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امروز كه اين مطلب را برای شــما عزيزان می نويسم، هيجدهم 
خرداد ســال هزار و ســيصد و نود و نه، مصادف با هفتم  ژوئن 
ســال دو هزار و بيست است. تاريخ اين روز در كشورمان ايران 
به صورت عددی ۱۳۹۹/۳/۱۸، يــا به طور خالصه تر ۹۹/۳/۱۸ 
نوشته می شــود. در واقع شكل كلی نوشتن تاريخ ايام در ايران 
به صورت روز/ ماه/ســال اســت. حال به ســراغ تاريخ ميالدی 
امروز می رويم. شايد با ماه های ميالدی آشنايی كمتری داشته 
باشيد. به اين خاطر اجازه دهيد ابتدا به عنوان يادآوری، ماه های 
ميالدی را به ترتيب با ذكر تعداد روزهايشان بيان كنم: ۱. ژانويه 
)۳۱روز(؛ ۲. فوريه )۲۸روز و در ســال های كبيسه ۲۹روز(؛ ۳. 
مارس )۳۱روز(؛ ۴. آوريــل )۳۰روز(؛ ۵. مه )۳۱روز(؛ ۶. ژوئن 
)۳۰روز(؛ ۷. ژوئيه )۳۱روز(؛ ۸. اوت )۳۱روز(؛ ۹. سپتامبر)۳۰ 
روز(؛ ۱۰. اكتبــر )۳۱روز(؛ ۱۱.نوامبر )۳۰روز(؛ ۱۲. دســامبر 
)۳۱روز(. برای نمايش تاريخ ميالدی به صورت عددی اغلب از 

دو مدل زير استفاده می شود:
1 مدل انگليسی بريتانيايی: در اين مدل از سمت چپ 
ابتدا عدد مربوط به روز نوشــته می شــود. سپس عدد ماه و در 
آخر عدد ســال؛ به طور خالصه سال/ ماه/ روز. بنابراين با توجه 
به اينكه ژوئن ششمين ماه ميالدی است، تاريخ هفتم ژوئن دو 
هزار و بيست در اين مدل به صورت ۷/۶/۲۰۲۰ خواهد بود. در 

اغلب كشورهای جهان از اين مدل استفاده می شود.
مدل انگليسی آمريكايی: اياالت متحدة آمريكا از جمله  2

معدود كشورهايی است كه از اين مدل استفاده می كند. در اين 
مدل تاريخ نويســی عدد مربوط به ماه در آغاز نوشته می شود. 
ســپس عدد روز و در پايان عدد ســال را می نويســند؛ به طور 
خالصه: ســال/ روز/ ماه. بنابراين در كشور آمريكا تاريخ هفتم 

ژوئن دو هزار و بيست به شكل ۶/۷/۲۰۲۰ نوشته می شود.

 نوبت شــما: تاريخ تولد خود را بر حسب تاريخ ميالدی 
پيــدا كنيد و آن را در دو مدل بريتانيايی و آمريكايی به صورت 

عددی نمايش دهيد. 
حال فرض كنيد بخواهيم تاريخ ششــم ژوئية دو هزار و بيست 
را نمايش دهيم. اين تاريخ در سيســتم انگليسی بريتانيايی، با 
توجه به اينكه ژوئيه هفتمين ماه ميالدی است، به شكل عددی 
۶/۷/۲۰۲۰ و در سيســتم آمريكايی به صــورت ۷/۶/۲۰۲۰ 
نوشــته می شــود. اگر اين تاريخ را با مثال قبلی مقايسه كنيد، 
متوجه خواهيد شد كه نمايش ششــم ژوئية دو هزار و بيست 
در سيســتم بريتانيايی با نمايش هفتم ژوئن دو هزار و بيست 
در سيستم آمريكايی يكسان اســت و برعكس، نمايش آن در 
مدل آمريكايی با نمايش هفتم ژوئن دو هزار و بيســت در مدل 

بريتانيايی همانند است. 
حاال فرض كنيد كه نمی دانيم تاريخ ۷/۲۰۲۰/ ۶ در كدام سيستم 
نوشــته  شده است. از كجا بايد بدانيم كه اين تاريخ هفتم ژوئن 
يا ششم ژوئية دو هزار و بيست را نشان می دهد؟ بله! نمی توان 

صد و سی و دو روز مبهم در 365 روز! 
سرگرمی های عددی؛
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تشخيص داد. در واقع معلوم نبودن سيستم تاريخ نويسی باعث 
نوعی اشتباه می شود و ابهام ايجاد می كند. بنابراين اگر سيستم 
مشــخص نباشــد و ندانيم كه اين تاريخ مربوط به كدام كشور 
است و آن كشور از كدام مدل برای نوشتن تاريخ روزها استفاده 
می كند، برخی تاريخ ها مانند ۷/۲۰۲۰/ ۶ يا ۷/۶/۲۰۲۰ مبهم 
خواهند بود. حال مثالی ديگر می آورم تا بهتر متوجه شويد. به 

جدولی كه در ادامه می آيد توجه كنيد:

همان طور كه از جدول مشخص است، تاريخ های ۴/۷/۱۹۷۱ و 
۷/۴/۱۹۷۱ نيز در صورت مشخص نبودن سيستمی كه در آن 
نوشــته شده اند، مبهم هستند. حال می خواهم دربارة  اين ابهام 

يك مسئلة رياضی را كه در كتابی ديده ام، برايتان مطرح كنم.
مســئله: اگر ندانيم كه يك تاريخ ميالدی در كدام يك از دو  
سيستم بريتانيايی يا آمريكايی نوشته شده است، در طول يك 
ســال چند روز وجود دارند كه تاريخ مربــوط به آن ها برای ما 
مبهم خواهد بود؟ به عبارت ديگر، با تاريخ يك روز ديگر اشتباه 

گرفته می شود؟
حل: برای اينكه حل اين مســئله را بهتر متوجه شويد، از شما 
می خواهــم كه جدول زير را مطالعه و جاهــای خالی آن را پر 

كنيد.

همان طور كه از جدول مشــخص اســت، در صورت مشخص 
نبودن سيستم استفاده شده، تاريخ های دهم ژانويه و يكم اكتبر 
نيز مبهم خواهند بود. اگر جاهای خالی جدول را به درستی پر 
كرده باشيد، متوجه خواهيد شد كه تاريخ های يازدهم اكتبر و 
دهم نوامبر نيز از تاريخ های مبهم هســتند. حال به رديف سوم 
جدول توجه كنيد. ژوئن ششمين ماه ميالدی است، بنابراين در 
نمايش عددی ششم ژوئن، عددهای ماه و روز يكسان خواهند 
بود. اين تاريخ مبهم به حساب نمی آيد چون هركدام از شش ها 
را روز به حساب بياوريم و ديگری را ماه، باز تاريخ مورد نظر به 

يك روز اشاره می كند.
به سراغ سطر چهارم جدول برويم. سپتامبر نهمين ماه ميالدی 
اســت، پس عدد مربوط به ماه برابــر ۹ خواهد بود. چون عدد 
ماه بيشــتر از ۱۲ نمی تواند باشد، بنابراين مشخص است كه در 
نمايــش عددی ۱۸/۹/۲۰۱۳ يــا ۹/۱۸/۲۰۱۳، عدد ۱۸به  روز 
اشاره می كند و حتی اگر سيستم اســتفاده شده را ندانيم، باز 
اين تاريخ ها مبهم نيســتند. به عبارت ديگر می توانيم خودمان 
تشــخيص دهيم كــه ۱۸/۹/۲۰۱۳ در سيســتم بريتانيايی و 
۹/۱۸/۲۰۱۳ در سيســتم آمريكايی نوشته شده است. حال به 
 پرسش های زير پاسخ دهيد تا به سراغ حل مسئله برويم:

1. آيا می توان تشــخيص داد كه تاريخ ميالدی ۲/۸/۱۹۹۰ در 
كدام سيستم نوشته شده است؟ چرا؟

2. اگر سيســتم تاريخ نويسی برای ما مشــخص نباشد، تاريخ 
۳/۷/۱۹۸۳می تواند مربوط به كدام دو روز از سال۱۹۸۳ باشد؟

3. آيا تاريخ ۷/۷/۲۰۰۳ يك تاريخ مبهم به حســاب می آيد؟ 
چرا ؟

4. آيا تاريخ ۲/۱۴/۲۰۰۳ يك تاريخ مبهم به حســاب می آيد؟ 
چرا؟ اگر پاسخ شما مثبت است، دليل بياوريد و اگر پاسخ منفی 
است، بگوييد اين تاريخ در كدام سيستم نوشته شده است و به 

كدام روز از سال اشاره می كند؟
5. تاريــخ ۱۸/۴/۲۰۰۷ يــك تاريخ مبهم نيســت. اين تاريخ 
دركدام سيستم نوشته شده است و به كدام روز از سال ۲۰۰۷ 

اشاره می كند؟

حل: در هر ماه يــك روز وجود دارد كــه عددهای مربوط به  
روز و ماه يكســان هســتند. اين روزها عبارت اند از: يكم ژانويه 
)۱/۱(؛ دوم فوريه )۲/۲(؛ ســوم مــارس )۳/۳(؛ چهارم آوريل 
)۴/۴(؛ پنجم مه )۵/۵(؛ ششــم ژوئن )۶/۶(؛ هفتم ژوئيه )۷/۷(؛ 
هشــتم اوت )۸/۸(؛ نهم سپتامبر )۹/۹(؛ دهم اكتبر )۱۰/۱۰(؛ 
يازدهم نوامبر )۱۱/۱۱(؛ دوازدهم دسامبر )۱۲/۱۲(. بنابراين در 
طول يك ســال، دوازده روز وجــود دارند كه عدد روز و ماه در 
آن ها يكسان است. اين روزها مبهم به حساب نمی آيند، زيرا اگر 
جای ماه و روز عوض شود، تغييری ايجاد نمی شود. برای مثال، 
نهم ســپتامبر هزار و نهصد و نود و هشــت در هر دو سيستم 
به صورت ۹/۹/۱۹۹۸ نوشته می شود. همچنين، تاريخ هايی كه 
شــمارة روز آن ها از ۱۲ بيشتر اســت، مبهم نيستند. زيرا عدد 
ماه نمی تواند بيشتر از ۱۲ باشــد. مثاًل ۱۹/۱۰/۱۹۸۰ نمايش 
نوزدهم اكتبر هزار و نهصد و هشتاد در سيستم بريتانيايی است 
و نمی تواند نمايش تاريخ هيچ روز ديگری در سيستم آمريكايی 
باشــد. بنابراين در هر ماه به تعداد ۱۱=۱-۱۲ روز مبهم وجود 
خواهد داشت كه در كل در طول يك سال كه دوازده ماه است، 

برابر ۱۳۲=۱۱×۱۲ روز می شود.
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