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چکیده
بخش اعظم دانشی که دربارۀ علم و معرفت ریاضی کهن به دست ما رسیده است متکی بر دانش بابلی است ،زیرا اطالعات
بسیاری دربارۀ همه دانشهای سومری که به خط اکدی (بابلی ) نوشتهشده است ،آشکار میشود .میتوان به اینگونه دانش نام
علم بینالنهرینی ،سومری یا اکدی داد؛ اما آنچه باید به خاطر داشت این است که این علم ،رنگ و منشأ سومری دارد .این
دانشها بر روی لوحها هستند و تاریخ دقیقی برای لوحها نمیتوان در نظر گرفت ،زیرا فاقد تاریخ هستند .در این پژوهش
مقایسه سیستمهای عددی بینالنهرین با یکدیگر و سیستمهای عددی لوانتین باهم موردبررسی و مقایسه قرارگرفتهاند که
نشان میدهد در بعضی از اعداد از تأثیر گرفته و شبیه هم هستند و در بعضی اعداد دیگر با یکدیگر متفاوت هستند.
واژههای کلیدی :ارقام ،سیستم شمارش ،زبانهای کهن ،لوانتین ،بینالنهرین
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 .2مقدمه
بخش اعظم دانشی که دربارۀ علم و معرفت ریاضی کهن به دست ما رسیده است متکی بر دانش بابلی است ،زیرا اطالعات
بسیاری دربارۀ همه دانشهای سومری که به خط اکدی (بابلی) نوشتهشده است ،آشکار میشود .میتوان به اینگونه دانش نام
علم بینالنهرینی ،سومری یا اکدی داد؛ اما آنچه باید به خاطر داشت این است که این علم ،رنگ و منشأ سومری دارد .این
دانشها بر روی لوحها هستند و تاریخ دقیقی برای لوحها نمی توان در نظر گرفت ،زیرا فاقد تاریخ هستند .آن تعداد از لوحههای
ریاضی که خواندهشده است شامل لوحههای ریاضی و لوحههای جداول و بر رویهم شامل «  »262لوحه است .تاریخ این
لوحهها بهدرستی معلوم نیست زیرا مطالب این لوحهها ،بهمانند مطالب ریاضی مصری بر روی چیزی مانند پاپیروس نبوده است
و بدین لحاظ خواندن آنها آسان نمی نمود و البته تعداد لوحههای خواندهشده از حدود شصت لوح تجاوز نمیکند( .بهزادی،
)124 :4334

شواهدی وجود دارد که  3 ،2و  1نیز بهصورت پایههای عددی اولیه بهکار میرفتهاند ،مثالً روش شمارش بعضی از قبایل
آمریکای جنوبی چنین است :یک ،دو ،دو و یک ،دو و دو ،خیلی .یا برای نامهای چند عدد نخستین ،پایۀ  3را دارند یا از 1
استفاده میکنند (حسینی شکرایی.)23 :4332 ،

نوشتههای جهانگردان ،از زندگی بسیاری از قبیلههای استرالیا و پولینزی روشن میکند که آنها تا همین اواخر ،تنها دو
عدد را برای شمار میشناختند ،یعنی یک و دو .آنها ،برای عددهای بزرگتر از دو ،از همین دو عدد استفاده میکردند .مثالً:
یک  -دو  -دو=  ،1یا دو  -دو  -دو=  6و وقتی به عددی بزرگتر از  6نیاز داشتند از واژۀ «بسیار» استفاده میکردند .این درواقع،
همان عددشماری بر مبنای «دو» است که تقریباً برای همۀ انسانهای نخستین وجود داشته است (بهزادی.)336 :4334 ،

کلدانیها بیش از همه به مطالعۀ عدد مقدس  62و توانهای آن (  621 ،623 ،622جز آن) می پرداختند و آنها را تبدیل
به اعداد غولپیکر میکردند ،مانند «  »431311222222222=628 +42 ×624ظاهراً کاهنان از این تبدیلها برای اخترشماری و
طالع بینی استفاده میکردند .بهاینترتیب به خاطر اعتقادی که به خاصیتهای اسرارآمیز عدد داشتند ،با عددهای بزرگ و
عملهای مختلف روی آنها آشنا شدند و از این راه به پیشبرد دانش حساب کمک بسیاری کردند .هرچند آموزش عددهای
بزرگ خاص کاهنان بود ،در افسانههای مذهبی و در بین مردمان عادی نقش اصلی به عهدۀ اعداد کوچک بود ،مثالً عدد  4هنوز
نیز در مثلها ،ادبیات عامه و جادوگریها نقش خود را حفظ کرده است( .حسینی شکرایی)28 :4332 ،

دورههای پیشرفت ریاضیات را میتوان به چهار مرحله تقسیم کرد:
دوران شکلگیری مفهومهای اولیه

4

دوران ریاضیات مقدماتی
دوران ریاضیات با کمیتهای متغیر
دوران ریاضیات امروزی
به مناسبت رفتوآمد دائمی بابلیها و آشوری ها به کشورهای همسایه ،فرهنگ کلدانی تأثیر عمیقی در دیگر کشورها
گذاشت بهنحویکه آثار آن تا حد زیادی در زمان ما نیز دیده میشود .در کتابهای مقدس سریانیها دائماً با اعداد « 42 ،4 ،3
و  »62بابلی برخورد میکنیم .در این مورد می توان به صحیفۀ دانیال نبی مراجعه کرد .در کتاب عهد جدید عدد رمزگونۀ 666
که مربوط به اژدهای آپوکالپسیس است همهجا دیده میشود .این عدد اسرارآمیز ( ) 666ریاضیدانان بزرگی چون نیوتن را نیز
به خود مشغول کرده بود .کنایه های عددی بعدها در کتاب مقدس یهودیان و ادبیات حدیثی و تفسیری آنها پیشرفت وسیعی
کرد( .حسینیشکرایی)28 :4332 ،

 .4بهزادی .قوم های کهن.338 :4334 ،
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 .1پیشینه تحقیق
بررسی دربارهی جایگاه اعداد در فرهنگ ایران باستان و میانه موضوعی است که در مقایسه با دیگر علوم کمتر موردعنایت
محققین ایرانی قرارگرفته است تحقیقات جامع و کاملی انجامنشده و بهصورت خالصه در زبانهای مختلف در میان متون در
حدود چند صفحه توضیح دادهشده است؛ اما پژوهشگران و نویسندگان خارجی درزمینهی علم اعداد در باستان پژوهشهای
زیادی انجام دادهاند .کتابهای خارجی در این زمینه میتوان به کتابهای زیر مراجعه کرد:


Nu
merical notation a comparative history



Th
e History Of Mathematics
Nu
merals: Comparative-etymological Analyses of Numeral Systems and Their Implications: Saharan,
Nubian, Egyptian, Berber, Kartvelian, Uralic, Altaic and Indo-European Languages In Search of
the Indo-Europeans/Language, Archaeology and Myth.



و در ایران پایان نامه دکتری خانم حسینیشکرایی به نام « بررسی نقش اعداد از باستان تاکنون» که در  4383نگارش
گردیده است و تارویردیزاده و همکاران (  ) 4338مقاله تحقیقی تحت عنوان« :ارقام و سیستم شمارش زبانهای کهن ایرانی» را
ارائه نمودهاند .نقش اعداد از باستان تا فارسی امروزی را بررسی نموده است و شمارشهای ابتدایی و پایهی اعداد یا دستگاه
عددی؛ عدد واژهها و بررسی اعداد در تمدنهای کهن؛ اعداد در علم نجوم باستانی؛ س اخت اعداد در زبانهای ایرانی؛ اعداد و
کاربرد آن ها در هفت زبان اوستایی ،فارسی باستان ،فارسی میانه ،زبان سغدی ،زبان ختنی ،زبان خوارزمی و فارسی جدید؛ را
موردبررسی قرار داده است.
اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش در آن است که برخی ویژگیها و جنبههای دانش حساب و عدد و رد پای آن از
دوران کهن در دوران متأخرتر برجای مانده ،روشن گردد؛ و به کاستیهای انجامشده در تحقیقات گذشته ،به بررسی و
مقایسهی ارقام و دستگاه شمارش در اقوام کهن با توجه به زمان پرداخته میشود.

 .3ارقام و دستگاه شمارش
تأثیر ده انگشت در «انتخاب» مبنای دستگاه شمارش کامالً مشهود است .در تمام زبانهای هندواروپا یی و همچنین
زبانهای سامی و مغولی و اغلب زبان های ابتدایی مبنای شمارش ده است ،یعنی تا ده ،کلمات مستقلی برای اعداد وجود دارد و
بعدازآن برای به وجود آوردن کلمات تا صد ،قواعدی برای ترکیب اعداد بهکار میرود .تمام این زبانها برای اعداد  422و 4222
و بعضی زبانها حتی برای مضارب اعشاری باالتر از آنها کلمات مستقلی دارند .استثناهای مشهودی نیز مانند  elevenو
 twelveدر زبان انگلیسی یا  elfو ZwÖlfدر زبان آلمانی دیده میشود ،اما اصل این دو کلمۀ آلمانی  ein-lifو  zwo-lifاست و
 lifدر زبان آلمانی قدیم همان ده بوده و بنا به گفتۀ زبانشناسان ( elevenیازده) از  *ein-lif-onبه معنی «یکروی ده» و
( twelveدوازده) از  *twe-lifبه معنی «دوروی ده» گرفتهشده است (حسینی شکرایی.)22 :4332 ،
درواقع ،برای بشر در این مرحله از «محاسبه» عدد هنوز بهصورت انتزاعی درنیامده بود و «تعداد» را ،همراه با مجموعۀ
ویژگی های دیگر اشیا مانند رنگ ،شکل ،اندازه و رفتار و  ...در نظر می گرفت .ولی این مرحله شمارش تا زمانی کفایت میکرد
که سطح تولید پایین بود ،کارها بغرنج نشده بود ،ارتباط میان قبیلهها معمول نبود و در این مرحله ،عدد ،با سایر ویژگیهای
خود همراه بود که باید آن را « عدد کیفی» نامید ،ولی بهتدریج و بهخصوص وقتیکه ارتباطها گسترش یافت « ،عدد کیفی»،
نمیتوانست نیازها را برآورد .در این مرحله ،انگشتان دستها و پاها و حتی بند انگشتان به کمک آمدند و جای « عدد کیفی» را
گ رفتند .این ،آغاز انتزاع و آغاز شکلگیری « عدد کمیّتی» ،یعنی عدد ،بدون توجه به ویژگیهای دیگر اشیاء بود .عددشماری و
عددنویسی دهدهی که امروزه در همهجا رایج است ،ریشه در شمارش با  42انگشت دست دارد .مبناهای  1و  22و  42هم که
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در بین بسیاری از قومهای کهن معمول بوده است ،به همین تعداد انگشتان و بندهای انگشتان مربوط بوده است (بهزادی،
.)334 :4334

شواهدی وجود دارد که  3 ،2و  1نیز بهصورت پایههای عددی اولیه بهکار میرفتهاند ،مثالً روش شمارش بعضی از قبایل
آمریکای جنوبی چنین است :یک ،دو ،دو و یک ،دو و دو ،خیلی .یا برای نامهای چند عدد نخستین ،پایۀ  3را دارند یا از 1
استفاده میکنند (حسینی شکرایی.)23 :4332 ،
همچنین  42احتماالً بهصورت پایه در دورههای باستان و عمدتاً در اندازهگیریها بهکار میرفته است .این پایه ممکن
است به خاطر تعداد تقریبی ماههای قمری در یک سال ،یا به دلیل مقسوم علیههای زیادی که دارد مطرحشده باشد .به هر
صورت  42را در تقسیم بندی ساعتها و تعداد ماه های سال داریم و از کلمات دوجین و قراص برای واحدهای باالتر با همین
مبنا استفادهشده است (حسینیشکرایی.)21 :4332 ،

رسوم باستانی دیگری را در میان برخی اقوام یافت که در آنها عدد بخصوصی بهصورت نوعی مبنا بهکار میرفت ،ولو
عددی که برخالف ده ،پایۀ یک دستگاه عددشماری نبود .یکی از این موارد ،استفادۀ عهد عتیق از عدد  12است ،مانند چهل
روز و چهل شب .چنین مواردی در میان قبایل آمریکایی جنوبی نیز دیده میشود (حسینیشکرایی.)21 :4332 ،
عالوه بر دستگاه دهده ی ،دو مبنای دیگر نیز متداول است ،یعنی دستگاه پنج پنجی با مبنای  1و بیست بیستی با مبنای
 . 22این دو دستگاه نیز نشاندهند ۀ آن است که دستگاه شمارش از توجه به شخص انسان پیدا شد .در دستگاه پنج پنجی برای
اعداد تا پنج ،کلمات مستقلی وجود دارد و از آن به بعد ترکیبات شروع می شود .مسلماً منشأ این دستگاه در میان مردمی بوده
که عادت داشتهاند با یکدست شمارش کنند .در حال حاضر بعضی از قبایل آمریکای جنوبی از همین روش استفاده میکنند:
یک ،دو ،سه ،چهار ،دست ،دست و یک ،دست و دو و الی آخر .در تقویمهای دهقانی آلمان تا حدود سال  4822میالدی از
مقیاس پنج پنجی استفاده می شد .احتماالً منشأ دستگاه بیست بیستی در میان قبا یل بدوی بوده است که با انگشتان دست و
پای خود شمارش می کردند .دستگاه عددی مایاهای آمریکای مرکزی و آزتکها  2دارای چنین خصوصیتی بود (جدول .) 4
جدول  - 2نشانه عددی
آزتک

3

احتماالً منشأ دستگاه بیست بیستی در میان قبایل بدوی بوده است که با انگشتان دست و پای خود شمارش میکردند.
دستگاه عددی مایاهای آمریکای مرکزی و آزتکها دارای چنین خصوصیتی بود .روزهای آزتکها به  22ساعت تقسیم میشد و
یک لشکر آنها شامل  8222سرباز بود (  .) 8222 =22×22 ×22آثاری از وجود پایۀ  22که ریشۀ سلتی دارد آثاری از وجود پایۀ
 22که ریشۀ سلتی دارد در کلمات فرانسوی ( quatre-vingtچهار بیست) بهجای ( huitanteهشتاد) و ( quatre-vingt-dixچهار
 . 2یک تمدن آمریکای مرکزی را در مکزیک مرکزی شامل میشدند.
 .3پین و کلوس .231- 231 ،4386 ،
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 بیست  -ده) بهجای ( nonanteنود) دیده میشود .گرینلندیها از عبارت « یک مرد» ب ه معنی (  ) 22و «دو مرد» به معنی(  ) 12و الیآخر استفاده می کنند .در زبان انگلیسی کلمۀ رایج  scoreهم به معنی چوبخط و هم به معنی گروه بیستتایی
است .در بعضی زبانهای ایرانی نیز سیستم بیستتا یی دیده می شود ،مثالً شصت در زبان آسی (دیگور) میشود
(  . ) 3 ×22در بلوچی  saigīstو در یغنابی  . tĭráybistهمچنین  42احتماالً بهصورت پایه در دورههای باستان و عمدتاً در
اندازهگیریها بهکار می رفته است .این پایه ممکن است به خاطر تعداد تقریبی ماههای قمری در یک سال ،یا به دلیل
ärtinsäji

مقسوم علیههای زیادی که دارد مطرحشده باشد (حسینیشکرایی.)23 :4332 ،

مقیاس شصتگانی ،دستگاه عددی بر مبنای  62است که بابلیهای باستان از آن استفاده میکردهاند و هنوز نیز در
اندازهگیریهای زمان و زوایا برحسب دقیقه و ثانیه بهکار میرود .همچنین میتوان رسوم باستانی دیگری را در میان برخی
اقوام یافت که در آنها عدد بخصوصی بهصورت نوعی مبنا بهکار می رفت ،ولو عددی که برخالف ده ،پایۀ یک دستگاه
عددشماری نبود .یکی از این موارد ،استفادۀ عهد عتیق از عدد  12است ،مانند چهل روز و چهل شب .چنین مواردی در میان
قبایل آمریکایی جنوبی نیز دیده میشود (حسینی شکرایی.)21 :4332 ،

 .4ارقام و دستگاه شمارش اقوام کهن
در ذیل به بررسی ارقام و دستگاه شمارش اقوام کهن در بینالنهرین ،مصر  ،سومری ،ایالم اولیه ،آرامی ،هندی و بودائی،
یونانی و رمی پرداختهشده است.
 - 2- 4بینالنهرین
اقوام قدیم بینالنهرین ،اعداد را با خط میخی نمایش داده آنها را در دستگاه شمار شصتگانی (بر پایهی شصت) با ارزش
مکانی می نوشتند ولی هر یک از  13رقم این دستگاه به نوبهی خود فقط با دو عالمت ،یکی به ارزش «  »4و دیگری به ارزش
«  »42یعنی در یک دستگاه شمار دهگانی و بدون ارزش مکانی ،نمایش داده و نگاشته میشد که این نشانهها را در کنار یا
باالی یکدیگر می نوشتند .در این دستگاه هیچ نشانهای برای نمایاندن «صفر» نبود و برای مراتبی که ضریب آنها صفر بود
اغلب یک جای خالی در نظر میگرفتند که باعث می شد مقدار دقیق یک رقم تنها با بررسی (چند بارهی) محاسبات معلوم
گردد (جدول ( ) 2آقاشریف.)1 :4381 ،
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1

جدول - 1مقایسه مربوط به سیستم عددهای بین النهرین

نشانهگذاری عددی ابتدا در بینالنهرین حدود  3122پیش از میالد ،همزمان یا کمی زودتر از توسعهی آن در مصر توسعه
یافت .محققان عالقه مند به انتشار نجوم و ریاضیات بابل به یونانیها مدت طوالنی شمارهگذاری بینالنهرین را مطالعه کردهاند
(نوگباور  ،4314وندر واردن  .)4363بااینحال ،به تصویر کشیدن تبار زایش بینالنهرین از سیستمهای نشانهگذاری عددی
به عنوان یک نمونهی اولیه برای تکامل اعداد ،یا استفاده از آن به عنوان پایهای برای یک الگوی تکاملی جهانی ،خطرناک است.
درحالیکه ریاضیات بینالنهرین برای درک تحوال ت اواخر یونان اهمیت دارد (و بهنوبهی خود ،ریاضیات غربی امروزی) ،شماره -
گذاری بینالنهرین تقریباً یک بن بست تاریخی است .اگرچه اعداد بینالنهرین تاریخ سههزارساله داشتند ،به لحاظ جغرافیایی
فراتر از نقطهی مبدأ خود گسترش نیافتند و هنگامیکه تحتفشار سیستمهای نشانه گذاری عددی ساکنان بعدی منطقه قرار
گرفتند ،باقی نماندند.
عالئم اصلی سیستمهای نشانهگذاری عددی بینالنهرین در جدول  2نشان دادهشدهاند .بسته به ویژگیهایی که ما بر آن
تأکید میکنیم ،چندین روش برای طبقه بندی آنها وجود دارد .با نگاه به عالئم عددی بهتنهایی ،این سیستمها بهطور منظم به
سیستمهای قدیمی مورداستفاده قبل از  2222پیش از میالد و نوشتهشده با استفاده از نمادهای خط میخی ایجادشده با قلم
گرد و سیستمهای خط میخی بعدی نوشتهشده با استفاده از نمادهای گوهشکل تقسیم میشوند .هر دو تقریباً منحصراً بر روی
لوحها با استفاده از یک قلم برای باقی ماندن عالئم روی رُس مرطوب نوشته میشدند .تمایز مهم دیگر بین سیستمهایی است
که عمدتاً دهدهی و آنهایی است که عمدتاً شصتتایی یا پایهی  62هستند .بینالنهرین تنها منطقهی جهان است که در آن
نشانهگذاری عددی شصتتایی تأییدشده است .1درنهایت ،با مقایسهی ساختارهای بین نمایی سیستمها ،میتوانیم بین

4. Chrisomalis, Stephon, 0202: 040.

ادعامیکنندکه کاپوکو از پاپوآگینهنو،اعدادحروفیشصت تاییخودراازنشانه گذاریعددینظیربابلیاستخراجکردند.

بااینحال،پرایسو پوسپیسیل () 6611
 .5
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سیستمهای افزایشی که شامل بیشتر سیستمها و سیستم های موقعیتی هستند تمایز قائل شویم که تنها مثال درست سیستم
موقعیتی بابلی است.

6

4

 - 1- 4سیستمهای لوانتین

هزارهی اول پیش از میالد عصر تجارت ،جنگ و استعمار قابلتوجه بین منطقهای در لوانت بود .این منطقه برای مصر و
بین النهرین جانبی بود و بنابراین در معرض تأثیرات فرهنگی متعدد بود .سیستمهای نشانه گذاری عددی مختلف لوانتین که در
هزارهی اول پیش از میالد توسعه یافتند ،چندین ویژگی مشترک داشتند که نشاندهندهی وامدار بودن آنها به بینالنهرین و
مصر است ،درحالیکه نشاندهندهی انرژی نوآورانهی قابلتوجه سازندگان بومی آنها است .درحالیکه این تبارزایشِ
سیستمهای نشانهگذاری عددی توسعهیافته بود و به طور گسترده در لوانت استفاده میشد ،درنهایت در روشهای مختلف خط
در آسیای صغیر ،عربستان ،ایران ،شبهقارهی هند و آسیای مرکزی پذیرفتهشده بود .نشانهگذاری آرامی معروفترین خانوادهی
سیستمهای لوانتین است که شامل سیستم های فنیقی ،پالمیرین ،نبطی ،خروشتی ،هاتران ،سریانی قدیم ،فارسی میانه ،سغدی،
مانوی و پهلوی نیز است .معمولترین عالئم مورداستفاده از این سیستمها در جدول  3نشان دادهشدهاند.
جدول - 3مقایسه سیستم های نشانهگذاری لو انتین

متأسفانه ،علیرغم استفادهی گسترده از آنها در یک منطقهی جغرافیایی بزرگ ،این سیستمها در تحقیقات اخیر بسیار
ضعیف تحلیل میشوند ،بنابراین برای تحلیل نشانه گذاری عددی لوانتین باید به کار قبلی کتیبهشناسان و خطشناسانی مانند
شروو ( ،)4863دووال ( ،)4884لیدبارسکی ( ،)4838کوک ( )4323و کانتاینو ( )4331 ،4332مراجعه کنیم .با وجود عصر این
آثار ،هیچ دلیلی برای تحقیق دادههای ارائهشده وجود ندارد .بااین حال ،این سنت تحقیق عمدتاً به سمت مطالعهی متون جوامع
مشخص گرایش داشت .مسائل انتشار و مقایسهی بینفرهنگی قبالً موردتوجه قرار نگرفتهاند و کار زیادی باید انجام شود.

.تارویردیزاده،ارتباطسیاقبااعدادبااعداددرایرانباستان .6961،

1
7. Chrisomalis, Stephon, 0202: 040.
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 - 3- 4اعداد سومری
تنها سیستم در میان چندین سیستم خط میخی اولیه که در دوران دودمانی ابتدایی (  2322تا  2312پیش از میالد)
باقی ماند ،سیستم شصتتایی (دقیقتر ،دهدهی -شصتتایی) بود .این سیستم درحالی که در اصل تنها برای شمارش اشیاء
گسسته استفاده میشد ،شروع استفاده از آن برای تمام توابع عددی به عنوان نظامهای اندازهگیری قدیمی رها شد .در ابتدای
دورهی دودمانی ابتدایی ،تغییرات قابلتوجهی در خط این منطقه صورت گرفته بود .سیستم نماد ایدیوگرافیک قدیمیتر و خط
میخی اولیهی کج ،بهآرام ی به یک سیستم نوشتاری تبدیل شد که از عالئم گوهایشکل (خط میخی) استفاده میکرد و
اطالعات آوایی و همچنین مفهومی را بیان میکرد .از این میتوان گفت که سومری زبانی بود که در آن ،این خط خوانده می -
شد .بااینحال ،باوجود این تغییرات در این خط ،عالئم عددی با عالئم شصتتایی باستانی یکسان باقی ماندند .یک تغییر مهم
رخ داده در قرن بیست و هفتم پیش از میالد ،زمانی که اعداد مانند کل خط ،تحت چرخش نود درجه قرار گرفتند ،بهطوری که
به جای عمودی از باال به پایین به صورت افقی از چپ به راست خوانده میشدند (جدول ( ) 1نیسن ،دامرو و انگالند.)28 :4333 ،
جدول  - 4اعداد قدیمی سومری

8

 - 4- 4اعداد ایالمی اولیه
حدود  3422پیش از میالد ،یک سیستم نوشتار ایدیوگرافیک در جنوب و غرب ایران ،منطقهای با نام ایالم در منابع اواخر
بینالنهرین توسعه یافت .این خط که امروزه با عنوان "ایالمی اولیه" شناخته میشود ،در بیش از  4122متن ،عمدتاً از مرکز
شهری اصلی منطقه ،شوش ،تأییدشده است؛ بیشترین قدمت آنها از دورهی شوش سوم حدود  3222پیش از میالد است .چند
متن ایالمی اولیهی دیگر در تپه یحیی و دیگر نقاط در ایران امروزی یافت شدهاند .این یک خط طولی است که از راست به
چپ و خطوط از باال ب ه پایین خوانده میشود .زبان آن را نمیتوان شناسایی کرد ،اما اعداد ایالمی اولیه را میتوان خواند.
درحالیکه ایدیوگرامهای ایالمی اولیه متفاوت از ایدیوگرامهای اوایل بینالنهرین است ،اعداد ایالمی اولیه بسیار مشابه نظامهای
خط میخی اولیه هستند (جدول .) 1

 .8پاول.14 :4344 ،
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جدول  - 5اعداد ایالمی اولیه (اشیاء گسسته)

1

 - 5- 4اعداد آرامی
آرامیها که در اصل در بخش بزرگی از سوریهی کنونی ساکن بودند ،اولین بار در اسناد باستانشناسی و کتبی در اواخر
هزارهی دوم قبل از میالد ،تشخیص داده شدند .آرامیها در قرون هشتم و نهم پیش از میالد تا زمانی که تحت سلطهی
امپراتوری آشوری قرار گرفتند ،بر تعدادی از کشورهای کوچک در لوانت حکمرانی میکردند .تقریباً در همین زمان ،یک خط
صامت بر اساس مدل حروف صامت فنیقیِ از قبل موجود ایجاد کردند .تا قرن هشتم پیش از میالد ،نوشتههای آرامی شروع به
درج عالئم عددی کردند که در جدول  6نشان داده شدهاند.
جدول  - 6اعداد آرامی

20

 - 6- 4اعداد هندی و بودائی
ارقام و دستگاه شمار هندی؛ یکی از شاهکارهای ریاضیات هند ،دستگاه شمار دهگانی با ارزش مکانی یعنی همان دستگاه
شمار رایج امروزی است .نخستین نشانههای بهرهگیری از دستگاه اعشاری هند (البته بهصورت ابتدایی) به  322سال پیش از
میالد برمیگردد .در این زمان ،هندیها مانند یونانیان برای اعداد  4تا  3و  ... ،22 ،42تا  ،32هجده حرف از الفبای براهمی را
بهکار می بردند .نیز دو نشانهی ویژه برای نمایش دو عدد  422و  4222بهکار میرفت؛ و برای نشان دادن مضارب اعداد ،همان
روش مصر استفاده میشد (آقاشریف.)1 :4381 ،

هندیان بهخصوص عالقه به عددهای بسیار بزرگ را از کلدانیها به ارث بردند .مثالً در اساطیر هندی گفتوگو از 21222
میلیارد خداست و بودا  622222میلیون پسر دارد؛ اما هندی ها اغلب این عددهای بسیار بزرگ را برای بیان توانایی و دانایی
خداوند استفاده میکردند .مثالً در افسانهای دربارۀ بودا گفته میشود که او میتوانست همۀ مرتبههای عددها را از  4تا 4211
یعنی عددی که از واحد با  11صفر در سمت راست آن درستشده است ،ب خواند .ارزش این عالقۀ هندیها به عددهای بزرگ،
برای دانش این بود که دستگاه عددنویسی دهده ی امروزی را کشف کردند .در سنت ودایی عدد  4224به آن ذات مطلق

 .3انگالند.462 :4336 ،
 .42لیدزبارسکی.224- 222 :4838 ،
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دگرگونی ناپذیر اشاره میکند که سرور بیکران است .عدد  422نشاندهند ۀ حیات معنوی جاودانه است؛ حیاتی در پرتو نور ،این
جانبخش یکتا .صفر دایرهوار نشاندهندۀ کامل بودن دوجهان آفرینش است و عدد  4به آن واحد یکتا اشاره دارد که جهان و
همهچیز از او پدید آمده است و به او بازمیگردد (حسینیشکرایی.)33 :4332 ،

 - 7- 4ارقام و دستگاه شمار یونانی
یونانیان برخالف مصریها و بابلیها ،بیشتر به جنبههای علمی و نظری اعداد ،توجه داشتند .فیثاغورس (حدود 122ق.م)
و پیروان او برای اعداد خواص سحرآمیزی قائل بوده تعبیری برای هر عدد در نظر میگرفتند .مثالً اعداد زوج را مؤنث ،اعداد فرد
را مذکر و عدد  1را که کوچکترین حاصل جمع زوج و فرد بود ،نماد زناشویی می پنداشتند .درواقع فیثاغورس و پیروان او را
میتوان پیشگامان بسط نظریهی اعداد که از خواص آنها بحث میکند  -به شمار آورد .یونانیها تقریباً از 122ق.م ،هر یک از
 24حرف الفبای خود را به ترتیب برای نشان دادن یکی از اعداد  4تا  3و مضارب ده و صد این اعداد (  222 ،422 ،... ،42 ،22تا
 ) 322بهکار میبردند .بدینسان آنها ناچار بودند برای مرتبهی هزارگان و باالتر از نشانههای اضافی سود ببرند .در این دستگاه
نیز مانند سیستم مصری ،ارزش ارقام مختلف با یکدیگر جمع میشد (آقاشریف.)3 :4381 ،

 - 8- 4اعداد رومی
ارقام و دستگاه شمار رومیها برای نمایش اعداد  122 ،422 ،12 ،42 ،1 ،4و  ،4222به ترتیب از حروف

D, C, L, X, V,

 Iو  Mاستفاده میکردند که درواقع تفاوت میان این دستگاه با دستگاه مصری در وجود نشانهای مستقل برای اعداد  12 ،1و
 122در دستگاه رومی بود .همچنین اگر در این دستگاه ،ارقام  X ،Iیا  Cبه ترتیب در سمت چپ اولین دو رقم بزرگتر از خود
 D, C, L, X, Vو  Mقرار میگرفتند ،عدد کوچ تر از عدد بزرگتر کاسته میشد و اگر در سمت راست جای میگرفتند ،همانند
سیستم مصری جمع میشد (نورآقایی.)1 :4384 ،

 - 1- 4اعداد مصر
ارقام و دستگاه شمار مصری ،در مصر باستان اعداد در یک دستگاه شمار بدون ارزش مکانی و بهصورت مجموعهای از
اعداد یک ،ده ،صد و  ...و ی کمیلیون نوشته میشدند که هر یک از این اعداد و نمادی تصویری داشت .در این دستگاه ،برای
نشان دادن ضریب مرتبهی دهدهی مربوط به هر مرتبه ،نشانهی آن مرتبه به تعداد موردنظر تکرار میشد و درواقع ارقام برای
نشان دادن مرتبهی اعداد و (نه ضرایب) این مراتب بهکار میرفت .همچنین ترتیب قرار دادن عالمات ،اهمیتی نداشت هرچند
تالش بر انتخاب زیباترین ترتیب بود (آقاشریف.)3 :4381 ،

 - 5ارقام و دستگاه شمار در ایران کهن
 - 2- 5اعداد خروشتی
خط خروشتی در منطقه ی گنداره در شرق افغانستان و شمال پاکستان حدود سال  321پیش از میالد تا  322پس از
میالد و از قرن دوم پس از میالد در بخشهایی از آسیای مرکزی استفاده میشد .با توجه به اینکه این منطقه از  113تا 336
پیش از میالد تحت کنترل امپراتوری هخامنشی بود (که برای آن آرامی زبان بینالمللی بود) ،شباهت در شکل و مقدار بسیاری
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از عالئم در این دو خط و جهت راست به چپ مشترک آنها ،خروشتی بهوضوح از آرامی مشتق شده است .در طول اولین
دورههای استفاده از آن (قبل از حدود  422پیش از میالد) ،کتیبههای خروشتی حاوی اعدادی بسیار نادر هستند که تنها در
چند کتیبهی آشوکا پادشاه مائوریان یافت میشود که از حدود  243تا  232پیش از میالد سلطنت داشت .تنها اعداد  1 ،2 ،4و
 1نمایش داده شدهاند و همواره با استفاده از حرکات واحد ساده شکل گرفتهاند .در کتیبههای اواخر ساکاها ،اشکانیان و
کوشانی (که قدمت آن از حدود  422پیش از میالد به این طرف است) ،یک سیستم پیچیدهتر استفاده میشد و اعداد بسیار
بزرگتری نمایش داده میشدند .این سیستم دارای عالئم منحصربهفرد برای اعداد  422 ،22 ،42 ،1 ،4و  4222بود (جدول ) 4
(داس گوپتا4318 ،؛ تارویردیزاده و همکاران.)4338 ،
جدول  - 7اعداد خروشتی

44

 - 1- 5اعداد فارسی میانه
ایرانیان امپراتوریهای هخامنشی ،سلوکی و اشکانی از اعداد فارسی قدیم ،اعداد الفبای یونانی یا اعداد رایج آرامی که قبالً
استفاده میکردند .سلسلهی ساسانی در  228میالدی ،هنگامیکه اردشیر اول امپراتوری اشکانی را نابود کرد ،روی کار آمد که
چندین قرن پیش از آن ،بیشتر قلمرو عراق و ایران کنونی را تصرف کرده بود .چندین قرن ،امپراتوری ساسانی رقیب رم و
بعدازآن بیزانس در غرب و امپراتوری گوپتا در هند در شرق بود و تا فتح اسالمی قدرت غالب در بینالنهرین و ایران بود .زبان
فارسی میانه (تبار فارسی امروزی) ،زبان اداری و تجاری ساسانی ،در حروف صامت مشتق شده از خط آرامی نوشتهشده بود که
منعکسکننده ی میراث حکومت هخامنشی ،سلوکی و اشکانی در منطقه بود (جدول ( ) 8فرای4343 ،؛ تارویردیزاده و همکاران،
.)4338

جدول  - 8اعداد فارسی میانه

42

 :44سالومون. :4338 ،
 .42گالس.413- 433 :2222 ،
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 - 3- 5اعداد سُغدی
زبان سغدی یک زبان ایرانی بود که ارتباط نزدیکی با فارسی میانه داشت اما بیشتر در شمال ،در ازبکستان و تاجیکستان
کنونی صحبت میشد .سُغدی با استفاده از سه خط جدا نوشته می شد :خط سغدی مشتق شده از فارسی میانه ،خط مانوی
مورداستفاده توسط پیروان سغدیِ آن مذهب و مشتق شده از خط سریانی استرانگلو و خط سغدی مسیحی مورداستفاده توسط
مسیحیان نسطوری و مشتق شده از سریانی نسطوری .این تعدد مذهبی و خطی ،تاریخچهی خطوط و اعداد ایرانی آسیای
مرکزی را بسیار پیچیده میکند 43 .خط سغدی ابت دا از "نامههای باستانی" متعلق به  343- 342میالدی یافته توسط استین در
ترکستان چین تأییدشده است ،اما ممکن است مربوط به قرن سوم بوده باشند .خط سغدی مخصوص و خط مانوی ،نظامهای
نشانه گذاری عددی متمایز از ساختار لوانتین اصلی داشتند که بهنوبهی خود دربارهی آن بحث خواهم کرد ،درحالیکه خط
سغدی مسیحی از اعداد حروفی یا اعداد الفبای سریانی استفاده میکردند .هیچ بحث مقایسهای سیستماتیک از اعداد سغدی و
حداقل کار دیرینشناسی تا به امروز وجود نداشته است .عالئم عددی سغدی در جدول  3نشان داده شدهاند (سیمز ویلیام36 ،؛
تارویردیزاده و همکاران.)4338 ،
جدول  - 1اعداد سغدی

41

 - 4- 5اعداد مانوی
توسعهی یک سیستم نوشتار مشخصاً مانوی معموالً به خود مانی در قرن سوم میالدی نسبت داده میشود ،اگرچه این
داستان احتماالً افسانه است و این خط ممکن است درواقع قدیمیتر از این دین باشد (شروو .) 4336 ،نوشتار مانوی از نوع
سریانی استرانگلو مشتق شده است و سیستم عددی آن بیشتر مرهون تبار آن است .این خط برای نوشتن طیف گستردهای از
زبانها ازجمله فارسی میانه ،سغدی و اویغور استفاده میشد .شناختهشدهترین متون مانوی مربوط به واحهی تورفان در امتداد
جاده ی ابریشم هستند که تاریخ آن به قرون هشتم و نهم میالدی بازمیگردد (جدول ( ) 42مولر32 :4342 ،؛ تارویردیزاده و
همکاران.)4338 ،
جدول  - 20اعداد مانوی
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 .43شروو.132 :4336 ،
 .41ساندرمن و زیمی.432 :4384 ،
 .41مولر.21 :4342 ،
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 - 5- 5اعداد پهلوی
به دنبال فتح اسالم ،خط عربی به طور معمول برای نوشتن زبان فارسی میانه استفاده میشد .بااینحال ،ایرانیان زرتشتی
به استفاده از خط مشتق شده از آرامی برای متون مذهبی و دیگر اهداف خود ادامه دادند .هیچ متن فارسی روی پاپیروس از
دورهی اولیهی فارسی میانه باقی نمانده است ،اما در دورهی آخر فارسی میانه و پس از فتح اسالم ،ایرانیان نوشتن با استفاده از
یک خط شکسته ،نسخه ی بسیار مرتبط با خط پهلوی قبلی را آغاز کردند که پهلوی کتابی نامیده میشد .در کنار این خط،
مجموعهای از اعداد استفاده میشد "پهلوی" می نامند (جدول ( ) 44آبرامیان281 :4361 ،؛ تارویردیزاده و همکاران.)4338 ،
جدول  - 44اعداد پهلوی

46

 .6نتیجهگیری
اشتراک میان نظامهای نشانهگذاری عددی بینالنهرین ،استفادهی آنها از نشانهگذاری تجمعی با عالئمی برای  4و 42
است .در جهات دیگر ،میان این نظامها تفاوت قابل مالحظهای وجود دارد که به علت فاکتورهای زبانشناسی (سومری در مقابل
سامی) یا کاربردی (اداری در مقابل ریاضی) است .بقای پایهی شصتتایی در طول دورهی تقریباً  3122سال ،وصیتی برای
حفظ سنتهای سومری توسط بابلیها است ،اما بیشتر اعداد مورداستفاده بعد از  2122پیش از میالد ،ابتدا دهدهی بودند .توابع
ریاضی نظامهای مختلف ،درحالیکه برای مورخان ریاضی جالب هستند ،در مقایسه با توابع اداری و ادبی آنها حداقل هستند.
فتح بینالنهرین توسط هخامنشیان و بعدازآن سلوکیان ،ناقوس مرگ را برای سنتهای بومی بینالنهرین نواختند که
بعدازآن اعداد آرامی و سپس یونانی برای بیشتر اهداف استفاده میشدند .حتی اعداد موقعیتی ،نشا ن دستاورد ریاضی بابلیها،
بهسرعت تحت شرایط سلطهی سیاسی و فرهنگی از بین رفتند .سیستم مشترک آشوری -بابلی در مناطق خاورمیانه که در آن
نفوذ بین النهرین قوی بود عاریه گرفته شد و تغییر کرد ،اما تاریخ اعداد بینالنهرین بهجای شاخهای عمدتاً خطی است ،با هر
سیستم جانشین آن به وجود میآمد اما برای بسیاری از نظامهای خارج بینالنهرین جانشین آنها ایجاد نشد .نظامهای متعدد
اغلب در آن زمان در بینالنهرین استفاده میشدند که استفاده از آنها در متون به روشی که مشخص نیست ،تعریفشده بود.
تنها بهجز نظامهای لوانتین که از هر دو تبار بینالنهرین و خط تصویری مشتق شدند ،نظامهای بینالنهرین تعداد زیادی نسل
در بینالنهرین یا خارج آن ایجاد نکردند.
اعداد سومری بسیار شبیه به اعداد ایالمی هستند و در هر دو سیستم پایه شصتتایی برقرار بود در اعداد ایالمی اولیه
برای اشیای بیجان و محصوالت غلهای و اشیای جاندار از پایههای مختلف اعداد استفاده میشد مقیاس شصتگانی ،دستگاه
عددی بر مبنای  62است که بابلیهای باستان از آن استفاده کردهاند و هنوز نیز در اندازهگیریهای زمان و زوایا برحسب دقیقه
و ثانیه به کار میرود.
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در مقایسه با عددهای بینالنهرین عدد یک در سیستم سومری ،آشوری – بابلی ،ماری ،هیتیت ،فارسی قدیم و بابلی
موقعیتی عدد یک و  42به شکل یکسان نوشته میشود.
در سیستم بابلی موقعیتی نماد عددی یک با  62و  3622به شکل نوشته میشود.
در سیستم بابلی موقعیتی نماد عدد 42و  622و  3622به شکل میآید.
در سیستمهای نشانهگذاری لوانتین عدد یک که شامل آرامی ،فنیقی ،پالمیرین ،نبطی ،خروشتی ،هاتران ،سریانی قدیم،
فارسی میانه شبیه هم و به شکل نوشته میشود در سغدی و مانوی عدد  4به شکل  ...نمایش دادهشده است .نویسه عدد
چهار در نبطی و خروشتی به شکل است .نو یسه عدد  1در آرامی و پالمیرین به شکل است و در سیستم هاتران ،سریانی
قدیم و مانوی به شکل میآید.
میآید  .نویسه عدد بیست در
نویسه عدد  42در سیستم آرامی ،فنیقی ،پالمیرین ،هاتران و سریانی قدیم به شکل
پالمیرین ،نبطی ،خروشتی ،هاتران و فارسی میانه به یکشکل میآید  .نویسه عدد  4222در فارسی میانه و سغدی به این
میآید.
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