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 )و ( 

  احملتوي سفهر

   

  الصفحة  احملتوي  

  ط  قائمة األشكال  

  ف  قائمة اجلداول  

  ت  مقدمة الترمجة  

  ذ  تقدمي الكتاب األجنيب  

  أأ  الشكر والتقدير  

 . اليب واملصادرساملدى واال : الفصل األول  

  .  فيهاتوالرياضي القدمي العراق :املوضوع  ١,١
  .ةرياألشوالرياضيات  حتليل:  القطع األثرية ١,٢
 .االجتماعياملادية والتاريخ النسبية و: ات  السياق١,٣

٤٢ -١  
  

  . الثالثةاأللفيةما قبل منتصف :  الثاين الفصل  
          .دالئلالاخللفية و ٢,١
  .الدولة الكمية وبزوغ إدارة ٢,٢
  .التعداد والتجريد ٢,٣
   .بصريةوالثقافة ال، اهلندسةوالتناظر،  ٢,٤
  .الصةاخل ٢,٥

٨١ - ٤٣  

  . الثالثةاأللفيةأواخر  : الفصل الثالث  
   .الدالئلاخللفية و ٣,١
 لفظيالتمثيل البصري وال :اتسارواخلطط وامل اخلرائط ٣,٢
   . املكانيةاتللعالق

١٢٨ - ٨٣  



 )ز ( 

  الصفحة  احملتوي  

  .التنبؤواملقاييس ، و، التقدير التقرييب: حساب الوقت واجلهد ٣,٣
  .)ستيينوفق نظام العد ال(كانية الستينية تطوير نظام القيمة امل ٣,٤
  .اخلالصة ٣,٥

  الثانية األلفيةمطلع  : الفصل الرابع  

   .الدالئلاخللفية و ٤,١
 اتتعليم الرياضي : تذكرالوالضرب، عملية و، اسعلم القي ٤,٢

  .بدائيال
  .اتواملربع اتاملقلوبالصور ،  واتالكلم ٤,٣
  .امللكية األيديولوجياو، والعدل ، اسالقي ٤,٤
  .اخلالصة ٤,٥

١٩٤ - ١٢٩  

  .ةأشوري:  الفصل اخلامس  
   . اخللفية والدالئل٥,١
يف ) العد املستخدم يف القصور(والبالطي التجاري عد  ال٥,٢

  .وىلة األاألشورياحلضارة 
جود يف التقدير الكمي املو: حتديد الزمنو عد الرؤوس، ٥,٣

  .النقوش والوثائق امللكية
  .)األريو(ة احلديثة  ياألشوريف احلضارة عددية املعاجلة ال : ٥,٤
  . اخلالصة٥,٥

٢٣٣ - ١٩٥  

  . الثانيةاأللفية أواخر  :الفصل السادس  
   . اخللفية والدالئل٦,١
   .يف جنوب بابلبة اجلدولية اساحمل ٦,٢
    .م يف مشال بابل وسجالاألراضيالقائمني مبسح ٦,٣
ديب يف ملحمة جيلجامش أ الكمية كشعار ات التقدير٦,٤

٢٨٤ - ٢٣٥  



 )ح ( 

  الصفحة  احملتوي  

Gilgamesh.  

  . اخلالصة٦,٥
  األلفية األوىلمطلع  : الفصل السابع  

   . اخللفية والدالئل٧,١
 إنشاء وتشكيل املنهج املطبوع لأللفية : املكتبات واملدارس ٧,٢

  .األوىل
يف منتصف  عند االسر احلضرية عدال: االقتصاد املرتيل   ٧,٣

   .األلفية األويل
  .واملهنيةحترافية احلفاظ علي االو، اس املنازليق  ٧,٤
   .اخلالصة  ٧,٥

٣٢٧ - ٢٨٥  

   األوىلاأللفيةأواخر  :الفصل الثامن  
   . اخللفية والدالئل٨,١
   يف خدمة علم الفلكاتالرياضي:  بابل٨,٢
  وإكور زاكرياورتا أسر شاجنو نين: األمخينية  أروك٨,٣
   . ليكي أونيينوسني هرتور سأ: األروكية  السلوقية ٨,٤
   . اخلالصة٨,٥

٤٠٧ - ٣٢٩  

  ة امتخ:  عاسالفصل الت  
 يف العراق اتثالثة آالف عام من الرياضي:  الصورة الكربي ٩,١
   .القدمي
   .ديث القدمية يف العامل احلات الرياضي٩,٢
   .التمثيل والتأويل والترمجة،:  القدميةات يف داخل الرياضي٩,٣
   . واجلماعةاتمع، والتاريخ،:  القدمية ات يف عوامل الرياضي٩،٤
   . اخلالصة٩,٥

٤٤٧ - ٤٠٩  



 )ط ( 

  الصفحة  احملتوي  

  املالحق 

  ٤٥٦ – ٤٤٩   .اسنظم القي: امللحق أ   

  ٥٣٠ – ٤٥٧   .األلواح الرياضية املنشورة: امللحق ب   
  ٥٩٦ – ٥٣١    .اهلوامش واحلواشي  

  ٦٧٧ – ٥٩٧   .املراجع  

  ٧٠٢ – ٦٧٩  . )اللوحات الرياضية(لواح فهرس األ  
  ٧٢٦ – ٧٠٣  .فهرس املوضوعات  

  ٧٥٥  - ٧٢٧  ). اجنليزي–عريب (ثبت املصطلحات   
  ٧٧٨ -  ٧٥٦  ). عريب–اجنليزي (ثبت املصطلحات   

      

  

   



 )ي ( 

  قائمة األشكال

  الصفحة  الشكل  

  اكتشاف أماكن وتوضح القدمي، األوسط الشرق خريطة ١,١ الشكل  
 املسماري باخلط اتالرياضي هايعل تكتب اليت األلواح

  

 العصر يف مسمارية لوحة مكتوب على رياضي رينمت ١,٢ الشكل  

 ). (2N-T 30=IM 57828القدمي البابلي

  

   بقلم   الصلصال من لوح على املسمارية الكتابة ١,٣ الشكل  
 .تدريبان إلجياد مساحة املربع يف العصر البابلي القدمي: ١,٤ الشكل  

(CBS 3551, UET 6/2 211)   

  

، مدينة II.1، املستوي TBنطقة  مب”House B“ مرتل ١,٥الشكل   
  . ١٩٤٨عام ا ات حفرينيبور البابلية القدمية، اليت مت

  

املواقع اليت ورد ذكرها يف هذا الفصل، واليت تشمل املواقع : ٢,١الشكل   
 الرابعة األلفية واخرألتمي  ا األلواح الرياضية اليت تناكتشفتاليت 

  . الثالثةاأللفيةوبداية 

  

تنتاج سمسألة ال.  الرياضية املعروفةاتأحد أقدم التدريب: ٢,٢الشكل   
مساحة حقل مربع غري متساوي األضالع، ينتمي للفترة األوروكية يف 

  (W 20044,20).  الرابعةاأللفية أواخر

  

بية صغرية مصنوعة من الصلصال، مت اس حماتمسكوك: ٢,٣الشكل   
شمال باحلجري احلديث يف فترة العصر " سايب أبياد"تخراجها من قرية اس

  سوريا

  

مدينة . ة الرابعاأللفيةألواح طبع عليها رموز مسكوكة يف : ٢,٤الشكل   
 .  يف سوريااتهابيوبا كابريا يف فرع الفر

  

   من البرية موزعة على أنواعألربعة " أويل"حساب : ٢,٥الشكل   



 )ك ( 

  الصفحة  الشكل  

  الرابعة مبدينة أوروك يف جنوباأللفية واخررمبا تعود أل. املوظفني

  .(MSVO 3.6). العراق
احلساب الثانوي لكمية الشعري والشعري اروش الالزم : ٢,٦الشكل   

 أواخرترجع إىل قد .  من البرية املوزعة على املوظفنيأنواعري أربعة ملتخ

  (MSVO 3.11).  الرابعة مبدينة أوروك يف جنوب العراقاأللفية

  

 خمتلفة حلساب اتوحد بني اتمترين تربوي مفصل للعالق: ٢,٧الشكل   
 األلفية أواخررمبا تعود إىل .  احلبوب وأوعية البريةاس قيوأنظمةاحلبوب، 

  (MSVO 3.2). الرابعة مبدينة أوروك جنوب العراق

  

مزينة .  احلاكمة األوىل يف أورألسرةلوحة قمار من مقربة ا: ٢,٨الشكل   

  (BM ANE 120834). بأشكال تناظرية

  

مبتكرة على ظهر قائمة إدارية من مدينة ماري  اترسوم: ٢,٩الشكل   
 يف سوريا قرب احلدود اتالبابلية القدمية، اليت تقع على فرع الفر

  ).A 2541-رسم على خلفية اللوحة. (العراقية

  

. جمموعة من املسائل اهلندسية يف العصر البابلي القدمي: ٢,١٠الشكل   

)BM 15285.(  

  

رة إنكا من بريو جببال األنديز، رسم تفاصيلي عن ست: ٢,١١الشكل   

 Dumbarton). ( منسوجة بتصاميم متناظرةاتوهي مكونه من مربع

Oaks B-518. PT, detail  

  

األماكن اليت ذٌكرت يف هذا الفصل، واليت تشمل أماكن : ٣,١الشكل   
  . الثالثةاأللفية أواخرفة من و الرياضية املعرات اللوحاكتشاف

  

  / ضية سارجونية حول إجياد أقصر جوانب حقل مسألة ريا: ٣,٢الشكل   



 )ل ( 

  الصفحة  الشكل  

 (PUL 31).  إكو-١

غري احة األشكال املربعة مترين رياضي سارجوين إلجياد مس: ٣,٣الشكل   

   (1st L 2924). نتظمة، وهو مصمم كي يبدو وثيقة مسح حقيقيامل

  

ور قرب كركوك يف مشال اسخريطة ملنطقة حول ج: ٣,٤الشكل   

 (SMN 4172).  فترة ما يف احلقبة السارجونيةالعراق، مت رمسها يف

. 

  

 قبل امليالد، باإلضافة إىل جدول ٢٠٤٥خمطط حقل عام : ٣,٥الشكل   

   (YBC 3900) .حديث إلعادة البناء

  

شكل هندسي من احلقبة السارجونية، مت حتديد أطوال : ٣,٦الشكل   

  (IM 58045). اخلطوط به

  

 إجياد مساحة دائرة، مل يتم اإلشارة مترين بابلي قدمي حول: ٣,٧لشكل ا  

  (.YBC 7302). إىل نصف القطر أو املركز

  

حساب سنوي لتسجيل العمل الذي أداه العمال الزراعيون : ٣,٨الشكل   

  .AO 5676). ٢٠٣٦اللوحة من مدينة أوما للعام . نينسو-لدى أور

  

 مسودة  بنظام القيمة الستينية املكانية، علىات نقوش احلساب٣,٩لشكل ا  

  (YBC 1793).  قبل امليالد٢,٣٩حلساب الفضة املكتوب يف عام 

  

. جدول األرقام العكسية بالفترة األورية الثالثة مدينة أوما: ٣,١٠الشكل   

(BM 106425)  

  

األماكن اليت وردت يف هذا الفصل، وتشمل أماكن : ١..٤الشكل   
  . البابلية القدميةات اللوحاكتشاف

  

   . ضرب مسهب على لوحة النموذج الثالث جدول٤,٢الشكل   



 )م ( 

  الصفحة  الشكل  

(Ashmolean 1922. 178) 

 املشار إليها يف حل املسألة باللوحة اللصقإجراء القص و: ٤,٣الشكل   

YBC 4663(8).  

  

 يف مدينة نيبور، ويوضح األماكن اليت Fخمطط للمرتل : ٤,٤الشكل   
  . وصناديق إعادة التدويراتوجد ا املنقبون اللوح

  

، حتتوي على جدول Fلوحة من الصنف الثاين من املرتل : ٤,٥ الشكل  
 ات، وقائمة بالسع)مت حمو نسخة الطالب(مسهب على وجه اللوحة 

  .(3N-T 594=IM 58573). املختلفة على ظهر اللوحة

  

. سني- كتبها واراداتلوحتان من الصنف الثالث للوح: ٤,٦الشكل   

(YBC 4700, YBC 4701)   

  

    .إلجياد العدد املنتظم الستيين املقلوبصق جراء القص واللإ: ٤,٧الشكل   
.  توضح مترين قام به طالب إلجياد قطر مربعIVلوحة : ٤,٨الشكل   

(YBC 7289).  

  

 كتبها معلم وحتتوي على مقاييس للمسائل عن ةقائم: ٤,٩الشكل   

 (.Plimpton 322)  . تاألقطار واملستطيال

  

يظهر ) .١٧٦٠c(انون امللك محورايب تفاصيل مسلة ق: ٤,١٠الشكل   
  .  وهو مينحه رموز امللكية-إله العدل–مشش 

  

 تظهر (C. 2100)ناما -تفاصيل مسلة للملك أور: ٤,١١الشكل   
  . وحبل ملفوفاس وهي متنحه قصبة قي- إهلة القمر-سني-نانا

  

تفاصيل لوحة جدارية حبجرة العرش ملاري : ٤,١٢الشكل   

(c.1765) ب امللك رموز امللكيةعاإلهلة ، حيث تظهر شتار وهي.  

  



 )ن ( 

  الصفحة  الشكل  

 على ذكرها هذا الفصل، وتشمل كل سيأيتاملناطق اليت : ٥,١الشكل   
  .ةاألشوري الرياضية ات اللوحاكتشافمناطق 

  

يف القصر البابلي القدمي مبدينة ) ٢٤موقع (حجرة ختزين : ٥,٢الشكل   
درسية، أحيانا يشار مأشار إليه املنقبون عن طريق اخلطأ كحجرة . ماري

 .إليها يف األدب الثانوي على هذا النحو

  

 بابل القدمية مدينة - الرياضية بالترقيم العشرياتاحلساب: ٥,٣الشكل   

  .(M 7857). يف ظهر اللوحة٧٠و. ٩٠ الحظ رموز األعداد. ريام

  

تبدال املعادن من آشور، الدولة اس تمترين عن معدال: ٥,٤الشكل   

  .(Ass 13058k).ميةة القداألشوري

  

ب مدينة موزازير، كما هو موضح يف نسخة فالندن : ٥,٥الشكل   
  ).اآلنهو مفقود (حلجر من حصن سارجون 

  

ن الغنائم على لوحة خشبية معلقة على حجر يابان حيصاتك: ٥,٦الشكل   

  ).Burrell 28.33. (منحوت من قصور امللك آشوربانيبال يف نينفه

  

اكن اليت وردت يف هذا الفصل، وتشمل مواقع األم: ٦,١الشكل   
  . الثانيةاأللفية أواخر رياضية من ات لوحاكتشاف

  

 إنتو من مدينة نيبور أسرة اتحساب جمدول ألصول كاهن: ٦,٢الشكل   

  (CBS 3359) . قبل امليالد١٢٣٧

  

حساب جمدول لضرائب اخلراف واملاعز، بوزريش دجان : ٦,٣ الشكل  

 (HAM 73.0400).  قبل امليالد٢٠٢٨

  

 قبل ١٨٢٢حساب جمدول لعدة مدن يف مملكة الرسا، : ٦,٤الشكل   

  (YBC 4721) .امليالد

  

  سجل مسلة حجري، منح امللك ميلي شيبال األرض : ٦,٥الشكل   



 )س ( 

  الصفحة  الشكل  

  BM 90829).( . قبل امليالد١١٨٠اردو اسهل
خريطة توضح األرض اليت مينحها امللك نيوتش أدنيذار : ٦,٦الشكل   

  قبل امليالد١١١٥ لـنوسكو إبين عام األول

  

أمورو، رئيس مسجلي األرض وخادم امللك -ختم بريي: ٦,٧الشكل   
  كورجيزالو األول أو الثاين يف القرن الرابع عشر

  

املواقع اليت ورد ذكرها يف هذا الفصل، وتشمل أماكن : ٧,١الشكل   
   األوىلاأللفية الرياضية يف ات اللوحاكتشاف

  

. مسألة وحساب رياضي يف بابل احلديثة عن احلقول: ٧,٢الشكل   

  ) BM 78822وجه اللوحة(

  

عراق احلديثة، وحماصيل تنمو حتت النخيل البستان بلح يف : ٧,٣الشكل   
  وأراضي مزروعة يف املقدمة

  

    BM 46719). ( خريطة حقل بابلي، من بابل: ٧,٤الشكل   

 . بابل احلديثة من-1b -لوحة مدرسية من النوع: ٧,٥الشكل   

(Ashmolean 1924.1242.)  

  

إعادة بناء مرتل يف بابل احلديثة بناء على وصف له، : ٧,٦: الشكل  

 )، أعاد تشكيلها املؤلفAO 17648(اليسار 

  

اللوحة .  قبل امليالد٤٩٩خمطط مرتل يف بابل، مت رمسه : ٧,٧الشكل   

(BM 47437)  

  

.  يف بابلىل األواأللفيةمسودة خمطط مرتل من منتصف : ٧,٨الشكل   

 BM 46703)اللوحة (

  

أماكن تشمل األماكن اليت ورد ذكرها يف هذا الفصل، و: ٨,١الشكل   
   األوىلاأللفية أواخر الرياضية من ات اللوحاكتشاف

  



 )ع ( 

  الصفحة  الشكل  

    .نانكي يف بابلامتزاقورة : ٨,٢الشكل   
والوظيفة ) يف اليسار(تصوير حديث لوظيفة اخلطوة : ٨,٣الشكل   

  )يف اليمني(عرجة اخلطية املت
  

    .م. األوىل قاأللفيةبابل يف منتصف : ٨,٤الشكل   
يف املنتصف معبد ريش ومرتل .  أوروك األثريةتصميم: ٨,٥الشكل   

  .العلماء يف اجلنوب الشرقي
  

  املستوى الرابع، Ue XVIII/1مرتل علماء يف أوروك : ٨,٦الشكل   
  عائلة شاجنو نينتورا

  

املستوي الثالث : Ue XVIII/1رتل العلماء يف أوروك م: ٨,٧الشكل   
  . زاكريإيكوروالثاين، وهو ملك عائلة 

  

 ندنيت أنو من عائلة هرتو بأسرةشكل األختام اخلاصة : ٨,٨الشكل   
  .وجنله أنا كيبت وأنو أوباليت

  

 سني ليكي وجنله أنو أسرةشكل ختم ندنيت أنو من : ٨,٩الشكل   
  .بلشونو األول

  

    . مهنية بني علماء أوروك السلوقيةاتعالق: ٨,١٠ل الشك  
    إعادة بناء داخل وواجهة معبد ريش يف أوروك السلوقية: ٨,١١الشكل   
 أماكناألماكن اليت ذُكرت يف هذا الفصل باإلضافة إىل : ٩,١الشكل   

  . الرياضيةات اللوحاكتشاف
  

     .AO 8862 (1)التحلل اهلندسي هلريوب للوحة : ٩,٢الشكل   

 BM 34568 التحليل اهلندسي هلريوب للوحة: ٩,٣الشكل   

(9),(15)  
  

   II.5 األصول"ة أقليدس اس خمطط هيث لدر٩,٤الشكل  



 )ف ( 

  الصفحة  الشكل  

    II.5 األصولة إقليدس اس خمطط نيتز لدر٩,٥الشكل   



 )ص ( 

  الجداولقائمة 

  الصفحة  اجلدول  
   القدمي العراق يف اتللرياضي عامة نظرة ١,١ اجلدول  
   املسمارية اتالرياضي اكتشاف إعادة ١,٢ اجلدول  
   Dug أربعة رموز مسماريه تأخذ شكل القيمة ١,٣اجلدول   

    .ات البابلية القدمية للمربعاتاحلساب :١,٤اجلدول   
 من املنطقة B مت العثور عليها يف املرتل ات رياضيات لوح١,٥اجلدول   

TBمدينة نيبور يف بابل القدمية ،.  

  

     تناظريةاتة بني ثالث حضار مقارن٢,١اجلدول   
     تطور نظام العد احملدود٣,١اجلدول   
     الثالثةاأللفية تطور املقاييس ملنتصف ٣,٢اجلدول   
    . الرياضية املؤرخة من فترة بابل القدميةاتاللوح: ٤,١اجلدول   
 أثرية أللواح بابلية قدمية حتتوي على مسائل ات جمموع٤,٢اجلدول   

  رياضية
  

 من قوائم بابلية قدمية وجداول كتبها بعض اتجمموع: ٤,٣ اجلدول  
  .األشخاص

  

-بن سنيامانسم، -يت كتبها إشكرجمموعة من املسائل ال: ٤,٤اجلدول   
  .إقسام، يف وقت متأخر بسيبار البابلية القدمية

  

 التمارين اإلبتدائية يف نيبور ات ووظائف لوحات تنسيق٤,٥اجلدول   

  .Fاملرتل 

  

، لوحة من الصنف الثاين 3N-T 594=IM 58573 ٤,٦اجلدول   

  . Fباملرتل

  

    سني- واراداسجداول قي: ٤,٧اجلدول   



 )ق ( 

  الصفحة  اجلدول  
 F التعليمية املتقدمة يف املرتل اتت ووظائف اللوحا تنسيق٤,٨اجلدول   

  .ويف مناطق أخرى

  

، من مدينة الرسا ببابل Plimpton 322 قائمة اللوحة ٤,٩اجلدول   
  .القدمية

  

 يف لوحة تمن األعداد املقلوبة إىل املستطيال ٤,١٠اجلدول   

Plimpton 322) مع وجود تصحيح لألخطاء( 

  

 الزمنية اليت تسبق إعادة بناء معبد آشور طبقا ات الفتر٥,١اجلدول   
  ةاألشوريللمصادر 

  

ة األشوري غنائم من موزازير طبقا ملا ورد يف النقوش ٥,٢اجلدول   
  .اجلديدة

  

 إنتو أسرةب سنوي للكاهنة الكبرية والصغرية من  حسا٦,١اجلدول   
  .م. ق١٢٣٧مبدينة نيبور، 

  

 إنتو مبدينة أسرة حساب احلبوب للكاهنة الصغرية من ٦,٢اجلدول   
  .م. ق١٢٣٧نيبور، 

  

حساب جمدول لضرائب اخلراف واملاعز يف بوزريش : ٦,٣اجلدول   
   قبل امليالد٢٠٢٨دجان 

  

    . قبل امليالد١٨٢٢ن مملكة الرسا، حساب احلبوب م: ٦,٤اجلدول   
    إيا- أرادأسرة املساحة من موظفو٦,٥اجلدول   
، منوذج مترين مدرسي ١٩٢٤,١٢٤٢ Ashmolean  ٧,١اجلدول   

 بابلي من مدينة كيش

  

     أهوسونو ولوريندوألسرةالوثائق القانونية واملالية : ٧,٢اجلدول   
    زيب يف بابل العلمية لعائلة موشاتاللوح: ٨,١اجلدول   



 )ر ( 

  الصفحة  اجلدول  
نينتورا يف أوروك يف القرن - شاجنوألسرة علمية اتلوح:٨,٢اجلدول   

  .اخلامس
  

     هونزو يف أوروك السلوقيةألسرة علمية ات لوح٨,٣اجلدول   
مقارنة بني جدولني لألعداد املقلوبة من فترة متأخرة ملدينة : ٨,٤اجلدول   

  أوروك البابلية
  

 سني ليكي يونيين يف أوروك سرةأل علمية اتلوح: ٨,٥اجلدول   
  :السلوقية

  

     قانونية تذكر أنو بلشونواتلوح: ٨,٦اجلدول   
    : املهنية لعلماء أوروك السلوقيةات التسمي٨,٧اجلدول   
 من خالل AO 8861 (1) املسأله البابلية القدمية ٩,١اجلدول   

  ترمجتني

  

 BMلية املتأخرة  ترمجتان ملسائل رياضية يف الفترة الباب٩,٢اجلدول   

34568 (9), (15)   

  

 prepositionإقليدس، كتابه الثاين أصول تعراض اس ٩,٣اجلدول   

   من خالل ترمجتني-5

  

    بعض املقاييس األوروكية الفترة الثالثة A.1 :اجلدول  

     الثالثةاأللفيةبعض مقاييس  :A.2اجلدول   

     األوىلاأللفيةمقاييس : A.4اجلدول   

    :الفترة األورية الثالثة ومقاييس بابلية قدمية: A.3اجلدول   

 الرابعة األلفية الفترة األوروكية بأواخرمسائل رياضية من :B.1اجلدول   
  )الفترة األوروكية الثالثة(

  



 )ش ( 

  الصفحة  اجلدول  
 ) الرابعةاأللفية أواخر متارين رياضية قدمية أخرى من B.2اجلدول   

  ).أوروك الرابعة، الثالثة

  

    )IIIa األسرفترة (فارا  / ياضية من سوروباج رات لوحB.3اجلدول   

    ).IIIb األوىل األسر( الرياضية من آداب وإيبال ات اللوحB.4اجلدول   

ا، نيبور، وأماكن أخرى ، جريشوآداب مسائل رياضية من B.5اجلدول   
  يف سارجون

  

 الرياضية من الفترة ات أخرى من اللوحأنواع: B.6اجلدول   
  :السارجونية

  

    .ية من بابل القدميةاس جداول وقوائم قيB.8دول اجل  

    .لثة الثاألسرة رياضية من أور ااتلوح: B.7اجلدول   

    .ية من بابل القدميةاس جداول وقوائم قيB.8اجلدول   

قوائم وجداول حسابية بابلية قدمية نشرت أو مت التعرف : B.9اجلدول   
  .١٩٤٥عليها 

  

 منشورة أو مت التعرف اتدمية وخمطط بابلية قات حسابB.10اجلدول   
  .١٩٩٩عليها منذ 

  

    .١٩٩٩ مسائل بابلية قدمية وفهارس منشورة منذ B.11اجلدول   

    . رياضية من مملكة ماري ببابل القدميةاتلوح: B.12اجلدول   

    . رياضية آشورية قدمية من كانيش وآشوراتلوح: B.13اجلدول   

    ة الوسطي واجلديدةاألشوري اتفتر رياضية من الات لوحB.14اجلدول   

    .يت البابليةاس رياضية من كات لوحB.15اجلدول   



 )ت ( 

  الصفحة  اجلدول  
 عمرنا، - العصر الربونزيأواخر رياضية من ات لوحB.16اجلدول   

  .هازور وأوجاريت

  

بابل القدمية ووسط إالميت - رياضية من سوساات لوحB.17اجلدول   

 Haft Tepe/ كبناك

  

    ضية من الفترة البابلية احلديثة رياات لوحB.18اجلدول   

 رياضية بابل العصر املتأخر وبابل احلديثة من اتلوح B.19اجلدول   
 نيبور وسيبار ومناطق أخرى

  

     رياضية من أوروك، بابل الفترة املتأخرةات لوحB.20اجلدول   

     رياضية من العصر البابلي املتأخرات لوحB.21اجلدول   

 ات على نوع وفترة نشر  بعض اللوح نظرة عامةB.22اجلدول   
  املسمارية 

  

  

  



 )ث ( 

        مقدمة املرتجم  مقدمة املرتجم  مقدمة املرتجم  مقدمة املرتجم  
  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
  .أمجعني، وبعد

  
 من ثقافتها وحضارا، وأمة بال ماض هي أمة بال مستقبل، اًيعد تاريخ األمم جزء  

 الوطين اساإلحس املهمة اليت تسهم يف تكوين اإلنسانيةمم من فروع العلوم ة تاريخ األاسودر
 اًعد جزءت ؛ أمة يف سياق السلوك البشري هلاة احلضارية ألياتة املنجزاسدركذلك ف. وتعميقه

ة استم به األنثربولوجيا باعتبارها العلم الذي يبحث يف در وهو ما. يتجزأ من هذا احلراك ال
  . أمة من األممة ألياالجتماعيه عرب التاريخ اتلوك البشري ومنجزالس

 نقطة الوصل بني علم االنثروبولوجيا وتعليم وتعلم ؛اتة تاريخ الرياضياسدرمتثل و  
 احلضارية الرياضية ات بسرب أغوار املنجزاتن يف تاريخ الرياضيو، حيث يهتم الباحثاتالرياضي

 قرون طويلة من اجلهد اتحصاد منجزباعتباره م احلالية  تطور العلووإيضاحلألمم السالفة، 
  . ات يف خمتلف القاراإلنساين

 ملؤلفته" االجتماعي التاريخ: القدمي العراق يف اتالرياضي "والكتاب الذي بني أيديكم  
اليت ، ات العلوم والرياضيآثارتخصصة يف املؤرخة امل، Eleanor Robson روبسون ليانورإ

 ميثل هذا الكتاب طبيعة امعة كامربدج الربيطانية العريقة؛فة وتاريخ العلوم جب لفلستاذةأستعمل 
ة والتحليل تاريخ اسيتناول بالدرإذ ، اتنثروبولوجيا وتعليم الرياضيبني األاخلاصة العالقة 
 للعراق االجتماعي رصني يوضح التاريخ يوبولوجأنثر لوبأسب يف العراق القدمي اتالرياضي
بشكل عام، وشعوب  عند شعوب العامل اتة تاريخ الرياضياس أن در منرغمعلى الو. القدمي

قد حظيت باهتمام كبري من الباحثني عرب العامل، إال أن منطقة الشرق األوسط بشكل خاص 
يزيد أمهية هذا  وهذا ما.  العربيةاساتمنطقة الشرق األوسط مل تنل هذا االهتمام يف الدر



 )خ ( 

ا امن تاريخ الشعوب العربية، ويلقي الضوء على منجزالكتاب الذي يتناول حقبة مهمة 
  .  بعيون غربية حمايدةاتاحلضارية يف الرياضي

إىل وجود تاريخ فكري يتميز بالثراء والعمق للعراق بوضوح إن الكتاب يشري   
ة هذا التاريخ العميق مبا يؤدي إىل تشكيل مستقبل اسينبغي أن يثري الباحثني لدر القدمي، وهو ما

 سابقا وحاليا تنتهج اتيوضح هلم أن مجيع األمم والثقافحبيث  ، للطالباتيم الرياضيتعل
يوجد حل واحد  وأنه ال فهم احلياة والتعامل معها، ت ومداخل متنوعة يف حماوالاليبأس

صحيح فقط ألي مشكلة أو معضلة؛ بل هناك جمموعة متنوعة من احللول الصحيحة حبسب 
 اليوم علماً صحيحاً سيتغري كثرياً مع اسفالذي يعتربه الن. ة املختلفةاالجتماعياألطر الثقافية و

هلذا ينبغي أن نغرس يف نفوس املتعلمني .  وعلوم سابقةاتمرور الزمان، كما تغريت نظري
 ا جديدة يف التعليم والتعلم، دومناتالقدرة على املغامرة احملسوبة يف جتريب مداخل ونظري

نقص يستوجب اللوم والتقريع، بل باعتباره مدخالً لفهم أعمق اعتبار للخطأ بأنه عيب أو 
  .وجتريب حلول أخرى قد تكون أفضل

  
 اتإىل اعتبار التدريب) اتبيداجوجا الرياضي (اتأصول تعليم الرياضيوحالياً تتجه   

 فكرية حتقق اتن أو حتديوالرياضية على مر العصور ليست جمرد متارين صعبة يقدمها املعلم
 باإلجياب اليومية اسعقلية للطالب وفقط؛ بل هي أبعد من ذلك يف تأثريها على حياة الناملتعة ال

  .  قوية لصاحل اتمع وتطوير احلياة االقتصادية واتمعيةاتأو السلب، وأا أدو
  

 منتج ثقايف ات هو اعتبار الرياضياتكذلك فالتوجه الفلسفي اليوم يف تعليم الرياضي  
علي املفاهيم  اتتعليم الرياضيالتركيز يف ثقافياً، لذا يصبح من املنطقي وأا ليست حمايدة 

املوجودة يف  الرياضية ات أكثر من التركيز علي النظري؛ املستخدمة يف احلياة اليوميةاليبسواأل
 عن طريق االنتقال من جيل إيل جيل اليبسواألهذه املفاهيم الكتب املدرسية، حيث تكتسب 

  .  الرمسيليم املدرسي وليس عن طريق التع



 )ذ ( 

 الرياضية اليت شاعت يف العراق ات إذ يقدم املمارسيقدمه الكتاب بثراء؛ وهذا هو ما  
آالف عام قبل امليالد، مبا اليت تغطي فترة ثالثة وآكاد  بابل وسومر وأشور اتالقدمي يف حضار

 يف الفصول اترياضي هلذه الفترة وتوظيفها يف تعليم وتعلم الاتة تاريخ الرياضياس من درميكن
ية ات حيات ملهارقانتواال عالية من الفهم اتية اليوم، ويتيح الفرصة لتحقيق مستوياسالدر

  .متنوعة تستلزمها احلياة اليومية يف عامل الغد
 يساساألوختاماً هذا جهد حيتاج إىل عيون ناقدة تحسن وتطور منه ليحقق اهلدف   

نرجو أن يكونوا قادة اتمع يف غد بل  الذين نأمل ،اتضي الرياطالبنا اتوبنيف إفادة أبنائنا 
  .مشرق بإذن اهللا  يعيد لألمة العربية ريادا ومتيزها

 وعلى اهللا قصد السبيل،،،،،،،،
  املترجم

  



 )ض ( 

        التقديم التقديم التقديم التقديم 
حول العامل،  اتيالرياضعلماء  البابلية القدمية مبكانة فريدة لدي اتحتظى الرياضي  

د وتطور يتستند هذه املكانة اخلاصة على جترو. صيلة يف العامل أاتوذلك ألا أول رياضي
 الفيثاغورثية للوحة املسمارية اتركيب، والت٢ج التقرييب الدقيق للعدد اتالنوالنظام الستيين، 

 اتبني الرياضييف القرن العشرين  نيالباحثبعض قارن قد  و. Plimpton 322املشهورة 
، "مصر"  يفيف اململكة الوسطيوجدت  اليت ات والرياضي،عاصرة املات والرياضي،البابلية القدمية

مكانة حازت أا و، تفادة من األصابعسقواعد لالأكثر من جمرد أا هؤالء الباحثني واعتقد 
 ذا املوضوع اتاألشوريقد أعجب علماء و.  اإلغريقية القدميةاتمقارنة بالرياضي متقدمة

 االقتصادي االجتماعيو السائدة يف التاريخ الفكري تالالهتماملتعقده وهامشيته بالنسبة 
 اتواملوسوعالكتب املرجعية  ويةاس الدر يف الكتباتقلما تظهر الرياضيهلذا فو. للعراق القدمي

 اتعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من اللوحوذلك القدمية، النهرين اليت تتناول بالد ما بني 
  .  كميةاتان لبيتاملسمارية هي عبارة عن سجال

اه رد فعل طبيعي للطريقة اليت يقدم ا اخلرباء املعاصرون جترمبا يكون هذا االو  
 والفكري للعراق االجتماعيظهرت صورة جديدة تعتمد على منظور التاريخ وقد . عملهم
 اءخطأأم قاموا بو منتصف القرن العشرين يمؤرخبعض جهل وإمهال ناهيك عن . القدمي

 فقد كانوا يعملون من خالل خمطط فلسفي، قد . البابليةاتيل الداخلي للرياضيهائلة يف التحل
يبدو جذابا من الناحية الرياضية، لكنه غري مثمر ومل يستفد منه املؤرخون الذين تناولوا 

   .املوضوع
ضية اردة مثل األعداد  الرياوضوعات فلسفية جيدة تدعم وجود املسأستوجد   

لقد كان املؤرخون واملروجون . نا حوهلاات النظر عن معتقد، وذلك بصرفموعاتوا
 نظرهم ات البابلية القدمية رياضيون يف املقام األول، وهلم ميول واقعية أثرت يف وجهاتللرياضي
لذا .  الرياضيةاتالتقنيو األفكار اكتشاف باتوبناء عليه؛ قام بعض األفراد أو اموع. التأرخيية
الرياضية األفالطونية يف السجل التارخيي ومعادلة  اتاملكونلواقعية من أبسط املشاريع اتتضمن 
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وهكذا . التقنية املعاصرة ااتغالهلا باإلضافة إىل نظرياس املستخدمة لوصفها واتاملصطلح
على تتبع التشابه الرياضي عرب املكان والزمان؛ مثل البحث يف األمثلة التارخيية التركيز ينصب 

 العراق القدمي، تعثرت تلك احلركة الواقعية كنهج ات لكن بالنسبة لرياضي.لنظرية فيثاغورث
بعد حل رموز املصادر القدمية وإعادة كتابتها بترقيم و. تارخيي منتج يف منتصف القرن العشرين

لذا عاين هذا اال من الركود على مدار .  مل يكن هناك شيئ يستحق اإلضافة،رمزي حديث
  .عدة عقود
.  فلسفية وتارخيية جديدةات حركأتبدمن القرن العشرين  اتالسبعينيويف فترة   

 لتوضيح اًبرناجم Henk Bos & Mehertensرتن اهينك بوس وهوبرت موضع فقد 
 نفسها مبنية على اتأشار ديفيد بلور إىل أن الرياضيو واتمع، ات بني الرياضيالعالقة التارخيية

 ابتكرا مل تكتشف ولكن ات البنائية أن الرياضي يف حني تقول احلركة)١(.اجتماعية سأس
 اليبهأسكما أن اتمع مقيد من الناحية املهنية ف املنطوقة، ات، مثل اللغاجتماعية اتجمموع

 ميكننا اتطبقا للمجتمع العاملي املعاصر لعلماء الرياضيو.  رمسية جداًاملستخدمة يف التوافق
 ؛نيالواقعيمبن فيهم وجهة نظر األقلية، أا من رغم على الة االجتماعيأن احلركة البنائية القول 

يعترب مشروع التاريخ الواقعي مشروعا و. اتوسائل قوية لفهم تاريخ الرياضيإال أا متثل 
  . اتيعتمد على كشف ما عرفه القدماء عن الرياضيحيث وصفيا، 

مهماً  تعد جانبا  الرياضية الداخلية اليتاتيهدف إىل توضيح التطوراحلايل الكتاب و  
. الرياضية تاملعادالغري كاف لتحديد الصيغة اليت ظهرت ا وهذا ، اتيف تاريخ الرياضي

؛ ملاذا ختتار واالختيار واحمللية االختالفعلى تركز وجهة النظر البنائية التارخيية ونالحظ أن 
ريقة معينة خبالف  واألفراد أن تصف أو تفهم فكرة رياضية أو تقنية رياضية ما بطاتاتمع

 واملادي الذي يعيشون فيه على أفكارهم وتطبيقهم االجتماعيكيف يؤثر العامل وطرق أخرى؟ 
  .العملي؟

 - فيها كثري من األدلةاكتشفت واألماكن اليت اتفبدال من التأكيد على الفتر  
ى نظرة شاملة علألقي أن يف هذا الكتاب  اخترتفقد  - يف بابل القدميةابكمدارس الكت

 تاريخ ات الرياضية يف كل فتراتة الفكر واملمارساس واحلساب، باإلضافة إىل دراتالرياضي
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حاولت أن أخصص فصوال وقد . بالد ما بني الرافدين على مدار ثالثة آالف عام تقريبا
الرغم من أن ذلك يعين وذلك على ، )مخسة قرون ( عام٥٠٠ تغطيمتساوية تتناول فترة زمنية 

. تياواإلمرباطوري للملوك اس الزمنية التقليدية اليت تعتمد على التاريخ السيتا الفترامتداد
؛ وهي اتوجود فواصل بني تلك التقسيممع تمرارية س واالاالنسيابيةمن كبري قدر وهناك 

 اترساأل ال خيضع للعوائق الزمنية كما يف تاريخ اجتماعيفواصل فكرية ومفاهيمية وتاريخ 
لذلك فإن جتنب . دو أن اإلطار الزمين سيكون هو اهليكل الشامل للكتابيبفمع ذلك و. البابلية

جتاهل الوثائق املفردة سواء دون  البابلية كوحدة كاملة، اتجلة الرياضياه العام حنو معاجتاال
.  األوىلاأللفية الثانية قبل امليالد أو القرون األخرية من األلفيةكانت تنتمي للقرون األويل من 

ميكن لعلماء (؛ يبدأ الكتاب مبقدمة منهجية توضيحية ني متساوينيينقسم إىل قسمب وهذا الكتا
 اتالبداي  من الثاين إىل الرابعتغطي الفصول. ة تأرخييةامت، وخ) أن يتجاهلوهااتاألشوري
 ات واإلمرباطورياتعصر مدن الواليي مس اوم، الرافدينبالد ما بني يف لفترة األوىل املبكرة ل

 لبالد ما ةلفترة املتأخر من السادس إىل الثامن اتتناول الفصوليف حني صرية األجل، اإلقليمية ق
تركز الفصول على جنوب املنطقة بشكل و.  العظيمةاتبني الرافدين، وهو عصر اإلمرباطوري

آشوريا؛ وهي اجلارة الشمالية اليت تعاين من الضعف يف جمال  الفصل اخلامسويتناول خاص، 
  .احلساب

تبدال األعمال اسفهو ال يهدف إىل . ة شاملة هلذا االاسل هذا الكتاب درال ميث  
  العلوم الدقيقة يف العصور القدميةاملعنونة Neugebauer نيوجباور ةاساحلالية، مثل در

“The exact sciences in antiquity” املتخصصة احلديثة مثل اساتأو الدر 
 األطوال والعروض والسطوح: بـ املعنونة Jens Hoyrup  جينس هويربةاسدر

“Lengths, widths, Surfaces”عن  أنا يت اس أو در“Mesopotamian 

mathematics”)تعراض اخللفية اسعوضا عن ذلك يبدأ كل فصل يف الكتاب بو. )٢
مث ينقسم كل فصل بعد ذلك إىل ثالثة . التارخيية واملصادر الرياضية املنشورة واملتصلة باملوضوع

وخباصة (ية ات منها يركز على موضوع خمتلف يف عامل املدرسة، واإلدارة املؤسسأقسام، كل
كما مت دمج بعض تراجم املصادر الرئيسة من . ةاالجتماعي، والثقافة )ألرض والعملاقضايا 
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 : Princetonمع مطابع برنستون خالل السرد التارخيي، لكن معظمها يوجد يف مشاركيت 
“The mathematics of Egypt, Mesopotamia, China, India and 

Islam: a sourcebook”) املنشورة اليت تصل إىل اتتوجد جمموعة اللوحكما . )٣ 
  :  على املوقع-٢٠٠٦يف ديسبمر نشرت  - لوحة٩٥٠

http://cdl.museum.upenn.edu/dccmt. 

  فيالدلفيا
   ٢٠٠٦ديسمري 
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  الشكر والتقديرالشكر والتقديرالشكر والتقديرالشكر والتقدير

  

.  لكل من أهلمين وساعدين يف تنقيح الكتابوامتناين شكري جلأسيسعدين أن   
الكرام أشعر أنين سعيدة احلظ ألن لدي جمموعة من األصدقاء والطالب والزمالء األذكياء و

تطع أن اس، إال أنين مل ائهمأمس من اهود الذي بذلته لسرد وعلى الرغمالذين دعموين، 
  .م أحدهم يف القائمة التاليةاس مل أذكر إن اعتذاريلذا أقدم .  مجيعاذكرهمأت

لمعهد الصيفي للجمعية الرياضية ل اتمنت الفكرة من خالل سلسلة من احملاضر  
 the Mathematical Association  of America's Summer(األمريكي 

Institute (تخداماس واتتناولت تاريخ الرياضيواليت قام ١٩٩٩ صيف ا يف التدريس يفا ،
 وكارين  Fred Rickey ، وفريد ريكي Victor Katz زات فيكتور ك كل منبتنظيمها

 Niekأن نيك فلدويز من رغم على ال (Karen Dee Michalowicz دي متشلويكز
Vieldhuis منذ ذلك احلني، قمتو). ١٩٩٦ املوضوع يف بداية اأخربين أنين فكرت يف هذ 

املشروع، لذا أود أن أعرب عن شكري جلة أماكن كطريقة لدفع ععدة  يف بتقدمي أحباث كثرية
  .تجاب يلاس أو  إيلتضافين أو أنصتاسلكل من دعاين أو 

بعد  ماة اسدر"منحة وكتابتها من خالل احلالية ة اسمعظم الدراجناز لقد مت   
. ٢٠٠٣ -٢٠٠٠، يف د، أوكسفورAll Souls College يفزمالة الربنامج ب "الدكتوراة

ليت منصب حماضر يف و، حيث ت٢٠٠٥-٢٠٠٤ ما بني انقطاعتلى تلك الفترة الزمنية فترة و
. تعويضهميف جامعة كامربدج، ومنيت بوفاة ثالثة مشرفني ال ميكن العلوم قسم تاريخ وفلسفة 

 ، وجريمي بالك David Fowler عن إمتناين لكل من ديفيد فاولريجب أن أعرب ف
Jeremy Black ،موري جر وروRoger Moorey فقد . من خالل هذا الكتاب

  القدمية، كما ساعدين جريميات مدخل جديد لتأريخ الرياضيDavid منحين ديفيد
Jeremyجررو وأبعاد النصوص املسمارية، أما ات يف فهم التعقيد Roger فقد وضح يل 

 - ـJens Høyrup ويسعدين أن جيرت هريوب.  وسياقها األثرياتاألمهية الثقافية للوح
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ويبدو . حيا يرزقاليزال  - البابليةات التاريخ التوضيحي للرياضييل إمكانية كتابةبني هو من و
 وتقدير ألنه باحترام معه، إال أن ذلك كان جيري اختاليفمن رغم على الو. أن له تأثريا عميقا

فال . هؤأن أوضح حجيت، فهذا خطأي وليس خطتطع اسإن مل و. كان ميثل النموذج املعارض
  . إىل مستوى معايريهماالرتقاءفشلي يف لجيب إلقاء اللوم على هؤالء املشرفني 

 االجتماعييف إجياد طرق جديدة لتناول علم التاريخ ) HPS(قد ساعدين زمالئي يف وحديثاً ف
ة يف اس من إعداد الدرانتهائيوعند . تهااسبة لدراسواملعرفة القدمية، كما وفروا يل البيئة املن

مبتحف ، أثناء إجازة التفرغ العلمي يف قسم التاريخ البابلي ٢٠٠٦ور األخرية من عام الشه
 ثاراآل عامل -Steve Tinney  بستيف تيينالتقيتجلامعة بنسلفانيا، واألنثروبولوجيا  ثاراآل

 من التشجيع الذي ال يقاوم والتسلية، ناهيك عن اًقدم يل مزجيوقد ) بوعأس ملدة (-السومرية
  .كتب ستيف ومكتبته اخلاصةإدارة م

وممن ). يةللكنهم ال يتحملون أية مسئو( الكثريون يف كتابة هذا الكتاب أسهملقد   
 ، وجوفري لويد Annette Imhausen أنيتا امهاوسني : هموا من كامربديجسأ

Geoffrey Lloyd وكارين تايربج ،Karin Tybjerg وبيتر ليبتون ، Peter 
Lipton ومتارا هوج ، Tamara Hug وليبا توب ،Liba Taubبوست س، ونيكوال 

، Augusta McMahon، واوجستا ماكماهون، Nicholas Postgateجيت 
ويف جامعة اكسفورد كل من جراهام . Martin Worthingtonومارتني ورثنجتون 

، جون Fran Reynolds، وفران رينولدز Graham Cunninghamجونينجهام 
 John، وجون بينيت Gabor Zolyomiور زوليومي  ، وجابJon Taylorتايلور 

Bennet وكرس جوسدن ،Chris Gosden وأندرو ويسلون ،Andrew 
Wilson والزمالء يف ،All souls college خمتلفة كل ات ، ويف جامعة فيالدلفيا يف فتر 

، وفيومي كاراهاشي Phil Jones ، وفيلي جونز Paul Delneroمن باول ديلينرو  
Fumi Karahashiليشت ، وايرل Erle Leicht وباري ايتشلر ،Barry Eichler ،

. ، وباقي طاقم الغرفةAnn Guinan، وآن جوينان Grant Frame وجرانت فرام 
، Cornelia Wunsch كوميال ونسك : كال منأسهمومن أماكن متفرقة حول العامل 
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قراءة  يف John Steele ، وجون ستيل Kathryn Slanskiوكاثرين سالنسكي 
، Ben Foster، باالضافة إىل بن فوستر  مباشرة على اإلنترنتاتالفصول وتقدمي إجاب
وخاصة  (Hether Baker، و هيثر بيكر  Pilippe Clancierوبيليب كالنسكر  

، Eckart Frahmوكذلك ايكارت فراهم ).  السارجونية هناكاتبأن هلم دراية بالرياضي
، وسيث ريتشاردسون Lee Payne بيان ، ويلMichael Jursaوميشيل جورسا 

Seth Richardson واجيينو ماركويز روو ،Ignio Marquez Rowe الذين 
 ممن كان هلم اتوهناك العديد من الزمالء يف تاريخ الرياضي. الرئيسةين كثريا يف النقاط وساعد

 June ,، وجون بارو جرين Jakie Stedall جيكي ستيدال :نفس القدر من األمهية
Barrow-Green جريمي جراي  وبشكل خاصJeremy Gray وجون فاوفل ، 

John Fauvelبأكسفورد؛ات لتاريخ الرياضية الربيطانيمعية واجلات؛ وندوة تاريخ الرياضي  
 ، ودانكن ميلفيال Reviel Netz، ورفيال نيتز  Gary Urtonوجاري أورتن 

Duncan Melvil وسريافينا كومو ،Serafina Cuomo.  
 قدمأت وهنا اتوحللإىل الصعوبة الوصول أمراً شاقاً كان تأليف هذا الكتاب لقد   

توين برنكمان ، و)متحف العراق (Donny Georgeدوين جورج بالشكر لنوال املتويل و
Tony Brinkman) و)جامعة شيكاجو املعهد الشرقي ،Beatrice Andre-

Salvini  و أين كابيت ، Annie Caubet,  جمموعة بابل يفو، اللوفر من متحف 
تان اسمتحف ب (Mohamed Reza Karegar  كارجريا وحممد ريز،)Yale( جامعة

، )، برلنيVorderasiatischesمتحف  (Joachim Marzahn، )يف إيران
Michael O’Connor)  موعة الساميةالكاثوليكيةاجلامعةاألمريكية ا ( ،Jane 

Seigel) وشكر خاص ) والكتب النادرة اتجامعة كولومبيا، مكتبة املخطوط
متحف  (Helen Whitehouseو) املتحف الربيطاين (Christopher Walkerإىل

 All أو متوهلا جامعة ، يف العراقثار ميوهلا املتحف الربيطاين لآلايتظم سفرمعوكانت ). أمشوليا
Souls . نظام :اس الربيطانية يف العراق لتمويلها مشروع مقيثار بالشكر لكلية اآلوجهأتكما 

  . البابلي القدمي وعلم التربية، ويتناول الفصل الرابع بعض نتائج هذا املشروعاسالقي
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نستون لنشر هذا الكتاب،  برDavid Ireland  ديفيد أيرالندلقد فوضو  
 كل من مارك أشرفو.  من هذا الكتاباالنتهاء Vickie Kearn  فيكي كيموانتظرت

على  ، حمرر النسخة Will Hivelyيل هايفليو و، حمرر اإلنتاجMark Bellis بيلز
.  بالتفاصيلاالهتمامحتويل هذا الكتاب من جمرد خمطوطة إىل كتاب حبس فكاهي وودي مع 

 تن عن كثري من التعديالوأشكر القراء أيضا، وهم املسئول. شيء كل لىأشكرهم مجيعا ع
  .املفيدة

 Christine Shimmingsـكرستني شيمينجس  كان لاتيف بعض األوق  
  Niek ، ونيك Steve ستيف كما يستحق كل من. أشاجلسك برباطة امتالفضل يف أن 

الكثري  Rowan وروان June وجون Jackie وجاكي Fran وفران Jaimieوجيمي 
 وممن كان هلم الفضل يف إاء هذا الكتاب. من الشكر والتقدير لكوم أصدقاء قلما جندهم

، وال أنسى أن أقدم كثري حيب إىل Tom ، وتوم Bo Treadwellمن بو تريدويل كل 
دعمك وحبك الذي منحتين مقابل هذا اإلهداء لن يكافئك يا عزيزي، ف. الرائع Lukeلوك 

  .  عقود أخرىوبانتظارناإياه خالل العقد املاضي؛ 
 
  


