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جميع الحقوق محفوظة لدى دار رقمنة الكتاب العربي-ستتوكهولم ،يستمح باعادإ داتدار
هذا الكتاب أو أي جزء منه ،أو تقليده ،أو تخزينه في نطاق دستتتتتتعادإ المعلومات ،أو نقله
بأي شكل من األشكال ،دون دذن مسبق من الناشر.

دن جميع اآلراء الواردإ في هتذا الكتتاب تعبر عن رأي الكتاتتب و تعبر بتالضتتتتترورإ عن
رأي الناشر .والمؤلف هو المسؤول عن المحتوى.
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اهداء
الى أرواح شهداء العراق،
الى والدي ووالدتي،
الى أساتذتي ا عزاء،
الى جميع زمالئي،
اهديكم هذا الكتاب الزاخر بالمعلومات القيمة التي تعتبر أرث حضاري وعلمي
لمتا خلفته لنتا اجتدادنتا الستتتتومريين عبر مرور الزمن ومتارافقتته من احتداث
وتغيرات طرأت على علم ومفاهيم الرياضيات.
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المقدمة
الحمد هلل ،هللحمد االهلليهلللغ نهللاد او هللييهلللا أددد دمهلل أواوهللمحهلل ييو هللحق هللل دددددق و هلل
اعمه هلليل ددقي فهلل ياهدد ههللي ،ددمه هللي افهلليلمهلليرفهللمقلو غهللرل هلليلوهللي لغ هلل
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او – الرياضيات عبر الحضارإ السومرية
الرياضتتيتات هو عبارإ عن دراستتة الهندستتة والحستتاب والقياس  ،باإلضتتافة
لدراستة األبعاد والتغيير والبنية والفضتاء  ،وبشتكل خخر يعرف علم الرياضتيتات
على أنه عل ٌم يقوم بدراستتتتة واستتتتعة وشتتتتاملة لجميع البنى المجردإ من خالل
استتتخدام عد مد من البراهين الرياض تيتة  ،باإلضتتافة لدراستتة التدوين الرياضتتي
يعرف على أنه دراسة شاملة لجميع األعداد
والمنطق  ،وأيضا علم الرياضيتات ت
وأنماطها المختلفة .

لقد مر علم الرياضيات في الحضارإ السومرية بتطورات كثيره برزت أهميتها
على هذا العلم كما ستاهم علماء حضتارإ ستومر مستاهمة فعالة في تبني الكثير
من المفاهيم الرياضياتية .
ثانيا – الهدف
ان الغتاية وا هدف ا ستتتتاستتتتي من تأليف هذا الكتتاب هو ا طالع التتام على
استتتهامات حضتتتارإ ستتتومر في تقدم علم الرياضتتتيات كذل بد لنا ان نطلع
و نبحتث دائمتا عن الحقيقتة من اجتل تتدوينهتا وجعلهتا تعيف معنتا في الحتاضتتتتر
وحتى المستقبل .

ثالثا – هيكلية الكتاب
قستمت موضتوعات الكتاب الى اربع فاتول تناولت من خاللها معلومات قيمة
ونافعة وكالتالي :
الفال ا ول  :فضل الحضارإ السومرية على علم الرياضيات
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الفال الثاني  :األلواح الطينية الرياضياتية وأسهامات السومريين

الفال الثالث  :أبرز الحقائق الرياضياتية التي تعود لحضارإ السومريين

الفال الرابع  :مدينة رسا السومرية والرياضيات

الفال ا ول

فضل الحضارإ السومرية على علم الرياضيات
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أو – نبذه عن اختراع السومريون
أخترع الستتومريون أقدم نظام كتابة معروف وهو نظام الكتابة بالرموز والذي
يعرف بالكتابة المستتمارية باستتتخدام حروف تشتتبه شتتكل المستتمار يتم حفرها
على ألواح من الطين المجفف (فختار ،،وبفضتتتتتل ذلت اتتتترنتا نعرف عن
الريتاضتتتتيتات عنتد الستتتتومريين أكثر ممتا نعرفته عن الريتاضتتتتيتات في بتاقي
الحضارات ا خرى

ولقتد طور الستتتتومريون الريتاضتتتتيتات ،في البتدء ،كرد فعتل لالحتيتاجتات
البيروقراطيتة عنتدمتا استتتتتقرت حضتتتتتارتهم وطوروا الزراعتة (قتد يعود ذلت
لأللفية الستتتتادستتتتة قبل الميالد ،وذل لقياس األراضتتتتي الزراعية ،وحستتتتاب
ضرائب األفراد وما شابه
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باإلضتافة دلى أن الستومريين احتاجوا لكتابة أعداد كبيرإ نستبيا ث أثناء محاولتهم
أن يضعوا مخطط للسماء في الليل وبناء تقويمهم القمري المعقد

حيث كان الستتومريون في األبلب أول الشتتعوب التي تختار رموزا ث لمجموعة
من األشتياء وذل لتستهيل واتف األعداد األكبر ،فتحولوا من استتخدام رموز
مختلفتة للتعبير عن نفس العتدد من ستتتتنتابتل القمح أو خنيتة الزيتت وبيرهتا الى
استتتخدام رموز مختاتترإ للتعبير عن األرقام بعينها ألي شتتيء ،فبدأ استتتخدام
مخروط اتتتغير من الطين للتعبير عن رقم  ،1واستتتتخدام كرإ طينية للتعبير
عن رقم  ،10ومخروط كبير للتعبير عن الرقم  60وكتان ذلت خالل األلفيتة
الرابعة قبل الميالد
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وخالل األلفيتة الثتالثتة تم استتتتتبتدال تلت األشتتتتكتال برموز أخرى في الكتتابتة
المستتتمارية بحيث تمت كتابتها باستتتتخدام نفس القلم المستتتتخدم لكتابة الكلمات
يبدو كذل أنه خالل الفترإ ما بين  2700الى  2300قبل الميالد تم استتتتخدام
نوع من المعداد البدائي ) (abacusفي سومر
ثانيا – نظام العد في حضارإ سومر
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اعتمدت الرياضتيات الستومرية على نظام العد الستتيني ،اي على أستاس الرقم
 ،60والذي يمكن أن يتم القيام به باستتتتخدام ال  12مفاتتتل في أاتتتابع أحد
اليدين مع ال  5أاابع من اليد األخرى.
وبعكس الماتريين واليونانيين والرومان ،استتخدم الستومريين نظام قيم مكانية
حقيقي ،بحيتث تكون األرقتام المكتوبتة على اليستتتتتار ذات قيمتة أكبر ،وهو متا
يشبه نظام العد العشري الحديث ،ولكن باستخدام األساس  60بدل .10
ولذل تكون في النظام السومري تعبر عن  3600+60+1أي .3661
وكذل تم استتتتخدام رمزين مختلفين للتعبير عن األرقام من  1الى  59في كل
خانة،
وتم استتتتخدام رمز عن الرقم واحد ،وكذل استتتتخدموا رمز للتعبير عن الرقم
 10حيث كان استخدامهما باورإ مشابهة لألرقام الرومانية

وعلى هتذا األستتتتتاس تعبر عن الرقم  60+23أي  .83الرقم  60كتان يتم
التعبير عنته بنفس الرمز المستتتتتختدم للتعبير عن رقم  ،1ولعتدم وجود بتديتل
للنقطة العشرية ،كان يتم استنتاج القيمة الحقيقية للرمز من السياق

حيث يعزوا البعض تقدم الستتتتومريين في الرياضتتتتيات دلى أن الرقم  60يقبل
القستتتتمتة على العتديتد من األرقتام (،60 30 20 15 12 10 6 5 4 3 2 1
كما أن الرقم  60هو أاتتتغر رقم يقبل القستتتمة على كل األرقام من  1ال ،6
كما أن استمرار تقسيم الدقيقة ل  60ثانية والساعة ل  60دقيقة
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وتقستتتيم الدائرإ ال  360درجة ( ،60*6حيث تعتبر هي كلها شتتتهادات على
براعة النظام السومري
كما وتم اعتبار الرقم  12رقما هاما تاريخيثا حيث يقبل القستتتتمة على (3 2 1
 ،6 4ولذل نجد الستتنة مقستتمة دلى  12شتتهرا والقدم دلى  12بواتتة والنهار
دلى  12ساعة ومثلهم الليل.
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ثالثا -ابتكار السومريين للدائرإ ورمزها ؟
ابتكر الستتتتومريون وطوروا البتابليون كذل مفهوما حستتتتتابيتا ثوريا لم يمتلكته
الماتتتتريون و اليونتانيين و الرومتان وهو الرمز التدائرإ ،والتي تعبر عن
الاتتتتفر ،ولك ن هتذا الرمز كتان مجرد ستتتتتد ختانتة أكثر من رقم في حتد ذاتته
قياس في ستومر يعود دلى حوالي العام  3000قبل
توجد أدلة على تطور نظام م
الميالد،

رابعا – العمليات الحسابية عند السومريين
كذل جداول للضتتتترب والقستتتتمة ،وجداول للتربيع والجذر التربيعي والجذر
التكعيبي ،وتمارين هندستتتتية ومستتتتائل للقستتتتمة تعود دلى حوالي  2600قبل
الميالد

تغطي األلواح البتابليتة األحتدث والتي تعود للفترإ متا بين  1800و 1600قبتل
الميالد مواضتتتيع أكثر توستتتعا ث مثل الكستتتور ،والجبر ،وطرق حل المعاد ت
الخطيتة والتربيعيتة وحتى بعض المعتاد ت التكعيبيتة ،كتذلت حستتتتتابتات أزواج
األرقام المترابطة (وهي أزواج من األرقام حاال ضربها يساوي ).60
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كما يظهر في بعض األلواح قيم تقريبية للجذور التربيعي ل  2بدقة تقترب الى
الرقم الخامس بعد العالمة العشرية
وفي بعض األلواح أخرى ،تظهر قيم مربع األرقتام حتى الرقم  ،59ومكعتب
األرقام حتى  32كما تغطي بعض األلواح الفائدإ التراكمية
حيتث يظهر في لوح خخر قيمتة تقريبيتة لقيمتة الثابت الدائرإ فيعتادل قيمتة قدرها
 3.125وهو قريب جدا ث من القيمة الحقيقية وهي تقريبثا 3.1416
وبعتد ذلت ظهرت فكرإ تربيع األرقتام أو المعتاد ت التربيعيتة (وهي المعتاد ت
التي يكون فيهتا المجهول رق ثمتا مضتتتتروبتا في نفستتتتته ،عنتد العمتل على قيتاس
األراضتتتي ،وقد أعطت لنا األلواح الرياضتتتية الستتتومرية أول دليل على حل
المعاد ت التربيعية
كما ويعتمد األستلوب الستومري و البابلي في حل تل المعاد ت على استتخدام
نوع من اللعب الهندسية حيث يتم تقطيع ودعادإ ترتيب الشكل،
وكذل يظهر استخدام الجبر في حل بعض المعاد ت التربيعية.
وحتى في بعض األمثلتة التي لتدينتا حتل بعض تلت المستتتتتائتل بتدون هتدف حتل
مشكلة حقيقية بل لحل المسألة نفسها

واستتتخدم الستتومريون و البابليون األشتتكال الهندستتية في مبانيهم وتاتتاميمهم
وكذل في حجر النرد أللعاب المتعة ،والتي كانت مشتتهورإ جدثا في مجتمعهم،
مثل لعبة الطاولة القديمة .امتدت حستتاباتهم الهندستتية لتشتتمل حستتاب مستتاحة
المثلثات والمستتتطيالت وشتتكل الشتتبه منحرف ،وكذل أحجام بعض األشتتكال
البستتتتيطتتة مثتتل األحجتتار واألستتتتطوانتتات (ولكن لم تشتتتتمتتل األهرام )
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أن البابليين ربما عرفوا ستر المثلث قائم الزاوية (أن مربع طول الوتر يستاوي
مجموع مربعي الضلعين اآلخرين ،وذل قبل فيثابورث اإلبريقي بقرون عدإ

حيتث يظهر في اللوح مثلتث قتائم دقيق األطوال وكتل ضتتتتلع فيته طولته رقم
اتتتتحيح ،ولكن يتدعي البعض أن تلت األرقتام هي مجرد تمتارين أكتاديميتة،
وليست تمثيل مقاود لنظرية فيثابورث
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.

الفال الثاني

األلواح الطينية الرياضياتية وأسهامات السومريين
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اييهلل-هللغ لمغقيحهلل322
هو لوح طيني كتتتب في الفترإ القتتديمتتة بين عتتامي  1900و  1600قبتتل
الميالد ،ويظهر الريتاضتتتتيتات األكثر تقتدمتا قبتل تطوير الريتاضتتتتيتات في
الحضارات ا خرى
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محهللغلحهللاأ هللم ليحهللليح هللللال حلثهللاعقش هلل فهللغ ال تهللالقوحهلل19هللل ملو هلل
ا ةهلللي هللماه هللع اتهللياتهلللغلعغ ول هل قلغ .ي ،هلللعيحهللألوهللم مهللماه هللل يلغهلل
ا هلل الول هددل تهللال دديمولغهلليحق هللهللالغ غ لغ ريهللال يحهللالمعوي هللغ د غ لمغقحهللهلل
 322هللرشدددد وةهللغااههللح أددددمهللا هللالع هلل322هلل فهللملمياغهلللف.لله.غ لمغقحهلل
ف لد معدغهللعيليمغلد .يل قوضهللالغعضهلل حهللردياهللال يحهللقمدتهللعقد غقدههلل فهللحيالفهلل
1800هلل،غمهللالملو هلل
هلل
يالم يحهللا لههلللقعيحهللمحهلل4هلل ام ةهللي15هللأ هللمحهللاألو ،هلليريهللمعقيه غ لاصهلل
الم م و الأ صهللغق مهللالحقغغ.
ي ،هللق هللق ددلوهللالل يمهللالمعقيههللا هللال يحهللمحهلل،غمهللول هددل قللحهللاام ء هللغاحهلل
المعقيههللريهلل ،همغ ل و لغهلل ل ييوس هلليمحهلل هللق هللالقيأدمهللرل هلل غح ثهللل ل ةهلل
قعلفهللال يحهلليا ه هلل أوى.

ثانيا – ماذا وجد عند اكتشاف اللوح ؟
بليمبتن  322هو لوح طيني مكستتور جزئيا ،أبعاده هي 13ستتم عرض9 ،ستم
طول ،وستتمكه  2ستتم .وقد أشتتتراه الناشتتر األمريكي جورج بليمبتن من تاجر
اآلثتار ددجر بتانكس ،في حوالي  ،1922وقتد ضتتتتمتت هي وبتاقي مجموعتته
دلى جامعة كولومبيا في مناتف العقد الرابع من القرن األول .بالنستبة لبانكس،
فأن مادر هذا اللوح هو تل سنكرإ ،موقع بجنوب
العراق وهو موقع مطابق لمدينة رسا القديمة.
ويعتقتتد أن هتتذا اللوح قتتد تم دنشتتتتتتائتته في حوالي 1800ق.م ،وهو مبني
على الكتابة المستتمارية :وقد قال روبستتون () 2002عن الكتابة "وثيقة مثالية
من جنوب العراق تؤرخ لتتتت 3500-4000ق.م ".وبتحديد أكثر ،فقد بني هذا
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الك الم نتيجة لمطابقات خثارية من رستا مكتوبة في نفس الفترإ الزمنية ،وعلى
هذا ،فاللوح يحدد تاريخه في الفترات 1784–1822ق.م .وقد ذكر روبستتون
بأن اللوح كتب بنفس الاتتتيغة ألهداف ددارية أخرى ،أكثر منها رياضتتتياتية،
لوثائق ذل الزمن
.
ثالثا – محتوى اللوح
المحتوى الرئيستتتتي للوح بليمبتن  322هو عبتارإ جتدول من األعتداد ،بتأربعتة
أعمدإ و 15اتفا ،مدونة بنظام العد الستتيني البابلي .العمود الرابع عبارإ عن
تتدوين لعتدد األعمتدإ ،من  1دلى  15بتالترتيتب .العمودان الثتاني والثتالتث همتا
العمودان الوحيدان اللذان يزا ن بحالة ستليمة .واألكثر من ذل  ،فان العمود
األول يوجد به كستتتر على حافته ،وهنال تفستتتيران لما قد فقد من األرقام مع
الجزء المكستتتتوره هذه التفستتتتيرات تختلف فقط في وجود أو عدم وجود عدد
دضتتافي يستتاوي  .1مع كتابة ا ختالف ا ستتتقرائي بين قوستتين ،هذه األرقام
هي:
1:59

(1:)59:00:15

1

2:49

2

56:07 1:20:25

3

(1:)55:07:41:15:33:45 1:16:41 1:50:49

4

(1:)53:10:29:32:52:16 3:31:49 5:09:01

(1:)56:56:58:14:50:06:15

5

1:37

1:05

(1:)48:54:01:40

6

8:01

5:19

(1:)47:06:41:40
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7

59:01

38:11

(1:)43:11:56:28:26:40

8

20:49

13:19

(1:)41:33:45:14:03:45

9

12:49

8:01

(1:)38:33:36:36

(1:)35:10:02:28:27:24:26 1:22:41 2:16:01 10
1:15 11

45

(1:)33:45

48:49 12

27:59

(1:)29:21:54:02:15

4:49 13

2:41

(1:)27:00:03:45

53:49 14

29:31

(1:)25:48:51:35:06:40

1:46 15

56

(1:)23:13:46:40

ومن الممكن وجود أعمدإ دضافية في الجزء األيسر
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المكستتور من اللوح .تحويل هذه األرقام من النظام الستتتيني دلى عشتتري يثير
مزيدا ث من الغموض ،فالنظام الستيني لم يحدد قوإ األرقام األولية لكل عدد

رابعا  -اللوح الطيني الذي بيتر تاريخ الرياضتتيات :البابليون وضتتعوا أستتس
علم المثلثات

يح ههللم يعوهللاحهلل .م ا ل :هللاحهللال يحهللع حهلل اةهللم ل ةهللل اهلليحق ههللالا ههلل
اا هللقشلل هللمغ افهللامو،غهللع لقأيوهللياألروام تهلليالمع غ هللييلوهلليلم
كما كشتتتف علماء عن لوح طيني يعود عمره ألكثر من  3700من شتتتأنه أن
يغيتر التاريخ ويقلبه كليا.

فقد أثبتت النقوف على هذا اللوح أن الستومريين و البابليين  -شتعب بابل الذين
عاشتوا في بالد الرافدين قبل نحو  37قرن كانوا يعرفون الرياضتيات وباشتروا
بتطوير علوم الهنتدستتتتتة والريتاضتتتتيتات وعلم المثلثتات .ويتقتدم البتابليون على
اإلبريق (اليونتانيين القتدامى ،بنحو  1500ستتتتنتة في البتدء بتاستتتتتكتاشتتتتف
وتطويرمعاد ت ونماذج حستتابية ،والتي لو تم تبنيها ربما كانت بيترت الكثير
من الطرق المستتخدمة اليوم في الرياضتيات والحستاب .اللوح الطيني الملقب بت
"بليمبتون "332
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كان قد اكتشتتتفه عالم اآلثار األمريكي ادبار بانكس في بداية القرن العشتتترين
بمتدينتة " رستتتتتا" التتاريخيتة البتابليتة في العراق ،وهو العتالم التذي يمثتل ا يحتاء
لشتتخاتتية "اينديانا جونز" الستتينمائية .وتم تأريخه الى بين العامين  1822و
 1762قبل الميالد.

وربم ا حتفتاظ فيته بم كتبتة جتامعتة كتامبريتدج طوال هتذه الستتتتنين ،ا أنته لم
يعرف علماء ما الهدف من هذا اللوح الطيني،

حتى جاء علماء من جامعة نيو ستتاوث ويلز األستتترالية ،ليثبتوا للعالم أن أول
من وضتتع أستتس علم المثلثات في الرياضتتيات هم الستتومريين وليس اإلبريق
دون على اللوح الطيني في علم المثلثات
كما ينستتب لهم .ويستتتخدم الجدول الم ت
نظاما يعتبر األكثر دقة وكذل األقدم في العالم ،النظام الستتيني ،ألنه له كستور
أكثر دقة من النظام العشري ،ويتيح
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تقريب األعداد بشتتتكل أقل للعدد الاتتتحيح ،وبالتالي فان الستتتومريين هم من
اكتشتتتفوا قاعدإ فيثابورس قبل مئات الستتتنين من العالم اليوناني الذي ستتتميت
القاعدإ على استمه .وأكد د .دانييل مانستفيلد من كلية الرياضتيات وا حاتاء في
جامعة نيو ستاوث ويلز "اظهر بحثنا أن بليمبتون  322ياتف أشتكال المثلثات
احادية الجانب بشتكل أفضتل مستتخدما تريجونومتريا تعتمد على النستب وليس
الزوايا أو الدوائر.
ي يثير الشتتتغف وينعبر عن عبقرية مطلقة .اللوح يشتتتمل أقدم
دنه عمل حستتتاب ت
جدول حستابي بعلم المثلثات على اإلطالق" ،مؤكدا أن التوجته الستومري وحتى
البابلي لعلم الرياضيات يختلف بشدإ عن ما هو معهود في الغرب.
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ويشتتير الى أن اللو ح كان أداإ مفيدإ جدا حتستتاب النستتب عند تشتتييد مباني
عمالقة كالقاتتور واألهرامات والمعابد وبير ذل  .وأضتتاف "هذه حالة نادرإ
كيف فيها يعلمنا العالم العتيق شتيء جديد" ،موضتحا دنه قد يأتي هذا ا كتشتاف
بتالفتائتدإ على تطوير علم الريتاضتتتتيتات وعلم المثلثتات على وجته التحتديتد في
العاتر الراهن ،وقد تنبثق عنه تطبيقات جديدإ في مجا ت احتستاب المستاحة،
التاميم الغرافيكي والمحوسب ،والتربية والتعليم.

وكتان يعتبر هيبوكريتوس التذي عتاف في القرن الثتاني قبتل الميالد (نحو 120
ق.م ،.أب علم المثلثات ،ووضتتتع جدو يتيح حستتتاب المثلثات ،يعرف باستتتم
وطوره حقا العالم بطولمي الماتتتري الذي عاف في القرن
"جدول الحبال"،
ت
الثاني للميالد ،ولذل يلقب أيضتتا بتتتتتتت "الجدول البطلمي" .ويتيح هذا الجدول
للمحتستب أن يقوم بحستاب نستبتين لمثلث منفرج الزاوية مستتخدما نستبة واحدإ
معروفة .ولكن الجتدول على ما يبتدو بير مكتمتل دذ أنه يحتدد نستتتتتب  15مثلثا
منفرج الزاوية ،ولكن جانبه األيسر للوح مكسور.

ي قديم يعود لبالد ما
( بليمبتون ،-Plimpton 322)322
ٌ
قرص رياضتتتت ت
بين النهرين ،ينعتبر وثيقتتة رائعتتة ،لكنت ته لن يحتتدث ثورإ في علم المثلثتتات.
المادر: Public Domain
اا قدي ثما يعود لبالد ما بين النهرين.
ب تد أن رأيت عناوين رئيسية تداولت قر ث
تقول مجلة (بارديان« -(Guardian:ت تم الكشتتتف عن األستتترار الرياضتتتية
لقرص قديم بع َد حوالي قرن من الدراسة».
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وتقول مجلة (بوبيو ر ساينس « -(Popular Science:يمكن لهذا القرص
القديم الغامض أن يعلمنا شتيئثا أو اثنين عن الرياضتيات ،ويقول بعض الباحثين
ت
أن البابليين اخترعوا علم المثلثات ،وأحسنوا انعثا فيه»
تستقط ضتحية لضتجتة علم المثلثات البابليتةص فاتل الحقي بينما كانت (ناشتيونال
حذرا «دراستتة جديدإ تندعى
جيوبرافي )-National Geographicأكثر
ث
بالقرص تنع تد من أقدم المستتتتاهمات في دراستتتتة علم المثلثات ،و زال البعض
ت
بتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتتتتتتا»
مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتتتتتتتتتت ثكتتتتتتتتتتتتتتتتا
قام كل من (دانيال مانستفيلد )Daniel Mansfield-و (نورمان ويلدبيرجر-
ببيع جيتد ألطروحتهم الجتديتدإ التتابعتة للمجلتة
)  Norman Wildbergerم
رفيعة المستوىHistoria Mathematica.
م هللريهلل(غ لمغقيحهلل -Plimpton 322)322هلل؟
بليمبتون  322قطعة أثرية مغرية ،دنها عبارإ عن قطعة مكستتتتورإ من الطين
بحجم بطاقة بريديتة تقريبثا ،كانت مملوءإ بأربعة أعمدإ من األرقام المستتتمارية
حوالي  1800قبل الميالد ،وربما في مدينة رسا القديمة (اآلن في العراق ،،
وأنزيلت في عشرينيات القرن العشرين.
وورثها بعد
اشتتراها( جورج بليمبتون )-George Plimptonعام َّ ،1922
ذلت ت دلتتتى( جتتتامتتتعتتتة كتتتولتتتومتتتبتتتيتتتا) -Columbia University
عتام  1936فتامتلكتَهتا منتذ ذلت الحين ،درس العتديتد من العلمتاء بليمبتون،322
ت
ي اتورإ قد تكون لديكم عن مانستفيلد وويلدبيرجر فهي بير دقيقة ستواء
فان أ ت
ي ساخن مملوء بالغبار ،أو من خالل التفتيف
على أيديهم وركبهم في موقع أثر ت
في سجالت مهمة وبالية وكشف هذا الكنز.
عرفنتا بتذلت عن القطعتة األثريتة و متا كتانتت عليته منتذ عقود ،ويتدتعي
قتة عن ت
تتفستتتتتيترا جتتتديتتدثا لتكتيتفتيتتتة استتتتتتتختتتدامتهتتتا،
التبتتتاحتثتون أنتهتم يتمتلتكتون
ث
لكنتي أش في ذل .
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عرف العلماء منذ أربعينيات القرن العشتتتترين ت
أن بليمبتون  322يحتوي على
ِ
أرقتتتتتام متتتتترتتتتتتبتتتتتطتتتتتة بتتتتتالتتتتتثتتتتتالثتتتتتيتتتتتة الشتتتتتتتتتهتتتتتيتتتتترإ
(ثالثية فيثابورس) ،-Pythagorean triplesالتي تشتتكل حلول اتتحيحة
«
لتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتادلتتتتتتتتتتتتة»a²+b²=c²
عتلتى ستتتتتبتيتتتل التمتثتتتال »5-4-3« :تنشتتتتتكتتتل ثتالثتيتتتة فتيتثتتتابتورس ألن
«».5²=25=16+9=4²+3²
يحتوي العمود في أقاتتتتى اليمين على األرقتام من  1دلى  ،15لتذا هو مجرد
تعداد .ويحوي العمودان المتوستطان من بليمبتون 322على ضتلع جانبي واحد
ووتر من مثلث فيثابورس ،وهما aو  cمن المعادلة
» ،«a²+b²=c²لك تنهتا أفضتتتتتل ث
قليال من ثالثيتة فيثتابورس التي تعلتمت َهتا في
ي المثلث
المدرستتتة ،ويشت ت ِ تكل العمود في أقاتتتى اليستتتار نستتتبة مربع ضتتتلع ت
الجانبيين.
يمكننتا تفستتتتير أحتد األعمتدإ بتاحتوائته على توابع مثلثيته ،لتذا بمعنى خخر ،هو
جدول علم المثلثاتْ .
لكن على الربم م تما جعلت العناوين الرئيستتتية تعتقد ،فقد
ع ِرف الناس ذل لعقود ،وربما يؤدي دلى استنتاجات بير احيحة بالنظر دلى
َ
التحف القديم ة في المقام األول من خالل عدستة فهمنا الحديث للرياضتيات .ماذا
قد َتمت؟

يعتقتد البعض أنهتا تربط نظريتة فيثتابورس (المعروفتة ضتتتتمن بالد متا بين
النهرين القديمة والعديد من الحضتتتتارات األخرى لمدإ طويلة قبل فيثابورس،
بطريقة دكمال المربتع لحل معادلة من الدرجة الثانية ،وهي مشتتكلة شتتائعة في
الناوص الرياضية منذ ذا الزمان والمكان.
ويعتقد منهم أنه قد ت تم توليد الثالثية باستتتتتخدام أرقام مختلفة بير تل ال نمدر َجة
في الجدول بطريقة «النظرية العددية».
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يظن خخرون ت
ت
أن األرقام جاءت م تما يستمى« األزواج المتبادلة» التي استتنخدِمت
في الضرب.
ومنهم من يعتقتد ت
أن القرص كتان يمث تتل أداإ تربويتة ،وربمتا ماتتتتتدر تمتارين
للطالب.
والبعض اآلخر أنه كان ينستتتتتخ َدم في مجال أوستتتتع مثل البحوث الرياضتتتتية
األالية.
رحهللع حهللل ال
ْ
غ؟
ييهلللع هللالم ت هلل همْهللريهلل همهللمحهللل ايمهللالم تهللالح ل هلل
في فيتتديو نن ِشتتتتر من قبتتل UNSW (University of New South
)  ،Walesيَدتعي مانستتتتفيلتد ت
«متفوق في بعض الطرق على
أن هذا الجتدول
ت
علم المثلثات الحديث» و «ينع تد جدول المثلثات الوحيد الدقيق تما ثما».
من الاعب أن نعرف من أين نبدأ مع هذا الجزء من ادتعاءاتهم..
بتدايتةث ،يحوي القرص على بعض األخطتاء المعروفتة ،لتذلت ف ت
تان ا دعتاءات بتأنته
جدول المثلثات الوحيد األكثر دقثة ليستتت اتتحيحة ،وحتى النستتخة ال نما تحَّحة
من بليمبتون 322لن تكون ث
بديال ثوريا لجداول المثلثات الحديثة.
تدم بتاستتتتتختدام جتداول المثلثتات فهي أدوات فريتدإ في
دن كنتت مثلي
بير متق م
َ
حال لم تمتل جهاز حاسوب بدقة حساب 10أرقام في الثانية.
يمكن أن يتضتتتتمن جتدول المثلثتات أعمتدإ من جيتب الزاويتة ،جيتب التمتام ،ظتل
الزاوية ،وربما توابع مثلثية أنخرى للزوايا.
اليوم ،تستخدم الحواسيب عمو ثما ايغثا للتوابع المثلثية.
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تستتند هذه الاتيإ دلى حستاب التفاضتل والتكامل ويمكن أن تكون دقيقة حستب
الضرورإ.
ض أتحتاج اإلجابة الاحيحة دلى  50رق ثما؟ نعم ،ويستطيع الحاسوب دنجازها
بسرعة كبيرإ.
جيب الزاوية هو الضتلع المعاكس مقستو ثما على الوتر ،جيب التمام هو الضتلع
المجاور مقستتو ثما على الوتر ،وظل الزاوية هو الضتتلع المعاكس مقستتو ثما على
الضلع المجاور.
ت
دن قيم التوابع المثلثية ألبلب الزوايا ليست أعداد نسبية.
يمكن أن تنكتب كنستتتبة عددين اتتتحيحين .وبليمبتون 322هو جدول مثلثي
تمتا ثمتا ألنته يحتوي فقط على التوابع المثلثيتة على أستتتتتاس المثلثتات التي تحوي
أطوال أضتتالع جانبية اتتحيحة ( وفي الواقع مبدع الجدول أعدته بحيث يكون
من األسهل تمثيل مقامات الكسور في نظام العد الستيني).
تستند جداول المثلثات الحديثة على الزوايا التي تزداد بمعدتل ثابت.
يمكن أن يعطوا جيتب الزوايتا  °3 °2 °1و َه نل َّم جر ،أو °0.3 °0.2 °0.1
جر ،ألنته مثلمتا الحتال في بالد متا بين النهرين القتديمتة ،ف تكر النتاس التذين
وهل تم ت
أنتجوا بليمبتون  322في المثلثات من ناحية أطوال األضتالع الجانبية بد ث من
الزوايا ،و تتغير الزوايا طرديثا.
ينظ ِهر القليتل من البحتث ت
أن لتدى ويلتدبيرجر فكرإ بتدائيتتة ت نتدعى «علم المثلثتات
ي» ،يبدو أنه متشتك دلى ح تد ما من األشتياء التي تحوي الالنهاية ،بما في
النستب ت
ذل األرقام بير النسبية ،التي تحتوي على تمثيالت عشرية ليست متكررإ و
نهائية.
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حقيقتةث ت
دن معظم الزوايتا لهتا جيتب ،جيتب التمتام ،و ظتل بير نستتتتبيتة ،وهتذا
ينز ِعج الغتالبيتتة العنظمى من علمتاء الريتاضتتتتيتات ،الفيزيتائيين ،المهنتدستتتتين،
وبيرهم ممن يستخدمون جدول المثلثات.
دنته لَ ِم ن الاتتتتعوبة عدم رؤية عملهم على بليمبتون 322بدافع من الرببتة في
ي اجتذاب في المجتمع
دضتتتتفاء الشتتتترعيتة على النتهج الذي يكاد يكون له أ ت
الرياضي.
ي)-base 10؟
هل نظام (الع تد الستتتتيني -(base 60أفضتتل من نظام (الع تد العشتتر ت
لع َّل الفائدإ من أنواع مختلفة من جداول المثلثات هو مستتتتألة رأي ،ت
لكن فيديو
أيضتتا ب ْ
نطال ٌن واضتتح حول الدتقة في نظام العد الستتتيني مقابل
UNSWلديه
ث
نظام العد العشري الذي نستخدمه اآلن.
حوالي الدقيقة  ،1:10يقول مانستتفيلد « :نقوم بالعد في النظام العشتتري ،الذي
(كستتتتتتتتورا دقتتتتيتتتتقتتتتة-exact fractions):
يتتتتحتتتتتتتتتوي د
ث
1/2الذي يساوي  ،0 5وكذل ».5/1
األول هو ت
كسر هو دقي ٌق ،الرقم  3/1هو بالضبط .3/1
ي م
اعتراضي ت
أن أ ت
من الواضتح ت
كسترا دقيقثا ألنه يحتوي على
أن ما يعنيه مانستفيلد بأن  3/1ليس
ث
ي متتتنتتتتتتتهتتتي،
نتتتهتتتايتتتة متتتن(
 ،0 333بتتتد ث متتتن عشتتتتتتتر ت
يعتبره مانستفيلد
ولكن ماذا عن  4/1؟ هو 0 25والذي ينع تد منتهيثا  ،مع ذل
كسرا دقيقثا.
ث
وماذا عن  10/1أو 5/2؟ يمكن كتابتها  0 1و  0 4والتي تبدو دقيقة حقا.
عندما ينشتيتِد بالعديد من ( الكستور الدقيقة  ،المتاحة في نظام العد الستتيني ،فانه
ث
متتتثتتتال:
يتتتطتتتبتتتق نتتتفتتتس التتتمتتتعتتتايتتتيتتتر بشتتتتتتتكتتت مل بتتتالتتتإ،
في النظام الستيني 8/1،ستنكت َب .3600/30+60/7
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والتي هي نفس فكرإ كتتابة  ، 0 25أو  ،100/5+10/2لتمثيتل  4/1في نظتام
العد العشري.
لماذا  8/1دقيقثا في النظام الستتتتيني ،أما  4/1ليس كذل في النظام العشتتتري؟
بليمبتون  322قطعتة أثريتت ة رائعتة ،ولتدينتا الكثير لنتعلهم منهتا .فهي تتد هل على
ا ختالفا ت في الطريقة التي قامت بها الثقافات المختلفة في تطبيق الرياضتيات
و الوستتائل الحستتابية المتميتزإ .قد أثارت تستتاؤ ت عن كيفيتة محاولة بالد ما
بين النهرين القديمة لفهم الحساب والهندسة.
ولكن استتخدامها لبيع نظرية بدائيتة مشتكو ثكا بها ،لن يجعلنا أقرب دلى الحاتول
على األجوبه
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ي
ت

إ في تاريخ الرياضيات
الفال الثالث

أبرز الحقائق الرياضياتية
التي تعود لحضارة

السومريية

ا
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ل
او  -مسيرإ الرقم في الحضارإ السومرية
تنعرف خخر حقبة من التاريخ الستومري باستم حقبة أور الثالثة (2004-2112
ق.م ،،نسبةث دلى ساللة مدينة أور الثالثة ،كما تنعرف باسم (النهضة السومرية،،
بستتتتبب ما شتتتتهدته من ارتقاء ثقافي ملحوظ ،ارتقاء شتتتتمل كل جوانب حياإ
اإلنسان المتحضر.

وضتتتع ملكا أور (أورنمو 2095-2112( ،ق.م ،وشتتتولكي (2047-2094
ق.م ،ناتب أعينهما تطوير الثقافة ،واتخذاه هدفثا تستعى ددارتاهما لتحقيقه ،كما
حاف ظا على السلم ،ما سمح بازدهار الفنون والتكنولوجيا.
ستتتواء كانت األفكار واألدوات وا بتكارات التقنية تستتتبق حقبة أور الثالثة أو
تليها ،فان تل الحقبة هي ستتتر علو شتتتأن الستتتومريين تاريخيثا ،بواتتتفهم من
مؤستتتستتتي الحضتتتارإ كما نعرفها .في كتابه (التاريخ يبدأ من ستتتومر ،،يذكر
اتامويل كريمر  39من األوائل في التاريخ ،تشتمل أول مدرستة ،وأول أمثال
ضت تربت وأقوال قيلت ،وأول مستتتيح ،وأول نوح وقاتتتة طوفان ،وأول أبنية
ن
حب ،وأول حوض ستم  ،وأول ستابقة قانونية في قضتايا المحاكم ،وأول قاتة
موت دله وبعثه ،وأول قاتتتائد جنائزية ،وأول متوازيات توراتية ،وأول أفكار
أخالقية .أيضتث ا ابتكر الستومريون فعليثا (الوقت ،،حين وضتعوا نظام العد القائم
على الرقم  ،60أي أن الدقيقة تتكون من  60ثانية ،والستتتتاعة تتكون من 60
دقيقة

أيض تا الليل والنهار دلى فترات من  12ستتاعة ،وحددوا
كما قستتم الستتومريون
ث
متى تبدأ ستتتاعات العمل ومتى تنتهي ،ووضتتتعوا مفهوم العطلة لألعياد .يذكر
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المؤرخ بيرتمان« :ما زلنا نعتمد نظام بالد الرافدين في تحديد ستتاعات العمل،
بتل متدإ البرامج التي نشتتتتتاهتدهتا في وقتت فرابنتا (دذ تمتتد البرامج التلفزيونيتة
ساعةث أو ناف ساعة .»،حظ بيرتمان أن العادإ الحالية في تفقد المرء برجه
الفلكي ترجع دلى الحضتتتارإ الستتتومرية  ،وأن أول من حظ عالمات األبراج
التي يولد فيها المرء كان العراقيون القدماء ،ودليهم ترجع تسميتها.
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بتتتتتتابتتتتتتلتتتتت تتيتتتتتةص

فاتتتتتتتتتتل

التتتتتتحتتتتتتقتتتتتتيتتتتتتقتتتتتتة

ف
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عتتتتتتن

ال

وضهللاوقغلهللالو ،هللمايهللاأدديوهلل ددحلقغهللي فهللمعا هللالحه د واتهللالق لمغهللغق ول هلل
ال عوهللا ددد دههلليغومالغهلل لالغهللاملقغ هلليغاغع هللوا دددددأغهلل فهللقليوهللا ددد د الغهلل
اإلا دددد ح هللعم هللراههللاوقغلهللاوقغ ل هللي لق هللغاهيوهللالعق غغهلليغقحهددددوهللايا دددد حهلل
ياا لد هللحلد قدههللقعقلد االهللا هللعد دغهللالم دددددقيلد تهللايلقمد الدغهللياي،قأددددد لدغهلل
يال ل لغهلليال لالغ هلل
غد تهللالققالد تهللاأل ولدغهللالماهللدغهلللمالقدغهللالشدددددو هللاأل ا هللمقهللغد الدغهللالقوحهلل
الم هف هلليع حهللاع وهللم هلل لاهللا م ءهللاآل و هللريهللق مهللاأللياحهلل يهللالو ،هللمحهللالللحهلل
المشي هللالقفهلل ياتهللا له هللعق غ تهللاو تهلل لم هللغع هللغ لعق غغهللالم م ولغ هلل
هلل
ياعقشد د هللالع ل هلل لاةهللاحهللق ول هللالعق غغهلليال حهلليال عوهلللولقهللال هللأم د دغهلللي هلل
ددداغهلل . .هلليمقهللقاال هللايعقشد د تهللييا ر هللاهوهللغيهددديحهلل حهللالمالقغهللمال هلل
ر همهلليهلللاه دههلللق ول هللاولوهلليح م هلليرعياهلل قاهللالغ ههللا هللمأددواالههلللققغقهلل
يي ةهللالعق غغهلليالحوي هللياألو. ،
قؤع هللال وا ددد تهلل حهللايل هللمح ييتهللاإلا ددد حهللالعم لغهلل فهللالق دددللمهلليالقل سهلل
غ تهللمقهللالحأد هللياتهللايشدع مهللالمأق غهلليالمأداياغهللمحهللالللح هلليع اتهللريوهلل
الحأددل تهللغاشددع له هللالمامقغهلل ع وهللقلول االهللمحهللالو ددي هللوالهلويي ل لغ هللالقفهلل
ع اتهللق مهللا هللم هلللشددغههللالأدد ق تهللالقل ولغ هللمحهللغلقهللليواهددفهلليالمح أددلمهلل
يال ل ههللييلور هلل
هلل
هلل
عم هللياغحثهللالهد هلل فهللحهد وةهلل دديموهلليالو هلليااقشد وهللالعق غغهلل لهم هلليلولقغهلل
رديوهللالعقد غدغ هلليلقي ،هللااد هللاألو،د هللال ددددديمولدغهللالقفهللعد ادتهللقلغقهللماديهللغد الدغهلل
اهيور د هللا هللاأللياحهللالللال دغهلليقعقم د هللا هللمغ د هللاللمقهلل فهللمعو دغهللالع د هلل
الملغيع هلليع حهللاا هللالع هللاا هللال ددددديموللحهللريهللالاا هللال دددددقلاف هللييح اقههلل
األ لغهللرف:هلل1هللدهلل10هللدهلل60هللدهلل600هللدهلل3600هللدهلل..36000هللال هلل
هلل
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يع اتهللريوهللالق ا ةهللال ددقلالغهللقعقم هللا هللقا يههللالل اءهللغ لع لحهلل 6هلل.10هللي ،هلل
 ،واياهللياح اتهللالاا هللال ددقلافهللاي د ددلغهللغ لهقه هلليا أ ير هلل فهللا د للور هلل
يع اتهللا سهللقأيواقه هللحيمهللاا هللاليلي هلليغ نهللقع م ه هللمقهللاألا ا هللموح غهلل
مقق مغهلل اققاياهللالواءهللالعم ل تهللالح غلغهللاأل لغهلل لم هللغع  .هلل
هلل
ي،د هللا وهللال ددددديموليحهللغد لعلومللحهلليقدا وياهللغه هلليلعحهللالعلومللحهللحد اياهللمقهلل
يلمهللا هللاا هللاشددو هلل فهللالع هللاهدد غهللال هللا هللقغاله هلللاا هللالع هللال ددقلافهلل
ع ل  .هلل
هلل
امد هللالغد غ ليحهلل دهلله هلللولقهللال هددد دمهلل فهللايالد ااتهللالولد هددد دلدغهللالعالمدغ هللي ،هلل
قوعياهلللا هللي هوهللول هدهللدلغهللغحقغ هلليا وهللا هلل ع وهللمحهللاأد د هللم ليحهللو،ل هللمحهلل
الللح هللغلاه هللاحيهلل300هللليحهلللأقصهللمغ شدوةهللغ لول هدل ت هللعم هللا وهلل له هللا هلل
وماهللالأ د و هلليع حهللاا هللالع هللالم ددقأ هلل فهللريوهللاأللياحهللمالل الهللمحهللالاا ملحهلل
العشو هلليال قلاف هلل
هلل
يلقملاهللرياهللالاا هللغيهدددديحهللا ددددقأ ا هللالاا هللالميهددددعف هللااا هللم هللااقلههلل
الغ غ ليح هلليع اتهللع غهللاألا ا هللقم مهللمحهللأومهللقاايجهللومالحهللا الحهللا د ددللحهلل
(الياح هلليالعشوة)هلليع حهللالل اءهلل يهللالمه ا غهلللقم حهللمحهللأومهللالل ايم هلل
هلل
م هللالق مغهلل ع اتهللققحيمهللال هللام لغهللل اءهللغ قأ ا هللل ايمهللالمق يغ ت.هلليع اتهلل
الم همهللالقفهللقلوحهلل فهللال وهللا،قأ هلل يهللرا ف هللقحمهللغيا لغهللمع يتهللمحهلل
ال ولغهللال الغ هلل
هلل
عديلدمهللاو هللال ددددديموليحهلل حدمهللمعد لقلحهللغملهيللح هلليحدمهللمعد لدغهللمحهللالد ولغهلل
ال ل غ هلليع اتهلللولقغهللالعوضهلل يهللالحمهللي لغ الهللم هللقعيحهللرا لغهللالشعم هلل
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هلل
ي أدددددغاهللمحهللال د غدتهللاحهللال ددددديموليحهلليالغد غ ليحهللاو ياهلل،د ايحهلل ل د ييوسهلل
الق ل هلللق هللع اتهللالول هل تهللال يمولههلليهللالغ غ لغهللياتهللل غقهلللغو هللي لغ ال هلل
هلل
يع اتهللالم دالغهللاأل د دلغهلل له هللرفهلللولقغهللالحمهللالح د غفهلللم دالغهللم هلليا هلل
رديوهللالأ لدغهللال قد لدغ هلللمعااد هللاحهللاوىهللالمعد موتهللالعد مدغهللالقفهلل ددد د اد تهللا هلل
قليوهللاألو،د هللا هلللد ر هلليأدددددييالهللال هللااد هللالعد هللالميهددددديافهللالدي هلليهللااامهلل
ا قأ مههللحق هللليما  .هلل
هلل
يااد مد هللح دتهللال دغهللاألعد لدغهللمحدمهللال دغهللال ددددديمولدغهللغشددد دعدمهللاهد هفهلل فهللغو هلل
الوا لح هللحمهللالع هللالعشدو هللالم دم و هللالهد الهللمحمهللالاا هللال دقلافهللال ديمو هلل
يااقشددوتهللومياهلليح اقههللاأل دد ددلغهللياقغعياهلل فهللاا مه هللرياهلل دد يههللاللمقهلل
ل يح اتهلليالعشوات هلل فهللحلحهللااقم ياهللا يههللالل اءهلللعق غغهللالمه تهللياآلي هلل
هلل
فهللحلحهللارقمياهللالمأددددوليحهلل ق هللمايهللاأدددديوهلل ددددحلقغهللغ لقغغهللال ددددم يلغهلل
ياليمه هللي ،هللق هللالع يوهللا هللأواهلهللل دددم ءهللو دددمتهللا هلل دددقي هللالمع غ هلل
يالقغيو هلل
اهددد د دغهللال هلللد ايمهلليمغد حدثهلل علدغهلليلياهاهللمؤوأدغهلللققد للد تهللايغواجهللال ل لدغ هلل
يلقال هللالققيل هللاا ر هللمحهلل12هللشهوا ال هلل يهللمحهلل365هللليم الهلل فهللال اغ هلل
هلل
يلقال هللاللي هللمحهلل12هلل د اغهللل اه وهللي12هلل د اغهللل لم.هلليع حهللالع هللاا ر هلللعقم هلل
ا هللمغد هللاللمق هلليعد ادتهللام لد تهللاللد اءهللقحيمهللال هللام لد تهلللمق هللغيا ددد دلدغهلل
ل يمهللغ للهلللمه ا تهللمقياللغ هلللغ هللمحهللالع هلل 2هللي 1هلل
هلل
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يقغلحهللالغو لد تهللالمقولمدغهللاح هللالعوا،للحهلل فهلل ددددديموهلليالمأدددددوللحهللاو ياهلل
ال مع يتهللمحهللال ولقلحهللاييل هلليال الغهللياو ياهللح يله هلليا دددقعم ياهللال وضهلل
الأ لئهلليالمقيالل تهللالح غلغهلليالها لغ هلل
هلل
ياو ياهلل،د اد ةهلل ل د ييوسهلل فهللالم دثهللالقد ه هلليح ددد د ههللالم ددد د حد تهللل موغقهلل
يالم ثهلليالم دددقللمهلليشدددغههللالماحو هلليقيأد د ياهللال هللقق لوهلللل هلللم د د حغهلل
ال اهوةهللمحهللأومهللالق ايحهللحهلل=هلل(8هلل*هللوهلل .2)9
هلل
فهللحلحهلل لولقهللاا هللالع هلل فهللغو هللالشدد هللال هلل اماغهللميي غهلل فهللالق هلليقشددلوهلل
ومياهللياشدع مهللايو ،هللاييل هللالح لغهلليال لالقلغهللايهللايواملغهللال هللامييجهللاألو ،هلل
الغ اهلغهللالقفهللع اتهللشدددعيههلليلم ا تهللالمالقغهللق دددقأ مه هللي ،هللا دددقموهللرياهلل
الاا هللاا هللشدددعيههلل،ولغغهللل وا ل الهللا دددغل الهللمحهللالمالقغهلليياتهللأدددوتهللمعه هلل
ع لليا الغهلليال ددددغهلغهللياي ليغلغهلليالعولقلغهلليالويم الغ هللي ،هلل أمهللالعاع اليحهللهلل
ياألوامليحهللقع د لوتهللر د م دغهللا هللرددياهللالااهللد هللاقل دتهللاحهلللولق دغهللالق د يلحهلل
غ لقأددغغ هلل ق هللاالياهللوميااالهللأ أددغهللليح اتهللالعشددوةهلليالمهغهللياألل هلليوغم هلل
ليح اتهلل ا هللاله ال هلل
هلل
يع حهللرياهللالاا هللالعشددو هلللعقم هللمغ هللاللمقهللا د د الهللغلحهللومياهللالياح اتهلل فهلل
الو ،هللالياحد هلليقليوهللردياهللالااد هلل ىهللال هللا أد مهللمغد هللاللد اءهللا لدههللغد ءاالهللمحهلل
المهد ت هلليعد حهللالهاي هلل،د هللقيأددد د ياهللال هللقم لدمهللمشددددد غدههللليو،د هللا هلل لياحهلل
يغ ولغ هلللولاهلل اه هلل أيير هللاحهلل واملفهللالمشو  .هلل
هلل
يا دددقعممهللالعوههللاا مه هللال دددقلافهللا هللاللولقغهللالليا الغهللايهللاي دددعا ولغ هلل
يا قعم ياهللحوي هللاألغل لغهللالعوغلغهلللعق غغهلل ا ا وهللغقوقلههللح ههللاللممهلل( غل هلل
ريا.)...هلليع حهللح ههللالل هللش هع الهللاا هللالعوههلليغلحهللالشعيههللالقفهلل قحير هلل
هلل
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يلوقعاهللرياهللالاا هللالعشدو هللا هللمواقههللاآلح هلليالعشدواتهلليالمه تهللياأللي هلل
ي ،هللامهلل د د ه االهللحق هللااقشد د وهللالع هلليالح د د ههللالها للح هلل ا مل هللمع الهلل فهللاا هلل
ل ل هلل
هلل
ي يمهللمحهللعقههللغ لعوغلغهلل فهللالح د د ههللالها هللريهلل غيهلللع وهللالأياوامفهللالي هلل
ا شهلل فهللاأددد دوهللالماميح هللي ،هللالعوههللال ددددديموللحهللهللغاقمهللالومياهللالعق غلغهلل
اللدد لدد ةهلل ليو،دد هلل يليوياهللاادد هلل الح دددددد ههلل المعوي هللاادد هلل األيويغللحهلل
غ لأياوامل ت هلل
هلل
يامهللا م ءهللالحه د وةهللال دديمولغهلليهللالعوههللل ددقأ ميحهللالع دديوهللال ددقلالغهلل هلل
أ ياهللالع يوهللالعشولغهللال هللح غ قه هللياو ياهللمايهللالقوحهللالق قهللاي قأواجهلل
الققولغفهللل لددييوهللالقوغلعلدغهلليالقععلغلددغ هللياو ياهلل،يااد هللالا دددد دههللالم لددغهللهلل
يالم ددد ح ت هلليقي ددددعياهلل فهللااولغهللاألا ا هللالليا الغ هلليغاير هللا هلل ددد سهلل
ا هلللغو هلليهللرا ف هلل
هلل
يأ د تهللالحه د وةهللالعوغلغهللياي ددوملغهللال هللايجهللاا ر ور هلل فهللالقوحهللالع شددو هلل
يغ نهللا مد ؤرد هلل ايجهللشدددددهوقه هلل فهللال دمهلليالولد هددد دلد تهللياللغلعلد تهللياللدههلل
ييلور هلليع حهللقق مه هللاالم الهلل فهللمل مهللالح دد د ههللغيا ددددلغهللايا ا هللالها لغهلل
يال غ ولغ هلل هللالعق غلغ هلل ا دددد ددددياهللا هللاللغوهللالح لث هلليع حهللغ الغهللالاهيضهلل
اييويغفهلل فهللالقوالحهلل11هلليهلل 12هلل
هلل
يمقهللالاميهللال لمييوا فهلليالم افهللياي ةهللالاشدد د لهللاي،قأدد د هلليال ق فهللال هلل
ايويغد هللغد تهللالع ي هللالعوغلدغهللقق دددددوههللاللهد هلليمقهللغد الدغهللالقوح هلل13هللغد تهلل
القولم تهللمحهللالعوغلغهللققهدد ا هلليا ددقل اتهللالول هددل تهللقحقلوهللقق هللماقا هلل
يم ميس هلليشدددله الهلل شدددله الهللااقه هللا دددقأ ا هللالمع ا هلليغ هللاياقم هللا هللو د د هلل
ايو ،هللا هللال غ وهللمقهللا قأ ا هللالأ و هلل
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هلل
ي أددغ اهللالح دد ههللل ددم هللغ لأياوامفهللألحهللعق غههللع حهلل ،هلليأددمهللال هللايويغ هلل
يلمعحهللالقيمهللاحهللايشددد دعد مهللالو،ملدغهلل غقدتهلل فهللايويغد هللااقمد االهللا هللاألشددد دعد مهللهلل
الم وغلغ هلل
هلل
م هللالأددد وهللالي هلل أمهللال هللايويغ هلل فهللالقوحهلل 12هلل هللل لوهلل(و دددمههللالعوغف)هلل
ال هللاآلح هلليمحهللالق دملغهللالعوغلغهللوأد و هللاشدققتهللالق دملغهللاأليويغلغهللالوقلالغهلل
الل ل ةهللليو Chiffre ،ي أدددغحتهللقشدددلوهلل فهللمعا هللال تهللاأليويغلغهللال هلل
اا هللالع هللالعشو .
تجتتة عتتلتتم التتمتتثتتلتتثتتتات التتبتتتابتتلت تتيتتةص فاتتتتتتتل التتحتتقتتيتتقتتة
حتتيتتة لضتتتتت ت

عن الفرضيتة في تاريخ الرياضيات
كما اخترع الستتتتومريون أكثر الجوانب األستتتتاستتتتية للحضتتتتارإ مثل الكتابة
والحساب والهندسة والهندسة المعمارية الضخمة وأنظمة الري والزراعة على
نطاق واستع وأنظمة الاترف الاتحي والمدارس والقواميس واألدب باتورإ
أنستتتتانية واقعية و المحاستتتتبة التجارية وتقستتتتيم العمل المهني والعستتتتكري ،
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وا نجازات الستتومرية في الرياضتتيات مثيرإ لبعجاب و ستتيما بالنظر دلى
حقيقة أنها تستخدم نظام األرقام الستيني على أساس العدد  ، ٦٠بد من النظام
العشتري ببستاطة قاعدإ  ١٠التي نستتخدمها اليوم  ،فالرياضتيات الستومرية هي
السبب في أننا نزال نقسم الدائرإ الى  360درجة.
وقد عنثر على أقدم نص ستتتومري رياضتتتي معروف  ،وهو عبارإ عن جدول
الحستتابات التي تبين مجا ت ستتتة مستتتطيالت حيث الطول هو  ٦٠مرإ أكبر
من العرض ،

و يبدو أن ضترورإ وجود الري لمستاحات كبيرإ من األراضتي الغير الاتالحة
للزراعة أجبر أو الستتتومريين بتكار مجتمعهم الحديث وهذا يتطلب تقستتتيم
العمل تحت دشراف السلطة المركزية (الحكومة ،ذل استلزم أيضا وسيلة لدفع
(الضتتتترائب من الحبوب واألبنام واألبقار والبضتتتتائع الجافة  ،الخ ،وطريقة
تستجيل هذه المدفوعات األمر الذي تتطلب اختراع الكتابة وكانت األرض التي
ينبغي تخاتتتياتتتها للمواطنين مختلفه وحقوق المياه ،الطعام الفائض توزيعها
على الناس وقد حشتتتدت قوإ عاملة كبيرإ وستتترعان ما تبعه البناء على نطاق
هتائتل (مثتل القاتتتتور والمعتابتد العظيمتة ،وجتدران المتدينتة ،جنبتا دلى جنتب مع
تاتنيع الضتروريات األخرى الحضتارإ (أدوات ،والمالبس واألستلحة والستلع
الفاخرإ  ،واألعمال الفنية  ،وما شابه ذل

يمكن أن تقرأ تاريخ الستتومريين دون أن تبهر ملحمة جلجامف والتي تعني
باللغة الكوردية ( أربعون ثورا ث  ،والتي تعتبر أقدم قاتتتة كتبها اإلنستتتان على
وجه األرض بحستتتب روايات المؤرخين وهي ملحمة ستتتومرية كتبت بطريقة
شتعرية بالخط المستماري تم اكتشتافها في القرن التاستع عشتر في عام ١٨٥٣م
في أحتد المواقع األثريتة عن طريق الاتتتتتدفتة ،حيتث تم اكتشتتتتتاف  ١٢لو ثحتا
ماتتنوعة من ا لطين ،وبعد اكتشتتاف هذه األلواح تم اكتشتتاف مكتبة كاملة في
نينوي في العراق ،للمل خشتور بانيبال األشتوري ،والتي بعد فحاتها وجد أنها
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مكتوبة باللغة األكادية ،وموقعة من قبل شتخص يدعى شتين مما يعني أنه كاتب
هذه الملحمة
ثانيا –
رياضيات اإلنااف العدل في القرن الثامن عشر قبل الميالد يتاور الكثيرون
من النتاس أن الريتاضتتتتيتات ،ربم وجودهتا منتذ قتديم الزمتان ،فليس لهتا تتاريخ
ي على فكرإ ت
أن األرقام والموضتوعات الرياضتية ليس
ينذكر .وهذا التا تتور مبن ت
من شتتتتأنها أن تتغير ،وبالتالي فان الرياضتتتتيات في الستتتتابق ربما لم تختلف
اختالفا ث كبيرا ث ع تما هي عليه في الوقت الحاضر.

ومن هذا المنظور فان كتابة تاريخ الرياضتتيات ليستتت ستتوى تحديد الظروف
واألحوال التي حاتتتلت فيها ا كتشتتتافات الرياضتتتية لتوضتتتيح كيف و متى
أابحنا ت
نطلع على بعض الحقائق الرياضية المعيتنة.

ويتتفق على العكس أن التاريخ الرياضياتي هو أكثر دثارإ من ذل بكثير .فربتما
من الريتاضتتتتيتات تختلف من ثقتافتة الى دذ تنكتتب بلغتات وبتأحرف كتتابيتة مختلفتة
متنوع
وكذل بوستتتتائل ن البديهي القول دن خرى كتابية مختلفة ،وقد تستتتتتخدم ت
األنظمتة العتدديتة .ولكنته من بير البتديهي أ تنتا ،دذا ستتتتتألنتا النتاس عن اعتقتاداتهم
مكوناتها وماهية فوائدها ،وجدنا أن األجوبة على
بشتتتأن الرياضتتتيات وماهية ت
هذه ا سئلة هي أيضا ث تختلف باورإ كبيرإ من ثقافة الى اخرى .

مؤرخ الريتاضتتتتيتات هو واتتتتف هتذه الفروق الثقتافيتة عبر
وهكتذا فتان هتدف ت
العالم نخرى وتفستير أستبابها .فبأخذ هذه ا فكار بعين ا عتبار ،دعونا ننظر ما
كان لدى الرياضيات السومرية من فحْ وى منذ ما يقارب أربعة خ ف سنة .تبدو
األرقام الستتتتومرية في الوهلتة ا ولى وكأنهتا مختلفتة تمتاما ث عن األرقام الغربيتة
والعربية الحديثة،
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تتكون من أشتتتكال دستتتفينية مطبوعة على الطين ،وأيضتتتا ألنها
وذل 5ألنها ت
تنتتتتتحسب على أساس نظام العد التتتتتستيني وليس النظام العشري .ولكن هذين
النظامين في الحقيقة متشابان كل التشابه من الناحية الفكرية  :ذل أن البابليين،
بد من استتتخدام  10أرقام مثلما هو عادتنا ،استتتخدموا تستتع عالمات لآلحاد
وخمس عالمات للعشترات يمكن الجمع بينها بطرق مختلفة لتكوين أعداد تاتل
الى . 59ث تم دن عالمتات األعتداد تلت  ،من  1دلى ، 59يمكن تنظيمهتا ن لتكوين
أعداد بير محدودإ دلى الالنهاية .خرى ،فان كالث من نظام الع تد البابلي ونظامنا
العشتترى يستتتند الى وبعبارإ أ المبادئ الوضتتعية ،بمعنى ت
أن ترتيب ا رقام له
د لة :ففي النظام العشتتتري مثالث ،الرقم  ،36ثالث عشتتترات وستتتتة خحاد ،هو
أاتغر من الرقم  ،63ستت عشترات وثالثة خحاد .،وبالمثل فان الرقم  124في
النظام التتستيني يشير دلى واحد من منزلة الستينات واثنين من منزلة العشرات
وأربعة من منزلة اآلحاد (=(، 84ولكن الرقم  421يشتير دلى أربعة من منزلة
الستتتينات واثنين من منزلة العشتترات وواحد من منزلة اآلحاد (=(. 261فعلى
يتكون من عالمتات متطتابقتة د ت
أن
الربم من أن الرقمين ا خيرين كتل منهمتا ت
ي.
لديه قيمة مختلفة بحسب ترتيب العالمات ضمن الرقم المعن ت
لذل فان أنظمة الع تد الوضتتعية هي ذات قيمة رياضتتية وعلمية عالية دذ دنته
يوجتد عمليتا ث حتد أعلى أو حتد أدنى لمتا يمكن تتدوينته من األعتداد أو متا يمكن
استخدامه في الحساب  .بالطبع فان نظام العد على أساس التتت 60مألوف في حد
اص ستين دقيقة للساعة و ستين ثانية للدقيقة،
ذاته عندنا أيضا :فما زلنا نخ ت

كما نقيس الزوايا بمضاعفات وكسور التت. 60وينعزى ذل أساسا دلى ت
أن علماء
الفل اإلبريق من القرن الثاني قبل الميالد اعتمدوا النظام التتتتتتتستتتيني البابلي
بمبتدئه الوضتتتتعي (وقد ت تم نستتتتخهتا بوستتتتاطة كتتابات أبجتدية ،ألن نظتام العتد
خااتتتهم لم يكن مناستتبا للحستتابات الفلكية .وعلى الربم من أننا نحن أيضتتا
نستتتخدم الكتابات والوستتائل الكتابية الخااتتة بنا  -دذ دنا نعتمد كتابة الوقت
وقياستتتتات الزوايا بحروف مستتتتمارية على الطين -د ت
أن شتتتتأننا في طريقة
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التفكير بتل األرقام المبنية على أساس الت 60هو شأن البابليين بشكل جوهري
 .فربم ا ختالفتات الملحوظتة فيمتا يتعلق بطرق تتدوين األرقتام ،د أن أنظمتة
الع تد البابلية والحديثة تختلف كثيرا ث بعضتتها عن بعض .ولكن في الوقت ذاته
كانت تاتورات البابليين الفكرية بخاتوص المكونات ا ستاستية لرياضتياتهم
أحيانا تختلف اختالفا كبيرا .وعلى سبيل المثال فتنظهر اورإ الشكل  2الشقين
األمامي والخلفي للوحة مستتتمارية كبيرإ تعود دلى العاتتتر البابلي القديم وهي
موجودإ حتاليتا في المتحف البريطتاني .وقتد ت تم ترميمهتا بتجميع شتتتتظتايتاهتا
ت
تحطمت أجزا ثء منذ أ  .ومع أن الكثير منها مفقود اآلن ،فالمدهف
المتكستترإ دذ
من منظور نلوف الستتتتنين خخر ت
أن مثل هذا القدر المتبقتي منها ما زال موجودا
مرت أربعة خ ف ستتتنة على تاريخ اتتتنعها .وعلى الشتتتق األمامي هنا
وقد ت
اتتتور متعددإ من المثلثات والمربعات والدوائر :وهي أشتتتكال تبدو لنا وكأنها
مألوفة جدا على أستتتاس نلفة ليستتتت لها مستتتميات ما نعرفه من الرياضتتتيات
الحديثة .ولكن على الشتق الخلفي هنا تجمعات أشتكال أق تل أ 6هندستية حديثة.
وكل اتتورإ تحتها نص خاص ،ويش ت تكل كل نص ستتؤا أو معضتتال رياضتتيا
يتعين على القارئ حلتها .فمثال يروي لنا نص في الشتتتتق الخلفي ،وهو المميتز
بالشتتكل المربع في الاتتورإ :جانب المربتع مقياستته يستتاوي  60قضتتيبا ،وفي
داخله هنا  4مثلثات ،و 16اتند ث ،و 5خطوم أبقار ،فما هي مستاحاتها؟ (من
تحفة للمتحف البريطاني ،رقمها ، 15285حسب ترجمة ( Robson. E.الشكل
: 2الشقان األمامي والخلفي
نموذج قارب من الالاال يعود دلى العار البابلي القديم (تحفة 181.1931
زوار متحف التتتتتت«خشتموليون» بمدينة أوكستفورد )ويتفق أن هذه
،Ashبفضتل ت
المثلثتات هي الزوايتا الختارجيتة للمربعتات التي تتكون أطول أجنتابهتا من أربتاع
أمتا صالاتتتتنتادله فحتافتاتهتا تتكون من أربتاع
األقواس المنتميتة دلى التدوائر .ت
ا قواس المتقتاطعتة للتدوائر التي تشتتتتتابته نمتاذج قوارب من أ 3أ .،وأخيرا ث
فتتصخطوم األبقاره هي العناار ن الالاال تم العثور عليها في حفريات المدن
البابلية ( نظروا الشتتكل المركزية للدوائر حيث تشتتكل ما يبقى هنا عند دزالة
صالاتنادله .ودن تاتويرات البابليين القدامى للثيران واألبقار ( 7أمثال الشتكل
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مجردإ للغتتايتتة تتتتألتف من أربتتاع أقواس
3ب ،تظهر هي األخرى خطومتتا
ت
الدوائر.

وبالتالي فان هذه األدوات الرياضتية مستتوحاإ من أشتياء ذات أهمية في المحيط
البابلي العادي ،أي من القوارب في األنهار والقنوات ،ومن قطاع المواشتي في
الميادين

من التفااتتتيل الزخرفية لقيثار ستتتومري يعود تاريخه دلى ما يقرب من ستتتنة
 3500قبل الميالد (تفااتيل لتتتتتت،a ME BM 121198بفضتل أمناء المتحف
البريطاني ) دذن فكيف استتفاد البابليون من الرياضتيات؟ ومن هم الذين اتنعوا
مثل هذه اللوحة ولماذا؟

لنتعرض لبعض األلواح التي ت تم اكتشتافها أثناء
وألجل اإلجابة على هذا الستؤال
ت
التنقيب عن منزل في باية الاتتتتغر يعود دلى ما يقرب من ستتتتنة  1740قبل
الميالد ،وذلت في متدينتة «نيبور» البتابليتة التي تقع على مستتتتتافتة حوالي 150
كيلومترا من مديتة بغداد الحديثة في اتجاه الجنوب
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ثالثا – نظرية فيثابورس
نتتتتظتتتتريتتتتة التتتتوتتتتتر فتتتتي التتتتمتتتتثتتتتلتتتتث التتتتقتتتتائتتتتم التتتتزاويتتتتة
هي نظرية ستتتتومرية بابلية ( اكتشتتتتفت ول مرإ وكانت بدايتها في العراق
تحديدا  ،ستبقت نظرية فيثابورس وكذل ستبق الستومريين البابليين في الكثير
من النظريات الرياضية .
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وقد تم الكشتتف عن الواح بي نيبورو قرب الديوانية في القرن التاستتع عشتتر
تعود الى تاريخ ( - 1900 -1700ق م  ،وهذا التاريخ ستبق فيثابورس باكثر
من  1500سنة

متتتن هتتتو فتتتيتتتثتتتابتتتورس ومتتتا عتتتالقتتتتتتته بتتتالستتتتتتتومتتتريتتتيتتتن ؟
هو فيلستتتوف وعالم رياضتتتيات يوناني ( 495 - 570ق.م ،مؤستتتس الحركة
الفيثاقورية كما ينعرف بمعادلته الشهيرإ (نظرية فيثابورس

تعتددت ا حتاديتث والكتتابتات عنته وقيتل حولته الكثير وقيتل ايضتتتتتا انته مجرد
شتتتخاتتتية وهمية وما نظرياته ستتتوى نظريات شتتتخاص جمعت ونستتتبت
لشتتخص ستتمي فيثابورس  .يهمني هذا الكالم لكن اتحدث عنه كشتتخص له
اليوم امتداد علمي في ما يدرس في العالم كله

فهو رجل يوناني رياضتتتتي وفيلستتتتوف وموستتتتيقي رحل من اليونان او بالد
ا بريق انذا ا لى الكثير من البلدان ومنها ماتتتر التي عاف فيها عشتتترون
عاما حتى تم استتتره وجلبه لبابل من قبل قمبيز المل الفارستتتي ايام كانت بابل
تحتت النفوذ ا خميني عتاف في بتابتل  12ستتتتنتة تلقى فيهتا الكثير من علومته
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الرياضتتية والفلستتغية والموستتيقية واخذ الكثير من التراث الستتومري و البابلي
ومن معلمين كانوا اساتذته في ذل حتى عاد الى مسقط راسه وتوفي فيه

وظلتت ابلتب النظريتات الريتاضتتتتيتة تنستتتتتب لته ومنهتا مثال نظريتة الوتر في
المثلتث القتائم الزاويتة وبيرهتا حتى اكتشتتتتتاف ا لواح البتابليتة اميط اللثتام عن
ا ال السومري والبابلي لها
فيثتابورس وربمتا الكثيرين امثتالته من الفالستتتتفتة والعلمتاء اختذوا الكثير من
العلوم البابلية والفرعونية او تاثروا بها وايضتا سترقوها ونستبت لهم كما حدث
فتتي الستتتتتترقتتتات التتتتتوراتتتيتتتة لتتتتتراث ستتتتتتومتتر وبتتتابتتتل وماتتتتتتر
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الفصل الرابع
.
مدينة رسا السومرية والرياضيات
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نبذه عن المدينة :
يو د أو كما يستميها الستكان المحليون تل الستنكرإ أو داعوة مدينة ستومرية
أثريتة هتامتة تقع جنوب العراق .في منطقتة القطيعتة حتاليتا في جهتة الجزيرإ .
التي تقع ضمن حدود محافظة ذي قار.
تتتبتتعتتتد هتتتذه التتمتتتديتتنتتتة حتتوالتتي  25كتتيتتلتتومتتتتترا جتتنتتوب شتتتتتترق
مدينة الوركاء أو أورو األثرية .و قد جاء ذكرها في نقوف ستتتتومرية قديمة
تعود لحوالي  2800-2700ق.م .أاتبحت رستا قوإ عستكرية مستيطرإ في
متنتطتقتتتة بتالد متتتا بتيتن التنتهتريتن بتيتن عتتتامتي  1600-2000ق.م .بستتتتتبتتب
انهيار الساللة الثالثة الحاكمة في أور
تعد رستا  Larsaمن المدن المهمة في تاريخ بالد الرافدين القديمة ،ويعرف
موقعها اليوم باستتتم تل الستتتنكره (أو ستتتنقرإ .،ويقع هذا التل على بعد 40كم
تقريبتا ث دلى الشتتتتمتال الغربي من مدينتة النتااتتتترية الحتاليتة في جنوبي العراق،
وكان نهر الفرات يمر بمدينة رستتا في العاتتور القديمة ،ولكن تغيهر مجرى
هتذا النهر جعلته يمر على بعتد  20كم تقريبتا ث دلى الغرب من موقعهتا .يغطي تتل
الستتنكره حاليا ث مستتاحة تبلإ أبعادها 2كم من الشتتمال دلى الجنوب و1.5كم من
الشتتتترق دلى الغرب ،وفي وستتتتط الموقع تقريبتا ث يوجتتد مرتفع بتتارز يمثتتل
بقايا زقورإ معبد المدينة.

ثانيا _ ماذا اضافت رسا للرياضيات ؟
ثمة الكثير من الدراستتتات العلمية التي اجراها الباحثين ان مدينة رستتتا التي
تعتبر واحده من ابرز المدن الستومرية فقد وجدوا ان اشتكال المثلثات والطريقة
الهندستية هي انبثقت من هنا تحديدا من ستا الستومرية لذل مع مرور الزمن
ظهرت ا نواعا اخرى وبشتتتكل ادق مما وجد ستتتابقا في رستتتا  .حيث بستتتبب
طبيعة المدينة كان ستكانها يقومون بعمل ا لواح او القاتب في بناء البيوت او
المستتتتاكن التي تعتبر عن طبيعة واجواء وطقوس المدينة فكانوا يقضتتتتلوا ان
تتشتتتكل هذه ا عمال بطريقة هندستتتية مبتكره لديهم ستتتميت بالمثلثات  .لذل
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متانتدرستتتتته اليوم من تطور وتقتدم ملوحظ في علم الريتاضتتتتيتات بتد ان يعود
الفضل في هذا الى مدينة رسا واهلها ومااخترعوا سابقا

الخاتمة
في نهتايتة تتأليفي لهتذا الكتتاب أستتتتتال و ان وفقتت وجتدت في طرح افكتاري
والمعلومات التي وضتتتعتها مستتتتعينا بالماتتتادر والمراجع التي اضتتتافت لي
الكثير من التفااتيل التي خاتت حضتارتنا حضتارإ ستومر العريقه التي كانت
و زالت مستاهما فعا في تقدم كافة العلوم بشتكل عام وتحيدا علم الرياضتيات
بشكل خاص
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