
Τ α  µ α θ η µ α τ ι κ ά  σ τ ο υ ς  Σ ο υ µ έ ρ ι ο υ ς   
Ήδη  απ '  την  8η  χιλ ιετ ία  π .Χ .  οι  κάτοικοι  της  περιοχής  που  έµελλε  να  κατοικήσουν  οι  Σουµέριοι ,  
χρησιµοποιούσαν  ένα  σύστηµα  αριθµητικής  καταγραφής  βασισµένο  σε  µ ικρές  πήλινες  "µάρκες"  
( tokens),  τουλάχιστον  όσον  αφορά  στην  καταµέτρηση  γεωργικών  προϊόντων .  

Στην  εποχή  που  κατοικούν  την  περιοχή  οι  Σουµέριοι ,  τα  µαθηµατικά  φαίνονται  να  έχουν  ένα  
καθαρά  ωφελιµ ιστικό  χαρακτήρα ,  εξυπηρετώντας  τον  σκοπό  µ ιας  "αναδιανεµητικής  οικονοµ ίας"  
που  ήταν  υπό  τη  διεύθυνση  του  Ιερατείου .  Βέβαια  αυτό  δεν  αποκλείε ι  τη  κατοχή  και  χρήση  
γνώσεων  στον  τοµέα  των  Μαθηµατικών ,  σε  πιο  θεωρητικό  επίπεδο  και  για  µη -ωφελιµ ιστ ικούς  
σκοπούς ,  απ '  τους  ίδ ιους  τους  ιερείς ,  όπως  ακριβώς  φαίνεται  ότι  συνέβαινε  µε  κάθε  είδος  
γνώσης .  Αυτό ,  η  γνώση  ήταν  προνόµ ιο  ενός  κλειστού  ιερατικού  κύκλου  στα  πλαίσια  των  
Μυστηρίων  που  άνθησαν  και  στη  Μεσοποταµ ία .  Μόνο  οι  πρακτικές  όψεις  κάθε  επιστήµης  (όπως  η  
καταγραφή  προϊόντων  ή  ο  καταµερισµός  της  γης)  εκλαϊκεύονταν .  Αυτή  είναι  µ ια  όψη  που  συχνά  
οι  σύγχρονοι  αρχαιολόγοι  παραβλέπουν ,  θεωρώντας  κάθε  ανάπτυξη  γνώσης ,  αποτέλεσµα  
υλιστικών  και  πρακτικών  αναγκών  και  όχι  εφαρµογή  ενός  θεωρητικού  υπόβαθρου ) .  

Τα  αρχαιολογικά  ευρήµατα  της  Μεσοποταµ ίας  που  ήρθαν  στο  φως  τους  τελευταίους  αιώνες ,  
περιλάµβαναν  αρκετά  κείµενα  (χαραγµένα  πάνω  σε  πήλινες  πινακίδες )  που  αφορούσαν  στις  
γνώσεις  των  λαών  της  περιοχής  για  τα  Μαθηµατικά .  Η  σφηνοειδής  γραφή  των  πινακίδων  αυτών  
αποκρυπτογραφήθηκε  στα  µέσα  του  19ου  αιώνα  απ '  τον  γερµανό  G.F. Grotefend  (1775-1853) 
και  τον  άγγλο  ταγµατάρχη  H. Rawlinson  (1810-1895). 

Από  τ ις  περίπου  µ ισό  εκατοµµύριο  πήλινες  πινακίδες  σφηνοειδούς  γραφής  που  έχουν  βγει  στο  
φως  σχεδόν  500  είναι  αυτές  που  έχουν  άµεσο  µαθηµατικό  ενδιαφέρον .  Οι  πινακίδες  αυτές  
βρίσκονται  σε  συλλογές  σε  διάφορα  µουσεία  της  Ευρώπης ,  των  Η .Π .Α .  καθώς  και  στο  
Αρχαιολογικό  Μουσείο  της  Βαγδάτης .  Αργότερα ,  στα  τέλη  της  δεκαετίας  του  1930, τα  µαθηµατικά  
αυτά  κείµενα  άρχισαν  να  αποκρυπτογραφούνται  απ '  τον  αυστριακό  Ο t tο  Neugebauer (1899-
1990),  κορυφαίο  ερευνητή  των  µαθηµατικών  και  της  αστρονοµ ίας  της  Μεσοποταµ ίας .  Αν  και  οι  
περισσότερες  πινακίδες  χρονολογούνται  στην  εποχή  της  Βαβυλωνιακής  αυτοκρατορίας ,  ωστόσο  
είναι  γνωστό  ότι  οι  γνώσεις  της  εποχής  αυτής  αποτελούν  κληρονοµ ιά  και  µετεξέλιξη  των  
σουµεριακών  µαθηµατικών .  

Φαίνεται  λοιπόν  ότι ,  βρισκόµαστε  µπροστά  σ '  ένα  υψηλό  επίπεδο  µαθηµατικών  γνώσεων  που  
βασίζεται  σε  ένα  αριθµητικό  σύστηµα  µε  βάση  τον  αριθµό  60 ,  αν  και  στα  "ψηφία"  φαίνεται  η  
πρακτικότητα  του  αριθµού  10 .  Δύο  σύµβολα ,  η  απλή  κατακόρυφη  σφήνα  που  παριστάνει  τη  
µονάδα  (1) και  η  διπλή  σφήνα  που  παριστάνει  τη  δεκάδα  (10),  αποτελούν  τα  µοναδικά  "ψηφία"  
του  συστήµατος  αυτού  το  όποιο  ήταν  θεσιακό ,  δηλ .  η  αξία  ενός  ή  περισσότερων  ψηφίων  
καθορίζονταν  απ '  τη  θέση  που  αυτό  κατείχε  µέσα  σ '  ένα  αριθµό .  Οι  αριθµοί  απ '  το  1 ως  το  59 
σχηµατίζονται  µε  συνδυασµό  των  δύο  βασικών  συµβόλων  και  αριθµοί  απ '  το  60 και  πάνω  
γράφονται  σαν  δυνάµεις  του  60. 

Αυτό  είναι  εύκολο  να  το  κατανοήσουµε  στο  δικό  µας  δεκαδικό  σύστηµα ,  το  οποίο  είναι  επίσης  
θεσιακό .  Για  παράδειγµα  στον  αριθµό  1858, το  πρώτο  "8" αναφέρεται  σε  εκατοντάδες  (102),  ενώ  
το  δεύτερο  "8" σε  µονάδες  (100).  Όµοια  κάθε  ψηφίο  φανερώνει  µ ια  αξία  πολλαπλάσια  κάποιας  
δύναµης  του  δέκα  (10),  ανάλογα  µε  τη  θέση  που  κατέχει  µέσα  σ '  ένα  αριθµό .  Το  ίδ ιο  συµβαίνει  µε  
τους  σουµεριακούς  αριθµούς ,  µόνο  που  η  βάση  είναι  ο  αριθµός  60. Μάλιστα  ένα  σύµβολο  µπορεί  
να  αναφέρεται  και  σε  αρνητικές  δυνάµεις  του  60 (π .χ .  60-2 για  το  1/600) οι  οποίες  χρησίµευαν  
όπως  και  σήµερα  για  της  υποδιαιρέσεις  της  µονάδας ,  αλλά  και  στην  τέλεση  της  πράξης  της  
διαίρεσης  (η  διαίρεση  α  /  β  ισοδυναµούσε  µε  τον  πολλαπλασιασµό  α  β -1).     

Μπορεί  η  χρήση  ενός  60αδικού  συστήµατος  να  φαντάζει  σήµερα  περίεργη ,  αλλά  ας  
σκεφτούµε  ότι  οδήγησε  τους  Σουµέριους  και  αργότερα  τους  Βαβυλώνιους  στη  µέτρηση  του  
χρόνου  µε  βάση  κύκλους  διαιρεµένους  σε  60 µονάδες ,  τρόπο  που  χρησιµοποιούµε  ακόµα  
και  σήµερα  (1 ώρα  = 60 λεπτά  = 3600 δευτ /πτα) .  Επίσης  οδήγησε  τους  Σουµέριους  στο  να  
χωρίσουν  τον  κύκλο  σε  360ο  και  κάθε  µοίρα  σε  60 λεπτά .  Έτσι  ο  αριθµός  60 αποτελεί  εδώ  
και  5.000 χρόνια  τουλάχιστον  τη  βάση  µέτρησης  των  κύκλων  του  Χώρου  και  του  Χρόνου ,  
δίνοντάς  τους  µ ια  µυστηριακή  βάση ,  αφού  ο  κύκλος  θεωρούνταν  τόσο  απ '  τους  Σουµέριους  
ιερείς  όσο  και  στα  Ιερά  Μαθηµατικά  των  Πυθαγορείων ,  σαν  το  σύµβολο  του  σύµπαντος  και  
της  ολοκλήρωσης  της  Ζωής .  

Άλλο  χαρακτηριστικό  του  αριθµητικού  συστήµατος  είναι  η  έλλειψη  υποδιαστολής ,  κάτι  που  
γενικά  θα  µπορούσε  να  επιφέρει  σύγχυση  (π .χ .  τα  ψηφία  4321789 θα  µπορούσαν  να  
αναφέρονται  στον  αριθµό  4.321.789 αλλά  και  στον  43.217,89). Το  πρόβληµα  αυτό  φαίνεται  
ότι  παρακάµπτονταν  απ '  τα  συµφραζόµενα  στο  κείµενο  που  περιέχονταν  ο  αριθµός .  Επίσης  
παρείχε  ευελιξ ία  αφού  στις  αριθµητικές  πράξεις  όλοι  οι  αριθµοί  αντιµετωπίζονται  ως  
ακέραιοι  (Το  ίδ ιο  συµβαίνει  σήµερα  µε  τους  δεκαδικούς  αριθµούς .  Ο  πολλαπλασιασµός  τους  
γίνεται  σαν  να  είναι  ακέραιοι  αριθµοί  και  το  µόνο  που  χρειάζεται  είναι  να  τοποθετηθεί  στο  
τέλος ,  µετά  την  εκτέλεση  του  πολλαπλασιασµού ,  η  υποδιαστολή  στην  κατάλληλη  θέση) .  



Το  µόνο  χαρακτηριστικό  που  φαντάζει  σαν  µειονέκτηµα  είναι  η  έλλειψη  συµβόλου  για  τον  
αριθµό  "µηδέν".  Φανταστείτε  τη  σύγχυση  που  θα  προέκυπτε  σήµερα  αν  για  να  γράψουµε  τον  
αριθµό  δέκα ,  θα  έπρεπε  να  σηµειώσουµε  απλά  "1".  Το  "1" θα  µπορούσε  να  συµβολίζει  µ ία  
µονάδα  αλλά  και  µ ία  δεκάδα ,  µ ία  εκατοντάδα ,  µ ία  χιλιάδα  κ .ο .κ .  

Άλλο  στοιχείο  ήταν  η  χρήση  κειµένων  πινάκων  για  την  αποφυγή  µακροσκελών  υπολογισµών  
(όπως  ο  σηµερινός  πίνακας  της  προπαίδειας) .  Έχουν  ανακαλυφθεί  πίνακες  αντίστροφων  
(χρήσιµοι  στις  διαιρέσεις) ,  πίνακες  τετραγώνων ,  κύβων  και  κυβικών  ριζών ,  ακόµα  και  
πίνακες  µε  τ ις  τ ιµές  των  παραστάσεων  της  µορφής  α2 + β3, για  διάφορες  τ ιµές  των  α  και  β .  
Μια  τέτοια  γνωστή  πινακίδα  είναι  η  "Pl imptοn 322", η  οποία  περιέχει  τ ις  γνωστές  
"πυθαγόρειες  τριάδες",  δηλ .  τριάδες  αριθµών  που  ικανοποιούν  τη  σχέση  β2 + γ2 = α2, δηλ .  
τη  σχέση  που  συνδέει  τ ις  κάθετες  πλευρές  και  την  υποτείνουσα  ενός  ορθογωνίου  τριγώνου .  

Το  ότι  η  χρήση  των  αριθµητικών  µεθόδων  δεν  περιορίζονταν  σε  εµπορικούς  και  
οικονοµ ικούς  σκοπούς ,  αλλά  προχωρούσε  σε  θεωρητικό  επίπεδο  µέσα  από  µ ια  εκπαιδευτική  
διαδικασία ,  φαίνεται  απ '  την  αρχαιολογική  ανακάλυψη  πολλών  προβληµάτων  που  απαιτούν  
τη  χρήση  εξισώσεων  για  την  επίλυσή  τους .   Χαρακτηριστικό  είναι  το  παρακάτω  πρόβληµα .  
Είναι  ένα  απ '  τα  22 προβλήµατα  που  περιέχονται  στην  πινακίδα  "YBC 4652" .   

"Βρήκα  µ ια  πέτρα .  Δεν  (τη)  ζύγισα .  Αφαίρεσα  το  ένα  έβδοµο .  Πρόσθεσα  το  ένα  ενδέκατο .  
Αφαίρεσα  το  ένα  δέκατο  τρίτο .  (Τη)  ζύγισα :  1 ma-na. Ποιο  ήταν  το  αρχικό  βάρος  της  πέτρας ;"  
Η  απάντηση  στο  πρόβληµα  αυτό  (1 ma-na, 9½  g in, 2½  se) θα  προέκυπτε  σήµερα  µε  την  
λύση  της  εξίσωσης  :   (x -  x7 ) + 111 (x - x7 ) -  113 [111 (x - x7 )]  = 1, όπου  x είναι  το  αρχικό  
βάρος  της  πέτρας  

Η  Γεωµετρία  

Η  σουµεριακή  γεωµετρία  περιλάµβανε  τον  υπολογισµό  των  εµβαδών ,  όγκων  και  µετρικών  
σχέσεων  σε  τρίγωνα  και  τραπέζια .  Γνώριζαν  να  υπολογίζουν  το  εµβαδόν  του  ορθογωνίου  
και  του  ορθογωνίου  τριγώνου  και  απ '  αυτά  και  άλλων  σχηµάτων .  Υπολόγιζαν  επίσης  σωστά  
τους  όγκους  πρισµάτων  και  κυλίνδρων .  Για  τους  υπολογισµούς  σε  κύκλους  και  κυλίνδρους  
χρησιµοποιούσαν  την  προσέγγιση  π  = 3. 
Όπως  αναφέρθηκε  παραπάνω ,  η  πινακίδα  "Pl imptοn 322", δείχνει  ότι  µπορούσαν  να  
υπολογίσουν  την  υποτείνουσα  ενός  ορθογωνίου  τριγώνου  µε  όµοιο  τρόπο  µε  το  
"Πυθαγόρειο  θεώρηµα".  

Το  ότι  τα  Μαθηµατικά  και  οι  Γεωµετρία  ήταν  όχι  µόνο  θεωρητικές  επιστήµες ,  αλλά  
εφαρµόσιµες  και  στην  πράξη ,  αντικατοπτρίζεται  στην  Αρχιτεκτονική  τους  που  ύψωσε  
κλιµακωτές  πυραµ ίδες  (ζιγκουράτ)  και  µεγαλοπρεπείς  ναούς .  

 
 

 


