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III .فً أمرٌكا عند شعوب الماٌاواألعداد  رقاماأل 
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 محمد شطب. د
 

ٌَّة) شعوب الماٌاأظهرت التنقٌبات بأن ل ، فً القارة األمرٌكٌة (الماٌاوٌون ولغتهم اللغة الماٌاو
ة بلدانالمناطق ذٌن تواجدوا فً لال ٌَّ من جنوب  هندوراس والسلفادور وأقسام ،ٌلزو ،غواتٌماالمثل  الحال

سنة قبل  3000 أكثر من لىإآثار تمتد  ،على إمتداد شواطىء المحٌط األطلسً والبحر الكارٌبًالمكسٌك، 
الكتابة  حٌث عرفواالمٌالد، وكان لدٌهم واحدة من الحضارات الزاهٌة التً عرفتها المجتمعات البشرٌة، 

ٌَّ  /البكتوغرامات) لها اإلشارات الالزمة ووضعوا التً تسمى أٌضاً بالهٌروغلٌفات، كما و، (ةالكتابة الصور
ٌَّة عند قدماء المصرٌٌن،   ات الخاصةشارضعوا اإلوورقام األ عرفوا كماهو علٌه الحال فً الكتابة الصور

ٌَّ و ،لها وٌم لهم اتقعدد من الوضع  تمكنوا منها فً حساباتهم ولووة، وتنامنفردزوها عن بعضها باسماء م
 .نذاكحٌاللذٌن عاصروهم ، وأفرٌقٌا سٌاآدون اإلحتكاك بشعوب 

 

تركت شعوب الماٌا آثارها المنقوشة على الحجر، مثل ما فعل السومرٌون وقدماء المصرٌون من 
القرطاس المصنوع من ورق التٌن البرّي، إال أنَّ هذا القرطاس لم ٌستطع للتدوٌن قبلهم، وإستخدموا 

 .واإلندثار لذلك تعرضت الكثٌر من آثارهم للتلف، عندهمالعالٌة مقاومة الرطوبة ودرجات الحرارة 
   

ًّ ا همنظام اٌعتقد ان شعوب الماٌا أوجدو القرن الثالث قبل عصرهم الذهبً الذي ٌمتد بٌن  فًلرقم
ًّ ، وهو نظام ٌختلف عن النظام والقرن الثالث بعد المٌالد المٌالد الستٌنً الذي إستخدمه الرقم
ًّ و النظام فً وادي الرافدٌن أٌون ٌالسومر فً وادي النٌل الذي إستخدمه قدماء المصرٌون العشري الرقم

ًّ إعتمدوا النظام  هم، ففً عدد من أنظمة الحساب المتداولة المتعارف علٌه حالٌاً و العشرٌنً، وذلك الرقم
امٌع وقسموا األعداد الى أربعة مجٌن، قدمالوعدد أصابع الٌدٌن الذي ٌمثل مجموع  20العدد إعتماداً على 

، فً كل طرف 5 ،القدمٌنكما هو الحال فً توزٌع أصابع الٌدٌن و أعداد فً كل مجموعة خمسة
، فً بداٌة المقال لذلك، كما تمت اإلشارة (صور/ بكتوغرامات)فقط  وإستخدموا لذلك ثالث إشارات

النقطة أو ي وكانت هذه اإلشارات مأخوذة من محٌطهم الجغرافً الذي تواجدوا فٌه، فاإلشارة األولى، أ
، ر  الدائرة، هً عبارة عن حبة الذ   ًّ من ساق بسٌط  اإلشارة الثانٌةوة، التً كانت مصدر غذائهم األساس

مصدر غذاء لهم من  ، الذي كان بدورهالمحارالنباتات التً كانت تغمر هذه المنطقة، وأخٌراً إشارة  نسٌقا
 .ن على ضفافهاالكارٌبً حٌث كانوا ٌنتشروالبحر األطلسً و المحٌط مٌاه

 ،5لى العدد عللداللة ( )والخط المستقٌم لى العدد واحد، ع للداللة () لدائرةاإستخدموا 

ف  د   وأثالث  وأمرتٌن  ةدائرال تكرار إشارةعند و ،للداللة على العدد صفر( )وإشارة المحار أو الص 
مرتٌن ستقٌم المالخط  إشارة وبتكرار ،4و  3و  2 األعداد ٌتم التعبٌر عن جنب بعضها البعضمرات  أربع

 .() 15و  () 10لٌصل الى  () 5ٌتضاعف العدد البعض  هافوق بعض ابعد تنظٌدهأو ثالث 
 

الواحدة من اإلشارات اإلشارة  حصلاعفة األرقام، حٌث تضنظام الطوابق لم ت شعوب الماٌاإبتدع
م على قٌمة جدٌدة تتكون من قٌمة اإلشارة المعنٌة بشكلها البسٌط مضروبة فً الرقفً كل طابق المذكورة 

والقٌمة  1 عن العددالواحدة دائرة القٌمة الحسابٌة لل تعبرو .كما سٌتضح ذلك فً الجداول المرفقة 20
  .5 عن العددالحسابٌة للخط المستقٌم 

 

للداللة  التً إستخدموها موازٌة لإلشارات السابقةأخرى  صور/ إستخدمت شعوب الماٌا إشارات
 1وبخاصة األعداد من بشكل عام،  للتعبٌر عن األعداد ناإلنسا رأسصورة فٌها  وضعوا ،على األعداد



خال من  منهاألسفل  كإال أن الف ،إنسانرأس عبارة عن فهً ، بإشارة ممٌزة 10، وحضً العدد 10الى 
الممٌزة  10لى إشارة العدد إ 9لى إ 3هٌكل لعظام الٌد، وبعد ضم إشارات األعداد من  اللحم، وتم ربطه مع
 . 19الى  13 من رات األعدادٌتم التوصل الى إشا

 

 :كما هو موضح فً الجدول التالً
 

 
 

نما هو إاألعداد،  التعكس من خالله اإلنسانرأس صورة ٌعتقد بأن شعوب الماٌا عند إستخدامها ل
ٌَّة تعٌش بٌنهمكٌفٌة  على أهمٌة األعداد وعلى اتعبٌرا منه ال بل إعتبروها  ،التعامل معها وكأنها أشٌاء ح 

 وتمتلدٌهم، العدد عشرون بمنزلة خاصة وحضً  .تتحكم برسم مصائرهمو ترافقهم اآلله التً بمثابة
 . ص بهاخ لفظ مفردمنح و ،اإلشارة الٌه عن طرٌق صورة للقمر

مستخدمة بذلك األعداد المختلفة إعتمدت شعوب الماٌا عملٌات الجمع والطرح لمواصلة عملٌاتها الحسابٌة 
 .الصحٌحة فقط

 

 ، عدد كبٌر من الشعوب األوربٌة واآلسٌوٌة عندتعمال مثل هذا النظام الحسابً العشرٌنً إس د  ج  و  
عدد من الجزر اإلسبانٌة والبرتغالٌة والبرٌطانٌة فً أوروبا لغات وتضمنت اللغات الفرنسٌة والدانماركٌة و

وشاسكً فً باكستان لغة اآلٌنو فً إحدى الجزر الٌابانٌة ولغة البورباإلضافة الى  فً القرون الوسطى
ٌَّة ة حتى القرن األول قبل المٌالد فً مقاطعة ، التً كانت معتمدواللغة الجورجٌة وكذا اللغة األتروسك

فمثال  .مفردات ألعداد هكذا نظام حسابً إتروٌن سابقاً والمسماة الٌوم بمقاطعة توسكانا فً جنوب إٌطالٌا،
، كما ٌقولون كلفظ مفرد 80ا لفظوبدال من أن ٌ 20*4 ناتقولون للثمانٌن أربع عشرٌٌ فً اللغة الفرنسٌة

ناقص ( 20*3)ثالث عشرٌنات ، 50وفً اللغة الدانماركٌة ٌسمون العدد  للتسعٌن أربع عشرٌنات وعشرة،
 .10ناقص  60، وهذا ٌعنً 20نصف ال 

 

ت وتابع ،ورصدت حركات الكواكب والنجوم المختلفة بشكل مكثف، إهتمت شعوب الماٌا بالفلك
 وكتبوا بها تقاوٌم دقٌقة جداً  ،مهمة مثل الخسوف والكسوف ودوران القمر وساعات اللٌل والنهار ظواهر

فً حٌاتهم  ذه الجداولها ومإستخدو معتمدٌن على جداول حسابٌة وضعوها نتٌجة لمالحظاتهم هذه،
ٌَّة ًّ بالشكل الذي ٌنسجم مع إهتمامهم الٌوم روا نظامهم الرقم  .كبالفلهذا ، وطوَّ

 

هذه تعتبر ، و19 الى ال الصفرمن  ألعداد المستخدمة عند شعوب الماٌاٌوضح الجدول أدناه كٌفٌة كتابة ا
ٌَّة فً نظامهم الرقمً اً أعداداألعداد    .أساس
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 12الى  صفراألعداد من  نَّ أوٌالحظ  .اسم خاص به عندهم األساسٌة ولكل عدد من هذه األعداد
مضافا  9لى إ 3فإنها مركبة من اسماء األعداد من  19لى إ 13من  األعداد سماءما اأ، فردةمال ائهااسملها 

ٌَّة  .مجدداً باسم مفرد 20بٌنما ٌنفرد العدد  10 عددالٌها اسم ال فً حٌاة كبٌرة ٌفسر ذلك بما لألعداد من أهم
إلى  13 وٌشٌر العدد إلى آلهة التضحٌات 2واحد إلى آلهة األرض، والعدد  هذه الشعوب، حٌث ٌرمز العدد

كانت السنة عندهم حٌث قوٌمهم السنوي، تإلى عدد أعوام القرن الواحد حسب  52والعدد مقدساتهم، عدد 
 .وغٌرهاعندهم،  إلى عدد آلهة اللٌل 400وٌرمز العدد ٌوماً،  20ٌساوي شهرا والشهر  18وي تسا
 

ب ع تختلف ألعداد عند شعوب الماٌا نالحظ بأنَّ تسمٌة اسماء ا تَّ فً النظام العشري فً عما هو م 
 11األسماء من و اسمائها المفردة، 10من صفر الى فً اللغة العربٌة  ألعدادل تكون حٌثاألعداد العربٌة، 

من خالل  20ٌكون اسم العدد و 10 عددمضافا الٌها اسم ال  9الى  1مركبة من اسماء األعداد من  19الى 
 .نٌعشراي من عشرة الى لٌظهر بصٌغة الجمع  10مضاعفة العدد 

 

 مضروبا بنفسه، دورا ممٌزاً فً 20ومضاعفاته، أي العدد  20الكبٌرة فٌلعب العدد أما فً األعداد 
ال)باسم مفرد خاص به  20وكما ٌنفرد العدد . النظام العددي وبالتالً اإلحصائً عند شعوب الماٌا ، (ك 

( ب ك) 8000، أي 20*20*20، وكذا العدد (باك) أٌضاً باسم مفرد خاص به 400، أي 20*20ٌنفرد العدد 
علٌه، كما ٌعكس موقعه فً ارتباطاً بالنظام العشرٌنً الذي بنً  20هذا ٌعكس قٌمة العدد . ومضاعفاتها

 .وضح فً الجدول أدناهمالعملٌات الحسابٌة المختلفة حٌن ٌتعلق األمر بمضاعفة الكمٌات كما هو 
  

، بل إستمروا بمواصلة 19عند العدد  الخاصة باألرقام لم تتوقف شعوب الماٌا فً وضع اإلشارات
هم، وبما أنهم إعتمدوا النظام العشرٌنً فقد إبداعهم هذا حتى تسنى لهم إبتداع الصفر وإعتماده فً حسابات

للعدد عشرٌن، تتكون من إشارة الصفر، أي المحار، المشار الٌها سابقاً  خاصةتمكنوا من وضع إشارة 

، وفً حال مواصلة العد تبقى 20ى القٌمة العددٌة ، وبذلك تحصل النقطة عل()وتوضع فوقها النقطة 
، وٌتضاعف هذا العدد كلما تضاعف عدد 20النقطة فً مكانها فوق إشارة المحار وتحتفظ بقٌمة مقدارها 

ٌَّة حتى ٌصل العدد إلى  20النقاط فً هذا الطابق، بحساب قٌمة  ، وكل نقطة منها 19لكل نقطة إضاف
التً توضع تحتها، اي فً موقع المحار الذي ٌشٌر الى الصفر، فتبقى  اما النقاط ،20مضروبة بالعدد 

 .19ال لى إ 1محتفظة بقٌمها األحادٌة، اي من ال 
 

 20إشارة العدد 

 

 
 

 االسم العدد االسم العدد

0 xix im 20 = 1x20 hun kal 

1 hun 40 = 2x20 ca kal 



2 caa 60 = 3x20 ox kal 

3 ox 80 = 4x20 can kal 

4 can 100 = 5x20 hoo kal 

5 hoo 120 = 6x20 uac kal 

6 uac 140 = 7x20 uuc kal 

7 uuc 160 = 8x20 uaxac kal 

8 uaxac 180 = 9x20 bolon kal 

9 bolon 200 = 2x5x20 ka hoo kal 

10 lahun 300 = 3x5x20 ox hoo kal 

11 buluc 400 = 1*20*20 hun bak 

12 lahca 800 = 2x20x20 ca bak 

13 oxlahun 1.200 = 3x20x20 ox bak 

14 canlahun 1.600 = 4x20x20 can bak 

15 hoolahun 2.000 = 5x20x20 hoo bak 

16 uaclahun 8.000 = 20x20x20 pic 

17 uuclahun 160.000 = 20x20x20x20 calab 

18 uaxaclahun 3.200.000 = 20x20x20x20x20 kinchil 

19 bolonlahun 64.000.000 = 20x20x20x20x20x20 alau 
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الذي ٌمثل أكبر عدد ٌمكن الحصول علٌه ، 399وهكذا تستمر كتابة األعداد حتى نصل إلى العدد 

فً الطابق الثانً مضافاً الٌه ( 19*20)أي حاصل ضرب  ،لثانًفً الطابق امن خالل عملٌة الضرب 
لذلك إبتدعوا الطابق  ،(19*1)أي حاصل ضرب ٌمكن الحصول علٌه فً الطابق األول،  عددأكبر 

لٌعبر هذا الطابق الجدٌد عن القٌمة ( 20*20)فً نفسه  20عبارة عن حاصل ضرب العدد  هوو، لثلثاا
ٌَّة  ، وهكذا تبدأ جولة جدٌدة من إمكانٌة توسٌع هم، وذلك إرتباطا بالنظام العشرٌنً المعتمد عند(400)العدد

مجموع مضافاً الٌه ( 19*400)، الذي ٌمثل حاصل جمع 7999، وعند بلوغ العدد العملٌات الحسابٌة
ٌتم اإلنتقال إلى الطابق الرابع، أي ما ٌعادل القٌمة العددٌة للطابق  ،399الطابق األول والثانً، أي العدد 

 8000، وبهذا تكون القٌمة العددٌة للطابق الجدٌد بقٌمة 20مضروباً بالعدد  400الثالث، التً تساوي 
  .الخ... 159999حٌن بلوغ العدد إلى ٌمكن أن تبدأ دورة جدٌدة  وهكذا
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، وفً  20*1( 20)فقط، وفً الطابق الثانً  (1)الواحدة فً الطابق األول تعنً ( )النقطة 

، وفً الطابق (5)تعنً فً الطابق األول ( )واإلشارة  .الخ...  (20*20*1)، اي (400) الثالث الطابق
 .الخ... 20*20*5أي  (2000) ، وفً الطابق الثالث20*5أي ( 100)الثانً 

مضروباً ه سبقذي زٌادة طابق جدٌد تجري معادلته بما ٌساوي قٌمة الطابق ال وهكذا فً كل مرة تتم فٌها
، 20*8000والطابق الخامس بقٌمة  8000، اي بقٌمة 20*400، اي ٌكون الطابق الرابع بقٌمة 20العدد ب

 .الخ...  160000اي بقٌمة 
 

أي بشكل رأسً ولٌس  ،األعداد من األعلى الى األسفل ،ها الحسابٌةفً عملٌاتكتبت شعوب الماٌا، 
بنفسه أوال  20عبارة عن حاصل ضرب العدد  هً ،ثابته ٌتضمن وحدات كبٌرة لوضعوا لهم جدوو أفقً،

، 8000، 400، 20، 1األعداد  بالنتٌجة التالٌة لتتكون 20 ٌضرب العدد فً كل مرتبةو( 20*20اي )
واألعداد التً ٌضعوها أمامها  هثابتوٌجري إستخدام عملٌات الضرب بٌن هذه الوحدات الالخ،  160000

ٌجري ترتٌب  القٌم من األعلى الى األسفل، فاألعداد ذات القٌمة العالٌة تحتل المرتبة كما  بشكل أفقً،
لَّم ، وبشكل ٌختلف عما هو متبع عندنا بشكل عمودي النتائجوبالتالً تجمع وتلٌها األقل قٌمة  األولى فً الس 

ددٌة التً ترافقه، حٌث تكتب األعداد جنب بعضها البعض، فقد إستخدموا فً النظام العشري والمرتبة الع
ل . وكتبوا النتائج فوق بعضها البعضالنظام العشرٌنً،  من إستخدموا الصفر كعدد فً العملٌات وهم أوَّ

 :كما هو موضح باألمثلة التالٌة مأعدادهالحسابٌة، وكانوا ٌكتبون 
  

 160000     
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 400     
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  5019( = 19*1( + )200=20*10( + )4800=400*12) هو عبارة عن 5019هذا ٌعنً أنَّ العدد 
  :بالشكل التالً عندهم ٌكتبو

 

 

 
 

 أما الطابق الذي ال ٌحتوي على أعداد معٌنة فتتم اإلشارة إلى ذلك من خالل وضع صورة المحار، 
 :كما ٌلً 40142العدد فمثال تجري اإلشارة إلى  .التً تعنً الصفر

 
 
 

 
 

المجموع  الماٌا، ٌكون العد عند فإذا حسبنا األعداد من األعلى إلى األسفل حسب ما هو معمول به فً نظام
 40142=2+140+0+40000(=1*2(+)20*7(+)400*0(+)8000*5: )على الشكل التالً

 

 :المصادر
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D8%AF+%Dhttp://de.search.yahoo.com/search?p=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%
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