ﺷﻤﺎرۀ اﺳ ﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
۲۳۲۲- ۳۶۶۹

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣـﮥ ﺗﺎرﯾـ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری دورۀ اﺳﻼﻣ

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤـﺎرۀ اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٨
ﺷﻤﺎرۀ ﭘﯿﺎﭘﯽ١۵ :
ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز:
ﻣﺪ ﺮ ﻣﺴ ﻮل:
ﺳﺮدﺑﯿﺮ:
ﻣﺪ ﺮ داﺧﻠﯽ:
و ﺮاﺳ ﺎر :ﭘﻮﯾﺎن رﺿﻮاﻧﯽ

ﻣﺆﺳﺴﮥ ﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب
اﮐﺒﺮ ا ﺮاﻧﯽ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی
زﯾ ﺐ ﮐﺮﯾﻤﯿﺎن

اﺟﺮای ﺟﻠﺪ :ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎﻧﯽ

ّ
ﻣﺪ ﺮ ﻓﻨﯽ و اﻣﻮر ﭼﺎپ :ﺣﺴ ﻦ ﺷﺎﻣﻠﻮﻓﺮد
ﻫﻤ ﺎران ﻋﻠﻤ
ﺣﺴﻦ اﻣﯿﻨﯽ * ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻬﻠﻮل * ﭘﻮﯾﺎن رﺿﻮاﻧﯽ * ﺣﻨﯿﻒ ﻗﻠﻨﺪری * ﯾﻮ ﺲ ﮐﺮاﻣﺘﯽ * اﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﮔﻤﯿﻨﯽ
ﺷﻤﺎﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪیﻓﺮ * ﯾﻮ ﺲ ﻣﻬﺪوی * ﺳﺠﺎد ﻧﯿﮏ ﻓﻬﻢ ﺧﻮبروان
ﻣﺸﺎوران ﻋﻠﻤ

ﺮو ﺰ اذﮐﺎﺋﯽ * ﯾﻮﺳﻒ ﺛﺒﻮﺗﯽ * ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺣﯿﺪرزادﻩ
ﻣﺤﻤﺪا ﺮاﻫﯿﻢ ذاﮐﺮ * ﺣﺴﻦ ﻃﺎرﻣﯽ * ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺰدی
ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻘﻖ * ﺣﺴ ﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽﻫﻤﺪاﻧﯽ * ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻧﺎﻃﻖ * ﺳ ﺪﺣﺴ ﻦ ﻧﺼﺮ

ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎﯾﻒ )ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن( * ﺟﺎن ﻟﻨﺎرت ﺮﮔﺮن )ﮐﺎﻧﺎدا( * ﮔﻠﻦ وان ﺮوﻣﻠﻦ )ﮐﺎﻧﺎدا( * اﺣﻤﺪ ﺟﺒﺎر )ﻓﺮا ﺴﻪ(
ﺳﺮﮔﯽ دﻣﯿﺪوف )روﺳ ﻪ( * رﺷﺪی راﺷﺪ )ﻓﺮا ﺴﻪ( * ﺟﻤﯿﻞ رﺟﺐ )ﮐﺎﻧﺎدا( * ﺳﺮیراﻣﻮﻻ ﺳﺎرﻣﺎ )آﻟﻤﺎن( * ژاک ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ )ﺳﻮ ﺲ(
ﺟﻮرج ﺻﻠﯿﺒﺎ )اﻣﺮﯾﮑﺎ( * ﺣﮑﯿﻢ ﺳ ﺪ ﻇﻞاﻟﺮﺣﻤﺎن )ﻫﻨﺪ( * رادا ﭼﺎران ﮔﻮﭘﺘﺎ )ﻫﻨﺪ( * رﯾﭽﺎرد ﻟﻮرچ )اﻧﮕﻠﺴ ﺎن(
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻮاﻟﺪی )ﺳﻮرﯾﻪ( * ﯾﺎن ﭘ ﺘﺮ ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ )ﻫﻠﻨﺪ( * ﻣﯿﭽﯿﻮ ﯾﺎﻧﻮ )ژاﭘﻦ(

ﺗﺼﻮ ﺮ ﺸﺖ ﺟﻠﺪ :روی ﺟﻠﺪ ﭼﺎپ ﻋﮑﺴﯽ دﺳ ﻮراﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ،ﺗﻬﺮان.۱۳۹۸ ،
ﺸﺎﻧﯽ ﻣﺠﻠﻪ :ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن دا ﺸﮕﺎﻩ و اﺑﻮرﯾﺤﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮوردﯾﻦ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،١١٨٢ﻃﺒﻘﮥ ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎرۀ ١٦
ﮐﺪ ﺴ ﯽ ١٣١٥٦- ٩٣٥١٩ :ﺗﻠﻔﻦ ٦٦٤٩٠٦١٢ :دورﻧﮕﺎر٦٦٤٠٦٢٥٨ :
www.mirasmaktoob.ir
miraselmi@mirasmaktoob.ir / miraselmi90@gmail.com

ﺑﻬﺎ ۲۰٫۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(15ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۸

١١۴

ﻳﻚ ﻛﺘﺎب دﻳﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺮدﺳﺘﯽﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﻮﮐﻠ ﺻﺎﺑﺮی

١

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎزی در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﻔﺔاﻟﻐﺮاﺋﺐ ] [١را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهام ] .[٢ﺣــﺎل
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ دو ﺑﺎب اول آن ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﺗﺮدﺳﺘﯽ رﯾﺎﺿﯽ ٢ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻟﻄﺎﯾﻒاﻟﺤﺴﺎب ] [۳ﻧﺎم دارد و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﻻﻫﯿﺠﯽ ﻓﯿﻠﺴﻮف ،ﻓﻘﯿﻪ ،ﻣﺘﮑﻠﻢ و
رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮﯾﻪ اﺳﺖ .ﻻﻫﯿﺠﯽ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﯿﺮداﻣﺎد و ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ ،ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻗﺮ
ﻣﺠﻠﺴﯽ و ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮد .او ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﮐﻼم ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻤﺎء
ﻧﻮﺷﺘﻪ و وﻓﺎﺗﺶ ﺣﺪود ﺳﺎل  ١٠٩٠ﻗﻤﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی او ﻟﻄﺎﯾﻒاﻟﺤﺴﺎب
ﻧﺎم دارد ﮐﻪ آن را ﭘﺲ از ﺗﺮك اﺻﻔﻬﺎن و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زادﮔﺎﻫﺶ ﻻﻫﯿﺠﺎن در ﺳﺎل  ١٠٣٣ﻗﻤــﺮی ﻧﻮﺷــﺘﻪ
اﺳﺖ .دو ﺑﺎب اول ﻟﻄﺎﯾﻒاﻟﺤﺴﺎب از ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎزی اﻫﻤﯿﺖ دارد ،زﯾﺮا ﺑﻪ رﺷﺘﻪای از ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎزی
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ذﻫﻦ ﮔﺮاﯾﯽ ٣ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺎب اول ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺖ
ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ روش رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ در ﮐﺪام دﺳﺖ اﺳﺖ و در اﺻﻄﻼح ﺷﻌﺒﺪه
ﺑﺎزی آن را ﻏﯿﺐ ﮔﻮﯾﯽ ٤ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺑﺎب دوم ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ذﻫــﻦ دارﻧــﺪ و در
اﺻﻄﻼح ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎزی آن را ذﻫﻦ ﺧ ﻮاﻧﯽ ٥ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨ ﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻦ دو ﺑﺎب ﻣﯽﭘﺮدازم:٦
ﺑﺎب اول :در ﻣﻮرد ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در دﺳﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﻪ ﻣ دارﻧﺪ.

 -١از ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮑﻪ ﯾﺎ اﻧﮕﺸﺘﺮ در ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎﻧﺶ ﭘﻨﻬــﺎن ﮐﻨــﺪ .ﺳــﭙﺲ ﺑـﺮای
 .١ﻣﺮوج ﻋﻠﻢ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ،ﻣﺆﻟﻒ و ﻣﺘﺮﺟﻢ ،persidex@hotmail.com ،اﻋﺪاد درون ﻗﻼب ][ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
 .٦ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﺼﺤﺢ ﻟﻄﺎ ﯾﻒاﻟﺤﺴﺎب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار اﺳﺖ.

2. mathemagic
3. mentalism
4. clairvoyance
5. mind reading
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دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﮑﻪ در آن اﺳﺖ ،ﻋﺪد  ۴و ﺑﺮای دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻋﺪد  ٣را در ذﻫﻦ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨــﺪ .ﺣــﺎل
ﻋﺪد دﺳﺖ راﺳﺖ را در  ٢ﺿﺮب و ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺎ ﻋﺪد دﺳﺖ ﭼﭗ ﺟﻤــﻊ ﮐﻨــﺪ .ﺳــﭙﺲ ﺑﺨﻮاﻫﯿــﺪ ﮐــﻪ
ﻣﺠﻤﻮع را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ  ٢ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺴﺮی ﺑﻮد ،اﻧﮕﺸﺘﺮ در دﺳﺖ راﺳﺖ اوﺳﺖ و اﮔﺮ ﻋﺪد
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮد ،اﻧﮕﺸﺘﺮ در دﺳﺖ ﭼﭗ اوﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب  ٢ﺑﻪ ﺟﺎی  ٤و  ١ﺑﻪ ﺟﺎی  ٣ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم داد.
 -٣اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﺎزی دوم اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮ در آن اﺳﺖ ﻋــﺪد  ١و ﺑــﺮای دﺳــﺖ
ﺧﺎﻟﯽ ﻋﺪد  ٢را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﻋﺪد دﺳﺖ ﺣﺎوی اﻧﮕﺸﺘﺮ را در  ٢ﺿــﺮب و ﺣﺎﺻــﻞ را ﺑــﺎ ﻋــﺪد
دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺣﺎﺻﻞ زوج ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﮕﺸﺘﺮ در دﺳﺖ راﺳﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻓــﺮد ﺑﺎﺷــﺪ در
دﺳﺖ ﭼﭗ اﺳﺖ.
 -۴از ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﮐﻨــﺪ .ﺳــﭙﺲ اﻧﮕﺸــﺘﻬﺎی دﺳــﺖ
راﺳﺖ را از اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﻚ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﺷﻤﺎرۀ  ۵ﺷﻮد .ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ ﯾﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﮕﺸﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮ در آن اﺳﺖ ﻋﺪد  ۴را ﻓﺮض ﮐﻨـ ﺪ .ﺑــﺮای ﻫــﺮ اﻧﮕﺸــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺎﻻی آن ﺗــﺎ
اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ اﺳﺖ ﻋﺪد  ٣را ﺑﻪ ﻋﺪد  ۴اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮای ﻫﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آن ﺗﺎ اﻧﮕﺸﺖ
ﮐﻮﭼﻚ اﺳﺖ ﻋﺪد  ٢را ﺑﻪ آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ .ﻣﺠﻤﻮع را از او ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮع  ١٢ﺑﻮد اﻧﮕﺸﺘﺮ در اﻧﮕﺸﺖ
ﺷﺴﺖ اﺳﺖ ،اﮔﺮ  ١٣در اﻧﮕﺸﺖ ﺳﺒﺎﺑﻪ ،اﮔﺮ  ١۴در اﻧﮕﺸﺖ وﺳﻄﯽ ،اﮔﺮ  ١۵در اﻧﮕﺸﺖ ﺣﻠﻘﻪ و اﮔﺮ
 ١۶ﺑﻮد در اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﻚ اﺳﺖ.
 -۵اﮔﺮ اﻧﮕﺸﺘﺮی در ﯾﮑﯽ از ده اﻧﮕﺸﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑ ﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐــﻪ در ﮐــﺪاﻣﯿﻦ اﻧﮕﺸــﺖ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮف راﺳﺖ ﺧﻮدش ﺑﺮای ﻫﺮ اﻧﮕﺸﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮ در آن اﺳﺖ و اﻧﮕﺸﺖ
ﺣﺎوی ﺣﻠﻘﻪ ﻋﺪد  ٢و ﺑﺮای ﺑﻘﯿﮥ اﻧﮕﺸﺘﺎن دو دﺳﺖ ﻋﺪد  ١ﻓﺮض ﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ و
ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد را ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﻋﺪد  ١٠را از آن ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ و از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ او ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﮕﺸﺘﯽ ﮐﻪ
رﺳﯿﺪﯾﺪ اﻧﮕﺸﺘﺮ در آن اﺳﺖ.
 -۶ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۵اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ از اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﺗﺎ اﻧﮕﺸﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﺸــﺘﺮ در آن
اﺳﺖ ﺑﺸﻤﺎرد و ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،٢ﺑﻪ آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ .ﺑﻌﺪ ﻣﺠﻤﻮع آن را در ﻫﺮ ﻋﺪدی
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،٣ﺿﺮب ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب را از او ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ .ﺑﻌﺪ ﺣﺎﺻﻞﺿــﺮب ﻋــﺪد
اﺿﺎﻓﻪ ﺷ ﺪه و ﻋﺪد ﺿﺮب ﺷﺪه در آن ﯾﻌﻨﯽ  ٢در  ٣را ﮐﻪ  ۶اﺳﺖ از آن ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﻋﺪد ﺿــﺮب
ﺷﺪه در آن را ،ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ  ٣اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﭘﯽ از آن ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻋﺪد ٣
را از آن ﮐﻢ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﺸﻤﺎر ﯾﺪ .ﻫﺮ ﻋﺪدی از ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ،از اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ
ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺘﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮ در آن اﺳﺖ.

١١۵

١١۶

اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻫــﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ
ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ دارد ﺗﻄﺒﯿﻖ داد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ،ﺷــﻤﺎرۀ روزﻫــﺎی ﻣﺎﻫﻬــﺎ،
ﺳﯿﺎرهﻫﺎی ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﺷﻤﺴﯽ ،ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ اﻓﺮاد ﮐﻪ
ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -٧ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﺎم ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﻨﻬــﺎن
ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺮف اول ﻧﺎم آن
ﭼﯿﺰ را ﺑﯿﻨﺪازد و ﺑﻘﯿﮥ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﺑﺠﺪ
ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺣﺮف دوم را از ﻧﺎم
آن ﭼﯿﺰ ﺑﯿﻨﺪازد و ﺑﺎﻗﯽ ﺣﺮوف را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﺑﺠﺪ
ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ،و ﺑــﻪ ﻫﻤــﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ﺗــﺎ
ﺣﺮف آﺧﺮ آن ﻧﺎم اداﻣﻪ دﻫﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻫﻤـﮥ اﯾــﻦ
اﻋﺪاد را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻋــﺪد را ﺑــﺮ
ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف ﻣﻨﻬﺎی  ١ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
اﮔﺮ آن ﻧﺎم  ۵ﺣﺮف داﺷﺖ ،ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎم را ﺑﺮ  ۴ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ( .ﺳﭙﺲ از اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮوف ﻧﺎم ﻏﯿﺮ از ﯾﻚ ﺣﺮف ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻓﻮق ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﻢ ﮐﻢ ﻣﯽ
١
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺮف ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ .ﻫﺮ ﻋﺪد در ﺣﺴﺎب اﺑﺠﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﻚ ﺣﺮف اﺳﺖ.
ﺑﺎب دوم :در ﻣﻮرد ﭼﻴﺰﻫﺎﯾﻰ ﻛﻪ در ذﻫﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﺎه ﻣ دارﻧﺪ

 -١اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﺪدی ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ آن ﻋﺪد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﮕﻮ ﯾﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻋﺪد را
دوﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻋﺪد  ٣را ﺑﻪ آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ .ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ دو ﻋﺪد را در  ۶ﺿﺮب ﮐﻨــﺪ .ﺳــﭙﺲ از اﯾــﻦ
ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻋﺪد  ١٨را ﮐﻢ ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻋﺪد ﺑــﻪ دﺳــﺖ آﻣــﺪه را ﺑــﺮ دوازده
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿ ﺪ .ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﻤﺎن ﻋﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ او ﻋﺪد  ٢٠) 2026و دو داﻧﮓ( را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،آن را دوﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ ﺗــﺎ
 40 46ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ ﻋﺪد  ٣را ﺑﻪ آن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﺗﺎ  43 64ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ در  ۶ﺿﺮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐــﻪ ﻣــﯽ ﺷــﻮد
 .٢۶٢از اﯾﻦ ﻋﺪد  ١٨را ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  ٢۴۴و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .اﮔﺮ آن را ﺑﺮ دوازده ﺗﻘﺴﯿﻢ
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 2026ﮐﻪ او در ذﻫﻦ ﺧﻮد دارد.

 .١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ اﺑﺠﺪ )ﺣﺴﺎب ﺟﻤﻞ(« در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ.

ﻳﻚ ﻛﺘﺎب دﻳﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺮدﺳﺘﯽﻫﺎی رﯾ ﺎﺿﯽ

 -٢در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ آن ﺷﺨﺺ اﮔﺮ ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ را ﻓﺮض ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آن ﻋﺪد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن ﻋﺪد را در  ۴ﺿﺮب ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﻋﺪدی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﯾﻚ ﭼﻬﺎرﻣﺶ را از آن ﮐﻢ ﮐﻨﺪ و ﻋﺪد
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣ ﺪه را در  ١٠ﺿﺮب ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﻋﺪد ٣٠ ،ﺗﺎ  ٣٠ﺗﺎ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎ آﻧﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﻋﺪد  ٣٠از آن ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﮐﻪ  ٣٠را از آن ﻋﺪد ﮐﻢ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻫﻤﺎن
ﻋﺪد ﻣﻔﺮوض اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ او ﻋﺪد  ۵را ﻓﺮض ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،آن را در  ۴ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ  ٢٠ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ .ﯾــﻚ
ﭼﻬﺎرﻣﺶ را ﮐﻪ  ۵ﺑﺎﺷﺪ از آن ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ١۵ ،ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ در  ١٠ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐــﻪ ﻣــﯽ ﺷــﻮد
 .١۵٠او اﯾﻦ ﻋﺪد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﻋﺪد  ٣٠را از آن ﮐﻢ ﮐﻨﯿــﺪ .ﭘــﺲ
ﻋﺪدی ﮐﻪ ﻓﺮض ﮐﺮده  ۵اﺳﺖ.
 -٣اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﯿﻨﯽ دارد و ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺷــﻤﺎره ﮔــﺬاری ﮐــﺮد ﯾﮑــﯽ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺳﯿﺎرات ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﺷﻤﺴﯽ ،ﯾﺎ روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ،ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎل و ﻏﯿﺮه .ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ
از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ آنﭼﻪ را در ذﻫﻦ دارد ﺑﺸﻤﺎرد و ﺑﺮای ﻫﺮﯾﻚ ﻋﺪد  ٣را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﭼﯿــﺰ ﺑﺮﺳــﺪ و
آﻧﻬﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﻋﺪد  ٢را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺠﻤﻮع اﯾــﻦ
دو ﻋﺪد را ﺑﮕﻮﯾﺪ .آﻧﮕﺎه ﻣﺎ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را از ﻋﺪدی ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺮ ﻋﺪدی ﮐﻪ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ از اﺑﺘﺪای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ او در ذﻫﻦ دارد ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ از ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﺷﻤﺴﯽ )ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب ﻓﻘﻂ ﻫﻔــﺖ ﺳــﯿﺎرۀ ﻣــﺎه ،ﻋﻄــﺎرد،
زﻫﺮه ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﺮﯾﺦ ،ﻣﺸﺘﺮی ،و زﺣﻞ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ( او زﻫﺮه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎره
اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آن ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ از اول ﺗﺎ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺸﻤﺎرد ،و ﺑﻪ
ازای ﻫﺮﯾﻚ ﻋﺪد  ٣و ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﻋﺪد  ٢را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ٣ﺿﺮب در ) ٣ﯾﻌﻨﯽ  (٩ﺑﻪ اﺿﺎﻓﮥ ۴
ﺿﺮب در ) ٢ﯾﻌﻨﯽ  (٨ﻣﯽ ﺷﻮد  .١٧دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﺷﻤﺴﯽ ﮐﻪ  ٧اﺳﺖ  ١۴ﻣﯽﺷــﻮد .آن را از
 ١٧ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺷﻮد  .٣ﭘﺲ ﺳﯿﺎرهای ﮐﻪ او اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ﺳﯿﺎرۀ زﻫﺮه اﺳﺖ.
 -۴اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮی از ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ٧ﺑﺎب اول اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻧﺎم ﮐﺴﯽ را در ذﻫــﻦ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺮف اول آن اﺳﻢ را ﺣﺬف ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ﺣﺮوف را ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب اﺑﺠﺪ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺣﺮف دوم را ﺣﺬف ﮐﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻗﯽ ﺣﺮوف را ﺑﻪ ﺣﺴــﺎب
اﺑﺠﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺣﺮف ﺳﻮم ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ .ﻣﺎ اﻋﺪاد ﺣﺎﺻﻞ را ﺟﻤﻊ و ﺑﺮ  ٢ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﭙﺲ اﻋﺪادی ﮐﻪ را ﭘﺲ از ﺣﺬف ﻫﺮ ﺣﺮف ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد از اﯾﻦ ﻋﺪد ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺎﻧــﺪ ﺑــﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ذﻫﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ او ﻧﺎم ﻋﻠﯽ را در ذﻫﻦ داﺷﺖ .وﻗﺘﯽ ﻋﯿﻦ را ﺣﺬف ﮐﻨﺪ ،ﻣﺠﻤﻮع دو ﺣــﺮف ﺑﻌــﺪی
 ۴٠ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﻻم را ﺣﺬف ﮐﻨﺪ ،ﻣﺠﻤﻮع دو ﺣﺮف ﺑﻌﺪی  ٨٠ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﯾﺎء را ﺣﺬف ﮐﻨــﺪ،

١١٧

١١٨

ﻣﺠﻤﻮع دو ﺣﺮف دﯾﮕﺮ  ١٠٠ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ اﻋﺪاد  ٢٢٠ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﺑﺮ دو
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد  ١١٠ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .اﮔﺮ از اﯾﻦ ﻋﺪد  ۴٠ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮف ﻻم و ﯾﺎء اﺳﺖ ﮐﻢ ﺷﻮد ٧٠
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﯿﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮ  ٨٠ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﯿﻦ و ﯾﺎء اﺳﺖ از  ١١٠ﮐﻢ ﺷﻮد
 ٣٠ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻم اﺳﺖ و اﮔﺮ  ١٠٠ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋــﯿﻦ و ﻻم اﺳــﺖ از  ١١٠ﮐــﻢ ﺷــﻮد ١٠
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﺎء اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺎم ﻋﻠﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.
 -۵اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺤﯽ در ذﻫﻦ داﺷﺖ ،ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﺑﮕﻮ ﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺼــﻒ آن ﻋــﺪد را ﺑــﻪ آن
ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ  .ﺳﭙﺲ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺴﺮی دارد؟ اﮔﺮ ﮐﺴﺮی داﺷﺖ آن را ﺑﻪ ﻋﺪد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﺮد ﮐﻨﺪ و ﻋﺪد  ١در
ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارد )اﮔﺮ ﮐﺴﺮی ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ( .ﺳﭙﺲ ﻧﺼﻒ ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ و ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ
ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺴﺮی داﺷﺖ؟ اﮔﺮ ﻋﺪد ﮐﺴﺮی ﺑﻮد ،آن را ﺑﻪ ﻋﺪد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﺮد ﮐﻨﺪ و ﻋﺪد  ٢را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑــﻪ
ﻋﺪد  ١اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻋﺪد  ٩را ﭘﯿﺎﭘﯽ از ﺣﺎﺻﻞ اﺧﯿﺮ ﮐﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ ﻋﺪد  ٩را از
آن ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﺪد ﻫﺎی  ۴را ﺑﻪ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ذﻫﻦ دارﯾﺪ ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑــﻪ او ﺑﮕﻮﯾــﺪ ﻋــﺪد ﺑــﻪ
اﻧﺪازهای اﺳﺖ ﮐﻪ  ٩را از آن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮐﻢ ﮐﺮد .ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ اﻋﺪادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﯾــﺪ ﻋــﺪدی
اﺳﺖ ﮐﻪ او در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻣﺜﺎل :ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ او ﻋﺪد  ٧را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎر اول ﮐﻪ ﻧﺼﻒ اﯾــﻦ ﻋــﺪد را ﺑــﻪ ﺧــﻮدش
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ١٠/۵ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ  ١١ﮔﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺷﻤﺎ ﻋﺪد  ١را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻧﮕــﻪ
ﻣﯽدارﯾﺪ( .ﺑﺎر دوم  ١١را ﻧﺼﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺪد ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ و  ١۶/۵ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ
 ١٧ﮔﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺷﻤﺎ  ٢را ﺑﻪ  ١اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ  ٣را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ( .او ﻓﻘﻂ ﯾﻚ ﺑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  ٩را از
 ١٧ﮐﻢ ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ  ۴را ﺑﻪ  ٣اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﺪد  ٧را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ) .اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻐﺮاﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﯾﻮب ﺣﺎﺳﺐ ﻃﺒﺮی ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ(.
 -۶روش دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در ذﻫﻦ دارد :ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻋﺪد را در ذﻫﻦ ﺑــﻪ دو
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ را ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻫﺮﯾﻚ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ را دوﺑﺎر در
ﻫﻢ ﺿﺮب ﮐﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮع را ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺬر ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ دو ﻋﺪد ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪدی اﺳﺖ
١
ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ در ذﻫﻦ دارد.
 -٧اﮔﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺳﻪ ﻋﺪد ﻣﺘﻔﺎوت در ذﻫﻦ دارﻧﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﭼﻪ ﻋﺪدی اﻧﺘﺨــﺎب
ﮐﺮد هاﻧﺪ ،از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻋﺪد را ﺑﺎﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻋﺪد را ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ
ﻋﺪد اﺻﻠﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ در ﺧﻮدش ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮ ﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪدی را ﮐﻪ در ذﻫـﻦ
دارد در  ٢ﺿﺮب ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪدش را در ﻋﺪدی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﺪد اﺻﻠﯽ اﺳﺖ
 .١در اﯾﻨﺠﺎ اﺗﺤﺎد  (a + b)2 = a2 + b2 + 2abﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ:
 -۱ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﯾﻮب ﺣﺎﺳﺐ ﻃﺒﺮی ،ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻐﺮاﺋﺐ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺟﻼل ﻣﺘﯿﻨﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﻣﻮزه و ﻣﺮﮐــﺰ
اﺳﻨﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،١٣٩١ ،ﺗﻬﺮان.
 -۲ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﺻﺎﺑﺮی» ،ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻐﺮاﺋﺐ« ]ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب[ ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ
دوم ،ﭘﺎﯾ ﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،١٣٩٣ص .۱۸۰-۱۶۲
 -۳ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﻻﻫﯿﺠﯽ ،ﻟﻄﺎﯾﻒاﻟﺤﺴﺎب ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷــﺶ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﺎﻗﺮی ،ﻣﺮﮐــﺰ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻣﯿـﺮاث
ﻣﮑﺘﻮب ،١٣٨٩ ،ﺗﻬﺮان.

ﻳﻚ ﻛﺘﺎب دﻳﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺮدﺳﺘﯽﻫﺎی رﯾ ﺎﺿﯽ

ﺿﺮب ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ﺑﮕﻮ ﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪدش را در ﻋﺪد اﺻﻠﯽ ﺿﺮب ﮐﻨﺪ .ﺳــﭙﺲ از آﻧﻬــﺎ ﺑﭙﺮﺳــﯿﺪ ﮐــﻪ
ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ﭼﻨﺪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻋﺪدی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ از ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻋﺪد اﺻﻠﯽ در ﺧﻮدش ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﺮ ﻋﺪدی ﮐﻪ  ٢ﺷﻤﺎره ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﺪد اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺤﯿﺢ ،ﻋــﺪد
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪدش را دوﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋــﺪدش را در
ﻋﺪدی ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪد اﺻﻠﯽ ﻣﻨﻬﺎی  ١ﺿﺮب ﮐﺮده ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮع دو ﻋﺪد اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ را از ﻋﺪد اﺻﻠﯽ ﮐﻢ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﻋﺪد ﮐﺴﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺪدش را در ﻋﺪد اﺻﻠﯽ ﺿﺮب ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻪ ﻋﺪد اﺣﻤﺪ و ﻣﺤﻤﻮد و ﻗﺎﺳﻢ  ١٢اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻋﺪد اﺻــﻠﯽ ﻣﯽﻧــﺎﻣﯿﻢ و
در ﺧﻮدش ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و  ١۴۴ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .اﮔﺮ ﻋﺪد اﺣﻤﺪ  ٨ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ آن را
دوﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﺪ ١۶ ،ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﮐﻪ ﻋﺪد  ٣را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ ﮐــﻪ ﻋــﺪدش را
در ﯾﮑﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﺪد اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ  ١١ﺿﺮب ﮐﻨﺪ ٣٣ ،ﻣﯽﺷﻮد .و اﮔــﺮ ﺑــﻪ ﻗﺎﺳــﻢ ﮐــﻪ ﻋــﺪدش  ١ﺑــﻮد
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ در ﻋﺪد اﺻﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ  ،١٢ﺿﺮب ﮐﻦ ١٢ ،ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﺪد ﺑــﻪ دﺳــﺖ
آﻣﺪه  ۶١ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ آن را از ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻋﺪد اﺻﻠﯽ در ﺧﻮدش ﮐﻪ  ١۴۴اﺳــﺖ ﮐــﻢ ﮐﻨــﯿﻢ٨٣ ،
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﺪد را ﺑﺮ  ١٠ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ  ٢ﻋﺪد ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﺪد اﺻﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳــﺖ ،ﻋــﺪد  ٨ﺑــﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻋﺪد  ٣اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺪد اﺣﻤــﺪ  ٨ﺑــﻮده اﺳــﺖ ﮐــﻪ آن را
دوﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻋﺪد ﻣﺤﻤﻮد  ٣ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺪدی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﺪد اﺻــﻠﯽ ،ﯾﻌﻨــﯽ
 ،١١ﺿﺮب ﮐﺮده ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪدﻫﺎی اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ  ،١١را از ﻋــﺪد اﺻــﻠﯽ ﮐــﻢ ﮐﻨــﯿﻢ  ١ﺑــﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد ﻗﺎﺳﻢ اﺳﺖ .
)اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻢ در ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻐﺮاﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﯾﻮب ﺣﺎﺳﺐ ﻃﺒﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ(.

١١٩

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(15ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۸
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