مسـرية العدد عرب العصور
د .موفق دعبول

()

يف عام 9665م قاال ررنكسااقس بقؽاقن «إذن كاان عؼاؾ إكساان يف حالا يقاف
رؾقدرس عؾؿ نلرياضاقات» .نلـاس لقسقن شقنء يف مققػفؿ مـ نٕعدند رفـاك ماـ
يثره نٕعدند وهـاك ماـ يسا ل لاف ناح ااط .ويـنؿال كسا عالقا ماـ نلـااس إ
نلـقع نلثاين نلذي يؿثؾف صاب جامعل أخاز أشاناذه أكاف عـادما يؽنال نٕشاناذ أي
عدد عذ نلس قرة رنكف يشعر بغثقان يققػف عـ نلنػؽر.
ولؽااـ لااقس ا ق ً ا أكااؽ إمااا أن يؽااقن مقهق ًب اا يف نلنعامااؾ مااع نٕعاادند
ونحلساب ونلرياضاقات بقجف عام وإما أٓ يؽقن كذلؽ.
إكام نلنػريؼ نحلؼقؼال نلاذي ال نٓكن ااه إلقاف هاق نلنؿققاز باا أول اؽ نلاذيـ
يعؾؿقن نلرياضاقات يع ُّؾ ًاام شااق ًا وأول اؽ نلاذيـ أيق ام فاؿ رر ا نلانع ّؾؿ ن قاد.
ندؼدرة نلرياضاق (نلرياضااقايق ) لقسام ه ا ً شااموي ولؽـفاا يناللؼ أو ن اق كنق ا
لؾعؿؾق نلنعؾقؿق .

( )عضق جمؿع نلؾغ نلعربق بدمشؼ.
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األعداد قبل التاريخ
قال أحدهؿ ذنت مرة «إكف لق كان بؿؼدوركا يذكر نٕصافر نلنساع نلنال كـاا
كثارن أي صاالء حادث لـاا بعاد
رقفا يف أرحام أمفايـا وجدكا مـ ناثارة ما ين اوز ً
ذلؽ .وك اـ إذن عررـاا نلنااريري اار ندؽناقب داضااقـا وجادكا شا ره يطغاك عاذ
ياريري نحلروب وندؾقك ».
إن ندعؾقماااات نلؼؾقؾااا نلنااال ياااق ّررت لاااديـا عاااـ نٕعااادند وعاااـ ندعررااا
نلرياضاااقايق يف حؼاال مااا ق ااؾ نلناااريري كااان مراادرها نلرشااقم دنخااؾ نلؽفااق
وبعااض ندرااـقعات نلقدوي ا ند ؾق ا وبعااض ندـشاا،ت نلعؿرنكق ا مثااؾ نلنامثقااؾ
ونلؼ ااقر وأكاادنس نحل ااارة ندـرااقب لؾااذكرى .يشااار هااذه ندـشاا،ت إ وجااقد
رياضاقات منطقرة إ حاد ماا يف حؼال ماا ق اؾ نلنااريري .وإذن كـاا ٓ كسانطقع أن
ك دد بدق نددى نلذي بؾغف هذن نلنطقر رنكـا كسنطقع عذ نٕقؾ أن كنققع وجقد
ٍ
إحساس لدى بـاة هذه ندـشا،ت بافـدشا نلعؿؾقا وباا طقط ندسانؼقؿ ونلادون ر
ونلؼطقع نلـاقر وبعض ندـ ـقات نل ساقط نٕخرى.
حؽرن عذ نل شار بؾ إن لؾ ققنكات بعض
ولقس ناحساس نلػطري بالعدد ً
هذن ناحساس إذ إن نحلققنكات يسنطقع مـ ن زة دون حتؾقؾ م اصار نلنؿققز با
عدد مـ نٕصاقاء وعدد أ غر مـف .ويذكر عاا نلنااريري نلط قعال (غيلـربت اايـ )
أكف كان يلخذ شارن بقض كؾ يقم مـ عش ضا ر وأن نٕم أ ارت عذ أن ي قض كؾ
ياقم بقضا إضاارق لقعااقد عادد نل ااقض إ ماا كااان عؾقاف .لؽااـ ي اا أكااف ٓ يؿؽااـ
لؾ ققنكااات أن ين اااوب مااع مققااػ عااددي إٓ عـاادما يؽااقن منراا ً بـقعفااا

مسرة نلعدد عز نلعرقر  -د .مقرؼ دع قل

050

وبضارورنت بؼا فا .ويشار نلن ارب ندبزي إ أكؽ إذن دربام حققنكًاا عاذ نلعاد
عااجزن
باشنعامل كقع ونحد مـ نٕصاقاء ثؿ نخنزيف باشنعامل كقع آخار رنكاف يغادو
ً
متا ًما عـ إجرنء ؾ بقـفام رإصاقاء ولقسم نٕعادند هال نلنال يعـقاف رفاق إذن
ار قادر إض ًقا عذ نلنػؽر ند رد ثؿ إكف عاجز لغقيا عـ نلنع ر عـ أرؽار جمردة.
لؼد جرى يعؾقؿ نحلران (هانز) نلذكل كقػ يػؽر ويعدّ ضقنل عادة شاـقنت
اث ات أن ن قؾ أذكك مـ نل شار .لؽـ نٓخن ارنت نلنل أجرهتاا ععقا عؾاامء نلاـػس
نٕداكق يف وقم ٓحؼ بقـم أن نحلران يؽـ يػؽر يف نٕش ؾ ندطروح عؾقاف باؾ
كان يسن قل ل عض ناصارنت نل راري نلنل كان يرشؾفا مدربف.
آٓ نلسـا مرت دون أن يـ ز نل شااري ققنعاد نلعادّ  .وق اؾ قارون قؾقؾا
حؽرن عذ كب مـ نلـاس وحنك عام 9951م كاكم هـاك بؼاع
كاكم مفارة نلعد ً
يف نلعا ين اوز رقفا َر ْف ُؿ جمؿقعاات نل شاار لؾعاد مرحؾا ونحادة (ونحاد نِثـاان
كثر) .وهـا أقن ُس مـ كناب نٕشناذ ص ادة ن قري
يذكر ندمرخ (ال ديورانت) يف كنابف قر نحلضارة «أن نلنسامكقا يعرراقن
كاردياا» رؼاط ومعـاك هاذه
إٓ نلعدديـ ونحدً ن ونثـا» رؼالقن «بار َم ِري كآباون ْ
نلؽؾامت «ونحد نثـان كثر» .ثؿ ذهل أهؾ ق قؾا «ااقرنين» يف نلزنزياؾ إ أبعاد
مـ ذلؽ رؼالقن «ونحد نثـان ث ث أربع كثر».
ويؼااقل نلاادكنقر اقاال نلااديـ ااابر يف كنابااف «نلنغاار نحلضاااري يف جمنؿااع
إرريؼل» «إن ق ا اؾ نٕزنكادي أو كقاام كقاام كاكام يارى يف نلعادد (وسا ) نلقحادة
نحلسابق ٕكف يؿثؾ عدد أ ابع نلقد نلقسارى و ُي ْعـَقن بل ابع نلقد نلقؿـاك إذ كااكقن
يسنعؿؾقهنا يف عد أ ابع نلقد نلقسارى».
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كان نلـاس يف نداضال يؼقمقن بنجرنء يؼابؾ با نٕصاقاء نلنل ال أن ُي َعاد
ٍ
خدوش عذ ن شل .وحا كان يسقل نلشاعر
حلراقات أو
وبا أث ٍم ُُيدثقهنا با َ
نٕداااين أدنلاازت شاانقػس Adalbert Stifter

نلااذي عاااش يف نلؼاارن نلناشااع عشااار

كقسا بالنػاح و اار يلكاؾ كاؾ ياقم يػاحا إ أن نكنفام
ندق دي لؼا َء ح ق نف مأل ً
مدة نٓكنظار .وهق يؽنل إ ح ق نف شقى نلؽؾاامت نلنالقا حاا كن ام رشاالنل
وأخرن لـ ي ؼاك إٓ
لدي  69يػاح وادً ن لـ ي ؼك شقى 91
نٕخرة إلقؽ كان ّ
ً
يػاح ونحدة وبعد نلنفامفا شل ارخ بلعذ قيت مـ نلغ ط ونلساارور .وإضاار
إ ن اادوش عااذ ن شاال نشاانعؿؾ نٕقاادمقن أ ااابع نلقااد أو أ ااابع نلقااديـ
ونلرجؾا لعد حققنكاهتؿ أو أصاقا فؿ.

العدّ عند املايا
عاش نل شار َر َد ًحا ضقي ً مـ نلزمـ ق اؾ أن ينطاقر ند نؿعاات ناكسااكق إ
مرحؾ يؿؽـ و ػفا بلهنا مدكق يف قرهتا نٕو  .نريؽزت هذه نددكق عاذ وسا
ويـؿااك
نكنشااارات حاشااؿ هاال كقااػ كاان ؽؿ يف نلـااار وكقااػ ياازرع نل ااذور ّ
ند ا اقؾ وكقاػ ي َُاروض حققنكاات نلعؿاؾ كالؽؾال ونلثاقر ونحلراان لـسانػقد
مـفا وكقػ كرفر نحلديد ون امات نٕخرى لرـاع نٕدونت ونٕشؾ

وكقػ

حل ُؿقل ا نلثؼقؾ ا  .وعـاادما باادأ نلقنراادون إ أمريؽااا
كساانعؿؾ نلاادوٓب لن ريااؽ ن ُ
نل يقـق يف بقنكر نلؼرن ن امس عشار بػرض ثؼاراهتؿ عذ نلعا ن ديد هذن نلعا
نلذي كان رقف آكذنك عدد مـ نحلضارنت نلؼديؿ أبرزها حضارة ناكؽاا ونٕزيقاؽ
وندايا

يؽـ حقـفا لدى صعقب هذن نلعا ن ديد شقى مظفريـ نثـا مـ مظااهر
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نحلضارة ومها نلن ؽؿ يف نلـار ونٓقنراد ند ـل عاذ ند ا ااقؾ نلزرنعقا  .وكاان
آكذنك لؾامياا لغا مؽنقبا أ ّلػاقن ااا كن ًاا يف ياارهفؿ وصاعا رهؿ نلديـقا وأعقاادهؿ.
ُحػرت هذه ندملػات ندشنؿؾ عذ نٕعدند نلنل كااكقن ينعاامؾقن ااا عاذ أح اار
يذكاري  .وي ا مـ ذلؽ أهنؿ كاكقن ينؼدمقن عذ أورباا يف نحلسااب وعؿؾقاياف ألاػ
شـ ار أكف يؽـ ممؽـًا رفؿ نٕعدند نداياكق لغقاب نلـرقص ندؽنقب عـفا .وعذ
هذن رنكـا كؿقؾ إ أن ندايااكقا نشانعؿؾقن نلـظاام نلعشااريـل (نلـظاام نلاذي أشاشاف
عشارون ً
بدٓ مـ نٕشاس عشارة يف نلـظام نلعشاري) .لعؾ مـشال نلـظاام نلعشااري
هق نلعد بل ابع نلقديـ نلعشار ومـشل نلـظاام نلعشااريـل هاق نلعاد بل اابع نلقاديـ
ونلرجؾا م ًعا .ولعؾ مـشل نلـظام نٓثـل عشاري إ جاكل نلـظام نلعشااري هاق أن
نلعدد َ 96ق ُسقم (أي قابؾ لؾؼسؿ ) عذ  6و  1و  4و . 6
كاكم نٕعدند يؽنل رأشاقا بد ًءن مـ نٕشػؾ بالػ ات نلدكقا.
وك د يف ن دول نلنايل نلعدد  9 91 6 94 1وهق يسااوي  649181يف
نلـظام نلعشاري
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وكرى يف ن دول نلنايل نٕعدند نداياكق مـ  9إ 61

مؼدشااا عـاادهؿ رفااق ند ؿااقع نلؽاا .لمفاا  .لؼااد أدت
وكااان نلعاادد 91
ً
سارن عذ نلػفاؿ.
أشطقرة ن ؾؼ نداياكق إ جعؾ كظام يس قؾ نحلقندث نلنارهق ع ً
يؽااـ نٔف ا يف هااذه نٕشااطقرة رنضاااق عااـ ااااوٓهتؿ نٕربااع نٕو يف خؾااؼ
نلؽا ـات نل شاري كاكقن يدمرون نٕكقنع كؾفا وي دؤون جماد ًدن وكااكقن يسانعؿؾقن
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يف كؾ مرة مقند خمنؾػ مثؾ نلطا .وأماا يف اااولنفؿ ن امسا نلنال أدت إ نلـاقع
نل شاري نحلاضار رؾؼد نشنعؿؾقن رقفا ع قـ مـ ض اا نلاذرة وندااء وهاذن يعـال
أكـا ما زلـا يف ضقر نلن رب وأكـا معرضقن لؾػـاء إذن قررت نٔف رسااد هاذن نلـاقع
مـ نل شار .ولؼاد ُّنناذ نلؼارنر نلعظاقؿ يف  61ك( 9كااكقن نٕول) ماـ عاام .6199
ولسـا كدري مراركا بـاء عذ هذن نلؼارنر ومناك هاق مقعاد نلنـػقاذ ْ
إن كاان نلؼارنر
إرـاء نل شاري نحلالق .
وإ جاكل صاعل نداياا نلاذي كاان يساؽـ يف نلققكاياان كاان صاعل ناكؽاا
نلذي كان يسؽـ يف نل رو وصعل نازيؽ نلذي كان يسؽـ ندؽساقؽ.
اقرن يف نحلساااب .إٓ أن صااعل ناكؽااا
وي اادو أن صااعل ندايااا كااان نٕكثاار يطا ً
اػرن .يؽاـ
نشنعؿؾ كظا ًما عدديا م ـقاا عاذ ندقضاع وكاكام أرقاامفؿ ينضاؿـ
ً
لدى ناكؽاا لغا مؽنقبا وكاكام حتػاظ شا

هتؿ عاذ ح اال ذنت أضاقنل خمنؾػا

مق قل بعضفا ب عض أو بؼطع خش ق منقـ يسؿك هذه نحل ال كق قيات (عؼد يف
لغ ناكؽا) .ولؾ ال ألقنن خمنؾػ وعؾقفا عؼد يػرؾفا مسارات منساوي وينؿثؾ
نلرػر عذ هذه نحل ال بػس

بقـفا.

ومـ نلؼرص نلطريػ نلنل يؾؼل نلضاقء عاذ كقػقا عؿاؾ هاذه نلسا

ت

قر َيـزنكق قديؿ يدور حقل رجؾ عؼاد نلعازم عاذ نلؼقاام برحؾا رؼ اؾ مغادرياف
بؾده أخذ قطع ح اؾ ورباط عؾقفاا إحادى عشاارة عؼادة عاذ مساارات منسااوي .
بعد ذ قال لزوجف وهق يؾؿس نلعؼد ي ا ًعا هذه نلعؼدة هل نلقاقم نلاذي أااادر رقاف
وبعااد يااقم مااـ ذلااؽ وهـااا أصااار إ نلعؼاادة نلثاكق ا أكقن قااد و ااؾم إ مؽااان
وجقدي وهؽذن إ أن و ؾ إ نلعؼدة نلرنبعا م قـًاا أكاف يؽاقن قاد بؾاغ نفاد
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اارن إ نلعؼاادة نلسااابع وعـاادما يرااؾا إ نلعؼاادة
ويؿؽااه هـاااك ث ثا أيااام مشا ً
جاهزن يف نلققم نحلادي عشار عـد نلعؼدة نٕخرة.
نلعاصارة َحضاري ضعا ًما لقؽقن
ً
أما يف أمريؽا نلشاملق رؽان اري نلعاد باشانعامل نٕ اابع ثاؿ إهناؿ كااكقن
يسنعقـقن بؼطع ن شل ونحلراك ونحل ال ذنت نلعؼد.
ومـ أدونت نحلساب ِ
نلعرال وهال قطاع ماـ ن شال يعؾاؿ بالث م عؾقفاا
ولؼد نشنعؿؾم هذه نلعرال يف جمنؿعاات نلػ حاا َضاقنل آٓ نلساـا وكاكام
أيضااا عااذ أهنااا وثااا ؼ قاكقكق ا ويف يساافقؾ أمقرهااا .را زنك ا
يساانعؿؾفا نلدول ا ً
نلزيطاكق مث ً بد ًءن مـ نلؼرن نلرنبع عشار حنك عام  9868كاكم يسنعؿؾ هاذه
نلعراال يف ضؾ اهتااا مااـ نلضااارن ل وكاكام يعطقفااا لؾؿااقنضـا كنيرااآت ي ََسا ُّؾ ِؿ
نلضارن ل  .ولدى نلنب .عـ هذن نلـظاام بؼقام كقما ضابؿ ماـ هاذه نلعراال
ُم ْق َدعا ً يف أق قا نلزدااان يف لـاادن .ويف عااام  9814يؼاارر نلاانبؾص مـفااا ب رقفااا
وخ ل هذه نلعؿؾق أيم نلـار عذ م اين نلزدان بؽامفا.
ومـ ند حظ أن نلع مات عذ نلعراال يؽاـ معقاريا باؾ كاكام ننؾاػ
باااخن

نٕصااباص نلااذيـ ُيػظااقن نلعرااال لااد.ؿ .وكااان كااؾ راارد يساانعؿؾ

ع مات خمنؾػ لإلصارة إ أعدند نٕصاقاء ندبنؾػ  .عذ ش قؾ ندثال نلعشارة نلنال
يدل عذ رؤوس نل ؼر ننؾػ عـ نلعشارة نلنل يسانعؿؾ حلاوياات نلؾا ـ .قاد ي ادو
أمرن ٓ يردق رن عفد قريل كان نلعدد اا ًضا اال ص ف ش ري  .رؼ اؾ ُقرنبا
هذن ً
911شـ

يؽـ نلػ حقن نل قلقكقاقن ندناديـقن هؾطاقن قطاع نلـؼاقد ندبررا

دفر نل ـم بالـؼقد ندبرر لشارنء نٕرض.
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األعداد يف سومر ابابل
مـ نحلضارنت نلؼديؿا نلنال كاكام مقجاقدة يف نلشاارق نٕوشاط ق اؾ أربعا
قرون مـ نلعرار ندساق ل حضارة شقمر يف نلشامل نلغريب مـ ن ؾاق نلعاريب .كاان
نلسقمريقن يؽن قن عذ نلطا بن رُيف بالدنة مساندق ثاؿ يركِ ِاف إ أن اػ .وكااكقن
ً
أصؽآ منـقع مـ نٕق م متثؾ أرقا ًما خمنؾػ  .وكان لد.ؿ كظاام لؾؿـاازل
يسنعؿؾقن
وكظامفؿ نلعددي هق نلـظام نلعشاري ولؽـفؿ يسانعؿؾقن شاقى نلارقؿا  9و .91
ويف نلشااؽؾ نلنااايل ك ااد نلعاادد  46869مؽنق ًبااا بالـظااام نلسااقمري وك حااظ رقااف
ً
نشنعامٓ ار عادي لؾرػر.

أيضا حضارة نل ابؾقا نلذيـ جاؤون بعد نلسقمريا
ومـ نحلضارنت نلؼديؿ ً
وحؽؿ همٓء ب ًدن ونشع شقري ونلعرنق ونٕردن ومـ أهؿ مدهنؿ بابؾ.
لؼد نشنق نل ابؾققن عاذ كاماؾ نلاسنث نلساقمري وماـ هاذن نلاسنث عؾاؿ
نحلساب .ار أهنؿ أدخؾقن بعض نلن اديه مثاؾ نشانعامل جادنول لعادد ك ار ماـ
ناجرنءنت نلضارب ونلؼسؿ ونلؽسقر ون ذور وارها كثر.

األعداد يف مصـر القديمة
كاكم نٕعدند ندراري يؽنل ماـ نلقؿاا إ نلقساار وكاان ندرااريقن يؽن اقن
نلؽسار بعدد ونحد رققف كؼط رؿث ً ْ 5يعـل نلؽسار  5/9رالؽسقر نلنال يسانعؿؾقهنا
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هل رؼط نلنل يؽقن رقفا نل سط مسااو ًيا نلقنحاد .نبنادأت نٕعادند ندرااري بالقنحاد
ونكنفم بادؾققن رؽان يرمز إ نلقنحد بقرق بردي وإ نلعشارة بشاريط مؽقن مـ
ورق بردي مثـق وإ ند ا بؼطعا ح اؾ وإ نٕلاػ بزهارة نلؾاقيس وإ نلعشاارة
آٓ بثع ان وإ ند ا ألاػ بػارخ ضاػدع وإ ندؾقاقن بـاشاؽ رنر ًعاا ذرنعقاف راقق
رأشف وكلكف يف حال ذهقل.

وكؿثال عذ ذلؽ رنن نلعدد  9,526,863يؿثؾ بنسع ك ُّساك ووس ضاػادع
وثع اكا وشم َزهرنت لقيس وثامين قط ٍع مـ نحل ال وشان صاار ٍ
ط مثـقا وثا ث
ََ
أورنق بردي.

ولؼد متؽـ ندراريقن مـ إجرنء نلعؿؾقات نحلسابق دون أن يؽقن فا رمقز خا ا
ااً .
وبدٓ مـ ذلؽ كاكقن يقردون ب اكل نلرقؿ بضع كؾامت يشار إ ما ل عؿؾف.

األعداد يف الصـني القديمة
أدرك نلراقـققن مـذ نلؼدم أن نلنط قؼ مـ دون كظري أعؿك و أن نلـظريا ماـ
دون يط قؼ عؼقؿ  .لؼد أدركقن أمهق نلنؽامؾ با نلن رب نلعؿؾق ونلن ؾقاؾ نلـظاري.
وق ااؾ مااق د نلساااقد ندساااقح بلربعا قاارون نبناادعقن كظا ًماا عشاااريا عاادديا وضرن ااؼ

مسرة نلعدد عز نلعرقر  -د .مقرؼ دع قل

058

حساب يف هاذن نلـظاام .لؼاد نكنشاػقن نلساامت نٕشاشااق لألعادند ق اؾ أورباا بزهااء
 6111شـ ومتؽـقن مـ حؾ معادٓت يربقعق ومـ درجات أعذ ونبنؽارون ندعادند
ولقح نلعد يف نلققم نلذي كان رقف معظؿ نلعؾاامء نٕوربقاا ينعاامؾقن ماع نلسا رة.
لؼد بؼل كظام نلعد نلراقـل يف ِ
ققد نٓشنعامل َضقنل ألػل شـ وهذن مما يشاار إ قاقة
نلرياضاقات نلراقـق ونشنؼرنرها ...وبؼل هذن نلـظام إ أن جرى نلن قيؾ إ نلـظام
نلعددي نلعريب يف نلؼرن نلعشاريـ هذن نلـظام نلذي شاد عقع أرجاء ندعؿقرة.
عررم نلراا وس أكامط مـ نٕرقام ندؽنقب لألارنض ندبنؾػ  .أهؿ هاذه
نٕكامط نٕرقام نل َع َر ِقي (وهذه يسنعؿؾ نلعرال ن ش ق نلنل كاكم متثاؾ نٕعادند
عذ ألقنح نلعد) ونٕرقام نٕشاشاق  .أما نٕكامط نٕخرى رؽاكم مشنؼ مـ هذيـ
نلـؿطااا رإرقااام نلرشااؿق مااث
نلعؿؾ ونٕورنق نلـؼدي

ً كاكاام مزخررا ويساانعؿؾ يف نلعؼااقد ووثااا ؼ
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كاكاام نحلسااابات نلراااقـق ُُتاارى ذهـق اا وأمااا ألااقنح نلعااد رؽاكاام حلػااظ
نحلسابات ومنابعنفا .كاكم هذه نٕلاقنح مراـقع ماـ ن شال وفاا صاؽؾ رقعا
صطرك مؽ ّقك مـ مربعات وكان نلشبص نلذي يؼقم بعؿؾق ن ؿع ماث ً يضاع
نلعرال عذ نلؾاقح إ أن يراؾ إ نٕعادند ندطؾقبا ويف ندربعاات ندـاشا  .كاان
عرا عشارة شـنؿسنت وعدد نلعرال  679وفاا لقكاان لاقن لألعادند
ضقل كؾ ً
ندقج

ولقن آخر لألعدند نلسال  .وكاكم كؾ عرا متثؾ نلعدد  9أو نلعدد  91أو

نلعدد  911ي ًعا لؾؿربعات نلنل وضعم رقفاا ماـ نلقؿاا إ نلقساار .ويف نلشاؽؾ
ندرنرؼ َل ْق ُح عد يطرح نلعدد  161411مـ نلعدد  9471654ويرى يف نلشؽؾ أن
ن قنب هق 9951664

األعداد عند اليونان
يؼااقل لققكاااردوويل «لؼااد بالغـااا إ حااد مااا إ ْذ كس ا ـا عقااع نلػـااقن إ
نلققكااان وكااان يظااـ أن نلققكااان نكطؾؼاام مثااؾ بااآس ( Pallasآفا نحلؽؿا عـااد
نااريؼ) منؿنع ب عؼؾ كامؾ نلـؿق مثؾ ذنك نلذي يؿؾؽف زياقس  Zeusك ار آفا
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نلققكان لؽــا عررـا أن جمرى نلع ؼري نكطؾاؼ ماـ نلؾقاديا ونلػقـقؼقاا ونل اابؾقا
وندراريا».
وأما رقام هص نٕعدند رؾؼد كاان عـاد نلققكااكقا كظاماان عادديان خمنؾػاان.
يعر أحدمها بـظام نٕعدند نفرودي أو بـظاام نٕعادند نٕيقؽ ّقا
أيقؽا

Attica

Attic

كسا إ

وهل مـطؼ يؼاع حاقل أثقـا.كاكام نحلساابات نلعاما يف هاذن نلـظاام

يس ؾ بطريؼ نلاـؼش .كاان نٕشااس يف هاذن نلـظاام هاق نلعشاارة وكاان يسانعؿؾ
نٕحر نٕو مـ نلؽؾامت لنؿققز بعضفا مـ بعض.
أما نلـظام نلعددي نلثاين رقعر بإيقين  Ionicأو ناشاؽـدري .يناللػ هاذن
نلـظام مـ  64حر ًرا مـ نٕلػ اء نلققكاكق ومـ ث ث أحر مف قرة.
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األعداد عند اهلنود
نهاانؿ شااؽان نفـااد مـااذ مطؾااع حضااارهتؿ بإعاادند رؼااد نشاانعؿؾقن نلـظااام
نلعشاري ق ؾ ندق د بللػل شـ وكاكم لد.ؿ ضرن ؼ لؾعد منؼدم عاذ معا اار.ؿ
مـ ندراريا ونل ابؾقا ونلققكان ولعؾ أهؿ نكنشارات نفـقد
 -1نشاانعامل رمااقز عددي ا خا ا ااار مري ط ا باالي ماامثر خااارجل مثااؾ
نحلرو نف ا ق أو أ ابع نلقد أو نلؼدم.
 -2نشنعامل كظام ندـازل.
 -3نشنعامل رمز لؾرػر وهق نٕهؿ.
األعداد ااحلساب عند العرب
قال كارل مقــق ر «كاكم بغدند وقرض

ومها ن

رنان نلعربقنان ندشارقق

وندغربق مقضعا ضرر ّق ْا لـظام عؿ ق يؿناد إ عادة قاارنت وماـ بقاـفام يادرؼ
نلنقار نحلضاري عز ك ؾ را ؼ ندق ؾق بؾغ عربق ونحدة».
كان نُتاه نلنقار مـ نلشارق إ نلغرب .رالشارق إذن يابعـا بلشاؾقب ند ااز
هق ِ
ندرشؾ ونلغرب هق ندسنؼ اِؾ.
إن نشاانعامل نٕرقاااام نلعربقااا نلنساااع ونلرااػر يف كنااااب ن اااقنرزمل عاااـ
نحلساب كان ش ًا دعرك عؼا دي (إيديقلقجق ) نشنؿرت ث ث قرون يف أورباا ماع
نحلساب ن ديد وضده .وقد وقػ نلنغقر مع نلزكاام نلعاريب ماع كظاام ندرنيال
ومع نشنعامل عشارة رمقز رؼط لنؿثقؾ عقع نٕعدند وأما معارضاق نلنغقار رؽااكقن
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أاؾ ق ا نلن ااار وند اش ا ا نلااذيـ يعا ّاقدون نشاانعامل ندعاادند ونشاانعامل نٕرقااام
نٕب دي نلققكاكق ونٕرقام نلروماكق .

جعؾاام نٕرقااام ون قنرزمقااات نلعربقاا نحلساااب بساااق ًطا يؿؽااـ معااف
نٓشن غـاء عـ نٕدونت ندساعدة مثؾ ندعدند حقه يؿؽـ نلنعامؾ م اصارة مع
نٕعدند ذنهتا.
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لؼد شف ؾ ذلؽ إدرن ُك ض قع نٕعدند بق ػفا كا ٍ
ـاات جمارد ًة يؿؽاـ أن
حتؾ ّ
ّ
اؾ أي جمؿقعا ماـ نٕصااق اء نلعقـقا أو يؿؽاـ نلنعاماؾ معفاا عاذ أهناا
جمردنت ب ن  .وإذن كان إقؾقدس ورياضااقا يققن يقكااكققن آخارون قاد حاررون
نفـدش مـ قققد ندسح نٕرضال ووشا ؾ نل ـاء رانن نلعارب وحادهؿ قادمقن
خدم مشاا لؾعدد.
لؼد نشنعؿؾ نلعرب يف نل دء حرو

أب دينفؿ براػنفا أعادن ًد ن ثاؿ إهناؿ

نشااانعؿؾقن يف أياااامفؿ نٕو نلـظاااام نلسااانقـل نلاااذي يعؾؿاااقه ماااـ نلساااقمريا
ونل ابؾقا نلؼدماء ولؼد هقلهتؿ هاذه ن ازنت ٓكنشاا

نلطاقا نفا ؾا لؾـظاام

نلعشار ي نلؽاماؾ إذ يؿؽاـ نشانعامل عشاارة رماقز رؼاط ً
رماز ن
بادٓ ماـ شانا ً
لنساريع عقع نحلسابات.
إن نكنشا رمز نلراػر خا ا (جااءت نلؽؾؿا نل يقـقا  zeroماـ نلؽؾؿا
نلعربق ػر) كؼؾ نحلساب مـ نلشؽؾ نحلسال إ نلشؽؾ ند ارد واادت ندرنيال
نلعددي إ جاكل ندظفر ندادي لؾعدد حاشؿ ل َن َع ُّر ِ نلعدد.
ويف هذن نلردد قال أحد ممرخل نلعؾؿ كام يذكر نٕشناذ ن قري
« إن نلرػر أعظؿ نخسنع رياضال عذ مر نلعرقر».
وقال نلعا (رام الندا)
«لؼد كاكام ن دما نلنال أشادنه ا نلعارب لألرقاام هال نشانعامفؿ نلراػر
ً
نشنعامٓ عؿؾقا».
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كظر نلعرب إ نٕعدند نلعشار ي عذ أهنا ض قعق بقاد أن أورباا يف نلعراار
نلقشاق ط ولعدة قرون وجدت هذه نلرمقز اامض و ع لدرج أن نٕوربقا
نهتؿقن نلعرب نلذيـ يامرشقن ندفارنت ن ديدة بلهنؿ ش رة وخمادعقن.
وإن نٕخذ بـظؿ نلعد نلعشاري جعؾ نلعؿؾقات نحلسابق نٕرباع شافؾ جادن.
لــظاار مااث ً يف عؿؾقاا ضااارب نلعاادد  567يف نلعاادد  916كااام وردت يف كناااب
نحلساب لؾبقنرزمل.
إن عؿؾق نلضارب هل كام يف ندبطط نلنايل
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وضعـا يف نٕعذ نلعدد  567ويف نلقؿاا نلعادد نٔخار  916ثاؿ رشاؿـا
نٕقطار ونمندندن هتا كام يف نلشؽؾ.
ضار بـا نٕرقام نلعؾقا يف نلرقؿ نلرأشال نٕول .رؿاث

حا اؾ ضاارب 5

يف  9يساوي . 45
كضع ( 5نٔحاد) حتم قطار ندرباع نٕيساار نٕعاذ نٕول و  4راقق هاذن
نلؼطر .ثؿ ضاربـا  6يف  9رؽان ن دنء  . 54وضعـا يف ندرباع نٕوشاط نٕعاذ 4
حتم قطر هذن ندربع ووس رققف وهؽذن .ععم بعاد ذلاؽ نٕرقاام يف نٕقطاار
رؽان ن قنب يف نلسطر نٕشػؾ مع م حظ أكف إذن زند جمؿقع أرقام أي قطر عذ
يسع ُيؿؾ رقؿ نلعشار نت إ نلعدد عذ يساره رؽان ن قنب .568444
هذن ويؿؽـ إ از إشفامات نلعرب نلر قساق نلث ث رقام ي.
 -1نبندعقن وكشارون معرر نلـظؿ نلعشاري وأوجدون ضريؼ نلؼقؿ ندؽاكقا
لؾنع ر عـ نٕعدند ومؽـقن أول ؽ نلذيـ نقنػقن أثارهؿ يف نلرياضااقات ماـ إدرنك
نٕعدند عذ أهنا كظؿ جمردة.
 -2مؽـااقن مااـ إدرنك أكااف يف شاااقاق نلـظااام نلعشاااري مااـ ندؿؽااـ إخضاااع
نلؽسقر ونٕعدند نلر ق

ونٕكقنع نٕخرى مـ نٕعادند لؾؼقنعاد نلعاما ذنهتاا

بعد يعريػفا بطريؼ مـاش

ووضاعقن بقجاف خااص نٕشااس لنقضااقح نٕعادند

نلسال ومعا

ن ذور ونلؼقى.

 -3أوض قن أن نٕكقنع ندبنؾػ مـ نلـظؿ نلعدديا لقسام ممؽـا ر سال
أيضا م ادلنفا رقام بقـفا.
بؾ يؿؽـ ً

مسرة نلعدد عز نلعرقر  -د .مقرؼ دع قل

066

وك راااؾ عاااذ نلـناااا ذنهتاااا إذن نشااانعؿؾـا نلـظاااام نلعشااااري أو نلعشااااريـل
أو نلثـا ل.
وق ؾ أن أخنؿ حديثل أكؼؾ إلقؽؿ ما قرأيف يف إحدى أورنق نلنؼاقيؿ نلساـقي
ونلذي ي ا ققؿ نٕخ ق أمام ندال ون اه ونلعؾؿ ونٕوٓد وار ذلؽ.
جاء يف هذه نلقرق ما ي« .شلل أح د ن ؾػاء ن قنرزمل م نؽر عؾؿ ن ز
ػ يل ناكسان بإرقام ...قاال ياا أمار نداممـا كضاع رقاؿ ( )9لألخا ق ...
اػرن لؾ ااه اار
اػرن لؾاامل اار ( )91رانذن وضاعـا
رنذن وضعـا عذ يؿقـاف
ً
ً
( ... ) 911وهؽذن حنك يريػع ققؿنف مع زياادة نٕ اػار يف ندؽنسا ات كاإوٓد
ونلعؾؿ وار ذلؽ.
ػرن ٓ ققؿ لف».
ثؿ قال «رنذن حذرـا رقؿ ( )9رجع ناكسان ً
ار أن نٕشناذ نلرنحؾ نلدكنقر ع اد نلارزنق قادورة لػام نكن ااهل إ نٕمار
ذنيف ق ؾ أكثر مـ عشار شـقنت دون أن يـس ف لؾبقنرزمل.
ثؿ إين أجد ندعـك ذنيف يف ققل صققل
نٕماااؿ نٕخااا ُق ماااا ب ِؼ َقااا ْم
رااانكام
ُ

اؿ ذه اام أخ ُق ُفااؿ ذه ااقن
راانن ُها ُ

ومااـ نلع قاال أن نلشااا ع لاادى نلؽثاار مااـ نلـاااس حرااار نٕخ ا ق عااذ
ٌ
احل خؾؼ هق بالضارورة رجؾ منديـ...
ررجؾ
ندنديـا...
ُ
أيضا ا ياادعق إ مؽااارم
اا قح أن نٕديااان نلساااموي وااار نلساااموي ً ا
نٕخ ق رااكسان ٓ يؽقن منديـًا إٓ إذن كان عذ خؾؼ .إكاام بعثام ٕمتاؿ مؽاارم
نٕخ ق أو الح نٕخ ق كام يؼقل نلرشقل نلؽريؿ  .ولؽـ رات همٓء نلـااس
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أكااف لااقس بالضااار ورة أن يؽااقن نلرجااؾ ذو نٕخ ا ق مؾن ااز ًما بااديـ إٓ إذن ق ؾـااا
بؿػفقم لؾديـ أوشع مـ ندػفقم نلشا ع.
وهـا كؾنؼل مع نل سي إذ يؼقل
إذن يشاااااكؾم نٕخاااا ق ونقسباااام

دكاام ندسااار بااا نلع ااؿ ونلعاارب

وعذ هذن رنن نلسبق نلنل ٓ يُعـك بإخ ق هل يربق راشادة ونل قام نلاذي
ٓ يريب أبـاءه عذ نلردق ونٕماك ونلقراء وق قل نٔخر هق بقم ِ
خرب.

    

