جملة كلية اآلداب -العدد  ،17يونيو 2021

والتطور (300-4000ق.م)
الرايضيات يف وادي الرافدين  -النشأة
ّ
وريدة املنقوش

1

كلية الرتبية-جامعة مصراتة
اتيري القدد:م  ، 2020-12-14اتيري الدبول  ،2021 -02-05نشر إلكرتونيا يف 2021-02-08
https://doi.org/10.36602/faj/2021.n.17.04
________________________________________________________

ملخص البحث:
من املعروف اتيرخيياً أن وادي الرافدين يُعد موطن إحدى أعرق احلضايرات يف اتيري

وتطويرت بشكل تديرجيي وهو
البشرية؛ حيث ظهرت بداايت عديد العلوم والفنون واملعايرف ّ
أمر صاحب احقياجات السكان السياسية ،واالققصادية ،واالجقماعية ،والدينية وذلك
ُ
تديرجهم يف ُسلّم احلضايرة .ويهدف هذا البحث إىل الرتكيز على أحد تلك
ابلقوازي مع ّ

املفصل هلذا العلم ابسقخدام املنهج
العلوم أال وهو علم الرايضيات للوقوف على القايري
ّ
وتطويره عرب املراحل القايرخيية
السردي القايرخيي؛ حيث سيقم تقبّع اتيري نشأة علم الرايضيات ّ
متخض عنها البحث هي أن البشرية تدين
حلضايرة وادي الرافدين .ومن أهم النقائج اليت ّ

حلضايرة وادي الرافدين اببقكاير مبدأ املرتبة العددية الذي تكمن أمهيقه يف كونه ميثّل تددماً

يف جتريد العدد من االيرتباط ابألشياء املعدودة ،وترتيب نظام الع ّد على أساس العالقة
املوضعية بني خمقلف الرموز ضمن العدد الواحد .هذا فضالً عن وضعهم ألسس اجلرب
واهلندسة وحساب املثلثات.
الكلمات املفتاحية وادي الرافدين ،الرايضيات ،الصفر ،اجلرب ،اهلندسة.
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Mathematics in Mesopotamia between origin and
development (4000-300BC)
Wraida Ali Almangoush
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Abstract
It is well known historically that Mesopotamia is the home of one of
the most ancient civilizations in human history; where the influences
of many sciences, arts, and knowledge appeared and gradually
developed in line with political, economical, social, and religious
needs of the population in parallel with their progression in the ladder
of civilization. This research aims to focus on one of those sciences,
namely mathematics, to find out the detailed history of this science
using the historical narrative method. Whereby the history of the
beginings and development of mathematics is traced through the
historical stages of the Mesopotamian civilization. The most important
results of the research were, that humanity owes to the Mesopotamian
civilization the innovation of the principle of the numerical order, the
importance of which lies in the fact that it represents progress in
stripping the number from the association with the counted things and
arranging the system of the count on bases of the positional
relationship between the various symbols within a single number. In
addition to that, their laying down of the foundations of algebra and
geometry and trigonometry.
key words: Mesopotamia, mathematics, Zero, algebra, geometry.

: املقدمة.1
شهد وادي الرافدين منذ أواخر األلف الرابعة قبل امليالد اسقدرايراً حضايرايً فيما ُُسي
السالالت السومرية الذي اقرتن بظهوير دويالت املدن السومرية واليت كان قوام
ُ بفجر عصر
 وكان،كل منها مدينة يرئيسية مبثابة العاصمة وعدد من املدن والدرى واأليرايف القابعة هلا
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للمعبد دوير كبري هبذا العصر يف النواحي الدينية واالققصادية والسياسية وادإدايرية  ،م  م تلبث
السلطة السياسية أن انفصلت عن السلطة الدينية ،وظهر احلكام وامللوك يف شكل ُسالالت
وساللة لكش وغريها ،وقد مشلت
وساللة أويرُ ،
وساللة الويركاءُ ،
كساللة كيشُ ،
حاكمة ُ
هنضة ذلك العصر خمقلف األنشطة اليومية من زيراعة وعمايرة وجتايرة وصناعة ،وكل ما
يساعد على تسهيلها وتذليل ما يعرتضها من عدبات وصعاب ،وعليه بدأت تظهر
ايرهاصات علوم وفنون عدة مثل الرايضيات وهي موضوع هذا البحث.

 .2.1مشكلة البحث:
وتدوير حول نشأة علم الرايضيات وتطويره يف وادي الرافدين من خالل طرح
تساؤالت عدة وحماولة إجياد إجاابت هلا كيف نشأت نُظم الع ّد؟ ما هي الطرق اليت مت
حلل العمليات احلسابية؟ ماذا يعين النظام املوضعي؟ مىت ظهر الصفر وكيف؟ ما هو
اتّباعها ّ
مضمون النصوص الرايضية املكقشفة ابملناطق األثرية يف العراق احلديث؟ ما هو دوير
ُ
حضايرة وادي الرافدين يف ظهوير اجلرب واهلندسة وتطويرمها؟

 .3.1أمهية البحث:
وتطوير علم الرايضيات
تكمن أمهيقة البحث يف أنه يسلّط الضوء على مراحل نشأة ّ

القوصل إىل حتديد قيمة
وتنوع العمليات احلسابية ،و ّ
وفروعه ،وهو يقناول ابقكاير نُظم الع ّدّ ،

أي يرقم وفداً ملرتبقه العددية ،فضالً عن اخرتاع الصفر ووضع أسس اجلرب واهلندسة.

 .4.1فرضية البحث:
وتطوير عرب آالف
تفرتض الباحثة أن علم الرايضيات قد نشأ بوادي الرافدين ّ
السنني فيما يقعلّق بنُظم الع ّد ،وإجراء العمليات احلسابية ،وابقكاير النظام املوضعي والصفر،
وأن يرايضيي وادي الرافدين سبدوا غريهم من األمم بقددمهم يف جمايل اجلرب واهلندسة.
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 .5.1أهداف البحث:
يهدف البحث إىل إبراز دوير حضايرة وادي الرافدين يف وضع أسس علم
ٍ
وتوثيق للنصوص
الرايضيات من خالل ما حددقه من تددم وتطوي ٍر للعمليات احلسابية،
وتطوير اجلرب واهلندسة.
الرايضية ،فضالً عن اسهامها يف نشأة ّ

 .6.1حدود البحث:

يقمثّل البعد املكاين للبحث يف وادي الرافدين (العراق الدد:م) ،أما البعد الزماين
فيمقد ما بني عامي (300-4000ق.م).

 .2املنهج
املنهج املقّبع يف هذا البحث هو املنهج السردي لسرد األحداث القايرخيية املقعلّدة
وتطوير علم الرايضيات وفق تسلسلها الزمين ،مع االسقعانة ابملنهج الوصفي أيضاً.
بنشأة ّ

 .3الرايضيات يف وادي الرافدين
 .1.3نُظم الع ّد:
ترجع بداايت الع ّد واسقخدام األعداد يف وادي الرافدين إىل حنو (4000ق.م) حيث
اُسقخدمت كقل من الطني حمفوير فيها ثدوب أو جتاويف توضع فيها كرات صغرية على هيئة
حصى كروية أو خمروطية الشكل تقناسب مع سعة وشكل تلك القجاويف ،وكل كرة كانت
متثّل عدداً حمدداً خيقلف عن الكرة األخرى من حيث الشكل واحلجم ،وبعد حنو أكثر من
فقحولت الكقل الطينية إىل ألواح مسطحة ،كما اخقفى
( )800عام مت تطوير تلك الطريدة ّ

احلصى واُسقبدل ابلكقابة احملفويرة على األلواح (العاين ،2002 ،ج ،1ص.)55

ومع تزايد خربة السومريني يف القعامل مع الكميات املعدودة وحساهبا اسقطاعوا شيئاً
فشيئاً إعطاء يرمز لكل يرقم ،األمر الذي مكنهم يف مرحلة اتلية من حتويل العمليات
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احلسابية على كميات األشياء إىل عمليات ذهنية على العدد نفسه مبعزل عن املعدود،
القحول عدة أمهها الطريدة القصويرية ،والطريدة الشفهية،
وكانت الطرق اليت مت هبا هذا ّ
والطريدة القسجيلية أو الكقابية ،ومن أهم األساليب القصويرية أو احلسية الوسائل املادية
املخقلفة لقمثيل العدد واليت منها اسقخدام احلصى ،والعظام ،واخلرز ،وألواح الطني ذات
األشكال اهلندسية املخقلفة ،واسقخدام األصابع وخمقلف نداط اجلسم املميزة للع ّد وللداللة
على األيرقام .أما الطريدة الشفهية يف تسمية األيرقام فهي تعقمد على إطالق صفة أو اسم
حتول الشكل الرقمي
شيء حسي مميز للرقم على الرقم ،وهذا يوضح جانباً هاماً من اتيري ّ

إىل معىن جمرد ،ال شك أن ترميز الرقم كقابة كان يعين جتريداً للشكل الكقايب وللمعىن
مر هبا العدد عرب
الرقمي على حد سواء ،ومع ذلك البد من متييز عدة مسقوايت للقجريد ّ
أشكاله الرقمية املخقلفة؛ ذلك أن ترميز العدد  م يكن يعين ابلضرويرة فصله عن املعدود،

وكانت اخلطوة األوىل إىل القجريد هي جتاوز املدابلة بني املعدودات وأدوات الع ّد كاحلصى
أو األصابع إىل ترميزات شبه مسقدلة عن األشياء املعدودة ،أما اخلطوة الثانية واألصعب
فكانت بناء منظومة ع ّد يسهل القعامل فيها مع األعداد الكبرية ،وهكذا ظهرت عدة
منظومات غالباً ما ترجع يف أساسها إىل أمناط الع ّد البدائية اليت كان يعقمدها ادإنسان
أبصابعه أو أبدوات ع ّده البسيطة؛ فالنظام العشري يف الع ّد يرجع إىل الع ّد على أصابع
اليدين ،وهناك نظام ع ّد عشريين يرجع إىل الع ّد على أصابع اليدين والددمني معاً ،ومثة أثر
لنظام ع ّد مخسي يرجع إىل الع ّد على أصابع اليد الواحدة .لدد كانت األيرقام الددمية تُكقب
بشكلها البدائي الذي يعقمد على تكراير الرمز لعدة مرات حبسب العدد املطلوب؛ مثال
ذلك أن الرقم ( )8كان يُكقب بقكراير يرمز
ص.)81 ،41-40

() 1

مثان مرات وهكذا (اخلويري ،2002 ،ص
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مرت مبراحل خمقلفة عرب العصوير؛ فدد
إن طرق القعبري عن األيرقام يف وادي الرافدين ّ

اسقخدم الكقبة يف العصوير السومرية األوىل عالمات عدة كانت تُطبع على الطني الطري،
وكانت أشكال الطبعات على النحو القايل
1
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وذلك ابسقخدام نوعني من األقالم؛ قلم يرفيع وآخر ُسيك يقم حتريكه بوضعيات خمقلفة
لطبع الرقم املطلوب (اخلويري ،2002 ،ص.)66
لدد اسقطاع السومريون على امقداد األلف الثالثة قبل امليالد إجراء عمليات معددة
بواسطة هذه األيرقام ،ولكن يبدو أن تغيري شكل األيرقام صاير أمراً ضرويرايً لقطوير العمليات
احلسابية ،وهذا ما قام به السومريون بداية األلف الثانية قبل امليالد حوايل؛ حيث ظهر نظام
جديد لقدوين األيرقام ابلقزامن مع ظهوير الكقابة املسمايرية (اخلويري ،2002 ،ص ،)70ومت
االسقغناء عن أنواع األقالم املسقخدمة يف طبع عالمات األيرقام الددمية واسقبداهلا بشكل
املسماير؛ فاملسماير العمودي (

يعرب عن الرقم ( ،)1وميكن تكرايره ليعطي األيرقام من
) ّ

( ،)9-1أما الرقم ( )10فدد صاير له شكل الزاوية (

) ،وبقكرايره حىت مخس مرات

يعطي األيرقام من ( ،)50-10أما احلد األعلى السقخدام يرمزي ( )1و( )10معاً فهو
الرقم (59

) والذي أييت بعده الرقم ( ،)60وله عالمة الرقم ( )1ذاهتا ،والذي

يؤدي تكرايرها إىل احلصول على قيمة عددية أكرب ...180-120-60اخل (الدطان،
 ،2018ص .)34إن تطوير أشكال األيرقام املسمايرية السومرية اسقغرق فرتة طويلة من
الزمن فهي  م حتل حمل األيرقام السومرية الددمية فوير ابقكايرها بل اسقمر القعامل هبما معاً
لدرون عدة قبل أن تقالشى األيرقام الددمية بشكل تديرجيي بدليل أن بعض األلواح اليت تعود
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إىل األلف الثانية قبل امليالد ترد فيها أيرقاماً سومرية قدمية جنباً إىل جنب مع أيرقام مسمايرية
جديدة (اخلويري ،2002 ،ص.)73
لدد كان نظام الع ّد املسقخدم يف العصوير األوىل بوادي الرافدين مزجياً من النظامني
العشري والسقيين ،وملا كان تنوع الرموز العددية حمدوداً بسبب طبيعة اخلط املسمايري فإن
تبني من النصوص
مجيع األعداد كانت ُمتثّل من خالل يرقمني فدط مها ( ،)10،1وقد ّ
الرايضية املكقشفة يف بعض املواقع األثرية أن اسقخدام كال النظامني يعود إىل أواخر األلف
الثالثة قبل امليالد حيث بدأ السومريون ابلنظام العشري  م  م يلبثوا أن دجموا النظام العشري
ضمن النظام السقيين الذي يدوم على أساس الرقم ( )60كما يدوم النظام العشري على
أساس الرقم (( )10الدطان ،2018 ،ص ص.)39-38
إن اعقماد أساس ألي نظام عددي وليكن ( )5على سبيل املثال يفرتض أن
تكون الوحدات األساسية يف هذا النظام ( )...5³،5،1²وهكذا ،لدد كانت وحدات
النظام السقيين األساسية هي ( ،)36000،3600،600،60،10،1وكانت هذه
الداعدة تعقمد على تناوب الضرب بعددين مها ( ،)10،6ولعل دمج وحديت ( 6و)10
يرجع إىل احلاجة للقبسيط؛ حيث  م يكن من السهل ابقكاير تسميات لقسعة ومخسني يرقماً
قبل العدد ( ،)60ولكن هبذا القبسيط لن يكون صعباً إجياد أُساء لأليرقام العشرة األوىل
وكذلك للوحدات الفرعية ( )50،40،30،20األمر الذي يرتتّب عليه تسهيل الع ّد،
وإجراء العمليات احلسابية ،وتدوين األيرقام (اخلويري ،2002 ،ص ص.)68،66
لدد كان للنظام السقيين أثر واضح يف تطوير علم الرايضيات؛ حيث أنه يدلّل من
ويسهل القعامل مع الكسوير ،ويظهر ذلك بوضوح عند
صعوبة إجراء العمليات احلسابيةّ ،
مدايرنة النظام السقيين ابلنظام العشري؛ فالرقم ( )60يدبل الدسمة على األعداد
( ،)30،20،15،10،6،5،4،3،2بينما الرقم ( )10أساس النظام العشري ال يدبل
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الدسمة إال على عددين فدط مها (( )5،2ساكز ،1979 ،ص ،)516كما أن النظام
1

عرب عنه يف النظام
السقيين يقعامل مع الكسوير بشكل أفضل مثال ذلك الكسر ( )3يُ ّ
السقيين بعدد صحيح هو ( )20أي ( )20من ( ،)60يف حني أنه يف النظام العشري يُعد
كسراً غري منقهي ،وتكون قيمقه ابلناتج تدريبية وهي ما يعادل (( )3.33333الدطان،

 ،2018ص ص.)42-41
إن سبب اخقياير السومريني للرقم ( )60كأساس لنظام الع ّد غري معروف حىت اآلن
األمر الذي فقح اجملال أمام الباحثني لطرح فرضياهتم حول املوضوع إبيرجاع ذلك إىل أصول
فلكية أو هندسية إال أن افرتاض وجود أصول فلكية وهندسية للنظام السقيين ال يبدو مدنعاً
ذلك أنه ال ميكن لعلم الفلك أو اهلندسة بشكل مسقدل وضمن الظروف الددمية انقاج
ٍ
نظام للع ّد ،كما ال ميكن إثبات ايرتباط النظام السقيين بعمليات الدياس فهو  م يدخل

املداييس إال ألنه كان موجوداً ٍ
كنظام للع ّد ،ولكن مثة من يفرتض أن اللغة السومرية قد
لعبت دويراً يف نشأة النظام السقيين؛ ذلك أن السومريني قد أطلدوا على األعداد من (-1
 )10القسميات القالية

(جدول)1
1

2

3

أش
Aš

مني
Min

إش
Eš

األيرقام السومرية
4

5

6

7

إميني
آش
إاي
ليمو
imin Ãš
Iya limmu
بقصرف عن (اخلويري ،2002 ،ص)71
ّ

8

9

10

إيسو
Issu

إيليمو
Ilmmu

أو
U

إن القسميات الثالث األوىل -أش ،مني ،إش -تشري إىل األصول الددمية جداً هلذا الع ّد
الشفهي والسابق بال شك لكافة أمناط القسجيل القالية لأليرقام اليت ابقكرها السومريني ،أما
القسميات الثالث الالحدة-ليمو ،إاي ،آش -فال يوجد ما يربط بينها ،كما أهنا غري مشقدة
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من سابداهتا ،ويالحظ أن القسميات اليت أتيت بعد الرقم ( 6آش) هي تسميات مركبة أو
مشقدة من سابداهتا؛ فالرقم ( 7إميني) مركب إاي ومني أي من ( ،)2+5والرقم ( 8إيسو)
مركب من إاي وإش أي ( ،)3+5والرقم ( 9إيليمو) مركب من إاي وليمو أي (،)4+5
ووسط هذه اجملموعة يربز الرقم ( 6آش) عند املفرتق ما بني األيرقام الثالثة األوىل البسيطة،
املشقدة واملركبة؛ فمعه ينقدل الع ّد من أصابع اليد األوىل إىل أصابع اليد
والثالثة األخرى ّ
الثانية ،ومعه أيضاً يبدأ الع ّد ابملدايرنة ،لذلك ال يبدو أن اخقياير السومريني له كان جمرد
صدفة فهو الرقم األكرب واألخري الذي ميكن متييز وحداته وفق طريدة الكقابة البدائية حبسب
مبدأ اجلمع دون اللجوء إىل املدايرنة أو الع ّد إال يف أضيق احلدود (اخلويري ،2002 ،ص
ص .)89 ،86-85
لدد ايرتبط نظام الع ّد السومري بقدسيمات األوزان واملداييس وكان كل منهما
ينسجم مع اآلخر بشكل اتم ألهنما تطويرا جنباً إىل جنب؛ حيث جتلّت عبدرية السومريني
يف اسقعماهلم كسويراً سقينية ونظاماً سقينياً للمداييس ،مع نظام سقيين لألعداد الصحيحة
(سايرتون ،1991 ،ج ،1ص ص.169-168

 .2.3العمليات احلسابية:
يبدو أن العمليات األساسية (اجلمع والطرح والضرب والدسمة) قد ظهرت بشكل
تلدائي من واقع تعداد اجملموعات وتداُسها ،ويرمبا كانت عمليات الع ّد األوىل تقم بواسطة
أعداد صغرية من احلصى أو عدد خيوط أو حفر عالمات على العصي (سايرتون ،ج،1
 ،1991ص ،)59وال يُعرف ابلضبط كيف كان سكان وادي الرافدين جيرون العمليات
احلسابية البسيطة ،ولعلهم كانوا ميلكون نوعاً من ألواح الع ّد غري أنه ال يوجد دليل أثري أو
نصي على ذلك؛ فالنصوص اليت  م العثوير عليها ال تقحدث عن هذا األمر يرمبا ابعقبايره من
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البديهيات ،وفيما يقعلّق ابحلساابت األشد تعديداً فيبدو أهنم كانوا يكقبوهنا على ألو ٍاح يف
شكل مسودات  م ميسحوهنا ويعيدون اسقخدامها من جديد حبيث  م يقبق سوى ألو ٍاح
قليلة انديرة من هذا النوع بسبب طبيعقها املؤققة (ملفيل ،2015 ،ص .)471ويرجح أن
عملييت اجلمع والطرح كانقا أول ما اهقدى إليه ادإنسان يف حضايرات خمقلفة وبصوير مسقدلة
يف حني يقمحوير ادإشكال حول عملييت الضرب والدسمة وما إذا كان اخرتاعهما قد ايرتبط
حبضايرة بعينها قبل انقشايرمها (ابقر ،1950 ،م ،6ص)18
عرف السومريون عملييت اجلمع والطرح فعربوا حيناً عن مجع يرق ٍم مع آخر بوضع

( )a-naبني الرقمني ،أما عند طرح يرق ٍم من آخر فدد اسقخدموا الكلمة السومرية ()lal
بني الرقمني ،وابلرغم من وجود هاتني العالمقني أو الكلمقني لعملييت اجلمع والطرح إال أن
الكقبة غالباً ما كانوا جيرون تلك العمليات البسيطة ذهنياً ودون شرٍح هلا ،كما اسقخدم
السومريون الكلمة ( )a-raبني يرقمني للداللة على عملية الضرب ،ويف هذا اجلانب فدد
تركوا العديد من جداول الضرب اليت كانت تُسقخدم كقمايرين للقالميذ (الراوي،1958 ،
ج ،2ص ص ،)302-301أما املشكلة اليت واجهقهم فهي كيفية إجراء عملية الدسمة،
ويبدو أهنم وجدوا احلل يف عدم إجرائها مطلداً واسقبدال ذلك ابلضرب يف معكوس

العدد(( )1ملفيل ،2015 ،ص ،)471مثال ذلك العملية القالية؛ ( ،)3÷60ويقم حلّها
ابلبحث عن معكوس ( )3وهو ( ،)20وللدسمة على ( )3كانت العملية تُسقبدل
ابلضرب يف (( )20سايرتون ،1991 ،ج ،1ص.)167

ضرب هبا العدد يكون الناتج ()60؛ ألن ( )60هو أساس النظام
) )1معكوس العدد هو الكمية اليت إذا ُ
السقيين ،وعلى ذلك فإن معكوس أي عدد مضروابً بعدد اثن هو مبثابة تدسيم للعدد الثاين على العدد األول
(ابقر ،1950 ،م ،6ص ص.)24،13
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ويف حوايل الفرتة املمقدة ما بني (2112-2370ق.م) ظهر األكديون وازدهرت
دولقهم ،وتبنّوا احلروف املسمايرية يف كقابقهم ،وأتثروا بثدافة السومريني واعقمدوا أيرقامهم
وضبطوها وفق نظامهم اخلاص ،وكانوا قد طويروا نظام ع ّد عشري وعملوا على إدخال
وحداته يف نظام الع ّد السقيين خاصة املائة واأللف ،وابقكروا يرمزين خاصني هبما فكقبومها
) ولفظوه (مي ،)me-ويرمز األلف (

ابلرموز املسمايرية على النحو القايل يرمز املائة (

) ولفظوه (يل-إ:م أو ليم  )limويعين عشر مئات أو ( ،)100×10كما أطلدوا
على الرقم (60

) لفظ (شوشي  )šuššuأو اخقصايراً (شو ) ššuوكانوا يكقبونه

ابحلروف لقاليف أي لبس بني الرقمني (1و )60ألهنما يُكقبان ابلرمز ذاته .لدد حافظ
النظام السقيين على مكانة مهمة يف نظام الع ّد لدى األكديني لسهولة اسقخدامه يف
القدوين واحلساب ،فضالً عن أن نظام الع ّد العشري  م يكن قد اكقمل بعد فدد كان
انقشايره مرتبطاً إىل ٍ
حد كبري بظهوير النظام املوضعي( )1الذي أكسبه ميزاته الكقابية واحلسابية
(اخلويري ،2002 ،ص ص.)120،118-117لدد ندش األكديون أيرقامهم على الطني
ابلرسم املسمايري السومري ذاته ،ولكن ُمسميات األيرقام لديهم اخقلفت عن املسميات
ُ
السومرية ،للقوضيح انظر اجلدول القايل
(جدول )2األيرقام األكدية
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

اشقني

شنا

شالش

أيرب

مخش

شش

سب

ُسان

تش

أشر

Ešer Tiše Samãne Sebe Šeššu hamiš Erbe Šalãš šinã Ištén
بقصرف عن (الدطان)156 ،2018 ،
ّ
) )1النظام املوضعي تعقمد فيه قيمة الرقم على موقعه ابلنسبة لأليرقام األخرى (ساكز ،1979 ،ص.)517
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 .3.3النظام املوضعي والصفر:
تطوير علم
شهد العصر البابلي الدد:م (1595-1880ق.م) ندلة نوعية يف ّ
توصل البابليون خالله إىل حتديق إجناز يرايضي
حتول مهمة؛ حيث ّ
الرايضيات وكان ندطة ّ

مهم أال وهو النظام املوضعي ،ليقواصل بعد ذلك القددم خالل العصر البابلي

احلديث(539-626ق.م) ،أما ادإجناز األهم للبابليني فهو ابقكاير عالمة للصفر ،وقد مت
ذلك حوايل عام (300ق.م) خالل العهد السلوقي (138-311ق.م) حيث اسقمر ازدهاير
العلوم ببابل ابلرغم من خضوعها للمسقعمرين الفرس وادإغريق (ابقر،2012،ج ،1ص.)657
لدد كان املبدأ األساسي والوحيد يف كقابة أي يرقم هو مبدأ القكراير واجلمع لدى
أغلب الشعوب الددمية ،وكانت اخلطوة احلاُسة للقخلص من هذه املشكلة هي حذف تلك
القكرايرات الطويلة املربكة واسقبداهلا بعددها مع احلفاظ على ترتيبها حبيث يدل هذا العدد
على قيمة الرقم املكرير يف هذا املوضع من الرتتيب ،غري أن الصعوبة األساسية كانت تقمثّل
يف تلك املسافة من العدد اليت ال ميكن متثيل يرقم فيها بسبب عدم وجودها يف العدد أصالً،
ومن هنا يُالحظ االيرتباط الوثيق بني ضرويرة ظهوير فكرة الصفر ابلقوازي مع فكرة اخلاانت

من أجل ملء اخلانة الشاغرة أو متييزها .إن اجناز البابليني متثّل خبطوتني أساسيقني كان البد
أن تقما معاً؛ األوىل حذف الرموز املقكريرة ،والثانية إفساح مكان فايرغ للخانة اليت ليس هلا
يرقم للداللة على عدم وجوده ،وهبذا ظهرت اخلاانت ،وظهر الع ّد املوضعي إضافة إىل أول
تصوير للصفر أو اخلانة الفايرغة (اخلويري ،2002 ،ص ص .)125-124إن أنظمة الع ّد
ّ
املوضعية تنطوي على قيمة يرايضية وعلمية عالية؛ حيث يوجد هبا حد أعلى وحد أدىن ملا

يقم تدوينه من أعداد (الدطان ،2018 ،ص ،)31وعلى سبيل املثال األيرقام ()51،15
يرمز اخلمسة يف األول يعين ( ،)5ويف الثاين يعين ( ،)50وهو ما  م يكن معروفاً لدى
https://misuratau.edu.ly/journal/arts
ISSN 2664-1682

66

جملة كلية اآلداب -العدد  ،17يونيو 2021

الرايضيات يف وادي الرافدين

________________________________________________________

الرومان على سبيل املثال ذلك أن األيرقام الالتينية كانت متثّل نظاماً ال يعقمد على املرتبة
العددية لذا فإن يرمز الرقم ( )5وهو حرف ) )Vكان ال يعين إال ( )5فدط يف أي موضع
كان ،وملزيد من القوضيح فإن الرقم املسمايري (
ذلك أن الرمز (

) خيقلف متاماً عن الرقم (

)

) يف األول يعين ( ،)60ويف الثاين يعين ( )1لذلك يُدرأ الرم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـز

) ( ،)70والرمز ( ) (( )11ساكز ،1979 ،ص .)518إن ما ُعرف
(
بنهج الوضع الدائم؛ ويعين االعرتاف أبن يرقماً واحداً ميكن أن يكون ذا قيم خمقلفة حسب
موضعه يف العدد ،يُعد إجنازاً مهماً سبق به البابليون ادإغريق والرومان (دايكوف وكوفاليف،

 ،2000ص.)114

أما الصفر فهو العالمة اليت توضع بني األيرقام للداللة على املرتبة اخلالية ،وهو يف
يغري مراتب األيرقام اليت يدع بينها؛ فلكل يرقم قيمقني قيمة ذاتية يف نفسه ،وقيمة
الوقت ذاته ّ
ملرتبقه بني األيرقام األخرى ،والصفر مفردة تعين ال شيء ولكن ال ميكن االسقغناء عنه ضمن

القعرف على الكميات
النظام احلسايب ابلرغم من انعدام قيمقه العددية إذ يصعب من دونه ّ
واألعداد وترتيبها ،وهو العدد الصحيح املوجب الذي يسبق العدد ( ،)1كما أنه عنصر

حمايد ال يغري من قيم األعداد الصحيحة عندما ُجيمع معها (الدطان ،2018 ،ص
ص .)51-50وملا كان الصفر يعين الفراغ فإنه كذلك يعين ال هناية عند إضافقه مرات عدة
إىل جانب عدد ما ،وكل من الفراغ وال هناية مفهومان فلسفيان يصعب ادإشايرة إليهما برمز
يفهمه عامة الناس .لدد كان الدافع ويراء ظهوير األيرقام قدمياً دافعاً عملياً وليس له عالقة
ابملفاهيم اجملردة كما هو احلال اليوم فثمة بون شاسع بني املفهوم العددي خلمسة أشياء -
على سبيل املثال-وبني املفهوم اجملرد للرقم ( )5يف ذاته ،وقد يقبادير إىل الذهن أبن اخرتاع
ادإنسان لأليرقام األساسية ( )10-1كان مصحوابً ابخرتاع الصفر يرمزاً للفراغ وهذا غري
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حل مسائل يرايضية ملشكالت عملية عدة
صحيح ،واحلديدة أن ادإنسان قدمياً ّ
توصل إىل ّ
دون أن يكون حباجة إىل يرم ٍز ميثّل ال شيء أي صفر؛ فالصفر  م يكن ضرويرايً ابلنسبة له
آنذاك ،و م يولّد غيابه أي مشكلة يف إجراء العمليات احلسابية بدليل عدم ظهويره إال مقأخراً
بعض الشيء يف حضايرة وادي الرافدين اليت شهدت أول اسقخدام للصفر يف القايري خالل
العهد السلوقي وإن كان مبفهوم خيقلف عن مفهومه اليوم ،وقد كان ذلك مبثابة اخلطوة
مهدت الطريق للوصول إىل هذا الرقم املهم (الصيادي ،2008 ،ص ص-91
األوىل اليت ّ

 ،)94 ،92ولعل من األسباب اليت أدت إىل أتخر اخرتاع الصفر عن بدية األيرقام هو أن
العديد من نظم األيرقام املبكرة  م تكن حباجة إىل يرمز ميثّل ال شيء؛ ذلك أنه من حيث

االسقخدام انديراُ ما يُسقخدم مصطلح الصفر؛ ومثال ذلك أنه يُدال ال يوجد أويراق وال
يُدال يوجد صفر أويراق ،لدد جتنّب البابليون إهناء األيرقام ابألصفاير مما جيعل من الصعب-
على سبيل املثال -القفريق بني األيرقام (5و50و ،)500لكنهم اعقمدوا على السياق
لقحديد قيمقها  .م يكن الصفر البابلي ميثّل يرقماً يف حد ذاته وإمنا جمرد شاغل للمكان
(تلوك ،2015 ،ص ص.)588 ،586
إن العالمة املسمايرية الدالة على الصفر كانت أول األمر تُسقخدم عند البابليني
كعالمة للفصل بني الكلمات واجلُمل  ،م صايرت بعد ذلك تُسقخدم لشغل الفراغ بني
يرقمني أو أكثر (ابقر ،1955 ،ص ،)336والغاية من ذلك إبعاد الشك يف حال نسيان
ترك فراغ واضح بني خانقني أو أن يكون الفراغ أقل مما جيب ،وكانت تلك العالمة على
أحد الشكلني القاليني (
هنائياً (اخلويري ،2002 ،ص.)131

حتل مشكلة اخلانة الفايرغة
) ومع ذلك فهي  م ّ
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 .4.3النصوص الرايضية:
إن النصوص واملؤلفات الرايضية املكقشفة يف وادي الرافدين تندس ـ ـ ـ ـم إىل صنفني يقضمن

األول اجلداول وادإثبااتت الرايضية ()Tablet text؛ كجداول الضرب ،وجداول معكوس
يقضمن الثاين قضااي ومسائل يرايضية
األعداد ،وجداول جذوير األعداد ،بينما
ّ
(ُ )Problem textوضعت ليقم حلّها مبوجب الدواعد الرايضية .وتُعد اجلداول أقدم

عهداً من الدضااي واملسائل ،وتظهر فيها الصفة العملية ،أما الدضااي واملسائل الرايضية فهي
أقرب إىل العلم النظري (ابقر ،1955 ،ص .)333ويالحظ أن مثة فرق كبري بني اجلداول
الرايضية والدضااي الرايضية وهو أن اجلداول كانت مألوفة يف مراكز القعليم بوادي الرافدين
قدمياً ،كما أهنا كانت أوسع انقشايراً خايرج تلك املراكز ،يف حني أن الدضااي الرايضية كانت
حتقل مسقوايت أعلى يف مراكز القعليم حيث يقم تداوهلا بشكل ضيق فيما بني املشقغلني
ابلرايضيات ،ولعل يف هذا ما يعلل وفرة ما ُعثر عليه من ألواح اجلداول الرايضية مدايرنة بدلة
ألواح الدضااي واملسائل الرايضية (ابقر ،1950 ،م ،6ص.)19

لدد برع يرايضيو وادي الرافدين يف تنظيم اجلداول الرايضية سواءً تلك اليت ختص
اجلذوير الرتبيعية أو اجلذوير القكعيبية أو جداول مربعات األعداد ،وقد وصلت مثل تلك
اجلداول إىل أيرقام كبرية جداً يبدو أن اهلدف منها هو سرعة إجناز العمليات الرايضية
(الدطان ،2018 ،ص ،)69لدد أسهمت تلك اجلداول يف تعميق الفكر الرايضي لرايضيي
الرافدين ،ومتكينهم من وضع مسائل هندسية وجربية مقنوعة (الراوي ،1985 ،ج،2
ص .)310من الصعب حتديد زمن معني لظهوير النصوص الرايضية غري أن معظم نصوص
اجلداول تنقمي إىل العصر البابلي الدد:م؛ حيث ُعثر مبدينة نيبوير على حوايل
تقضمن جداول يرايضية ومسائل حسابية وألواح مديرسية ،أما يف اببل فدد مت العثوير على
ّ
()300
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كثري من نصوص اجلداول واملسائل الرايضية ،ويالحظ أن تلك اجلداول م ّكنت الرايضيني
من توفري اجلهد والوقت يف احلساب واالنصراف إىل الدضااي الرايضية (توفيق ،2018 ،ص
ص.)86-85
إن وضع جداول ملعكوسات األعداد الكبرية ،وتذييلها مبالحظات مت تسجيلها
تطوير علم الفلك فيما بعد ،وهنا جتدير ادإشايرة
عرب مئات السنني كان أمراً ابلغ األمهية يف ّ

()1
تبىن الرموز
إىل أن (بطليموس اجلغرايف 175-100 Ptolemios the Geographerم) ّ
السقينية للكسوير مقجنّباً االسقخدام القدليدي للمصريني وادإغريق لوحدات الكسوير

املخقلفة؛ وذلك ألهنا كانت أفضل كثرياً يف احلساابت القفصيلية ،ولعل هذا هو سبب
اسقمراير بداء النظام السقيين لدياس أجزاء الزمن بقدسيم الساعات إىل دقائق وثواين (ملفيل،
 ،2015ص.)476

 .5.3اجلرب واهلندسة:
اجلرب يف املفهوم احلديث هو فرع من الرايضيات يقناول حتديد قيمة مدادير جمهولة
ابسقخدام عالقات يرايضية ،وقد كان البابليون أول من اهقم مبسائل اجلرب (فرانشيشيت،
 ،2015ص .)560وتُعد املسائل اجلربية جتريداً للعمليات احلسابية؛ حيث يقم اسقبدال
األعداد برموز تُدعى يف اجلرب مقغريات او عناصر جملموعة ما وآنذاك تصبح عمليات اجلمع
والضرب جمرد أمثلة عن املؤثرات اجلربية والعمليات اجلربية الثنائية (الدطان،2018 ،
ص ،)74واجلدير ابلذكر أن الرايضيني يف وادي الرافدين  م يسقخدموا الرموز وادإشايرات
اجلربية كما يف اجلرب احلديث ،ولكنهم حلوا مسائلهم ابلطرق اجلربية اخلطابية؛ أي اقران
) )1بطليموس اجلغرايف ،فلكي وجغرايف وعا م يرايضيات ،أشهر مؤلفاته اجملسطي ( ،)Almagestوهو عمل
موسوعي يدع يف ثالثة عشر جزءاً حول حركة الشمس والدمر والكواكب ،كما أن له مثانية كقب يف اجلغرافيا
واخلرائط ))Encyclopedia Britannica. 1979. Vol. viii. p. 279
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املسائل اجلربية واهلندسية ابملال والربح الذي ينقج عنه ،أو احلدل وإمكانية تدسيمه إىل
حل املعادالت من الديرجة األوىل احملقوية على جمهول واحد
أشكال خمقلفة...اخل ومتكنوا من ّ
أو عدة جماهيل ،ومعادالت أخرى من الديرجة الثانية والثالثة

()1

وغريها من املعادالت

املشاهبة أو املطابدة أحياانً ملسائل اجلرب احلديث (الراوي ،1985 ،ج ،2ص ،)310وكانوا
يقعاملون معها من خالل اجلُمل والكلمات دون اللجوء إىل اسقخدام الرموز ،وكان الوصول

حلل تلك
إىل النقيجة يقم من خالل قائمة من الدواعد والعمليات اليت جيب تطبيدها ّ
املعادالت (الدطان ،2018 ،ص ،)76ومع أن البابليني  م يسقخدموا الرموز أو احلروف
(أ،ب،ج) ،أو (س،ص،ع) للداللة على الديم اجملهولة املطلوب إجيادها كما هو احلال يف
حل مسائلهم يف قالب هندسي؛ فكانوا يقحدثون عن
الوقت احلاضر إال أهنم عمدوا إىل ّ
(ضلع) على أنه اجملهول ،و(مربع) كدوة مرفوعة إىل العدد ( ،)2وإذا كان هناك جمهوالن
فأهنما كاان يُسميان (طول وعرض) ،وكان حاصل ضرهبما هو (املساحة) ،وإذا كان هناك
ثالثة جماهيل فإهنا تُسمى (طول وعرض وايرتفاع) ،وكان حاصل ضرهبا هو (احلجم) ،ولعل
هذه املصطلحات تشكل شاهداً على االيرتباط الوثيق بني النظرايت واملسائل العملية يف
الرايضيات (ماكليش ،2020 ،ص .)55واجلدير ابلذكر أن اسقعمال الرموز اجلربية يف
العصر احلديث  م يُعرف قبل الدرن السادس عشر امليالدي أي بعد اخرتاع البابليني للجرب
أبكثر من ثالثة آالف عام تدريباً (سايرتون ،1991 ،ج ،1هامش  ،37ص.)219
حل املعادالت اجلربية إال أن
وابلرغم من أهنم  م يرتكوا ما يفيد ابلطرق اليت اتّبعوها يف ّ

) )1إن الفرق بني أنواع املعادالت الثالثة يكمن يف الدوة اليت يُرفع إليها اجملهول يف كل معادلة؛ فإذا كانت (س)
فدط تكون املعادلة من الديرجة األوىل ،وإذا كانت (س ) ²تكون املعادلة من الديرجة الثانية ،وإذا كانت (س)³
تكون املعادلة من الديرجة الثالثة (كراوثر ،1998 ،هامش ( ،)1ص.)60
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احللول الكثرية الصحيحة واملقنوعة اليت توصلوا إليها تؤكد أهنم كانوا على وعي وفهم ابلطرق
حلل تلك املعادالت (كراوثر ،1998 ،ص.)28
العامة ّ

أما اهلندسة فهي علم يبحث يف خواص اخلطوط والسطوح والزوااي وعالقة بعضها

ببعض ،وتندسم إىل هندسة مسقوية ختقص بديراسة األشكال اليت هلا بعدين فدط أي طول
وعرض كاملربعات واملسقطيالت ،وهندسة فراغية ختقص بديراسة األشكال ذات األبعاد
املكعب واألسطوانة واملخروط والكرة ومقوازي
الثالثية أي طول وعرض وُسك مثل ّ
املسقطيالت ،فضالً عن ديراسة مصطلحات النسبة الثابقة ،وكيفية احلصول على املساحات
واحلجوم (الدطان ،2018 ،ص ص .)80،74لدد يرسم الرايضيون يف وادي الرافدين
عديد األشكال اهلندسية كاملربع واملسقطيل واملثلث قائم الزاوية واملقساوي الساقني وشبه
املنحرف ،واسقطاعوا قياس حجم جمسمات كاألسطوانة ومقوازي املسقطيالت واملخروط
واهلرم املدطوع واهلرم الرابعي (سايرتون ،1991 ،ج ،1ص.)171
اجملسمة
لدد عرف يرايضيو وادي الرافدين كيف يسقخرجون حجوم بعض األشكال ّ

بضرب مساحة الداعدة اباليرتفاع؛ ومن ذلك إجيادهم حلجوم األشكال املنشويرية وأنواع
اهلرم ،كما أوجدوا حجم املخروط املدطوع بضرب نصف االيرتفاع يف جمموع مساحيت
الداعدتني السفلى والعليا ،وميكن متثيّل الداعدة ابلرموز القالية إذا ما ُعلم أن (ح) = حجم

اهلرم املدطوع ،و(ع) = االيرتفاع ،و(أ ب) هو طول ضلع كل من الداعدتني املربعقني العليا

والسفلى للهرم فإن الداعدة اليت عرفوها كاآليت

ح = ع× (

أ+ب
2

)+ ²

 1أ+ب
3

(

2

)²

(الراوي ،1985 ،ج ،2ص ص ،)314-313كما أوجدوا الطرق الصحيحة لدياس
بعض األشكال واسقعملوا يف بعضها القدريب ابلنسبة؛ ومن ذلك الدائرة وخواصها حيث
عرفوا حميط الدائرة وعالققه ابل ُدطر  م مساحة الدائرة ،واكقفوا من العالقة بني حميط الدائرة
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الرقم الطينية على قيمة أخرى هلا
وقطرها بعدد تدرييب هو ( ،)3وقد ُعثر حديثاً يف بعض ُ
25

هي ( )؛ حيث اتبعوا قاعدة طريفة ملعرفة مساحة الدائرة وهي املساحة = مربع احمليط
8

مدسوماً على ( ،)12وتفسري هذه الداعدة يف تلك النسبة الثابقة اليت جعلوها ( )3ألن
مساحة الدائرة = نق× ²ط = (

 2نق ط
4ط

)= ²

م²
12

(ابقر ،1955 ،ص.)341

ويبدو أن نظرية (فيثاغويرس  500-580 Pythagorasق.م)( )1وهي أن مساحة
املربعني املنشأين على ضلعي املثلث الدائم الزاوية تساوي مساحة املربع املنشأ على الوتر
توصلوا إىل
كانت معروفةً لدى البابليني كحديدة عملية ،ولكن ال يوجد دليل على أهنم ّ
يقضمن أشكال هندسية مثة من
إثبات هذه النظرية ابلرغم من اكقشاف يرقيم طيين اببلي ّ
يفرتض أن هلا صلة بربهان نظري للعالقة بني مساحات ذات أشكال خمقلفة (ساكز،

 ،1979ص ،)521انظر هذا الرقيم البابلي يف الشكل (.)1
ومثة قضية يرايضية كشفت عنها القنديبات اليت اُجريت يف موقع تل حرمل (
)Hermel

()2

Tel

عام 1949م ،وهي ذات أمهية خاصة يف اتيري العلوم الرايضية تشري إىل

معرفة خبواص املثلث الدائم الزاوية ،وابملبدأ اهلندسي املعروف بقشابه املثلثات ،وتُعد هذه
الدضية حالة خاصة من حاالت تشابه املثلثات الناشئة من انزال عمود من الزاوية الدائمة
يف مثلث قائم الزاوية على وتره ،فيكون املثلثان على جانيب العمود مقشاهبني ويشابه كل
منهما املثلث األصلي ،وهذه احلالة هي إحدى النظرايت اهلندسية املعروفة املنسوبة إىل

) )1فيثاغويرس ،فيلسوف وعا م يرايضيات يوانينُ ،عرف بنظريقه الشهرية نظرية فيثاغويرس ،كان مهقماً ابلرايضيات
والفلسفة واملوسيدا )(Encyclopedia Britannica. 1979. Vol. viii. p. 336
) )2تل حرمل( ،شادوبوم) يدع شرقي بغداد ،وقد ُعثر فيها على جمموعة كبرية من األلواح تنوعت حمقوايهتا ما بني
العدود والواثئق القجايرية والدانونية ،فضالً عن األلواح الرايضية (ابقر ،2012 ،ج ،1ص.)453
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(اقليدس 270-330 Euclidesق.م)

()1

واملسقنقجة من نظرية فيثاغويرس يف خواص

املثلث الدائم الزاوية ،ولكن اتيري قضية تل حرمل يسبق زمن اقليدس حبوايل ( )1700عام
(ابقر ،1955 ،ص ص ،)345،343وقد ُيرسم يف أعلى اللوح مثلث قائم الزاوية مت
تدسيمه من الداخل إىل أيربع مثلثات صغرية كما يف الشكل ( ،)2وكان الكاتب قد أعطى
أبعاد املثلث ،ومساحات املثلثات األيربعة الصغرية ،وحتت هذا الشكل اهلندسي مت تدوين
حل املسألة ابملعادلة القالية
نص الدضية وكيفية حلّها ،وميكن اجياز ّ
ب د=

أب
أبج

√× ×2مساحة املثلث أ ب د
45

وابأليرقام املعطاة ب د = √ ×27=8.6×6×2
60

ح=ع × (

أ+ب
2

 1أ−ب

)( + ²
3

2

)( ²الراوي ،1985 ،ج ،2ص ص.)313-312

ويف جانب آخر ابقكر البابليون نظاماً لعلم حساب املثلثات يُعد أكثر تطويرا من

النظرايت اهلندسية املعاصرة ،ويف زمن سبق أتسيس علماء اليوانن لعلم حساب املثلثات
أبكثر من ألف عام ،وقد ايرتبط ذلك بلوح من الطني مت الكشف عنه أوائل الدرن العشرين
جنويب العراق ُعرف ابسم (لوح بليمبقون  ،)2()Tablet Plimpton 322وخلص
الباحثون إىل أن البابليني توصلوا إىل أبعاد نظرية فيثاغويرس قبل إثبات الفيلسوف اليوانين
) )1اقليدس ،عا م الرايضيات األكثر شهرة يف العصوير الددمية ،اُشقهر أبحباثه يف جمال اهلندسة واليت أمهها كقابه
العناصر)Encyclopedia Britannica, 1974. vol. III. p. 987( ،
) )2بليمبقون  322لوح طيين يبلغ طوله حوايل (9سم) ،وعرضه (13سم) ،وُسكه (2سم) ،اشرتاه الصحفي
األمريكي جويرج بليمبقون حوايل عام ( )1922من اتجر آاثير ،وهو حمفوظ حالياً جبامعة كولومبيا ،وحيمل الرقم
( )322يف جمموعة ( ،)G A. Plimptonويرجح أنه يرجع إىل الفرتة ما بني (1784-1822ق.م) ،وهو
ينقظم يف ( )4أعمدة ،و( )15صف ،عن موقع ()https://ar. Wikipedia. Orgl/ wiki
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هلا ،وأهنم وضعوا جدوالً حسابياً غري مقعايرف على طريدة تركيبه يف العصر احلايل ،ويبدو
هذا اجلدول أكثر تددماً من نظرايت حساب املثلثات احلديثة ،وهو ميثل قياسات سلسلة
وحيقمل أنه كان يُسقخدم يف مسح احلدول وإجراء احلساابت
من املثلثات قائمة الزاويةُ ،
اهلندسية لبناء الدصوير واملعابد وغريها ،ولعل هذا اجلدول ليس فدط أول جدول حساب
مثلثات يف القايري ولكنه أيضاً جدول حساب املثلثات األكثر دقة حىت اآلن (الدطان،
 ،2018ص ص ،)98-96انظر لوح بليمبقون يف الشكل (.)3

 .4اخلامتة:
القطوير إن
يقبني من خالل تقبع اتيري الرايضيات بوادي الرافدين من حيث النشأة و ّ

ابقكاير األيرقام لقجسيد القمثيل اللفظي والرمزي للكميات أدى إىل تغيري حياة البشر؛ حيث
تكمن أمهية اخرتاع األيرقام يف أهنا وفرت على ادإنسان الكثري من الوقت واجلهد ،وفقحت
تطوير خمقلف العلوم ،كما أن جتسيد األيرقام يف يرموز حمددة واخقزال تكرايرها
الباب أمام ّ
تطويراً يف علم الرايضيات ،وقد أدى تطوير نظام الع ّد إىل حتفيز الدديرات الذهنية
ش ّكل ّ
للرايضيني بوادي الرافدين دإجراء املزيد من العمليات األكثر تعديداً وابلقايل ميكن الدول إبن

البشرية تدين حلضايرة وادي الرافدين اببقكاير مبدأ املرتبة العددية أو النظام املوضعي أي
حتديد قيمة األعداد ابلنسبة ملوقعها فيما إذا كانت من اآلحاد أو العشرات أو املئات ،وهذا
ما أدى بدويره إىل تددم يف جتريد العدد من االيرتباط ابألشياء املعدودة ،وترتيب نظام الع ّد
على أساس العالقة املوضعية بني خمقلف الرموز ضمن العدد الواحد .ومن انحية أخرى كان
لرايضيي وادي الرافدين دوير مهم يف وضع أسس علمي اجلرب واهلندسة؛ حيث جاء ذلك
من منطلق احلاجة إىل معاجلة عديد املسائل يف احلياة اليومية؛ من احلساابت القجايرية إىل
البناء ،وتعيني احلدود ،وتدسيم احلدول وغريها ،وال شك أن ما مت حتديده بوادي الرافدين من
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تددم يف جمايل اجلرب واهلندسة كان مبثابة األساس الذي انطلق منه يرواد الرايضيات اليوانن
فيما بعد.
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