
 راز اعداد شگفت انگیز

در نظر گرفته شده است؟ و  مساوی با خوش اقبالی و شانس ۷اید چرا در باور عموم، عدد هیچ وقت فکر کرده

 .موضوعات دیگری که درباره اعداد مطرح است

و از کاربردهای مهمی  آمار داشته همه از این امر آگاه هستیم که اعداد نقش مهمی در علم و به ویژه ریاضیات و

 کنیم که با معانیبرخوردارند. در اینجا شما را با اعداد مهمی آشنا می در رشته های مهندسی و حسابداری

 اندگوناگون در تاریخ، ورزش و حتی انجیل در ارتباط بوده

در زندگی ما باره است که چرا یک عدد به عنصری مهم و تأثیرگذار هدف ما ارائه توضیحاتی منطقی در این

 .تبدیل شده است

 :5عدد 

شده است. در زمان می های باستانی نیز این عدد به عنوان عددی مهم و تأثیرگذار شناختهحتی در تمدن

آمد. در دوران ارسطو این عدد، نشان حساب می به عنوان یک عدد کامل برای نوع بشر به ۵فیثاغورث عدد 

 روحانی و معنوی و نیز در اعمال و کارهای هایبه عنوان پایه و اساس در آیین دهنده عنصر اتر )اثیر( بوده و

به عنوان  ۵ژاپن و چین، عدد  گرفته است. در آیین کهن بودائیسم درکیمیاگران باستان مورد استفاده قرار می

 وجود  و البته درقرآن کریم درباره اعداد نکاتی شده استمی سمبلی مهم در فرهنگ و تهذیب نفس استفاده

 .دارد

 :32عدد 

است. این عدد توسط مایکل  32شماره  های ورزشی گوناگون،ترین و پرطرفدارترین اعداد در رشتهیکی از معروف

شده و به تاالر مشاهیر  NBA برنده عنوان باارزش ترین بازیکن بار ۵جردن بسکتبالیست معروف آمریکایی که 

 .ه یافته بود، مورد استفاده قرار گرفترا بسکتبال نیز

شهرت این بازیکن، مورد توجه و  در واقع این عدد شماره پیراهن مایکل جردن در طول دهه نود بود و از طریق

بعد توسط دیگر بازیکن ارزشمند بسکتبال جیمز لبرون که دو بار  هاسال 32عالقه مردم قرار گرفته است. عدد 

و جهان دیوید بکهام  یکن را از آن خود کرده بود و نیز ستاره مشهور فوتبال انگلستانترین بازارزش عنوان با

 .مورد استفاده قرار گرفت

 :8عدد 



شانس، نامحدود بودن و کمال  باشد که با معانی مختلفی چونمی ۸اد مهم و معروف شماره یکی دیگر از اعد

باشد. این بود که این عدد نشانه وجود تعادل در جهان می مترادف گشته است. در دوران مصر باستان باور مردم

را به این عدد  و دوستیبه معنای نشانه و سمبل عشق  (Tetrachyts) فیثاغورث عنوان تتراچیتز از سوی دیگر،

 .اعطا کرده بود

 ۲۱عدد 

مخصوصا از زمانی که راه  های گوناگون ورزشی به شهرت رسیده و، دیگر عددی است که در رشته۲3شماره 

 .مورد تقاضا قرار گرفته است گشود از سوی بسیاری از ورزشکاران NBA خود را به

مشاهیر همچون جیم کلی  ن تام بردی فوتبالیست آمریکایی و ستارگانی از تاالربازیکنان بزرگی همچو

شود بوده است(، راجر لی در فیلم اژدها وارد می )هنرپیشه، ورزشکار و متخصص فنون رزمی که همبازی بروس

شان ایرفهح آمریکایی( و دیگر فوتبالیست اسبق آمریکا کن استابلر در دوران ورزش استوباچ )فوتبالیست سابق

 .به تن کردند ۲3پیراهنی با شماره 

 :وگولگ

باشد. این قرار گرفته می که صد صفر در مقابل آن ۲وگول در واقع یک اصطالح ریاضی است که به معنای عدد گ

آمریکایی، ادوارد کانسر ابداع شده است. این عدد زمانی به شهرت  دانریاضیعدد توسط میلتون سیروتا برادرزاده 

 اداره مرکزی این اذهان عمومی یادآور مشهورترین موتور جستجوی اینترنتی یعنی گوگل شد. حتی رسید که در

 .شودشرکت با نام گوگول پلکس شناخته می

 :(۶۱۲۱۲۳) عدد پی

شناسید. این عدد را می اگر شما عاشق ریاضی هستید بدون هیچ شکی این عدد ثابت و جاودانه ریاضیات را

ترین شکل ممکن عنوان شده است. برای همه کسانی که با کوتاه ترین ورار دادند که البته به سادهق 2۱۲۳معادل 

دهنده تعالی در  دارند عدد پی چیزی فراتر از یک شماره معمولی است. در واقع این عدد نشان این عدد آشنایی

شانزدهم الفبای یونانی و نیز  عدد شده حرف )پیواس( که سمبل این π آید. نشانهعلم ریاضیات به حساب می

 .انگلیسی است
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شانسی به نماد خوش ۷ شود. پیشینه و علت تبدیل شدنترین عدد شناخته میشانسخوشهفت، به عنوان 

 .ای پشت آن پنهان شده استاسطوره دانیم که معانی معنوی وچندان مشخص نیست اما می



بهشت و البته هفت رنگ  هفت روز هفته، هفت گناه نابخشودنی، هفت قاره جهان، خارش هفت ساله، هفت

های برتر، در ای است از سوی قدرتکه فرزند هفتم هدیه ر اروپای باستان باور مردم بر این بودرنگین کمان. د

 .شد نما تبدیل خواهندهای گرگکردند فرزندان هفتم به انسانالتین مردم تصور می حالی که در آمریکای

 :۱۶۱5۱۴۴۶۱7۱۱8۰85۳۴۴۴عدد 

اختراع شد(،  ۲۷۷۳ارنو روبیک در  ای هستید )پازلی که توسطبازان حرفهاگر شما هم یک کیوبر از کلوپ روبیک

توانید این شماره نشان دهنده مجموعه ترکیبات ممکنی است که می .پس حتما با این سری اعداد آشنایی دارید

 .برگرداندن مکعب بسازید اندن وبا چرخ

اند اشاره شده جهان ما تبدیل شده ترین اعداد که به نماد خیر و شر درهر چند در این لیست به برخی از معروف

های معروفی همچون فیبوناچی و یا عدد خدا که به نام دنباله .است ولی جای اعداد دیگری در آن خالی است

 شناسید؟ می راستی عدد شانس شما چیست؟ چه اعداد معروف دیگری راشود. شناخته می نسبت الهی هم

 

 


