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ه:اشار
دسـتـگـاه شـمـار، روشـى بـراى سـر و كـار داشـتـن بـا مـفـهـوم «چـنـدتـا»سـت. در دورههـاى مـتـفـاوت،
فرهنگهاى متفاوت، دراينباره روشهاى گوناگونى پذيرفـتـهانـد كـه از شـمـارش اولـيـهى «يـك، دو،

 مكانى، كه امروزه به كارش مىبريم، تنوع داشتهاند.ِسه، خيلى» تا نمادنويسى بس پيچيدهى دهدهى

 سال پيـش٤٠٠٠، كه حدود ٣ و «بابلـى»٢اقوام «سومرى»
در سوريه، اردن و عراق كنونى ساكن بودند، در كارهاى عملى
ـ ارزشى استفاده مى-كردند. روزانه-ى خود، از دستگاهى مكان-
اين دستگاه را به اين علت مكان-ـ ارزشى مـى-نـامـيـم كـه در آن
مى-توان «عدد» را با استفاده از موقعيت يك نماد بيان كرد. آن-ها

 را به-عنوان واحد مبنا به كار مى-بردند؛ يعنى آن-چه كه امروزه٦٠
 مى-ناميم. عددى كه هنوز آثارى از آن در٦٠دستگاه در مبناى 

 دقيقه در٦٠ ثانيه در دقيقه، و ٦٠زندگى ما موجود است: 
ساعت. حتى زمانى كه بـه انـدازه-گـيـرى زوايـا
مى-پردازيم، هنوز زاويه-ى كامل را، على-رغـم

 گراد٤٠٠كوشش-هاى سيستم متريك كه آن را 
١٠٠مى-نامد، (و بنابراين هر زاويه-ى قائمه برابر 

 درجه در نظر مى-گيريم.٣٦٠گراد است) 
درحالى كه نياكان باستانى-مان، در مرحله-ى
اول اعداد را براى انجام دادن كارهـاى عـمـلـى
مـى-خـواسـتـنـد. اسـنـادى در دسـت اسـت كـه
فـرهـنـگ-هـاى اولـيـه-ى مـزبـور، تـوسـط خـود
رياضيات نيز وسوسه مى-شدند، و با رخصـت
يافتن از كارهاى عملى، به كنـد-و-كـاو در آن-هـا
مى-پرداختند. اين كند-و-كاوها، به پيدايش آن-چه
مى-توان «جبر»ش ناميد و نيز «خواص اشكـال

هندسى» انجاميد.
دسـتـگـاه مـصـرى، از قـرن
سيزدهم قبل از ميالد، از

 با دستگاهى از١٠مبناى 
٤عـالئـم «هـيـروگـلــيــفــى»

استفـاده مـى-كـرد. مـصـرى-هـا
به-ويژه دستگاهى را توسعـه دادنـد
كـه بـه كـسـرهـا مـى-پـرداخــت. امــا
نمادنـويـسـى دهـدهـى مـكـان-ـ ارزشـى

شمارهاىدستگاه
شمارهاىدستگاه
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به-كار بردن اعداد رومى آسان نيسـت. بـه-عـنـوان نـمـونـه،
 تـنـهـا زمـانــى روشــن مــى-شــودMMMCDXLIIIIمـفـهــوم 

كه به-طور ذهنى، پرانتزهاى الزم را درباره-ى آن به-كـار بـريـم،
 بـــه-صـــورت(IIII)(XL)(CD)(MMM)در ايـــن صـــورت 

  3000+ 400+ 40+  خوانده مى-شود. اكنون سعى در جمـع4
MMMCDXLIIIIزير بـه-عـمـل مـى-آوريـم  + CCCXCIIII.

رومى ماهر در اين هنر، از راه-هاى ميـان-بـر و كـلـك اسـتـفـاده
مى-كند، اما براى ما يافتن پاسخ صحيح، بى-آن-كه ابتدا آن را در
دستگاه دهدهى محاسبه، و سپس نتيجه را به نماد رومى تبديل

كنيم، مشكل است:

   جمع                                                                                
MMMCDXLIIII→٣٤٤٤

CCCXCIIII→٣٩٤+    
MMMDCCCXXXVIII→٣٨٣٨= 

ضرب دو عدد در دستگاه مبنايى، بسى مشكل-تر است، و
امكان دارد، حتى براى رومى-ها نيز غيرممكن باشد! براى ضرب

 به ملحقات قرون وسطى نياز داريم.٣٤٤٤×٣٩٤

ضرب                                                                                 
MMMCDXLIIII→٣٤٤٤

CCCXCIIII→     ٣٩٤×       
MCCCLVMCMXXXVI→٩٣٦٫٣٥٦٫١=-

رومى-ها، نماد خاصى براى صفـر نـداشـتـنـد. اگـر از يـك
شهروند گياه-خوار رومى مى-پرسيدنـد امـروز چـنـد بـطـرى آب

. اما در صورتى كهIIIمصرف كرده است، ممكن بود بنويسـد 
مى-پرسيدند چند جوجه خورده است، نمى-توانست بنـويـسـد:

. آثارى از دستگاه رومى در صفحات مقدمه-ى بعضى كتاب-ها°
(گرچه نه در اين يكى) موجود است، نيز بر سنگ-هاى پـايـه-ى

ساخـتـمـان-هـا. پـاره-اى
سـاخـتـارهـا، از قـبــيــل

MCM ١٩°° بــــــراى،
هرگـز تـوسـط رومـى-هـا
به-كار نرفـتـه-انـد، امـا بـه
دليل پـيـروى از مـد، در
دوران جـديـد مـعــرفــى
شده-انـد. رومـى-هـا ايـن
عـــدد را بــــه-صــــورت

امروزه-ى ما از بابلى-ها به دستمان رسـيـده، و بـعـدهـا تـوسـط
هندوها پالوده شده است. سودمندى دستگاه مورد بحث، در
اين است كه مى-تواند براى بيان اعداد بسيار كوچـك و بـسـيـار
بزرگ به-كار رود. و محاسبات-مان با استفاده از ارقام هـنـدى-ـ

، مى-تواند با «سهولت٩-، ٨-، ٧-، ٦-، ٥-، ٤-، ٣-، ٢-، ١عربى 
نسبى» انجام گيرد. براى مالحظه-ى اين مطلب، به «دسـتـگـاه

 نگاهى مى-افكنيم. اين دستگاه گرچه نيازهاى آن-ها را٥رومى»
برآورده مى-كرد، اما تنها متخصصان دستگاه بودند كه از عهده-ى

انجام محاسبه با آن بر-مى-آمدند.

مىدستگاه رو
نـمـادهـاى مـبـنـايـى بـه-كـار رفـتـه در دسـتـگـاه

) نيمه-هـاى آن-هـاI, X, C و Mرومى-ها، «ده-هـا» (
)D و V, Lبودند. اين نمادها براى ساختن بقيه-ى (

اعداد با هم تركيب مى-شوند. اين-گونه مطرح شده كه كـاربـرد
I ،II ،III و IIII ،از ظاهر انگشتانمان استخراج شده-انـد Vرا 

از شكل دست حاصل مى-كنيم، و با واژگون كردن آن، و به-هم
، دو دست يا ده انگشتXوصل كردن آن دو به هم براى ساختن 

»، كلماتmille از «M» و centum از «Cرا به دست مى-آوريم. 
 را نيـزSالتينى، به-ترتيب، صد و هزار، آمده است. رومى-ها 

١٢براى «نيمه» به-كار مى-بردند، و دستگاه كسرهايى بر مبناى 
داشتند.

دستگاه رومى از روش «پيش و بعد» در تهيه-ى نمادهاى مورد
نياز استفاده مى-كرد، اما به-نظر مى-رسد كه اين-كار به-طور يك-سان
پذيرفته نشده بود. رومى-هاى باستان، تنها مدت-ها بعد از آن-كه

 مطرح شد، ترجيح دادند كه چنين بنويسند. بهIV با IIIIنوشتن 
 نيز به-كار رفته باشد، اما يك رومى،IXنظر مى-رسد كه تركيب 

در صــورتــى-كـــه
»SIXنــوشـــتـــه «

مـــــى-شـــــد از آن
مـــعـــنـــى 

  
8

1
2

 را
در-مـى-يـافــت! در
ايـــن-جـــا اعـــداد
مبـنـايـى دسـتـگـاه
رومـى را هــمــراه
 بـا اضــافــاتــى از
دوران وســـطــــى

آورده-ايم:

Sنيمه 

Iيك 

Vپنج V    پنج-هزار 

Xده Xده-هزار 

Lپنجاه Lپنجاه هزار 

Cصد Cصد هزار 

Dپانصد Dپانصد هزار 

Mهزار Mيك ميليون 

دستگاه عددى رومىها
و ملحقات قرون وسطى امپراطورى

(XIIII)ساعت منسوب به  لويى چهاردهم 
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MDCCCC .پادشاه فرانسـه كـهلويى چهاردهم مى-نوشتـنـد ،
 شناخته مى-شود، ترجيح مـى-دادXIVامروزه به-صورت لويـى 

 شناخته شود. او فرمان داد ساعتش،XIIIIكه به-صورت لويى 
 نمايش دهد.IIII را به-صورت ٤ساعت 

اعداد تمام دهدهى
ما به-طور طبيعى «عددها» را با اعداد دهـدهـى
مى-شناسـيـم. دسـتـگـاه دهـدهـى، بـا اسـتـفـاده از

- و٨-، ٧-، ٦-، ٥-، ٤-، ٣-، ٢-، ١-، °شمـاره-هـاى 
 مبتنى بر «ده-ها»ً، بر مبناى ده بنا شده است. اين دستگاه عمال٩

» شوند.١°و «يك-ها»ست، اما يك-ها مى-توانند جذب «مبناى 
 را مى-نويسيم مى-توانيم مفهوم دهدهى٣٩٤زيرا، زمانى كه عدد 

 صد،٣آن را با گفتن اين موضوع توضيح دهيم كه اين عدد، از 
 واحد تشكيل شده است و مى-توانيم بنويسيم:٤ ده و ٩

  394 = 3 ×100+9×10+ 4×1

 (نيز موسوم٦اين مطلب را مى-توان با استفاده از «توان-هـا»
 نيز نوشت،١°ى ٨ يا «شاخص-ها»٧به «نماها»

  394 = 3 ×102 +9×101 + 4×100

101  كـه در آن  102   و 10=  و برحسـب قـرار داد:10×10=
  100  را براى٩. به-اين-ترتيب در اين توصي� مبناى «دهدهى»1=

دستگاه عددى روزمره-مـان، واضـح-تـر مـالحـظـه مـى-كـنـيـم؛
دستگاهى كه جمع و ضرب را به مقدار زيادى شفاف-تر مى-كند.

مميز يا نقطهى دهدهى

 تمـام تـوجـهِتا اين-جـا بـه نـمـايـش دادن اعـداد
كرده-ايم. ولى آيا دسـتـگـاه دهـدهـى مـى-تـوانـد از

ً عهده-ى اجزاى يك عدد، مثال
  

572
1000

 نيز برآيد؟ اين عبـارت،

بدين معنى است كه:

  

572
1000

= 5
10

+ 7
100

+ 2
1000

١°°°-، ١°°-، ١°ى ١٠در اين مورد مى-توان «معكـوس-هـا»
 در نظر گرفت. بنابراين:١° ١١را به-عنوان توان-هاى «منفى»

  

572
1000

= 5 ×10−1 + 7 ×10−2 +2×10−3

. نوشت كه در آن،٥٧٢و اين عبارت را مى-توان به-صورت 
 را مشخص مى-كنـد.١°نقطه-ى دهدهى آغاز توان-هاى منـفـى 

 بيفزاييم،٣٩٤در صورتى كه اين عبارت را به-عبارت دهدهى 

بسط دهدهى عـدد 
  
394

572
1000

 را به-دست مى-آوريم كه به-طـور

 است.٣٩٤-.٥٧٢ساده 
نمادنويسـى دهـدهـى، در مـورد اعـداد بـزرگ، مـى-تـوانـد
بسيار طوالنى شود، بنابراين، در اين حالت به «نـمـادنـويـسـى

 را٨٩٢٫٩٣٦٫٣٥٦٫١ برمى-گرديم. به-عنوان نمونه، ١٢علمى»
.1  مــى-تــوان بـــه-صـــورت  356936892  نــوشــت كـــه109×

اغــلــب در مــاشــيــن-حــســاب-هــاى رايــانــه-اى بــه-صــورت
»  1. 356936892 ×10E9 يك٩» در-مى-آيد. در اين-جا، تـوان 

 به جـاىEواحد كم-تر از ارقام موجـود در عـدد اسـت و حـرف 
 قرار گرفته است. گاهى امكان دارد مايل به استفـاده از١٣«نما»

اعدادى حتى بزرگ-تر باشيم. به-عنوان نمونه، در مورد تـعـداد
اتم-هاى هيدروژن در جهان شناخته-شده صحبت مى-كنيم. ايـن

1.7  تــعـــداد در حـــدود   بــرآورد شــده اســـت. عـــدد1077×
  1.7  با توان منفى، عـددى بـسـيـار كـوچـك اسـت، و10−77×

سر-و-كار داشتن با آن با استفاده از نمادنويسى علمى آسان است.

انديشيدن در مورد اين اعداد، با نمادهاى رومى ناممكن است.

ها و يكهاصفر
 جريـانـى مـتـعـارف در١°درحالى كـه مـبـنـاى 

زندگى هر روزه است، بعضى كاربردها به مبناهاى
 كه از مبنـاى١٤ديگر نياز دارند. «دستگاه دودويى»

 استفاده مى-كند. اساس كار رايانه-هاى مدرن است. زيبايـى٢
دستگاه دودويى در اين است كه در آن هر عدد را مى-توان تنها با

 بيان كرد. گرچه تعادل در اين اقتصاد١ و °استفاده از دو نماد 
از اين-جا به-وجود مى-آيد كه عبارات عـددى در ايـن دسـتـگـاه،

مى-توانند بسيار طوالنى باشند.
 را در نمادنويسى دودويى بيان كرد؟٣٩٤اما چگونه مى-توان 

 سر-و كار داريم، و پس از مقـدارى٢در اين مورد با توان-هـاى 
كار، مى-توانيم عبارت كامل را به-صورت زير به-دست دهيم:

  

394 =1×256+1×128 +0× 64+0

×32+0×16+1× 8 +0× 4+1×2+0×1

، با در نظر گرفتن صفرها و يـك-هـا،٣٩٤به اين ترتيـب، 
.110001010  عبارت است از 

از آن-جا كه عبارات دودويى مى-تواند بسيار طوالنى باشند،
اغلب از، ساير مبناها در محاسبه استفاده مى-شود. اين مبناها

) و «دستگـاه٨ (مبنـاى ١٥عبارت-اند از «دستگاه هشـت-گـانـى»
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). در دسـتــگــاه١٦ (مـبــنــاى ١٦شـانـزده-گــانــى»
-،٥-، ٤-، ٣-، ٢-، ١-، °هشت-گانى تنها به نمادهاى 

-، احتياج داريم، درحالى-كه شانزده-گـانـى از٧-، ٦
 نماد استفاده مى-كند. در اين مبنـا، مـرسـوم آن١٦

است كه از
  0,1,2, 3,4,5,6,7,8,9, A, B,C, D, E, F

١°استفاده بـه عـمـل آيـد. در ايـن مـورد چـون 
 در دستـگـاه٣٩٤ است، عـدد Aمتناظـر بـا حـرف 

 نمايش داده مى-شود.١٨-Aشانزده-گانى به-صورت 
ABCبه همين ترتيب، براى ذهن آسان-تر است كه 

 در دستگاه دهدهى به-كار برد!٢٧٤٨را به-جاى 

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆشتپىنو

1. Tony Crilly
2. Sumerians
3. Babylonians
4. hieroglyphic signs
5. Roman System
6. powers
7. exponentials
8. indices
9. decimal
10. reciprocals
11. negative
12. scientific notation
13. exponential
14. binary system
15. octal system
16. hexadecimal system

٢توانهاى دهدهى
٢°١
٢٢١

٤٢٢

٨٢٣

١٦٢٤

٣٢٢٥

٦٤٢٦

١٢٨٢٧

٢٥٦٢٨

٥١٢٢٩

٢١°١°٢٤

بيشتر بدانيد

 قبل از ميالد:٣°°°

 مردم عهد حجر در اروپا، براى ثبت اعداد روى استخوان  عالمت مى�زدند.

 ميالدى:٦°°

 صورت ابتدايى عددنويسى دهدهى مدرن، در هند به�كار رفته است.

: بابلى�ها براى نشان دادن اعداد از نمادها استفاده مى�كردند. قبل از ميالد٢°°°

 و صفر، گسترش يافت.�٩، …، ١ دستگاه هندى�ـ عربى عددنويسى ميالدى:١٢°°

ميالدى:١٦°°

 نمادهاى دستگاه دهدهى، صورت�هاى مدرن شناخته شده�اى را اختيار كردند.

پاسخ جدول رياضى
٦٢سطه هان متوشد بر ر
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