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عـــــــــددپیدربســــترتــــــاریــــــــــــخ
تصویرگر: سام سلماسی                                                 ë سپیده چمن آرا 

عدد π یکی از عددهای ثابِت معروف دنیای ریاضیات و در دنیای اطراف ما است. این عدد، برابر با نسبت محیط یک دایره به قطر آن دایره است.

حدود 4000 س��ال پیش، مصری ها و بابلی ها اولین کس��انی بودند که فهمیدند نسبت محیط دایره به قطر آن، عددی ثایت است. آنها تالش 
کرده اند مقدار واقعِی آن را پیدا کنند ولی تنها می توانستند تقریب های خوبی از آن را به دست آورند.

هنوز به درستی نمی دانیم که مصری ها و سومری ها و بابلی ها چگونه مقدار پی را محاسبه می کردند. اولین تقریب های ثبت شده از عدد پی 
در بابل و مصر حدود 1 درصد با مقدار واقعی پی تفاوت داشتند.

در باِبل در یک لوح گلی مربوط به 1900 تا 1600 سال قبل از 
 ، 25

8
میالد مسیح، متنی هندسی بود که نشان می داد پی تقریبا 

یعنی 3/125 است.

آحمس، دانش��مند مصری، حدود 1650 س��ال پیش از میالد 
مس��یح، در پاپیروس��ی که امروزه به پاپیروس »رایند« مشهور 
( یعنی  16

9 است و در موزة مس��کو نگهداری می شود، تقریب 2)
3/16049 را برای عدد پی ثبت کرده است. او مساحت دایره ای 

به قطر 9 را با مساحت مربعی به ضلع 8، برابر گرفته است.

|  رشد برهان ریاضى متوسطه اول | دورۀ بیستم |  شمارۀ 72 |  زمستان 1393 26

0        1         2          3        4



27 |  رشد برهان ریاضی متوسطه اول | دورۀ بیستم |  شمارۀ 72 |  زمستان 1393

بعدها ریاضی دانان ش��رقی و غربی، روش ارش��میدس را برای 
یافتن تقریب های بهتری برای عدد پی مورد استفاده قرار دادند.

حدود 265 سال بعد از میالد مسیح، ریاضی دان چینی لیوهوی، 
یک الگوریتم ابداع کرد و با استفاده از آن و یک 3072� ضلعی، 

مقدار 3/14159 را برای عدد پی به دست آورد.

پ��س از او، زو چون��گ زی، ریاض��ی دان دیگر چین��ی، حدود 
480 س��ال پس از میالد، با استفاده از الگوریتم لیو هوی و یک 
355 در آورد که 

113
چند ضلعی با 12288 ضلع، عدد پی را تقریبًا 

7 رقم اول آن درست است و تا حدود 800 سال بهترین تقریب 
برای عدد پی بود.

در چین باستان نیز تا مدت ها عدد پی را برابر با 3 می گرفتند.
تا س��ال ها، تقریِب مصری ها و بابلی ها برای عدد پی، از تقریب 

ریاضی دان های بعد از آنها بهتر بود.

بعد ه��ا ریاضی دانان ش��رقی و 
غربی روش ارش��میدس را برای 
یافتن تقریب ه��ای بهتری برای 
عدد پی مورد استفاده قرار دادند.

یونانیان باس��تان، ب��رای یافتن مق��دار عدد پی، از مس��احت 
چند ضلعی های��ی که محاط درون دایره یا محیط در بیرون دایره 
بودند اس��تفاده می کردند. ارش��میدس، دانش��مند و ریاضی دان 
بزرگ یونانی، اولین کسی بود که حدود 250 سال پیش از میالد 
مس��یح، برای یافتن عدد پی از محیط چند ضلعی های محاطی 
و محیطی دایره اس��تفاده کرد و در واقع او اولین کس��ی بود که 
می دانست مقدار عدد پی، مقدار دقیقی نیست و با روش خود، تا 

آن زمان بهترین محدوده را برای عدد پی تعیین کرد:

هندی های حدود 600 سال پیش از میالد مسیح، در متنی به 
9785 یعنی تقریبًا 3/088 

5568
زبان سانس��کریت عدد پی را برابر با 

گرفته بودند.
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ایرانی ه��ا نیز برای یافتن ع��دد پی تالش هایی کردند. منجم و 
ریاضی دان بزرگ ایرانی، غیاث الدین جمش��ید کاشانی در سال 
1424 میالدی )803 هجری شمسی( با استفاده از چند ضلعی ای  
ک��ه 28 2 * 3 ضلع داش��ت، مقدار عدد پی را 
تا 16 رقم درس��ت محاسبه کرد که 
هم در نوع خود بی نظیر بود و هم 
این که با وجود تالش ریاضی دانان 
اروپایی، این رکورد تا 180 س��ال 

بعد باقی  ماند.

پ��س از او، ریاضی دان 
معروف هن��دی در قرن 
هفت��م می��الدی، براهما 
نی��ز تالش هایی  گوپت��ا 
برای یافتن عدد پی کرد. 
او از تقری��ب 10 برای 
عدد پی استفاده کرد که 
تقریب بهتری نسبت به 

دیگر تقریب ها نبود.  

فیبوناتچی، ریاضی دان ایتالیایی نیز در سال 1220 میالدی، با 
اس��تفاده از چند ضلعی ها و با روش مستقل از روش ارشمیدس، 

مقدار 3/1418 را برای عدد پی یافت.

در قرن 16 و 17 میالدی، با توسعة  سری های نامتناهی، جهشی 
در تقریب ه��ای عدد پی رخ داد. البته پی��ش از آن، ریاضی دانان 
هندی نیز با استفاده از همین محاسبه های نامتناهی، عدد پی را 

تا 11 رقم اعشار یافته بودند.

عصر جدید و الگوریتم های عددی
با ظهور رایانه ها، و استفاده از الگوریتم هایی که در آنها دنباله ای 
از عددهایی که به پی نزدیک می شوند، تولید می شود، انقالبی در 

یافتن ارقام بیش تری از عدد پی رخ داد.

در هن��د نیز منجم هندی، آریابها تا حدود 500 س��ال پس از 
62832 را که برابر با 3/1416 بود و از مقدار 

20000
میالد مسیح، کسِر 

که توس��ط ارشمیدس استفاده می شد، دقیق تر بود، برای  22
7

مقدار عدد پی یافت.

|  رشد برهان ریاضى متوسطه اول | دورۀ بیستم |  شمارۀ 72 |  زمستان 1393 28


