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د(منطقه  سومر  عراق  ميان  ر اي  چرخ،  امروزيرودان،  نوشتار،  زادگاه   (
بسيار بود    هاي ديگرِ سيستم آبياري و نوآوري ، گاوآهن،  طاقكشاورزي،  
به اغلب  مي و  ياد  آن  از  تمدن  مهد  از    شود.عنوان  يكي  سومريان 

شناختهسيستمترين  قديمي نوشتار  كردند  هاي  ابداع  را    يك -شده 
و در    شناسيممي خط ميخي    آن را با نامكه    تصويرنگارسيستم نوشتاري  

  - شود استفاده مي  هاي سفاليلوح شده روي  مانند حك هوف گوِآن از حر
  و   ست كه ما در واقع نسبت به رياضيات كهن سومرين معناو اين بدا

داريم  بيشتري  دانش  ما حتي    بابلي  واقع  در  باستان.  رياضيات مصر  تا 
رسد تمرينات مسائل حساب و  مي   چيزهايي در دست داريم كه به نظر 

  مدرسه باشند. يهندسه

 ي سومر يمخروط يهاسفال



ر  استقرا   شانزماني كه تمدن  رياضيات در سومر نيز، همانند مصر، درابتدا
توسعه   كشاورزي  و  هزاره   احتماالً(  يافتيافت  از  ي ششم  حدود  پيش 

به  نياز ميالد)  براي  پاسخي  اندازه   ، اداري  هايعنوان  قطعات  گيرمثل  ي 
سومريان و    ،عالوه. به به وجود آمد  ،و غيره  و تعيين ماليات افراد  زمين

حركت آسمان شبانه و ايجاد    بابليان در حين تالش براي ترسيم نمودار 
    بزرگ داشتند. خود نياز به توصيف اعداد نسبتاً يتقويم قمري پيچيده

احتآن كه    ماالًها  بودند  كساني  اشياء    نمادهايي اولين  از  گروهي  به  را 
ها اطالق كردند تا به اين ترتيب تعريف اعداد بزرگ را تسهيل كنند. آن

  هاي روغن هاي گندم و شيشهمجزا براي دسته  نمادهايم و  ابتدا از عالئ
  براي نمادها  انتزاعي    كارگيريبهبه سمت    ه كردند و سپس و غيره استفاد

   چيزها رفتند.  تعداد مشخصي از

ها شروع به استفاده از  آن  ،پيش از ميالدي چهارم  هزاره  آغازبا  زمان  هم
توپي سفالي براي  يك،  عدد  كوچك براي نشان دادن  سفالي    مخروط يك  
  ي سوم،در طول هزاره   .كردند  شصتعدد  ي بزرگ براي  مخروطده و  عدد  

به نحوي كه بتوان اعداد را با    شد  اشيا  هاي ميخي جايگزين اينمعادل 
قلم حكاكي  كار ميهمان  به  متن  در  براي كلمات  كه  نوشت  رفت. اي 

مي  سومرگمان  در  كه  سال   ، رود  حدود    پ.م.  ٢٣٠٠-٢٧٠٠هاي  در 
  است.   شدهمي اي ابتدائي از چرتكه استفاده گونه



  : مبناي شصت سيستم اعداد سومري و بابلي

شصت شمارگان  سيستم  مبناي  بر  بابلي  و  سومري  يا  رياضيات  گاني 
به بود. كه مي  ٦٠مبناي   از  توانست  استفاده  با  فيزيكي  بند    ١٢صورت 

اعداد  خالف  نج انگشت دست ديگر شمارش شود. بر انگشت يك دست و پ 
رومي و  يوناني  و  از  مصري  سومري  اعداد  براي  ارزش ،  مكاني سيستم 

گاني نوين و  آن درست شبيه سيستم ده   شد، كه در درستي استفاده مي 
از مبناي   شده در  ، اعداد نوشته١٠به جاي مبناي    ٦٠البته با استفاده 

در   111 بنابرايندادند.  ترين ارزش را نشان مي ستون سمت چپ بزرگ 
را نشان    ٣٦٦١  نيك يا هما  ياضافهبه  ٦٠  ياضافهبه  ٣٦٠٠سيستم بابلي  

مكان دو  در هر ارزش  ٥٩تا    ١همچنين براي نشان دادن اعداد    داد. مي

 گانده   يو يك نشانه 1 ن يكا  ييك نشانه   ،شدمجزا استفاده مي   ينشانه

مثال:   شدند.ارقام رومي با هم تركيب مي كه به روشي شبيه به سيستم    :

 ٦٠ 111:: 1 نابراينب . 111:: شدبه اين شكل نشان داده مي   ٢٣
با همان عالمتي    ٦٠دهد. اگرچه عدد  را نشان مي   ٨٣يعني    ٢٣  ياضافهبه

ها معادلي  از آنجايي كه آنداد و  را نشان مي   ١شد كه عدد  نشان داده مي 
ارزش مكان واقعي يك نشانه بايد از مفهوم    ،اعشار نداشتند  يبراي نقطه

   شد.متن برداشت مي 



 

  ياعداد بابل
  

، ٤،  ٣،  ٢،  ١(   بسياربر اعداد    ٦٠پذير بودن عدد  رود كه بخشگمان مي
بابلي)  ٦٠و    ٣٠،  ٢٠،  ١٥،  ١٢،  ١٠،  ٦،  ٥ رياضيات  پيشرفت  در  را  ها 

است كه بر  ترين عدد صحيحي  كوچك   ٦٠(در واقع    تسهيل كرده باشد.
امروزي    متداوم  يو استفاده  پذير است.)بخش  ٦تا    ١  تمامي اعداد صحيح

) درجه  ٦×٦٠(  ٣٦٠دقيقه در هر ساعت و    ٦٠،  ثانيه در هر دقيقه  ٦٠از  
ي  در دايره همه گواهي بر سيستم كهن بابلي هستند. به داليل مشابه

از (كه ضريب  ١٢  است كه  ول  ) در طرا داراست  ٦و    ٤،  ٣،  ٢،  ١  هايي 



 ١٢اينچ،    ١٢ماه،   ١٢(مثال:    تاريخ اين قدر مضروب محبوبي بوده است.
  ...)ساعت و  ٢×١٢، پني

كه  بابلي كردند  ايجاد  را  ديگري  انقالبي  رياضي  مفهوم  همچنين  ها 
اي براي صفر. اگر  ها و روميان نداشتند: عالمت دايره ها و يوناني مصري 

نشانه بيشتر  يچه  واقع  در  باشد  نفسهفينكه  آاز    آن  عدد  يك    يك 
  بود.  نمامكان

  

  هاي سفال بابليخشت 

م مقياسات و مقادير  عل  ييك سيستم پيچيده  يما شواهدي از توسعه
هايي مربوط به  جدول و همچنين    پيش از ميالد  ٣٠٠٠  در سومر حدود

هندسي  ل  ئ ، مساسومي دوم و  ، ريشه مجذور  ،(تقسيم)  معكوس ضرب و  
به حدود    و مسائل تقسيم بعد    پ.م.  ٢٦٠٠مربوط    .در دست داريمبه 

سال أخرمت  هايول جد به  كه  بابلي  حدود  تر    ١٨٠٠تا    ١٦٠٠هاي 
، جبر،  از قبيل كسرها  شود را شامل مي   عات متنوعيموضو  ،گردندبرمي
معادالت  روش  يك هاي حل  دو،  درجه  معادالت    درجه  بعضي  حتي  و 

  هاي اعدادي كهجفت (  جفت اعداد متقابل باقاعدهو محاسبه    درجه سه
با    )√٢(  دودر يك لوح بابلي راديكال  .)شودمي   ٦٠درهم حاصلشان  بضر



تا  دقت بي  از آن در    رقم اعشار محاسبه شده است.   ٥نظيري  ها  برخي 
تا   را  اعداد  تا    ٥٩مربع  را  اعداد  بهره  جداول  و همچنين    ٣٢و مكعب 

تخمين زده    ٣  ١/ ٨  فهرست شده است. و در يكي ديگر عدد پي تا  مركب
 ٣.١٤آن   ي  ع كه  تقريب معقولي براي ارزش واق   ٣.١٢٥ست ( يعني  اشده  
  ) .است

  

 

شكل   كي  طي مربوط به مح  ياپ.م. كه مسئله  ٢١٠٠متعلق به    يبابل  يالواح خشت
 .دهدينامنظم را نشان م 

 

يك مقدار مجهول    كه  حالتي(  درجه دوم ي اعداد مربع و معادالت  ايده
ايجاد  گيري زمينازه اند   يدر حيطه  ) طبيعتاً در خودش ضرب شود ها 



معادالت مربعي را به  كردن   و الواح بابلي نخستين شواهد حل شده است  
  ،بستندمي   به كارها  كردن آنها براي حل روشي كه بابلي  دهند.دست مي 

كردن اشكال و  قطعهقطعه  گشت كه شاملمي   نوعي بازي هندسي  حول
  درجه دوم چه استفاده از جبر و معادالت  ها بود، اگر آن   يچيدمان دوباره

  ،هايي كه در دست داريمنمونه شود. حداقل بعضي از  نيز در آن ديده مي 
مس يك  حل  براي  اينكه  از  بيش  باشند  يلهئانگار  بيروني    ، عملي 

  صرف هستند. يلهمسئفرآيند حل  يدهندهنشان

بردند و  كار ميه  هايشان بها اشكال هندسي را در بناها و طراحي بابلي
 تخته نردمثل بازي كهن    ،فراغتشانهاي اوقات تاس بازي  برايهمچنين  

 يها تا محاسبهآن  ي. هندسهها بسيار محبوب بودآن  يجامعه ر  كه د
ا محيط مستطيل و مثلث و   شكال ساده مثل  ذوزنقه و همچنين هجم 

  ه بود.  پيشرفت كرد  )(به جز اهرام آجر و استوانه

 

 

 

 

  



    ٣٢٢لوح خشتي پليمتون 

اين است به    كه باور بر  ٣٢٢پليمتون    يلوح خشتي مشهور و پرحاشيه 
احتماالً   ،برگردد.  مپ.  ١٨٠٠تاريخ حدود   بابليان  اين است كه    گوياي 

با مجموع  وتر به توان دو برابر است  اينكه  (   را   الزاويه راز مثلث قائم  خوبيبه
اند.  دانستهها قبل از فيثاغورث يوناني مي) قرن دو ضلع ديگر به توان دو

با اضالعي به اعداد صحيح  فيثاغورثي  صحيح  مثلث    ١٥  گويي ين لوح  در ا
شده  فكر  صورت سنجيده وها بهكنند آنكه بعضي ادعا مي   اندثبت شده

آموزشي    هايرين تم  صرفاً  ، بلكههاي فيثاغورثي نبودندگانهنمايانگر سه
    بودند.

 

 

 
  


