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نبوغ ریایض میکشد؟!
آشتــــــــی دوبـــــــاره با ریــاضیـــــــــات نشریــــهای در حوزه ریــــــــایض و کــــامپـیـوتــر که در حــــــــــــــال حـــــــاضـــــــــــــــر
به همــــــــت جـمــــــــــــــعی از دانـــشــــــــــجـویــــــــــان و اســـــاتیــــــــــــــــد دانشگـــاه صنـــــــعیت شریــــــــــــــــف انتشــــار
مییابــد .آشتــــــــی دوبـــــــاره با ریــاضیـــــــــات نشـــریهای اســت بــــــرای آن کـــــــــــس کــه به ریاضیــــــــــــات میاندیشــد!
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سرمقاله :امیراعلم و مریم
هــر دو را بســیار باوقــار یافتــم.
دانشــجوی دهــه هفتــادی بــودن ایــن
خوبــی را داشــت کــه بتوانــی هــر دو
را ببینــی ،هــم امیراعلــم و هــم مریــم!
بــه واســطه یکــی از دوســتانم بــا
امیراعلــم کــه در دوره کارشناســی ارشــد
در دانشــکده بــرق بــود آشــنا شــدم.
آخریــن بــار امــا روز قبــل از ســفرش بــه
آمریــکا کــه بــرای ادامــه تحصیــل در
مقطــع دکتــری در دانشــگاه اســتنفورد
بــود ،او را دیــدم .کنــار پــل عابــر پیــاده
دوم ،نزدیــک میــدان آزادی (همانــی
کــه اآلن دیگــر وجــود نــدارد) ،زیــر
آفتــاب مــدت طوالنــی صحبــت کردیم.
همــواره گــرم و صمیمــی بــود ،پــر از
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
از مفهــوم بــود ،انــگار ابتــدا معمایــی طــرح میکــرد و ســپس بــا لبخنــدی خــودش
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
نکــردم؟ بنــا بــه رســم معــروف پــس از روبوســی و خداحافظــی برگشــتیم و دســت
تــکان دادیــم … بــرای آخریــن بــار! چنــد ســال بعــد ،امیراعلــم دیگــر در میــان مــا
نبــود .پــدر کــه دبیــر باســابقه ای در زنجــان بــود در کنــارش امــا بیمــاری او درمانــی
نداشــت .امیراعلــم در آبــان غــم انگیــز  ۱۳۷۸رفــت … و تــو بــاور داری کــه دیگــر چنیــن
چیــزی نمیشــنوی امــا ایــن داســتان ادامــه داشــت! یــک دانشــجوی ریاضــی شــریف
اکنــون در جایــگاه امیراعلــم غضنفریــان بــود ،مریــم میرزاخانــی.
هــر چنــد امیراعلــم ،دانشــجوی
دانشــکده بــرق بــود امــا مریــم مســتقیم
بــه ریاضــی رفــت .گرچــه امیراعلــم اولیــن
مــدال نقــره المپیــاد جهانــی ریاضــی
را بــرای کشــور بــه ارمغــان آورد ،مریــم
دو مــدال طــای پیاپــی از آن داشــت.
طبیعــی بــود بــرود ریاضــی .بهمیــن دلیــل
کمتــر او را دیــدم .ســال  ۱۳۷۶اســت و او
بــا پــای گــچ گرفتــه و عصــا بدســت در
دانشــگاه دیــده مــی شــود .مــی توانســت
ناشــی از افتــادن از پلــه ای باشــد امــا او
بــه دره ســقوط کــرده بــود ،بــه همــراه
برتریــن نخبــگان ریاضــی کشــور ،در
یــک اتوبــوس اردوی دانشــجویان! چــه
جنجالــی بــه پــا شــد … بگذریــم!!
فکــر مــی کنــم مریــم کــم حــرف بــود
و صبــور .در برخوردهــای معــدودی کــه
داشــتم او را اینگونــه دیــدم .حــس مــن
ازو ایــن بــود کــه دنیــا را بســیار روشــن و
زیبــا مــی دیــد .آن زمــان ،قضیــه بــزرگ
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فرمــا ،چنــد وقتــی بــود توســط آنــدرو وایلــز حــل
شــده بــود و ســردرگمی مــا کــه راه حــل ســاده ای
مــی توانســت داشــته باشــد تمــام شــده بــود .راه
حــل ســاده نداشــت! فرمــا اشــتباه کــرده بــود .ایــن
را اریــک تمپــل بــل نیــز در کتــاب معــروف خــودش،
ریاضیدانــان نامــی ،حــدس زده بــود .بــه یــاد دارم،
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
از مســایل حــل نشــده و البتــه ســاده در ظاهــر.

و اما ،معمای بزرگتر ،آیا نبوغ ریایض میکشد؟!

آنطــور کــه مطالعــه اخیــر بــر روی زندگــی بیــش از
 ۴۰۰۰دانشــمند در رشــته هــای مختلــف علمــی نشــان
میدهــد ،تفــاوت معنــاداری در متوســط طــول عمــر
دانشــمندان ریاضــی بــا ســایر دانشــمندان وجــود
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
معمــای مــا باشــد،چــرا کــه ،عمدتــاً ریاضیدانــان
ایــن مطالعــات را انجــام نــداده انــد! بعــاوه هیــچ
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
باشــد .شــاید ،دســتاوردهای چشــمگیر و بــی نظیــر
آنهــا ،ایــن تصــور را دامــن زده اســت و در دنیــای
واقعــی چنیــن الگویــی مصــداق نداشــته باشــد …
شــاید امــا!

استاد پرویز شهریاری و آشیت با ریاضیات

ھمــه او را بــه عنــوان کســی کــه دانشآمــوزان ســه
دھــه را بــا آشــتی بــا ریاضیــات بــا ریاضیــات آشــتی
داد ،میشناســند .ریاضــی از آن درســھایی اســت کــه
دانشآمــوزان از آن گریزاننــد .معلمھــای ریاضــی
اغلــب آدمھــای خشــک و جــدی ھســتند کــه ھمــه
بچهھــا از آنھــا حســاب میبرنــد.
اســتاد پرویــز شــھریاری امــا کــه ھمیشــه لبخنــد بــر
لــب داشــت از چھرهھــای مانــدگار ایــران در زمینــه
دانــش و آمــوزش بــود و نشــان درجــه یــک علمــی را
دریافــت کــرده بــود و بــا ترجمــه کتابھــای ریاضــی
فــراوان و از راه تألیــف کتابھــای درســی آمــوزش
ریاضــی ،کمــک زیــادی بــه درک درســت و دقیــق
مفاھیــم ریاضــی کــرد.
تاریــخ حســاب ،ریاضیــات در شــرق ،پویایــی
ریاضیــات ،مــن ریاضیدانــم ،خالقیــت ریاضــی،
سرگذشــت ریاضیــات ،ریاضیــات و ھنــر ،نگاھــی بــه
تاریــخ ریاضیــات در ایــران و دهھــا کتــاب دیگــر از
تألیفــات اوســت .شــھریاری ھمچنیــن آثــاری بــرای
نوجوانــان ترجمــه کــرده کــه ازجملــه آن میتــوان بــه:
داســتانھای علمــی ،یــک روز از زندگــی پســرک قبطــی،
کتابــی دربــاره کتــاب ،اواریســت گالــوا ،ســرگرمیھای
ریاضــی ،ســرگرمیھای ھندســه و بــاد و بــاران اشــاره
کــرد.

پرویــز شــھریاری در ٢٢اردیبھشــت ســال  ٩١در ٨٦
ســالگی از میــان مــا رفــت .بــه گفتــه او« :جھــان مــا
تنھــا از راه مبــارزه تعریــف میشــود و جھانــی کــه در
آن انســان باشــد امــا ریاضیــات نباشــد ،قابــل تصــور
نیســت».

            4شماره صفرم
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 ۷۲سال سردرگمی ریایضدانان!
یــک عــدد چهــار رقمــی انتخــاب کنیــد .هــر عــدد چهــار رقمــی کــه میخواهــد
باشــد ،فقــط کافــی اســت یکــی از ارقامــش تکــراری نباشــد .هــر بــار در کمتــر از
هفــت مرحلــه بــا معمــای عجیبــی روب ـهرو میشــوید .بــه ایــن عــدد نــگاه کنیــد:
 ۶۱۷۴در نــگاه اول خیلــی مهــم بــه نظــر نمیرســد ،امــا از ســال  ۱۹۴۹بــه ایــن
طــرف ذهــن ریاضیدانــان و عالقهمنــدان بــه اعــداد را درگیــر خــود کــرده اســت.
امــا چــرا؟
مراحل زیر را به دقت دنبال کنید تا متوجه شوید:

 .۱یــک عــدد چهــار رقمــی انتخــاب کنیــد ،امــا حواســتان باشــد کــه حداقــل
یکــی از ارقامــش نبایــد تکــراری باشــد .مثــا ۱۲۳۴
 .۲ارقام را به ترتیب از بزرگ به کوچک مرتب کنید۴۳۲۱ :

 .۳حاال آنها را از کوچک به بزرگ مرتب کنید۱۲۳۴ :

 .۴عدد کوچک را از عدد بزرگ کم کنید۴۳۲۱ – ۱۲۳۴ :

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

بگذارید با هم انجام دهیم:

ارقام را از بزرگ به کوچک مرتب میکنیم۸۷۳۰ :

۴۳۲۱ – ۱۲۳۴ = ۳۰۸۷

سپس آنها را از کوچک به بزرگ مرتب میکنیم۰۳۷۸ :

بعد عدد کوچک را از عدد بزرگ کم میکنیم:

۸۷۳۰ – ۰۳۷۸ = ۸۳۵۲

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

۸۵۳۲ – ۲۳۵۸ = ۶۱۷۴

و اگــر ایــن کار را بــا  ۶۱۷۴تکــرار کنیــم – یعنــی ابتــدا از بــزرگ بــه کوچــک و
ســپس از کوچــک بــه بــزرگ مرتــب کنیــم و ســپس عــدد کوچــک را از عــدد بــزرگ
کــم کنیــم…

۷۶۴۱ – ۱۴۷۶ = ۶۱۷۴

میبینیــد؟ تکــرار مجــدد ایــن مراحــل از ایــن نقطــه بــه بعــد بیهــوده اســت.
عملیــات مشــابه بــه نتیجــه مشــابه ختــم میشــود۶۱۷۴ :

خــب ،شــاید فکــر کنیــد تصادفــی بــوده باشــد .بیاییــد بــا یــک عــدد دیگــر
امتحــان کنیــم ۲۰۰۵ .چطــور اســت؟

۵۲۰۰ – ۰۰۲۵ = ۵۱۷۵

۷۵۵۱ – ۱۵۵۷ = ۵۹۹۴

۹۹۵۴ – ۴۵۹۹ = ۵۳۵۵

۵۵۵۳ – ۳۵۵۵ = ۱۹۹۸

۹۹۸۱ – ۱۸۹۹ = ۸۰۸۲

۸۸۲۰- ۰۲۸۸ = ۸۵۳۲

۸۵۳۲ – ۲۳۵۸ = ۶۱۷۴

۷۶۴۱ – ۱۴۶۷ = ۶۱۷۴

انــگار فرقــی نمیکنــد کــه کــدام عــدد چهــار رقمــی را انتخــاب کــرده باشــید،
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دیــر یــا زود باالخــره بــه عــدد  ۶۱۷۴میرســید و از
آن نقطــه بــه بعــد اعمــال ریاضــی مشــابه بــه نتیجــه
مشــابه ختــم میشــود.
ثابت کاپرکار
کاپــرکار عاشــق اعــداد بــود و بــھ شــکلی افراطــی
وقــت صــرف بــازی بــا آنھــا میکــرد  -بــرای ھمیــن
اســت کــھ بعضــا بــه او لقــب ریاضیــدان «تفریحــی»
میدھنــد .شــما حــاال بــا ثابــت کاپــرکار آشــنا شــدهاید.
داتاتریــا رامچانــدرا کاپــرکار ( ،)۱۹۰۵ – ۱۹۸۶ریاضـیدان
هنــدی ،عالقــه زیــادی بــه بــازی بــا اعــداد داشــت و در
جریــان همیــن باز یهــا بــود کــه زیبایــی اســرارآمیز
 ۶۱۷۴را کشــف کــرد.
او کــه بــه گفتــه خــودش معتــاد تئــوری اعــداد
بــود ،در جریــان یــک کنفرانــس ریاضــی کــه در ســال
 ۱۹۴۹در شــهر مــدرس هنــد برگــزار میشــد از ایــن

کشــف پردهبــرداری کــرد .او دانشآموختــه دانشــگاه
مومبــای (بمبئــی) بــود و در یکــی از مدرسـههای شــهر
کوچــک دواللــی کــه در تپههــای شــمال شــهر قــرار
دارد ریاضــی درس مــیداد .از او در عیــن حــال بــرای
شــرکت در کنفرانسهــای مختلــف یــا ســخنرانی
در مدرســهها و دانشــگاهها دعــوت میشــد تــا
مشــاهدات عــددی جــذاب و شــیوههای عجیــب
خــود را بــا شــنوندگان در میــان بگــذارد.

جوجه را آخر پاییز میشمارند!

ایدههــای کاپــرکار بــه تدریــج در داخــل و خــارج
کشــور مــورد توجــه قــرار گرفــت و مارتیــن گاردنــر،
نویســنده موفــق آمریکایــی و عالقهمنــد بــه
ریاضــی ،در مجلــه علمــی عامهپســند ســاینتیفیک
آمریکــن مقالــهای دربــاره او نوشــت .امــروزه کاپــرکار
و کشــفیاتش در سراســر دنیــا بــه رســمیت شــناخته
میشــوند و ریاضیدانــان روی آنهــا کار میکننــد
مخصوصــا کســانی کــه مثــل او عالقــه ســیر یناپذیری
بــه بــازی بــا اعــداد دارنــد.

یوتــاکا نیشـییاما ،اســتاد دانشــگاه اقتصــاد اوســاکا،
میگویــد “عــدد  ۶۱۷۴عــدی واقعــا اســرارآمیز اســت.
” او در مقالــهای کــه در مجلــه اینترنتــی “پــاس”+
نوشــته اســت چنیــن توضیــح میدهــد «یــک بــار
بــا رایانــه تمامــی اعــداد  ۴رقمــی را امتحــان کــرد تــا
ببینــد کــه آیــا همــه آنهــا در چنــد مرحلــه محــدود
بــه  ۶۱۷۴ختــم میشــوند یــا نــه».
حتمــا دوســت داریــد بدانیــد کــه چــه نتیجــهای
گرفــت .همــه اعــداد چهــار رقمــی کــه همــه

            6شماره صفرم

مرداد ۱۳۹۸

رقمهایشــان یکــی نیســت ،بــا اســتفاده از روش
کاپــرکار در حداکثــر  ۷مرحلــه بــه عــدد  ۶۱۷۴منتهــی
میشــو ند .

نیشــییاما میگویــد «اگــر بعــد از هفــت بــار تکــرار
روش کاپــرکار بــه عــدد  ۶۱۷۴نرســیدید ،قطعــا در جایی
اشــتباه کردهایــد و بایــد مجــددا امتحــان کنیــد!»
اعداد جادویی
شــاید اگــر شــما ھــم بــا اعــداد بــازی کنیــد باالخــره
بــه «عــدد خاصــی» برســید ،مثــل  .۴٩۵شــاید برایتــان
ســوال باشــد کــه چنــد تــا از ایــن ”عددهــای خــاص“
هســت .راســتش جــواب درســت ایــن اســت کــه
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 میکنیــم – مثــا
.۵۷۴

۷۵۴ – ۴۵۷ = ۲۹۷
۹۷۲ – ۲۹۷ = ۶۹۳

۹۶۳ – ۳۶۹ = ۵۹۴

۹۵۴ – ۴۵۹ = ۴۹۵

۹۵۴ – ۴۵۹ = ۴۹۵

خــب انــگار پیدایــش کردیــم“ :عــدد جادویــی”
مــا  ۴۹۵اســت .ریاضیدانــان میگوینــد کــه ایــن
ثابتهــا فقــط در اعــداد ســه یــا چهــار رقمــی اتفــاق
میافتنــد ،امــا تــا امــروز فقــط اعــداد دو تــا ده رقمــی
را امتحــان کردهانــد.

بازی با ارقام و رنگ با محوریت عدد !۶۱۷۴

بنیــاد فنــاوری ســایگرم شــرکتی هنــدی در جنــوب
مومبــای اســت و ابــزار جالبــی بــرای آمــوزش فنــاوری
اطالعــات در مدرســههای روســتایی و عشــایری
طراحــی کــرده اســت.
گیریــش آرابالــی ،بنیانگــذار ایــن شــرکت گفــت:
ایجــاد انگیــزه در دانشآمــوزان یکــی از عالئــق
همیشــگی او بــوده اســت ،مخصوصــا بیــن آن دســته
از دانشآموزانــی کــه از ریاضــی بدشــان میآیــد.
هــدف او ایــن بــود کــه بــه آنهــا نشــان دهــد کــه
ریاضــی میتوانــد عامــل ســرگرمی هــم باشــد.

او میگویــد “ثابــت کاپــرکار واقعــا زیباســت .در
انتهــای مســیر یکــی از آن لحظــات نابــی قــرار دارد
کــه انســان را بــه وجــد مـیآورد .روشهــای تدریــس
ســنتی ریاضــی معمــوال چنیــن حســی در شــما ایجــاد
نمیکننــد“.

سفید یعنی صفر عمل ،زرد یک عمل و غیره...تا اینکه برسید به قرمز :عددی که بعد از
هفت مرحله به  ۶۱۷۴میرسد.

همیــن شــد کــه تیــم آرابالــی تصمیــم گرفــت تعــداد
محاســبات الزم بــرای رســیدن بــه عــدد  ۶۱۷۴را بــا
اســتفاده از رنــگ جدولبنــدی کنــد.

ایــن الگوریتــم مبنــای برنامـهای شــد کــه بــه راحتــی
روی رزبــری پــای اجــرا میشــود .رزبــری پــای ،یــک
رایانــه ارزان اســت کــه ابعــادی معــادل کارتهــای
بانکــی دارد و در فنــاوری ،مهندســی و ریاضــی بســیار
اســتفاده میشــود.

دانشآمــوزان میتواننــد ایــن برنامــه را بــا اســتفاده
از زبــان برنامهنویســی ولفــرم بــرای اجــرا روی رزبــری
پــای آمــاده کننــد و هــر یــک از اعــداد چهــار رقمــی را
بررســی کننــد.

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

اگــر اعــداد اول را بــا رنــگ ســبز نمایــش دهیــم و
بقیــه اعــداد را بــا رنــگ آبــی چــه اتفاقــی میافتــد؟ آیــا
بــا رنگبنــدی کامــا متفاوتــی روبهــرو خواهیــم شــد؟

ایــن کار بــه ایجــاد الگوهایــی رنگــی بــر اســاس
تعــداد مراحــل الزم بــرای رســیدن بــه عــدد ۶۱۷۴
منجــر میشــود کــه میتــوان آنهــا را روی شــبکهای
چندرنگــی بــه نمایــش درآورد.
الگویی که در حال ظاهر شدن است را میبینید؟

بــه نظــر شــما ،اگــر اعــداد فــرد را بــا رنــگ آبــی
نشــان دهیــم و اعــداد زوج را بــا رنــگ ســبز ،بــا چــه
صحنــهای روبــهرو میشــویم؟
حاال این الگوها را با هم مقایسه کنید:

اعداد اول سبز شدهاند و بقیه اعداد هم آبی

ریاضیات تفریحی

بــه نظــر کاپــرکار بــازی بــا اعــداد بهتریــن نــوع ســرگرمی بــود
و نقــش او در ریاضیــات تفریحــی تنهــا بــه ثابــت کاپــرکار
محــدود نمیشــود .شــاید چیزهایــی دربــاره عــدد کاپــرکار
هــم شــنیده باشــید :عــددی مثبــت کــه مجــذورش را میتوان
بــه دو بخــش تقســیم کــرد و حاصــل جمــع ایــن دو بخــش
برابــر همــان عــدد اصلــی میشــود.
به مثال زیر دقت کنید:

۲۹۷x۲۹۷ = ۸۸۲۰۹
۸۸ + ۲۰۹ = ۲۹۷

مثالهــای دیگــری هــم بــرای عــدد کاپــرکار وجــود دارد:
…۵۳۸۴۶۱ ،۱۷۳۴۴ ،۲۲۲۳ ،۹۹۹ ،۷۰۳ ،۹۹ ،۵۵ ،۴۵ ،۹
خودتــان امتحــان کنیــد و ببینیــد چــه میشــود.
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یادتــان باشــد کــه وقتــی میخواهیــد مجــذور را بــه دو
بخــش تقســیم کنیــد ،تعــداد ارقــام ایــن دو بخــش بایــد
در صــورت امــکان مســاوی باشــد :عــدد یــک رقمــی را بــا
عــدد یــک رقمــی جمــع بزنیــد ،عــدد دو رقمــی را بــا عــدد دو
رقمــی…

آشیت دوباره با ریاضیات

بــه ایــن کاری کــه شــما میکنیــد میگوینــد عمــل کاپــرکار.
شــما هــم حــاال یــک ریاض ـیدان هســتید!

شما که به ریاضیات فکر میکنید...

امــا اگــر مجــذور بــه دو بخــش بــا تعــداد ارقــام مســاوی
تقســیم نمیشــود ،بایــد آن را بــه گون ـهای تقســیم کنیــد کــه
بــه یــک عــدد دو رقمــی و یــک عــدد ســه رقمــی برســید.

چند دقیقه با ریاضیاتـــــــــــــــــــــــــــــــــ

همکاری با نشریه

ما شما را به همکاری پارهوقت با نشریه
دعوت میکنیم.

تماس با ما:

ارتفــاع یابــی هنگامیکــه دسترســی بــه شــی مرتفــع
وجــود نــدارد .راه حــل دیگــری مــی شناســید؟
برگرفتــه از :ســرگرمیهای هندســه ،نویســنده :پرلمــان ،مترجــم :پرویــز
شــهریاری ،انتشــارات خوارزمــی

امتحانک
تمــام صندلیهــای یــک هواپیمــای مســافربری
بــا  ۹۹صندلــی فروختــه شــده اســت و تمامــی
مســافران آمــاده ســوار شــدن بــه هواپیمــا
هســتند.
اولیــن مســافر متوجــه میشــود کــه کارت پــرواز
خــود را گــم کــرده اســت و بنابرایــن بطــور
تصادفــی بــر روی یــک صندلــی هواپیمــا مــی
نشــیند .مســافران بعــدی بــه ترتیــب وارد هواپیما
میشــوند و اگــر صندلــی خــود را اشــغال شــده
ببیننــد بطــور تصادفــی بــر روی یــک صندلــی مــی
نشــینند .احتمــال آنکــه آخریــن مســافر ،صندلــی
خــود را خالــی ببینــد چقــدر اســت؟

            8شماره صفرم

مرداد ۱۳۹۸

Ashti2Riazi@gmail.com
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ی با ریاضیات
آشت
چاپ ۱۳۷۰

            16شماره صفرم

مرداد ۱۳۹۸

زیباییها و شگفیتهای عدد نه
نویسنده
محمدرضا اسفندیاری
محمدرضــا اســفندیاری متولــد اســفندماه  1364در کرمــان (رابــر) اســت .وی در
ســال  1385وارد مقطــع كارشــنایس رشــته دبیــری ريــایض دانشــگاه فرهنگیــان
مشــهد و در ســال  1389وارد مقطــع كارشــنایس ارشــد رشــته ريــایض در دانشــگاه
فــردویس مشــهد شــد .وی در ســال  1393دوره دکتــری ریــایض خــود را در گرایــش
نظریــه تحلیلــی اعــداد تحــت راهنمایــی آقــای دکتــر مهــدی حســی در دانشــگاه
زنجــان شــروع کــرد و در بهــار  1399از رســاله دکتــری خــود تحــت عنــوان بــرریس
میانگینهــای دنبالههــای نظریــه اعــدادی ،دفــاع کــرد .زمینــه پژوهــی وی
بیشــتر نظریــه تحلیلــی اعــداد ،اعــداد اول ،میانگینهــای توابــع نظریــه اعــدادی
اســت .همچنیــن ایشــان عالقمنــد بــه کارهــای پژوهــی در زمینــه آمــوزش ریــایض
مــدارس میباشــد.

عــدد نــه بزرگتریــن رقــم در مبنــای ده اســت و
ویژگیهــای جالــب و شــگفتانگیزی دارد .در ایــن
نوشــته ســعی میکنیــم بــا تاریخچــه ،ماهیــت و
زیباییهــای اعــداد بهویــژه عــدد نــه آشــنا شــویم.
انگیــزه بیشــتر مــا بــرای ایــن کار ســال  1399و تاریــخ
جالــب توجــه  9/9/1399اســت ،بهانــهی شــد تــا
بیشــتر بــه ایــن موضــوع بپردازیــم .همچنیــن در ایــن
نوشــته برخــی از ویژگیهــای منحصربفــرد عــدد اول
 1399را بیــان میکنیــم.

مقدمه

قدمــت تاریخچـهی زیبــای اعــداد بــه قدمــت تاریــخ
بشــریت و گســترهی تمدنهاســت .اولیــن تصــوری که
از مفهــوم عــدد در ذهــن ایجــاد میشــود ،وســیلهای
ً
ظاهرامــا چــه بــه عنــوان یــک
بــرای شــمارش اســت.
کــودک ناآشــنا بــا اعــداد و چــه بــه عنــوان یــک بشــر
در گســتره تاریــخ ،ابتــدا بــا مقایســه آشــنا شــدهایم
و ســپس بــه شــمارش روی آوردهایــم .بشــری کــه بــا
شــمارش آشــنا نبــوده اســت مســلما درک درســتی از
کــم و زیــاد داشــته اســت و همــه کشــمکشها نیــز
بــه دلیــل همیــن درک کمــی و مقایسـهای بوده اســت.
وقتــی گلــهای از گوســفندان بــرای چــرا بــه صحــرا
میرفتــه ،طبیعتــاً انســان روشــی بــرای بررســی ایــن
حقیقــت کــه آیــا همگــی بازگشــتهاند یــا نــه ،داشــته
اســت .میتــوان پیشبینــی کــرد بــرای هــر گوســفند
ســنگی را کنــار مینهــاده اســت.
انســانهای نخســتین از خطنشــان بــرای نمایــش
اعــداد اســتفاده میکردنــد بــا افزایــش پیچیدگیهــای
زندگــی و تعــدد شــمردنیها ،تمدنهــای گوناگــون
شــیوههای مختلفــی بــرای نمایــش اعــداد بــه کار
بردنــد ،ماننــد اعــداد یونانــی ،عبــری و مصــری کــه
نمایــش آنهــا شــکل بســط یافتــهی از چوبخطهــا
بــود .اعــداد رومــی تحــول چشــمگیری در نظــام
اعــداد پدیــد آوردنــد و تــا قر نهــا مــورد اســتفاده

قــرار گرفتنــد ،ولــی بــاز بــرای نمایــش اعــداد بــزرگ
ایــن شــیوهها دســت و پاگیــر و ناکارآمــد بودنــد.
شــیوهی رســیدن بــه نظامــی مفیدتــر و ســادهتر
در مفهومــی بــه نــام ارزش مکانــی قــرار داشــت.
تمدنهــای بســیاری بــه طــور جداگانــه ارزش مکانــی
را توســعه دادنــد ،از جملــه بابلیــان ،چینیهــای
باســتان و آســتکها .دســتگاه اعــدادی کــه امــروزه
مــا میشناســیم اعــداد هندی-عربــی هســتند کــه
از قــرن پانزدهــم جایگزیــن اعــداد رومــی شــدهاند
و از متداولتریــن نظــام اعــداد شــناخته شــدند .در
حقیقــت خوارزمــی در ســفر بــه هندوســتان و مالقــات
بــا ریاضیدانهــا و منجمیــن هنــدی و از طریــق
دسترســی بــه کتــب علمــی آنهــا بــا عددنویســی در
مبنــای ده آشــنا شــد و پــس از بازگشــت از هندوســتان
ایــن روش عددنویســی را توســعه داد و در کتابهــا
و مقــاالت خــود بــه زبــان عربــی (کــه زبــان علمــی آن
دوره بــود) بــه طــور مســتدل ارائــه داد .با وجــود آنکه
ـادە عددنویســی در قــرن نهــم میــادی
ایــن روش سـ ٔ
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
ـە
(قر نهــای تعصــب کــور مذهبــی و تســلط نابخردانـ ٔ
کلیســای کاتولیــک بــر تمــام شــئونات زندگــی مــردم)
ـادە عددنویســی آگاه نبودنــد یــا
یــا از ایــن روش سـ ٔ
تعصبــات مذهبــی کلیســای کاتولیــک اجــازه نم ـیداد
کــه به جــای اعــداد رومــی از عددنویســی در مبنــای ده
کــه خیلــی ســاده تــر از اعــداد رومــی اســت ،اســتفاده
کننــد .متأســفانه بــا چنــد قــرن تأخیــر آخراالمــر در
قــرن پانزدهــم کــه قــدرت کلیســا تــا حــدی کاهــش
پیــدا کــرده بــود ،بــه تدریــج عددنویســی در مبنــای
ـارە اروپــا رایــج شــد .البتــه در مــورد تاریــخ
ده در قـ ٔ
عددنویســی در ســدههای مختلــف مراجــع خیلــی
زیــاد اســت و مقــاالت و کتابهــای متعــددی در ایــن
مــورد نوشــته شــده انــد ،کــه بیشــتر آنهــا آثــار علمــی
دورە تمــدن اســامی نادیــده گرفته
جهــان اســام را در
ٔ
انــد ،ولــی نتوانســتهاند ایــن روش عددنویســی را بــه
خــود اروپاییهــا منســوب کننــد و کمــاکان اصطــاح
 Arabic Numeralرا بکارمیبرنــد.
یونانیــان باســتان بیــش از حــد بــه عددشناســی ارج
مینهادنــد .علــت اصلــی ایــن موضــوع ایــن بــود کــه
عددهــای یونانــی بــه وســیله الفبــای یونانــی بیــان
میشــدند .هــر کلمــه یــا هــر اســم بــا عــددی در رابطــه
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بــود .در نتیجــه اشــخاص خصوصیــات اعــداد متناظــر
بــا اســامی خــود را بــا هــم مقایســه میکردنــد .در
ایــن میــان ســاحران و جادوگــران از عقایــد خرافاتــی
مــردم نســبت بــه اعــداد ،بیشتریــن ســود را
میبردنــد .بــه نظــر آنهــا خاصیتــی کــه اعــداد تــام
(عــددی کــه برابــر بــا جمــع مقســومعلیههای ســره
خــودش میشــود ،ماننــد  )1+3+2=6از خــود نشــان
میدادنــد بیانگــر کمــال در علــم زیبائیشناســی بــود.
تعاریــف اعــداد تــام ،ناقــص ،زایــد (وافر)(عــددی کــه
جمــع مقســومعلیههای ســره آن کمتــر از خــودش
شــود عــدد ناقــص و بیشــتر از خــودش شــود عــدد
زایــد گفتــه میشــود) و متحابــه (دوســت)(دو عــدد
کــه جمــع مقســومعلیههای ســره هــر کــدام برابــر بــا
عــدد دیگــر باشــد .بــرای نمونــه  220و  )284بــر اســاس
مجمــوع مقســومعلیهها بیــان شــدند و کاربردهــای
اخالقــی ایــن اعــداد بــه دقــت تحلیــل میشــد .بــرای
نمونــه ،یونانیــان قدیــم فکــر میکردنــد اگــر مقادیــر
عــددی اســامی دو نفــر یــک زوج متحابــه تشــکیل
دهنــد ،آن دو نفــر رفاقــت و دوســتی بیشــتری
میتواننــد بــا هــم داشــته باشــند .در قــرن هشــتم
گفتــه شــد کــه نقطــه شــروع دومیــن نــژاد از انســان
از عــدد ناقــص هشــت نشــات گرفتــه ،زیــرا هشــت
انســان در کشــتی نــوح بــوده اســت کــه نســل انســان
بــه آنهــا میرســد .بنابرایــن نســل دوم نســبت بــه
نســل اول (آدم و حــوا) کــه در شــش روز خلــق شــده
بــود ،ناقصتــر بــود.

 101ســال دیگــر یعنــی در تاریــخ  ۲۱۲۱/۱۲/۱۲دوبــاره
روزی متقــارن و ویــژه اســت .آیــا میتوانیــد بگوییــد
روز متقــارن بعــدی چــه تاریخــی اســت؟
در ســاعت  ۵و  ۴۳دقیقــه و  ۲۱ثانیــه ،شــنبه شــش
مهــر  ،1398تنهــا وقتــی بــود کــه تمــام اعــداد کنــار
هــم قــرار میگیرنــد ( ،)5:43:21 ,۹۸/۷/۶ایــن حالــت
ک بــار اتفــاق میافتــد .امســال
هــر  ۱۰۰ســال فقــط یـ 
نیــز قــرار گرفتــن تاریــخ و ســاعت  ۹۹/۹/۹و ۹:۰۹:۰۹
کنــار هــم قابــل توجــه اســت.

برخی محاسبات  مربوط به 9

ی و شــگفتی 9
شــاید آنچــه کــه بیشــتر باعــث زیبایـ 
شــده اســت ،برخــی محاســبات مربــوط بــه عــدد نــه
اســت .در ادامــه چنــد مــورد از محاســبات مربــوط بــه
عــدد نــه را بیــان میکنیــم .بــه ضــرب شــگفتانگیز
زیــر توجــه کنیــد.

همــانطــور کــه میبینیــد در ایــن ضــرب  9از
انتهــا بــه ابتــدا آمــده اســت .بــرای اطــاع بیشــتر
میتوانیــد ویژگیهــای جالــب  parasitic numberرا
مطالعــه کنیــد.
تقســیم زیــر را در نظــر بگیریــد (مخــرج آن از چهــل و
هف ـت تــا  9و یــک عــدد  8در وســط آن قــرار گرفتــه
ا ست) .

تاریخهای متقارن

دوم فوریــه ســال میــادی جــاری یعنــی ۲۰۲۰/۰۲/۰۲
کنــار گرفتــن اعــداد  0و  2در کنــار هــم جالــب بــود و
بعــد از  909ســال (از تاریــخ  )۱۱۱۱/۱۱/۱۱ایــن نمایــش زیبا
اتفــاق افتــاد .ایــن روز و تاریــخ خــاص در رســانهها
و ســایتهای خبــری و علمــی جهــان مــورد توجــه
قــرار گرفتــه شــد و حتــی خیلــی از افــراد برنامههــا و
جشــنهای خــود را بــه ایــن تاریــخ موکــول کردنــد.
اصطــاح متقــارن بــه کلمــات یــا اعــدادی گفتــه
میشــود کــه مقلــوب آنهــا بــا خودشــان یکســان
باشــد ،بــرای نمونــه واژه  levelیــا عــدد  121متقــارن
هســتند .در تقویمهــا روز متقــارن ()palindrome day
روزی اســت کــه ترتیــب قــرار گرفتــن تاریــخ روز ،مــاه
و ســال بــا مقلــوب آن برابــر باشــد .نحــوه نمایــش
تاریــخ روزهــا در کشــورهای مختلــف ،فــرق میکنــد
و معمــوال بــه دو فرمــت  dd/mm/yyyyیــاmm/dd/
 yyyyاســت .روزهــای متقارنــی کــه در هــر دو فرمــت
نمایــش تاریــخ یکســان باشــند کــم هســتند .بعــد از

            18شماره صفرم

مرداد ۱۳۹۸

حاصــل تــا هــر رقــم اعشــار کــه بخواهیــم میتوانیــم
ادامــه بدهیــم ،نکتــه قابــل توجــه ظاهــر شــدن دنبالــه
بســیار معــروف و کاربــردی فیبوناتچــی در ارقــام
اعشــاری هســت .بــرای جزئیــات بیشــتر خواننــده
عالقهمنــد را بــه [ ]9ارجــاع میدهیــم.
به الگوهای محاسباتی زیر دقت کنید.

آیــا میتوانیــد دلیــل نظــم الگویهــای بــاال را
بیابیــد؟ بــرای نمونــه در الگــوی ســمت چــپ ،جملــه

عمومــی آن را میتــوان بــه صــورت زیــر نوشــت.
بــا قــرار دادن  ،10 = 9 - 1و انجــام عمــل صــرب و کمــی
سادهســازی ،عبــارت فــوق بــه صــورت زیــر نوشــته
میشــود.

عدد نه و اعداد اول

در ایــن بخــش برخــی از ویژگیهــای  9و ارتبــاط آن
بــا اعــداد اول بیــان میکنیــم.
•اعــدادی کــه مرکــب از رقــم  9هســتند ماننــد
 999 ،99 ،9و  ،...هــر عــدد اول بــه غیــر از 2و
( ،5بینهایــت بــار) شــمارندهای از ایــن اعــداد
اســت(.این مطلــب را میتــوان بــا اســتفاده از
قضیــه کوچــک فرمــا و نمــاد لژانــدر یعنــی مانده
و نامانــده درجــه دوم اعــداد اول اثبــات کــرد).
بــرای نمونــه ،عــدد اول  37شــمارندهی از 999
اســت بــه زبــان ریاضــی  ،37|999لــذا  37اعــداد
 999999و  999999999و  ...را نیــز عــاد میکنــد.
عــدد اول  41شــمارندهای  99999اســت ،بنابرایــن
 41شــمارنده تمــام اعــدادی کــه تعــداد 9تــای
آن مضــرب  5اســت ،نیــز میباشــد .جالبتــر
اینکــه  9999بــر عــدد اول  101بخشپذیــر
اســت ولــی عــدد اول قبــل از  ،101یعنــی 97
عامــل اولــی بــرای عــددی کــه مرکــب از  96تــا
 9اســت ،میباشــد .عــدد اول  271|99999ولــی
عــدد اول قبــل از آن یعنــی  ،269بــه  268تــا 9
نیــاز دارد .عــدد اول  ،4649|9999999ولــی عــدد
اول بعــد از آن یعنــی  4651بــه  4650تــا  9نیــاز
دارد .فقــط  10تــا  9نیــاز اســت کــه عــدد اول
 9091عامــل آن باشــد ولــی عــدد اول بعــد یعنــی
 9103بــه  9102تــا  9نیــاز دارد.
ســایر ویژگیهــای  9و ارتبــاط آن بــا اعــداد اول
میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
• حاصل زیر عدد اول است

01 + 12 + 23 + 34 + 45 + 56 + 67 + 78 + 89.
•جمع  9عدد اول متوالی مربع کامل است.
•حــدس گلدبــاخ بیــان میکنــد هــر عــدد فــرد
بزرگتــر یــا مســاوی  ،9میتوانــد بــه صــورت
مجمــوع ســه عــدد اول فــرد نمایــش داده شــود.
2n
•حاصــل  10 × (2 + 1) + 9بــه ازای  n = 1تــا ،7
عــدد اول اســت .بنابرایــن فقــط  7عــدد فرمــا
وجــود دارد بــه طــوری کــه اعــداد بــه  9ختــم
شــده ،اول باشــند.

x

•اگــر )  π ( xتعــداد اعــداد اول نابیشــتر از
باشــد ،بــرای نمونــه  π (10) = 4در ایــن صــورت
تنهــا جــواب معادلــه 9 ، π (π ( m)!) = m
اســت.
n
n
•کوچکتریــن عــدد مرکبــی کــه  2 + nو 2 − n
هــر دو اول باشــند ،بــه ازای  n = 9اســت.
 521=9+9^2و .503=9-9^2
•تنهــا عــدد شــناخته شــدهای کــه همزمــان
 2n − n 2و  2n + n 2اول باشــند 9 ،اســت431( .
و .)593
•نهضلعــی منتظــم تنهــا چندضلعــی منتظمــی
اســت کــه (n − 2) × 180
(n − 2) × 180) n
n
(
 n +و ) +n
n
n
اول هستند.
(n − 2) × 180
انــدازه زاویــه
•توجــه داریــم کــه
n
داخلــی یــک -nضلعــی منتظــم اســت.
•مســاحت نهضلعــی منتظــم بــه طــول ضلــع a
برابر است با . A = 9 a2 cot π
9

4

•نهمیــن عــدد فیبوناتچــی بــه عــاوه عــدد ،9
عــدد اولــی اســت.
3020
•عــدد اول  ، 2 × 10 − 1تمــام رقمهــای آن 9
هســتند بــه غیــر از یــک رقــم کــه  1اســت.

مجموع ارقام و عدد نه

یــک عــدد ماننــد  nرا در نظــر بگیریــد و ارقــام
آن را جمــع کنیــد و دوبــاره ارقــام عــدد حاصــل را
جمــع کنیــد و ایــن رونــد را تــا جایــی کــه تنهــا یــک
رقــم باقــی بمانــد ادامــه دهیــد .رقــم باقیمانــده را
ریشــهی رقمــی ( )Digital Rootعــدد  nمینامیــم.
ریشــهی رقمــی هــر عــدد صحیــح موقعیتــی اســت
کــه آن عــدد نســبت بــه آخریــن مضــرب  9کوچکتــر از
خــود دارد .بــرای مثــال ریشـهی رقمــی  1 ، 2035اســت
کــه بــه ایــن معناســت کــه  2034مضــرب  9اســت.
گزارههــای زیــر را راجــع بــه  9و ریشــه رقمــی یــک
عــدد ،میتــوان بیــان کــرد.
اگــر هــر عــددی را بــا  9جمــع کنیــد (یــا بــا مضربــی
از  )9مجمــوع ارقــام آن یــا بــه عبــارت دقیقتــر ریشــه
رقمــی آن تغییــر نمیکنــد .بــرای مثــال مجمــوع
ارقــام  ،15شــش اســت و مجمــوع ارقــام + ۹ = ۲۴
 ،۱۵نیــز شــش اســت.
اگــر مجمــوع ارقــام هــر عــدد طبیعــی را از خــود
عــدد کــم کنیــم ،حاصــل همیشــه مضربــی از  9اســت.
بــرای مثــال.۲۳ - ۵ = ۱۸
اگــر عــددی بــر  9بخشپذیــر باشــد ،هــر جایگشــتی
از آن نیــز بــر  9بخشپذیــر اســت؛ بــرای نمونــه

آشتی با ریاضیات
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اختــاف هــر عــدد بــا مقلوبــش ،همیشــه مضــرب 9
اســت ،بــرای مثــال .۹ * ۲۲ = ۱۹۸ = ۲۸۱ - ۱۲۳
اگــر عــددی بــر  9بخشپذیــر باشــد ،گذاشــتن هــر
تعــداد رقــم  9یــا  ،0تغییــری در ریشــه رقمــی آن
ایجــاد نمیشــود ،بــرای مثــال  72و  7009002ریشــه
رقمــی یکســانی دارنــد.
هــر عــدد دو رقمــی کــه رقــم یــکان آن  9اســت ،برابــر
اســت بــا حاصلضــرب ارقــام بــ ه عــاوه مجمــوع
ارقــام آن ،مثــا ). 29 = 2 × 9 + (2 + 9
اثبــات ایــن ویژگیهــا را بــه خواننــده عالقهمنــد
واگــذار میکنیــم.

تقسیم بر عدد نه

تقســیم اعــداد طبیعــی بــر  9جالــب اســت .هــر
عــدد طبیعــی در تقســیم بــر  9بــه صــورت زیــر ظاهــر
میشــود.
N

یــک از توانهــای ده بــر  9مســاوی یــک اســت و از
ن دهنــده یــک
طرفــی هــر مهــره بــر روی چرتکــه نشــا 
تــوان از ده اســت ،تعــداد مهرههــای دو عــدد ضــرب
شــده و عــدد پاســخ را میشــمارد .در ایــن نمونــه،
مجمــوع رقمهــای دو عــدد ضــرب شــده بــه ترتیــب
 30و  20و مجمــوع ارقــام حاصــل ضــرب برابــر ۴۲
اســت .باقیمانــده ایــن اعــداد بــر  ،9بــه ترتیــب 2 ،3
و  6اســت .حــال بــا توجــه بــه درســتی حاصلضــرب
 ۳ * ۲ = ۶از درســتی حاصلضــرب اطمینــان حاصــل
میکنیــم .ایــن آزمــون عــاوه بــر ضــرب بــرای بررســی
درســتی جمــع و تفریــق نیــز قابــل اســتفاده اســت.
بــا الهــام گرفتــن از ایــن واقعیــت کــه باقیمانــده
هــر یــک از توانهــای ده بــر  9برابــر یــک اســت؛
در اوایــل قــرن نوزدهــم نمــاد جدیــدی بســیار شــبیه
بــه عالمــت مســاوی بــرای بیــان ایــن رابطــه و دیگــر
رابطههــای مشــابه توســط گاوس ابــداع شــد؛ کســی

= I . FFFFFF 
کــه بــه قــول ای .تــی .بــل(« )E. T. Bellنــام او در
9
جــای جــای ریاضیــات وجــود دارد» .زبــان گاوس در
برای مثال
5
134
67
= حســاب ()Disquisitiones Arithmeticae
رســالهی
=0
.5555...,
14
=
.8888...,
7.4444...
9
9
9
التیــن اســت ،امــا زبــان ریاضــی آن حــول محــور
تقســیم بــر  9شــاید هیجانانگیــز نباشــد ولــی همنهشــتی میچرخــد ،مفهومــی کــه نخســین بــار
قســمت جالبتــر ایــنکــه آیــا میتوانیــد راهــی در همیــن رســاله مطــرح شــده اســت.
دو عــدد صحیــح  aو  bرا همنهشــت بــه پیمانــه m
بــرای محاســبه قســمت اعشــاری بــدون انجــام عمــل
تقســیم بدســت آوریــد؟ بــا کمــی ممارســت متوجــه میگوییــم هنگامــی کــه اختــاف آنهــا ،یعنــی a - b
میشــویم در واقــع قســمت اعشــاری همــان ریشــه بــر  mبخشپذیــر باشــد .بــه عبــارت دیگــر  aو b
رقمــی اســت ،یــا بــه عبــارت دیگــر همــان مجمــوع هنگامــی کــه بــر  mتقســیم میشــوند باقیمانــدهی
ارقــام تــا زمانــی کــه حاصــل یــک رقمــی شــود .یکســانی خواهنــد داشــت.
بــا ابــداع نمــاد همنهشــتی تمامــی اعــداد از زاویـهای
همچنیــن در تقســیم یــک عــدد بــر  999 ،99 ،9و ...
نــو مورد بررســی قــرار گرفتنــد .هیــچ ابداعــی در نظریه
میتوانیــد الگــوی زیبایــی را مشــاهده کنیــد.
اعــداد بــه ایــن انــدازه منجــر بــه ســوالهای تــازه و
جالــب توجــه نشــده اســت و ایــن شــکوفایی ناگهانــی
عدد نه و ابداع همنهشیت
یکــی از ویژگیهــای  9کــه از زمــان باســتان تــا در تاریخچـهی عــدد نــه نهفتــه اســت.
در یــک مجلــه مشــهور آزمونــی مربــوط به ســنجش
بــه امــروز شــناخته شــده اســت و بســیار جالــب و
کاربــردی اســت ایــن اســت کــه باقیمانــده  ،100 ،10 ،1هــوش ،بــا مــدت زمــان  60ثانیــه بــه صــورت زیــر
 1000و هــر کــدام از توانهــای ده بــر  9مســاوی یــک مطــرح شــده بــود.
مقدار مجهول  Aچقدر است؟
اســت .در زمانــی کــه محاســبات بــا چرتکــه انجــام
2
میشــد ،عمومــا از  9بــرای آزمایــش صحــت نتیجـهی
=2
A99561 3 ( 523 + A )  .
محاســبات اســتفاده میشــد .شــخصی کــه محاســبه را
اگــر بخواهیــم بــه روش مســتقیم و حــل معادلــه
انجــام م ـیداد ،نیــاز داشــت از درســت بــودن نتایــج
خــود اطمینــان حاصــل کنــد .بــه لطــف عــدد نــه راه مقــدار  Aرا پیــدا کنیــم ،بســیار وقتگیــر و نیــاز بــه
ســادهای بــرای ایــن کار وجــود داشــت .فــرض کنیــم آزمــون و خطــا و بررســی اعــداد دارد .ولــی بــا توجــه
او ضــرب زیــر را انجــام داده اســت .تنهــا چیــزی کــه بــه ایــن کــه مربــع عــدد  3در ســمت راســت ظاهــر
پیــش چشــم او روی چرتکــه اســت ،پاســخ محاســبه شــده اســت ،لــذا عــدد ســمت چــپ بــر  9بخشپذیــر
اســت و بــا مجمــوع ارقــام آن بــه راحتــی بدســت
اســت.
از آنجــا کــه او میدانــد باقیمانــدهی تقســیم هــر میآیــد .حــال بــه زبــان همنهشــتی میتــوان دلیــل
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اینکــه عــددی بــر  9بخشپذیــر اســت اگــر مجمــوع
ارقــام آن مضربــی از  9باشــد ،بــه صــورت زیــر بیــان
کــرد.
فرض کنید

کــه جمــع رقمهــای آن  9اســت.
 .در جــدول زیــر برخــی از ایــن اعــداد را مشــاهده
میکنیــد .
81 = (8 + 1)2 = 92

N = a × 10n + b × 10n −1 + c × 10n −2 +  + 10 × q + r

با توجه به همنهشتی

)( mod 9

10n ≡ 1

در همنهشتی به پیمانه  9داریم

ویژگــی جالــب دیگــر اعــداد (در اینجــا نیــز نخســت
عــدد نــه ظاهــر میشــود) پیــدا کــردن دو عــدد کــه
حاصلضــرب و حاصلجمــع آنهــا مقلــوب یکدیگــر
باشــند ،بــرای نمونــه در جــدول زیــر چنــد نمونــه از این
جفــت اعــداد را مشــاهد ه میکنیــد .آیــا میتوانیــد
یــک جفــت از ایــن اعــداد بــرای خودتــان پیــدا کنیــد؟

حــال بــا توجــه بــه خاصیــت همنهشــتی و جمــع
کــردن طرفیــن داریــم.

( mod 9 ) .

N ≡ a + b + c + + q + r

بعــد از ابــداع نمــاد همنهشــتی بســیاری از قضایایی
کــه تــا آن زمــان بــه صورتهــای دیگــر شــناخته
شــده بودنــد ،فــورا دوبــاره بــه زبــان همنهشــتی بیــان
شــدند .یــک مثــال مناســب قضیــه ویلســون اســت،
کــه بــه صــورت زیــر مطــرح شــده بــود.
اگــر  pعــددی اول باشــد آنــگاه مقــدار زیــر عــددی
کامــل خواهــد بــود.
1 × 2 × 3 ×…× ( p − 1) + 1
p

امــروزه قضیــه ویلســون بــا نمــاد همنهشــتی ،بــا
مفروضــات فــوق بــه صــورت زیــر مطــرح میشــود

( mod p ) .

( p − 1)!+ 1 ≡ 0

عدد نه در الگوهای دیگر اعداد

سیســتم اعــداد دارای ویژگیهــای جالــب و
شــگفتانگیزی اســت ،پیــدا کــردن و کشــف ایــن
زیباییهــا و الگوهــا بســیار دلچســپ اســت .بــرای
مثــال عــدد ســه رقمــی  512برابــر اســت بــا مجمــوع
3
3
ارقــام آن بــه تــوان ســه ، 512= (5 + 1 + 2) = 8 ،آیــا

اعداد چرخهای و  9

از اعــداد بســیار جالــب اعــداد چرخــهای (cyclic
 )numberهســتند ،کوچکتریــن عــدد چرخــهای
ش رقمــی  142857اســت ،اگــر
شــناخته شــده عــدد شـ 
ایــن عــدد را در اعــداد  ۵ ،۴ ،۳ ،۲و  ۶ضــرب کنیــم،
حاصــل یــک جایگشــت چرخـهای از خــود آن خواهــد
بــود .مثــا 428571
=  ، 142857 × 3در حقیقــت
دورە گــردش  142857اســت.
معکــوس عــدد  7دارای
ٔ
دورە
دارای
p
ـوس
ـ
معک
ـگاه
ـ
آن
اگــر  pعــدد اول باشــد
ٔ
1
ـم دارد= 0.142857 .
گردشــی اســت که حداکثــر  p - ۱رقـ
7
 .از ویژگیهــای عــدد چرخشــی  142857و ارتبــاط آن
بــه  ،9میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد.
از ضــرب آن در ( 7و مضربهــای  7بــا اعمــال
تغیــرات مشــخص) حاصــل بــه صــورت عــدد مرکــب از
رقمهــای  9اســت.
= 142857 × 7
999999.

همچنیــن بــه جمعهــای زیــر مربــوط بــه عــدد
 142857دقــت کنیــد.

میتوانیــد عــددی دیگــر بــا ایــن ویژگــی پیــدا کنیــد؟
اولیــن عــددی کــه ایــن ویژگــی را دارد  81اســت

آشتی با ریاضیات
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سایر ویژگیهای عدد 9
عدد نه در عددشنایس و تمدنها

بــرای «عددشناســی» تعاریــف و تفســیرهای مختلفــی
اســت .در  Numberologyعددشناســی عبــارت اســت
از اعتقــاد بــه رابطــه الهــی یــا عرفانــی بیــن یــک عــدد
و یــک یــا چنــد واقعــه همزمــان .یــا در تعریــف دیگــر،
عددشناســی یعنــی تفســیر اعــداد بواســطه شــناخت
اعــداد (داشــتن علــم اعــداد) و شــهود .همچنیــن
عددشناســی بــه عنــوان مطالعــهی ارزش عــددی
حــروف در کلمــات ،اســامی و ایدههاســت.
اهمیــت عــدد را میتــوان در جملــهی معــروف
فیثاغــورس کــه میگویــد« ،عــدد بــر جهــان حکــم
فرمانــی میکنــد» ،پــی بــرد .امــروزه میتــوان
گفــت همــه چیــز بــر مبنــای اعــداد و ارقــام اســت،
از تخصیــص کدملــی ،شــماره تلفــن و حســاب افــراد
گرفتــه تــا رمزنگار یهــا ،کدنویســیها ،تابلوهــای
بــازار ســرمایه و هــزاران مــورد دیگــر.
شــاید امــروزه بیشتریــن واژهی کــه در تمــام دنیــا
بــه صــورت واحــد تلفــظ میشــود و هــر روز مــا بــا
آن ســر و کار داریــم« ،گــوگل» اســت؛ ایــن یــک واژه
باســتانی و کهــن نیســت ،در ســال  1920ادوارد کاســنر
(  )Edward Kasnerریاضــیدان معــروف آمریکایــی
کــه بــه همــراه دو بــرادزاده کوچــک خــود در مســیر
پارکــی قــدم میزدنــد ،وی از آنهــا پرســید کــه بــرای
اعــداد خیلــی خیلــی بــزرگ چــه اســمی پیشــنهاد
میدهیــد ،بــرادزاده کوچکتــر بنــام میلتــون
ســیروتا ( ،)Milton Sirottaکــه فقــط  9ســال داشــت،
اســم «گــوگال» ( )Googolرا پیشــنهاد داد .کاســنر در
کتــاب  Mathematics and the Imaginationعــدد
بســیار بــزرگ  10100را یــک گــوگال معرفــی کــرد .در
ســال  1996لــری پیــج ( )Larry Pageو ســرگئی بریــن
( )Sergey Brinکــه دانشــجوی دکتــری دانشــگاه
اســتنفورد بودنــد ،ایــن نــام را بــرای موتــور جســتجوگر
خــود قــرار دادنــد .قبــل از  Googleآنهــا نــام
BackRubانتخــاب کــرده بودنــد.
ضربالمثلهــای زیــادی اســت کــه در آن از عــدد نــه
اســتفاده میشــود بــرای نمونــه در فرهنــگ خودمــون
از اصطــاح «هشــت در گــرو نــه بــودن» اســتفاده
میکنیــم .در اینجــا چنــد نمونــه از ضربالمثلهــای
رایجــی کــه از عــدد نــه اســتفاده شــده اســت را بیــان
میکنیــم.
ضربالمثل چینی
The dragon has nine sons, each different
from the others.
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مرداد ۱۳۹۸

ضربالمثل چینی
Among ten matchmakers only nine will lie.
ضربالمثل اسپانیایی
Marriage is a sack full of ninety-nine snakes
and one eel.
ضربالمثل کردی
Give nine, save ten.
ضربالمثل آلمانی
A cat has nine lives, as the onion seven skins.
ضربالمثل فرانسوی
Nine tailors make a man.
بعضــی از عالقهمنــدان بــه کشــف معجــزات
عــددی در کتــاب آســمانی قــرآن ،نیــز بــه برخــی از
ویژگیهــای عــدد نــه ،اشــاره کردنــد .بــرای نمونــه
عــدد ابجــد انســان  162اســت ،عــدد ابجــد قــرآن 351
و مــوارد اســامی مقــدس ماننــد مهــدی ،فاطمــه کــه
عــدد ابجــد آنهــا مضربــی از  9اســت.

...ادامه مقاله را در شماره بعدی بخوانید!
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در هر شماره ۵۰٪  ،از عایدات این نشریه و کمکهای عالقمندان
به آن به موسسه نیکوکاری  RPتعلق خواهد گرفت.
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