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بپرس، به گنج برس و 
ریاضی یاد بگیر!

كلیدواژه ها:  دایره، هندسة تاكسى

اشاره
ــازی »بپرس و به گنج  ــمارة مجلة برهان با ب ــن ش در همی
برس« آشنا می شوید. بحث های ریاضی جالبی دربارة این بازی 
وجود دارد که می خواهیم یکی از آن ها را بررسی کنیم. توصیه 
می کنیم پیش از ادامة این مطلب، نخست با بازی آشنا شوید.

دایرهتاکسیای!
ــغول »بازی بپرس و به گنج برس« هستید  تصور کنید مش
و دنبال گنج می گردید. در اولین پرسش، یکی از چهارراه های 
ــما می گوید فاصلة   ــد و حریفتان به ش ــهر را عالمت می زنی ش
تاکسی ای این چهارراه تا گنج 5 کیلومتر است. با این اطالعات، 
گنج در کدام چهارراه ها ممکن است باشد؟ قبل از جواب دادن 

به این سؤال، بیایید کمی شرایط مسئله را تغییر بدهیم:
فرض کنید بازی این طور بود که:

ــه فقط در  ــهر ـ و ن ــت هرجایی از ش ــج می توانس اواًل گن
چهارراه ها ـ پنهان شده باشد.

ثانیًا، حریفتان هر بار در جواب به سؤال شما، به جای اینکه 
ــی ای آن نقطه تا گنج را بگوید، فاصلة معمولی را  فاصلة تاکس

اعالم می کردند.
ــرایط فرض کنید شما نقطة B را عالمت می زدید  با این ش
ــت. ضمنًا  ــیدید فاصلة معمولی B تا گنج چه قدر اس و می پرس

ــری این نقطه قرار دارد.  ــان می گفت گنج در 5 کیلومت حریفت
ــد که گنج ممکن  ــا این اطالعات می فهمیدی ــن صورت ب در ای
ــت در هریک از نقاط روی محیط دایره ای قرار داشته باشد؛  اس

دایره ای به مرکز B و به شعاع 5 کیلومتر )شکل 1(. 

B. 5 كیلومتر

       

ــازی »بپرس و به گنج  ــؤال اول مقاله دربارة ب برگردیم به س
ــت در هریک از نقطه هایی باشد که فاصلة  برس«: گنج ممکن اس
تاکسی ای آن از نقطة A برابر 5 کیلومتر است. اما این نقطه ها با 
 B هم چه شکلی درست می کنند؟ نقطة بزرگ در شکل 2 همان

است. نقطه های کوچک، همة چهارراه هایی هستند
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حاال همان طور که دایره معمولی را تعریف می کنیم، دایرة 
تاکسی ای را هم تعریف می کنیم:

ــز B، یعنی همة  ــعاع 1 و به مرک ــی ای به ش ــرة تاکس دای
ــی ای آن ها از B برابر 1  ــهر که فاصلة تاکس چهارراه هایی از ش

باشد )شکل 3(.

ــی همة  ــز B، یعن ــعاع 2 و مرک ــه ش ــی ای ب ــرة تاکس دای
ــی ای آن ها از B برابر 2  ــهر که فاصلة تاکس چهارراه هایی از ش

باشد. )شکل 4(.

ــی همة  ــز B یعن ــعاع 3 و مرک ــه ش ــی ای ب ــرة تاکس دای
ــان از  B برابر 3  ــهر که فاصلة تاکسی ای ش چهارراه هایی از ش

باشد. )شکل 5(.

و به همین ترتیب. 

شکل2

شکل3

شکل4

شکل5
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که فاصلة تاکسی ای آن ها از B برابر 5 کیلومتر است. )شکل 2(
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وضعیتدودایرةتاکسیای
نسبتبهیکدیگر

در هندسة معمولی، دو دایرة متفاوت ممکن است:
√ هیچ نقطة مشترکی نداشته باشند؛

√ در یک نقطه مشترک باشند؛
√ دو نقطة مشترک داشته باشند؛

در شکل 6 این سه حالت مشخص شده است.

دو دایرة تاکسی ای چه طور؟ آن ها یکدیگر را در چند نقطه 
قطع می کنند؟

ــترکی  ــت هیچ نقطة مش ــی ای ممکن اس ــرة تاکس دو دای
نداشته باشند )شکل 7(.

ــی ای ممکن است یک نقطة مشترک داشته  دو دایرة تاکس
باشند. )شکل 8(.

ــت دو نقطة مشترک داشته  دو دایرة تاکسی ای ممکن اس
باشند. )شکل 9(

ــای معمولی( ممکن  ــی ای )برخالف دایره ه دو دایره تاکس
است بیش از دو نقطة مشترک داشته باشند! )شکل 10(.

ــه در اینجا یاد گرفتید،  عالوه بر این که به خودی خود  آنچ
جالب و بامزه است، می تواند در بازی »بپرس و به گنج برس« 

هم به کارتان بیاید!
اگر به موضوع فاصلة تاکسی ای و ویژگی های آن عالقه مند 
ــده اید، می توانید از کتاب »هندسة تاکسی: ماجراجویی در  ش
ــتفاده کنید. البته ممکن است برای  ــة نا اقلیدسی« اس هندس
خواندنش الزم باشد از معلمتان کمی کمک بگیرید. انتشارات 
ــة این کتاب را  ــال 1390 ترجم ــان جوان« در س »دانش پژوه

منتشر کرده است.
 »Taxicab Geometry«  می توانید در اینترنت، عبارت

را جست وجو کنید تا وب گاه هایی دربارة این موضوع بیابید.
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