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Ν. Καστάνη

• Υπάρχει πράγµατι Βαβυλωνιακή Άλγεβρα;
• ∆ηλ. ανάπτυξαν οι Βαβυλώνιοι µορφές
αλγεβρικής σκέψης; Ή κάποιοι ιστορικοί των
Μαθηµατικών παρουσίασαν κάποια µαθηµατικά
ευρήµατα από τον Βαβυλωνιακό Πολιτισµό ως
αλγεβρικές τεχνικές;

• Για να διαλευκανθεί το ζήτηµα αυτό χρειάζεται
µια επισκόπηση της µαθηµατικής κουλτούρας
του Βαβυλωνιακού Πολιτισµού, ή πιο σωστά
χρειάζεται µια επισκόπηση της µαθηµατικής
παιδείας του πολιτισµού της Μεσοποταµίας.



Οι απαρχές του πολιτισµού της
Μεσοποταµίας

• Την 6η χιλιετηρίδα π.Χ. έγινε µια σηµαντική
εξέλιξη στο νότιο τµήµα της Μεσοποταµίας, 
κοντά στις εκβολές του Τίγρη και του Ευφράτη: 
άρχισε η µόνιµη εγκατάσταση ανθρώπων. Αυτό
σηµαίνει ότι πέρασαν από το στάδιο της
τροφοσυλλογής στο στάδιοστάδιο τηςτης
τροφοπαραγωγήςτροφοπαραγωγής.

• Η καλλιέργεια και η κτηνοτροφία άρχισαν να
αναπτύσσονται συστηµατικά και για το σκοπό
αυτό ήταν αναγκαία η συλλογικότητασυλλογικότητα. Οι
κοινότητες, για την επιβίωσή τους ανάπτυξαν
ένα αρδευτικό σύστηµα, όπως και
υπερυψωµένα πλατέµατα για να
προφυλαχθούν από τις πληµµύρες.



Χάρτης της Μεσοποταµίας



Κοινωνική ζωή των Σουµερίων
• Κάποια στιγµή δηµιουργήθηκε
πλεόνασµαπλεόνασµα και δόθηκε η δυνατότητα να
αποδεσµευτούν κάποιοι από την άµεση
τροφοπαραγωγική δραστηριότητα, π.χ. 
οι σιδεράδες και οι ιερείς.

• Η διαχείρισηδιαχείριση τουτου πλεονάσµατοςπλεονάσµατος ήταν
αρµοδιότητα του ναού. Είχε ως
επακόλουθο την ανάγκηανάγκη µετρήσεωνµετρήσεων καικαι
καταγραφήςκαταγραφής..



Γένεση γραφής και µέτρησης
• Η γραφή και η

µέτρηση δεν
γεννήθηκαν
ξαφνικά και
αυθόρµητα.

• Υπήρξε µια ιστορική
περίοδος επώασης.



Ενθυµήµατα (Tokens)
• Στη Μέση Ανατολή
ήταν εν χρήσει, από
την 8η χιλιετηρίδα
π.Χ., µια σειρά µικρών
πήλινων
κατασκευασµάτων σε
διάφορα σχήµατα, 
όπως κώνοι, σφαίρες, 
κύλινδροι, τετράεδρα
και δίσκοι. 

• Αυτά τα
κατασκευάσµατα
ονοµάσθηκαν
ενθυµήµαταενθυµήµατα (Tokens).



Παραδείγµατα Ενθυµηµάτων

ΕνθύµηµαΕνθύµηµα ΣηµασίαΣηµασία τουτου

Ένα πρόβατο

Ένα κιούπι
Μπύρα

Ένα είδος
ενδύµατος

Ένα ψωµί



Εγγύηση της πιστότητας και του πλήθους
µιας οµάδας ενθυµηµάτων

• Στις συναλλαγές
δηµιουργήθηκε κάποια
στιγµή η ανάγκη ενός τρόπου
εγγύησης της πιστότητας και
του πλήθους µιας
καθορισµένης οµάδας
ενθυµηµάτων.

• Για το σκοπό αυτό
τοποθετούσαν τη
συγκεκριµένη οµάδα
ενθυµηµάτων µέσα σ’ έναν
πήλινο σφαιρικό “φάκελο”, 
που τον σφράγιζαν και
έβαζαν αποτυπώµατα του
περιεχοµένου του στο
εξωτερικό τους µέρος.



Αναπαράσταση των ενθυµηµάτων
στους πήλινους “φακέλους”

• Η αναπαραστάσεις στην
εξωτερική επιφάνεια του
“φακέλου” γινόταν είτε
πιέζοντας το κάθε
ενθύµηµα, πριν τοποθετηθεί
µέσα, για να αφήσει το
αποτύπωµά του είτε
πιέζοντας κατακόρυφα ή
πλάγια το δάκτυλο τόσες
φορές όσα ενθυµήµατα
υπήρχαν στο εσωτερικό.

• Αργότερα τη θέση των
αποτυπωµάτων πήραν οι
εγχαράξεις



Από τους “φακέλους” µε τα αποτυπώµατα
στις εγχαραγµένες πινακίδες

• Με τα αποτυπώµατα άρχισε
η αναπαράσταση των
ενθυµηµάτων. Έτσι άρχισε
να εµφανίζεται µια
καταγραφή τους, χωρίς την
άµεση παρουσία τους.

• Το επόµενο βήµα ήταν να
χρησιµοποιούνται µόνο οι
αναπαραστάσεις τους και
όχι τα ίδια τα ενθυµήµατα. 
Οπότε έχασε τη σηµασία
του ο “φάκελος” των
ενθυµηµάτων και τη θέση
του πήρε η πήλινη
πινακίδα.



Αποθήκευση, διαχείριση και
σφραγίδες



Πινακίδες όπου αναπαριστάνονται
ποσότητες από κάποια είδη

• Στα τέλη της 4ης χιλιετίας
π.Χ. άρχισαν να
εµφανίζονται επίπεδες
πήλινες πινακίδες όπου
καταγράφονταν οι
ποσότητες κάποιων
ειδών.

• Γύρω στο 3.200 π.Χ. 
άρχισε να
σχηµατοποιείται η πρώτη
µορφή της γραφής



Οι πρώτες παραστάσεις των
αριθµών στη Μεσοποταµία



Η πρώτη µορφή της γραφής

Κριθάρι Άνθρωπος Πουλί Βόδι ∆ένδρο Φοίνικας



Τρόπος γραφής



Ένα παράδειγµα απλή πινακίδας



Η εµφάνιση της σφηνοειδούς
γραφής

• Γύρω στο 2850 π.Χ. η πόλη Ουρ ισχυροποιήθηκε
και κυριάρχησε στην περιοχή.

• Τότε ο ναός απόκτησε µια ευρύτατη και
ισχυρότατη διαχειριστική αρµοδιότητα.

• Για τις αυξηµένες ανάγκες της γραφειοκρατίας, η
γραφή εγκατέλειψε τις καµπυλόγραµµες
εγχαράξεις στις πήλινες πινακίδες και υιοθέτησε
έναν τρόπο συνδυασµού µικρών γραµµών, που
είχαν το σχήµα της σφήνας.



Σφηνοειδής γραφή



Οι αριθµοί στη σφηνοειδή γραφή
• Την περίοδο 2350-2200 π.Χ. δηµιουργήθηκε
στη Μεσοποταµία η ακκαδική αυτοκρατορία
και εισήγαγε δύο καινοτοµίες στον διοικητικό
µηχανισµό:

• Την εσωτερική συνοχή των µονάδων
µέτρησης.

• Την αντικατάσταση των κυκλικών ή
κυκλοειδών παραστάσεων για τους αριθµούς
µε σφηνοειδή χαρακτήρες.



Οι αριθµοί στη σφηνοειδή γραφή.
Ένα παράδειγµα του 2100 µ.Χ.



Αριθµοί στη σφηνοειδή γραφή



Οι σφηνοειδείς αριθµοί µε
θεσιακήθεσιακή εξάρτησηεξάρτηση

• Από το 2100 µέχρι το 2000 π.Χ. έλαµψε, 
για τελευταία φορά, ο πολιτισµός των
Σουµερίων, µε επικεφαλής την 3η
δυναστεία της Ουρ.

• Στη δυναµική της διοικητικής
αναδιοργάνωσης, τότε, έγινε ένα
σηµαντικό βήµα στην αναπαράσταση των
αριθµών. Πρόκειται για την συντακτική
αρχή της θεσιακήςθεσιακής εξάρτησηςεξάρτησης.



ΘεσιακήΘεσιακή εξάρτησηεξάρτηση

14×60²+54×60+0 29×60²+56×60+50

Σύνολο: 1 ½ µάνα 3 ½ γκιν µείον 7 σε αργύρου
= 1  33  27  50
= 1×60³+33×60²+27×60+50



Παραδείγµατα θεσιακήςθεσιακής
εξάρτησηςεξάρτησης

48×60²+20×60+12


