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ﺑﻬﺎ ۶۰٫۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ﻓﻬﺮﺳﺖ

 ۱ﴎﺳﺨﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻫ اﺳﻼﻣﯽ ۳
ارﯾﮏ ﺑﺮوگ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻧﺮﮔﺲ ﻋﺼﺎرزادﮔﺎن
دﯾﻮﻓﺎﻧﺘﻮس ،ﮐﺮﺟﯽ و ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ دوم ۱۳
ﺟﻔﺮی ا .اوﮐﺲ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﮐﺎوهﯾﺰدی
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ در ﺗﻮﻧﺲ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﻠﻤﺮو ﺪن اﺳﻼﻣﯽ ۴۲
ﻓﺘﺤﯽ ﺟﺮی ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻬﺴﺎ راﻗﺐ
ﻧﮑﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ۵۴
اﺣﻤﺪ دﻻل ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﻮﯾﺎن رﺿﻮاﻧﯽ
دو ﻣ ﮐﻬﻦ ﻓﺎرﺳﯽ درﺑﺎرۀ زﻣﺎنﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻗﺎت ﺎز ۶۵
ﭘﻮﯾﺎن رﺿﻮاﻧﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻧﴪﯾﻦ ﺣﮑﻤﯽ
زﯾﺞ ﺧﻮارزﻣﯽ ۸۳
ﺑﻨﻮ وان داﻟﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ۹۸
ﺣﻨﯿﻒ ﻗﻠﻨﺪری
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب

 ۱۲۷ﺑﺎزﻧﺎﻣﮥ ﻧﺎﴏی

ﺷ ﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪیﻓﺮ

ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ

ﻧﺴﺨﮥ ﺗﺎزهﯾﺎب ﺷﻤﺲاﻟﺤﺴﺎب اﻟﻔﺨﺮی
و اﻧﺘﺤﺎل از اﳌﺮﺷﺪ ﻓﯽ اﻟﺤﺴﺎب ۱۳۱
ﻋﻠﯽ ﺻﻔﺮی آقﻗﻠﻌﻪ
ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

 ۱۳۸واﻟﱰ ﻫﯿﻨﺘﺲ :ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ در آﳌﺎن
اﻧﻮﺷﻪ ﻫﺎدزاد
 ۱۵۵ﺑﺎﻧﻮی ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﻧﻔﯿﺴﻪ ﻧﻌﯿﻤﯽﭘﻮر
 ۱۵۸درﮔﺬﺷﺖ رﯾﭽﺎرد ﻟﻮرچ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻨﻮ وان داﻟﻦ ،ﻣﻨﺴﻮ ﻓﻮﻟﮑﺮﺗﺲ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی
رﺳﺎﺋﻞ

رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺴﺎب آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ ۱۶۱
ﺳﺎﻫﺎک ﮐﻮﮐﯿﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴﻦ اﻣﯿﻨﯽ
دو رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻬﻦ درﺑﺎرۀ ﻗﻄﺐ ﺎ ۱۷۲
ﭘﱰا گ .اﺷﻤﯿﺪل ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻧﺮﮔﺲ ﻋﺼﺎرزادﮔﺎن

ﺳﺎﻫﺎک ﮐﻮﮐﯿﺎن

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴﻦ اﻣﯿﻨﯽ

٢

آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس ،رﯾﺎﺿﯽدان و ﺗﺎرﯾﺦدان ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺰرﮔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠــﻢ و ادﺑﯿــﺎت
ارﻣﻨﯽ ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯿﻼدی دارد .او ﺗﺤﺖ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺗﻮﺧﯿﮑﻮس ٣ﺑﻮد ،ﮐﻪ در ﻧﻮﺷــﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﭼﻨــﺪﯾﻦ ﺑــﺎر ﺑــﻪ
٥
ﻋﻨﻮان »ﻣﻌﻠﻢ« دوﺳﺘﺎن ﻃﺮاﺑﻮزان ٤از او ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی آﻧﺎﻧﯿﺎ رﺳﺎﻟﻪای ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻣﺴﺌﻠﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ وﺟــﻮد دارد.
اﯾﻦ ارزش ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧــﻮد اﯾــﻦ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺑﻠﮑــﻪ ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﺑــﻪ ﺳــﺒﺐ ﺟﺎﯾﮕــﺎه آنﻫــﺎ در ﺗــﺎرﯾﺦ و
ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎی ارﻣﻨﯿــﺎن در ﺳــﺪهﻫﺎی ﺷﺸــﻢ و ﻫﻔــﺘﻢ ﻣــﯿﻼدی اﺳــﺖ زﯾ ـﺮا اﯾــﻦ ﻣﺴــﺎﺋﻞ از وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎﯾﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ
را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
از اﯾﻦ اﺛــﺮ دو ﻧﺴــﺨﮥ ﺧﻄــﯽ در اﭼﻤﯿــﺎدزﯾﻦ )ارﻣﻨﺴــﺘﺎن( و دو ﻧﺴــﺨﮥ دﯾﮕــﺮ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﮥ ﻣﺮﮐــﺰ
ﻣﺨﯿﺘﺎرﯾﺎن) ٦وﻧﯿﺰ( وﺟﻮد دارد .ﻋﻨﻮان اﺛﺮ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﭼﻨــﯿﻦ اﺳــﺖ» :ﺗﮑﻤﻠــﮥ ﺣﺴــﺎب و اﻧــﻮاع
ﻣﺴﺎﺋﻞ«؛ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای اﺛــﺮ ﻫﻤﺨــﻮان ﻧﯿﺴــﺖ زﯾـﺮا از ﺑﺨﺸــﯽ ﻧﻈــﺮی ﺧﺒــﺮ ﻣﯽدﻫــﺪ ﮐــﻪ
٧
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ آﻧﻨﺪ.
 .١اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪاﯾﺴﺖ از:

Kokian, P. Sahak, “Des Anania von Schirak Arithmetische Aufgaben”, Zeitschrift für die deutsch-österreichischen
Gymnasien, 69 (1919–1920), s. 112–117.

اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻟﻪ از ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﺎﻗﺮی اﺳﺖ.
 .٢ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮانhasanamini@ut.ac.ir ،
 .٣از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻫﻤﺴﻔﺮ ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل .م
 .٤ﺷﻬﺮی در ﺗﺮﮐﯿﻪ
 .٥ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ« در ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۵ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۸ص ۷۱-۵۸؛ و ﻣﻘﺎﻟﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﮔﺮﯾﮕﻮر ﺑﺮوﺗﯿﺎن در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۲۰۰۹ ،۸ص .۱۷-۱
 .٦ﺻﻮﻣﻌﻪ و ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ارﻣﻨﯿﺎن در ﺟﺰﯾﺮۀ ﺳﻦﻻزار وﻧﯿﺰ.
 .٧ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺎﺗﻨﺎداران )اﯾﺮوان( ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ.

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(18ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۹
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١

١۶١

ً
واﺣﺪﻫﺎی ﻃﻮل و وزن در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻓﺎرﺳﯽ وام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺧﻮد آﻧﺎﻧﯿﺎ رﺳﺎﻟﻪای ﺑــﺎ
ﻋﻨﻮان درﺑﺎرۀ اﺑﻌﺎد و اوزان دارد ،اﻣﺎ در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ دو واژه ﮐﻪ در ﻣﺴﺌﻠﮥ  ۱۸ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ اﺷــﺎره ﻧﮑــﺮده
اﺳﺖ :آﭘﺎﮔﺎره ]آﺑﮕﯿﺮ[ و ﻣﺴﻮر ]ﺗﺸﺖ[ .واژۀ اول ﭼﻨــﺎن ﮐــﻪ از واژۀ ﻓﺎرﺳــﯽ آپ ﺑﺮﻣﯽآﯾــﺪ ،ﺑــﻪ ﻣﻌﻨــﺎی
ﻇﺮف ﺑﺰرگ آب اﺳﺖ .واژۀ دوم ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از واژۀ ﺳﻮری ﻣﯿﺴﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺎﺳﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از واژۀ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺼﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی روده و اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء.
ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﯾﮏ و ﻫﺸﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۵۷۲م ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷــﺪن ﻣﺮزﺑــﺎن ﺳــﻮرن
آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی  ۱۹و  ۲۲ﻧﯿﺰ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﮐﺴــﺮﻫﺎ در
ادﺑﯿﺎت ارﻣﻨﯽ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .آﻧﺎﻧﯿﺎ ﮐﻪ در ﯾﻮﻧﺎن آﻣــﻮزش دﯾــﺪه ﺑــﻮد ،از ﻧﻤﺎدﻫــﺎی ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ اﺳــﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮد .ﮐﺴﺮﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻧﯿﻢداﯾﺮه روی آنﻫﺎ ١و ﮐﺴﺮﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮐﺴــﺮﻫﺎی
ﺳﺎده ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﺪ.
-۱

١۶٢

-۲

-۳

از ﭘﺪرم ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در زﻣــﺎن ﺟﻨﮓﻫــﺎی ارﻣﻨﯿــﺎن ﺑــﺎ اﯾﺮاﻧﯿــﺎن ،زاوراک ﮐﺎﻣﺴــﺎراﮐﺎن ﮐﺎرﻫــﺎی
دﻻوراﻧﻪای ﮐﺮد و در ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ،ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑــﻪ ﻟﺸــﮑﺮ اﯾﺮاﻧــﯽ ﺗﺎﺧــﺖ و در ﺑــﺎر اول ﻧﯿﻤــﯽ از
ﻟﺸﮑﺮ آنﻫﺎ را ﮐﺸﺖ ،ﺳﭙﺲ آنﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد و در ﺑﺎر دوم ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻟﺸﮑﺮ آنﻫﺎ را ﮐﺸــﺖ
و ﯾﮏ ﯾﺎزدﻫﻢ را ﻫﻢ در ﺑﺎر ﺳﻮم ﮐﺸﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺨﺠــﻮان ﮔﺮﯾﺨﺘﻨــﺪ ۲۸۰
ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ زﻧﺪهﻣﺎﻧﺪهﻫﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﮐﺸﺘﺎر ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﭘﯿﺶ از ﮐﺸﺘﺎر  ۱۷۶۰ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﻠﺦ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﺗﻌﺪادی ﻣﺮوارﯾﺪ ﺷﺎﻫﻮار ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در ﺑﺎزﮔﺸــﺖ
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﮔﻨﺠﻪ رﺳﯿﺪ و ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮوارﯾﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﺮ داﻧﻪ ﭘﻨﺠــﺎه درم ٢ﻓﺮوﺧــﺖ .ﺳــﭙﺲ ﺑــﻪ
ﻧﺨﺠﻮان آﻣﺪ و ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻣﺮوارﯾﺪﻫﺎ را داﻧﻪای ﻫﻔﺘﺎد درم ﻓﺮوﺧﺖ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دوﯾﻦ ٣ﺑﺮﮔﺸﺖ و
ﯾﮏ دوازدﻫﻢ ﻣﺮوارﯾﺪﻫﺎ را ﻫﺮ داﻧﻪ  ۵۰درم ﻓﺮوﺧﺖ؛ و وﻗﺘﯽ ﻧﺰد ﻣﺎ در ﺷﯿﺮاک آﻣﺪ ۲۴ ،داﻧــﻪ
ﻣﺮوارﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن ،از روی آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮوارﯾــﺪﻫﺎ
ﭼﻨﺪ داﻧﻪ ﺑﻮد و ﭼﻨﺪ درم ارزش ]ﺑﺨﺶ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪۀ[ آنﻫﺎ ﺑﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﻣﺮوارﯾﺪﻫﺎ  ۱۴۴داﻧﻪ ﺑﻮد و ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮوش  ۶۷۲۰ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،از »ﻣﻌﻠﻢ« ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ دزدان وارد ﺗﺎﻻر ﺷﺎم ﻣﺎرﺳﯿﺎن ﺷــﺪﻧﺪ و ﻧﺼــﻒ و ﯾــﮏ ﭼﻬــﺎرم
٤
ﮔﻨﺞ او را رﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺠﻮران ﺳﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ ۴۲۱ ،ﮐﻨﺪﯾﻨﺎر و  ۳۰۰۰و  ۱۰۰۰دﻫﮑــﺎن


ً
 .١ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﺻﻮرت  .۱ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت  3ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .م
 .٢در ﻣﺘﻦ  dramآﻣﺪه ﮐﻪ ﺳﮑﻪ ﻧﻘﺮۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
 .٣در ﻋﺮﺑﯽ دﺑﯿﻞ ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ارﻣﻨﺴﺘﺎن در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و اﻋﺮاب .م
ً
 .٤واﺣﺪﻫﺎی روﻣﯽ ﺑﺮای ﺳﮑﮥ ﻃﻼ ،ﻇﺎﻫﺮا ﻫﺮ ﮐﻨﺪﯾﻨﺎر ) (kendinarﻣﻌﺎدل  ۸۰۰۰دﻫﮑﺎن ) (dahekanﺑﻮده اﺳﺖ .م

-۵

-۶

-۷

-۸

 litr .١واﺣﺪ روﻣﯽ ﺑﺮای ﺳﮑﮥ ﻃﻼ .م
 .٢واﺣﺪ ﻃﻮل در ﻗﺪﯾﻢ ﻧﺰد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﺛﻠﺚ ﻓﺮﺳﻨﮓ ﺑﻮده اﺳﺖ .م
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-۴

ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن از روی اﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﮔﻨﺞ ﭼﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﻨﺞ  ۱۶۸۱ﮐﻨﺪﯾﻨﺎر ﺑﻮد.
ﺷﻬﺮﯾﮥ روﺣﺎﻧﯿﺎن اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﺎ ]از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ[ :ﺷﻤﺎس ﯾﮏ ﭘــﻨﺠﻢ و ﮐﺸــﯿﺶ ﯾــﮏ دﻫــﻢ و
اﺳﻘﻒ  ۲۴۰ﻟﯿﺘﺮ ١درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و  ۲۰۰۰ﻟﯿﺘﺮ ﻫﻢ روﺣﺎﻧﯿﺎن دﯾﮕﺮ .اﮐﻨﻮن ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﺷﻬﺮﯾﻪ روی ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺷﻬﺮﯾﮥ روﺣﺎﻧﯿﺎن  ۳۲۰۰ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮﯾﮥ اﻓﺴﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد :ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮای ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﮕﺎن ،ﯾﮏ ﻫﺸﺘﻢ ﺑـﺮای
ﻣﻬﺘﺮان و  ۱۵۰ﮐﻨﺪﯾﻨﺎر ﺑﺮای ﺑﺎﻗﯽ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن .اﮐﻨﻮن ﺣﺴــﺎب ﮐــﻦ ﮐــﻪ روی ﻫــﻢ رﻓﺘــﻪ ﭼﻨــﺪ
ﮐﻨﺪﯾﻨﺎر اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺷﻬﺮﯾﮥ ﻫﻤﮥ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن  ۲۴۰ﮐﻨﺪﯾﻨﺎر اﺳﺖ.
در ﮐﺸﺘﺰارم ﮐﻠﻢ ﺑﻮد و ﻣﺮدی روﻣﯽ ﺑﺮای آﺳﻮدن ﺳﺮ رﺳﯿﺪ و ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ و ﯾــﮏ ﭘــﺎﻧﺰدﻫﻢ آن
را ﺧﻮرد .وﻗﺘﯽ ﺷﮑﻢﺑﺎرﮔﯽ ﻣﺮد را دﯾﺪم ﺑﯿﺮوﻧﺶ اﻧــﺪاﺧﺘﻢ .ﺑﺮﮔﺸــﺘﻢ و وارﺳــﯽ ﮐــﺮدم۱۱۰ ،
ﺑﻮﺗﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم .ﺣﺎﻻ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﻮﺗﻪ ﮐﻠــﻢ ﺑــﻮده و ﭼﻨــﺪ ﺑﻮﺗــﮥ آن را ﻣــﺮد روﻣــﯽ
ﺧﻮرده ﺑﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ ۱۵۰ :ﺑﻮﺗﻪ ﮐﻠﻢ ﺑﻮد ]و  ۴۰ﺑﻮﺗﻪ را ﻣﺮد روﻣﯽ ﺧﻮرد[.
در آﺑﺎدی ﻣﺮﻣﯿﺖ در اﺳﺘﺎن ﮐﺎﻣﺴﺎراﮐﺎﻧﮏ ﺑﻮدم و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻨــﺎر رودی رﻓــﺘﻢ ﮐــﻪ آﺧﻮرﯾــﺎن
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻠﻪای از ﻣﺎﻫﯿﺎن را دﯾﺪم و در ﺗﻮرﺷﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻢ .روی ﻫــﻢ رﻓﺘــﻪ ﻧﺼــﻒ و
ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم و ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻢ ﮔﻠﻪ از ﺗﻮر ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و در ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ زدﻧﯽ رﻓﺘﻨﺪ ۴۵ .ﻣــﺎﻫﯽ ﺑــﻪ
ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ در ﮔﻠﻪ ﺑﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ :روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ  ۴۲۰ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻮد.
در زﻣﺎن ﺷﻮرش ارﻣﻨﯿﺎن ﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زاوراک ﮐﺎﻣﺴﺎراﮐﺎن ،ﺳﻮرن را ﮐﺸــﺖ ،ﯾــﮏ
٢
ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﻣﻨﯽ ﭘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺎه اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺪ را ﺑﻪ او ﺑﺮﺳــﺎﻧﺪ .او  ۵۰ﻣﯿــﻞ
در روز ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺲ از  ۱۵روز زاوراک ﮐﺎﻣﺴﺎراﮐﺎن آﮔﺎه ﺷﺪ و ﻣﺮداﻧــﯽ را در ﭘــﯽاش
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ او را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و آنﻫﺎ  ۸۰ﻣﯿﻞ در روز ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ
در ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ او رﺳﯿﺪﻧﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ :آنﻫﺎ در  ۲۵روز ﺑﻪ او رﺳﯿﺪﻧﺪ.

١۶٣

-۹

-۱۰

-۱۱

١۶۴

-۱۲

-۱۳

ﺷﮑﺎرﮔﺎه ﮐﺎﻣﺴﺎﮐﺎراﻧﮏ در ﮔﻦ ﺑﻮد و او ﺷﮑﺎر زﯾﺎدی زده ﺑﻮد .ﯾﮏ ﮔﺮاز ﮐــﻪ ﺑﺨﺸــﯽ از ﺷــﮑﺎر
ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺎورم .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻮد آن را وزن ﮐﺮدم و داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﮑﻨﺒﮥ او ﯾــﮏ
ﭼﻬﺎرم از ﻫﻤﮥ وزن او و ﮐﻠﻪاش ﯾﮏ دﻫﻢ و ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﺑﯿﺴــﺘﻢ و دﻧــﺪانﻫﺎﯾﺶ ﯾــﮏ ﻧــﻮدم و
ﺑﺎﻗﯽ  ۲۱۲ﻟﯿﺘﺮ ١اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ روی ﻫﻤﻪ رﻓﺘﻪ ﮔﺮاز وﺣﺸﯽ ﭼﻨﺪ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺮاز وﺣﺸﯽ  ۳۶۰ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد.
در ﻣﺮﻣﯿﺖ ﻫﺸﺖﭘﺎﯾﯽ را در رود ارس ﮔﺮﻓﺘﻢ .وزﻧﺶ ﮐﺮدم و داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺮش ﯾﮏ ﭼﻬــﺎرم
ﻫﻤﮥ وزﻧﺶ و دﻣﺶ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ و ﺑﺪﻧﺶ  ۱۴۰ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ
ﭼﻨﺪ ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :وزن ﻫﺸﺖﭘﺎ  ۲۴۰ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد.
٢
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ از ﺳﻪ ﺷــﻬﺮ ﮔﺬﺷــﺖ .در ﺷــﻬﺮ اول از او ﺑــﺎژ ﺳــﺘﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻧﯿﻤــﯽ و ﯾــﮏ ﺳــﻮم از
ﮐﺎﻻﯾﺶ را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ .در ﺷــﻬﺮ دوم آﻧﭽــﻪ را داﺷــﺖ ﺳــﻨﺠﯿﺪﻧﺪ و ﻧﯿﻤــﯽ و ﯾــﮏ ﺳــﻮﻣﺶ را
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ .در ﺷﻬﺮ ﺳﻮم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را ﺳﻨﺠﯿﺪﻧﺪ و ﻧﯿﻤﯽ و ﯾﮏ ﺳﻮﻣﺶ را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪ ﺑﺮاﯾﺶ  ۱۱دﻫﮑﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ روی ﻫﻢ رﻓﺘــﻪ ﭼﻨــﺪ
دﻫﮑﺎن داﺷﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺎزرﮔﺎن  ۲۳۶۷دﻫﮑﺎن داﺷﺖ.
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ زورﻗﯽ ﺑﺴﺎزم و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﻢ آنﺟﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﻘﻂ  ۳درم داﺷﺘﻢ .ﺑﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﻢ ﮔﻔﺘﻢ:
ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ زورﻗﯽ ﺑﺴﺎزم .ﯾﮑﯽ ﺑــﻪ ﻣــﻦ  ،۱/۳ﯾﮑــﯽ  ،۱/۴ﯾﮑــﯽ  ،۱/۶و
ﯾﮑﯽ  ۱/۷و ﯾﮑﯽ  ۱/۲۸ﻫﺰﯾﻨﮥ آن را داد .ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻢ و زورﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻢ .اﮐﻨﻮن ﺣﺴــﺎب ﮐﻨﯿــﺪ
روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺳﺎﺧﺖ زورق ﭼﻨﺪ درم اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺳﺎﺧﺖ زورق  ۴۲درم ﺑﻮد.
٣
ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﻢ ﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﺮﻏﻮﺑﯽ در ﻗﺎرص ﭼﯿﺪ و آﻣﺪ ﺑﻪ ﻣــﻦ ﻧﺸــﺎن داد .ﺳــﻪ دﺳــﺘﻪ
]در ﺑﯿﻦ راه[ او را ﻓﺮﯾﺐ دادﻧﺪ ،دﺳﺘﮥ اول ﻧﯿﻤﯽ و ﯾﮏ ﭼﻬــﺎرم از ﺳــﯿﺐﻫﺎ را از او ﮔﺮﻓﺘﻨــﺪ،
دﺳﺘﮥ دوم ﻫﻢ ﻧﯿﻤﯽ و ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر دﺳﺘﮥ ﺳﻮم ]ﻧﯿﻤﯽ و ﯾــﮏ ﭼﻬــﺎرم
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را از او ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ[ ۵ .ﺳﯿﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ آورد .اﮐﻨﻮن ﺣﺴــﺎب ﮐﻨﯿــﺪ ﮐــﻪ
روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﯿﺐ ﺑﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ ۳۲۰ :ﺳﯿﺐ ﺑﻮد.

 .١ﻟﯿﺘﺮ در اﯾﻨﺠﺎ واﺣﺪ وزن اﺳﺖ.
 .٢ﺑﺎج ،در ﻣﺘﻦ ارﻣﻨﯽ  bažآﻣﺪه اﺳﺖ .م
 .٣ﺷﻬﺮی در ﺗﺮﮐﯿﮥ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻧﺰدﯾﮏ ارﻣﻨﺴﺘﺎن .م

-۱۴

-۱۶

-۱۷

-۱۸

-۱۹

 .١در ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﯿﺸﻪ و ﮐﻮزۀ ﺳﺮﺗﻨﮓ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ارﻣﻨﯽ  karasآﻣﺪه اﺳﺖ .م
 .٢ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻇﺮف آب در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ »ﺑﻪ ﭘﯿﺶ اﻧﺪرون آﺑﮕﯿﺮ ﮔﻼب« ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ارﻣﻨﯽ ﻫﻢ  apagharēآﻣﺪه اﺳﺖ .م

رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺴﺎب آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ

-۱۵

ﻣﻘﺪاری ﺷﺮاب در ﮐﺮاز ١ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ روز ﺳﻪ ﺟﺎم ﻣﺮﻣﺮﯾﻦ آوردﻧﺪ .دﺳﺘﻮر دادم ﮐــﻪ در آنﻫــﺎ
ﺷﺮاب ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ .در ﯾﮑﯽ ﯾﮏ ﺳﻮم و در ﯾﮑﯽ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ و در دﯾﮕﺮی ﯾــﮏ ﭼﻬــﺎردﻫﻢ ﺟــﺎی
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎﻗﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎم دﯾﮕﺮ رﯾﺨﺘﻨﺪ ﮐﻪ  ۵۴ﭘﺎرچ ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﺣﺴــﺎب ﮐﻨﯿــﺪ ﺷـﺮاب روی
ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ ۱۲۶ :ﭘﺎرچ ﺷﺮاب ﺑﻮد.
اﺳﺐ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻢ .ﻓﺮوﺧﺘﻤﺶ و ﺑﺎ  ۱/۴ﺑﻬﺎﯾﺶ ﮔﺎوی ﺧﺮﯾﺪم و ﺑﺎ  ۱/۷آن ﺑﺰی و ﺑــﺎ ۱/۱۰
آن ورزاﯾﯽ؛ و ﺑﺎ  ۳۱۸دﻫﮑﺎن ﭼﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻢ .اﮐﻨﻮن ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﭼﻨــﺪ
دﻫﮑﺎن ﺑﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ :ارزش اﺳﺐ  ۶۱۶دﻫﮑﺎن ﺑﻮد.
ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻢ .ﻣﺮد ﺳﻨﮓﺑﺮی داﺷﺘﻢ ﮐﻪ روزی  ۱۴۰ﺳــﻨﮓ را ﻣﯽﺑﺮﯾــﺪ و ﺑﻌــﺪ از  ۳۹روز
ﮐﺎر ،ﻣﺮد ﺳﻨﮓﺑﺮ دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻢ و او روزی  ۲۱۸ﺳــﻨﮓ را ﻣﯽﺑﺮﯾــﺪ .وﻗﺘــﯽ ﮐــﺎر اوﻟــﯽ ﺑﺮاﺑــﺮ
دوﻣﯽ ﺷﺪ ،ﮐﺎر ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ در ﭼﻨﺪ روز ﮐﺎر آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ :در  ۷۰روز ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ.
ﮐﺸﺘﯽای ﭘﺮ از ﮔﻨﺪم ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﻬﻨﮕﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﺘﯽ اﻓﺘﺎد و ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻧﯿﻤﯽ
از ﮔﻨﺪم را در آب رﯾﺨﺘﻨﺪ .در روز دوم ،ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﺑــﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧــﺪه را و در روز ﺳــﻮم  ۱/۸و در
روز ﭼﻬﺎرم  ۱/۷ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﻪ آب رﯾﺨﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﻨﺪرﮔﺎﻫﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ و  ۷۲۰۰ﭘﯿﻤﺎﻧــﮥ
ﮔﻨﺪم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﭼﻘﺪر ﮔﻨﺪم ﺑﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ :در ﮐﺸﺘﯽ  ۲۴۰۰۰ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﻮد.
آﺑﮕﯿﺮی ٢داﺷﺘﻢ .ﺷﮑﺴﺘﻤﺶ و ﻇﺮفﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ .از ﯾﮏ ﺳﻮﻣﺶ ﺗﺸﺖ ﺳﺎﺧﺘﻢ و از
ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﻣﺶ ﺗﺸﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ و از ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻤﺶ دو ﺟﺎم و از ﯾﮏ ﺷﺸﻤﺶ دو ﺑﺸﻘﺎب
ﺳﺎﺧﺘﻢ .ﯾﮏ دﯾﺲ ﻫﻢ از  ۲۱۰درم ﺑﻪﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎﺧﺘﻢ .اﮐﻨﻮن ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ وزن ﮐﻞ آﺑﮕﯿﺮ
ﭼﻘﺪر ﺑﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ :وزن آﺑﮕﯿﺮ  ۴۲۰۰درم ﺑﻮد.
ﻣﺮدی ﺑﻪ ﺳﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ رﻓﺖ و در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻫﻤﺎنﻗﺪر ﮐﻪ دارم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه و
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ  ۲۵دﻫﮑﺎن ﻣﯽدﻫﻢ ،ﺑﺎر دوم ﻫﻢ  ۲۵دﻫﮑﺎن داد و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ در ﺑــﺎر ﺳــﻮم .ﻫــﯿﭻ
ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ در اﺑﺘﺪا ﭼﻘﺪر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟

١۶۵

١۶۶

ﭘﺎﺳﺦ [۲۱ ۷/۸=] ۲۱ + ۱/۲ + ۱/۴ + ۱/۸ :دﻫﮑﺎن ﺑﻮد.
 -۲۰ﻧﺮﺳﻪ ﮐﺎﻣﺴﺎﮐﺎرات ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺷﯿﺮاک و آراﺷﺎروﻧﯿﮏ ،١ﻗﺮارﮔــﺎﻫﺶ در ﭘﺎﯾــﮥ ﮐــﻮﻫﯽ ﺑــﻮد ﮐــﻪ
آرﺗﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻠﻪﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺧﺮان وﺣﺸﯽ رﺳــﯿﺪﻧﺪ .از آﻧﺠــﺎ ﮐــﻪ
ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن ﭼﯿﺮهدﺳﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺰارش اﯾﻦ در ده ﺗﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺮﺳــﻪ رﺳــﯿﺪ .او ﺑــﺎ
ﺳﻪ ﺑﺮادرش و ﻣﺮدی آزاد رﻓﺘﻨﺪ و رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻧﺼﻒ ﺟﺎﻧﻮران را در دام اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم
را ﺑﺎ ﺗﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﮐﺮهﻫﺎ را ﮐﻪ  ۱/۱۲آنﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ ۳۶۰ .ﺗﺎی دﯾﮕﺮ را ﻫــﻢ ﺑــﺎ ﻧﯿــﺰه
ﮐﺸﺘﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ :روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ  ۲۱۶۰ﺧﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
 -۲۱ﻧﺮﺳﻪ ﮐﺎﻣﺴﺎراﮐﺎن ،ﭘﺴﺮ آرﺷﺎوﯾﺮ ،ﮐﻪ ﻫﻢﻧﺎم ﺑﺎ ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ ﺑﻮد ،وﻗﺘــﯽ ﺑﻠﺨﯿــﺎن را ﺷﮑﺴــﺖ
داد ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی زﻧﺪاﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ درﺑﺎر ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ )درﺑﺎر اﯾـﺮان در ﺗﯿﺴــﻔﻮن .م(
رﺳﯿﺪ ،ﻧﯿﻤﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان ﭘﯿﺸﮑﺶ ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﯿﻤــﯽ از زﻧــﺪاﻧﯿﺎن ،ﯾــﮏ
ﻫﻔﺘﻢ آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺰادۀ اﯾﺮان داد .آﻧﺎن را ﺑﺪرود ﮔﻔﺖ و رواﻧﮥ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺷــﺪ .وﻗﺘــﯽ
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ درﯾﮕﺒﺪ ٢رﺳﯿﺪ ،او را ﻧﻪ ﭼﻮن ﯾﮏ ﻧﺎﺧــﺎرار ٣ﺑﻠﮑــﻪ ﭼــﻮن ﯾﮑــﯽ از ﺷــﺎﻫﺎن ﮔﺮاﻣــﯽ
داﺷﺖ .ﻧﺮﺳﻪ ﯾﮏ ﻫﺸﺘﻢ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺑﻪ او داد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻫﺒﺬ ﺧﻮروران ٤رﺳــﯿﺪ ،او ﻧﺮﺳــﻪ
را ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮ ﻫﻢ داﺷــﺖ ،ﻧﺮﺳــﻪ ﯾــﮏ ﭼﻬــﺎردﻫﻢ زﻧــﺪاﻧﯿﺎن را ﺑــﻪ او داد .ﭘــﯿﺶ رﻓــﺖ ﺗــﺎ ﺑــﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ رﺳﯿﺪ ،و ﺑﺮادر ﺟﻮانﺗﺮش ﻫﺎراﻫــﺎت ﺑــﻪ ﭘﯿﺸــﺒﺎزش آﻣــﺪ .ﻧﺮﺳــﻪ ﯾــﮏ ﺳــﯿﺰدﻫﻢ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺑﻪ او داد .ﭘﯿﺸﺘﺮ رﻓﺖ ،ﮔﺮوﻫﯽ از آزادان ٥ارﻣﻨﯽ ﻧﺰد او آﻣﺪﻧﺪ .ﻧﺮﺳﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﯾــﮏ
ﻧﻬﻢ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را داد .ﺗﺎ ﺑﻪ واﻻشآﺑــﺎد ٦رﺳــﯿﺪ و ﯾــﮏ ﺷــﺎﻧﺰدﻫﻢ زﻧــﺪاﻧﯿﺎن را ﺑــﻪ ﮐﻠﯿﺴــﺎﻫﺎی
ﻣﻘﺪس داد .وﻗﺘﯽ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮش ﺳﺎﻫﺎک ٧آﻣﺪ ،ﯾﮏ ﺑﯿﺴﺘﻢ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﻫﻢ ﺑﻪ او داد .ﻧﺮﺳــﻪ
ﻣﺎﻧﺪ و  ۵۷۰زﻧﺪاﻧﯽ .ﺣﺎﻻ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﮥ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ :روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ  ۲۲۴۰زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮد.
 .١دو ﻣﻨﻄﻘﻪ در ارﻣﻨﺴﺘﺎن .م
 .٢ﻋﻨﻮان ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای رﺋﯿﺲ اﻣﻮر درﺑﺎر ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺘﯿﺒﻪ ای از ﺷﺎﭘﻮر دوم در ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ دﯾﺪه ﺷﺪ .م
واژه ﭘﺎرﺗﯽَﻧْﺨَﻮدار دارد و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﮕﺎه ٔ
 .٣ﻟﻘﺒﯽ ﺑﺮای اﺷﺮاف ارﻣﻨﺴﺘﺎن در دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ٔ
دارﻧﺪه ﺑﺮﺗﺮی اﺳﺖ .م
ٔ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﮑﺮ( ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﻗﺮار داد
 .٤اﻧﻮﺷﯿﺮوان ،اﯾﺮان را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و در رأس ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﭙﺎﻫﺒﺬ )ﺳﭙﻬﺒﺪ،
ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدهاﻧﺪ از اﺑﺎﺧﺘﺮ )ﺷﻤﺎل( ،ﺧﻮراﺳﺎن )ﺧﺮاﺳﺎن ،ﻣﺸﺮق( ،ﻧﯿﻤﺮوز )ﺟﻨﻮب( ،ﺧﻮروران )ﺧﺎوران ،ﻣﻐﺮب( .م
 .٥از رﯾﺸﮥ ﭘﺎرﺗﯽ آزاﺗﺎن ،ﮔﺮوﻫﯽ از اﺷﺮاف ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺷﺮاف را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻧﺰد ارﻣﻨﯿﺎن اﻋﺘﺒﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻤﺘﺮی از ﻧﺎﺧﺎرارﻫﺎ
داﺷﺘﻨﺪ .م
ِ.٦اﭼﻤﯿﺎدزﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم رﺳﻤﯽ واﻏﺎرﺷﺎﭘﺎت ﻧﺎم ﺷﻬﺮ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪس در ﮐﺸﻮر ارﻣﻨﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﺮان ﺑﻮد و ﺳﻪﮐﻠﯿﺴﺎ و
اوچﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .م
 .٧ﺳﺎﻫﺎک در ارﻣﻨﯽ ﻣﻌﺎدل اﺳﻢ اﺳﺤﺎق در ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ.م

1 1 1 1  9
1) 1       1 
2 5 10 55  11 

رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺴﺎب آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ

 -۲۲ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ،روز ﻣﯿﻼدش را ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و رﺳﻢ داﺷﺖ ﮐــﻪ در آن روز ﺑــﻪ ده
ً ُ
ﻧﺎﺧﺎرار ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ  ،۱۰ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺻﺪ ﮐﺮاز ﺷﺮاب و ﻣﻘﺪاری ﻋﻮد ﺑﺪﻫﺪ .اﮐﻨﻮن آن
را ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ:

1 1 1
1 
7
2) 3       3 
2 10 40 88  11 
1 1 1 1
1 
5
3) 5        5 
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 -۲۳اﻧﺒﺎری داﺷﺘﻢ ﮐﻪ در آن  ۲۰۰ﮐﯿﻞ )در ارﻣﻨﯽ  Kaytﮐﻪ واﺣﺪ وزن ﻧﯿــﺰ ﻣﻌﻨــﯽ ﻣﯽدﻫــﺪ .م(
ﺟﻮ ﺑﻮد .ﻣﻮشﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮﻫﺎ را ﺧﻮردﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮشﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﮔﻮﺷﻤﺎﻟﺶ
دادم .او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ  ۸۰داﻧﻪ را ﺧﻮردم .ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﭼﻨﺪ داﻧــﻪ در
اﻧﺒﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭼﻨﺪ ﻣﻮش آنﻫﺎ را ﺧﻮرده اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :در اﻧﺒﺎر  ۸۲۹۴۰۰۰داﻧﻪ ﺑﻮد و  ۱۰۰۳۶۰۰۰۸۰۰ﻣﻮش ﺟﻮﻫﺎ را ﺧﻮردﻧﺪ.
 -۲۴ﺳﻪ ﻓﻮارۀ ﻫﻢاﻧﺪازه در ﺷﻬﺮ آﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﯾــﮏ ﻓــﻮاره اﺗﺼــﺎل داﺷــﺖ.

١۶٧

ﻟﻮﻟﮥ اول ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن آب در آن ﺗﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺮﮐﮥ ﻓﻮاره را در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﻟﻮﻟﮥ دوم ﮐــﻪ
آرامﺗﺮ ﺑﻮد در دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﮐﻪ را ﭘﺮ ﻣﯽﮐــﺮد و ﻟﻮﻟــﮥ ﺳــﻮم ﮐــﻪ از آن ﻫــﻢ آرامﺗــﺮ ﺑــﻮد در ﺳــﻪ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﮐﻪ را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﺣﺎﻻ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ در ﭼﻪ ﮐﺴــﺮی
از ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﮐﻪﻫﺎ را ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟
1 1 1 1
ﭘﺎﺳﺦ :ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺮﮐﻪ را در 
4 6 16 18

  ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

آﻧﺎﻧﯿﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻮاب آن را ﺑﺪون ذﮐﺮ راهﺣﻞ آورده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ راهﺣﻞ اﻣــﺮوزی
ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮای اﺛﺒﺎت درﺳﺘﯽ ﺟﻮاب ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎدی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
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1 1 1 1 1 1 1
ﺳﯿﺐ1    ,    , 64  5  320
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ﭘﺎرچ  54, n  126
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دﻫﮑﺎن  318, n  616
4 7 11
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روز 39  140  5460, 218  140  78, 5460  78  70
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9
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55 11
n

ﺑﻘﯿﻪ از ﺿﺮب اﯾﻦ ﻣﻘﺪار در ﻋﺪدﻫﺎی  ۲ﺗﺎ  ۱۰ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
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ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ.
ﺟﻮاب درﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ:

1 1 11
1  
2 3 6

١۶٩

11 6 1 1
ﺳﺎﻋﺖ   
6 11 2 22

1

)ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﺎﻟﻪ ﻏﻠﻂ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار درﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ(.
ﭘﯿﻮﺳﺖ

١٧٠

ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺴﺎب آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﺟﺪولﻫﺎی ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ
 -۲ﺟﺪولﻫﺎی ﺿﺮب
 -۳ﺷﺶ ﻫﺰاره
 -۴ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ
ﺟﺪول ﺷﺶ ﻫﺰاره ﯾﺎ ﺟﺪول ﻣﻘﺎدﯾﺮ وارون ،ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺪد  ۶۰۰۰ﺑــﺮ ﻋــﺪدﻫﺎی
 ... ،۲ ،۱ﺗﺎ  ۱۰اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺟﺪول ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﺨﺶ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﻣﺴﺌﻠﮥ زﯾﺮ اﺳﺖ:
 -۱ﺑﻪ دوﺳﺘﺖ ﺑﮕﻮ» :ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﭘﯽ ﺑﺒﺮم ﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻏــﺬا ﺑﺨــﻮری و ﭼﻨــﺪ
ﺑﺎر ﺷﺮﺑﺘﯽ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯽ« .اﮔﺮ او ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ» :ﭘﯽ ﺑﺒﺮ« .ﭘﺲ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ» :ﺗﻌــﺪاد ﺳــﺎﻋﺎﺗﯽ را
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻏﺬا ﺑﺨﻮری در ذﻫﻨﺖ ﻧﮕﻪ دار .آن را ﺗﮑﺮار ﮐﻦ ،ﺑﻪ آن ﭘــﻨﺞ اﺿــﺎﻓﻪ ﮐــﻦ.
)ﻣﺠﻤﻮع( را در ﭘﻨﺞ ﺿﺮب ﮐﻦ .ﺑﻪ آن ده ﺑﯿﻔﺰا و در ده ﺿﺮب ﮐﻦ .ﺑﻪ آن ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﺑﺖ را
را ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻨﻮﺷﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻦ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او ﮔﻔﺘــﻪﻫــﺎی ﺗــﻮ را اﻧﺠــﺎم
دﻫﺪ از او ﺑﭙﺮس ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ﭼﻘﺪر اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻋﺪد  ۳۵۰را از آن ﮐﻢ ﮐﻦ .در ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻋــﺪد ﺻــﺪ
وﺟﻮد دارد ،از آﻧﺠﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻏﺬاﺧﻮری ﻣﺸﺨﺺ ﻣــﯽﺷــﻮد و ﮐﻤﺘــﺮ از ﺻــﺪ ﺗﻌــﺪاد
دﻓﻌﺎت ﺷﺮﺑﺖﺧﻮری اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ دوﺳــﺘﺖ ﮐــﺎرآزﻣﻮده ﻧﺒﺎﺷــﺪ و ﺗﻌــﺪاد دﻓﻌــﺎت
ﺷﺮﺑﺖ ﺧﻮری ﯾﮑﺼﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪه ﮐــﻪ ﺻــﺪ ﺑــﺎر ﺷــﺮﺑﺖ ﺧــﻮری در ﯾــﮏ
ﺳﺎﻋﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ« .
 -۲ﺑﻪ آن دوﺳﺘﺖ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺟﺸﻦ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد ﭘﺎرﺳــﯽ ﮔﺮوﻫــﯽ از ﺟﻬــﺎﻧﮕﺮدان
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را دﯾﺪ و آﻧﺎن را ﺻﺪا زد» :اﮔﺮ ﺷــﻤﺎ را ﺑــﻪ ﻣــﻦ ﻣــﯽدادﻧــﺪ ،دوﺑــﺎره ﺑــﻪ اﻧــﺪازۀ ﺷــﻤﺎ
ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻧﯿﻤﯽ از ﺷﻤﺎ و ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺷﻤﺎ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷــﻤﺎ ﺻــﺪ
ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺷﺪم« .ﺧﻮب ﺣﺎﻻ ﺑﮕﻮ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ ﭼﻨــﺪ ﻧﻔــﺮ ﺑﻮدﻧــﺪ؟ اﮔــﺮ دوﺳــﺘﺖ آدم

 .١ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻤﺎی ﻣﻨﻈﻮم از زﺑﺎن ﮐﺒﻮﺗﺮ اﻫﻠﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﭼﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارد:
زاﻧﮑﻪ ﻣﺎ اﻫﻠﯿﻢ و ﺑﯽﺣـﺪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ
ﺟﻤﻊ ﻣﺎ را ﻃﻌﻨﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﺖ ﻣﺰن
ﮔﺮ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷﻮی ﺻﺪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ
ﻣﺎ و ﻣﺎ و ﻧﺼﻒ ﻣﺎ و رﺑـﻊ ﻣﺎ
 .٢ﻫﻮنﻫﺎ ) (Hunsﻣﺮدم وﺣﺸﯽ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮکﻧﮋاد ﺗﺎﺗﺎر ﮐﻪ از ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﻗﻔﻘﺎز )درﯾﺎی ﻣﺎزﻧﺪران( ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ آﺗﯿﻼ ) (Attilaدر ﺣﺪود ﺳﺪۀ
ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎ و ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎی زﯾﺎد ﺑﻪ ﺑﺎر آوردﻧﺪ.
 .٣ﯾﮏ ﺑﯿﻮر ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۰۰۰۰اﺳﺖ.

رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺴﺎب آﻧﺎﻧﯿﺎی ﺷﯿﺮاﮐﯽ

داﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯽدرﻧﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷــﻤﺎر ﯾﻮﻧﺎﻧﯿــﺎن  ۳۶ﺑــﻮد و اﮔــﺮ او ﻧــﺎدان ﺑﺎﺷــﺪ،
١
ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی وی و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻨﺪه و ﺷﺎدی ﺗﻮ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۳ﺑﻪ دوﺳﺘﺖ ﺑﮕﻮ» :ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﭘﯽ ﺑﺒﺮم ﮐﻪ در ﮐﯿﺴﻪاش ﭼﻨﺪ درﻫﻢ وﺟﻮد دارد «.اﮔــﺮ او
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﭘﯽ ﺑﺒﺮ« ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم درﻫﺎمﻫﺎﯾﺖ را ﺑﺮدار ،ﻫﻢ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺰ اﺿــﺎﻓﻪ
ﮐﻦ ،ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺎﺻﻞ را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻦ ،اوﻟﯿﻦ ﻋﺪد را ﺑــﻪ آن اﻓــﺰون ﮐــﻦ ،ﻣﺒﻠــﻎ ﺣﺎﺻــﻞ را دو
ﭼﻨﺪان ﮐﻦ« .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ را اﻧﺠﺎم داد ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋــﺪد ﺑــﻪ دﺳــﺖ آﻣــﺪه زوج
اﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﺮد ،آن را ﺑﻪ ده ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ و ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار درﻫــﻢ ﻣﻮﺟــﻮد در ﮐﯿﺴــﮥ
ﭘﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
٢
 -۴ﺑﻪ دوﺳﺘﺖ ﺑﮕﻮ ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﻮن ﯾﮑﺼــﺪ ﺳــﺎل ﺑـﺮاﯾﻢ ﻣﺮﻏــﺪاری ﮐــﺮده و روزی
ً
 ۱۰۰ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺣﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻨﮏ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻼ ﭼﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ؟ اﮔﺮ دوﺳﺘﺖ
ً
٣
از اﻋﺪاد و ﺷﻤﺎرش ﺳــﺮ در ﻣــﯽآورد ،ﺳــﺮﯾﻌﺎ ﻣــﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﭘﺎﺳــﺦ دﻫــﺪ ﮐــﻪ  ۳۶۵ﺑﯿــﻮر
ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﺎدان ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دردﺳﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ او ﺑﺨﻨﺪی.
 -۵ﺑﻪ دوﺳﺘﺖ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ» :اﮔﺮ ﺷﺼﺖ ﭘﺎرچ ﺷﺮﺑﺖ ﺑﻔﺮوﺷﯽ ،ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﭘﺎرچ ﺑــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ
دو درﻫﻢ ،ﭼﻨﺪ درﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآوری؟« او ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داد  ۲۴درﻫــﻢ .ﺑــﻪ او ﺑﮕــﻮ
ﮐﻪ» :اﮔﺮ ﻣﻦ  ۶۰ﭘﺎرچ ﺷﺮﺑﺖ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻔﺮوﺷﻢ ،ﯾﮏ درﻫﻢ ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﺗــﻮ ﺳــﻮد
ﻣﯽﺑﺮم «.ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯽ ۶۰ :را ﺑﺮ دو ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ ،ﻫﺮ ﺳﻪ ﭘﺎرچ از ﺣﺎﺻــﻞ  ۳۰را
ﺑﻪ ﯾﮏ درﻫﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ و ﻫﺮ دو ﭘﺎرچ  ۳۰دوم را ﺑﻪ ﯾﮏ درﻫﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎز ﻫــﻢ
ﭘﻨﺞ ﭘﺎرچ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی دو درﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾــﮏ درﻫــﻢ ﺑﯿﺸــﺘﺮ از اوﻟــﯽ ﺳــﻮد ﻣــﯽﺑــﺮی و ﺑــﺎ
ﺷﮕﻔﺖزدﮔﯽ او ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮی.
)ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ارﻣﻨﯿﺎن ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ادﯾﮏ ﺑﺎﻏﺪاﺳــﺎرﯾﺎن ،وﯾـﺮاﯾﺶ دوم ،اﺗــﺎوا
]ﮐﺎﻧﺎدا[(.[۲۰۰۷] ۱۳۸۶ ،
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