۷ = ۶۹۳

۹۶۳ – ۳۶۹ = ۵۹۴

۹۵۴ – ۴۵۹ = ۴۹۵

۹۵۴ – ۴۵۹ = ۴۹۵

خــب انــگار پیدایــش کردیــم: “عــدد جادویــی” 
ــن  ــه ای ــد ک ــان می گوین ــت. ریاضی دان ــا ۴۹۵ اس م
ثابت هــا فقــط در اعــداد ســه یــا چهــار رقمــی اتفــاق 
می افتنــد، امــا تــا امــروز فقــط اعــداد دو تــا ده رقمــی 

را امتحــان کرده انــد.

بازیباارقامورنگبامحوریتعدد۶۱۷۴!
ــوب  ــدی در جن ــرکتی هن ــایگرم ش ــاوری س ــاد فن بنی
مومبــای اســت و ابــزار جالبــی بــرای آمــوزش فنــاوری 
عشــایری  و  روســتایی  مدرســه های  در  اطاعــات 

ــت. ــرده اس ــی ک طراح

ــت:  ــرکت گف ــن ش ــذار ای ــی، بنیان گ ــش آرابال گیری
عائــق  از  یکــی  دانش آمــوزان  در  انگیــزه  ایجــاد 
همیشــگی او بــوده اســت، مخصوصــا بیــن آن دســته 
از دانش آموزانــی کــه از ریاضــی بدشــان می آیــد. 
ــه  ــه آن هــا نشــان دهــد ک ــه ب ــود ک ــن ب هــدف او ای

ــد. ــم باش ــرگرمی ه ــل س ــد عام ــی می توان ریاض

او می گویــد “ثابــت کاپــرکار واقعــا زیباســت. در 
ــرار دارد  ــی ق ــات ناب ــی از آن لحظ ــیر یک ــای مس انته
کــه انســان را بــه وجــد مــی آورد. روش هــای تدریــس 
ســنتی ریاضــی معمــوال چنیــن حســی در شــما ایجــاد 

نمی کننــد.“
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همیــن شــد کــه تیــم آرابالــی تصمیــم گرفــت تعــداد 
ــا  ــدد ۶۱۷۴ را ب ــه ع ــیدن ب ــرای رس ــبات الزم ب محاس

ــد. ــدی کن ــگ جدولبن اســتفاده از رن

ایــن الگوریتــم مبنــای برنامــه ای شــد کــه بــه راحتــی 
ــک  ــای، ی ــری پ ــود. رزب ــرا می ش ــای اج ــری پ روی رزب
ــای  ــادل کارت ه ــادی مع ــه ابع ــت ک ــه ارزان اس رایان
بانکــی دارد و در فنــاوری، مهندســی و ریاضــی بســیار 

ــود. ــتفاده می ش اس

دانش آمــوزان می تواننــد ایــن برنامــه را بــا اســتفاده 
از زبــان برنامه نویســی ولفــرم بــرای اجــرا روی رزبــری 
پــای آمــاده کننــد و هــر یــک از اعــداد چهــار رقمــی را 

بررســی کننــد.

ــاس  ــر اس ــی ب ــی رنگ ــاد الگو های ــه ایج ــن کار ب ای
ــدد ۶۱۷۴  ــه ع ــیدن ب ــرای رس ــل الزم ب ــداد مراح تع
ــوان آن هــا را روی شــبکه ای  ــه می ت منجــر می شــود ک

ــش درآورد. ــه نمای ــی ب چندرنگ

الگویی که در حال ظاهر شدن است را میبینید؟

ــی  ــگ آب ــا رن ــرد را ب ــداد ف ــر اع ــما، اگ ــر ش ــه نظ ب
نشــان دهیــم و اعــداد زوج را بــا رنــگ ســبز، بــا چــه 

صحنــه ای روبــه رو می شــویم؟

حاال این الگوها را با هم مقایسه کنید:

ــم و  ــش دهی ــبز نمای ــگ س ــا رن ــداد اول را ب ــر اع اگ
بقیــه اعــداد را بــا رنــگ آبــی چــه اتفاقــی میافتــد؟ آیــا 
بــا رنگ بنــدی کامــا متفاوتــی روبهــرو خواهیــم شــد؟ 

ریاضیاتتفریحی
بــه نظــر کاپــرکار بــازی بــا اعــداد بهتریــن نــوع ســرگرمی بــود 
بــه ثابــت کاپــرکار  و نقــش او در ریاضیــات تفریحــی تنهــا 
محــدود نمی شــود. شــاید چیز هایــی دربــاره عــدد کاپــرکار 
هــم شــنیده باشــید: عــددی مثبــت کــه مجــذورش را می توان 
ــن دو بخــش  ــه دو بخــش تقســیم کــرد و حاصــل جمــع ای ب

ــی می شــود. ــر همــان عــدد اصل براب
به مثال زیر دقت کنید:

۲۹۷x۲۹۷ = ۸۸۲۰۹
۸۸ + ۲۰۹ = ۲۹۷

بــرای عــدد کاپــرکار وجــود دارد:  مثال هــای دیگــری هــم 
 …۵۳۸۴۶۱ ،۱۷۳۴۴ ،۲۲۲۳ ،۹۹۹ ،۷۰۳ ،۹۹ ،۵۵ ،۴۵ ،۹

خودتــان امتحــان کنیــد و ببینیــد چــه می شــود.

اینجا اعداد فرد را با رنگ آبی نشان داده اند و اعداد زوج را با رنگ سبز.

اعداد اول سبز شده اند و بقیه اعداد هم آبی

سفید یعنی صفر عمل، زرد یک عمل و غیره...تا اینکه برسید به قرمز: عددی که بعد از 

هفت مرحله به ۶۱۷۴ میرسد.
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دو  بــه  را  مجــذور  می خواهیــد  وقتــی  کــه  باشــد  یادتــان 
بایــد  بخــش  ایــن دو  ارقــام  تعــداد  کنیــد،  تقســیم  بخــش 
در صــورت امــکان مســاوی باشــد: عــدد یــک رقمــی را بــا 
عــدد یــک رقمــی جمــع بزنیــد، عــدد دو رقمــی را بــا عــدد دو 

رقمــی…
امــا اگــر مجــذور بــه دو بخــش بــا تعــداد ارقــام مســاوی 
تقســیم نمی شــود، بایــد آن را بــه گونــه ای تقســیم کنیــد کــه 

ــه یــک عــدد دو رقمــی و یــک عــدد ســه رقمــی برســید.  ب
بــه ایــن کاری کــه شــما می کنیــد می گوینــد عمــل کاپــرکار. 

شــما هــم حــاال یــک ریاضــی دان هســتید!

چند دقیقه با ریاضیاتـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــع  ــی مرتف ــه ش ــی ب ــه دسترس ــی هنگامیک ــاع یاب ارتف
ــید؟ ــی شناس ــری م ــل دیگ ــدارد. راه ح ــود ن وج

برگرفتــه از: ســرگرمیهای هندســه، نویســنده: پرلمــان، مترجــم: پرویــز 
شــهریاری، انتشــارات خوارزمــی

همکاریبانشریه
آشیتدوبارهباریاضیات

شما که به ریاضیات فکر می کنید...
ما شما را به همکاری پاره وقت با نشریه 

دعوت می کنیم.

تماسباما:
Ashti2Riazi@gmail.com

امتحانک

ــافربری  ــای مس ــک هواپیم ــای ی ــام صندلیه تم
ــی  ــت و تمام ــده اس ــه ش ــی فروخت ــا ۹۹ صندل ب
مســافران آمــاده ســوار شــدن بــه هواپیمــا 

هســتند.
ــرواز  ــه کارت پ ــن مســافر متوجــه میشــود ک اولی
خــود را گــم کــرده اســت و بنابرایــن بطــور 
ــی  ــا م ــی هواپیم ــک صندل ــر روی ی ــی ب تصادف
نشــیند. مســافران بعــدی بــه ترتیــب وارد هواپیما 
ــده  ــغال ش ــود را اش ــی خ ــر صندل ــوند و اگ میش
ببیننــد بطــور تصادفــی بــر روی یــک صندلــی مــی 
نشــینند. احتمــال آنکــه آخریــن مســافر، صندلــی 

ــدر اســت؟ ــد چق ــی ببین خــود را خال
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چاپ ۱۳۷۰آشتی  با ریاضیات
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چاپ ۱۳۷۰آشتی  با ریاضیات
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زیباییهاوشگفیتهایعددنه

ــت و  ــای ده اس ــم در مبن ــن رق ــه بزرگ تری ــدد ن ع
ویژگی هــای جالــب و شــگفت انگیزی دارد. در ایــن 
ــت و  ــه، ماهی ــا تاریخچ ــم   ب ــعی می کنی ــته س نوش
ــویم.  ــنا ش ــه آش ــدد ن ــژه ع ــداد به وی ــای اع زیبایی ه
انگیــزه بیشــتر مــا بــرای ایــن کار ســال ١3٩٩ و تاریــخ 
جالــب توجــه ٩/٩/١3٩٩ اســت، بهانــه ی شــد تــا 
بیشــتر بــه ایــن موضــوع بپردازیــم. همچنیــن در ایــن 
ــدد اول  ــرد ع ــای منحصربف ــی از ویژگی ه ــته برخ نوش

١3٩٩ را بیــان می کنیــم.

مقدمه
 قدمــت تاریخچــه ی زیبــای اعــداد بــه قدمــت تاریــخ 
بشــریت و گســتره ی تمدن هاســت. اولیــن تصــوری که 
ــوم عــدد در ذهــن ایجــاد می شــود، وســیله ای  از مفه
بــرای شــمارش اســت. ظاهرًامــا چــه بــه عنــوان یــک 
کــودک ناآشــنا بــا اعــداد و چــه بــه عنــوان یــک بشــر 
ــا مقایســه آشــنا شــده ایم  ــدا ب ــخ، ابت در گســتره تاری
و ســپس بــه شــمارش روی آورده ایــم. بشــری کــه بــا 
ــوده اســت مســلما درک درســتی از  شــمارش آشــنا نب
ــز  ــاد داشــته اســت و همــه کشــمکش ها  نی کــم و زی
بــه دلیــل همیــن درک کمــی و مقایســه ای بوده اســت. 
ــرا  ــه صح ــرا ب ــرای چ ــفندان ب ــه ای از گوس ــی گل وقت
ــرای بررســی ایــن  ــًا انســان روشــی ب ــه، طبیعت می رفت
حقیقــت کــه آیــا همگــی بازگشــته اند یــا نــه، داشــته 
اســت. می تــوان پیش بینــی کــرد بــرای هــر گوســفند 

ــاده اســت. ــار می نه ســنگی را کن
ــش  ــرای نمای ــان ب ــتین از خط  نش ــان های نخس انس
اعــداد اســتفاده می کردنــد بــا افزایــش پیچیدگی هــای 
ــون  ــای گوناگ ــمردنی ها، تمدن ه ــدد ش ــی و تع زندگ
ــه کار  ــداد ب ــش اع ــرای نمای ــی ب ــیوه های مختلف ش
ــه  ــری ک ــری و مص ــی، عب ــداد یونان ــد اع ــد، مانن بردن
ــه ی از چوب خط هــا  نمایــش آن هــا شــکل بســط یافت
بــود. اعــداد رومــی تحــول چشــم گیری در نظــام 
ــتفاده  ــورد اس ــا م ــا قرن ه ــد و ت ــد آوردن ــداد پدی اع

ــزرگ  ــداد ب ــش اع ــرای نمای ــاز ب ــی ب ــد، ول ــرار گرفتن ق
ــد.  ــد بودن ــر و ناکارآم ــت و پاگی ــیوه ها دس ــن ش ای
ــاده تر  ــر و س ــی  مفیدت ــه نظام ــیدن ب ــیوه  ی  رس ش
در مفهومــی بــه نــام ارزش مکانــی قــرار داشــت. 
تمدن هــای بســیاری بــه طــور جداگانــه ارزش مکانــی 
بابلیــان، چینی هــای  از جملــه  دادنــد،  توســعه  را 
ــروزه  ــه ام ــدادی ک ــتگاه اع ــتک ها.  دس ــتان و آس باس
مــا می شناســیم اعــداد هندی-عربــی هســتند کــه 
ــده اند  ــی ش ــداد روم ــن اع ــم جایگزی ــرن پانزده از ق
ــدند. در  ــناخته ش ــداد ش ــام اع ــن نظ و از متداول تری
حقیقــت خوارزمــی در ســفر بــه هندوســتان و ماقــات 
از طریــق  بــا ریاضیدان هــا و منجمیــن هنــدی و 
ــی در  ــا عددنویس ــا ب ــی آنه ــب علم ــه کت ــی ب دسترس
مبنــای ده آشــنا شــد و پــس از بازگشــت از هندوســتان 
ــا  ــعه داد و در کتاب ه ــی را توس ــن روش عددنویس ای
و مقــاالت خــود بــه زبــان عربــی )کــه زبــان علمــی آن 
دوره بــود( بــه طــور مســتدل ارائــه داد. با وجــود آن که 
ــادی  ــم می ــرن نه ــن روش ســادٔە عددنویســی در ق ای
توســط خوارزمــی بــه جهــان اســام، از خراســان بــزرگ 
آن زمــان تــا غــرب آفریقــا و اندلــس )اســپانیای 
فعلــی( معرفــی شــد و پــس از مدتــی در مراکــز علمــی 
جهــان اســام و بخصــوص اندلــس رایــج گردیــد 
و حتــی مدتــی بعــد در ایتالیــا هــم بــکار بــرده شــد، 
ولــی ســایر کشــورهای اروپایــی در قرون ســیاه وســطی 
)قرن هــای تعصــب کــور مذهبــی و تســلط نابخردانــٔه 
کلیســای کاتولیــک بــر تمــام شــئونات زندگــی مــردم( 
ــا  ــد ی ــی آگاه نبودن ــادٔە عددنویس ــن روش س ــا از ای ی
تعصبــات مذهبــی کلیســای کاتولیــک اجــازه نمــی داد 
کــه به جــای اعــداد رومــی از عددنویســی در مبنــای ده 
کــه خیلــی ســاده تــر از اعــداد رومــی اســت، اســتفاده 
ــر در  ــر آخراالم ــرن تأخی ــد ق ــا چن ــفانه ب ــد. متأس کنن
قــرن پانزدهــم کــه قــدرت کلیســا تــا حــدی کاهــش 
ــای  ــج عددنویســی در مبن ــه تدری ــود، ب ــرده ب ــدا ک پی
ــخ  ــورد تاری ــه در م ــد. البت ــج ش ــا رای ــارٔە اروپ ده در ق
عددنویســی در ســده های مختلــف مراجــع خیلــی 
زیــاد اســت و مقــاالت و کتاب هــای متعــددی در ایــن 
مــورد نوشــته شــده انــد، کــه بیشــتر آنهــا آثــار علمــی 
جهــان اســام را در دورٔە تمــدن اســامی نادیــده گرفته 
انــد، ولــی نتوانســته اند ایــن روش عددنویســی را بــه 
ــاکان اصطــاح   ــد و کم خــود اروپایی هــا منســوب کنن

بکارمی برنــد. را   Arabic Numeral
یونانیــان باســتان بیــش از حــد بــه عدد شناســی ارج 
می نهادنــد. علــت اصلــی ایــن موضــوع ایــن بــود کــه 
ــان  ــی بی ــای یونان ــیله الفب ــه وس ــی ب ــای یونان عدد ه
می شــدند. هــر کلمــه یــا هــر اســم بــا عــددی در رابطــه 

نویسنده
محمدرضا اسفندیاری

محمدرضــا اســفندیاری متولــد   اســفندماه   1364 در   کرمــان )رابــر( اســت. وی در 
ســال 1385 وارد مقطــع كارشــنایس رشــته دبیــری ريــایض دانشــگاه فرهنگیــان 
مشــهد و در ســال 1389 وارد مقطــع كارشــنایس ارشــد رشــته ريــایض  در دانشــگاه 
ــش  ــود را در گرای ــایض خ ــری ری ــال 1393 دوره دکت ــد. وی در س ــهد ش ــردویس مش ف
ــگاه  ــین در دانش ــدی حس ــر مه ــای دکت ــی آق ــت راهنمای ــداد تح ــی اع ــه تحلیل نظری
زنجــان شــروع کــرد و در بهــار 1399 از رســاله دکتــری خــود تحــت عنــوان بــرریس 
وی  پژوهــی  زمینــه  کــرد.  دفــاع  اعــدادی،  نظریــه  دنباله هــای  میانگین هــای 
ــدادی  ــه اع ــع نظری ــای تواب ــداد اول، میانگین ه ــداد، اع ــی اع ــه تحلیل ــتر نظری بیش
ــایض  ــوزش ری ــه آم ــی در زمین ــای پژوه ــه کاره ــد ب ــان عالقمن ــن ایش ــت. همچنی اس

می باشــد.   مــدارس 
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بــود. در نتیجــه اشــخاص خصوصیــات اعــداد متناظــر 
ــد. در  ــه می کردن ــم مقایس ــا ه ــود را ب ــامی خ ــا اس ب
ایــن میــان ســاحران و جادوگــران از عقایــد خرافاتــی 
را  ســود  بیش تریــن  اعــداد،  بــه  نســبت  مــردم 
ــام  ــداد ت ــه اع ــی ک ــا خاصیت ــر آنه ــه نظ ــد. ب می بردن
ــره  ــوم علیه های س ــع مقس ــا جم ــر ب ــه براب ــددی ک )ع
ــان  ــود نش ــد ٦=٢+3+١( از خ ــود، مانن ــودش می ش خ
ــود.  ــم زیبائی شناســی ب ــد بیانگــر کمــال در عل می دادن
تعاریــف اعــداد تــام، ناقــص، زایــد )وافر()عــددی کــه 
جمــع مقســوم علیه های ســره آن کم تــر از خــودش 
ــدد  ــود ع ــودش ش ــتر از خ ــص و بیش ــدد ناق ــود ع ش
ــدد  ــت()دو ع ــه )دوس ــود( و متحاب ــه می ش ــد گفت زای
کــه جمــع مقســوم علیه های ســره هــر کــدام برابــر بــا 
عــدد دیگــر باشــد. بــرای نمونــه ٢٢0 و ٢٨4( بــر اســاس 
ــای  ــدند و کاربرده ــان ش ــوم علیه ها بی ــوع مقس مجم
اخاقــی ایــن اعــداد بــه دقــت تحلیــل می شــد. بــرای 
ــر  ــر مقادی ــد اگ ــر می کردن ــم فک ــان قدی ــه، یونانی نمون
ــکیل  ــه تش ــک زوج متحاب ــر ی ــامی دو نف ــددی اس ع
بیشــتری  دوســتی  و  رفاقــت  نفــر  دو  آن  دهنــد، 
ــتم  ــرن هش ــند. در ق ــته باش ــم داش ــا ه ــد ب می توانن
گفتــه شــد کــه نقطــه شــروع دومیــن نــژاد از انســان 
ــرا هشــت  ــه، زی ــدد ناقــص هشــت نشــات گرفت از ع
انســان در کشــتی نــوح بــوده اســت کــه نســل انســان 
ــه  ــبت ب ــل دوم نس ــن نس ــد. بنابرای ــا می رس ــه آنه ب
نســل اول )آدم و حــوا( کــه در شــش روز خلــق شــده 

ــود.  ــر ب ــود، ناقص ت ب

تاریخهایمتقارن
دوم فوریــه ســال میــادی جــاری یعنــی ۲۰۲۰/۰۲/۰۲ 
کنــار گرفتــن اعــداد 0 و ٢ در کنــار هــم جالــب بــود و 
بعــد از ٩0٩ ســال )از تاریــخ ۱۱۱۱/۱۱/۱۱( ایــن نمایــش زیبا 
ــانه ها  ــاص در رس ــخ خ ــن روز و تاری ــاد. ای ــاق افت اتف
ــورد توجــه  ــان  م ــی جه ــری و علم و ســایت های  خب
قــرار گرفتــه شــد و حتــی خیلــی از افــراد  برنامه هــا و 
ــد.  ــول کردن ــخ موک ــن تاری ــه ای جشــن های خــود را ب
اصطــاح متقــارن بــه کلمــات یــا اعــدادی گفتــه 
ــان  ــان یکس ــا خودش ــا ب ــوب آن ه ــه مقل ــود ک می ش
ــارن  ــدد ١٢١ متق ــا ع ــه واژه level ی ــرای نمون ــد، ب باش
 )palindrome day( هســتند. در تقویم هــا روز متقــارن
روزی اســت کــه ترتیــب قــرار گرفتــن تاریــخ  روز، مــاه 
ــش  ــوه نمای ــد. نح ــر باش ــوب آن براب ــا مقل ــال ب و س
ــد  ــرق می کن ــف، ف ــورهای مختل ــا در کش ــخ روزه تاری
mm/dd/ــا ــت dd/mm/yyyy ی ــه دو فرم ــوال ب و معم
yyyy اســت. روزهــای متقارنــی کــه در هــر دو فرمــت 
نمایــش تاریــخ یکســان باشــند کــم هســتند. بعــد از  

ــاره  ــخ  ۲۱۲۱/۱۲/۱۲ دوب ــی در تاری ــر  یعن ــال دیگ ١0١ س
روزی متقــارن و ویــژه اســت.  آیــا می توانیــد بگوییــد 

روز متقــارن بعــدی چــه تاریخــی اســت؟
ــه، شــنبه شــش  ــه و ۲۱ ثانی در ســاعت ۵ و ۴۳ دقیق
ــار  ــام اعــداد کن ــه تم ــود ک ــی ب ــا وقت ــر ١3٩٨،  تنه مه
ــد )۹۸/۷/۶, 5:43:٢١(، ایــن  حالــت  ــرار می گیرن هــم ق
هــر ۱۰۰ ســال فقــط یــک  بــار اتفــاق می افتــد. امســال 
ــخ  و ســاعت ۹۹/۹/۹ و ۹:۰۹:۰۹  ــن تاری ــرار گرفت ــز ق نی

کنــار هــم قابــل توجــه اســت.  

برخیمحاسباتمربوطبه9
شــاید آنچــه کــه بیشــتر باعــث زیبایــی  و شــگفتی  ٩ 
شــده اســت، برخــی محاســبات مربــوط بــه عــدد نــه 
اســت. در ادامــه چنــد مــورد از محاســبات مربــوط بــه 
ــه ضــرب شــگفت انگیز   ــم.  ب ــان می کنی ــه را بی عــدد ن

زیــر توجــه کنیــد.

همــان  طــور کــه می بینیــد در ایــن ضــرب  ٩ از 
ــتر  ــاع بیش ــرای اط ــت. ب ــده اس ــدا آم ــه ابت ــا ب انته
ــب parasitic number را  ــای جال ــد ویژگی ه می توانی

ــد.   ــه کنی مطالع
تقســیم زیــر را در نظــر بگیریــد )مخــرج آن از چهــل و 
هفــت  تــا  ٩ و یــک عــدد ٨ در وســط آن قــرار گرفتــه 

. است(

حاصــل تــا هــر رقــم اعشــار کــه بخواهیــم می توانیــم 
ادامــه بدهیــم، نکتــه قابــل توجــه ظاهــر شــدن دنبالــه 
بســیار معــروف و کاربــردی فیبوناتچــی در ارقــام 
ــده  ــتر خوانن ــات بیش ــرای جزئی ــت. ب ــاری هس اعش

عاقه منــد را بــه ]٩[ ارجــاع می دهیــم.
به الگو های محاسباتی  زیر دقت کنید.

آیــا می توانیــد دلیــل نظــم الگوی هــای بــاال را 
بیابیــد؟  بــرای نمونــه در الگــوی ســمت چــپ، جملــه 
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ــت. ــر نوش ــورت زی ــه ص ــوان ب ــی آن را می ت عموم

بــا قــرار دادن ١ - ٩ = ١0، و انجــام عمــل صــرب و کمــی 
ــته  ــر نوش ــورت زی ــه ص ــوق ب ــارت ف ــازی، عب ساده س

می شــود.

عددنهواعداداول
در ایــن بخــش برخــی از ویژگی هــای ٩ و ارتبــاط آن 

ــا اعــداد اول بیــان می کنیــم. ب
ــد 	  ــتند مانن ــم ٩ هس ــب از رق ــه  مرک ــدادی ک اع

ــر از ٢و  ــه غی ــدد اول ب ــر ع ٩، ٩٩، ٩٩٩  و ...،  ه
ــن اعــداد   ــار( شــمارنده ای از ای 5،  )بی نهایــت ب
ــتفاده از  ــا اس ــوان ب ــب را می ت ــت.)این مطل اس
قضیــه کوچــک فرمــا و نمــاد لژانــدر یعنــی مانده 
ــرد.(  ــات ک ــداد اول اثب ــده درجــه دوم اع و نامان
ــمارنده ی از  ٩٩٩  ــدد اول 37 ش ــه، ع ــرای نمون ب
اســت بــه زبــان ریاضــی ٩٩٩|37، لــذا 37 اعــداد 
ــد.  ــاد می کن ــز ع ٩٩٩٩٩٩ و ٩٩٩٩٩٩٩٩٩ و ... را نی
عــدد اول 4١ شــمارنده ای ٩٩٩٩٩ اســت، بنابرایــن 
ــای  ــداد ٩ت ــه تع ــدادی ک ــام اع ــمارنده تم 4١ ش
ــر  ــد. جالب ت ــز می باش ــت، نی ــرب 5 اس آن مض
بخش پذیــر   ١0١ اول  عــدد  بــر   ٩٩٩٩ این کــه 
اســت ولــی عــدد اول قبــل از ١0١، یعنــی ٩7  
عامــل اولــی بــرای عــددی کــه مرکــب از ٩٦ تــا 
ــی  ــدد اول ٩٩٩٩٩|٢7١ ول ٩ اســت، می باشــد.  ع
ــا ٩  ــه ٢٦٨ ت ــی ٢٦٩، ب ــل از آن یعن ــدد اول قب ع
نیــاز دارد. عــدد اول  ٩٩٩٩٩٩٩|4٦4٩، ولــی عــدد 
ــاز  ــا ٩ نی ــه 4٦50 ت اول بعــد از آن یعنــی 4٦5١ ب
ــدد اول  ــه ع ــت ک ــاز اس ــا ٩ نی ــط ١0 ت دارد. فق
٩0٩١ عامــل آن باشــد ولــی عــدد اول بعــد یعنــی  

ــاز دارد. ــا ٩ نی ــه ٩١0٢ ت ٩١03 ب
ســایر ویژگی هــای ٩ و ارتبــاط آن بــا اعــداد اول 

ــرد:  ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب می ت
 حاصل زیر عدد اول است	 

+ + + + + + + +1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 .  
جمع ٩ عدد اول متوالی مربع کامل است.	 

ــرد 	  ــدد ف ــر ع ــد ه ــان می کن ــاخ بی ــدس گلدب ح
ــورت  ــه ص ــد ب ــاوی ٩، می توان ــا مس ــر ی بزرگ ت
مجمــوع ســه عــدد اول فــرد نمایــش داده شــود.

تــا 7، 	  = 1n بــه ازای  × + +210 (2 1) 9n
حاصــل 

عــدد اول اســت. بنابرایــن فقــط  7 عــدد فرمــا 
ــم  ــه ٩ خت ــداد ب ــه اع ــه طــوری ک وجــود دارد ب

شــده، اول باشــند. 

 	 x ــتر از  ــداد اول نابیش ــداد اع ) تع )xπ ــر  اگ
در ایــن صــورت  ( )π =10 4 باشــد، بــرای نمونــه 
 ٩  ، ( ( )!)m mπ π = معادلــه  جــواب  تنهــا 

اســت.
 	2n n− و  2n n+ کوچک تریــن عــدد مرکبــی کــه 

هــر دو اول باشــند، بــه ازای  ٩ = n اســت.  
 .503=٢^٩-٩ و   5٢^٩+٩=٢١

تنهــا عــدد شــناخته شــده ای کــه همزمــان 	 
22n اول باشــند، ٩ اســت. )43١  n+ و  22n n−

 .)5٩3 و 
ــی 	  ــی منتظم ــا چند ضلع ــم تنه ــی منتظ نه ضلع

( ) )( )nn n
n

− ×
+

2 180 و  ( )n nn
n

− ×
+

2 180 اســت کــه 
اول هستند.

انــدازه زاویــه 	  ( )n
n

− ×2 180 توجــه داریــم کــه 
داخلــی یــک n-ضلعــی منتظــم اســت.

 	 a ــع ــه طــول ضل ــی منتظــم ب مســاحت نه ضلع
. cotA a π

= 29
4 9

برابر است با 

ــدد ٩، 	  ــاوه ع ــه ع ــی ب ــدد فیبوناتچ ــن ع نهمی
ــت. ــی اس ــدد اول ع

، تمــام رقم هــای آن ٩ 	  × −30202 10 1 عــدد اول 
ــت. ــه ١ اس ــم ک ــک رق ــر از ی ــه غی ــتند ب هس

مجموعارقاموعددنه
 یــک عــدد ماننــد n را در نظــر بگیریــد و ارقــام 
ــل را  ــدد حاص ــام ع ــاره ارق ــد و دوب ــع کنی آن را جم
جمــع کنیــد و ایــن رونــد را تــا جایــی کــه تنهــا یــک 
ــده را  ــم باقی مان ــد. رق ــه دهی ــد ادام ــی بمان ــم باق رق
ریشــه ی رقمــی )Digital Root( عــدد n می نامیــم. 
ــت  ــی اس ــح موقعیت ــدد صحی ــر ع ــی ه ــه ی رقم ریش
کــه آن عــدد نســبت بــه آخریــن مضــرب ٩ کوچکتــر از 
خــود دارد. بــرای مثــال ریشــه ی رقمــی ٢035 ، ١ اســت 
ــت.   ــرب ٩ اس ــه ٢034 مض ــت ک ــن معناس ــه ای ــه ب ک
ــک  ــی ی ــه رقم ــه ٩ و ریش ــع ب ــر را راج ــای زی گزاره ه

ــرد. ــان ک ــوان بی ــدد، می ت ع
  اگــر هــر عــددی را بــا ٩ جمــع کنیــد )یــا بــا مضربــی 
از ٩( مجمــوع ارقــام آن یــا بــه عبــارت دقیق تــر ریشــه 
رقمــی آن تغییــر نمی کنــد.  بــرای مثــال مجمــوع 
ــام ۲۴ = ۹ +  ــوع ارق ــت و مجم ــش اس ــام   ١5، ش ارق

۱۵، نیــز شــش اســت. 
ــود  ــی را از خ ــدد طبیع ــر ع ــام ه ــوع ارق ــر مجم اگ
عــدد کــم کنیــم، حاصــل همیشــه مضربــی از ٩ اســت. 

ــال۱۸ = ۵ - ۲۳.   ــرای مث ب
اگــر عــددی بــر ٩ بخش پذیــر باشــد، هــر جایگشــتی 
از آن نیــز بــر ٩ بخش پذیــر اســت؛ بــرای نمونــه  
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ــا مقلوبــش، همیشــه مضــرب ٩  ــاف هــر عــدد ب اخت
ــال ۱۲۳ - ۲۸۱ = ۱۹۸ = ۲۲ * ۹.  ــرای مث ــت، ب اس

ــر باشــد، گذاشــتن هــر  ــر ٩ بخش پذی ــددی ب ــر ع اگ
تعــداد رقــم ٩ یــا 0، تغییــری در ریشــه رقمــی آن 
ــه  ــال 7٢ و 700٩00٢  ریش ــرای مث ــود، ب ــاد نمی ش ایج

ــد. ــانی دارن ــی یکس رقم
هــر عــدد دو رقمــی کــه رقــم یــکان آن ٩ اســت، برابــر 
ــوع  ــاوه مجم ــه  ع ــام ب ــرب ارق ــا حاصل ض ــت ب اس

. ( )= × + +29 2 9 2 9 ــا  ــام آن، مث ارق
ــد  ــده عاقه من ــه خوانن ــا را ب ــن ویژگی ه ــات ای اثب

واگــذار می کنیــم.

تقسیمبرعددنه
ــر  ــت. ه ــب اس ــر ٩ جال ــی ب ــداد طبیع ــیم اع تقس
عــدد طبیعــی در تقســیم بــر  ٩ بــه صــورت زیــر ظاهــر 

می شــود.
.N I FFFFFF= 

9
برای مثال 

. ..., . ..., . ...= = =
5 134 670 5555 14 8888 7 4444
9 9 9

تقســیم بــر ٩ شــاید هیجان انگیــز نباشــد ولــی 
ــی  ــد راه ــا می توانی ــه آی ــن  ک ــر ای ــمت جالب ت قس
بــرای محاســبه قســمت اعشــاری بــدون انجــام عمــل 
ــا کمــی ممارســت متوجــه  تقســیم بدســت آوریــد؟ ب
ــه  ــان ریش ــاری هم ــمت اعش ــع قس ــویم در واق می ش
ــوع  ــان مجم ــر هم ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــی اســت، ی رقم
ــود.  ــی ش ــک رقم ــل ی ــه حاص ــی ک ــا زمان ــام ت ارق
ــر ٩، ٩٩، ٩٩٩ و ...  ــدد ب ــک ع ــیم ی ــن در تقس همچنی

ــد. ــاهده کنی ــی را مش ــوی زیبای ــد الگ می توانی

عددنهوابداعهمنهشیت
ــا  ــتان ت ــان باس ــه از زم ــای   ٩ ک ــی از ویژگی ه یک
ــب و  ــیار جال ــت و بس ــده اس ــناخته ش ــروز ش ــه ام ب
کاربــردی اســت ایــن اســت کــه باقی مانــده ١، ١0، ١00، 
١000 و هــر کــدام از توان هــای ده بــر   ٩ مســاوی یــک 
ــام  ــه انج ــا چرتک ــبات ب ــه محاس ــی ک ــت. در زمان اس
می شــد، عمومــا از   ٩ بــرای آزمایــش صحــت نتیجــه ی 
محاســبات اســتفاده می شــد. شــخصی کــه محاســبه را 
انجــام مــی داد، نیــاز داشــت از درســت بــودن نتایــج 
ــه راه  ــه لطــف عــدد ن ــد. ب ــان حاصــل کن خــود اطمین
ــرای ایــن کار وجــود داشــت. فــرض کنیــم  ســاده ای ب
او  ضــرب زیــر را انجــام داده اســت. تنهــا چیــزی کــه 
پیــش چشــم او روی چرتکــه اســت، پاســخ محاســبه 

اســت.
ــر  ــیم ه ــده ی تقس ــد باقی مان ــه او می دان ــا ک از آنج

ــت و از  ــک اس ــاوی ی ــر ٩ مس ــای ده ب ــک از توان ه ی
طرفــی هــر مهــره بــر روی چرتکــه نشــان  دهنــده یــک 
ــوان از ده اســت، تعــداد مهره هــای دو عــدد ضــرب  ت
ــه،  ــن نمون ــمارد. در ای ــخ را می ش ــدد پاس ــده و ع ش
ــه ترتیــب  مجمــوع رقم هــای دو عــدد ضــرب شــده ب
ــر ۴۲  ــرب براب ــل ض ــام حاص ــوع ارق 30 و ٢0 و مجم
اســت. باقیمانــده ایــن اعــداد بــر ٩، بــه ترتیــب 3، ٢ 
و ٦ اســت. حــال بــا توجــه بــه درســتی حاصل ضــرب 
ــل  ــان حاص ــرب اطمین ــتی حاصل ض ۶ = ۲ * ۳ از درس
می کنیــم. ایــن آزمــون عــاوه بــر ضــرب بــرای بررســی 

درســتی جمــع و تفریــق نیــز قابــل اســتفاده اســت.
ــده  ــه باقی مان ــت ک ــن واقعی ــن از ای ــام گرفت ــا اله ب
ــت؛   ــک اس ــر ی ــر ٩ براب ــای ده ب ــک از توان ه ــر ی ه
در اوایــل قــرن نوزدهــم نمــاد جدیــدی بســیار شــبیه 
بــه عامــت مســاوی بــرای بیــان ایــن رابطــه و دیگــر 
رابطه هــای مشــابه توســط گاوس ابــداع شــد؛ کســی 
ــام او در  ــل)E. T. Bell( »ن ــی. ب ــول ای. ت ــه ق ــه ب ک
ــان گاوس در  ــود دارد«. زب ــات وج ــای ریاضی ــای ج ج
  )Disquisitiones Arithmeticae( حســاب  رســاله ی 
ــور  ــول مح ــی آن ح ــان ریاض ــا زب ــت، ام ــن اس التی
ــار  ــین ب ــه نخس ــی ک ــد، مفهوم ــتی می چرخ هم نهش

ــت.  ــده اس ــرح ش ــاله مط ــن رس در همی
 m را هم نهشــت بــه پیمانــه b و a دو عــدد صحیــح 
a - b ــی ــا، یعن ــاف آنه ــه اخت ــی ک ــم هنگام می گویی

 b و a ــر ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــر باش ــر m بخش پذی ب
ــده ی  ــوند باقی مان ــیم می ش ــر m تقس ــه ب ــی ک هنگام

ــد داشــت.   یکســانی خواهن
بــا ابــداع نمــاد هم نهشــتی تمامــی اعــداد از زاویــه ای 
نــو مورد بررســی قــرار گرفتنــد. هیــچ ابداعــی در نظریه 
ــازه و  ــه ســوال های ت ــدازه منجــر ب ــن ان ــه ای اعــداد ب
جالــب توجــه نشــده اســت و ایــن شــکوفایی ناگهانــی 

در تاریخچــه ی عــدد نــه نهفتــه اســت. 
در یــک مجلــه مشــهور   آزمونــی مربــوط به ســنجش 
ــر  ــه  صــورت زی ــه ب ــان ٦0 ثانی ــدت زم ــا م هــوش، ب

مطــرح شــده بــود.
     مقدار مجهول A چقدر است؟

( ) .A A= +  
22 99561 3 523

ــه  ــل معادل ــتقیم و ح ــه روش مس ــم ب ــر بخواهی اگ
ــه  ــاز ب ــر و نی ــیار وقت گی ــم، بس ــدا کنی ــدار A را پی مق
آزمــون و خطــا و بررســی اعــداد دارد. ولــی بــا توجــه 
ــع عــدد 3 در ســمت راســت ظاهــر  ــه ایــن کــه مرب ب
شــده اســت، لــذا عــدد ســمت چــپ بــر ٩ بخش پذیــر 
ــت  ــی بدس ــه راحت ــام آن ب ــوع ارق ــا مجم ــت و ب اس
ــل  ــوان دلی ــان هم نهشــتی می ت ــه زب ــد. حــال ب می آی
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ــر ٩ بخش پذیــر اســت اگــر مجمــوع  این کــه عــددی ب
ــان  ــر بی ــه صــورت زی ــی از ٩ باشــد، ب ــام آن مضرب ارق

کــرد. 
فرض کنید

n n nN a b c q r− −= × + × + × + + × +

1 210 10 10 10

با توجه به همنهشتی
 

( )modn ≡ 9110

 در همنهشتی به پیمانه ٩ داریم

ــع  ــتی و جم ــت هم نهش ــه خاصی ــه ب ــا توج ــال ب ح
ــم. ــن داری ــردن طرفی ک

( )mod .N a b c q r≡ + + + + + 9

  بعــد از ابــداع نمــاد هم نهشــتی بســیاری از قضایایی 
ــناخته  ــر ش ــای دیگ ــه صورت ه ــان ب ــا آن زم ــه ت ک
شــده بودنــد، فــورا دوبــاره بــه زبــان هم نهشــتی بیــان 
شــدند. یــک مثــال مناســب قضیــه ویلســون اســت، 

کــه بــه صــورت زیــر مطــرح شــده بــود.
  اگــر p عــددی اول باشــد آنــگاه مقــدار زیــر عــددی 

کامــل خواهــد بــود.

( )p
p

× × ×…× − +1 2 3 1 1

ــا  ــاد همنهشــتی، ب ــا نم ــه ویلســون ب ــروزه قضی   ام
ــود ــرح می ش ــر مط ــورت زی ــه ص ــوق ب ــات ف مفروض

 ( )( )! mod .p p− + ≡1 1 0

عددنهدرالگوهایدیگراعداد
و  جالــب  ویژگی هــای  دارای  اعــداد  سیســتم 
ــن  ــف ای ــردن و کش ــدا ک ــت، پی ــگفت انگیزی اس ش
ــرای  ــت. ب ــپ اس ــیار دلچس ــا بس ــا و الگوه زیبایی ه
مثــال عــدد ســه رقمــی 5١٢ برابــر اســت بــا مجمــوع 
، آیــا  ( )= + + =3 3512 5 1 2 8 ارقــام آن بــه تــوان ســه، 
می توانیــد عــددی دیگــر بــا ایــن ویژگــی پیــدا کنیــد؟  
اولیــن عــددی کــه ایــن ویژگــی را دارد ٨١ اســت 

( )= + =2 281 8 1 9 ــت.   ــای آن   ٩ اس ــع رقم ه ــه جم ک
ــاهده  ــداد را مش ــن اع ــی از ای ــر برخ ــدول زی . در ج

 . می کنیــد

ویژگــی جالــب دیگــر اعــداد )در اینجــا نیــز نخســت 
ــه  ــردن دو عــدد ک ــدا ک ــه ظاهــر می شــود( پی عــدد ن
ــر  ــوب یک دیگ ــع آن هــا مقل حاصل ضــرب و حاصل جم
باشــند، بــرای نمونــه در جــدول زیــر چنــد نمونــه از این 
ــد  ــا می توانی ــد. آی ــاهده  می کنی ــداد را مش ــت اع جف
یــک جفــت از ایــن اعــداد بــرای خودتــان پیــدا کنیــد؟ 

اعدادچرخهایو9
 cyclic( از اعــداد بســیار جالــب اعــداد چرخــه ای
چرخــه ای  عــدد  کوچک تریــن  هســتند،   )number
شــناخته شــده  عــدد شــش  رقمــی ١4٢٨57 اســت، اگــر 
ــم،  ــرب کنی ــداد ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ ض ــدد را در اع ــن ع ای
حاصــل یــک جایگشــت چرخــه ای از خــود آن خواهــد 
حقیقــت  در    ، × =142857 3 428571 مثــا  بــود. 
معکــوس عــدد 7  دارای دورٔە گــردش ١4٢٨57 اســت. 
اگــر p عــدد اول باشــد آنــگاه  معکــوس p دارای دورٔە 

.=
1 0 142857
7

گردشــی اســت که حداکثــر p - ۱ رقــم دارد. 
ــاط آن  ــی ١4٢٨57 و ارتب ــدد چرخش ــای ع . از ویژگی ه

ــرد. ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــه ٩، می ت ب
اعمــال  بــا   7 )و مضرب هــای   7 در  آن  از ضــرب 
تغیــرات مشــخص( حاصــل بــه صــورت عــدد مرکــب از 

رقم هــای ٩ اســت.
.× =142857 7 999999

همچنیــن بــه جمع هــای زیــر مربــوط بــه عــدد 
١4٢٨57 دقــت کنیــد.
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سایرویژگیهایعدد9
عددنهدرعددشنایسوتمدنها

بــرای »عددشناســی« تعاریــف و تفســیرهای مختلفــی 
ــارت اســت  اســت. در Numberology عددشناســی عب
از اعتقــاد بــه رابطــه الهــی یــا عرفانــی بیــن یــک عــدد 
و یــک یــا چنــد واقعــه همزمــان. یــا در تعریــف دیگــر، 
ــی تفســیر اعــداد بواســطه شــناخت  عددشناســی یعن
اعــداد )داشــتن علــم اعــداد( و شــهود. همچنیــن 
عددشناســی بــه عنــوان  مطالعــه ی ارزش عــددی 

ــت.  ــامی و ایده هاس ــات، اس ــروف در کلم ح
را می تــوان در جملــه ی معــروف  اهمیــت عــدد 
ــم   ــان حک ــر جه ــدد ب ــد، »ع ــه می گوی ــورس ک فیثاغ
می تــوان  امــروزه  بــرد.  پــی  می کنــد«،  فرمانــی 
ــام اســت،  ــداد و ارق ــای اع ــر مبن ــز ب ــه چی ــت هم گف
از  تخصیــص کدملــی، شــماره تلفــن و حســاب افــراد 
گرفتــه تــا  رمز نگاری هــا، کدنویســی ها، تابلوهــای 

ــر. ــورد دیگ ــزاران م ــرمایه و ه ــازار س ب
ــا  ــام دنی ــه در تم ــن واژه ی ک ــروزه بیش تری شــاید ام
ــا  ــه  صــورت واحــد تلفــظ می شــود و هــر روز مــا ب ب
ــک واژه  ــن ی ــت؛ ای ــوگل« اس ــم، »گ ــر و کار داری آن س
باســتانی و کهــن نیســت، در ســال ١٩٢0  ادوارد کاســنر 
) Edward Kasner( ریاضــی دان معــروف آمریکایــی 
ــرادزاده کوچــک خــود در مســیر  ــراه دو ب ــه هم ــه ب ک
پارکــی قــدم می زدنــد، وی از آن هــا پرســید کــه بــرای 
ــنهاد  ــمی پیش ــه اس ــزرگ چ ــی ب ــی خیل ــداد خیل اع
میلتــون  بنــام   کوچک تــر   بــرادزاده  می دهیــد، 
ســیروتا )Milton Sirotta(، کــه فقــط ٩ ســال داشــت، 
ــنر در  ــنهاد داد. کاس ــوگال« )Googol( را پیش ــم »گ اس
کتــاب Mathematics and the Imagination عــدد 
ــرد. در  ــی ک ــوگال معرف ــک گ را ی 10010 ــزرگ  ــیار ب بس
ســال ١٩٩٦ لــری پیــج )Larry Page( و ســرگئی بریــن 
دانشــگاه  دکتــری  دانشــجوی  کــه   )Sergey Brin(
اســتنفورد بودنــد، ایــن نــام را بــرای موتــور جســتجوگر 
نــام  Google آن هــا  از  قبــل  دادنــد.  قــرار  خــود 

ــد. ــرده بودن ــاب ک BackRubانتخ
ضرب المثل هــای زیــادی اســت کــه در آن از عــدد نــه 
اســتفاده می شــود بــرای نمونــه در فرهنــگ خودمــون 
ــتفاده  ــودن« اس ــه ب ــرو ن ــت در گ ــاح  »هش از اصط
ــای  ــه از ضرب المثل ه ــد نمون ــا چن ــم.  در اینج می کنی
رایجــی کــه از عــدد نــه اســتفاده شــده اســت را بیــان 

می کنیــم.
ضرب المثل چینی

The dragon has nine sons, each different 
from the others.

ضرب المثل چینی 
Among ten matchmakers only nine will lie.

ضرب المثل اسپانیایی
Marriage is a sack full of ninety-nine snakes 

and one eel.
ضرب المثل کردی 

Give nine, save ten.
ضرب المثل آلمانی 

A cat has nine lives, as the onion seven skins.
ضرب المثل فرانسوی

 Nine tailors make a man.
معجــزات  کشــف  بــه  عاقه منــدان  از  بعضــی 
ــی از  ــه برخ ــز ب ــرآن، نی ــمانی ق ــاب آس ــددی در کت ع
ــه  ــرای نمون ــد. ب ــاره کردن ــه، اش ــدد ن ــای ع ویژگی ه
عــدد ابجــد انســان ١٦٢ اســت، عــدد ابجــد قــرآن  35١ 
ــد مهــدی، فاطمــه کــه  و مــوارد اســامی مقــدس مانن

ــت. ــی از ٩ اس ــا مضرب ــد آن ه ــدد ابج ع

...ادامه مقاله را در شماره بعدی بخوانید!
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