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 اٌٍّخص:

 أو َجّسذ َّىٓ أْ َّصًّ أْ ٔضعح اإلٔساْ اٌفطشَح إًٌ حة اٌرٍّّه وأد دافعا  ِهّا  ٔحى سعُه ٌٍثحس عٓ أٌ وسٍُح

 سرحذاز ِا َُعُٕه عًٍ تٍىغ غاَره، ولذ ذشذةفٍ طشَك ا اخاٌخطى ، وهٕا تذأ َخطى أوًٌِّرٍىاذه تشىً سِضٌتها 

عًٍ رٌه أْ ظهشخ تزوس عٍُ اٌحساب اٌزٌ ّٔا تثظء شذَذ ٌُرصّذس وً اٌعٍىَ ِٕز األصي، وٌُس أدي عًٍ رٌه ِٓ 

ٌُس ِٓ اٌسهً ذحذَذ  ذغٍغً اٌحساب فٍ ِعظُ شؤوْ اٌحُاج اٌُىُِح ٌٍثشش ِهّا وأد دسجح سلُهُ أو أحطاطهُ.

َ ته ُاماٌ هوً ِا واْ تىسعوة وطشق ٌٍعّذ واٌحساب، الترىاس أساٌُاألوي اٌّذج اٌضُِٕح اٌرٍ اسرغشلها اإلٔساْ 

ٌرىصً إًٌ اعرّاد أساٌُة وال شه أْ ا .هى ذمذَش وُّح أٌ شٍء تمًٍُ أو وصُش دوْ اٌرضاَ تىصْ أو عذدحُٕزان 

أوًٌ اٌّحاوالخ اٌرٍ لاَ تها  ، وٌعًواْ تّصاتح شىسج فٍ حُاج اٌثشش وأدواخ تعُٕها إلجشاء عٍُّاخ اٌعّذ واٌحساب

حجاس، اٌصخىس واأل جذساْ اٌىهىف وعًٍ فٍ هزا اٌصذد هٍ ذٍه اٌعالِاخ واإلشاساخ اٌرٍ ذشوها عًٍاإلٔساْ 

 هِذي اهرّاِ واٌرٍ ذثُّٓ ٕفّزها عًٍ عظاَ تعض اٌحُىأاخ وعًٍ اٌعصٍ وجزوع األشجاسَواٌحضوص اٌرٍ واْ 

 فٍ صِٓ سثك اخرشاعه ٌٍىراتح.تاٌعّذ واٌحساب 

 

   Man's innate tendency to love possession was an important motivation towards 

his quest to search for any means by which he could symbolically represent or 

embody his possessions. He grew very slowly to be at the forefront of all sciences 

from time immemorial, and no proof of that is the penetration of account into most 

of the daily affairs of human beings, regardless of the degree of their sophistication 

or decadence. It is not easy to determine the length of time it took the first human to 

devise methods and methods of counting and arithmetic, and all he could do at that 

time was to estimate the quantity of anything by little or much without committing 

to a weight or number. There is no doubt that reaching the adoption of certain 

methods and tools to carry out the counting and calculation operations was a 

revolution in human life, and perhaps the first attempts made by man in this regard 

were those signs and signals that he left on the walls of caves and on rocks and 

stones, and the grooves that he used to make on the bones of some Animals, sticks 

and tree trunks, which indicate the extent of his interest in counting and arithmetic 

in a time that was previously invented for writing.   

                              

 وادٌ اٌشافذَٓ -اٌعذّ  -وٍّاخ ِفراحُح: اٌحساب

 

 المقدمة

(، وأنه صناعة عملٌة فً 070، ص7221الحساب بأنه العّد واإلحصاء )المعجم الوسٌط،  ٌُعّرف

حساب األعداد بالضم والتفرٌق؛ فالضم ٌكون فً األعداد باإلفراد وهو الجمع، وبالتضعٌف وهو 

الضرب، أما التفرٌق فٌكون فً األعداد إما باإلفراد كإزالة عدد من عدد ومعرفة الباقً وهو الطرح، 

(، والعدد لغًة 751، ص7، ج7221تقسٌم عدد على عدد بأجزاء متساوٌة وهو القسمة )ابن خلدون،  أو

ٌُقال: عّده ٌعّده عّداً وتعداداً وعدداً )ابن منظور،  مشتق من الجذر )ع،د،د(، وهو إحصاء الشًء، 

، 2،7،0(، واصطالحاً هو ما دل على واحد أو أكثر مرقوماً برموز حسابٌة مثل 006، ص6، م7222

ٌُطلق على الرموز الحسابٌة مكتوباً بالحروف، بمعنى آخر هو الكلمات المصطلح  أما اسم العدد فهو ما 

ٌُرمز إلٌها باألرقام )التمٌم،  (. أما الرقم لغًة فهو 8، ص7228علٌها فً اللغة للداللة على األشٌاء التً 
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(، واصطالحاً هو عالمات 772ص، 1، م7222الكتابة والختم، واألصل فٌه الكتابة )ابن منظور،

(. وإجماالً ٌمكن القول بأن العدد 9، ص07، ج7228( بما فٌها الصفر )التمٌم، 02-0األعداد من )

والرقم بمعناهما االصطالحً هما اسمان لُمسمى واحد؛ ذلك أن العدد هو ما دّل على واحد أو أكثر 

العدد واسم العدد فهو ناتج عن استعمال مكتوب برموز حسابٌة أي أرقام، أما التداخل الواقع بٌن 

اللغوٌٌن لمصطلح العدد قاصدٌن به اسم العدد أو أسماء األعداد والتً هً المفردات المصطلح علٌها 

ٌُالحظ أن القواعد النحوٌة الخاصة بأسماء األعداد فً  لغوٌاً للداللة على رموز األعداد أي األرقام، و

 (.  9، ص7228نوان العدد من باب التخفٌف والتٌسٌر )التمٌم، أغلب كتب النحو ٌتم تصنٌفها تحت ع

لٌس من السهل تحدٌد بداٌة ظهور أي علم من العلوم، ولكن ٌمكن القول بأن نشأة العلوم غالباً ما    

تزامنت مع اتجاه البشر نحو االستقرار؛ ذلك أن اكتشاف الزراعة ربما كان الدافع لظهور الهندسة 

زروعة وتحدٌدها، ولعل الفلك نشأ عن الحاجة إلى وضع التقاوٌم لتحدٌد فصول لقٌاس األراضً الم

السنة وتطّور مع تقدم المالحة البحرٌة، كما كانت التجارة سبباً فً تطّور الحساب، فً حٌن كانت 

 (.    021، ص0/ج0م 7220الصناعات المختلفة الدافع وراء نشأة الكٌمٌاء والفٌزٌاء...الخ )دٌورانت، 

ٌُعد من أقدم العلوم وأكثرها اتصاالً بحٌاة اإلنسان العملٌة؛ ذلك أن مختلف     إن علم الحساب 

المجتمعات البشرٌة مهما كانت درجة تقدمها أو تخلفها هً بحاجة إلى تبّنً وسٌلة أو طرٌقة للعّد 

حمٌده، والحساب، وكلما تطورت صارت أكثر احتٌاجاً إلجراء عملٌات عّد أوسع وأكثر تعقٌداً )ال

(، وال شك أن اإلنسان األول قد عّد زمناً طوٌالً قبل توصله إلى معرفة القراءة والكتابة 70، ص0975

 (01، ص7228)الصٌادي، 

من األدلة التً ُتشٌر إلى أن القدماء  على مدار العقود العدٌدة الماضٌة، اكتشف علماء اآلثار العدٌد  

ٌُولون اهتماماً  أنهم جسدوها بل ، على هٌئة كتابة رمزٌة مكتملة المالمحٌمثلوها إن لم للكمٌات، و كانوا 

هً و ،والعصً منقوشة على الخشب والعظام وأران الكهوف، دعالمات مرسومة على جفً شكل 

كاألرقام  الكمٌات بطرٌقة مجردة تماماً  ، لكنها ال ُتمثلماعالمات رمزٌة من حٌث إنها ترمز إلى شًء 

ٌُشٌر إلى مجموعة تتكون من سبعة عناصر،  ؛ فالرقم سبعة على سبٌلحالٌاً  ةفوعرالفعلٌة الم المثال 

 تلكٌمكن تسمٌة وبشكل عام  .، هذا المفهوم لم ٌكن معروفاً آنذاكالعناصر تلكالنظر عن نوع  صرفب

، 7272)أفرٌت،  ةالٌعلى األرقام الح أرقام ما قبل التارٌخ فهً مؤشرات شبه رمزٌة العالمات البدائٌة

 .(27ص

إن أولى الدالئل األثرٌة عن محاوالت قام بها اإلنسان األول فً العّد تم العثور علٌها بمنطقة نائٌة    

عام، وهً  110222-120222على الحدود الشرقٌة لجنوب أفرٌقٌا الحالٌة، ٌعود تارٌخها إلى ما بٌن 

ٌُرجح أنها كانت ( خ79عبارة عن عظمة ساق لقرد من فصٌلة البابون ُنقش على أحد جوانبها ) طاً 

ُتستخدم لتتّبع دورة القمر، ولعل فً ذلك ما ٌؤكد أن البشر فً بعض مناطق العالم القدٌم كانوا ٌسجلون 

م ُعثر 0927(. وحوالً عام 12، ص7272الكمٌات بطرٌقة مادٌة منذ عشرات آالف السنٌن )أفرٌت، 

عة على سلسلتٌن تتألف كل منهما من ( عالمة موزّ 55فً شرقً أوروبا على عظمة ذئب ُحّزت علٌها )

عام، ولعلها  720222-220222مجموعة صغٌرة من خمس وحدات، وترجع تلك العظمة إلى ما بٌن 

تخص صٌاداً كان ٌحّز تلك العالمات كلما اصطاد فرٌسة أو كلما مرت لٌلة بعد خروجه إلى الصٌد، 

 (. 01-02، ص ص7227ي، وقد ارتكزت هذه الفرضٌة على اكتشافات أخرى مشابهة )الخور

م تم اكتشاف عظمة ساق لقرد بابون أٌضاً فً الكونغو، قُّدر عمرها بحوالً 0962وحوالً عام    

( أعمدة من الخطوط التً 2( سنتٌمتر، توجد على جوانبها )05عام، وٌبلغ طولها حوالً ) 720222

ة سن معدنٌة مدببة ُملحقة تظهر علٌها عالمات تنتظم فً شكل مجموعات. ٌبرز من أحد طرفً العظم

ٌُرجح أن تلك العظمة كانت بمثابة جدول مرجعً عددي  بها، وٌبدو أنها كانت ُتستخدم فً النقش، و
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لشخص ما كان ٌحملها معه بٌنما ٌقوم بتسجٌل كمٌة عناصر أو ما شابه بشكل مفّصل على عظمة 

 (.12-17، ص ص7272أخرى أو قطعة خشب )أفرٌت، 

ٌعود تارٌخه إلى  لزاغن قرمن  جزء فااكتش بات األثرٌة بجنوب شرق أمرٌكا تموفً إطار التنقٌ   

جانب القرن مجموعة من الخطوط المنقوشة، وهً خطوط على ، توجد مضتعام  020222 حوالً

ٌُالحظ أناً بمللٌمترات تقرٌ (5)منتظمة للغاٌة، وٌبلغ طول كل منها  إلى المسافة بٌن الخطوط متسقة  ، و

ٌُوحً بأن هذه العالمات حد وبجوار هذه العالمات ُتوجد  ،ت عن قصد وبشكل منهجًشقد ُنق كبٌر مما 

 ها ُنقشتالخطوط الثانوٌة الصغٌرة بأن تلكوُتوحً  ،ل منها الخطوط األكبري كازٌونقوش صغٌرة 

فً العالم  أقدم أداة معروفةقرن ربما تكون الهذه القطعة من  .تابعة تقدم شًء مافً م هاماستخدال

بمثابة لما كانت تلك المنطقة و (.28، ص7272)أفرٌت،  ق بالتقوٌملّ ألهداف تتع هاماستخدا تم الجدٌد

قد ُحزت العصر الحجري، فمن الُمحتمل أن تكون العالمات الموجودة على القرن  صٌد فًللموقع 

بعض  ر سلوكٌّ تغ من حٌثات الصٌد لٌمعتؤثر فً قد أطوار القمر  ؛ ذلك أناللٌالً ل األٌام أوتمثّ ل

 أنمن األرجح بالتالً فإنه و لٌالً، الصٌادٌنإبصار ة حدّ تأثٌر ضوء القمر على فضالً عن الحٌوانات، 

عدد األٌام فً الشهر القمري  ُتمثلكانت -خطاً ( 79)التً تتكون من و-المصفوفة المنقوشة على القرن 

 (.12، ص7272)أفرٌت،  وسطونصف الٌوم فً المت ٌوماً ( 79)الذي ٌمتد على مدار 

إن العّد والحساب سبق سائر العلوم الرٌاضٌة األخرى، وكان من أقدم ما عرف البشر من مهارات تم    

تداولها على صعٌد األنشطة الٌومٌة، ولعل ذلك حدث قبل ظهور اللغة المكتوبة وتطور بزمن طوٌل، 

ة العلوم، والحساب هو ملك الرٌاضٌات فهو ومن المأثور فً هذا السٌاق القول بأن الرٌاضٌات هً ملك

(. وبالرغم من أن اإلنسان آنذاك 798، ص0995دعامة الرٌاضٌات بحتة كانت أو تطبٌقٌة )سلٌمان، 

كان بعٌداً عن تطوٌر منظومة عملٌة للعّد إال أن ذلك ال ٌمنع قدرته على العّد بطرٌقة المقارنة أو 

جموعات ٌحملها معه دوماً كأصابع الٌدٌن والقدمٌن والنقاط المطابقة مع أشٌاء ثابتة ومقّسمة إلى م

(، والجدٌر بالذكر إن حساب المقارنة هو أول ما 05، ص7227الرئٌسة والممٌزة فً جسمه )الخوري، 

ٌّن بعدد آخر من صنف آخر  تعلّم اإلنسان القدٌم من علوم الحساب؛ حٌث كان ٌقارن عدداً من صنف مع

حٌث كانت الجماعات البدائٌة تستخدم هذه الطرٌقة فً العّد لضبط أعداد دون أن ٌلجأ إلى العّد؛ 

المواشً، وكمٌات الحبوب أو الثمار وغٌرها عن طرٌق حز خطوط على أشٌاء صلبة، أو بواسطة 

(، كما اُستخدمت الحبال 07-06، ص ص0975أصداف أو حصى ٌجعلونها على هٌأة أكوام )الحمٌده، 

لى نطاق واسع لفائدتها وسهولة حملها، وكانت الُعقد التً ُتعقد فً الخٌط أو لدى المجتمعات البدائٌة ع

ٌُعّبر عن أشٌاء معٌنة، وقد شاع استخدام الحبال على  الحبل، وكذلك عددها وشكلها ولونها ُكل منها 

ٌُطلقون علٌها اسم )(1)اإلنكا(  -Incaنطاق واسع فً حضارة ) كٌبو(، وهً -quipu؛ حٌث كان السكان 

كون من حبل رئٌس واحد من الصوف أو القطن وعدد من الحبال الفرعٌة المثبتة علٌه بالُعقد، وتشٌر تت

األنواع المختلفة من الُعقد إلى أرقام مختلفة ُبنٌت على ترتٌب عشري بحسب اللون والموضع ونوع 

، ص 7202ن، الُعقد وموضع الحبل الفرعً من الحبل الرئٌس ونمط تشابكه مع غٌره من الحبال )براو

( وتكاد توجد فً كل Berka(، وكذلك عرف البشر عصً العّد أٌضاً وتسمى بٌركا )715-711ص 

مكان، وهً عبارة عن قطع خشبٌة ٌتم خدشها لعّد الحٌوانات أو أشٌاء أخرى، فً حٌن كانت ُتشق 

تفاق علٌه من طولٌاً ألغراض التعامالت التجارٌة بحٌث ٌحتفظ كل طرف بما ٌشبه الوثٌقة لما تم اال

(، وفً الصٌن القدٌمة وبالد الفرس اُستخدمت 521، ص7205عملٌات مقاٌضة أو تبادل )فرانشٌشتً، 

الخٌوط ذات الُعقد ، بٌنما استخدم الهنود الحمر والزنوج األفارقة وسائل عدة كاألصداف والمحار 

 (.27-26، ص ص7222المشكوك بالخٌوط كوسائل للعّد والحساب )سلٌمان، 

                                                           
1
حضارة اإلنكا، ظهرت جنوب البٌرو بأمرٌكا الجنوبٌة؛ حٌث برز اإلنكا كمجموعة إقلٌمٌة مسٌطرة وشرعوا فً بناء  ((

التً اعتمدت على شبكة من الطرق امتدت آلالف الكٌلومترات لخدمة الجٌوش ونقل السلع، كما توسعوا فً الزراعة  إمبراطورٌتهم

 (.712-717، ص7202وصنع المنسوجات )براون، 
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 ،عن األعداد بالكالم قبل الشروع فً كتابتها رونعبّ البشر ٌكان  ٌنخالل مئات اآلالف من السن   

 ،اإلشارات الجسدٌةطرق أخرى كالتمثٌل الرمزي لألعداد بأسلوب غٌر مكتوب باستعمال  أٌبدعادًة ما و

ٌُراد عدّ  أو بعالمات على  ،خدوش باستخدام األصابع أو بإحداث ،هاأو اإلشارة إلى األشٌاء التً 

وفً الحاالت  ،أو الخرز ،أو بأكوام من األصداف ى،من الحص أو بصفوف ،أو فً الرمل ،األرض

على النمط التجمٌعً  تبرعداد كانت تُ تلك األد فإن اعدضع سجالت دائمة لألتم فٌها وكان ٌ النادرة التً

ٌجري إضافة  كان ،دٌدة للعددمقابل كل إضافة ج ىالحص ةحصاة إلى كوماُضٌفت كلما  ؛ أي أنهنفسه

(، وال شك أن هذا شّكل إنجازاً 22، ص0999)ماكلٌش،  كتوبلمنقطة أو خط أو خدش إلى الحساب ا

 عظٌماً فً حٌنه.

( جاء من فكرة 0لٌس من السهل معرفة بداٌة تطبٌق فكرة العّد وابتكار األرقام، ولكن ٌبدو أن الرقم )   

االزدواج فهً واضحة فً الطبٌعة، وأجزاء جسم اإلنسان، فضالً عن  الوحدانٌة، أما فكرة الثنائٌة أو

الضدٌة الجنسٌة بانقسام البشر والحٌوانات إلى ذكور وإناث، باإلضافة إلى ظاهرة ثنائٌة األشٌاء فهً 

حارة أو باردة، كبٌرة أو صغٌرة، بعٌدة أو قرٌبة، جافة أو رطبة وما إلى ذلك، ثم لم ٌلبث اإلنسان أن 

لى وجود جهات أربع عن ٌمٌنه وٌساره وأمامه وخلفه، وجهة أخرى خامسة هً المركز، وجهتان تنبه إ

ٌّز من بٌنها  أخرٌان فوقه وتحته، ومن هنا نشأت التصورات الخمسٌة والستٌة والعشرٌة، وقد تم

التصور الخمسً واكتسب قوة الرتباطه بأصابع الٌد الخمسة، ثم توالت المجموعات األكبر كالعشرة 

، ص 0، ج0990والعشرٌن بشكل طبٌعً لتصبح بمثابة البذور األولى لعلم الحساب )سارتون، 

( من خالل لمس األصابع أثناء العّد، وأكبر 5(، وٌبدو طبٌعٌاً العّد فً مجموعات من )51، 57ص

ٌُالحظ72( مجموع أصابع الٌدٌن، ومع إضافة القدمٌن ٌمكن العّد إلى )02مجموعة بعد ذلك هً )  (، و

، 0999فً كثٌر من اللغات أن ألصول بعض أسماء األعداد عالقة ببعض أعضاء الجسم )ماكلٌش، 

( 5-0بوادي الرافدٌن كانوا ٌطلقون على األرقام من ) (1)(، وعلى سبٌل المثال فإن السومرٌٌن 70ص

ى، ( وسطešإش  2بنصر، ) min)مٌن  7( خنصر، )ašآش  0أسماء أصابع الٌد على النحو التالً: )

(، والجدٌر بالذكر أنه توجد الٌوم 211، ص0989( إبهام )حلو، iآي  5( سبابة، )lummuلٌمو  1)

بعض القبائل البدائٌة فً مناطق نائٌة من العالم لم ٌتجاوز فهمها للعدد مرحلة واحد، اثنان، كثٌر 

 .(2)( أسفل الصفحة 7(، انظر الهامش )72، ص0999)ماكلٌش، 

لعّد القائم على أعضاء الجسم على ابتكار األعداد؛ حٌث انبثقت أسماء األعداد لقد شجع نموذج ا      

نتٌجة االرتباط بٌن األصابع وبٌن الكمٌات التً ٌمكن أن ُتستخدم لتمثٌلها، إن أسماء األعداد األساسٌة 

إلى أعضاء شّكلت عامالً مشتركاً بٌن العدٌد من اللغات؛ ذلك أن معظمها توظف نموذجاً بٌولوجٌاً ٌستند 

(. وٌمكن القول بأن عملٌة العّد 80-82، ص ص7272الجسم ٌتضح ذلك فً أساسات أعدادها )أفرٌت، 

فً بداٌاتها قد تألفت بصورة عامة من مقارنة األشٌاء المطلوب عّدها بما ٌقابلها من أشٌاء مألوفة لدى 

 (.   6، ص7228اإلنسان آنذاك )التمٌم، 

ٌُس    هم فً تعزٌز حقٌقة أن الكلمات التً تعّبر عن الٌد أو األٌدي كثٌراً ما تمّثل إن العّد على األصابع 

المصدر التارٌخً لألعداد، وتتضح هنا أهمٌة األصابع فً إحراز تقدم نحو التفكٌر العددي المعقد، 

ولعل ذلك ٌرجع إلى سببٌن؛ األول: أن األصابع ممٌزة ألنها أول الوحدات المنفصلة التً ٌصادفها 

                                                           
1
( السومرٌٌن، ثمة خالف فً اآلراء حول أصل السومرٌٌن، ومن ذلك القول بأنهم وفدوا من خارج وادي الرافدٌن استناداً إلى (

اختالف لغتهم عن لغات األكدٌٌن والبابلٌٌن وغٌرهم، وٌرجح أن ٌكونوا من شمال وادي الرافدٌن، وأنهم استوطنوا تلك المنطقة فً 
العصور الحجرٌة ثم نزحوا تدرٌجٌاً إلى مناطق جنوب السهل الرسوبً والمعروف باسم سهل سومر، ومنه جاءت تسمٌتهم 

ى األلف السادسة قبل المٌالد بعد أن استقروا جنوب العراق وكونوا دوٌالت المدن السومرٌة فٌما بالسومرٌٌن، وتعود بداٌة تارٌخهم إل
ٌُعرف بفجر عصر السالالت، ومن مدنهم أور ونٌبور والرسا ولجش وارٌدو، وقد ُعرف الكثٌر عن تارٌخهم من بقاٌا الُرقم الطٌنٌة 

  (.85-81، ص ص7205وطوروا الكثٌر من العلوم والمعارف )أبو طالب،  المدونة بالخط المسماري والتً تشٌر إلى أنهم ابتكروا
2
( بأسترالٌا ٌعّدون: )بارمري، كاالباوا، كاردٌا( أي واحد، اثنان، كثٌر، وأن Tasmania-من أمثلة ذلك أن سكان جزٌرة )تسمانٌا ((

، 0/ج0، م7220ن، ثالثة، أربعة، كثٌر )دٌورانت،( بالبرازٌل فً العّد هو: واحد، اثناGuaranis-أقصى ما وصلته قبٌلة )جوارانً

 (.021ص
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نسان فً حٌاته بشكل فعلً، والثانً: هو أن األصابع متطابقة على نحو متناظر؛ ذلك أن كل إصبع اإل

له شبٌه فً الٌد المقابلة، وهذا التناظر الموجود فً أٌدي وأصابع البشر، وتعّرضهم المستمر له فً 

تكون كل منهما من حٌاتهم التً تعتمد على الٌدٌن هو ما دفع إلى إدراك إمكانٌة الربط بٌن مجموعتٌن ت

خمسة عناصر، وبالتالً تأسست عالقة التطابق بٌن األصابع وأحجام مجموعات كبٌرة من خمسة أو 

العّد كان فً تلك المرحلة  (، وبشكل آخر ٌمكن القول إن092-097، ص ص7272عشرة )أفرٌت، 

ل نقطة مرتبة فً عبارة عن حفظ شكلً لتتالً نقاط ثابتة بشكل منتظم دون أن ٌعنً ذلك معرفة أن ك

هذه المتتالٌة تمّثل عدداً أو معنى مجرد ما، وهكذا فقد مّر زمن طوٌل قبل أن ٌحّول اإلنسان القدٌم اللفظ 

 (.06، ص7207إلى معنى مقترن بالترتٌب العددي )الخوري، 

إن اختراع أنظمة عددٌة معّقدة حٌنها اعتمد عادة على المساواة الكمٌة بٌن األصابع وعناصر محددة،    

وعلى مّر الزمن اكتشف اإلنسان هذا التطابق المنتظم بٌن الكمٌات ثم نجح فً توثٌق هذا التطابق 

الكلمة المستخدمة فً الكمً، وقد كان ذلك فً معظم األحٌان من خالل تسمٌة تطاُبٍق كّمً محدد باسم 

لغة هذه الجماعة أو تلك للتعبٌر عن الٌد، وعند استخدام تلك التسمٌات بالفعل تم اختراع أدوات رمزٌة 

سّهلت اإلشارة إلى الكمٌات المعنٌة المحددة وتمٌٌزها بعد ذلك، كما سمحت أٌضاً بإٌصالها إلى عقول 

 (. 091، ص7272اآلخرٌن )أفرٌت، 

ومن الالفت أن غالبٌة الشعوب القدٌمة التً تقدمت فً ركب الحضارة اتجهت تلقائٌاً نحو استعمال    

القاعدة العشرٌة، ولعل اإلنسان األول حٌنما استخدم تلك القاعدة فً الحساب أدرك أنه ال نهاٌة لما ٌمكن 

ة العشرات ٌكون بدٌهٌاً أن أن ٌقوم به من تكرار لهذه العملٌة كلما دعت الضرورة، ومع ادراكه لفكر

ٌدرك ما بعدها بالتدرٌج وأن ٌبتكر رموزاً متنوعة لكل مجموعة من تلك المجموعات )سارتون، 

(. وكما أن اعتماد األصابع كأول وسٌلة للعّد أدى إلى نشأة النظام 59-58، ص ص0، ج0990

تى الٌوم فً تقسٌم السنة إلى اثنا ( أٌضاً مكانة ال تزال باقٌة ح07العشري فً الحساب، فإنه كان للعدد )

عشر شهراً، والدستة إلى اثنا عشرة قطعة، والقدم إلى اثنا عشرة بوصة، وفً جانب آخر فقد تم اتخاذ 

أعضاء مختلفة من جسم اإلنسان كمعاٌٌر لقٌاس بعض األطوال؛ ومن ذلك القدم للقدم، والذراع للذراع، 

(. وال شك فً أن القدرة على 025، ص0/ج0م 7220انت، واإلبهام للبوصة، وكامل الٌد للشبر )دٌور

ٌُعد تطوراً مهماً ال ٌمكن إهماله فً سٌاق تتبع  المقارنة مع ترتٌب معٌن ثابت لنقاط أساسٌة فً الجسم 

أصول العّد والحساب؛ فالقدرة على الترتٌب تحتاج إلى خبرة طوٌلة فً استعمال النقاط األساسٌة الثابتة 

(. وهنا البد أن الذكاء الفطري 06، ص7227د أعداد ذهنٌة مقرونة بها )الخوري، وتوزٌعها دون وجو

لإلنسان قد لعب دوراً مهماً فً توظٌف مالحظاته وخبراته السابقة الستحداث أدوات أو أفكار تشبع 

حاجاته عملٌة كانت أم نظرٌة؛ فكما كان بحاجة إلى تطوٌر كتلة حجرٌة من فأس ٌدوي غٌر مشذب إلى 

متعددة إلنجاز مهام متعددة، كذلك كان بأمس الحاجة إلٌجاد نظم قواعد نظرٌة تضبط عالمه  آالت

ٌُالحظ أن أغلب اإلنجازات الحضارٌة البسٌطة  المادي، وتضمن انتظام مسٌرته واستقرار حٌاته، ولذا 

تكن تربط  لإلنسان األول تكاد تكون هً ذاتها فً معظم البؤر الحضارٌة المنفصلة عن بعضها والتً لم

 بٌنها أي صالت أو اتصاالت.

( فً النظام 02إن معظم األنظمة العددٌة تكرارٌة بمعنى أنها تصل إلى نقطة معٌنة كأن تكون )    

العشري ثم تبدأ مرة أخرى بإضافة الكلمات من واحد إلى عشرة كالحقة ألساس النظام العددي؛ حٌث 

ٌُسمى أو  02 نهاٌة، مثال ذلك عند السومرٌٌن أن العدد )( إلى ماال0تنطلق متوالٌة األعداد من الرقم ) و

u( ومن مركباته جاءت أسماء األعداد التالٌة؛ العدد ،)ٌُسمى نٌش  72 ٌُسمى  22، والعدد )niš)و و

ٌُسمى نٌش مٌن  12أي ثالث عشرات(، والعدد ) ušuأوشو   52، والعدد )72×7أي  nišmin)و

ٌُسمى نٌش مٌن أو  ( وهو العدد المركزي فً النظام الرقمً 62، أما العدد )02+72×7( أي nišminو

(. وإجماالً ٌمكن 78-77، ص ص7208( )القطان، gišالسومري فإنه ٌنفرد باسم خاص به وهو )جش 

( ُتعد من أقدم الكلمات وأكثرها استقراراً فً أي لغة، وتبدو مرتبطة 02-0القول بأن أسماء األعداد من )
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...(  020222، 0222، 022ة، فً حٌن أن األسماء القدٌمة لألعداد الكبٌرة مثال )بثقافة العصور القدٌم

ٌُشٌر إلى اقتباس هذه الكلمات من لغات أخرى  فهً فً الغالب غٌر مرتبطة بأشٌاء معٌنة األمر الذي 

ٌُالحظ أن أسماء األعداد تشٌر إلى المراحل المختلفة فً تطور نظم الع ّد، فً مرحلة متأخرة، وبالتالً 

( هً تسمٌة لرقم كبٌر جداً هو واحد وعن ٌمٌنه مائة صفر، googolوعلى سبٌل المثال فإن كلمة )

( التً ٌمكن أن ٌصلها prefixesوهً تسمٌة حدٌثة العهد صاغها عالم أمرٌكً استنفذ البوادئ )

العدٌد من اللغات بالمقطع لٌون )ملٌون، بلٌون، ترٌلٌون، زٌلٌون ...(، وقد دخلت هذه الكلمة الٌوم إلى 

 (. 71-72، 70، ص ص0999األخرى )ماكلٌش، 

لقد قضى اإلنسان الجانب األكبر من حٌاته على األرض فً مرحلة الصٌد وجمع الثمار قبل معرفته    

 لم ٌستخدم األنظمة العددٌة المعّقدة على مدار الجزء األكبر منللزراعة وتدجٌن الحٌوان، وبالتالً فهو 

من أنماط  محددة وأنماط اإلعاشة، أي إن أنواعاً  ر مشترك بٌن نظم العدّ وّ تط أن ثمة، وٌبدو تارٌخه

 من األعداد عقٌداً ت أكثر علتطوٌر أنوا تشّكل ضغطاً كانت -على سبٌل المثال-الزراعة كاإلعاشة 

إلى وجود فائض، وهذا  أدى إلى الزراعة المستقرة (. إن تحّول البشر701-702، ص7272)أفرٌت، 

 ض بدوره أدى إلى تكون الثروة، وترّتب على ذلك ظهور طبقة ُمالك األراضً، كما أدت التجارةالفائ

)ماكلٌش،  وطرق المعادن ،والجلود ،ر بعض المهن كصناعة الفخاراإلى ازده أو باألحرى المقاٌضة

كمٌات السلع الناتجة عن الزراعة أو التصنٌع أو  تسجٌلوهنا ظهرت الحاجة إلى (، 52، ص0999

عداد )أفرٌت، وظهور أولى أشكال األ نظم العدّ  طورلتالسبب المباشر  هوكان ذلك  ، ولعلكلٌهما

 (. 701، ص7272

العددي كً  وجود التعقٌد تطلّباألنظمة االقتصادٌة الكبٌرة التً تقوم على الزراعة والتجارة تإن    

الزراعة والتجارة؛ إذ إنها  إلى نجاحي دومثل األرقام المكتوبة فإن الحدود العددٌة الكبٌرة تؤ ،تنجح

الزراعٌة التً  نشطةحتى بعض األ، بل أنه ةٌالتمٌٌز الدقٌق بٌن جمٌع الكمٌات المعن سّهل عملٌةت

بأن  ٌمكن القول ، وعلٌهٌسبقها وجود أنظمة عددٌة معقدة ٌُفترض أنها بسٌطة لن تكون ممكنة إن لم

ٌحتاج مفردات ؛ ألنه مجموعات واسعة من األعداد نساناإلالثورة الزراعٌة لم تكن لتحدث إن لم ٌطّور 

إن ، التمٌٌز بٌن معظم الكمٌات بدقة من مكنتٌ حتىاألعداد وغٌرها من األدوات العددٌة أو أسماء 

، قع الشمس فً أوقات مختلفة من العاممواتتّبع و ،دورة القمرمتابعة من نسان استخدام األعداد مّكن اإل

 ،لزراعةوكل ذلك كان ضرورٌاً ومهماً لمزاولة ا ال الربٌعً واالنقالب الشتويحدوث االعتد وتتّبع

-701، ص ص7272ة )أفرٌت، بل مستحٌل فحسب، دون األعداد لن تكون مثل هذه المهام صعبةمن و

(. لقد كانت الوسائل البسٌطة المستخدمة فً التدوٌن تلّبً معظم حاجات ومطالب الحٌاة والتجارة 705

غٌر أن أهدافاً على مستوى أعلى كتسجٌل انتصارات حاكم ما، أو وضع تقوٌم، أو سن  أول األمر،

قوانٌن وتحدٌد ضرائب كانت تتطلّب أعداداً مكتوبة أكثر تطوراً لذلك فإن انقساماً قد حدث فً كثٌر من 

لق المجتمعات القدٌمة بٌن فئات تستخدم األعداد ألغراض عملٌة، وبٌن فئة تستخدمها فً مهام تتع

بالطقوس الدٌنٌة وشؤون إدارة الدولة، وتدرٌجٌاً صارت هذه الفئة من المجتمع هً النخبة، واُعتبرت 

 (.      21-22، ص ص0999األرقام المكتوبة التً تستخدمها أرقاماً خاصة وحتى مقدسة أحٌاناً )ماكلٌش، 

ٌر أنها لم تبلغ ما بلغته لقد ُوجدت فكرة العّد والحساب لدى أغلب الجماعات البشرٌة األولى غ   

حضارة وادي الرافدٌن فً هذا المجال؛ فقد كان لها قصب السبق سواء على صعٌد الظهور أو على 

صعٌد التطوٌر، وقد ساعد على ذلك األعمال المتعلقة بالفالحة، وتوزٌع األراضً، وتنظٌم شؤون 

ورة األمر الذي أدى إلى ظهور الري، فضالً عن توسع نطاق المبادالت التجارٌة مع المناطق المجا

(. إن أقدم 752، ص0980الموازٌن والمكاٌٌل والمقاٌٌس المختلفة وتطّورها بشكل تدرٌجً )عصفور، 

الوثائق السومرٌة الُمكتشفة بالخصوص كانت عبارة عن سجالت لسلع متنوعة ارتبط تدوٌن األعداد 

خدام مجموعة من الرموز لإلشارة إلى قطٌع من فٌها بنوعٌة األشٌاء المعدودة؛ فعلى سبٌل المثال تم است

األغنام، ومجموعة رموز أخرى لمكاٌٌل من القمح، وثالثة لمساحة الحقول وهكذا، وبداخل كل مجموعة 

كانت الوحدات األصغر ُتجمع مع بعضها البعض حتى تصل إلى الوحدة األكبر التالٌة، والجدٌر بالذكر 
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ة تكون فٌها الوحدات األكبر مضاعفات كبٌرة للوحدات األصغر، أن أغلب المقاٌٌس والموازٌن الحدٌث

فً حٌن أن أنظمة وادي الرافدٌن كانت موضوعة بحٌث ال ٌكون بها أكثر من عشر وحدات صغٌرة 

(. وتؤكد الدراسات الحدٌثة أن المنطقة شهدت أولى 168، ص7205فً أي وحدة أكبر منها )ملفٌل، 

سجٌل والقٌاس، وكانت البداٌة باستخدام كتل من الطٌن ُتحفر فٌها ثقوب محاوالت اإلنسان العملٌة فً الت

أو تجاوٌف صغٌرة توضع فٌها كرات صغٌرة على هٌئة حصى ذات شكل كروي أو مخروطً ٌتناسب 

مع شكل وسعة التجاوٌف الموجودة فً تلك الكتل، وكانت كل حصاة تمثل عدداً محدداً ٌختلف عن 

 (.55، ص7227ث الشكل والحجم )العانً، غٌرها من بقٌة الحصى من حٌ

المحاصٌل الزراعٌة ٌعرفون مقاٌضة  الرافدٌن وادي سكانكان  عام8222حوالً أنه قبل  وٌرجح   

ات بصورة رمزٌة، ونقلها عبر ٌإدراكهم إلمكانٌة تمثٌل الكمذلك  وقد سّهل ،والحٌوانات فٌما بٌنهم

تمّثلت ال شك، بكانت ثورٌة  آنذاك ٌر أنهاأول األمر غ وربما كان ذلك ٌتم بطرق بدائٌةبعٌدة.  مسافات

اتفق أحدهم رمزٌة، فإذا ة عملبمثابة   بحصٌات ٌمكن اعتبارهامألتُ  طٌنالاستخدام كرة مجوفة من  فً

؛ الطٌن تسجٌل هذا االتفاق فً كرةب فإنه ٌقوم-ولتكن مجموعة من األغنام-على بٌع بضاعة ما آلخر 

ذلك  بعد ُتحرقً تال ٌةالطٌنتلك الكرة فً  غنامتمّثل الكمٌة المحددة من األالتً حصٌات توضع الحٌث 

فاء وه حٌن الروكس بمثابة سجل ٌمكن نقله تصبح مومن ث وتتحول إلى فخار، بلّ صتتفرن حتى الفً 

 سطحعلى الالكرة ات الموجودة داخل حصٌال إلى عدد كن اإلشارةٌم عملٌة التسجٌل لٌهولتس ،بالعقد

فً  ر كثٌراً رعت رموز خارجٌة محددة لتمثٌل أنواع البضائع التً تتكرختاُ زمن ال رورمبو .الخارجً

ات الرمزٌة الموجودة حصٌٌمكن بعد ذلك مضاهاة هذه الرموز الخارجٌة مع عدد ال وكان ،المعامالت

لك ذع وتٌرة التعامالت االقتصادٌة فً رّ س نظام المضاهاة هذا قد ن. ومما ال شك فٌه أالكرة داخل

 (.52-57، ص ص7272)أفرٌت،  العمالت النقدٌة الفعلٌةظهور سبق ذي ال منالز

م عن وجود 0922-0977فً الفترة ما بٌن  األثرٌة وزي قرب كركوك كشفت التنقٌباتنوفً مدٌنة    

نظام مزدوج لتدوٌن الحسابات؛ فإلى جانب سجالت الُنساخ كانت هناك على ما ٌبدو حسابات موازٌة 

فكل حصاة كانت تمثل حٌواناً معٌناً، وكل نوع  فٌما ٌتعلق بتربٌة قطعان الحٌوانات؛ الحصىعن طرٌق 

من الحصى كان ٌمثل نوعاً من الحٌوانات، وعند موسم الوالدات كانت ُتضاف إلى المجموعة اإلجمالٌة 

حٌث بحسب نوع وعدد الحٌوانات الجدٌدة، وكذلك الحال عند موت أو ذبح حٌوان ما؛  أخرى حصٌات

إن (. 70، ص7227)الخوري،  ٌتم حذف حصٌات بحسب نوع وعدد الحٌوانات النافقة أو المذبوحة

ٌّن 18تضّمن إشارات إلى ) الغالف الخارجً للوح المكتشف فً نوزي ( حٌواناً، وعند كسر الغالف تب

ا ما بٌن ثر على الكثٌر من نماذج تلك الحصٌات التً تنوعت أشكالهقد عُ و ،( حصاة بداخله18وجود )

استخدام بداٌات إن  (.12، ص7222)سلٌمان،  الكروي والمخروطً واألسطوانً والهرمً وغٌرها

بشكل موسع خالل األلف  تنتشرثم ا ،األلف الثامنة قبل المٌالد حوالً رجع إلىتهذه الطرٌقة فً العّد 

د، وتحولها تدرٌجٌاً إلى السابعة، ومع ظهور التجمعات البشرٌة الكثٌفة خالل األلف الرابعة قبل المٌال

مدن، فضالً عن اتساع مجاالت االقتصاد وتنوعها أخذت تظهر نماذج جدٌدة من الحصى المرفقة 

(، انظر 22، 76، ص ص7227جات )الخوري، وبإشارات وعالمات إضافٌة بالتوازي مع تنوع المنت

 فً الشكل التالً. نماذج من تلك الطبعات 
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 (21، ص7227)الخوري، 

والً منتصف األلف الرابعة قبل المٌالد ظهرت األغلفة الطٌنٌة؛ وكانت ُتستخدم لتثبٌت األعداد، وح   

( سنتٌمتر علٌها عالمات تمثل األرقام تشبه كثٌراً 5-1وهً عبارة عن ألواح صغٌرة ال ٌتجاوز قٌاسها )

ستخدمت لتكون بدٌالً طبعات الدالالت الطٌنٌة التً تظهر على السطح الخارجً للكرات المجّوفة، وقد اُ 

، 7222عن تلك الكرات إذ أنها كانت تؤدي الغرض نفسه ولكن بطرٌقة أكثر ٌسراً وسهولة )سلٌمان، 

 للعادة اً وفق ُرقم الطٌنٌةطبع نقوش أختامهم على الالتجار على سّهلت  الطٌنٌة األغلفة(. إن 10ص

ٌُسصفة شرعٌةكسب أي صفقة ٌُ  ر الذي كانماألالسومرٌة   حوالً على ذلك بالعثور على تدل، و

تستخدم كوصوالت تسلٌم  األغلفة كانت اً، ولعل تلكماختأمن هذا النوع تحمل كلها اً غالف (252)

ولهذا كان البد  ،رسل إلٌهاُ مما  كان الوسٌط ٌكسر الغالف حٌن استالم البضاعة للتحققحٌث  ؛واستالم

أنحاء  كافة نتشرت فًفة قد الغتعامل بهذه االلل أخرى أن أشكاالً  شك وال اً،من وصول الغالف سلٌم

 .(27-26، ص ص7227)الخوري،  الشرق القدٌم

لكن  ىالقائم على الحص األشكال على األغلفة ٌهدف إلى تغٌٌر أو تطوٌر نظام المحاسبة نقشلم ٌكن    

األمر الذي عملٌة ألنها كانت  اً واسع اً وانتشار اً نجاح القت األغلفة ذات الطبعات حٌث فعالً دث ح هذا ما

 مسطحة الطبعات على ألواح طٌنٌة تلك، واالكتفاء بوالكرات المجّوفة ىعن الحص االستغناءأدى إلى 

(، وكانت الغاٌة من الختم هً تحدٌد هوٌة صاحبه، وموافقته أو 55، ص7227مرفقة بالختم )العانً، 

ٌُطبع الختم على الطٌن الطري للوح الذي ٌحمل تفاصٌل االتفاق بمعنى أن  شهادته على االتفاق؛ حٌث 

ُتمّثل ببساطة على  (. لقد صارت الكمٌات10، ص7222األختام كانت تقوم مقام التوقٌع حالٌاً )سلٌمان، 

ُرقم طٌنٌة صغٌرة؛ ذلك أن كل ما كان ضرورٌاً لحفظ العقود هو طرٌقة منهجٌة لتسجٌل السلع 

والكمٌات الموجودة على ألواح الطٌن، وٌرجح أن تكون الكتابة قد انبثقت بشكل تدرٌجً عن هذه 

ٌّز ا لكمٌات والسلع لٌشمل أغراضاً الفكرة؛ ذلك أنه بمرور الزمن امتد استخدام هذا النظام الخاص بترم

أخرى، وظهرت رموز جدٌدة للسلع وغٌرها من األفكار مرة تلو مرة من خالل تطور النقوش الكتابٌة، 

وصارت وسائل تسجٌل تلك الرموز الُمصّورة على الطٌن منّظمة باستخدام أقالم القصب لنقشها بدقة 

 (. 52، ص7272وبطرٌقة تتٌح فهمها بسهولة )أفرٌت، 

؛ حٌث ساعد ذلك على (1)لقد ارتبط فك الرموز الرقمٌة السومرٌة بفك رموز الكتابة المسمارٌة    

التوصل إلى معرفة األرقام السومرٌة بمقارنة الكثٌر من األلواح السومرٌة والبابلٌة، فضالً عما ُعثر 

                                                           
1
( الكتابة المسمارٌة، ُسمٌت بذلك نسبة إلى القلم المستخدم فً الكتابة على الُرقم الطٌنٌة؛ حٌث كان الكاتب السومري ٌطبع العالمة (

ً كل مرة طبعة غائرة تتألف من خط مستقٌم على الطٌن الطري وذلك بضغط نهاٌة القلم ذي المقطع قائم الزواٌا وبشكل مائل تاركاً ف
ٌمثل ضلع مقطع القلم قائم الزواٌا، ومثلثاً غائراً ٌمثل طبعة زاوٌة مقطع القلم عندما ٌمسك القلم بشكل مائل وٌضغط بزاوٌته على 

وتظهر مؤلفة من مجموعة تتشكل تلك العالمة  -وفق شكل العالمة الُمراد رسمها-الطٌن، وبتكرار عملٌة طبع القلم تتألف على الطٌن
ٌنتهً كل خط منها بمثلث صغٌر غائر، وٌظهر شكلها وكأنها مؤلفة من طبعة مجموعة من  -األفقٌة والعمودٌة والمائلة-الخطوط

  (. 17، ص7222المسامٌر ومن هنا جاءت تسمٌتها بالكتابة المسمارٌة )سلٌمان،
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األلواح التً علٌه من قوامٌس تترجم مفردات تلك اللغات إلى بعضها البعض، إلى جانب العدٌد من 

 (. 78-77ص ص7227ُدّونت علٌها تلك األرقام وٌقابلها لفظها الكتابً )الخوري، 

وٌبدو أن أصل الكتابة لم ٌكن مرتبطاً بالنصوص األدبٌة أو الدٌنٌة وإنما بالحاجات العملٌة المتعلقة    

لها، ومن أجل ذلك كانت بالعّد والحساب؛ كتدوٌن أمالك المعابد، وإٌرادات األراضً والحظائر التابعة 

(، كما أن تدوٌن وتنظٌم المعامالت 505، ص0979الحاجة ماسة إلٌجاد رموز محددة لألرقام )ساكز، 

وتبادل السلع أدى بدوره إلى توحٌد الموازٌن والمقاٌٌس، وابتداع طرق للعّد ووضع قواعد للحساب، 

(. 069، ص7ري للبشرٌة )باقر، جوابتكار رموز مناسبة لألرقام تطورت وتنوعت مع التقدم الحضا

وال شك أن الرموز العددٌة البسٌطة ُتعد أسهل استخداماً من الرموز المعّقدة؛ ذلك أنه كلما كانت األعداد 

(. إن تنامً 21، ص0999المكتوبة أبسط ازدادت قابلٌتها إلجراء عملٌات حسابٌة معّقدة )ماكلٌش، 

لمستوى الفكري والحضاري لإلنسان كان الدافع إلى تبلور متطلبات الحٌاة الٌومٌة، إلى جانب تطّور ا

فكرة العدد المجرد فبعد أن كان العدد عبارة عن شًء محسوس ال ٌمكن االستدالل علٌه من دون وجود 

ومن هنا  (،6، ص7228قرٌنة مناظرة له أصبح شٌئاً مجرداً ٌمكن معرفته دون وجود قرٌنة )التمٌم، 

ام والتً تطورت شٌئاً فشٌئاً بمرور الزمن، الشكل التالً ٌوضح األرقام ظهرت الرموز المحددة لألرق

ق.م، علماً 7222-2722السومرٌة القدٌمة فً شكل طبعات على الطٌن، وهً تعود إلى الفترة ما بٌن 

( على سبٌل المثال البد من تكرار رمز الرقم 9بأنها اعتمدت النظام التجمٌعً؛ أي أنه لكتابة الرقم )

 مرات وهكذا.  ( تسع0)

 

 (082، ص7208)القطان، 

كما ٌوضح الشكل التالً األرقام المسمارٌة المتطورة، والتً تعود إلى بداٌة األلف الثانٌة قبل المٌالد،    

 (.02(، ورمز للرقم )0وهً قائمة على رمزٌن فقط؛ رمز للرقم )

 

مرٌٌن كانت عبارة عن أشكال هندسٌة إن أولى العالمات الحسابٌة التً اهتدى إلٌها الكهنة السو     

دائرٌة ومخروطٌة لحساب األشٌاء الواردة للمعبد، لذلك كان الكهنة األوائل فً العصر السومري األول 

هم كتبة العّد أو أول المحاسبٌن فً تارٌخ وادي الرافدٌن، وتزخر النصوص السومرٌة بأصناف عدة 

بٌل المثال: محاسب سجل المسارج، ومحاسب الفوائد من المحاسبٌن عبر العصور القدٌمة منهم على س

واألرباح، والمحاسب الفلكً أو المختص بحساب الوقت والزمن، ومحاسب جباٌة مكوس األراضً 

الزراعٌة، ومسّجل صوف الخراف، ومسّجل أنواع الحلوٌات والمرطبات، ومسّجل وسائط الركوب 

( (، وتجدر اإلشارة إلى أن 82-79، ص ص7220والدواب، ومسّجل المحاربٌن وغٌرهم )الجمٌلً، 

ٌُطلق على معلمً الحساب بالمدارس السومرٌة dub0sar0šidمصطلح كاتب العّد أو المحاسب ) ( كان 

ٌُطلق على كل من ٌعمل فً أي نشاط محاسبً وعلى رأس هؤالء محاسبً  القدٌمة، ثم ما لبث أن صار 
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-شد( تعنً ٌعّد، أما كلمة -šidا( أي كاهن، وكلمة )سنك-singaالمعابد بعد أن ُتلحق بالمصطلح كلمة )

dub)( فتعنً لوح طٌنً، وكلمة )ُدب-sar سار( تعنً كَتَب، وبجمع الكلمتٌن األخٌرتٌن تنتج عنهما

عبارة كاتب اللوح الطٌنً؛ ذلك أن مصطلح ُدب.سار ورد بصٌغة التركٌب وهً من خصائص اللغة 

طعٌن أو أكثر لتألٌف كلمات أخرى ذات معاٍن جدٌدة )الجمٌلً، السومرٌة التً تتسم بدمج كلمتٌن أو مق

 (  00-02، ص ص7220

 ٌمكن إرجاعو ٌالد ولٌس قبله،مبل الاأللف الرابع قبرز بوضوح إبان  لالتحوّ و كل هذا التطّور نإ   

هذا إلى بساطة عملٌات المحاسبة خالل الفترات السابقة، فضالً عن أن النضج النفسً لتحقٌق مثل  ذلك

التحّول الذي كان سٌرتبط مباشرة بتجرٌد األفكار لم ٌكن قد اكتمل بعد، ولكن مع نشأة المدن وتطّور 

إلى ظهور بدوره أدى األمر الذي إلى رموز،  نسبٌاً  التجارة، أمكن تحوٌل الحصٌات بسرعة كبٌرة

المدخل الطبٌعً بمثابة كانت  آالف السنٌن التً سبقت األلف الرابع قبل المٌالدالكتابة، وبالتالً فإن 

، وهنا ال ٌجب (28، ص7227والضروري للمرحلة التالٌة والتً كانت حاسمة وقصٌرة )الخوري، 

إغفال دور تراكم الخبرات فً خضم ذلك التسارع والتالحق فً تطوٌر عملٌات العّد البسٌطة إلى 

رى ُجبل علٌها اإلنسان أال وهً التقلٌد مستوٌات أعلى من التوّسع والتعقٌد، والتً ٌمكن ربطها ِبِسمة أخ

 مع السعً إلى التجدٌد وإضافة المزٌد.  

   -(:27، ص7227ما ٌلً)الخوري، تطّور العّد والحساب فٌ وٌمكن تلخٌص مراحل   

 عام ق.م.  8222مرحلة التعامل بالحصى أو الرموز المادٌة كشكل بدائً للتسجٌل منذ نحو -0

ثم ظهور الطبعات علٌها وذلك حوالً منتصف األلف الرابع قبل  مرحلة ظهور األغلفة الطٌنٌة، -7

 المٌالد.

رسم علٌها درج علٌها األختام، وتُ مرحلة التخلً عن األغلفة، واالكتفاء باأللواح الطٌنٌة التً كانت تُ  -2

 ق.م.2722-2222الطبعات مع تطور تقنٌة استخدام القلم، وذلك خالل الفترة ما بٌن 

ق.م، واقتران الرموز الجدٌدة بالتسمٌات  2022التصوٌرٌة األولى حوالً عام  مرحلة بداٌة الكتابة -1

 المنطوقة، وقد كان ذلك بمثابة الخطوة األولى نحو إدراك العدد بمعزل عن المعدود.

 النتائج

إن فكرة ابتكار وسائط للعّد والحساب قد تبدو فكرة عفا علٌها الزمن غٌر أن التأمل فً كٌفٌة نشأتها  -

اء الضوء على الدوافع والمؤثرات التً قادت إلى ذلك فً سٌاق الزمان والمكان ٌكشف عن مدى بإلق

 أهمٌة هذا االبتكار.

 إن التوصل إلى ابتكار العّد والحساب سبق معرفة اإلنسان للكتابة. -

 إن الحاجات العملٌة كانت الدافع وراء ابتكار وتطور نظم العّد والحساب. -

ٌُستدل علٌها صوتٌاً باسم العدد، ورمزٌاً بالرقم. ٌمكن تعرٌف العدد -    بأنه الفكرة التً 

ٌّن أهمٌة العّد والحساب فً حٌاة البشر بالتأمل فً مخلفات السابقٌن األثرٌة واللغوٌة؛ حٌث  - ٌمكن تب

كانوا ٌعبرون عن الكمٌات المحددة بصورة منتظمة من خالل األعداد منذ آالف السنٌن: ممتلكات، 

 غنائم، بضائع، سنوات حكم ...الخ. أسرى،

أنه ما من جماعة على وجه األرض مهما كان حظها من التحّضر إال وكان ومازال وسٌظل للعّد   -

 والحساب صالت وثٌقة بحٌاتها الٌومٌة.
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إن إدراك البشر لوجود كمٌات محددة من األشٌاء المحٌطة بهم دفعهم إلى ابتكار تسمٌات لتلك  -

 اً ما كانت تلك التسمٌات ُمشتقة من أسماء أعضاء الجسم. الكمٌات، وغالب

إن الحضور القوي لألصابع فً الخبرة اإلدراكٌة والحسٌة للبشر ٌعود إلى التناظر الجوهري بٌن  -

الٌدٌن؛ ذلك أن اختراع معظم أسماء األعداد لم ٌكن نتاجاً لغوٌاً وثقافٌاً فحسب، وإنما ٌبدو كذلك ناتج 

 ٌدي اإلنسان.النشاط الحٌوي ل

ٌّر فهم اإلنسان للكمٌات وساعده على تمٌٌزها بدقة،   - إن ابتكار أنماط متعددة من العّد والحساب غ

 والتعبٌر عنها بصور منتظمة استناداً إلى قدراته الفطرٌة. 

وأخٌراً فإن ابتكار مفردات أو أسماء لألعداد األساسٌة أدى إلى توسٌع األنشطة العصبٌة المرتبطة  -

التفكٌر الكمً األمر الذي دفع فٌما بعد إلى ابتكار المزٌد من األسماء للمزٌد من األعداد جنباً إلى جنب ب

  مع توسٌع وتطوٌر نظم العّد. 
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