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تُحىص. ال بطرٍق حياتي أثَْريا اللذَين وجود، جيمي إىل





وتقدير شكر

نيويورك» أوف كوربوريشن «كارنيجي مؤسسة منحتْها التي السخية الجائزة ساهَمِت لقد
وحدي عنِّي تُعرب فهي فيه، الواردة واآلراء البيانات أما النور. إىل الكتاب هذا إخراج يف

بالطبع.
ِجف محرري، يل قدمها التي القيِّمة لإلرشادات االمتنان مشاعر من الكثري أُِكن إنني
ملايكل أيًضا التقدير مشاعر من الكثري وأُِكن برس، يونيفرسيتي هارفارد نرش دار يف دين،
من عظيمة فائدة الكتاب نال وقد واعًدا. سيكون العمل هذا أنَّ رأى من أول كان الذي فيرش
منهم واحٍد لكل ُممتن وأنا املرموقني؛ املراجعني من أربعة قدَّمها التي الوجيهة التعليقات
جعل قد ونقٍد تعليقات من قدَّموه ما إنَّ األولية. املخطوطة قراءة يف وقتهم من بذلوه ِلما
مبارشة بصورٍة سواء ساهموا الذين الالمعني الباحثني من كبري عدٌد وثمة أفضل. الكتاب
وإذا الشكر. بجزيل لهم أتقدَّم والذين الكتاب، هذا عَرَضها التي األبحاث يف مبارشة غري أو
فشكًرا الكتاب، هذا عليها يعتمد التي الرائعة باألبحاث يقومون الذين األشخاص أحد كنَت

عملك. عىل لك
برنامج يف إكسبلورر» يف «إم سفينة متن عىل الكتاب هذا أجزاء بعض ُكِتبت لقد
األشخاص ُمتعتها من زاد والتي املحيط، يف الطويلة الرحالت خالل يس»، أت «سيمسرت
كونسيساو، دا الجوا يف أيًضا األجزاء بعض وُكِتبت السفينة. تلك عىل بهم التقيُت الذين
وهي ميامي، جامعة يف ُكِتبت فقد أجزائه، معظم أما الفردوس. من تلٍّ ُمنحَدر يف امُلحتِجبة
قامَرْت سنوات، بضع قبل ألنه فقط هناك أعمل إنني األبحاث. وإجراء للكتابة رائع مكان
خالل مرٍة ألول قابلوه قد كانوا صغري، باحٍث عىل األنثروبولوجيا قسم يف التدريس هيئة
أيًضا الشكر ويجب ذلك. عىل لهم ُممتنٍّا أزال ال وأنا الدويل. ميامي مطار يف مؤقت ٍف توقُّ
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وقد رائعة. تجربًة هناك تجربتي جعلوا قد والذين ميامي، جامعة يف اآلخرين لزمالئي
معهم ناقشُت والذين ميامي، جامعة يف الرائعني الطالب من الكثري يل كان بأْن أيًضا ُرشفُت

الكتاب. هذا يف الواردة األفكار بعض
أيًضا، مبارش وغري مبارش بطريٍق العمل هذا يف التأثري بعض ِكليهما ِلوالديَّ كان لقد
وعىل ذلك عىل أشكرهما إنني الكتاب. هذا صفحات يف اتَّضح قد ذلك يكون أن وأرجو
وسأظلُّ منه. األكرب الجزء أتذكَّر أن أستطيع ال أنني أُدرك ما وهو إيَّاه، َمنَحاني ما جميع
لم وأخريًا، أيًضا. سكوتي آل وإىل امُلذهلتنَي، وأرستيهما الرائعتنَي ألُختَيَّ الدوام عىل ُممتنٍّا

جود. وابننا جيمي زوجتي لوال ُممكنًا ليصبح الكتاب هذا يكن
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متهيد

البرشي نوِعنا نجاح عن

يف الَعيش عىل قبل من أقدمَت قد كنَت وإذا السهل. باألمر ليس الحياة قيد عىل البقاء
رسيًعا. الحقيقة هذه أدركَت قد أنك فاألرجح امُلعارص، املجتمع لنموذج تخضع ال بيئة
بُعمق؛ الفكرة هذه ِذهنك يف يطبع مثًال، االستوائية الغابات إحدى يف بُمفردك الرتحال إنَّ
ضعيف تكيُّفي (أسلوب له امُلصاحب والتعرُّق الخانق، الهواء يُسبِّبه الذي اإلرهاق فبخالف
والفريوسات البكترييا من األخرى املتاِعب إىل إضافًة الخانقة) الرطوبة ذات األماكن يف
عىل الحصول مجرد أنَّ تِجد سوف تفِرتُسك، ربما التي حجًما األكرب واألنواع والحرشات،
السكان بعض تتبع أن يف الفرصة لك أُتيحت وإذا تماًما. ُمحاٌل أو شاق، أمٌر والغذاء املاء
يف ينتِرش الذي اللنيِّ النباتي الغطاء عىل خلَفهم وتسريَ األدغال، يقطنون الذين األصليني
بمدى األحوال، من حاٍل بأي تُشِبهني كنَت إذا تماًما، واعيًا تُصبح فسوف األمازون، غابات
جوليان إنَّ تتبعهم. الذين هؤالء معرفُة لوال امُلحيطة، البيئة من باإلنهاك شعورك رسعة
بريو غابات فوق األمتار آالف بُعد عىل طائرتها تحطُّم من بنجاتها اشتُِهرت التي كوبكه
تسعة مدار عىل وحَدها وظلَّت الحادثة، من نَجت حني العالم أدَهَشت قد ،١٩٧١ عام
فإنَّ األمازون؛ يف يَعمالن كانا األحياء علماء من ألبََوين ُمراهقة ابنٌة وألنها األدغال. يف أيام
الغذاء عىل الحصول تستِطع لم أنها غري حياتها، أنقذَت قد امُلحيط البيئي بالنظام معرفتها
مجتمع إىل ينتمون الذين األفراد بعَض النهاية يف أنقذَها َمن وكان القاسية، تَجِربتها خالل

األنهار. أحد بجوار ويقطنون محيل،
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يتمكَّنون ال الغابات، إحدى يف بمفردهم وضعها، يف يكونون الذين األفراد معظم إنَّ
األنظمة من ذلك غري يف طريقهم يَِضلون الذين عىل نفُسه األمر وينطبق النجاة، من
الذين امُلستكشفني بقصص يمتلئ املحيطات يف امِلالحة وتاريُخ املألوفة. غرِي البدائية البيئية
يف يَْرسون كانوا حني األصليني، السكان ملجتمعات املحلية الخربة عىل االعتماد إىل اضُطرُّوا
أساس عىل تقوم والتي التلفاز، تُعَرضعىل التي الواقع» «برامج أما جديدة. طبيعية بيئاٍت
ألنَّ ممكنًا تنفيذها يكون ما فعادًة خارجية، مساعدة دون الربِّية يف يعيشون أفراٍد تصوير
الدعم عىل يحصل وهو األساسية، باألدوات مزوٌَّد تصويره يَجري الذي «املنعِزل» الناجَي
فيها» «سيُرتَك التي البيئات يف للعيش مختلفة بطرٍق أَعدُّوه الذين املنتجني من فريٍق من
أو فأنا ُمخزيًا، أمًرا يكون قد أنه من وبالرغم املَؤن. من كاٍف بقدٍر املزوَّد الفيلم طاقم مع
ُمنعزلني تُِرْكنا إذا حظٍّا، أكثَر كنَّا إن أسابيع ربما أو أيام خالل األرجح عىل سنموت أنت

العالم.1 يف املوجودة البيئية األنظمة معظم يف
غالبًا األصليِّني، السكان مجتمعات إىل ينتمون الذين األفراد أنَّ ذلك من غرابة واألكثر
فضالل للُعزلة؛ مصادفًة تعرَّضوا إذا جيًدا، يعرفونها بيئاٍت يف صعوباٍت يُواِجهون ما
األصليني االستوائية الغابات لسكان نسبيٍّا خطًرا أقلَّ يكون قد الغابة مظلَّة تحت الطريق
إحدى أفراد بعض عن سمعُت لقد قاسيًا. أمًرا يظلَّ أن يمكن أنه غري املثال، سبيل عىل
بعيٍد غرِي مكاٍن يف طريقهم ضالل لخطر تعرَّضوا وقد األمازون، يف تعيش التي القبائل
الَقْوا املؤِسفة الحاالت بعض يف أو باِلغة، بصعوبة إال النجاة من يتمكَّنوا ولم قريتهم، عن
عىل البرش بقاء أنَّ وهي نُهِملها، ما غالبًا ُمهمة نقطة لنا تؤكد الحاالت هذه ومثل حتَفهم.
من إليه نِصل والذي الثقافة، مستودَع يف املخزونة باملعرفة مرهون أمر هو الحياة قيد
وجه عىل نحن نملكها ال معارَف عىل اليوميِة حياتنا يف نعتِمد إننا اللغوية. الوسائل خالل
لهم تتَأتَّ لم وهي اآلخرين، عقول من بسهولٍة نستخلصها أن لنا يمكن وإنما التحديد،
الحاالت. من العديد يف األعوام آالف مدار عىل مصادفًة اكتسبوها أو كبرية، بصعوبة إال
التدفئة أو السيارة، اخرتاع إىل تُضَطرَّ لم إنك الخاصة؛ ثقافتك من األمثلة بعض يف ل فلتتأمَّ
ورثَت بل العظام، من الدجاج صدور لتخلية كفاءة األكثر الطريقة أو باملنازل، الداخلية
سلوكياتك، منهم وتعلمَت أفعالك، يف باآلَخرين اقتديَت فلطاملا والسلوكيات؛ التقنيات هذه
اليومية، أنشطِتنا مجموع إنَّ اللغة. طريق عن رسمية، غري بطريقة أو رسمية بطريقة سواء
ُكليٍّا تستِند والنوم، الطعام تناول مثل األساسية، بالعمليات امُلتعلقة األنشطة تلك فيها بما

12



تمهيد

أنَّ من وبالرغم آَخرين. من بَدورهم استَقْوها الذين بنا، املحيطني من استَقيْناها أفكاٍر إىل
تُشكل التي هي األصلية ثقافتنا فإنَّ محتومة، حيوية احتياجاٌت هي االحتياجاِت بعض
والسلوكية املادية االخرتاعات كل االحتياجات. هذه مثل مع التعاُمل يف نتَِّخذه الذي األسلوب
إنساٌن اخرتََعها قد باأليدي، املصافحة وحتى األسنان فرشاة من بدايًة حياتك، ل تُسهِّ التي
نُبِدعه، مما بكثرٍي أكثر منها نِرث فإننا األفكار وأما البرش. من أخرى مجموعٌة أو آخر
يف فالصيَّادون ثقافتنا؛ عن تماًما تختلف أخرى ثقافاٍت أفراد عىل نفُسه األمر وينطبق
هذه َوِرثوا بل الحاجة، تقتيض حني والسهام األقواس اخرتاع إىل يحتاجون ال غينيا نيو
األجيال معارف عىل يَبْني ثقافة أي يف جيٍل كل إنَّ وامُلحاكاة. التدريس خالل من التقنية
التي العَرضية االكتشافات طريق عن األحيان معظم يف اكتُِسبَت قد تكون التي السابقة،
عىل الصيد أدوات من وغريها والسهام فاألقواس ُمهلكة؛ أو مؤلِمة أحداثًا تَِبَعت قد ربما
الصيادون راح فيما القرون مدار عىل َرت تطوَّ بل عني، غمضة يف تُخرتَع لم املثال، سبيل
والسهام األقواس بعض تمتلكها والتي حياتهم، تُنِقذ التي املزايا بعض تدريجيٍّا يُدركون

ُمعينة.2 ألسباٍب غريها؛ دون
نتيجة هي باستمرار، ن تتحسَّ والتي والتكيُّف، للنجاة نستخدمها التي األساليب إنَّ
ودراسة النفس علم اختصايصُّ روَّجه الذي املصطلح، هذا يُشري الثقايف». قاطة السُّ «تأثري
يف مًعا يتعاَونون البرش أنَّ حقيقة إىل توماِسلُّو، مايكل ديوك؛ جامعة من الرئيسات
واحٍد اتجاٍه يف يدور الذي قاطة السُّ تُْرس مثل التايل، الجيل إىل جيل من باملعرفة االحتفاظ
إىل كبرية بدرجٍة يعود نوِعنا نجاح فإنَّ أخرى، وبعبارة أبًدا. دَورانه اتجاه عكُس يمكن وال
ُمعارصوهم أو أسالفهم إليها ل تَوصَّ التي النافعة السلوكيات من التعلُّم عىل األفراد ُقدرة
نحتاج ال أننا بل فَحْسب، أذكياء أننا ليس البرش، به يتميَّز ما إنَّ وُمحاكاِتها. املجتمع، يف
ناجًحا كان ما نعرف إننا نفِسها. القديمة للمشكالت جديدة حلوٍل إىل ل التوصُّ إىل باستمراٍر
تسخني إعادة عىل قادًرا فكونك املايض؛ يف نجاحه سبَب دائًما نعِرف ال كنا وإن املايض، يف
أو امليكروويف جهاز تصميم كيفية عن يشء أيَّ تعرف أنك يَعني ال البوريتو من َشطرية

استخدامه.3 من تُمكِّنك التي الكهربائية الشبكة
ثقافيٍّا، فيه واملتجسدة املجتمع يف املخزونة للمعرفة التدريجي االكتساب أهمية إنَّ
اندثَرت قد لثقافاٍت حاالٍت نرى حني تتبلَور بَعينه، واحد فرٍد عقل يف محصورة غري لكنها
ُعقًدا كانوا قد أفراٍد َموت بسبب تبدَّد قد املخزونة معرفتها من بعًضا ألنَّ تقريبًا؛ بأكملها
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نورث يف الُقطبي اإلسكيمو مجتمع حالة ففي باملجتمع؛ الخاصة املعرفة شبكة يف أساسية
عدًدا قتل وباءٍ بعَد عرش التاسع القرن منتصف يف السكان عدد تضاءل جرينالند، ويست
َوْفًقا وأسلحتهم؛ أدواتهم معهم وُدِفنَت امُلسنُّون هؤالء ُدِفن وقد املجتمع. يف السن كبار من
سلبيٍّا تأثًرا واألسلحة، األدوات هذه ُصنع عىل اإلسكيمو قدرة وتأثَّرت املجتمع، لتقاليد
َصيد يف جهودهم عرقلة إىل املعارف، من وغريها املعرفة هذه مثل ضياُع أدى وقد كبريًا.
لم السكان عدد فإنَّ لذلك، ونتيجًة الباردة. املياه أسماك صيد وكذلك والَفْقمات، الوعول
من أخرى مجموعٍة مع تواُصلهم عند وذلك عاًما، أربعني قرابة بعد إال التزايُد يف يبدأ
مدار وعىل البدائي. بمجتمعهم الخاصة املعرفة قاعدة باستعادة لهم سَمح مما اإلسكيمو،
هذه أفراد لخربات ُمماثلة تدهوٍر عمليات بسبب بأكملها ثقافاٌت اندثَرت البرشي، التاريخ
نَسُخها املمكن من يكن لم أساسية، مادية تقنياٍت ضياع بسبب أو بالنجاة، املتعلقة الثقافة

بسهولة.4
مثلما األسطوريَّ أو الرائج املفهوَم ذلك مبارشٍة بصورٍة تَنفي الحاالت هذه مثل إنَّ
فطري بذكاءٍ يتمتَّعون ألنهم ُمتفوِّقون البرش بأنَّ يقول والذي البعض، بذلك يه يُسمِّ قد
األدلة؛ من كاٍف قدٌر يدعمها ال واهية فكرة أنها والواقع األخرى. األنواع ذكاء من أكربَ
حجم يف نسبية زيادٌة بالفعل ولَدينا بالتأكيد، األخرى األنواع من أذكى أننا من فبالرغم
بعض يف الفطرية اإلدراكية فُقدراتنا الجسم)؛ بحجم مقارنة كبري الدماغ (حجم الدماغ
الفكرية سماتنا من العديد إنَّ قبل. من نظنُّه كنَّا الذي بالقْدر رًة ُمتطوِّ ليست الجوانب،
وبالرغم الثقافة. إىل تَستند عديدة بطُرٍق تعلَّمناها وإنما جيناتنا، يف لًة ُمتأصِّ ليست امُلميزة،
حقا امُلثري فاألمر ُمميزة، برشية أدمغٍة عن بالتأكيد أثمر قد الطبيعيَّ االنتخاَب أنَّ من
الكتاب، هذا يف الثقافة. بزوغ منذ األدمغة بهذه تحقيقه من تَمكنَّا ما هو نوعنا بشأن
وعلماء اإلنسان، أصل مجال يف العلماء من ن يتكوَّ الذي التصعيدي الكورال إىل سأنضمُّ
هؤالء يؤكد حيث النقطة. هذه عىل يؤكدون الذين العلماء من وغريهم النفس، وعلماء اللغة،
يف وسلوكية إدراكية ثورًة نت دشَّ قد اللغة، مثل الثقافة، عىل القائمَة االخرتاعاِت أنَّ العلماءُ
وهي «األعداد»، تُدعى املفاهيمية األدوات من مجموعًة أنَّ الكتاب هذا يف أقرتح وأنا نوعنا.
بارزة مجموعة هي ُمحدَّدة، كمياٍت إىل لإلشارة تُستخَدم التي الرموز من وغريها الكلمات
تحظى تكن لم بطُرق نوعنا تميُّز يف أسَهَمت قد والتي اللغة، إىل امُلستِندة االخرتاعات من
فيها نحيا التي البيئات َت غريَّ برشية اخرتاعات هي فاألعداد سنرى، وكما الكايف. بالتقدير
العلماء أنَّ من وبالرغم والعَجلة. الحَجرية واألدوات الطهي مثل ذلك يف مثلها ر، ونتطوَّ
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تمهيد

هذه مثل عىل بالرتكيز ُموَلعني كانوا طاملا املجاالت، من وغريه اإلنسان أصل مجال يف
الكايف باالنتباه يحَظ لم األعداد دور فإنَّ البرشية، قصة نصِّ تغيري يف ودورها االخرتاعات
يف نبدأ لم أنَّنا للغاية: بسيط أمر هو االهتمام عَدم عىل يُشجع كان الذي والسبَب قبل. من
اآلن. إالَّ البرشية، الخربة تشكيل إعادة يف «األعداد» تُدعى التي األدوات إسهام حجم إدراك
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البرشية اخلربة يف األعداد تغلغل





األول الفصل

يفحاِرضنا منسوجة األعداد

أنه واألرجح الحريف، باملعنى بَنانك َطْوع السؤال هذا وإجابُة مبكِّرة، سنٍّ منذ عمرك؟ كم
فعًال أيُمكن اإلجابة. إىل ل تتوصَّ لكي الثانية من ضئيل قدٍر سوى تفكريك من يَستغرق لم
سنواتك؛ عدد عىل بناءً د يتحدَّ حياتك أوُجه من العديد إنَّ هذا؟ من أسهل سؤال يوَجد أن
هل ِعشتها. التي السنوات عدد عىل ذلك ف يتوقَّ حسنًا، بنفسك؟ سيارة قيادة لك أيمكن
األقل، عىل ما بدرجٍة بعمرك، األرجح عىل يتأثَّر ذلك إنَّ املرآة؟ يف تراه ا عمَّ راٍض أنت
من لذاتك؟ إشباًعا أكثر وظيفٍة يف تعمل أن عليك أيِجب املرآة. يف تراه أن ع تتوقَّ وبما
والعديد األسئلة هذه عن اإلجابة إنَّ عمرك. معرفة دون السؤال هذا عن اإلجابُة عب الصَّ
إجابة معرفة بعد إال معرفتها يمكن ال اليومية، وخرباتك ُهويتك صميم تَمسُّ والتي غريها،
الذين األفراد إىل بالنسبة شك، وال األهمية، عظيم سؤال وهو البسيط. األول السؤال ذلك

الثقافية. مصفوفتنا إىل ينتمون
الغريب من أنه نجد أعمارنا، إىل كبرية أهميًة نعزو الذين فنحن ذلك، من بالرغم
ذلك وليس األخرى. الثقافات بعض ألفراد يشءٍ أيَّ يعني ال نفُسه السؤال ذلك يكون أن
ال ألنهم بل الشمس، حول األرض دَوران متابعة عن يعجزون الثقافات هذه أفراد ألنَّ
املثال، سبيل عىل ة. بدقَّ الدورات هذه كميَّات تحديد من تُمكِّنهم التي األدوات يملكون
فيما لألعداد محدَّدة كلماٍت أيَّ األصليني األمازون سكان من موندوروكو قبيلة تمتلك ال
كلماٍت أي لَديهم فليس األمازونية، ِبرياها قبيلة من نظرائهم حالة ويف «اثنني». العدد بعد
مُلتحدِّثي إذن يمكن فكيف «واحد»، العدد عن حتى وال األعداد، عن للتعبري اإلطالق عىل
عىل القائمة األسئلة من غريه عن أيًضا وماذا عمرك؟» «كم سؤال عن اإلجابُة اللغات هذه
ل فلنتأمَّ العالم؟ سكان معظم إىل بالنسبة للحياة أساسية جوانَب تتناول والتي األعداد،
هذه تُصبح أعداد، بال عالم يف وزنك؟ وكم طولك؟ وكم راتبُك؟ ما األخرى: األمثلة بعض



اإلنسان وبناء األعداد

األسئلة هذه صياغُة يمكن ال عنها. اإلجابة وال سؤالها يمكن ال إذ الجدوى؛ عديمَة األسئلة
األقل. عىل الدقة من األدنى بالدرجة ليس الالعددية، الثقافات يف امُلحتملة إجاباِتها وال
ثقافاٍت البرشية الثقافات جميع كانت البرشي، نوعنا تاريخ من األكرب الجزء مدار وعىل
تغيريًا البرش أحوال َت غريَّ قد للكميَّات، والرمزي اللفظي التمثيل األعداد: إنَّ عددية. ال
مؤخًرا، إال يحُدث لم والذي ل، التحوُّ هذا مدى أستكشف سوف الكتاب، هذا ويف جذريٍّا.
التغيري، إحداث عىل املنطوقة األعداد قدرة عىل كذلك أركز سوف للنظر. الفٌت أمر وهو
إىل أشري فإنني املصطلحات، وضوح أجل ومن املكتوبة. األعداد دور أيًضا سأتناول لكنَّني
اإلشارة وعند «األرقام». باسم املكتوبة األعداد إىل وأشري «األعداد،» باسم املنطوقة األعداد
وما و٤ و٣ و٢ ١ مثل الرموز أستخدم فإنني األعداد، تِصفها التي املجردة الكميات إىل

ذلك. إىل
من وغريُهم النفس وعلماء اللغة وعلماء اآلثار علماء أجرى األخري، العقد خالل
قصة كتابة تبدأ األبحاث تلك ومن واألرقام، األعداد عن األبحاث من هائًال قدًرا العلماء،
هذا عىل القصة تسري وباختصار، الكتاب. هذا يف نرويها التي القصة وهي لألعداد، جديدة
األفراد لدى تتولَّد مفاهيم مجرََّد ليست األعداد فإنَّ قبل، من نعتقد كنا ا ممَّ بالرغم النحو:
توَجد أن يمكن العنارص ومجموعات الكميات أنَّ من وبالرغم وفطرية. تلقائية بصورٍة
قد معريف واخرتاٌع البرشي، العقل من ابتكاٌر فاألعداد العقلية، خربتنا عن بعيًدا ُمستقلًة،
للبديهة ُمناقًضا املفهوم هذا يكون وربما األبد. إىل وتمييزها للكميَّات إدراكنا كيفية غريَّ
اقتنَعت وقد األعداد، وجود يف بأكملها حيواِتنا ِعشنا قد الذين نحن منَّا، العديد إىل بالنسبة
ا مهمٍّ آخر رمزيٍّا اخرتاًعا تُشِبه فاألعداد ذلك، من بالرغم الطفولة. منذ العقلية خربتُنا بها
أنَّ غري الثقافة. باختالف يختلف ابتكار أنها يف اللغة، وهو به، وُمرتبًطا البرشي لنوعنا
إنها العالم؛ يف السكانية الجماعات بعض لدى توَجد ال أنها يف اللغة عن تختلف األعداد
جميعهم، وليس األفراد، معظُم بها يُفرسِّ التي الطريقة بشأن يُمحى ال أثًرا يرتك ابتكار
هذا يَرويها التي القصة صميم يف يَكُمن يُمحى، ال الذي التأثري وهذا اليومية. خرباِتهم
عىل األساسية االبتكارات أحد وهي األعداد، كانت كيف فيه نستكشف فسوف الكتاب؛

البرشي. التاريخ أضاء قد صوَّان حجٍر بمثابة البرشي، نوعنا تاريخ مدار
الطريقة سأوضح الفصل، هذا من الِحق جزءٍ ويف األجزاء، من العديَد القصة ن تتضمَّ
استنتاٍج إىل يؤدي متماسك طريٍق عىل آخر، إىل جزء من يخطَو أن الكتاُب بها يحاول التي
أقول حني أَعنيه ما ح أوضِّ أن يجب األجزاء، تلك عن نتحدَّث أن وقبل حديثًا. إال يتشكل لم
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يف ق التعمُّ هي ذلك لفعل األفضل الطريقة تكون ربما البرشية. الخربة َت غريَّ قد األعداد إنَّ
األعداد، بدون بالطبع، تستطيع ال أنك إىل أرشُت لقد الوقت. ملرور إدراكنا كيفية دراسة
ربما إنه قائًال: تُعاِرض قد لكنك مولدك، منذ الشمس حول األرض رحالت عدد َي تُسمِّ أن
قد أنك مثًال تعرف أن فيمكن عمرك؛ سنوات عدد عن فكرًة ن تُكوِّ أن بإمكانك يزال ال
من وأصغر األُوىل من أكرب أنك تعرف أن تستطيع ثَمَّ وِمن أخيك؛ وبعد أختك قبل ُولِدَت
سابقة؛ فصول دورات يف ِعشَت قد أنك وتُدرك الفصول، تغريُّ تُدرك أن ويمكن األخري،
تعرف وربما السنوات، من العديَد العمر من تبلغ أنك األقل عىل تعرف أن يمكنك ثمَّ وِمن
ذلك، من بالرغم بُمعاِرصيك. مقارنًة أصغر، أو السنوات من أكرب عدًدا عشت قد أنك
بهذه بالعمر الوعي أنَّ الخامس، الفصل يف الالعددية للشعوب تناولنا يف نرى فسوف
يف أكرب بصورٍة األعداد دور ويتَّضح باألعداد. املرء يَستِعن لم إذا مبَهًما يكون الطريقة
مستًوى أكثر عند الوقت مرور يف نفكر حني أكرب بصورٍة يتَّضح ذلك لكنَّ للزمن، إدراكنا

السنوات. عدِّ يف طريقتنا بخالف له، أسايس
الوقت ومفهوم للوقت. العامِّ َفْهمنا كيفية عن ُموجًزا استطراًدا التفكري هذا يتطلَّب
إدراك معنى ما تماًما. مجرد مفهوم إنه إذ ما؛ حدٍّ إىل َفهُمها يصُعب التي املفاهيم من
والثقافة تسألهم الذين األشخاص عىل يتوقَّف ذلك أنَّ يتبنيَّ حسنًا، به؟ الشعور أو الوقت
إدراك أنَّ الحديثة األبحاث أظهَرِت لقد بها. يتحدَّثون التي اللغة أو إليها، ينتمون التي
التباين هذا من قدًرا سأتناول ييل، وفيما الشعوب. بعض لدى عدَّة بطُرٍق يتبايَن الوقت
عن ِخربتنا تشكيل يف للغاية عظيًما دوًرا أدَّت قد األعداد أنَّ بعدها وسأقرتح الثقايف،

الثقافة. باختالف تختلف التي الوقت،
بالفعل ذلك عن تحدَّثُت لقد بالوقت»، «املرور أو الوقت» «مرور عن كثريًا نتحدَّث
نتحدَّث ونحن غريبة. الصياغة هذه مثل أنَّ وجدَت قد أنك يف وأشكُّ السابقة، الفقرات يف
بالطبع؛ َمجازية التعبريات هذه كل أنَّ غري «برسعة»، أو «ببطء» الوقت مرور عن أيًضا
أنَّ طويلة، فرتٍة منذ اإلدراك علماء أثبَت لقد به. نمرُّ نحن وال فعًال، يتحرَّك ال فالوقُت
يف تتحرَّك التي كاألغراض املادية، األشياء الستخدام الطاغية بنزعتهم يتَِّسمون البرش
أن يُمكننا ثَمَّ ومن مجازيٍّا. وصًفا الوقت، مثل حياتنا، من املجرَّدة الجوانب لوصف املكان
صعب بوقٍت «املرور» عن ذلك، من العكس عىل نتحدَّث أو الوقت، «حركة» عن نتحدَّث
للمايض، «الوراء» إىل الرجوع عىل قدرتنا عَدم عن أو «أمامنا» صعب وقٍت «رؤية» أو
حياتنا «طريق» يف صعب خيار مواجهة عن أو املناسب، امِلهني «املسار» اختيار عن أو
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هائًال عدًدا يَستخدمون اللغات، من وغريها اإلنجليزية اللغة ُمتحدِّثي إنَّ ذلك. إىل وما
التعبريات هذه وأبرز دها. وتُجسِّ للزمان، املكانية التأويالت عىل تدلُّ التي التعبريات من
فيه يتمثَّل والذي للتو، ذكرناها التي األمثلَة يَُسود الذي ذلك هو املجازية، التوجيهية
ُمتحدِّثي من بعًضا أنَّ لنا يتَِّضح ذلك، من بالرغم الوقت. بنا يمرُّ بينما أمامنا، املستقبل
والعديد األيمرية اللغة ُمتحدِّثي إىل فبالنسبة الطريقة؛ بهذه الوقت يَرون ال األخرى اللغات
فهو املايض أما خلفه، بل املتحدِّث، أمام املستقبل يَكُمن ال األخرى، اللغات من غريها
عن املختلفة التعبريات من العديد يف االتجاه هذا ويتجىلَّ امُلتحدِّث. أمام َمجازيٍّا يَقُع
يتحدَّثون حني األيمرية، اللغة يف الُفصحاء يستخدمها التي اليد إشارات يف وكذلك الوقت،
ترتبط االتجاهية، االستعارة هذه مثل بأنَّ القول (ويمكننا وامُلستقبل. املايض أحداث عن
يف حدث ما «نرى» أن بالفعل نستطيع إنَّنا إذ مبارشًة؛ أكثر بصورٍة البرشية بالخربة
مع تماًما ُمتناقضة تبدو بطريقٍة الوقت «حركة» يَرون البرش بعض فإنَّ ولهذا، ماضينا.)

ونراه.1 بها نِصفه التي الطريقة
نفكر حني أكرب بصورٍة بالوقت امُلتعلقة لألفكار املِرن املكاني األساس هذا يتَِّضح
من ُمتحرًِّكا تصويره وهي خاللها، من مجازيٍّا الوقت تصوير يمكننا أخرى طريقٍة يف
هائل عدد يوَجد الثقافات، من وغريها ثقافتنا يف قياسه. يمكن خطٍّ عىل اليمني إىل اليسار
التقدُّم ورشيط التقويمات ومنها النحو، هذا ِمثل عىل الوقت بها ر يُصوَّ التي الطُرق من
وتقرتح ذلك. إىل وما التاريخ، كتُب يف الزمنية والخطوط و«يوتيوب»، «ِنتفليكس» عىل
عىل تؤثر االفرتاضية، الرمزية املمارسات هذه مثل أنَّ القوية، التجريبية األدلة بعض
من مجموعًة األمريكيني، بعض إىل تُقدَّم حني املثال، سبيل فعىل للوقت؛ إدراكنا كيفية
يُطَلب ثم مثًال)، وتُؤَكل تُقرشَّ موز لثمرة (صور ُمختلفة مراحَل يف أحداثًا ر تُصوِّ الصور
يُرتِّبونها فإنهم النهاية، إىل البداية من املناسب االتجاه يف َور الصُّ برتتيب يقوموا أن منهم
الجانب إىل أقرَب امُلبكرة املراحل تُمثل التي َور الصُّ تكون حيث اليمني، إىل اليسار من عادًة
املهمة أداءُ أخرى ثقافات إىل ينتمون أفراد من يُطَلب حني أما أجسادهم. من األيرس
النفس وعاملُة جابي أليس اللغويات عاِلمة اكتشَفت قريب، وقٍت يف الرتتيب. يتغريَّ نفِسها،
ال األفراد أنَّ يورك، كيب جزيرة ِشبه يف تقع التي الثايور، ثقافة يف بوروديتسكي لريا
بعض يف يظهر نَمط (وهو اليسار إىل اليمني من وال اليمني، إىل اليسار من الصور يُرتِّبون
عىل تدلُّ التي الصور تُوَضع حيث الشمس، ملسار وفًقا يُرتِّبونها ذلك، من بدًال الثقافات).
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الذي االتجاه عن النظر بْرصِف الغرب، باتجاه رة وامُلتأخِّ الرشق، باتجاه املبكرة املراحل
الصور.2 يُرتِّب الذي الشخص يُقابله

تعود الوقت يف تفكرينا كيفية أنَّ وهو ا؛ مهمٍّ أمًرا تعكس االكتشافات هذه مثل إنَّ
تَروي التي القصة يف األعداد تظهر وهنا والثقافية. اللغوية املمارسة إىل كبرية بصورٍة
األعداد أنَّ الواضح فمن حياتنا؛ من األسايس الجانب هذا مثَل بها نفَهم التي الطريقة
كنا أم بنا، يمرُّ الوقت أنَّ نرى أكنَّا وسواءٌ «الوقت»، حركة بشأن تفكرينا طريقة تَمسُّ
فلتفكِّر وعدُّها. تقسيُمها يمكن «الحركة» هذه فإنَّ أمامنا، زمني خطٍّ عىل يتحرَّك أنه نرى
أنَّ وكيف اإلنرتنت، عىل رة امُلتوفِّ الفيديو مقاطع يف نراها التي التقدُّم أرشطة يف أخرى مرًة
تُعَرض التي اللحظة تُمثِّل التي األيقونة تتتبَّع والثواني) الدقائق عىل تدلُّ (التي األعداد
مثل للوقت، الرمزية املكانية التمثيالت يف ُمتغلِغلة األعداد أنَّ والواقع الفيديو. مقطع يف
هذا بأنَّ القول ويُمكننا الزمنية. والخطوط اليمني إىل اليسار من تسري التي التقويمات

حياتنا. يَحُكم األعداد، عىل امُلرتِكزة الطريقة بهذه للوقت، العقيل ر التصوُّ
الساحل عىل الكلمات هذه أكتُب بينما اآلن، فالوقُت إيلَّ بالنسبة اآلن؟ الوقت ما
غرفة يف فأنا اليوم، من الوقت ذلك يف وألننا صباًحا. ١٠:٤٦ هو املتحدة، للواليات الرشقي
الوقت ذلك يَعنيه الذي ما لكن آخر. مكاٍن أيِّ أو املنزل يف ولسُت عليه، أجلس مكتبي
منتصف منذ دقيقة وأربعون وستٌّ ساعات عرش مرَّت قد أنه يعني إنه حسنًا، فعًال؟
الدقائق؟ وما الساعات؟ ما لها؛ حاجة ال ُمطنَبة صياغة إعادة مجرد ذلك لكنَّ الليل،
عشوائية وسيلٌة ببساطة إنها والعددية؛ العقلية خربتنا عن بمعِزٍل تُوَجد ال أنها الواقع
وحداٍت إىل للوقت املجازي املرور هذ لتقسيم ووسيلة ية، َكمِّ بصورٍة وجودنا لوْصف
وأن الوقت، يات َكمِّ يُحدِّدوا أن ما مرحلٍة يف اختاروا قد البرش أنَّ عىل تدلُّ إنها منفصلة.
الساعاِت لكنَّ خربتنا، عن بمعزٍل يُوَجد واقًعا الوقت يكون ربما التجِربة. لحظاِت يَُعدُّوا
ووسيلُة العالم. يف لالنخراط وسيلًة بصفتها عقولنا، يف إال توَجد ال والثوانَي والدقائَق
الوقت وحدات إنَّ محدَّدة؛ ولغوية ثقافية تقاليَد عن نفُسها هي تولََّدت قد هذه االنخراط
الوحدات هذه وما قديم، عَدديٍّ نظاٍم بقايا نفُسها هي والثواني والدقائق الساعات من

ُمنقِرضة. حضارات من لغوية آثار إال ا حقٍّ
م يُقسَّ ِلَم ساعة. ٢٤ إىل يوٍم كلَّ األرض دورات من دورة كلِّ تقسيم يف ل فلنتأمَّ
نظريٍّا يُمكننا حال، أي فعىل التقسيم، لهذا فَلكي سبٍب من ما الطريقة؟ بهذه يوٍم كلُّ
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ِلضبط نستخِدمه الذي النظام أنَّ غري الساعات. من نشاء عدٍد أي إىل اليوم م نُقسِّ أن
اخرتعوا الذين املرصيني، ُقدماءُ بدأه قد تقليٍد إىل كبرية بصورٍة بوجوده يَدين الوقت،
لتقسيم الشمسية الساعات هذه مت ُصمِّ لقد عام. ٣٠٠٠ من أكثَر قبل الشمسية الساعات
جزءًا عرش اثنَي إىل التقسيم نظام جاء وقد ُمتساويًا. جزءًا عَرشَ اثنَي إىل النهار ضوء
وذلك ثقافتهم، تالئم لطريقٍة َوْفًقا النهار ضوء بتقسيم املرصيون اتَّخذه الختياٍر نتيجًة
وحداٍت عرش وجود االختياُر هذا أتاح الشمسية. الساعات عىل الظلِّ قياس خالل من
كان إذ طبيعي اختياٌر وهو غروبها، حتى الشمس رشوق من بدءًا تقسيُمها يمكن
ُمبتِكري أنَّ غري اآلن. نستخِدمه كالذي لألعداد َعرشيٍّا نظاًما يستخدمون املرصيني ُقدماء
الفرتتان وهما للغَسق، واألخرى للفجر إحداهما وحدتنَي: أضافوا قد الشمسية الساعات
البسيط القرار وذلك األفق. يف فيهما تَظهر ال الشمس لكنَّ ُمظِلمتنَي، تَكونان ال اللَّتان
التي الوقت وحداِت أنتج قد الطريقة، بهذه النهار ضوء بتقسيم املرصيون اتَّخذه الذي
الثالث، الفصل يف سنرى وكما عرشي. اثنا طابٌَع لأليام فأصبح ،١٢ العدد إىل تستند
النظام لكنَّ العالم، يف املنطوقة العددية األنظمة يف املختلفة األساسات من العديد تُوَجد
الذين األفراد من للعديد اليشء بعَض ُمربك (وهو اإلطالق عىل ُمنتِرش غريُ َعْرشي االثنَي
الذي االختيار فبسبب ذلك، من بالرغم املثال). سبيل عىل العرشية األنظمة يستخدمون
الوقت، عن وتفكرينا لُغتَنا فإنَّ املرصيني، ُقدماء من الوقت ضبط عىل القائمون اتَّخذَه
هذا أصبح وقد عرشي. االثنَي بالنظام يكون ما أشبَُه هو نظاٍم إىل كبرية بدرجٍة يَستندان
أيامنا. عىل ُمحدًدا منظوًرا يَفرض وهو الحايلِّ، الوقت يف بشدَّة حياتنا يف ًخا ُمرتسِّ النظاُم
وكذلك أيًضا، املرصيني قدماء إىل ساعة عْرشَة اثنتَي إىل الليلة تقسيم يف السبب ويعود
نعرفها والتي ساعة، ٢٤ من تتكوَّن التي والنهار الليل دورة تقسيم يف السبُب إليهم يعود
العرص يف اإلغريق من الفلك علماء كان ًة. ُمباَرشَ أقلَّ بصورٍة ذلك كان وإن اآلن، جميًعا
يَحَظ لم ذلك، من بالرغم نظامية، أكثَر بصورٍة األخري النظام قنَّنوا الذين هم الهلنستي،
اخرتاُع تمَّ أن إىل واالستحسان، بالتقدير املدة متساويِة وحداٍت إىل بدقة الساعات تقسيُم
الوقت، لضبط أسايس اخرتاع وهي البندول، ساعة تُخَرتع (لم الوقت. لضبط دقيقة آالٍت
تاريخية حادثة هو الساعات وجود فإنَّ ثمَّ، ومن عرش.) السابع القرن منتصف حتى
مت قسَّ قد املرصيني ُقَدماء ابتكَرها التي الشمسية الساعات كانت فلو املطاف؛ نهاية يف
وحدات عرش اآلن لَدينا ألصبح وحدة، عرشة اثنتَي من بدًال وحداٍت عرش إىل النهار ضوء
مة ُمقسَّ األرض دورة وألصبحت وحدة، عرشة اثنتَي من بدًال التوايل، عىل والليلة اليوم يف
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فرنسا يف العرشي الوقت ضبط نظام استُخدم األمر، حقيقة ويف «ساعة».3 عرشين إىل
أنَّ يبدو والدقائق. للساعات الثقايف خ الرتسُّ بسبب يصمد لم أنه غري مبارشة، الثورة بعد
توجيه إعادة من شْعٍب عىل أسهُل املواطنني، من كبري عدٍد ُعنق ورضب باملَلكية اإلطاحة

للوقت. جديدة لوحداٍت َوفًقا تفكريه
قبل اتُِّخذت قد عارضة، ولغوية ثقافية قرارات نتيجة أيًضا هي والثواني الدقائق
(٦٠ العدد أساس (عىل الستِّيني النظام إىل الوحدات هذه وجود ويُْعزى طويل. وقٍت
أول هما الثقافتنَي هاتنَي أنَّ ويبدو قبلهم. من والسومريُّون البابليون استخدمه الذي
يعتقد حيث غامضة. تزال ال ألسباٍب وذلك الفَلكية؛ للحسابات األساس هذا استخدم َمن
عىل القسمة يَقبل ألنه الراِفَدين؛ بالد يف ُشهرة اكتسب قد الستِّينيَّ النظاَم أنَّ البعض
ذلك مثل أنَّ آخرون ويعتقد و٣٠. و٢٠ و١٥ و١٢ ١٠ عىل وكذلك ،٦ إىل ١ من األعداد
ويمكنهم اليد، يف أصابع خمس لديهم البَرش ألنَّ األرجح عىل ظهر قد الستِّيني النظام
اإلبهام دون فيما األخرى، اليد أصابع يف املوجودة عرش االثنَي املفاصل عدِّ يف استخدامها
ُمنتِرشة ليست الستِّينية األنظمة فإنَّ هذا، عن النظر وبرصف .(٦٠ = ١٢ × (و٥
لكنَّ العالم، يف اللُّغات تاريخ مدار عىل قليلة مرَّات سوى تتطوَّر لم فهي الكبري؛ بالقْدر
التي املدة تستغِرق والثوانَي الدقائق أنَّ يف السبَب هي البابيل العدِّ لنظام الستِّينية الطبيعة
والدقائق الساعات م تُقسِّ حني إليها ل تتوصَّ التي الوقت وحدات هي تلك ألنَّ تستغرقها؛
ُمستقلة قياسات عىل يَعتِمدوا أن اآلن للبرش ويمكن ستِّني. عىل الرتتيب بهذا بعِدها من
ذرة يف الطاقة تردُّدات من سلًفا ُمحدد عدٌد يستغرقها التي املدة مثل الثواني، لتعريف
مثل عىل يقع لم االختيار أنَّ غري الذرية. الساعة يف املقياس هو التعريف وهذا سيزيوم،
ُمنِتٍج سوى ليست وهي تقريبًا، التقليدية الثانية قيمة تساوي قيمته ألنَّ إالَّ املقياس هذا
عَملية. غري تكون قد لكنها الوقت، عىل للداللة الة فعَّ بطريقٍة جاء قد قديم، عددي لنظاٍم
األهمَّ لكنَّ واملكان. الوقت بني امَلجازي بالربط يتأثَّر للوقت َفْهمنا أنَّ القول، خالصة
وجٍه وعىل األعداد. وجود عىل كليٍّا تعتمد بطرٍق يُقاس املكان، إىل املستِند الوقت منظور أنَّ
قبل تُستخَدم كانت عددية أنظمٍة خصائص عىل ي الَكمِّ القياس هذا يعتِمد تحديًدا أكثر
منفصلة وحداٍت هيئة عىل الوقت: يف تفكرينا طريقة إنَّ القديمة. بابل مثل أماكن يف ذلك
والثقافات اللغات من ِسماٍت إىل تُعود والثواني، والدقائق الساعات من قياسها يمكن
هنا تُوجِّ اآلثار وهذه امُلعارصة. حياتنا يف حارضًة آثارها تزال ال سماٌت وهي امُلندِثرة،
الخصائص ذات القديمة األرقام فإنَّ ثَمَّ ومن اليومية؛ ِخربتنا تنظيم كيفية بشأن باستمراٍر
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من واألسايس املجرَّد الجانب ذلك الوقت، بها نخترب التي الطريقة تُشكِّل تزال ال الغريبة
ال الوقت أنَّ غري والثواني، والدقائق الساعاُت تحكمها يشء، كلِّ رغم حياتنا، إنَّ الحياة.
قياسها يمكن وحداٍت إىل الوقت فتجزئة غريِها؛ أو امُلنفصلة، الوحدات هذه يف فعًال يَحُدث

البرشي.4 العقل من اخرتاٍع سوى األمر، حقيقة يف هي، ما
لألعداد ما لنا ح تُوضِّ للوقت، إدراكنا تشكيل يف األعداد يه تُؤدِّ الذي الدور مناقشة إنَّ
َحيواتنا. يف والسلوكي اإلدراكي الجانب يف ال فعَّ تأثرٍي من العددية األنظمة بني واالختالفات
حياتنا، يف أثَّر قد األعداد اخرتاع أنَّ الكتاب هذا مدار عىل نرى فسوف ذلك، من بالرغم
ُعمًقا ذلك عن تقلُّ ال التي األخرى الطرق من بالعديد عامة، بِصفٍة البرشية قصة ويف
البرشي، نوعنا عن خلفيًة نعِرض أن بنا يجُدر الطُرق، هذه عن نتحدَّث أن وقبل وأهمية.

بها. لة الصِّ ووثيقُة الكتاب، هذا يَرويها التي األعداد قصة يف أساسية وهي

الحديث النوع ذلك العاقل: اإلنسان

العاقل». «اإلنسان لنوع الحديثة األصول مناقشة عند الوقت قياس عىل قدرتنا تُفيدنا
األعوام، من ملياًرا ١٣٫٧ الكون فُعمر نوعنا؛ حداثة مدى تصوير يف تُساعدنا فاألعداد
ظهور أما تقريبًا. عام مليارات ٣ النوى حقيقيَّات وعمر عام، مليارات ٤٫٥ األرض وعمر
أشباه أنَّ إىل الحفريات ِسجلُّ ويُشري تقريبًا. عام مليون ٦٥ قبل حَدث فقد الرئيسات
من كبري قدٌر ويدور الوقت. ذلك ُعرش لُقرابة إال يَعيشوا لم البَرش، أسالف ومنهم البَرش،
١٠٠٠٠٠ منذ ظهْرنا قد لكنَّنا — امُلعاِرصين البرش — نحن ظهورنا تاريخ بشأن الجَدل
ُمقابل واحد لعاٍم إال نُوَجد لم أننا يعني فهذا األخري الرقم بهذا َقِبلنا وإذا األقل. عىل عام
بشأن عنها نغفل ما غالبًا التي السمات من وتلك الكون. عمر من عام ١٣٠٠٠٠ كل
بطُرٍق شكَّلنا قد السن، يف حداثتنا فعىل ذلك من وبالرغم للغاية. ِصغار أنَّنا وهي البرش،
بضعة يف وجوده، تاريخ من للغاية صغرية لفرتٍة إالَّ عليه نَِعش لم الذي الكوكَب هذا عدة
كيفية من كبريًا جزءًا تُمثِّل األعداد أنَّ نرى وسوف فَحْسب. املاضية األعوام من آالف

حدوثه.5 يف والسبب ذلك، حدوث
أفريقيا، يف ر تطوَّ قد وسَلِفه، العاقل» «اإلنسان نوع أنَّ امُلستفيضة البيانات ح توضِّ
عىل ري كالسَّ هناك؛ تتشكَّل الحالية، الجسدية لخصائصنا األساسية العنارص بدأت وقد
التي أقداِمها آثار ظهَرت التي األسرتالوبيثسينات، يف مرة ألول بوضوٍح ظهر الذي قدَمني
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األدمغة ظهَرت وكذلك بتنزانيا. اليتويل، يف الُربكاني الرماد يف عام مليون ٣٫٧ إىل تعود
تقريبًا)، عام مليون ١٨ (منذ امُلنتِصب» «اإلنسان نوع مثل األنواع بعض يف حجًما األكرب
تمكَّن الذي النوع وهو عام)، مليون نصف عن يَزيد ما (منذ هايدلبريج» «إنسان ونوع
قفزٍة أي حدوث عىل تدلُّ ال املادية ته سجالَّ أنَّ غري أفريقيا، بخالف قارَّات استكشاف من
تُشري األخرية النقطة وهذه العاقل». «اإلنسان نوع يف الحال هي مثلما األمام، إىل إدراكية
وإن ِنسبيٍّا، كبري بدماٍغ يتمتَّعون كانوا البرش أسالف أنَّ وهي األهمية، يف غايٍة أمٍر إىل
هذه من وبالرغم طويلة. بفرتٍة املشهد عىل نظهر أن قبل دماغنا، من أصَغَر يزال ال كان
بسلوك مقارنته عند للنظر الفتًا يكن لم إلينا األسالف أقَرِب سلوك فإنَّ الكبرية، األدمغة
البَرش سلوك مع التشابُه من ضئيٍل قدٍر سوى يحمل يكن لم الُعليا. الِقَردة من غريه
يف عاش الذي لنوِعنا، الشقيق النوع وهو النياندرتال»، «إنسان سلوك وكذلك امُلعاِرصين،
وصولنا نتيجَة ُمتسارع نحٍو عىل انقرَض أِن إىل تقريبًا، عام مليون نصف قبل أوروبا

يبدو.6 فيما القارة تلك عىل
ُساللتنا أنَّ املؤكد ومن حديث، جذري تغيري بأنه نوِعنا نشوء نِصف أن فيُمكننا إذن،
الناحية من اليوم عليه نحن ما عىل جعَلنا مما األعوام؛ من املاليني مدار عىل ر تتطوَّ ظلَّت قد
وقد وقصرية، قاسية حياًة الوقت هذا ُمعظم يف عاشوا قد أسالفنا أنَّ غري الفسيولوجية،
ننجْح لم إنَّنا حجًما. األكرب األفريقية األنواع من لغريهم فرائَس األحوال معظم يف كانوا
ثُت تحدَّ وقد اآلن. بها ننجح التي بالدرجة املنافسة يف األخرى األنواع عىل التغلُّب يف دائًما
يدُرس واآلثار، الحفريات يف عاِلٌم أيًضا وهو اإلنسان، علم مجال يف زميٍل مع ًرا مؤخَّ
مات السِّ أبرز من واحدًة أنَّ ذَكر وقد أفريقيا. يف البرش أشباه أنواع من العديد حفريات
وكسور تمزُّقات عىل يحتوي منها فالعديد ُعنف؛ من عليه تدلُّ ما هي الحفريات هذه يف
هذه توَجد ما وكثريًا الفضالت، ناِبشات أو امُلفرتسات أسنان آثاَر تحِمل ما وكثريًا عظمية،
هذه أنَّ امُلحزن ومن وشباب. ألطفاٍل ومعظمها كاألُسود، امُلفِرتسات مخابئ يف الحفريات
يواجهون وكانوا وقصرية، صعبة حياًة عاشوا قد أسالفنا من العديد أنَّ إىل تُشري األدلَّة

بهم. امُلحيطة امُلفِرتسة الكائنات مع التناُفس يف صعوبة فيها
جاء قد يُواِجهونها كانوا التي الصعوبة هذه من كبريًا قدًرا بأنَّ القول ويُمكننا
املادية االخرتاعات يف الجمود هذا ويتَّضح اإلدراكية، قدراتهم يف الواضح للجمود نتيجًة
فلننُظر السنني؛ ماليني من العديد مدار عىل الحفريَّات سجلِّ يف تَظهر التي التدريجية
الفأس باسم اإلنسان علم مجال يف العلماءُ إليها يُشري التي الحَجرية، اليدوية الفأس إىل
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فهذه عام. مليون ١٫٧٥ من يقُرب ما قبل املاهر» «اإلنسان نوُع ابتكرها والتي األشولية،
ألسالفنا، للغاية ًة مهمَّ أداًة كانت قد البارزة، العَملية بفائدتها تتميَّز التي املحمولة الفأس
وحَدها عليها البرش أشباه اعتمد وقد هم. والسَّ بالَقوس مقارنًة للغاية بسيطة أنها غري
واألدوات نسبيٍّا، الكبرية واألدمغة األقدام، عىل السري فمع عام. مليون ١٥ مدار عىل تقريبًا
من اآلالف مئات منذ الحداثة، إىل االنطالق ة منصَّ عىل كانوا قد أسالفنا أنَّ يبدو البسيطة،

حديثًا. َجذَوتَه أشعل ما جاء أن إىل فشل قد االنطالق هذا أنَّ غري السنوات،
القديم، الحجري العرص يف البقاء أجل من أسالفنا يُخوضها كان التي املعارك بعد
٢٫٥ نحو من القديم الحجري العرص (استمرَّ األفضل. إىل ا حادٍّ ُمنحنًى األموُر اتَّخذَت
ماضية، عام ألف مائتي خالل ما مرحلٍة ويف مضت.) عام ١٠٠٠٠ نحو إىل عام، مليون
يف جذري تغريُّ أنه يبدو ما حَدث األثري، للسجلِّ وفًقا األرجح عىل عام ألف مائة قبل
والتي املصقولة، املعقدة العظمية األدوات يف اإلدراكي ُ التغريُّ هذا ويتَّضح أسالفنا. تفكري
من غريها إىل إضافًة املثال، سبيل عىل أفريقيا جنوب يف بلومبوس كهف يف اكتُِشَفت
أكرب بقدٍر سنتناوله ما وهو الكهوف، من وغريه الكهف ذلك يف اكتُِشفت التي األدوات
يف البرش بدأ قصرية، بفرتٍة األدوات هذه اخرتاع وبعد العارش. الفصل يف التفصيل من
الحايل العرص يف يعيشون الذين للبرش الجينية التحليالت ح وتُوضِّ ة. بِهمَّ أفريقيا مغادرة
العاقل» «اإلنسان نوع من صغرية مجموعة أحفاد هي األفريقية، غريَ الحديثة الشعوب أنَّ
باب مضيق عند األحمر البحر عرب األرجح عىل أفريقيا من هجرتهم أخذَتهم قد الذين

املندب.7
ذلك اإلطالق، عىل ع ُمتوقَّ غري كان كما نوعه؛ من سابقًة كان ذلك بعد حدث ما
باالنقراض. للغاية حقيقيٍّا تهديًدا ويواجه كبرية، صعوبًة يواِجه كان البرشي النوع أنَّ
بعد لينتهوا مصادفًة، أفريقيا غادرت قد األخرى الرئيسات أنواع بعض أنَّ من وبالرغم
االستكشاف عملية أسالُفنا بدأ فقد آخر، استوائي حيوي إقليم يف أساسية بصورٍة ذلك
العالم، أنحاء يف التَّْجوال فرتة مدار وعىل اليوم. حتى ُمستمرَّة زالت ما والتي اإلرادي
الجنوبية أمريكا حافة إىل البرش وصل أن إىل السنوات، من اآلالف لعَرشات استمرَّت التي
املوجودة البيئات جميع مع التأقلُم من النهاية يف تَمكنَّا عام، ١٤٠٠٠ من يقُرب ما قبل
مثل قاسية بيئاٍت يف األخرى األنواع بعض مع املنافسة يف تفوَّقنا لقد تقريبًا. العالم يف
تقع التي البيولوجية البيئات ومعظم أتاكاما، وصحراء تسمانيا، وأدغال السيربية، التندرا
التكيُّف. عىل البرش تكيَّف فقد وباختصار، تقدُّمنا، ح يوضِّ األثري والسجلُّ بينها. فيما
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األبرز َمتان السِّ وهما والثقافة، اللغة بدون ُمحاًال سيصبح كان امُلستحَدث التكيُّف وهذا
لنوِعنا.8

العلماء من العديد ألعمال ووفًقا كبري، جداٍل محلَّ والثقافة اللغة نشأة أصول تزال ال
كبرية بصورٍة نتََجت قد البرش لدى والثقافية اللغوية الثورة فإنَّ اإلنسان، ِعلم مجال يف
هو األول الجانب جانبان: االعتماد لهذا كان وقد أكرب. بدرجٍة التعاون عىل اعتمادهم عن
الجانب وأما األخرى، األنواع مع املنافسة يف ق للتفوُّ التعاون عىل ُمجَربين كانوا البرش أنَّ
ًما تقدُّ أكثَر شكٍل عىل اعتمَدت قد البرش من امُلحدَّدة املجموعات بعض أنَّ فهو الثاني
حقيقُة التفسريَ هذا ويدعم البرش. من أخرى مجموعاٍت مع التناُفس عند التعاون، من
يبدو ال بينما البرشي، النوع أفراد من غريهم مع التعاون تحري إىل ينزعون البرش أنَّ
الذين البَرش أطفال إنَّ التحديد. وجه عىل الوراثية شفرتهم يف لة ُمتأصِّ اللغة مهارة أنَّ
من األخرى األنواع بعض بها تتمتَّع التي األعىل اإلدراكية الوظائف بعض إىل يفتقرون
آخرين. أفراد مع امُلحتَملة التعاون ألنشطة الدقيقة بمالحظتهم يتميَّزون الُعليا، الِقَردة
ا مهمٍّ مؤًرشا األقل، عىل كان، قد البرشية األساسية الِبنْية يف التعاون ل تأصُّ أنَّ إذن لنا يبدو
تستخِدمها كانت التي اإلشارات، عىل القائمة البدائية التواُصل أنظمة من التحوُّل عىل
وبعبارٍة البَرش. استخدمها والتي الحديث، عىل القائمة األقوى التواُصل أنظمة إىل القردة،
مهارات بمجموعة فطريٍّا مزوَّدون أننا ليس هو لغوية كائناٍت يجعلنا ما فإنَّ أخرى،
مهاراِتنا جماعية ملبادئ وفًقا نُنظِّم وأننا التعاون، عىل قادرون أننا بل محدَّدة، لغوية
هذا أنَّ يبدو ترابًُطا. األقلِّ القردة من أخرى أنواٌع منها بالعديد يتمتَّع التي اإلدراكية،
ذلك عنه نتَج إذ اإلدراكية؛ حياتنا مسرية يف محوري دوٌر له كان التعاون نحو التحرك
يكن لم التحديد. وجه عىل بًرشا يجعلنا أن يف أسَهم الذي التواصل، نظام يف ُل التحوُّ
الذي االنتباه من به يتَِّصل وما التعاون، عىل تركيزنا دون ممِكنًا يُصبح أن اللغة لوجود
قد اللغة بأنَّ شكَّ فال أصولها، كانت وأيٍّا ونواياهم. اآلخرين أفكار لَفهم توجيهه يف بَدأْنا

وبعَدها.9 أفريقيا مغادرة قبل ق التفوُّ من ومكَّنَتْنا البرشية، ِخربتنا تشكيل أعادت
التفكري عمليات أنواع بعض أيًضا ل تُسهِّ وهي تفكرينا، طريقة تُشكِّل اللغة إنَّ
التعاون، من جديدة أشكاًال لنا تُتيح أنَّها هي ذلك، من األكرب والفائدة اللغوية. غري
جيلهم أفراد بقية إىل البيئية للتحديات حلوٍل من إليه لوا توصَّ ما يَنقلوا أن للبَرش وتُتيح
لألفراد تُتيح إدراكية أدواٌت األفكار، قنوات هي التي فالكلمات كذلك. التالية واألجيال
تُواجههم التي الحديثة املشكالت من وامُلتنوِّعة الكبرية املجموعة لتلك حلولهم تسجيل

29



اإلنسان وبناء األعداد

إىل لوا يتوصَّ أن للبَرش اللغة اخرتاُع أتاح لقد عنها. واإلفصاح جديدة، بيئاٍت يَدخلون حني
يُضَطرُّوا أن دون سهولة، بكلِّ ينقلوها وأن البرش، من غريهم عقول يف تدور التي األفكار
الثقايف قاطة السُّ تُرس تأثري لوجود الفرصُة أُتيحت وقد باستمرار. جديدة أفكاٍر إنتاج إىل
بيئاتنا عىل جيًدا التكيُّف عىل قاِدرين نظلُّ إننا االفتتاحية. يف ذَكرتُه الذي لألجيال، العابر
إلينا نُِقلت التي األفكار بفضل الحديث، العالم يف الحرضية البيئات يف حتى الحالية،
الثقافية املمارسات من وغريها فاللغة اللغة؛ طريق عن طفولتنا، منذ اآلخرين عقول من
من تُمكِّننا التي األفكار ومنها بسهولة، إليها والوصول األفكار تخزين لنا تُتيح الرمزية

وبثقافتنا.10 بأنفسنا النجاة
غبَش يف عالقًة ظلَّت ربما أو الزمن، مرور مع ضاعت قد اللغة ظهور قصة أنَّ رغم
الجيلِّ فمن هنا؛ أوضْحنا مثلما أهميتها، عىل خالٍف من فما املنال، بعيدَة األثري جل السِّ
أعظُم هي وربما ناِجعة، أدواٍت بمثابة كانت الرمزية، التمثيالت من وغريَها الكلماِت أنَّ
املجموعة هذه من ُمتفرِّعة مجموعة هناك تزال ال أنه غري اإلطالق. عىل امتَلْكناها قد أدواٍت
مميًزا دوًرا أدَّت والتي األعداد، يف امُلتمثِّلة اإلدراكية األدوات وهي اللفظية، األدوات من
أفريقيا من الهجرة قبل حتى بل أفريقيا، من ِهجرتها منذ اإلنسانية تشكيل يف للغاية
الكميات رؤية من اللفظية، األدوات من الفرعية املجموعُة هذه مكَّنَتنا وقد األرجح. عىل
التي املحددة األدواُت هذه مكَّنَتنا فقد بالفعل، ناَقشنا وكما جديدة. بطُرٍق واستخدامها
الكتاب هذا يَقرتح ذلك عىل وعالوًة كذلك. جديدة بطُرٍق الوقت إدراك من عنها، نتحدَّث
بطريقٍة أدَّت ثم والكتابة، الزراعة ر تطوُّ بَْدء إىل أدَّت قد العددية األدوات هذه أنَّ أيًضا
إنَّ األخريتنَي. الظاهرتنَي هاتنَي عن انبثَقْت التي التقنيات جميع تطوُّر إىل مبارشة غري

األبد. إىل والسلوكية اإلدراكيَة ِخربتنا ت غريَّ قد األدواِت هذه

عقولنا يف واألعداد الطبيعة، يف الكميات

ُمسبًقا؛ املوجودِة األفكار أو األشياء تسمية هي الكلمات وظيفة تكون األحيان من كثرٍي يف
بْرصف بالفعل، موجود النوع وهذا الثدييَّات، من محدًدا نوًعا ي تُسمِّ مثًال «باندا» فكلمة
بوجود إال توَجد ال مفاهيَم إىل أحيانًا تُشري الكلماِت أنَّ غري االسم، وجود عن النظر
من املرئيِّ الجزء مع دائًما نتفاعل إننا األلوان؛ ضوء يف ذلك ل فلنتأمَّ املعنيَّة. الكلمات
املرئي الطَّيف وهذا الكهرومغناطيسية، األمواج ِنطاق من ضئيل جزء وهو الضوء، َطيف
َطيف عىل محددة نقطة من فما ولذا محددة؛ ماديٍة فواصَل أي دون ُمستمرٌّ الضوء من
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عن اللغات من العديد تتخىلَّ السبب ولهذا بدقة. واألزرق األخرض بني تَفصل الضوء
اللونية للفئة كلمة ذلك من بدًال وتستخِدم «وأزرق»، «أخرض» مثل مصطلحات استخدام
هذا إىل يُشريون كاإلنجليزية اللغات بعض ُمتحدِّثي فإنَّ ذلك، من بالرغم «أخرضق».
فهم «واألزرق»؛ «األخرض» بني أوضح فرًقا سون يؤسِّ ثَمَّ ومن الدوام، عىل اللَّوني التبايُن
عىل بينها التمييُز يمكن الضوء َطيف من أجزاء بشأن للتواُصل الكلمات يستخدمون
األخرى، اللغات ُمتحدثي وبعض واضحة. حدوٍد وجود إىل تفتِقر أنها غري التقريب، وجه
سبيل عىل غينيا نيو يف البريينمو لغة فُمتحدِّثو مختلفة؛ بطُرٍق الضوء َطيف مون يقسِّ
َطيف من جزأَين بني يُميِّزان اللذَين «نُر»، واملصطلح «وول» املصطلح يَستخدمون املثال
فيما االختالفات وهذه «األخرض». هو واحد بمصطلح اإلنجليزية يف إليهما يُشار الضوء،
لكنه طفيًفا تأثريًا لها، وتَذكُّرهم لأللوان بها امُلتحدِّثني إدراك كيفية يف تؤثِّر اللغات، بني
موجودة ملفاهيم أسماء مجرَد ليست األلوان مصطلحات أنَّ باختصار هذا ومعنى أكيد.
أكثر مفاهيَم أيًضا الوجود إىل تبَعث هي بل البرش، جميع ويتَشاركها األلوان، عن ُمسبًقا

لأللوان.11 تحديًدا
فإنَّ دها، وتُجسِّ الضوئي الطيف من معينة أجزاءً تُحدِّد األلوان مصطلحات أنَّ مثلما
إذ الكميات؛ من ُمعيَّنة أنواًعا الذهنية حياتنا يف تولِّد األعداد رموز من وغريَها الكلمات
األعداد غياب ويف األعداد. بدون الكميات ُمعظم بني الفروق «يَرون» ال البرش أنَّ يتَِّضح
األنواع من غرينا عن الطبيعية البيئات يف نراها التي األشياء لكميَّات رؤيتنا يف نختلف لن
لإلبحار الالزمة األدوات امتلْكنا ما واستخدامها، األعداد ابتكار عىل ُقدرتنا فلوال العديدة.

بنا. امُلحيط الكميات بحر يف ُمحدَّد، واتجاٍه هدٍف تجاه
قد يشءٍ كلِّ من فبالرغم غريبًا؛ أمًرا برشي، اخرتاع األعداد بأنَّ القائل الطرح يبدو قد
األخطبوط) (أرجل ثمانية مثل الطبيعة، يف عة امُلتوقَّ األعداد بعض وجود إنَّ البعض: يقول
قائًما سيظلُّ كان ذلك، إىل وما القمرية) الدورة (أيام وعرشين وتسعة (الفصول) وأربعة
األمر فحقيقة ذلك، من بالرغم عَدمه. من اإلطالق عىل البرش وجود عن النظر بْرصف
القول ويمكننا وَحْسب، بانتظاٍم الطبيعة يف تحُدث «الكميات» هذه أنَّ هو الدقة وجه عىل
فسوف البرشية، الذهنية الخربة عن منفصًال يوَجد الكميات، بني والتناُظَر الكميات إنَّ
نكن لم وإن حتى منتظمة، مجموعاٍت يف بها توَجد التي الهيئة عىل األخطبوط أرجُل تظلُّ
األخرى الرمزية والتمثيالت الكلمات فهي «األعداد» أما االنتظام. هذا إدراك عىل قادرين
حدوًدا بينها تَخلُق األلوان مصطلحات أنَّ ومثلما الكميات.12 بني للتمييز نستخدمها التي
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حدوًدا تخلُق األعداد فإنَّ املرئي، الضوء َطيف عىل امُلتجاورة األجزاء عىل أوضح ذهنيًة
املادي، العالم يف الكميات بني حقيقيٍّا فرًقا الحدود هذه تعكس وقد الكميَّات، بني إدراكية

األعداد. بدون الفروق هذه إدراك من عادًة يتمكَّن ال البرشي العقل أنَّ غري
ُمالئمة تَسميات أنها عىل تُرى الكميات، تُمثِّل التي األعداد كلمات كانت ما غالبًا
وعىل الحيوي. نموِّهم مراحل خالل تلقائيٍّا يتعلمونها أو فطريٍّا، البرش بها يُزوَّد ألفكاٍر
فكما فَحْسب؛ تَسميات مجرَد ليست األعداد أنَّ إىل الحديثة األعمال تُشري ذلك، من العكس
بأمثلٍة اللغة نا «تُِمدُّ الثاِقبة: ملحوظتها فيسا هايكا األعداد واختصاصية اللغة عاِلمة ذكَرت
كمحض ال األعداد، نستخِدم مثلما نستخِدمها أن يمكن التي الكلمات هي األعداد، عىل
تُوَجد ال املحددة الكميات معظم إنَّ بشأنها.»13 والتفكري لألعداد لإلشارة نستخِدمها أسماء
بالعديد مدعوم أنه غري للبعض، ُمفاجئًا الزعم هذا يكون ربما األعداد. غياب يف عقولنا يف
فهو ُمسبًقا، موجودة ألفكاٍر أسماء محُض هي األعداد بأنَّ الزْعم أما التجريبية، األدلة من
دوًما يستطيعون ال األخرى، كالحيوانات البرش، أنَّ اتَّضح لقد كافية؛ أدلَّة تؤيِّده ال زعم
يتجاوز فيما أما األعداد. وجود بدون الثالثَة يتجاوز فيما املحددة الكميات بني يُميِّزوا أن
نعِرف نكن لم إذا إدراُكنا، يستقبلها التي األشياء كمية تقدير سوى يُمِكننا فال الثالثة،
(بمن الباحثني من العديد أجراها حديثة تجريبية دراساٌت االستنتاَج هذا ويؤيد األعداد.
عىل أُجِريَت التي األبحاُث أيًضا وتؤيده أعداد، أي يعرفون ال الذين األفراد عىل أنا) فيهم
هذه نُناقش سوف بعد. األعداد يتعلموا لم الذين األطفال من وغريهم ع الرُّضَّ األطفال
الفطرية املعوِّقات تفكيك يُمكننا ال فإننا سنرى ومثلما الثاني، الجزء يف بالتفصيل النتائج

األعداد. أدوات خالل من إال الكميات تمييز من تَمنُعنا التي
كان إذا وهي: مفارقة، لنا يطَرح التفسري هذا بأنَّ نُِقرَّ أن علينا ذلك، من بالرغم
لوا توصَّ فكيف األعداد، خالل من إال بدقة الكميات يف يُفكِّروا أن يستطيعون ال البرش
ذلك عن اإلجابة يف سنوضحها التي األوىل والنقطة األول؟ املقام يف األعداد اخرتاع إىل
الجوانب بعض يف البرشية، االخرتاعات جميع عىل تنطِبق املفارقة هذه أنَّ هي السؤال
عادًة يُدركونه ال مفهوًما يُدِركوا أن أوًال للبرش بدَّ ال اخرتاع، أي يَحدث فِلَكي األقل. عىل
سلسلٍة من نصنَُعها بل الوراثية، شفرتِنا يف لة ُمتأصِّ ليست االخرتاعات إنَّ وبتلقائية.
يف التفكري عىل نُفَطر لم إننا بسيطة. أفكاًرا تكون ما وغالبًا نُدركها، التي األفكار من
األدوات من غريها أو املطاِرق أو العجالت أو اللَّولبية املسامري أو االرتكاز كنقاط أشياء
مختلفة كبريٍة مجموعٍة عرب األدوات هذه جميع ْرنا طوَّ قد أنَّنا غري األساسية، امليكانيكية
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أنه نِجد إنَّنا العَملية؛ البسيطة األداة هذه املثال، سبيل عىل العجلة ل فلنتأمَّ األفكار. من
األشياء بدحرجة وَْعِينا إىل نظًرا األداة، هذه البَرش يخرتع «أال» امُلستحيل من يكون يكاد
االخرتاعات من الدَوران وِمْحور فالعجلة ذلك، من بالرغم الطبيعية. بيئاتنا يف الدائرية
امُلجتمعات بعض (ومنها السابقة الثقافات من العديد يف تُوَجد لم والتي نسبيٍّا، الحديثة
البرش يمتلك ال مفهومها، إدراك وسهولة بساطتها من بالرغم ولهذا، اإلنكا)؛ مثل الكبرية
به ُمسلًَّما أمًرا تبدو «سبعة»، كالكلمة لفظية أداًة فإنَّ وبامِلثل للعجلة. «فطريٍّا» مفهوًما
التي امُلحدَّدة الكمية يعرفون ال األفراد بعض فإنَّ ذلك من وبالرغم نعرفها، حني للغاية
برسعة فائدتها يفهمون لكنهم العجالت، يعرفون ال يكونون قد أنهم ومثلما إليها. تُشري
حني إالَّ بالتحديد أشياء سبعة وجود مفهوم يتعلَّمون ال فإنهم ِفعلية، عجلًة يَرون حني
تُيرسِّ ال األعداد مفردات فإنَّ البسيط السبب ولهذا املفهوم؛ ذلك تُمثِّل التي الكلمة يتعلمون

تَزيد التي الكميَّات بني التفريق مجرَّد أيًضا تُيرسِّ بل فَحْسب، املعقدة الحسابيَة العمليات
الثاني.) الجزء يف االستنتاج هذا عىل التجريبية األدلة (وسنُناقش وتمييَزها. ثالثة، عن

صياغتها أَعدنا وإذا تماًما، املفارقة أَُحل لم أنَّني الحظَت قد فربما ذلك، من بالرغم
من أعداًدا يمتِلكون ال أفراد تمكَّن كيف التايل: السؤال نطرح أن يُمكننا مختلفة بطريقٍة
إلدراك رضورية األعداد كانت إذا الكميات، عن تُعربِّ أن يمكن الكلمات هذه ِمثل أنَّ إدراك
يف تفصيًال أكثر تفسرٍي ِذكر عىل ٍد تعهُّ بمثابة ييل ما تعتِرب أن يمكنك امُلحدَّدة؟ الكميات
نقاٍط يف أدركوا قد نوِعنا من األفراد بعض أنَّ فلتتخيَّل الكتاب: هذا من الثالث الجزء
أكرب محدَّدة كميًة ليُمثِّل بالفعل، موجودة كلمة معنى يمتدَّ أن يمكن أنه مختلفة، زمنية
الطَرف وليس خمسة، العدد إىل تُشري أن يمكن «يد» كلمة أنَّ مثًال (فأدركوا ثالثة. من
ال نوِعنا أفراد أنَّ غري األعداد، اخرتاع صميم هي البسيطة الفكرة هذه إنَّ فحْسب.) املادي
لة ُمتأصِّ العجالت وجود وفكرة نُوَلد لم أنَّنا ِمثلما فيهم، لة ُمتأصِّ الفكرة هذه ومثل يُوَلدون
الطائرات أنَّ فكرة أو تطفو، أن يمكن الصلب من املصنوعة السفن أنَّ فكرة أو فينا،
األعداد ُمخِرتعو اكتشف فحني ذلك، من بالرغم تطري. أن يمكن األلومنيوم من املصنوعة
مكَّنهم وستة، خمسة بني التمييز مثل الكميات، بني للتمييز الكلمات استخدام يمكن أنه
استخدامها. يف آَخرون بدأ وقد الكميات، بشأن للتفكري جديدة طريقٍة تأسيس من ذلك

األعداد. انتَرشِت االستخدام ذلك خالل ومن
بعض أنَّ حقيقة فإنَّ الثامن، الفصل يف التفصيل من أكرب بقدٍر ح سأَوضِّ مثلما
الفكرة إنَّ بالترشيح. تتعلَّق عوامل إىل كبري بشكٍل يعود األعداد، اخرتاع من تمكنوا البَرش
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تولَّدت قد تَسميتها، إمكانية ويف ُمحددة، كبرية كمياٍت وجود يف تتمثَّل التي البسيطة
خمسة نمتلك إننا تماًما. أعيُنِنا أمام بانتظام تتكرَّر كميات وجود حقيقة عن عامة بصفٍة
عنارص خمسة من تتكوَّن متطابقة مجموعاٍت دائًما الحياة لنا وتُقدِّم يد، كلِّ يف أصابع
األخرى. الحيوانات مثل ذلك يف ِمثلنا لتمييزها، الالزمة اإلدراكية بالقدرات ُمسبًقا نُزوَّد لم
واضًحا التناُظر هذا ويبدو التناُظر، هذا إدراك من ُمصادفًة تمكَّنوا قد البَرش أنَّ غري
األعداد؛ اخرتاع إىل بالرضورة يُؤدِّي ال البيولوجي، التناُظر هذا إدراك مجرد أنَّ غري للغاية،
عابرة. بطريقٍة إال يد، كل يف الخمسة األصابع وحتى الكميات، تمييز يتمَّ أال املمكن فمن
كمية لوصف ُمثِمر بشكٍل استخدامها ثم «خمسة» مثل كلمة معرفة عند ذلك، من بالرغم
الذي العام الترشيحي املسار وهذا األعداد. اخرتاع إىل يؤدي ذلك فإنَّ يد، كل يف األصابع
كلمة بني التشابُِه تَكرار مثل اللغوية، البيانات من الكثري يدعمه األعداد، اخرتاع يُفرسِّ
الثالث.) الفصل يف بالتفصيل النقطة هذه ح (سنوضِّ العالم. لُغات يف «يد» وكلمة «خمسة»
يُيرسِّ لم البرشي، التاريخ مدار عىل مختلفة أوقاٍت يف تمَّ الذي األعداد اخرتاع إنَّ

التمييز عىل دائًما قادرين نكون أن من األعداد مكنَتْنا بل فَحْسب، الكميات بشأن تفكرينا
الفرضية هذه نوضح وسوف منتظمة. وبصورٍة ة بدقَّ ثالثة، عن تَزيد التي الكميات بني
حدَّدت قد أكون أن آُمل فإنَّني الحايلِّ الوقت يف أما الكتاب، هذا مدار عىل أفضل بشكٍل
البرش. اخرتعها قد ثورية إدراكية أدواٌت األعداد إنَّ أقول حني أَعنيه ما أكربَ بوضوٍح
أدَّى قد واسع، نطاٍق عىل استخدامها وانتشار األعداد اخرتاع أنَّ الكتاُب هذا ويقرتح
األكثر الوحيدة األداَة هي األعداد كانت فربما وسلوكيٍّا. إدراكيٍّا البرش توجيه إعادة إىل
يف ناقْشناه والذي لنوِعنا، الحديث ل التحوُّ أتاحت التي اللغوية األدوات مجموعة يف تأثريًا
والتي منها، األحَدث االخرتاعات أنواع جميع من مكَّنَتْنا فقد ذلك، إىل إضافًة سابق. جزءٍ
اإلدراكية، األدوات هذه وبدون األقل. عىل لنا لتْها سهَّ أو الكتاب، هذا يف الحًقا سنُناقشها
بالتأكيد. لتحُدث الصناعية الثورة تكن ولم األرجح، عىل لتحُدث الزراعية الثورة تكن لم

الكتاب؟ هذا سيأُخذُنا أين إىل

اللغوية واألدلَّة اإلنسان، علم مجال من امُلستقاة األدلة من توليفًة الكتاب هذا يُقدِّم
وجميع الحيوانات. وكذلك البرشية الجماعات من بياناٍت االعتبار يف يأخذ وهو والنفسية،
األعداد أنَّ وهو بالفعل، به تَنبَّأنا الذي البسيط االستنتاج إىل بإرصاٍر تؤدي البيانات هذه
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األكرب الْرصح تأسيس يف فأسهَمْت أساسية، وسلوكية إدراكية دعامات بمثابة كانت قد
للحداثة.

الخربة يف األعداد تغلُغل مدى يف نبحث سوف األول، الجزء من امُلتبقي القْدر يف
واملكتوبة األثرية السجالت يف للكميَّات الرمزية التمثيالت عىل نُركِّز وسوف البرشية،
الثالث) (الفصل األعداد كلمات نستطِلع وسوف كذلك، الحديث ويف الثاني)، (الفصل
التي البياناُت وتقرتح العالم. حول اللغات يف الكميات، إىل اللغوية اإلشارات من وغريها
جميع وكذلك تقريبًا، العالم لغاِت جميع أسايسيف ن ُمكوِّ األعداد أنَّ الفصول هذه يف سرتد
فحْصناها، التي النتائج جميع فإنَّ ذلك، إىل إضافًة القديمة. اللفظية غري الرمزية األنظمة

واستخدامها. األعداد اخرتاع يف األعصاب وِعلم البرشي الترشيح أهمية تؤكد
من وذلك البرشية، تاريخ يف األعداد به قامت الذي الدَّور سنتناول الثاني الفصل ويف
األعداد يعرفون ال باِلغني من ُجِمعت نتائَج من املوضوع بهذا يرتِبط ما تفصيل خالل
يكتسبوا لم الذين األطفال لدى العددي اإلدراك أيًضا نفَحص وسوف الخامس). (الفصل
التي األخرى، األنواع لدى العددية املهارات وكذلك السادس)، (الفصل بعُد اللغة مهارة
عىل الفحص هذا وسريكز السابع). (الفصل وثيًقا ارتباًطا بنَوِعنا منها العديد يرتِبط
ُمعظم يف بعيدٍة أماكَن يف اللغة وعلماء اإلنسان علماء أجراها التي الحديثة الدراسات
أخرى فروٍع يف الباحثون أجراها التي امُلختربات، إىل امُلستِندة الدراسات وكذلك األحوال،

اإلدراكية. العلوم مجال من
معظم شكََّلت قد األعداد أنَّ كيف نرى سوف الكتاب، هذا من الثالث الجزء ويف
الحسابية والعمليات األعداد بها َعت اخُرتِ التي الكيفية نتناول وسوف امُلعاِرصة، الثقافات
أسهَمْت قد العددية اللغة أنَّ أيًضا أقرتح وأنا الثامن). (الفصل األرجح عىل األساسية
أتاحت قد األعداد أنَّ كيف نرى وسوف التاسع). (الفصل البَرش إعاشة أنماط تغيري يف
مهمة أحداٍث إىل أدَّت قد تقنيات وهي األخرى، والسلوكية املادية التقنيات بعض ازِدهار
التي املحورية الطُرق بعض بتناول الكتاب ينتهي وأخريًا الحديث. البرشي التاريخ يف
ذلك كان وإن والرُّوحية، االجتماعية الناحية من البرشيَة الثقافاِت األعداُد بها َت غريَّ قد

العارش). (الفصل األقل عىل مبارشة غري بطريقٍة
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مونتي مدينة من بالُقرب الربازيلية، األمازون غابات قلب صميم ويف الغابة، أرض َفوق
وبعض التِّالل أحد بجانب كهٍف عىل الرسومات من مجموعة توَجد العتيقة، أليجري
من أكثر قبل األصليِّني كان السُّ من فنَّان أبَدَعها التي الرسومات وهذه البارزة. الُجدران
َفْهمنا تغيري يف أسهَمْت قد روزفلت، آنا اآلثار عاملُة شديدة بعناية ووثََّقتها عام، ١٠٠٠٠
x عالمات من مجموعة نجد اللَّوحات، إحدى يف األمريكتنَي. يف االستعمار قبل ما لتاريخ
بالعمل منها بامُلخطَّط أشبَُه هي التي الرسمة، هذه ووظيفة شبَكي. ترتيٍب يف املرسومة
كميات: إىل تُشري العالمات هذه أنَّ األرجح لكنَّ اليقني، وجه عىل معروفًة ليست الفني،
هذه تدلُّ الزمن، بمرور ضاَعْت التي الثمينة ْورات الدَّ أنواع من غريها أو للبدور أو لأليام،
العديد اآلثار علماء اكتشف املاضية، العديدة العقود مدار عىل أكرب. ٍه توجُّ عىل الرسمة
يُمثِّلون كانوا وقد للكميات، اهتماًما يُولُون كانوا القدماء أنَّ إىل تُشري التي األدلة قطع من
املالمح، ُمكتِملة رمزية كتابة هيئة عىل يُمثِّلونها يكونوا فلم بُعَدين؛ يف الكميَّات هذه
والعظام. الخشب عىل املنقوشة والعالمات الكهوف، ُجدران عىل املرسومة بالعالمات بل
تُمثل ال لكنها آخر، يشءٍ إىل تَرُمز إنها حيث من رمزية عالماٌت هي تلك العيص وعالمات
سبيل عىل سبعة، فالرقم املكتوبة؛ الفعلية كاألرقام تماًما مجردة رمزية بطريقٍة الكميات
العنارص. هذه نوع عن النظر بغضِّ عنارص، سبعة من تتكوَّن مجموعة إىل يُشري املثال،
رمزية ِشبه ات مؤرشِّ فهي التاريخ»؛ قبل ما «أرقام البدائية العالمات هذه تسمية يمكن
شبًها أكثُر إنه III الرومانية األرقام يف ٣ الرقم ل فلتتأمَّ املكتوبة. الحديثة األرقام عىل
والتي نستخدمها، التي األرقام حتى فَحْسب. بالعصا العدِّ بطريقة عنارص ثالثة بتمثيل
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يُمثَّل مثًال، ١ فالرقم بالعصا؛ العدِّ نظام عىل واضحًة آثاًرا تحمل هندي، أصٍل إىل تعود
واحدة.1 عًصا بعالمة

اكتشف بفلوريدا، سربينج سولت ليتل يف أليجري، مونتي من كيلومرت ٥٠٠٠ بُعد عىل
الرَّنة، ِغزالن أحد قْرن من كبريًا جزءًا قريب وقٍت يف ميامي جامعة من اآلثار ِعلم ب ُطالَّ
لهذا حديثة صورة تظهر اآلن. قبل عام آالف عرشة من يَقُرب ما إىل أيًضا هو تاريخه يعود
عىل املنقوشة الخطوط من مجموعة توَجد الصورة، ح توضِّ وكما ،1-2 الشكل يف القْرن
تقريبًا. ملليمرتات خمسة منها كلٍّ طول ويبلغ للغاية، ُمنتظمة خطوط وهي القْرن، جانب
العالمات هذه بأنَّ يُوحي مما كبرية، بدرجٍة متَِّسقة الخطوط بني فاملسافة ذلك، إىل إضافًة
يتَوازى صغرية، نقوش تُوَجد العالمات هذه وبجوار منهجي. وبشكٍل قصٍد عن نُِقَشت قد
كانت الَعْظمة بأنَّ الصغرية الثانوية الخطوط هذه وتُوحي األكرب. الخطوط مع منها كلٌّ
قليًال اليسار إىل الثانوية النقوش تظهر ،1-2 الشكل (يف ما. يشءٍ تقدُّم مُلتابعة تُستخَدم
فهي الوعل؛ قْرن ِقطعة أهمية عن الكثريون غفل لقد القْرن.) عىل األساسية الخطوط من
يرتتَّب ما إىل اإلشارة دون اإلنسان، ِعلم مجال يف صة ُمتخصِّ دورية يف ًرا مؤخَّ إال تُوَصف لم
لنا يمكن أليجري، مونتي رسمة من العكس فعىل ذلك، من بالرغم أعم. نتائَج من عليها
عىل املوجودة العالمات وظيفة بشأن املنطقية، من كبرية بدرجٍة تتَِّسم فرضيًة نَطَرح أن
معروفة أداة أقدُم هي القْرن من القطعة هذه بأنَّ بالفعل تُوحي العالماِت هذه إنَّ القرن.
تؤيِّد التي األدلة من العديد وتُوَجد بالتقويم، تتعلَّق ألهداٍف استُخِدمت الجديد، العالم يف

االستنتاج.2 هذا
امُلذاب) األكسجني إىل تفتِقر (فهي باألكسجني فقرية سربينج ووتر ليتل يف املياه إنَّ
قْرن، من ُمستٍو جزء وهي امَلعنية، والقطعة السطح. تحت أمتار ٥ ُعمق عن يَزيد فيما
عىل اكتُِشفت قد جراًما، خمسني من يقُرب ما وتزن تقريبًا سنتيمرتات ٨ طولها ويبلغ
عام ١٠٠٠٠ قبل ُقِطعت أن منذ باألكسجني الفقري باملاء ُمحاطًة كانت لقد أمتار. ٨ ُعمق
امُلعتاد؛ املاء يف بها تَتَلف التي بالدرجة باألكسجني الفقري املاء يف تتلف ال واآلثار تقريبًا،
عىل املوجودة العالمات عدد بأنَّ نثق أن يُمكننا ولهذا شديدة؛ بعناية محفوظ فالقرن إذن
فقد ذلك، إىل إضافًة األعوام. هذه كل قبل الفنان ذلك نَقشه الذي العدد نفُسه هو جانبه
الجرف هذا يكن ولم املاء، تحت جرٍف حافة بجوار األرض يف مغروًسا القرن اكتُِشف
مستويات كانت حني األداة، هذه فيه ُصِنَعت الذي الجليدي العرص يف املياه تحت مغموًرا
ة القمَّ كانت وقد كبرية. بدرجٍة اآلن عليه هي ا ممَّ انخفاًضا أقلَّ بفلوريدا امُلحيطة املياه
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لتوضيح زميٍل يِد مع بفلوريدا، سربينج سولت ليتل يف املكتََشف الرَّنة غزال قرن :1-2 شكل
املؤلِّف. التقاط من الفوتوغرافية الصورة الحجم.

هناك اكتُِشفت فقد العرص؛ ذلك يف صيٍد موقع بمثابة تُستخَدم الجرف لهذا امُلنحِدرة
ميامي؛ بجامعة البحرية اآلثار عاِلَمي يد عىل وذلك واألسلحة، الحيوانات بقايا من العديد
هذه بوْصف البَْحثي الفريق هذا قام وقد وطالِبهما. كوسكي، وستيف جيفورد، جون
ينتمي الذي ذاته العرص إىل تعود أنها واكتشف ة، بدقَّ وأرََّخها املعنيَّة واألسلحة البقايا
أن املنطقي فمن املوقع، هذا يف اكتُِشف قد الرَّنة غزال قرن ألنَّ ونظًرا املنقوش. القرُن إليه
هذا يدعم ُمهم آخر دليل ولَدينا بالصيد. ُمتعلق لغَرٍض تُستخَدم كانت العظمة أنَّ نفِرتض
ولَدينا أساسيٍّا، خطٍّا وعرشون تسعٌة بها نُِقش قد القرن قطعة أنَّ وهو األخري، االستنتاج
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أصغر نقٍش وجوُد ذلك عىل يدل كما الخطوط هذه أحد به كان حيث مكشوط، جزءٌ اآلن
ولهذا انتظاًما؛ أقلُّ امُلنتصف يف املوجودة الخطوط هذه وأحد املكشوط. الجزء ذلك بجوار
االحتمال هذا أنَّ غري قصد، عن نُِقَشت التي هي فقط خطٍّا وعرشون ثمانيٌة يكون فقد
.1-2 الشكل يف يتضح كما متساوية، العالمات بني املسافة إنَّ إذ مؤكد؛ غريَ يبدو األخري
يف صيٍد موقع بمثابة تُستخَدم كانت سربينج سولت ليتل أنَّ الواضح من وألنَّه
أو األيام تُمثِّل القرن عىل املوجودة العالمات تكون أن امُلحتَمل فمن الحجري، العرص
سلوك تغريُّ مثل العوامل بعض إىل نظًرا الصيد ممارسات يف تؤثِّر القمر فأطوار الليايل.
ثمَّ ومن الصيادين؛ رؤية ِحدَّة عىل القمر ضوء وتأثري البدر، َطْور يف الحيوانات بعض
تُمثِّل خطٍّا، وعرشين تسعٍة من تتكوَّن التي القرن، عىل املنقوشة املصفوفة أنَّ فاألرجح
ط. املتوسِّ يف اليوم ونصف يوًما ٢٩ مدار عىل يمتدُّ الذي القمري، الشهر يف األيام عدد
يوَجد ال أنه وهو وضوًحا؛ أقلُّ لكنه القرن، عىل موجود دليٌل التقويميَّ التأويَل هذا ويدعم
يف فيل السُّ الطريف (السطر العالمات سجل يف الطرفية السطور أحد بجوار صغري نقٌش
بجوار أصغر عالمٍة نقش إىل حاجٌة ة ثمَّ يكن لم بأنَّه ذلك لنا ويُوحي .(1-2 الشكل
ما هو وذلك يبدو. ما عىل رضوريٍّا يكن لم األخرية العالمة تسجيل إنَّ أي األكرب، العالمة
هناك يكون فلن القمر؛ دورة تقدُّم يُتابع الصيادين أحد كان إذا بالتأكيد سيحُدث كان
ُمدِرًكا الصيَّاد وسيكون امَلعنيَّة، الفعلية الليلة يف البدر/الهالل، حدوث تسجيل إىل حاجة
يف األداة اكتشاف وكذلك العوامل، هذه إىل وبالنظر حل. قد الهالل أو البدر أنَّ تماًما
هو القْرن، قطعة بشأن باملالحظة والجديَر األرجح االستنتاج فإنَّ بالصيد؛ ُمرتبط موقٍع
جديد. من عدِّها ثم الشهر، يف األيام/الليايل لعدِّ أداًة يستخدمونها كانوا الصيَّادين أنَّ
ميامي عن بعيد غري مكاٍن ويف عام، آالف ١٠٠٠٠ عىل يزيد ما قبل البَرش أنَّ هذا ومعنى
الكميات. تقدُّم مُلتابعة الَخطِّية العالمات يستخدمون كانوا الحارض، الوقت يف نعرفها التي
غزال قرن من جزءٍ عىل املنقوشة الِعيصِّ عالمات يف تتمثَّل التاريخ قبل ما أرقاُم كانت وقد
بصفٍة ذلك كان لقد اليد. قبضة يف بسهولٍة حملُه يُمكن حتى مناسب حجٍم إىل ُقِطع قد
باألكسجني. فقرية مياٍه يف مصادفًة ُحِفظ وقد الحَجري، العرص يف الَجيب تقويَم أساسية

يُحفظ.) لم غريه العديد أنَّ امُلفرتَض (ومن
سربينج، سولت ليتل يف وامُلكتَشف الغزال، قْرن من املصنوع «التقويم» أنَّ من بالرغم
فمن القمر، دورة مُلتابعة استُخِدمت التي الحَجرية اآلالت عىل األمثلة أوضح أحَد يُمثل قد
الحَجري العرص يف الوحيدين البَرش هم يكونوا لم استخدموه الذين البَرش أنَّ املؤكد
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جروت كهف ففي الكميات؛ مُلتابعة العظام عىل العيص عالمات نْقش استخدموا الذين
منقوشة، صغرية عظمية لوحة اكتُِشفْت املثال، سبيل عىل فرنسا جنوب يف تاي دي
مئاُت لع الضِّ عْظمة سطح عىل ويظهر الحديث. الحَجري العرص إىل أيًضا تاريخها ويعود
ألغراٍض تُستخَدم كانت الخطوط هذه أنَّ التحليالت بعُض ح وتوضِّ املنقوشة، الخطوط
وهي بالنشارد، أبري لوحة فرنسا، يف اكتُِشَفت التي األخرى األدوات ومن بالتقويم. تتعلَّق
عىل تُمثِّل وبيضاوية دائرية نقوش عليها وتظهر عام، ألف ٢٨ إىل تاريخها يعود عْظمة
الحَجري العرص يف أوروبا يف البرش أنَّ يبدو ذلك، إىل إضافًة وحركته. القمر أطواَر األرجح
كثريًا يُشِبه وذلك الكميات، لتمثيل تعقيًدا، أقلَّ عيصٍّ نظاَم يستخدمون كانوا الحديث،
اليوم نعرفه فيما يعيشون كانوا الذين القديم العلوي الحَجري العرص بَرش استخداَم
فرنسا، يف أيًضا اكتُِشف قد بسيط، ِعيص لنظام نموذٌج االستنتاَج هذا ويؤيد بفلوريدا.
عْظمة تحتوي بالنشارد. أبري أداة من الُعمر يف تقِرتب التي أفيان سيليه أبري عظمة وهو
ليتل قْرن مثل كبرية، بدرجٍة ُمنتظمة مسافٌة بينها تفصل خطية، عالماٍت عىل سيليه أبري
ليتل قطعة يف تتَِّضح كالتي أصغر، نقوٌش العالمات بجوار يُوَجد وال سربينج. سولت
تمثيلها أسباب َفْهم يمكن أخرى كمية أي أو ٢٩ الكمية تُمثِّل ال وهي سربينج، سولت
أبري عْظمة أنَّ ح يُوضِّ الحديثة التحليالت أحد فإنَّ ذلك، من بالرغم الِعيص. بعالمات
أنَّ عىل دليًال تُقدِّم فهي بالنشارد؛ أبري وأداة تاي دي جروت أداة عن تختلف ال سيليه،

مادية.3 بطريقٍة العددية املفاهيم تمثيل إىل عَمدوا قد مخرتعيها، أو مخرتعها،
يُمثِّلون كانوا الشمالية، وأمريكا الجنوبية وأمريكا أوروبا يف البَرش أنَّ إذن لنا يبدو
ما أرقاُم كانت إذا ما اليقني وجِه عىل نعلم ال ونحن السنوات. آالف منذ بُعَدين يف الكميَّات
مفردات تؤدِّيه الذي الدور إىل بالنظر لكن ال، أم األعداد ُمفَردات مع تُستخَدم التاريخ قبل
الخامس)، الفصل (انظر امُلتكرِّرة الكميات الريايضوتمييز التفكري عملية تيسري يف األعداد
ال إنَّنا العددية. اللغة يَستخدمون كانوا ُمخِرتعيها أنَّ عىل بالفعل تدلُّ األدواِت هذه فإنَّ
التاريخ قبل ما أرقاَم فيها يستخدمون البرش كان التي ة املدَّ طوَل واضحة بصورٍة نعرف
من اآلالف عرشات مدار عىل األرجح عىل يستخدمونها كانوا لكنهم واملرسومة، املنقوشة
يتَِّضح بسيًطا استنتاًجا ح أَوضِّ سوف والرابع، الثالث الفصَلني ويف الفصل هذا يف األعوام.
بتمثيل دائًما ُمنشِغلني كانوا البَرش أنَّ وهو كذلك، واللغوية العاملية األثرية البيانات يف
البَرش لغات يف تقريبًا، وشامًال طاغيًا دوًرا تؤدِّي الكميَّات مصطلحات إنَّ الكميات.
البَرش تركيز فإنَّ وبامِلثل، املنطوقة. الكلمة تاريخ يف البارز َدورها عىل يدلُّ ا ممَّ امُلعارصة،
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عىل بالفعل منقوشة فاألعداد الكتابة؛ أنظمة تاريخ ويف األثري السجلِّ يف يَربُز األعداد عىل
التاريخي. سجلِّنا

تركيزنا فإنَّ البرشية، الرمزية األنظمة ر تطوُّ عن النقاشات جميع يف الحال هي مثلما
يف صغري إقليٌم انتباَهنا يسرتعي تحديًدا، أكثر وبصورٍة أفريقيا. إىل بالرضورة ل يتحوَّ
قد هينزيلني، دي جون البلجيكي، الجيولوجيا عاِلم كان الذي اإلقليم وهو الكونغو،
سنتيمرتًا، ١٥ طولها يبلُغ البابون حيوانات أحِد ساِق قصبَة ١٩٦٠ العام يف فيه اكتَشف
إيشانجو، بَعْظمة يت ُسمِّ التي العْظمة، هذه تأريخ وبعد النقوش. بعض عليها ويوَجد
عرشين العمر من تبلُغ أنَّها اتَّضح إدوارد، بحرية يف فيه اكتُِشفت الذي املكان اسم عىل
ثالثُة يوَجد األسطوانة، من شكلها يقِرتب التي العْظمة جوانب وعىل األقل. عىل عام ألف
هذه اكتشاف ومنذ مجموعات. يف عة ُمجمَّ عالماٌت فيها تظهر التي الخطوط من أعمدة
املجموعات أنَّ البعض اقرتَح فقد املجموعات؛ هذه داللة بشأن حادٌّ جَدل يدور العْظمة
األولية، باألعداد الوعي أو (١٢ (األساس عرشي االثنَي العَددي النظام استخدام إىل تُشري
العْظمة استُخِدمت الذي الغَرض نعِرف ال ألنَّنا الفرضيَّات؛ هي غزيرٌة العرشي. النظام أو
العْظمة، جوانب عىل تمتدُّ التي الخطوط أنَّ بالتأكيد نعِرف أنَّنا غري بالتحديد، ألجله
الخطوط (وتختلف األخرى. األعمدة يف املوجودة الخطوط من َمثيالتها مع تقريبًا ُمتوازيٌة
ذلك من واألهم الطول.) يف اليشء بعض أيًضا تختلف وهي طفيًفا، اختالًفا االتجاه يف
ن يتضمَّ األول فالعمود عشوائية؛ ليست العالمات مجموعات يف تظهر التي الكميات أنَّ
٧ ،٥ ،٥ ،١٠ ،٨ ،٤ ،٦ ،٣ األسفل: إىل األعىل من بالرتتيب الخطوط، من التايلَ العدد
و١٩ و٢١ ١١ من بالرتتيب ن تتكوَّ مجموعاٍت الثاني العمود ن ويتضمَّ .(٤٨ = (املجموع
تَِرد لكنها خطٍّا، ٦٠ أيًضا الثالث العموُد ن يتضمَّ الثاني، وكالعمود .(٦٠ = (املجموع و٩
هي األخري العمود هذا يف األعداد وجميع و١٩. و١٧ و١٣ ١١ من تتكوَّن مجموعاٍت يف
املجموع تَساوي هو أقلَّ مصادفًة يبدو ما لكنَّ األرَجح، عىل مصادفة وتلك أولية، أعداد
لَدينا ذلك، إىل إضافًة العموَدين. ِكال يف ستِّني يبلُغ فهو العموَدين؛ يف للعالمات الُكيلِّ
وجود إىل نظًرا امُلضاَعفة، أنماط من نَمٍط إىل يُشري األول العمود بأنَّ واضح احتمال

التوايل.4 عىل و٥ / ١٠ و٤ / ٨، ،٣ / ٦ عن عبارة هي متجاورة مجموعاٍت
هي الجوانب، عىل املوجودة العالمات بشأن الجذابة امُلتنوِّعة الفرضيَّات تكون ربما
أنَّ وهي ة، هامَّ لكنها بسيطة حقيقًة إيشانجو عظمة بشأن نُغِفل ما عادًة أنَّنا يف السبَب
من بها، ُملَحقة ُمدبَّبة سنٌّ وهي املرو، معدن من حادَّة قطعٌة منه تربُز العْظمة طَرَيف أحد
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قَلم بمثابة تُستخَدم كانت إيشانجو عظمة أنَّ يبدو النقش. يف تُستخَدم كانت أنها الواضح
مرَّة، ذات أصابعه بني العْظمة بهذه ما شخص أمسك لقد الحجري؛ العرص يف رصاص
أنَّ هو هنا البارز واالستنتاج األرجح. عىل عظام أخرى؛ أشياء عىل للنْقش واستخدمها
يحملها، الذي للشخص عددي مرجعي جدوٍل بمثابة تُستخَدم كانت ربما العظمة جوانب
جانب عىل تفصييل، بشكٍل األحداث، أو العنارص من كميٍة بتسجيل بَدوره هو يقوم بينما
يف ونظري ِفعيل لهدٍف تُستخَدم كانت العظمة هذه إنَّ أي خشب، قطعِة أو أخرى عظمٍة
لتيسري جوانبها عىل ُممثَّلة فالكميَّات الحَجري؛ للعرص كِمْسطرة تبدو إنها ذاته. الوقت
سكان بعض أنَّ إىل تُشري العظمة هذه إنَّ ة. بدقَّ وغريها الكميات هذه ُمضاعفة عملية
عاٍم ألف عرشين منذ التاريخ، قبل ما أرقام عىل املضاعفة عمليات يُْجُرون كانوا أفريقيا

األقل. عىل
يعود منقوشة، خطوٌط جوانبها عىل تظهر التي األخرى األفريقية الِعظام وبعض
أوروبا، يف امُلكتَشفة الِعظام بعض عىل نفُسه األمر وينطبق ذلك، من أبعَد إىل تاريخها
وخمسني خمٍس عىل تحتوي والتي عام، ألف ٣٣ عمرها يبلُغ التي الذئب َعْظمة مثل
هذه ُمعظم وظائف أنَّ غري التشيك، جمهورية يف اكتُِشَفت وقد جوانبها، أحد عىل عالمة
إحدى أنَّ لنا يبدو ذلك، من بالرغم األرَجح. عىل لألبد ضاَعْت قد للغاية القديمة املنقوشات
وسائل باستخدام عمُرها يُقدَّر إذ إيشانجو؛ عْظمة من كثريًا أقدم وهي األفريقية، العظام
تتعلق ألهداٍف تُستخَدم كانت ،٤٤٠٠٠ أو عام ٤٣٠٠٠ بحوايل امُلِشعِّ بالكربون التأريخ
بني الحدود عىل تمتدُّ التي ليبومبو جبال سلسلة يف العْظمة هذه اكتُِشفت بالرياضيَّات،
ليبومبو عْظمة منقوشة. خطوٌط جوانبها عىل أيًضا وتوَجد وسوازيالند، أفريقيا جنوب
لكنها إيشانجو، بعْظمة الحجم يف شبيهة وهي البابون، حيوانات إحدى ساق قصبة هي
وعرشين تسعٍة عىل تحتوي فهي األقل؛ عىل أوضَح أو تعقيًدا، أقلَّ لوظيفٍة تُستخَدم كانت
دورة لتتبُّع األرجح عىل تُستخَدم كانت فقد ثَمَّ ومن جوانبها، أحد عىل منقوًشا خطٍّا
التفسري هذا أنَّ من وبالرغم سربينج. سولت ليتل يف املكتََشف الغزال قْرن مثل القمر،
بانتظام مقطوعة ليست وهي الطَرَفني، ِكال من مكسورة العْظمة إنَّ إذ مؤكًدا؛ ليس
دورة أهمية من ِذكره سبق ما ضوء يف منطقي تفسري فهو سربينج، سولت ليتل كقْرن
األفريقية الشعوب بعض أنَّ حقيقة ضوء يف وكذلك البرشية، الجماعات إىل بالنسبة القمر

لها.5 امُلشابهة الِعيصِّ تقويمات تَستخِدم امُلعاِرصة
كانوا البَرش أنَّ هو األثري، السجلُّ نها يتضمَّ التي العظام هذه كل من لنا يتَِّضح ما
من اآلالف عرشات منذ التاريخ قبل ما أرقام باستخدام مادية، بطريقٍة الكميات لون يُسجِّ
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التي القمر دورُة أكانت سواء وُمتابعتها، الكميات بتسجيل ني ُمهتمِّ كنَّا فَلطاملا األعوام.
هذا ويتَِّضح الطبيعة. يف تَحُدث التي الكميات فئات من غريها أو يوًما، ٢٩ من تتكوَّن
أتْت التي الشعوب لدى ظهر إذ العاَلم؛ مستوى عىل طويًال، به كنا تمسَّ الذي االهتمام
أنَّ املؤكد ومن وجنوبها، أفريقيا وسط ويف فرنسا، وجنوب واألمازون، فلوريدا، يف ِلتُقيم

مدفونة. أدواٌت بها تزال ال األخرى املواقع من العديد
الذي التأثري من القدر هذا لها كان البرش، ابتَكَرها التي التقنيات من فقط القليل
أهميًة أكثَر دوًرا تعقيًدا األكثر العيص أنظمة أدَّت وقد األساسية. الِعيص أنظمة َقته حقَّ
األساسية العيص أنظمة بعض تزال وال املاضية، األلفية يف األماكن من وغريها أوروبا يف
نظام عىل نظرًة نُلقي سوف األنظمة، هذه عىل امُلتعدِّدة األمثلة ومن اآلن. حتى تُستخَدم
عددهم يبلُغ األصليني السكان من مجموعة وهم جاراوارا، قبيلة تستخدمه الذي الِعيص
يعيشون وهم الغربي، الجنوب يف الكثيفة األمازون غابات ظلِّ تحت ويعيشون فرد، مائة
استخدام يف باِرعني األشخاص هؤالء يزال ال الثمار. والِتقاط الصيد عىل أساسية بصفٍة
الربازيل. يف امُلتمدِّنة بالحياة الدِّراية بعض عىل أيًضا منهم والعديد التقليدية، البقاء أساليب
خاصة أعداٍد وجود إىل يفتِقرون األفراد هؤالء أنَّ نعتقد كنا فقط، أعوام خمسة وقبل
الجاراوارا أنَّ اتَّضح الثالث، الفصل يف سنرى فكما ذلك، من بالرغم نوع. أي من بهم
أيًضا يَستخِدمون وكانوا عديدة، قروٍن مدار عىل لألعداد شفهيٍّا نظاًما يستخدمون كانوا
العظام. عىل ال الخَشب عىل منقوًشا النظام هذا كان وقد الِعيص، بعالمات العدِّ نظاَم
صغرٍي شجرة ُغصن صورة تظهر حيث النظام، هذا أمثلة أحَد 2-2 الشكل ويوضح
امُلثلَّثة الشقوق وهذه الشقوق، من سلسلًة الجاراوارا رجال أحُد برباعٍة فيه حَفر قد عاٍر،
و٢ ١ من تتكوَّن مجموعاٍت يف تَِرد فهي منتِظمة؛ مجموعات يف تِرد الُغصن يف املحفورة
استخدامها الشقوق هذه حَفر الذي الفنان يل َرشح وقد منفصلة. نقوش و١٠ و٥ و٤ و٣
رجال أحد يَقضيَها أن ع امُلتوقَّ من التي األيام كعدد الكميات، إىل اإلشارة عند التقليدي:
الشقوق؛ من املناسبة املجموعة إىل الرجل سيُشري املثال، سبيل عىل السفر يف الجاراوارا
من تتكوَّن مجموعٍة إىل يُشري أن فيُمكنه مثًال، أسبوع ملدِة يُسافر أن ع يتوقَّ كان فإذا
أنَّنا غري للغاية، ُمفيد للكميات التمثيل وهذا ني. شقَّ من تتكوَّن وأخرى شقوق، خمسة
تَستخِدم ال األمازون منطقة يف تعيش التي الثقافات بعض أنَّ الخامس الفصل يف سنرى
ال ثقافاٌت فهي بَرصية؛ أو لفظية أو ية حسِّ أكانت سواء للكميات، ُمشابهة تمثيالٍت أي
عن كثريًا يختلف ال محمول، ِعيص نظام استخدام عىل اعتادوا فقد الجاراوارا، أما عددية.
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ونظًرا عام. ١٠٠٠٠ قبل سربينج، سولت ليتل يف فلوريدا صيادو استخدمه الذي ذلك
غابات استهالك ُمراعاة مع وكذلك نظامهم، لتسجيل العظام ال الخشب استخدموا ألنهم
الجاراوارا يستخِدمه الذي الِعيصِّ نظام فإنَّ البرش؛ صنعها التي األدوات مُلعظم األمازون
لوجود فنظًرا ذلك، من بالرغم طويلة. لفرتٍة األثَريِّ السجلِّ يف حاًرضا ليبقى يكن لم
كانوا األمازون، سكان أنَّ فاألرجح أليجري، مونتي يف الِعيص نظام تُشِبُه قديمة رسوماٍت
التقنيات من العديد أنَّ شكَّ وال األعوام. آالف منذ الكميات يف الدقة يتَحرَّْون أيًضا هم
الذي النظام ذلك مثل برصيٍّا، الكميات لتصوير تُستخَدم كانت والتي لالهتمام، امُلثرية
األمازون يف ذلك وليس املادي، للتحلُّل نتيجًة الزمن بمرور ضاعت قد الجاراوارا، يَستخدمه

العالم.6 أنحاء جميع يف بل فقط،

املؤلف. التقاط من الصورة الجاراوارا. لدى التقليدي الِعيص نظام :2-2 شكل
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التي والصغرية القليلة للُقرى الغربي الجنوب باتجاه الكيلومرتات مئات بُعد عىل
من تماًما مختلف نوٌع مؤخًرا اكتُِشف األمازون، إقليم حافة حيث جاراوارا، قبيلة تسُكنها
معروفة غري مجموعٍة يد عىل لألعداد، القديم االستخدام مع تتَّفق نقوش وهي النقوش،
األرض. عىل بل العظام، عىل وال الخشب عىل ليست النقوش هذه أنَّ غري البرش، من
خطية خنادَق عن عبارة وهي الضخمة¬¬، «الجيوجليف» رسوم من كبرية مجموعة إنها
فإنَّ األعىل، من رؤيتها عند أمتار. ثالثة إىل مرتَين من ُعمقها ويبلُغ األرض، يف محفورة
وبعضها األضالع. ُرباعية واألشكال كالدوائر ُمنتِظمة، هندسية أشكاًال تُمثِّل الرسوم هذه
أنَّ الغريب واألمر مرتًا. ٢٥٠ إىل طولها يِصل متساوية بأضالٍع تماًما منتظمة مربعات
بالغابات ُمغطَّاًة ظلَّت لقد عام. ٢٠٠٠ من أكثَر إىل تاريخه يعود الرسوم هذه بعض
من ُمصادفًة، باكتشافها الغابات إزالة سمحت أن إىل طويلة، قروٍن مدار عىل الكثيفة
غامضًة تزال ال الرسوم هذه موا صمَّ الذين امِلعماريِّني قصة أنَّ من وبالرغم صغرية. طائرٍة
امُلعتاد الريايض التطابُق عىل اعتمدوا قد األشخاص هؤالء أنَّ الَجيلِّ فمن لِقَدمها، نظًرا

الرسوم.7 هذه البتكار
ذَكْرناه ببعضما مقارنًة ِنسبيٍّا، حديٍث وقٍت يف هذه «الجيوجليف» رسوم أُنِتجت لقد
أنَّ غري التاريخ. قبل ما مرحلة إىل تنتمي والتي وضوًحا، األكثر الرياضية األرقام من
انشغال آثار أنَّ وهو اآلثار، ِعلم يف الشائعة املوضوعات ألحد واضح تمثيل الرسوم هذه
أنواع أشهر عىل ذلك وينطبق املادية. ت السجالَّ يف تتَِّضح ما كثريًا باألعداد، الدائم البرش
املوجود املوقع يف ذلك يتَِّضح كما الكهوف، رسومات وهي القديم، الحَجري العرص بقايا
فإنَّ الكهوف، رسومات وظائف معرفة صعوبة من وبالرغم أليجري. مونتي من بالُقرب
الكهوف. بعض يف الداخلية الُجدران يف تتجىلَّ القديم الحَجري العرص فنِّ هات توجُّ بعض
التحديد، وجه عىل الرسومات هذه عليه تنطوي الذي املعنى معرفة استحالة من وبالرغم
األصليون الفنَّانون فيها استَخدم التي األماكن ففي ة. بدقَّ أعمارها معرفُة يُمكننا ما فغالبًا
مبارش، غري بشكٍل اللوحات هذه تأريخ يمكننا أعمالهم، لرسم امُلْغَرة مثل املعِدني الطِّالء
العمل من بالُقرب توَجد التي العضوي، األساس ذات األدوات استخدام خالل من وذلك
من مبارش بشكٍل امُلِشعِّ بالكربون بتأريخها تسمح فإنها الفحمية، الرسومات أما الفني.

الرسم. يف امُلستخَدم الطِّالء تأريخ خالل
األوروبية الكهوف رسومات نه تتضمَّ بعضما ح يوضِّ والتأويل التأريخ بني الجْمع إنَّ
ظهوًرا الرسومات هذه يف نجد ما وغالبًا للغاية، قديمة ُمتكررة أساسية عنارص من
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الثور إىل إضافًة للغاية، بارز َدور األبقار، أنواع من وغريها الربية فللِثريان للحيوانات؛
ظهوُر أيًضا الرسومات هذه يف ويتكرَّر الكبرية. الثدييات من وغريها والخيول األمريكي
املوجودة كالرسومات األوروبية، الرسومات أقَدم يف تظهر إذ البرشية؛ اليد وهو آخر، عنٍرص
٣٢٠٠٠) شوفيه كهف ويف تقريبًا)، عام ٤٠٠٠٠ (عمرها إسبانيا يف كاستيلو إل كْهف يف
اليد ِلشكل يكون وربما تقريبًا). عام ١٧٠٠٠) فرنسا بجنوب السكو وكهف تقريبًا)، عام
األيدي رسومات أما فحْسب. تخمني ذلك أنَّ غري ما، نوٍع من عدٍّ وظيفُة الكهوف هذه يف
عام ٢٧٠٠٠ إىل تاريخها يعود التي فرنسا، يف وجارجاس كوسكار كهَفْي يف املطبوعة
الكهَفني هذَين يف املطبوعة فالرسومات عددية؛ وظيفٌة األرَجِح عىل لها كان فقد تقريبًا،
مرفوًعا اإلبهام يَظهر الرسومات، جميع ويف ،٥ إىل ١ من أصابعها تمتدُّ يُرسى أياٍد ر تُصوِّ
والذي أوفرمان، كارينيل اآلثار عالم ذكر وقد . العدِّ تسلُسل يف األول العدد عن يُعربِّ وكأنه
األيدي رسومات أنَّ املادي، البرشي السجلِّ يف العددية التمثيالت عن رائعة أبحاثًا أجرى
الصغرية اإلصبع إىل (١) اإلبهام من العدِّ أسلوب عن تُعربِّ الكهَفني هذَين يف امَلعنيَّة
كلها األصابع تكون وحني ،١ العدد تُمثِّل مرفوعًة بمفردها اإلبهام أنَّ هذا (ومعنى .(٥)
االفرتاضات بتلك َقِبلنا وإذا (.٥ الكمية يُمثِّل ذلك فإنَّ الصغرية؛ اإلصبع فيها بما مرفوعة،
القديم، الحَجري العرص يف البرشية األيدي تمثيالت من ذلك دون ما أنَّ إىل تُشري فإنها

الكميات.8 لتمثيل األخرى هي تُستخَدم كانت ربما
وأصابعها البرشية اليَد أنَّ هو اآلن، نطرحه ما سياق يف تحديًدا النظَر يَلِفت ما إنَّ
األوروبية الكهوف ال العالم، مستوى عىل الكهوف رسومات جميع يف يتكرَّر أسايس عنٌرص
سوالوييس كْهف يف العالم، يف املعروفة الرسومات أقَدِم من بعًضا فإنَّ وبالفعل، فَحْسب.
عمر يبلُغ بوضوح. إصبٍع كلُّ فيها تظهر لأليدي، ملونة برسوماٍت ُمزخرفة بإندونيسيا،
الرسومات من العديد من وكغريها عام، ٤٠٠٠٠ من يقُرب ما سوالوييس كهف رسومات
اليد وْضع ثم يٍد عىل الصبغة وْضع خالل من ُصِنَعت قد األخرى، الكهوف يف املوجودة
فرين كْهف يف باأليدي الطباعة رسومات بعض نجد فإنَّنا نفسه، السياق ويف الجدار. عىل
أمريكا يف وحتى عام. ١٢٠٠٠ من يقُرب ما إىل الرسومات هذه تاريخ ويعود أسرتاليا، يف
عام ١٠٠٠٠ عمرها يبلُغ التي الفنية األشكال يف كبرية بدرجٍة اليد عنرص يظهر الجنوبية،
عىل اسم وهو — األيدي» «كهف أي مانوس» الس دي «كويفا كهف يف واملوجودة تقريبًا،
الصور عَرشات الكهف هذا ويضمُّ باألرجنتني. بتاجونيا منطقة يف يوَجد الذي — ى ُمسمٍّ

9.3-2 الشكل يف تظهر وهي لأليدي، امللوَّنة
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ويكيميديا باألرجنتني. مانوس، الس دي كويفا كهف يف املطبوعة األيدي رسومات :3-2 شكل
.(CC BY-SA 3.0) كومونز

ر تطوُّ يف العالم، قارات جميع يف يتَّضح بارًزا دوًرا واألصابع األيدي تصوير أدَّى لقد
امُلحتَمل فمن األيدي، لرسومات العاملي التوزيع هذا عىل وِبناءً األبعاد. ثنائية والرموز الفن
لتصوير التفسريُ هذا ويحمل أفريقيا. ُمغادرة قبل األيدي رسم ماَرسوا قد البَرش يكون أن
بالرغم فَحْسب. لظروٍف حَدث قد يكون وربما التخمني، من به بأس ال قدًرا األيدي
عددية وظيفٍة وجوَد التفصييل التحليل ح يوضِّ األقل، عىل الحاالت بعض ففي ذلك، من
سنُناِقشه الذي لألعداد، اللغوي التمثيل يف األيدي ألهمية ونظًرا املطبوعة. األيدي لرسومات
القديمة األدوات لبعض الواضحة العددية الوظيفة إىل ونظًرا الثالث، الفصل يف بالتفصيل
الفنية التمثيالت هذه لبعض تكون أن امُلستبَعد من فليس إيشانجو، كعْظمة األخرى،
كوسكار كهَفْي يف املوجودة األيدي فرسومات بالكميَّات؛ تتعلَّق أساسية وظائُف لأليدي
جانبًا، املنطقية االفرتاضات هذه ينا نحَّ إذا وحتى خاصة. بصفٍة العدِّ عن تُعربِّ وجارجاس
عىل البرش تركيز ح توضِّ التي باألدلة تمتلئ الكهوف رسومات أنَّ األقل عىل نُدِرك فسوف
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األطفال لدى اإلدراك عن مناقَشِتنا يف سنرى ومثلما بأيدينا. مشغولون قوم فنحن أيديهم؛
بهذا وثيًقا ارتباًطا يرتبط األطفال لدى العددي التفكري ر تطوُّ فإنَّ السادس، الفصل يف
ن تتضمَّ ما وعادًة أيدينا. إىل باالنتباه نبدأ الرِحم، يف نزال ال ونحن فحتى اليد؛ عىل الرتكيز
هو األصابع عىل العدَّ فإنَّ وكذلك األصابع، استخداَم الكميات لتمثيل األوىل ُمحاوالتنا

العالم. ثقافات جميع يف ُمنتِرشة ممارسة
األعداد، تاريخ بشأن الكهوف، رسومات يف األيدي ظهور كثرة إليه يُشري ما كان أيٍّا
انتَرشت التي القديم، الحَجري العرص فنَّاني ُمختِلف إبداعاِت من العديد أنَّ فالواضح
فللنقوش الكميات. ر تُصوِّ األعوام، آالف عَرشات مدار وعىل مختلفة، جغرافية مناطَق يف
بالِعيصِّ الكميات تمثيُل أدَّى وقد الحاالت، ُمعظم يف عددي تفسريٌ القديمة والرسومات
وجدران واألرض والخَشب الحيوانات عظام عىل اإلنسان أفكار عْرض يف ُمتكرًِّرا دوًرا

الكهوف.
القديمة؟ اإلبداعية األعمال هذه ِمثِل يف البارز الدور هذا مثَل الكميَّات تمثيل يؤدي ِلَم
الكميات تمثيل سهولة هو أولهما األقل؛ عىل ني شقَّ ذات السؤال هذا عن اإلجابة أنَّ أعتقد
يبدو (الذي كالوقت البرشية الخربة جوانب من ذلك بغري مقارنًة البُعد، ثنائية صورٍة يف
عالمات خالل من القديم الحَجري العرص أعمال يف مبارشة غري بطريقٍة يُمثَّل كان أنه
امُلحددة الفعلية املواقع بعض أو االنفعاالت أو السماوية)، الدورات تُمثِّل التي الِعيص
خالل من بدقٍة عنها التعبريُ يتمَّ كي الفني؛ التعقيد من أكرب درجًة تستلزم والتي كذلك،
تمثيل يُمِكنها العالمات من وغريها البسيطة فالخطوط ذلك، من العكس وعىل الرسم.
يف السبَب عن التساؤل يُثري ذلك أنَّ غري ومباِرشة، سهلة بطريقٍة الكميات أو الوحدات
أن دون مجرَّدة، وبطريقٍة شديدة بسهولٍة األشياء من غريها عن تُعربِّ الِعيص عالمات أنَّ
جزئية بصورٍة ذلك كان وإن أيدينا، يف السؤال هذا إجابة تَكُمن وربما ِفعليٍّا. رها تُصوِّ
تُشِبه التي وأصابعنا البسيطة الخطِّية العالمات بني التشابُه يف تتمثَّل وهي األقل، عىل
األبعاد؛ ثالثية ترشيحية خطوط هي األصابَع إنَّ ما: بطريقٍة نقول أن يُمكننا الخطوط.
األفراد وليس العالم، حول الثقافات من العديد يف األفراد نِجد أن إذن امُلفاجئ من فليس
يستخِدمون مثلما الكميَّات، لتمثيل الخطوط استخَدموا قد بالتأكيد، الثقافات جميع يف
أنظمة إىل األصابع عىل العدِّ أنظمة من االنتقال أنَّ هذا ومعنى نفِسه. للغَرض األصابع
أخرى أنواٍع اخرتاع يستلِزمه ا ممَّ أبسط إدراكية قفزًة يستلِزم الِعيص، بعالمات العدِّ
إىل بالِعيص العدِّ أنظمة تستند العَملية، الناحية فمن لألفكار. البرصية للتمثيالت ُمحتَملة
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واألفكار بالعنارص مقارنًة وذلك البعد، ثنائية مساحٍة عىل األفكار لتمثيل مبارشة طريقٍة
تمثيًال تمثيلها يف يُسِهم ترشيحي مدخٍل من وما فني، بأسلوٍب تمثيلها صعوبة تَزيد التي

بسيًطا.
املنقوشة، الرقمية العيص عالمات أنَّ فهو األهم، يكون وربما الثاني، الشق وأما
نحٍو عىل ذلك كان وإن األصابع، عىل العدِّ ممارسات عن تُعربِّ التي الرسومات وكذلك
مُلبتكريها. فائدتها بسبب األثري السجلِّ يف أكرب بصورٍة انتَرشت قد أكرب، افرتايضبصورٍة
عىل نرى أن ا جدٍّ السهل فمن عظيمة؛ فائدٍة ذات الكميات لرتميز التمثيلية الوسائل إنَّ
التي القبائل إحدى لرجال الدقيق بالعدد جدوٍل إلعداد امُلحتملة املزايا بعَض املثال سبيل
من بالُقرب املوجودة امُلفِرتسة للحيوانات الدقيق العَدد تسجيل أو عليها، غارة شنُّ يُنتَظر
وبالرغم القمر، دورة وحدات لتتبُّع امُلحتَملة املزايا بعض نُدِرك أن أيًضا السهل ومن املرء.
مزايا فإنَّ الكميات، هذه مثل تتبُّع دون بالطبع والنجاح الَعيش يَستطيعون البرش أنَّ من
األعداد. تَستخِدم تقريبًا العالم ثقافات جميع أنَّ يف السبب تفسري يف تُساعد بذلك القيام
أو الحرب يف سواء الحياة، قيد عىل البقاء معدَّالت من ن تُحسِّ أن املزايا لهذه ويمكن
والبالغية. واالجتماعية الروحية العوامَل تتجاوز التاريخ، قبل ما أرقام وظيفة إنَّ الصيد.

الحياة. َقيد عىل البقاء ملجرَّد األقل؛ عىل الحاالت بعض يف رضورية، تكون قد إنها
الدور هذا مثل أدَّت قد التاريخ قبل ما أرقام أنَّ نِجد أن إذن العجيب من ليس
يقتِرص ولم القديم. الحجري العرص خالل البرش ابتكَره الذي املجرَّد التمثيل هذا يف البارز
تجىلَّ وإنما الحَجري، العرص عىل لألفكار، البُعد ثنائيِة التمثيالت هذه يف البارز دوُرها
لألفكار؛ تعقيًدا أكثَر رمزية تمثيالٍت إىل البرش ل تحوَّ حني السنني، بآالف ذلك بعد أيًضا
أخرى. مرًة الصدارة مركَز األعداد به تقوم الذي البطولة دوُر احتلَّ الكتابة، فْجر ففي

الكتابة نشأة مرحلة يف األعداد

لب، والصُّ الزجاج من بِمظلٍَّة َمحميَّة لندن، وسط يف الربيطاني للُمتَحف الكربى الساحة
وتُلقي الرمادية، لندن سماء ح تُرشِّ فهي للضوء؛ ِمْصفاٍة بمثابة افة الشفَّ املظلَّة هذه وتعمل
وهي تحتها. تَقُطن التي الهائلة البرشية املصنوعات مجموعة عىل أبيض سماوي بضوءٍ
اإلمرباطوريُة بها َجمَعت التي الطريقة إىل نظًرا عديدة، نواٍح من النظري منقطعة مجموعة
استوَلت أنها األنَسب الوصف ربما (أو العالم أنحاء جميع من الكنوَز هذه الربيطانية
دوًما به يُحيط الذي رشيد، حَجر الكنوز هذه ومن األقل). عىل الحاالت بعض يف عليها،
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القاعة اتجاه يف اليسار إىل يَقُع وهو لني، امُلتطفِّ رين بامُلصوِّ أشبَُه هم يَّاح السِّ من حشٌد
غَرٌض فيَْقبَُع للقاعة، األعىل الطابق يف أما الكربى. للساحة املجاورة الغربية الجنوبية
الكتابة ر تطوُّ عن أعظم بُرًؤى نا يُِمدُّ قد لكنه اليشء، بعض وُمهَمل وأبسط، أصغُر آخر
يُعلَّق البرشية، الكتابة لتاريخ بسيط َمعِرٍض ويف ُمزخرف، غري عادي جداٍر عىل البرشية.
يَزيد ال عام). آالف بثالثة رشيد حَجر من (أكرب عام ٥٣٠٠ عمره يبلُغ الجصِّ من َلوح
يف نُِقَشت ونَُقًطا خطوًطا ويضمُّ جانب، كل يف سنتيمرتاٍت بضعة عىل اللَّوح هذا طوُل
كميات، تُمثِّل والخطوط النقط هذه أنَّ اآلن نعرف ونحن األعوام. هذه كل قبل الجص،
االقتصادية، املعامالت يف تُستخَدم كانت أخرى سلعة ربما أو األرَجح، عىل حبوب كميات
فهي القديم؛ الحجري العرص سجلِّ يف تَظهر التي العالمات من أكربَ بدرجٍة نظامية وهي
بُعَدين. يف للتواُصل قياسية طريقًة تُمثل بل الكميات، عن تُعربِّ ِعيص عالمات مجرََّد ليست
ُمحددة كمية عن يُعربِّ نقطة وكل خطٍّ فكل عنها؛ نعِرف ِفعلية كتابية رموٍز أول إنها

فعلية. أرقام هي الجصِّ لوح عىل املوجودة فالعالمات أخرى، وبعبارٍة مجرَّدة.
يف الفعلية الكتابة ظهَرت العالم، حول امُلنتِرشة الرمزية املمارسات ضباب بني من
اآلن، لندن يف املعروض اللَّوح وهذا اللَّوح. هذا فيه ُشكِّل الذي الوقت يف الرافَدين بالد
استخدام من التحوُّل وهو الرافَدين، بالد يف الُكتَّاب بدأه الذي ل التحوُّ عىل ِمثال هو
األثرية الكتابات علماء إنَّ األركان. ُمكتِملة الكتابة إىل الكميات تصوير يف البسيطة الطُرق
ُمعيَّنة، للُغٍة كامًال ترميًزا ر تُوفِّ التي الكتابة بني يُفرِّقون ما عادًة العلماء، من وغريهم
أرقام من ِقَدًما أقلُّ أنها (غري الرمزية املمارسة من أقَدم صورة وهي األولية، الكتابة وبني
سوى تُصوِّر ال وهي القديم)، الحَجري العرص سياقات يف امُلستخَدمة التاريخ قبل ما
النصوص أحد كان إذا ما بشأن ُمحدَّد قرار واتخاذ امُلحتَملة. املعاني من ُمحددة مجموعٍة
أنَّ والواقع السهل، باألمر ليس الفعلية، الكتابة أم األولية الكتابة فئة إىل ينتمي القديمة

خاللها. من الكتابُة تطوَرت التي التدريجية العمليَة تُعتِّم امُلصطلحاِت هذه
أول أنَّ عامًة عليه امُلتَفق من أنََّه نجد جانبًا، االصطالحيَة االختياراِت يْنا نحَّ وإذا
الرافَدين بالد يف وتحديًدا الخصيب، الهالل منطقة يف حَدث قد للكتابة، شامل تطوُّر
فقد فَحْسب؛ األوسط الرشق بمنطقة ا خاصٍّ اخرتاًعا ليست أنها غري وَمريِّني. السُّ يِد عىل
انتَرشت األقاليم، هذه ومن الوسطى. وأمريكا الصني يف مستقلة بصورٍة أيًضا َرت تطوَّ
توَجد واليوم املحلية. واالقتصادية واالجتماعية اللغوية لالحتياجات َوفًقا وتطوَّرت الكتابة
أفكاري عن للتعبري اآلن أستخِدمه الذي النظام ذلك مثل الكتابة، أنظمة من العرشات
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ونَُردَّها العديدة الكتابية األنظمة هذه جميع أصل نتتبَّع أن يُمكننا ذلك، من بالرغم إليك.
وسيكون تاريخيٍّا. وُمثبَتة ِفعلية بطُرق وذلك للكتابة، أساسية أساليَب ثالثة من واحٍد إىل
(ويف الرافَدين. بالد يف تطوَّر الذي الفعلية، الكتابة أنظمة أقدم نشأة عىل هنا تركيزنا
ُولِدت لقد األخرى.) الكتابة أنظمة بعض أصول باختصار، سنناِقش التاسع، الفصل
الذي األسايسَّ الدوَر هذه امليالد قصُة ح وتوضِّ املنطقة، هذه يف مرة ألول البرشية الكتابة

الكتابة.10 ر تطوُّ بداية يف األرقاُم ته أدَّ
الرموز بها اتَّسَمت طاملا التي الجاذبية تلك يف يُدِهش ما هناك ليس ما، بطريقٍة
اجتماعيٍّا دوًرا تؤدي، تزال وال أدَّت، قد الرموز هذه مثل يف الطالقة إنَّ إذ العددية؛
والتي الكميات، عن تُعربِّ التي الكتابية الرموز هذه من فالعديد الناس. حياة يف اقتصاديٍّا
ُمراعاة ومع محدَّدة. مالية لِقيَم تَرُمز تُشِبهها، أدوات أو َمعِدنية عمالت هي جيًدا، ُحِفظت
البرشية، الكتابة وجود تاريخ ُمعظم مدار عىل والكتابة القراءة ملعرفة املحدودة النَِّسب
مدار عىل ظلَّت قد ُمحدَّدة، بكمياٍت امُلرتبطة العمالت أنواع من وغريُها املعدنية فالُعمالت
الناُس يستطيع التي الوحيدة الرموز هي العالم) مناطق بعض يف تزال (وال طويلة فرتٍة
عىل الفعلية الكتابة ظلَّت واألمريكتنَي، أوراسيا يف املستقلِّ رها تطوُّ بعد وحتى تفسريها.
األفراد من ُمحدَّدة مجموعة لآلخرين ويُعلِّمها يُماِرسها صًة، ُمتخصِّ مهارًة عام، ألف مدار
نتَج قد اقتصادي تَرٌف هي املطاف، نهاية يف الكتابة فدروس امُلجتمعات. من قليل عدٍد يف
أدَّت وقد صة. امُلتخصِّ املهنة هذه مثل وجود أتاَحت التي الزراعة عن مبارشة غري بصورٍة
الرافَدين بالد مجتمع يف الكتابة نقوش ر تطوُّ يف واضًحا دوًرا لألعداد االقتصادية الوظيفُة
الساحة فوق يوَجد الذي الجصِّ َلوح تشكيل إىل النهاية يف الدَّوُر هذا أدَّى وقد الزراعي،

ذلك. حدوث كيفية تُفرسِّ التي النظريات إحدى رسيًعا فلنتناَوْل املتحف، يف الكربى
الرافَدين بالد يف البرش كان عام، آالف بثمانية تُقدَّر فرتٍة قبل أنَّه امُلحتَمل من
ل سهَّ وقد بينهم. فيما والحيوانات الزراعية املحاصيل من كبريًة كمياٍت يتقايَضون
مسافاٍت عرب ونقِلها رمزية، بصورٍة الكميَّات تمثيل إلمكانية إدراُكهم املنطقة يف املقايضَة
عتيقة، اآلن تبدو قد املنطقة، هذه يف َرت تطوَّ التي األساسية الوسائل إحدى إنَّ بعيدة.
بُعمالٍت مملوءة الفخار من َمتينة أوعيٌة وهي الوقت، ذلك يف شكَّ وال ثَورية كانت أنها غري
يدفع أن عىل وافق األرايضقد ك ُمالَّ أحد أنَّ مثًال افرتْضنا فإذا العقد. بمثابة كانت رمزية،
الطني، من كَرٍة يف االتفاق هذا تسجيُل فيمكن األغنام؛ من ًدا محدَّ مقداًرا آَخَر أرٍض ملالك
بعد يوَضع الذي الطني يف األغنام من امُلحدَّدة الكمية تُمثِّل التي الرمزية الُعمالت فتوَضع
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نقلُه يمكن ِسجلٍّ بمثابة الفخار ُكَرة كانت فقد ثَمَّ وِمن ُصلبًا؛ يُصِبح حتى أفراٍن يف ذلك
اإلشارُة املمكن من كان التسجيل؛ عملية ولتيسري بالعقد. الَوفاء حني ذلك بعد وكُرسه
الوقت، ومع منه. الخارجي الجانب عىل اري، الفخَّ اإلناء داخل املوجودة العمالت عَدِد إىل
وكان املعامالت. يف كثريًا تتكرَّر التي البضائع أنواع لتمثيل ُمحدَّدة خارجية رموز َعت اخُرتِ
داخل املوجودة الرمزية العمالت عدد مع الخارجية الرموز هذه مضاهاُة ذلك بعد يمكن
هذا يف االقتصادية التعاُمالت وترية ع رسَّ قد هذا امُلضاهاة نظام أنَّ فيه شكَّ ال ومما اإلناء.

الفعلية. النقدية العمالت عىل السابق الزمن
ي الَكمِّ النظام هذا خاللها استمرَّ التي ة املدَّ طوَل التحديد وجه عىل نَعرف ال إننا
يف ومريون السُّ بدأ فقد حال، أي وعىل الرافَدين. بالد يف السلع، لتمثيل األبعاد الثالثيُّ
من تدريجيٍّا النظام ل وتحوَّ تماًما، الداخلية الرمزية العمالت عن التخيلِّ يف املطاف نهاية
الثالثيُّ النظام يكون أن امُلحتَمل من أنَّه (غري األبعاد ثنائي نظام إىل األبعاد ثالثي نظاٍم
التِّجارية السلع كميات ترميز من بدًال أنه هذا ومعنى األماكن). بعض يف استمرَّ قد األبعاد
طينية ألواح عىل ببساطٍة تُمثَّل الكميات كانت الفخارية، األواني داخل حقيقية بعمالٍت
املوجودة والُعمالت األواني تلك كانت وبالفعل، األواني. تلك محلَّ ِلتَُحل جاءت صغرية
منهجية طريقة هو العقود، لِحفظ رضوريٍّا كان ما فكل الحاجة. عن زائدًة بداخلها
امِلسمارية، الكتابة تكون أن ح امُلرجَّ ومن الفخار. عىل املوجودة والكميات السلع لتسجيل
الوقت، مرور فمع الفكرة. هذه من تدريجيٍّا ُولِدت قد البرش، اخرتعها كتابة أول وهي
َرت وتطوَّ أخرى. أغراًضا ليشمل والبضائع الكميات لرتميز النظام هذا استخدام امتدَّ
من جديدة أجياٍل خالل من األخرى، ِتلَو مرًة األفكار، من وغريها للسلع جديدة رموٌز
وذلك منظَّمة، الطني عىل رة امُلصوَّ الرموز هذه تسجيل وسائل وأصبحت الكتابية. النقوش
ثم بسهولة، َفْهمها تُتيح وبطريقٍة بعناية، الرموز لنقش القَصب أو الُخوص باستخدام
الُجَمل جميع تمثيُل النهاية يف املمكن من أصبح أن إىل ذلك، بعد اللغة قواعد تمثيل جاء
عىل بالفعل َرت تطوَّ فقد الكتابة، «اخرتاع» عن يُْرسٍ بكل نتحدَّث نحن وبينما بالكتابة.
بالد يف الطويل ر التطوُّ هذا بداية يف أنَّه الواضح فمن ذلك، من بالرغم األعوام. آالف مدار
الكتابة صميَم هو الواقع يف ذلك كان وقد بالفعل، موجوًدا الكميات تمثيُل كان الرافَدين،

امُلبكِّرة.
ع يُرسِّ الذي هو اللغة» أصوات تمثيل يف الرموز استخدام «مبدأ يُدعى يشءٌ ة ثمَّ
إىل امُلستِندة الرموز استخدام يف الرسعة إىل يؤدي مما الكتابة، ألنظمة التدريجي ر التطوُّ
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األوىل األشكال يف امُلستخَدمة كالرموز ومفاهيم، أفكاٍر عن ة امُلعربِّ الرموز من بدًال األصوات،
استخدام إىل اللغة أصوات تمثيل يف الرموز استخدام ُ مبدأ ويُشري السومرية. الكتابة من
البسيط: الخيايل املثال هذا مثًال ل فلتتأمَّ صوتيٍّا. ُمتجانستنَي لفظتنَي تمثيل يف نفِسه الرمز
بحيث األفكار، عن ة امُلعربِّ الصور أو بالرموز تُمثَّل كانت اإلنجليزية الكتابة أنَّ لو تخيَّل
أو «العني» مفهوم أنَّ أيًضا وتخيَّل صوتًا. ال أساسيٍّا، مفهوًما أو فكرًة الواحد الرمُز يُمثِّل
النجمة عالمة بينهما قوَسني يف يتمثَّل الذي الشكل هذا خالل من يُمثَّل Eye باإلنجليزية
إىل مجردة ولكن أيقونية بطريقٍة الفعلية العني يُمثِّل الرمز هذا إنَّ القول ويمكننا ،(⋆)
بكلمة اإلنجليزية يف عنه يُعربَّ الذي «أنا» للضمري رمٌز يوَجد ال إنه مثًال: لنُقل لكن ما. حدٍّ
طريقٍة من ما إنه إذ ذلك؛ يف السبب نتخيَّل أن ويمكننا اإلنجليزية، لكتابة النظام هذا يف I
بالرغم للُمتحدِّث. وفًقا يتغريَّ «أنا» بالضمري فاملقصود املفهوم، ذلك لتمثيل سهلٍة مادية
«⋆» استخداُم يمكن أنه تُدِرك فسوف التاريخ، يف الُكتَّاب من كالعديد كنَت فإذا ذلك، من
نفُسه. الصوُت لهما كان إذا ذاته الوقت يف «أنا» والضمري «العني» مفهوم عن للتعبري
تُمثِّل وهي اللغة» أصوات تمثيل يف الرموز استخدام «مبدأ باسم الفكرة لهذه ويُشار
أقلَّ عدًدا تَستخِدم التي تجريًدا، األكثر الصوتية الكتابة أنظمة ر تطوُّ تجاه كبرية خطوًة
املبدأ بهذا نفُسها األرقاُم تأثَّرت فقد الكتابة، أنظمة يف القديم لوضعها ونظًرا الرموز. من
أشكال بعض أنَّ والواقع معها. صوتيٍّا املتجاِنسة األلفاظ تُمثِّل رموًزا فكانت األرجح؛ عىل
هذا البعض يَستخِدم فقد االحتمال؛ هذا تؤيد مثًال ية النصِّ الرسائل يف الحديثة الكتابة
إىل «٢» يَرمز الحالة هذه ويف 2 good 4 you أنهم: مثًال فيكتبون الصوتي التجانُس
،for إىل «٤» ويَرمز املعنى)، يف وُمختلفان اإلنجليزية يف صوتيٍّا ُمتجاِنسان (وهما too
لسهولتها الطريقة هذه وتُستخَدم املعنى)، يف ومختلفان صوتيٍّا متجانسان أيًضا (وهما
ذلك، من بالرغم وأرسع. أسهل بطريقٍة املعنى عن والتعبري النصية الرسائل كتابة يف
مثل املجردة املفاهيم بعُض فيه تُمثَّل السيناريوهات من واحًدا نتخيل أن بسهولة يُمكننا
ِلِمثل الكتابية الصور ألنَّ وإنما السهولة، بغرض ال األعداد؛ خالل من for وكذلك too

بعد.11 تُوَجد لم امللموسة غرِي املفاهيم هذه
ر تطوُّ يف شكَّ وال ًزا ُمحفِّ عامًال اللغة أصوات تمثيل يف الرموز استخدام مبدأ كان لقد
أن علينا لكن الحروف، عىل القائمة الكتابة وأنظمة املقاطع عىل القائمة الكتابة أنظمة
سابقة رموٍز وجود عىل يَعتمد اللغة أصوات تمثيل يف الرموز استخدام مبدأ أنَّ نتذكَّر
يف امُلالحظَة يَسرتعي ما وأكثُر والكميات. كالسلع تجريًدا، األقلِّ األشياء عن تُعربِّ عليه
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كانت قد الرموز باستخدام الكميَّات عن للتعبري اإلنسان نَْزعة أنَّ هو ُمناقشتنا، سياق
تمثيل يف الرموز استخدام مبدأ مثل تالية، لتطوراٍت األساس فوضَعت وتأسيسية؛ قديمًة
أبجديَّتَنا. تُشِبه التي الكتابة أنظمة تأسيس إىل املطاف نهاية يف أدَّى الذي اللغة، أصوات
تُكتَب كتابة هي الرافَدين، بالد يف ذلك بعد تطوَرت التي الكتابة أشكال أحد
منطقة قاِطني آِخُر وهم بعدهم، من والبابليون السومريون، ر طوَّ فقد الرياضية؛ بالرموز
البابليُّون كان تقريبًا، عام ٣٦٠٠ فقبل مكتوبة. واضحًة رياضيًة رموًزا الرافَدين، بالد
وكانوا الرتبيعية، املعادالت حلِّ عىل قاِدرين وكانوا بالفعل، والهندسة الجْرب يستخدمون
أنَّ يبدو ثَمَّ ومن األقل)؛ عىل تقريبية (بدرجٍة بالفعل π الدائرة ثابت قيمة اكتَشفوا قد
األمر، نهاية يف عنه نتج ما وهو السومرية، الكتابة تطور رشارة أشعل قد الكميات تمثيل

أوضح.12 بصورٍة الكميات تمثيل عىل القدرُة
الفائدة من — األقل عىل جزئيٍّا ولو — ينبع الكتابة أنظمة أقدم أنَّ القول ُموجز
بصورٍة الرقمية املفاهيم تمثيل يف النسبية سهولتها ومن الكميات، لتمثيل الجوهرية
التمثيلية امُلمارسات يف أيًضا تنعكس السهولة هذه فإنَّ قبل، من رأينا وكما مجردة.
العرص فمن القديم. الحَجري العرص يف البرش يستخدمها كان التي انتظاًما، واألقلِّ األقدم
الرمزي السجلِّ حول يلتفُّ األعداد من برَّاق خيٌط لَدينا الزراعي، العرص إىل الحَجري

البرشي.

القديمة األرقام يف األنماط

األعداد َرت تطوَّ فقد املكتملة، بصورتها األرقام استخدم َمن أوَل هم السومريون كان بينما
التاريخ يف مختلفٍة مراحَل يف ظهَرت قد األرقام أنَّ والواقع كذلك. أخرى أماكَن يف املكتوبة
أنَّ غري األعداد، لتدوين ل ُمسجَّ نظام مائة عن يَقلُّ ال ما لَدينا إنَّ إذ العالم؛ مستوى عىل
مع األقل، عىل ُطوِّرت أو أخرى، أنظمٍة عن تطوَرت قد األنظمة هذه من الُعظمى الغالبية
العددية األنظمة هذه من العديد إنَّ بالفعل. األرقام دوَّنَت قد أخرى شعوبًا بأنَّ الوعي

عملها. كيفية َفْهم لنا تُتيح منها امُلتبقية األمثلة أنَّ غري بائدة، اآلن أصبَحت قد امَلعنية
بشأن واضحة فكرٌة لَدينا تتشكَّل والبائدة، الحاليَّة العددية األنظمة ندُرس حني
عىل نظرًة فلنُلِق األعداد. كتابة يف البرش يَستخدمها التي الطريقة يف ُمشرتكة أنماٍط وجود
الحضارات يف بارًزا دوًرا أدَّت التي العددية األنظمة بعض دراسة خالل من األنماط هذه
أنَّ والواقع الغربي. الرتقيم نظام يف األرقام دراسة هي منها نبدأ نقطٍة وأفضل اإلنسانية.
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التي األنظمة أحد من بَدوره ُمعدَّل هو الذي الَعَربي، الرتقيم نظام من ُمعدَّل النظام هذا
الهند.13 يف َرت تطوَّ

الرتقيم نظام يف رموز عرشة سوى يُوَجد ال الغربي؟ الرتقيم نظام عمل كيفية فما
للغاية؛ واضحًة املالحظة هذه تبدو وقد .٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ،٠ نستخدمه: الذي
أخرى عددية أنظمًة نتخيَّل أن الصْعب من يكون وقد بالطبع. فقط رموز عَرشة فهي
تكون أن الرضوري من ليس أنه غري ذلك، من أقل أو رموز عرشة من أكثَر من تتكوَّن
التي األنظمة فأحد الرموز. من عدد أي من تتكوَّن أن يمكن بل عرشية، الرتقيم أنظمة
نحِو من يتكوَّن كان الذي األبجدي، العددي نظامهم هو القدماء، اليونانيون استخدمها
العَرشة، الرموز هذه بني نجمع أننا أيًضا وتذكَّر مختلفة. قيًما تُمثل حرًفا، وعرشين أربعة
لكي الالزمة القواعَد ل فلتتأمَّ .٢٢٢ وعرشين واثننَي مائتنَي مثل أكرب، أرقاًما منها ن لنُكوِّ
٢٢٢ إنَّ أي الجمع، مجرد تَعني ال امُلتتاليَة ٢ أرقام أنَّ مثًال تعرف فأنت الرقم. هذا تَفهم
ال الرقم هذا لكنَّ املضاعفة، عىل تدلُّ املتتالية األرقام هذه .٢ + ٢ + ٢ أو ،٦ يَعني ال
،٢ × ٢ × ٢ أو ،٨ الكمية إىل أيًضا يَرمز ال وهو ثالثة، يف ٢ رضب حاصل عن يُعربِّ
العدد بأُسس ِضمنية مضاَعفة إىل العددي نظامنا يف األماكن أو «الخانات» تُشري وإنما
زائد ٢٠٠ أي ،٠١٠ × ٢ زائد ١١٠ × ٢ زائد ٢١٠ × ٢ إىل تُشري ٢٢٢ فإنَّ لذا عرشة؛
الغربي، الرتقيم لنظام وفًقا املكتوبة األرقام تقرأ حني فإنك أخرى، وبعبارة .٢ زائد ٢٠
عرشة؛ األُسِّ ِقيَم إحدى يف بت ُرضِ التي األعداد رضب حاصَل الدوام عىل تُضيف فأنت
(٤١٠ × ٥) + (٥١٠ × ٤) + (٦١٠ × ٢) إليك: بالنسبة تَعني ٢٤٥٦٣٤٦ فإنَّ ثَمَّ ومن
هذه يف أصيل تعقيٌد ثَمة .(٠١٠ × ٦) + (١١٠ × ٤) + (٢١٠ × ٣) + (٣١٠ × ٦) +
يبدو عَرشات إىل الكميات تصنيف وألنَّ عليه، اعتيادنا بسبب عنه نَغفل ما غالبًا األرقام
مستوى عىل العددية األنظمة يف العرشية األنظمة انتشار من وبالرغم للغاية. طبيعيٍّا أمًرا
الوراثية شفرتِنا يف نُزوَّد لم فإننا كذلك، العالم مستوى عىل املنطوقة األعداد ويف العالم،
كبريًا، مجهوًدا يتطلَّب العددي نظامنا فتعلُّم عرشية؛ مجموعاٍت إىل األعداد تصنيف بمهارة
األعداد كتابة قواعد تعلُّم يف الصغار األطفال يَستغرقه الذي الوقت مقداُر ذلك عىل ويَشهد
كبري قدٌر وثَمة الثقافة، بتغريُّ تتغريَّ العددية فالقواعد ذلك، إىل إضافًة وقراءتها. الكبرية
أنواع من والعديد مختلفة، مناطَق يف َرت تطوَّ التي العددية األنظمة بني االختالف من
هذه ح أوضِّ ولكي عرشات. إىل الكميات تصنيف أساس عىل يَقوم ال العددية األنظمة هذه

القديمة. املايا حضارة يف مختَرصة بجولة سنقوم النقطة؛
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األحيان، بعض يف الضباب وتحت االستوائية، الغابات يف الكثيفة األشجار أوراق تحت
يد عىل «اكتشافها» قبل قرون، مدار عىل بالطبيعة ُمَدثَّرة الحجرية بالينكي مدينة ظلَّت
الكونكيستدور غزاُة ر دمَّ أن بعد وذلك عرش، الثامن القرن من األخري النصف يف األوروبيِّني
يف ية امُلتخفِّ األطالل من السلسلة وهذه الوسطى. ألمريكا الثقايف الرتاث من كبريًا قدًرا
منذ امُلستكشفني بهَرت قد تشياباس، يف املرتِفعة باألرايض امُلحيط املنحِدر الِقَمم خطِّ
بعَض عرش الثامن القرن أواخر يف األوروبيون صنع بالينكي، مدينة يف الحني. ذلك
بعض التُِقَطت قد أيًضا، وهناك املايا، لحضارة الهريوغليفية للرموز امُلبكِّرة الرسومات
أنَّ من وبالرغم عرش. التاسع القرن أواخر يف الرموز، لهذه املبكرة الفوتوغرافية الصور
ِلَحاء من أوراقها تُصنَع للطيِّ قابلة (كتُب عددية غريَ مخطوطاٍت أنتَجوا قد املايا أهل
الرهبان أفراُد أقامها التي للَمحارق طعاًما كان معظمها فإنَّ ملوَّنة)، كتابات وبها الشجر،
إىل يسعى الندا دي كان الندا؛ دي دييجو فراي معة السُّ السيِّئ الراهب مثل اإلسبان،
القدَر أباد فقد ولهذا ِدينهم؛ عن التحوُّل عىل الوسطى ألمريكا األصليني السكَّان إجبار
ُمعظَم معها وأباد األصليون، السكَّان هؤالء أنتجها التي الرمزية املادية الثقافة من الكبري
األصليون السكان أنتَجها التي النصوص بإحراق أمر لقد الكالسيكية. املايا كتابة أمثلة
ونتيجًة التقليدي. العقائدي نظامهم يُمارسون زالوا ما املايا أهل بعض أنَّ عَرف أن بعد
عدد سوى املخطوطات أو النصوص هذه من يُحَفظ لم بعده؛ من آخرين وجهود لجهوده،
ودريسِدن. ومدريد باريس يف األوروبية، الرفوف بعض إىل منها ثالثٌة وصل وأخريًا قليل،
بالينكي مثل املُدن، بعض أطالل يف األحجار عىل املوجودة الغامضة النقوش أسهَمت لقد
تَعنيه الذي ما املايا. بكتابة االنبهار تعزيز يف املايا، مواقع من وغريها وكوبان وتيكال
الثياب، ُمزخَرِيف وبًرشا حيواناٍت تُصوِّر التي الحجر، عىل املنقوشة الغريبة الرموز هذه
يف فنِّية كانت أنها أم لغوية، الرموز هذه طبيعُة أكانت األخرى؟ الرموز أنواع من والعديَد
وغريها األسئلة هذه إجابة بشأن ُمحتِدمًة نقاشاٍت يَخوضون الباحثون ظلَّ لقد األساس؟
املكتوب النصِّ رموز فك أثناء يف وذلك عقود؛ مدار عىل باملوضوع امُلرتِبطة األسئلة من

املاِضينَي. القرننَي مدار عىل تدريجيٍّا املايا بلُغة
دَرس قد شخٍص يد عىل جرى قد الرموز، فك عملية يف ُمهم اكتشاٍف أول أنَّ غري
،١٨٣٢ عام ففي دريسِدن. مكتبة يف إنتاجها أُعيَد التي املايا مخطوطات أجزاء بعض
بهوايات يهتم األطوار غريُب فرنيس رجل وهو رافينيسك، صمويل ُقسطنطني وضع
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أيًضا موجودًة حلَّلها التي األنماُط هذه كانت وقد املخطوطة. هذه ألنماط تحليًال ُمتعددة،
وما املايا. مدن من وغريها بالينكي مدينة ُمستكِشفي أذهَلت التي الحَجرية النقوش يف
ور الصُّ من البحر هذا ووسط والكتابات، النقوش هذه جميع بني أنه هو رافينيسك الحظه
التي والخطوط، النقاط من ُمتكرِّرة سلسلة توَجد رموزها، فكُّ يمكن قد أنه يبدو ال التي
والخطوط؟ النقاط هذه تَعنيه قد الذي فما لها. املجاورة الرموز من رمزيًة أقلَّ كانت
الصفوف فُمعظم نقاط، أربِع من أكثُر صفٍّ أي يف أبًدا يُوَجد يكن لم أنَّه رافينيسك الحَظ
فقد ذلك، إىل إضافًة أربع. أو نقاط ثالِث أو اثنتنَي أو واحدة نقطٍة عىل تحتوي كانت
عن تُعربِّ النقاط أنَّ ن فخمَّ خطوط، بجوار األوقات معظم يف تُوَضع كانت النقاط أنَّ الحظ
والنقطتان واحًدا عنًرصا تُمثِّل الواحدة فالنقطة ذلك؛ يف ا ُمحقٍّ كان وقد مفَردة، وحداٍت
الطريقة يُشبه وذلك عنارص، خمسة يمثِّل الخطَّ أنَّ واستنتج وهكذا. … عنَرصين تُمثِّالن
بالِعيص العدِّ عنارصبنظام خمسة تمثيل عند عالماٍت أربع عىل مائًال خطٍّا بها تَكتُب التي
الخطوَة هي وكانت املايا، لرموز َفْهمنا املالحظة هذه َت غريَّ وقد الورق. من قطعٍة عىل
نَت تضمَّ التي األساسية التالية الخطوات إحدى أتَْت ثم املايا. كتابة رموز فكِّ نحو األوىل

ما. حدٍّ إىل د ُمعقَّ الثقافة لهذه العددي النظام أنَّ وأوضَحْت املايا، أرقام
فورستمان، إرنست يُدعى أملاني باحٌث قدَّم رافينيسك، اكتشاف من عقوٍد بعد
العديد يف ُقدِّمت التي الرؤى بني ومن دريسِدن. مخطوطة يف امُلصوَّرة لألرقام تحليالٍت
املايا أرقام أنَّ الحظ قد ،١٩٠٠ إىل ١٨٨٠ بني ما الفرتة يف نُِرشت التي األعمال من
مثل فَلكية، ظواهَر مع تتواَفُق كبريًة كمياٍت تُمثِّل كانت ما كثريًا املخطوطة يف املوجودَة
من تاله ما أمام صامًدا فورستمان به قام الذي العمُل ظلَّ لقد الزهرة. كوكب دورة
القرن يف املايا رموز فكِّ يف أساسيٍّا دوًرا ولِعب للكتابات، عميقة ودراسة دقيق فحٍص
التي األساسية للتقويمات األساسية للعنارص ًال ُمفصَّ وصًفا فورستمان قدَّم لقد العرشين.
يُمارسونها.14 كانوا التي امُلعقدَة الرياضياِت ح وضَّ وكذلك املايا، شْعُب يَستخدمها كان

ليس رموزه، فكِّ يف فورستمان ساعد الذي للمايا، العددي النظام أنَّ من بالرغم
كالنظام العددية األنظمة مع الرتكيبية التشابهات بعض يتشارك فإنه عرشيٍّا، نظاًما
عىل وهو الصفر، عىل للداللة رمًزا استخدموا لقد األرقام؟ املايا أهل كتَب فكيف الغربي.
القيمة لِحفظ الصفر رمز استُخِدم العالم. يف فر الصِّ عن للتعبري يُستخَدم رقٍم أقدُم األرجح
الذي لنظامنا، األفقي ه التوجُّ من وبدًال الغربي. الرتقيم نظام يف يُستخَدم مثلما أي املكانية،
عَرشة أُسِّ يف الرقم هذا مضاعفة عىل للداللة اليسار إىل خانٍة بمقدار األرقام فيه نُحرِّك
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من (بالرغم لألُُسس. اٍت تغريُّ من حَدث ما لتمثيل رأسيٍّا تُمثَّل املايا أرقاُم كانت يَليه، الذي
أنَّ غري اليشء.) بعَض ُمحريِّ أمر وهو النصوص، يف أفقيٍّا املايا أعداد تدوير يمكن ذلك،
أي العَرشة، ال الِعرشين أساس عىل يقوم للمايا العددي النظام أنَّ الحظ قد فورستمان
نبذًة أُقدِّم لكي املايا؛ أرقام من رقَمني كتَبُت ،4-2 الشكل يف َعرشي. ال ِعرشيني نظام إنه
وتساعدنا ،٤٣٧ للعدد تمثيًال نِجد اليسار، عىل للمايا. الرتقيمي النظام عمل كيفية عن
الفصل خالل من املايا، ألرقام الرأسية الطبيعة توضيح عىل نقاٍط من املكوَّنة الخطوط
وإنما الخطوط، هذه عىل تحتوي تكن لم املايا كتابة أنَّ غري منية، الضِّ األُُسس خانات بني
الخانات). بني املسافات يف باَلغُت أيًضا؛ التوضيح أجل (ومن التوضيح أجل من أَضفتُها
ن تتضمَّ والنقاط، الخطوط من فىل السُّ املجموعة أنَّ نرى اليسار، عىل ح امُلوضَّ العدد يف
.٢ + ٥ + ٥ + ٥ أنه عىل ذلك نتخيَّل أن ويمكننا .١٧ تُمثِّل وهي ونقطتنَي، خطوط ثالثة
يف مرضوبًا ١ تُمثِّل وهي واحدة، نقطٍة سوى نجد ال الرمز، من الوسطى املجموعة ويف
ِعرشيني؛ نظام هو العددي املايا نظام أنَّ إىل ونظًرا األول. األسُّ له يُرَفع الذي األساس
مرضوبًا ١ تُمثِّل فهي الُعليا، النقطة أما .١٢٠ × ١ أو ٢٠ تُمثِّل النقطة أنَّ يعني فهذا
،٤٠٠ تمثِّل الُعليا النقطة أنَّ هذا ومعنى .٢٢٠ × ١ أو ٢ األُس إىل ومرفوًعا األساس، يف
.١٧ تُمثل فهي والنقاط، الخطوط من فىل السُّ املجموعة أما ،٢٠ الوسطى النقطة وتُمثل
ن تتضمَّ املايا أرقام كانت لقد .٤٣٧ أو ١٧ + ٢٠ + ٤٠٠ تُمثِّل الرموز هذه فإنَّ ومًعا،

مختلف. األساس لكنَّ الغربي، النظام كأرقام واإلضافة الرضب
هذه ويف .١٠٨٠ للرقم تمثيًال نقدِّم ،4-2 الشكل يف اليمني عىل ح امُلوضَّ الجزء يف
يَرمز الذي البيضاوي الشكل من تنويعًة الرقم من فيل السُّ الجزء يف نِجد فإننا الحالة،
١٤ تُمثل فهي والنقاط الخطوط من الوسطى املجموعة أما املايا. أرقام يف الصفر إىل
للمايا، الرتقيمي النظام يَستخدمه الذي العرشيني األساس أنَّ غري ،(٤ + ٥ + ٥ (أي
.٢٨٠ لنا يُنتج مما ،٢٠ الرقم يف مرضوبة ١٤ الرقم يف امُلتمثلَة الكمية هذه أنَّ إىل يُشري
نظًرا ،٢٢٠ × ٢ الكمية تُمثِّالن وهما نقطتنَي، عىل العدد من الُعليا املجموعة وتحتوي
الخطوُط وتُمثل ،(٨٠٠) ٤٠٠ × ٢ تُمثِّالن الُعليَينَْي النقطتنَي فإنَّ ولهذا موِقَعيهما؛ إىل
لنا يُنتج مما ،(٠) ١ × ٠ يُمثل فهو فيل السُّ الرمز أما ،(٢٨٠) ٢٠ × ١٤ السفىل والنقاط

15.١٠٨٠ املجموع
ذلك، من بالرغم العرشي. األساس تتبع ال ألنها عملية؛ غريَ املايا أرقام تبدو ربما
مجموعات هيئة عىل العنارص يف التفكري عىل َمفطورين البُرش ليس سابًقا، ذَكرُت فكما
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١ × ٢٠

١٧

٤٣٧ ١٠٨٠

١ × ٤٠٠

١٤ × ٢٠

٠

٢ × ٤٠٠

تُمثِّل أن النقاط لبعض يمكن التقويمية األرقام يف أنه الِحْظ املايا. ألرقام نموذج :4-2 شكل
السنوات. تتبَُّع الِعرشيني النظاُم هذا ل سهَّ وقد .٤٠٠ ال ٣٦٠

اللغة بسبب جيًدا العرشية املجموعات يُماِرس ُمعظمنا أنَّ األمر يف ما كل عرشة، من
عَمليٍّا، املايا أرقام نظام كان لقد نعرفها. التي الرتقيم وأنظمة بها، نتحدَّث التي (اللغات)
بالعديد الغربي الرتقيم نظام يَسبق فهو ذلك عىل وِعالوًة كثرية، أجياٍل مدار عىل واستمرَّ
قد كانوا مَلا عَميل، غريُ الرتقيمي نظامهم أنَّ وَجدوا قد املايا ُسكان أنَّ فلو القرون. من

الطويلة. امُلدة لهذه استخدموه
الكثريَ تتشارك أنها نالحظ أن فَعلينا لألرقام، املايا كتابة طريقة غرابة من بالرغم
مثلما الخانات، مفهوم استخدام عىل بشدَّة تعتمد فهي نستخدمه؛ الذي األرقام نظام مع
يُرتِّب للمايا العدَّدي النظاَم أنَّ من وبالرغم املكانية». «القيمة لحفظ الصفر نستخِدم
النظاَمني ِكال يف الخانات فإنَّ أفقيٍّا، ترتيبًا نظامنا يُرتِّبها بينما رأسيٍّا، ترتيبًا األعداد خانات
هو نظامنا يف األساس وهذا ِضمِنيَّني، وأُسٍّ أساٍس يف ح املوضَّ الرقم مضاعفة عن تُعربِّ
لم األساَسني، هذَين استخدام أنَّ غري عرشون. العدد فهو املايا، نظام يف أما عرشة، العدد
املايا، أرقام يف عرشين والعدد خمسة للعدد الهيكيلَّ الدور إنَّ بل عشوائية، بصفٍة يَحُدث
نظاَمِي لِكال األساَس هو كان البرشي الجسم أنَّ كيف ح يوضِّ أرقامنا، يف عَرشة والعدد
يف أصابع وعَرشة يد، كل يف أصابع خمسَة يَمتلكون البرش أنَّ امُلصادفة ِمن فليس الرتقيم.
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الدور هذا مثل تؤدِّي الكميات هذه وأنَّ والَقدَمني، اليَدين يف إصبًعا وِعرشين اليَدين، ِكلتا
أخرى أنواع يف ا مهمٍّ دوًرا تؤدي أيًضا وهي الغربي، الرتقيم ونظام املايا، أرقام يف املهم

ُمستقل.16 بشكٍل َرت تطوَّ التي الرتقيم، أنظمة من
أرقام كانت لقد اإلنكا. إمرباطورية تستخدمه كانت الذي الكويبو نظام لنتناول
من الحبال هذه وتُصنَع بعناية، الحبال يف تُربَط ُعَقد من ن تتكوَّ األبعاد، ثالثية الكويبو
هذه كانت وقد الالما. أو األلبكة حيوانات ِفَراء مثل املواد من ذلك غري أو القطن خيوط
التي الفتائل من ألٍف من يَقُرب ما بها مصفوفًة فتُكوِّن أخرى؛ خيوٍط مع تُجَدل الخيوُط
منفصًال، عدًدا يُمثِّل الفتائل هذه من فتيٍل وكل منها. ُسمًكا أكثر أسايس بحبٍل ل تُوصَّ
ُمحاسبو يَستخِدمها كان وقد األرقام، تُمثل فهي الفتائل، هذه يف املوجودة الُعَقد أما
كان لقد اإلحصاءات. إلجراء وكذلك املثال، سبيل عىل والبضائع الرضائب لتسجيل اإلنكا
النظام يُشِبه اإلنكا، ألرقام الرمزي التكوين أنَّ غري ته، ومادَّ تكوينه يف فريًدا النظام هذا
إضافة أساس عىل أيًضا هو يقوم للكويبو، العددي فالنظام األمر. واقع يف الغربي العددي
وسائَل أيًضا يَستخِدم وهو عرشي)، نظام إنه (أي عرشة العدد من مضاعفة مجموعاٍت
مضاعفات إىل ، معنيَّ َفتيٍل عىل املوجودة الُعَقد عدد يُشري الصفرية. العنارص عن للتعبري
طويلة وفراغاٌت الرقم، خانات بني للفصل العقد بني قصرية فراغات وتُستخَدم العَرشة،
الحبال: أحد عىل الُعَقد من السلسلة هذه املثال سبيل عىل فلتتخيَّل الصفر. عن للتعبري
ُعَقد، أي عىل تحتوي ال الحبل عىل صغرية فجوة وتتبُعها ،(١) األسفل يف واحدة عقدة
فجوة ثم قصرية، فجوة ثم ،(٢٠٠) متجاورتنَي ُعقدتنَي ثم ،(٣٠) متجاورة ُعَقٍد ثالث ثُم
حبل األسايس؛ الحبل مع تقاُطعه من بالُقرب وذلك ،(١٠٠٠) الحبل أعىل يف واحدة
(٣١٠ × ١) + (٢١٠ × ٢) + (١١٠ × ٣) + ١ إذن، الحبل هذا يُمثِّل ُسمًكا. األكثر الكويبو
طويلة فجوة وتتبعها (١) األسفل يف واحدة بُعقدٍة يبدأ حبًال أيًضا ولتتخيَّل .١٢٣١ أو
أعىل يف ُعقدتان تتبُعها صغرية فجوة ثم ،(٣٠٠) ُعَقد ثالث ثم ،(٠) ُعَقد دون الحبل من
٢) + (٢١٠ × ٣) + (١١٠ × ٠) + ١ يُمثِّل الُعَقد من التسلُسل هذا إنَّ .(٢٠٠٠) الحبل
أرقام بني الواضحة املادية االختالفات من بالرغم أنه القول وموجز .٢٣٠١ أو (٣١٠ ×
النظام أرقام عن تماًما مختلفًة ليست الكويبو أرقام فإنَّ الغربي، النظام وأرقام الكويبو
أشكال من شكًال استخَدَمت وكذلك العرشي، األساَس تَستخِدم كانت إنها إذ الغربي؛
وهي الكويبو، لنظام نموذج ٦٠٠ من يقُرب فيما الرتكيبي التشابُه هذا ويتَِّضح الصفر.

ة.17 الخاصَّ واملجموعات املتاحف يف املوجودة النماذج

61



اإلنسان وبناء األعداد

مناطق ويف املاضية، القليلة األلفيات مدار عىل تطوَرت التي األرقام أنواع معظم
هذا بعض ويعود الواضحة. الرتكيبية التشابُهات بعض يف تتشارك العاَلم، من مختلفة
ذلك من بالرغم األماكن. من قليل عدٍد يف إال ُمستقلة تظهر لم األرقام أنَّ حقيقة إىل التشابُك
واإلمرباطوريات الثقافات تأثري عن ناجمٌة أنها عىل التشابهات هذه جميع تفسريُ يمكن ال
الرتقيم أنظمة عىل أكربُ تأثريٌ الرومانية، األرقام كنظام ترقيمي، لنظام لكان وإال امُلحيطة،
املكانية، القيمة لِحفظ الصفر مفهوم إىل يفتقر كان الذي النظام، هذا أنَّ غري الحاليَّة.
(عىل صغرية كميات عىل للداللة الرموز من طويلة سالسل كتابة يتطلَّب كان ما وكثريًا
د مهَّ لقد محدَّدة. سياقاٍت يف إالَّ يُستخَدم يَُعد لم ،(٣٨ يساوي XXXVIII املثال، سبيل
العدد من مجموعاٍت تَعكس وخانات الصفر، عن للتعبري رمًزا يَستخِدم لنظام الطريق

عرشة.
االختالف أنَّ غري هنا، إليها نتطرَّق لن التي النواحي بعض يف األرقام أنواُع تختلف
الحاليَّة ببعضها، ترتِبط ال التي الرتقيم أنظمة يف كبرية بدرجٍة ُمحدَّد األُُسس قيمة يف
الرتقيم أنظمة أنواع أنَّ وهي بسيطة، حقيقٍة إىل املحدوديُة هذه وتعود والقديمة. منها
آسيا، رشق يف وتطوَرت الصني، يف عت اخُرتِ عرشية أنظمًة أكانت سواء العاَلم، يف األساسية
بينها تَجمع األنديز، أو أمريكا وسط أو الهند يف استخداُمها بَدأ التي األنظمة تلك أو
لها. أساًسا خمسة العدِد مضاعفات أحَد أو عَرشة العدَد جميًعا تتَِّخذ إنها مشرتكة. نزعٍة
يف منتظمة بصورٍة نراها التي الكميات أنَّ وهو واضح، النزعة لهذه الترشيحي والحافُز
املكتوبة األرقام عىل الحقيقة هذه وتنطبق لألعداد. بنائنا كيفية يف للغاية أساسيٌة أجسامنا
وأصابع اليَدين، أصابع فإنَّ الثالث، الفصل يف سنرى ومثلما كذلك، املنطوقة واألعداد
آالف مدار عىل األرقام تشكيل يف للغاية كبري تأثريٌ لها كان منها، أقلَّ بدرجٍة القدَمني

األعوام.

خاتمة

الفصل، هذا يف شاملة بصورٍة البرش ابتكرها التي األعداد نُظم تاريخ نستعِرض لم إننا
الصيني، امِلْعداد أنظمة مثًال نُناِقش لم فنحن بأكملها. كتبًا ليتطلَّب األمر هذا مثل وإنَّ
امُلعارصة؛ واليابان القديمة روما مثل األماكن، ُمختِلف يف تُستخَدم تزال وال كانت التي
حول امُلنتِرش الصيني امِلْعداد نظام أنَّ أذُكر أن يِجب لكنني األعداد، يف التفكري لتسهيل
بالرغم عرشة.18 والعدد خمسة العدد من ن تتكوَّ مجموعات عىل أيًضا هو س يتأسَّ العالم،
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بشأن األساسية النقاط بعض عىل أكَّد قد األعداد لنُظم الحايلَّ االستعراض فإنَّ ذلك، من
من العديد يف تظهر الكميات َجْدولة أنَّ ح وضَّ قد البداية ففي القديمة؛ الرمزية املمارسات
قد التاريخ، قبل ما أرقام أنَّ عىل يدل ما وهو العاَلم، حول القديم الحَجري العرص أدوات
األحيان، معظم ويف تجريًدا). األقل الرموز أشباه (أو اللفظية غري الرموز أُوىل من كانت
رها تُصوِّ وكانت البرشية، األيدي أصابَع القديم الحَجري العرص يف الفن أشكاُل َرت صوَّ
أنَّ يبدو ذلك إىل إضافًة القديمة. العدِّ ممارسات يف استخدامها عىل تدل بطُرٍق أحيانًا
وغريها الِعيص عالمات من جعل قد نفع، من ذلك به يعود وما الكميات تصوير سهولة

لألفكار. البُعد ثُنائي تمثيٍل ألول ِمحوريٍّا أمًرا التاريخ قبل ما أرقام من
إىل الكميات تصنيف إىل البُرش عمد األكرب، للكميات املنهجية الجدولة ر تطوُّ ومع
البُرش ر طوَّ املطاف نهاية ويف مادي. بشكٍل حرفيٍّا معها التعامُل يمكن أصغَر مجموعاٍت
منتظمة بصورٍة نجدها التي العنارص من محددة مجموعٍة أساس عىل تقوم ترقيٍم أنظمة
األرقام، ر لتطوُّ للغاية ا ُمهمٍّ األيدي عىل الرتكيز كان لقد اليد. أصابع وهي الطبيعة، يف
لقد الحَجري. العرص يف الكهوف عىل األيدي لرسم األهمية من نفِسه بالقْدر كان مثلما
معرفة أجل من تحديًدا، وأصابعنا أيدينا إىل أو أجسامنا، إىل حاجٍة يف عقولنا كانت
من أكربَ بقدٍر سنذُكره ما وهو املنطوقة، األعداد من أدلٌة االستنتاَج هذا ويدعم الكميات.
األرقام من مختلفة أنواًعا أنَّ رأيْنا فقد الفصل هذا يف أما الثالث، الفصل يف التفصيل
الكتابة، فجر يف موجودًة كانت األرقام أنَّ أيًضا رأيْنا وقد االستنتاج. هذا تُعزِّز املكتوبة

املكتوبة. الكلمة ر لتطوُّ للغاية مهمة كانت أنها واألرجح

63





الثالث الفصل

اليوم العامل حول عددية رحلة

اللغة علماء من أم اآلثار علماء من أكانوا سواءٌ اإلنسان، ِعلم بدراسة ني امُلختصِّ إنَّ
الحياة عىل يتعرَّفوا لكي وزمنيٍّا؛ ماديٍّا الثقافات يجتازون العلماء، من غريهم من أم
أن وهو ملرشوعنا، األسمى الهدف ويعتمد عاُشوها. التي والحياة البَرش، يعيشها التي
هذه عىل العاقل»، «اإلنسان نوع أفراد أحَد املرء كوُن يَعنيه ملا أعمَق َفهٍم إىل ل نتوصَّ
من املعرفة تمتصُّ إسَفنْجٍة سوى اإلنسان ما املثايل، الوضع يف للثقافات. العابرة الدراسة
دراسة مثل املباِرشة غري التفاُعالِت أو األخرى، امُلعاِرصة الثقافات مع املباِرشة التفاُعالت
بآخر؛ أو بشكٍل ُمستويًة دائًما ليست والتباُدالت التفاعالُت وهذه البائدة. الثقافات بقايا
ندَفُعه. الذي امُلقابل نوع عن النظر ف بَرصْ نَرتكه، مما قيمًة أعىل نأخذه ما يكون ما فعادًة
التي ثقافاتنا مظاهَر نُشارك أن يف أحيانًا بالُفرصة نَحظى أننا االمتنان إىل يدعو مما
األمازون إقليم يف َمطرية مواسَم ِبْضعة قبل خانق يوٍم ففي منهم؛ نتعلم ملن قيمًة تُمثِّل
الذين الربازيليِّني من مجموعٍة مع األمريكية القدم كرة ألعب كنُت الفرصة. هذه يل سنََحت
وقد األصليِّني، كان السُّ من العبنَي انضمام والحظُت األنهار، أحد من بالُقرب يَْقطنون
لم (التي املباراة وبعد ديدتنَي. الشَّ والقوة بالرسعة ان يتمتعَّ لكنهما القامة، ِقصريَِي كانا
معهما بدأُت األهداف) من األكرب القدَر مًعا فيها أحَرزا قد أنهما املصادفة قبيل من يكن
ينتِميان أنَّهما اكتشفُت الربتغالية. اللغة من يَعِرفانه الذي املحدود القدر بذلك محادثًة
األصليني كان السُّ من مجموعة وهي األول)، الفصل يف ذكرتُها (التي الجاراوارا ثقافة إىل
من أتعلَّم أن إىل الفور عىل ُمتحمًسا أصبحُت وقد تقريبًا. فرٍد مائة أفرادها عدد يبلغ
ن تتضمَّ ال أنها يُزَعم كان التي القليلة اللغات من واحدًة ثان يتحدَّ إنهما إذ الرجَلني؛ هذَين
منِّي يَكتِسبا أن إىل َسني ُمتحمِّ كانا أيًضا أنهما اكتشفُت ما ورسعان لألعداد. كلماٍت أي
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مدار عىل بها. أِصل وأنا شاهداني التي النارية الدرَّاجة ركوب كيفية معرفة وهو شيئًا،
بعض: مع بعضنا األصلية ثقافاتنا من امُلكوِّنات هذه تباَدْلنا التالية، العديدة األسابيع
هذا خالل الَوْعرة. للطُرق نارية درَّاجة ركوب كيفية هما وتعلَّما لغتهما، عن أنا تعلمُت
ِمثَلهما كانوا (والذين عاِئلتَيهما وأفراد أصدقائهما بعض ومع معهما، قضيتُه الذي الوقت
العكس عىل أنه أولهما أساسيَّني: أمَرين أدركُت القرية)، حياة عن بعيًدا قصرية رحلة يف
فهو الثاني األمر وأما ُمذهًال، أصليٍّا عدديٍّا نظاًما األفراُد هؤالء يَمتلك السابقة، املزاعم من

النارية. الدرَّاجة ركوب كيفية تعلُّم يف وَجسوران باِرعان أنهما
وهو بوروس، نهر من بالُقرب تَقعان أساسيَّتنَي قريتنَي يف الجاراوارا أفراد يَعيش
اللغات من مجموعة من واحدًة يتحدَّثون وهم األمازون. لنهر الرئيسة الروافد أحد
وقد األولية» «أراوا ى تُسمَّ بائدة لغٍة عن تَنحدر وهي اإلقليم، هذا يف املوجودة امُلرتاِبطة
هذه جميع أنَّ اآلن نعِرف ونحن عام. ١٠٠٠ عن يَزيد ما قبل األرجح عىل تُستخَدم كانت
بعضها. مع تتشابَه وهي األعداد، عن تُعربِّ أساسية كلمات بضع ن تتضمَّ امُلرتاِبطة اللغات
مما األراوا، لغات جميع يف ُمتشابهٌة «اثننَي» العدد عن تُعربِّ التي الكلمة املثال سبيل فعىل
«الكلمات باسم اللغة علماء إليها يُشري التي الفئة إىل تَنتمي الكلمات هذه أنَّ إىل يُشري
سالفة، لغٍة يف نفِسها الكلمة من تُشتَقُّ كلمات وهي امُلشرتك»، االشتقاقي األصل ذات
بناء إعادة عىل اللغة علماء تساعد وهي أحدث، وقٍت يف أخرى لغة من تُستَعْر لم فهي
التي الكلمة أنَّ اآلن نِثق فإننا األولية أراوا لُغة حالة ويف منها. تَنحِدر التي البائدة الكلمات
أُعيَد كلمٍة إىل النجمة عالمة تُشري اللغة، علم (يف «⋆باما». كانت «اثننَي» العدد إىل تُشري
إعادُة يمكننا العالم، يف اللغات عائالت معظم ويف سالفة.) لغٍة يف توَجد وكانت بناؤها
لغاِت من الُعظمى الغالبية إنَّ إذ «⋆باما»؛ مثل األعداد إىل تُشري التي القديمة الكلمات بناء
التي األسرتالية، اللغات حتى امُلحدَّدة. الكميات عن تعرب كلماٍت ن تتضمَّ الحاليَّة العاَلم
بعض عن تُعرب كلماٍت ن تتضمَّ األعداد، مفردات من كبري مخزوٍن وجود إىل عادًة تفتقر
وتَشرتك للغاية، قديم برشي اخرتاٌع هي املنطوقة األعداد أنَّ ح يوضِّ ذلك كل الكميات.
فرتٍة قبل تُستخَدم كانت التي السالفة اللغات إىل إضافًة الحالية، العالم لغات جميُع فيه
أعداد يف تتَِّضح التي األساسية االكتشافات بعض نستعِرض سوف الفصل هذا يف طويلة.
وهو «األرقام» عن لها (تمييًزا األعداد. باسم ببساطٍة إليها أشريُ والتي املنطوقة، العالم

املكتوبة.)1 األعداد عىل للداللة أستخدمه الذي املصطلح
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ومن «فاما»، هي الجاراوارا لغة يف «اثننَي» العدد عن تُعرب التي الكلمة أنَّ يتَِّضح
وخالل األولية. أراوا لغة ُمتحدِّثو استخدمها التي «⋆باما» كلمة تُشبه أنها الواضح
األصيل، العددي نظامهم أنَّ يل اتَّضح الجاراوارا، من معاريف مع أجَريتها التي املقابالت
أن منهم طَلبُت معهم، الفردية ُمقابَالتي يف «فاما». جانب إىل األعداد من العديَد ن يتضمَّ
عىل أمامهم وضعتُها قد األغراض من مجموعة عدَد تَصف لغتهم من بكلمٍة يُخربوني
حني ذلك، إىل إضافًة مُلساعدتي. تطوَّعوا الذين السبعة الباِلغني إجاباُت وتطابََقت طاولة،
إجاباتهم تطابَقت لغتهم، إىل الربتغالية األعداد بعضمفردات ترجمة ذلك بعد منهم طلبُت
عىل لألعداد، أصيل نظام لَديهم الجاراوارا أنَّ استنتجُت الجلسات؛ لهذه ونتيجًة أيًضا.
األصلية فالكلمات العالم، لغات من العديد يف الحال هي ومثلما السابقة. املزاعم عكس
التي نفًعا، األكثر األعداد كلماُت الجاراوارا لغة يف بها استُبِدلت قد األعداد، عن تُعربِّ التي
مناقشة (راجع معها. التفاُعل إىل األفراد يُضَطر التي امُلهيِمنة االقتصادية القوة إىل تنتمي
لألعداد استخدامهم من وبالرغم التاسع.) الفصل يف للخطر امُلعرَّضة العددية األنظمة
تمكَّنوا البالغني، الجاراوارا أفراد من قابَلتُهم َمن فإنَّ الربازيل، يف تُستخَدم التي الربتغالية
لغة يف األعداد مفردات بعَض ييل فيما ح ونوضِّ التقليدية.2 األصلية أعدادهم تذكُّر من

اختيارية): كلمات هي قوَسني بني املكتوبة (الكلمات الجاراوارا

الكمية الجاراوارا بلُغة الكلمة

1 ohari

2 fama

3 fama oharimake

4 famafama

5 (yehe) kahari

7 (yehe) kahari famamake

10 (yehe) kafama

11 (yehe) kafama ohari

20 (yehe) kafama kafama
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األعداد استعراض من به سنقوم ِلما مفيًدا مدخًال للجاراوارا العددي النظام يُمثِّل
قواسَم وجود إىل تُشري األنظمة يف الواضحة األنماط إنَّ إذ املنطوقة؛ العالم لغات يف
الجاراوارا أعداد أُُسس تَظهر التحديد وجه وعىل العالم. يف اللغات ُمعظم بني مشرتكة
املنطوقة األعداد يف تتكرَّر كلمة هو واألساس العاَلم. يف العددية األنظمة من العديد يف
َوْحدة وهو بعضها، يف ُمستِرتة بصورة أو األحيان، معظم يف واضحة بصورٍة ُمعيَّنة، بلُغٍة
أيًضا املصطلح هذا استخدام يمكن الثاني، الفصل يف رأيْنا (ومثلما أخرى.3 ألعداٍد بناءٍ
نظرًة فلنُلِق املكتوبة). األعداد نظام يف محدَّدة ية أُسِّ قوة إىل تُرَفع التي القيمة إىل لإلشارة
األعداد يف fama الكلمة تَكرار نالحظ البداية، يف الجاراوارا. أعداد أُُسس عىل رسيعة
ُمضاعفة صيغة إنه أي famafama؛ هو «وأربعة» fama يعني «اثنان» فالعدد كلها؛
وهي «عرشة»، العدد عن تُعربِّ التي الكلمة عىل نفُسه األمر وينطبق «اثننَي». الكلمة من
ُمسترتة فيها yehe يد إىل ترمز التي الكلمة أنَّ ونجد (يَدين)» «مع أي kafama(yehe)
األساس باسم يُعَرف ما يَستخِدمون الجاراوارا أنَّ نستنِتج أن يُمكننا ثَمَّ وِمن ظاهرة؛ ال
األعداد لبعض بناء وحدَة بصفته يُستخَدم «اثنني» العدد إنَّ أي ،(٢ (األساس الثنائي
من بداية لنا. يتَّضح الذي الوحيد األساَس ليس فهو ذلك من بالرغم األقل، عىل األكرب
ضمني بشكٍل ولو ية، امُلتبقِّ األعداد جميع يف ُمستخَدمة yehe أنَّ نالحظ «خمسة» العدد
يد» «مع هي «خمسة» العدد إىل تُشري التي للكلمة ممكنة ترجمٍة أفضل إنَّ األقل. عىل
ترجمة وأفضل العددي. النظام مدار عىل (٥ (األساس الخمايس األساس هذا ويظهر
العدد عن تُعربِّ التي الكلمة أما زوجني» مع «يد هي «سبعة» العدد عن تُعرب التي للكلمة
عَرش» «أحد مثل األعداد لبقية أساًسا الكلمة هذه وتُستخَدم يَدين» «مع فرتجمتُها «عرشة»

و«ِعرشين».
أصلية أسماء ال ُمتكررًة أساساٍت يَستخدم الجاراوارا أعداد نظام أنَّ الواضح من
يف أيًضا يُشبهها وهو املنطوقة، األعداد أنظمة معظم ذلك يف يُشِبه وهو بَعينها، كمية لكل
العدد أنَّ نجد ذلك، إىل إضافًة ُمتكرًرا. أساًسا بصفته ُمميزة مكانة له خمسة العدد أنَّ
أنظمة تكون ما عادًة خمسة. العدد أساس عىل يقوم نفُسه هو أنه مع يتكرَّر، عَرشة
األنظمة أنَّ غري عرشة. األساس عىل تعتمد أنها أي — عرشية العالم يف املنطوقة األعداد
أيًضا، عرشينية تكون وأحيانًا الجاراوارا. نظام يف الحال هي مثلما أيًضا، كثرية الُخماسية
يَستخدمه الذي الثنائيَّ األساس نجد فإنَّنا وأخريًا عرشين. العدد أساس عىل تعتمد إنها أي
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العددي النظام هذا إنَّ القول موجز العالم. يف األخرى اللغات بعض يف الجاراوارا نظام
لُغات نها تتضمَّ التي األخرى العددية األنظمة خصائص بعض يعكس حديثًا امُلكتَشَف
ما وعادًة املنطوقة، األعداد يف للبناء وحداٍت امُلحدَّدة الكلمات بعض تُستخَدم إذ العالم؛
بعبارٍة األحيان. بعض يف ٢ وكذلك و٢٠، و١٠ ٥ مثل كميات إىل األساسات هذه تُشري
يف امُلفَردة الوحدات خالل من الكميات تفسري إىل الكبرية نزعتَنا األعداد تعكس أخرى،

أساسية. بصفٍة أصابعنا أو البيولوجية، طبيعتنا
كانت التي كاريتيانا، قبيلة لغة من وهو األمازون، إقليم من آَخَر مثاًال ولنتناَوْل
هي ومثلما الجاراوارا. بلغة اإلطالق عىل ترتبط ال اللغة هذه إنَّ أبحاثي. لبعض موضوًعا
الصغرية الكميات عن تعربِّ التي املصطلحات فإنَّ بالعالم، األعداد أنظمة معظم يف الحال
«فاما» الثنائي األساس مثل ُمميزة، أساساٍت وجود بدون تحليلُها يمكن ال اللغة، هذه يف
لغة يف األعداد مفَردات عىل األمثلة من حْفنة سأوضح التالية القائمة ويف الجاراوارا. لغة يف
اإلنجليزية). يف حتى الكميات، عن الحديث عند األيدي تجاهُل الصعب (من الكاريتيانا

الكمية الكاريتيانا بلُغة املصطلح

1 myhint

2 sypom

3 myjyp

4 otadnamyn

5 yj-pyt («يدنا»)
6 myhint yj-py ota oot األخرى») ويَدنا واحًدا («نأخذ
11 myhint yj-piopy oot القَدم») أصابع من واحًدا إصبًعا («نأخذ

كلمات بني مشرتكٍة قواسَم وجوَد ُمجدًدا ح توضِّ القائمة هذه يف نراها التي األنماط إنَّ
التي بالكلمة ترتبط «خمسة» العدد عن تُعربِّ التي الكلمة أنَّ الواِضح فمن العالم؛ يف األعداد
إىل إضافًة «ستة». مثل األكرب لألعداد أساًسا بصفتها أيًضا تُستخَدم وهي «اليد» إىل تُشري
يف انتشاًرا األكثر العرشي األساس وجود تعكس الكاريتيانا أعداد فإنَّ الخمايس أساسها
عرش»، «أحد العدد إىل تُشري التي للكلمة ممِكنة ترجمٍة أفضل عىل نظرًة فلنُلِق العالم. لغات
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١٠؛ العدد إىل ِضمنيٍّا تَستِند الكلمة هذه إنَّ القدم.» أصابع من واحًدا إصبًَعا «نأخذ وهي
عىل نفُسه األمر وينطبق .١١ العدد إىل لإلشارة واحدة قدٍم إصبع سوى يلزم ال إنه إذ
العرشي. األساس إىل أيًضا هي تستِند التي الكاريتيانا، لغة يف األكرب األعداد من ذلك غري
يقِرتب التي لغاته ويف العالم، يف األعداد أنظمة من الُعظمى الغالبية أنَّ والواقع
األعداد إنَّ إذ بآَخر؛ أو بشكٍل العرشي، النظام وجود تعكس لغة، ٧٠٠٠ من عددها
النظام إىل تستند ما فغالبًا األقل، الكميات أما ،١٠ العدد عىل تُبنى ما عادًة الكبرية
يمكن ال أعداًدا تكون أو والكاريتيانا)، الجاراوارا أعداد يف الحال هي (مثلما الخمايس
الذي الدافَع هذا الوقت لبعض أدرْكنا وقد الصغرية). الكاريتيانا أعداد (مثل تحليلُها
البرش أنَّ هو والعرشي، الخمايس األساس عىل البَرش من األعداد مخِرتعي تركيُز منه ينبُع
إذ لألعداد؛ كلماٍت تشكيل عند أيديهم عىل االعتماد إىل يَميلون العالم، أنحاء جميع يف
وهذا بسيطة. بصورٍة املادي العالم يف العددية املفاهيم بتمثيل لنا تسمح أصاِبَعنا إنَّ
مرًة د يتجسَّ به، املرتبطة وامُلمارسات األصابع عىل العدِّ خالل من يتمُّ الذي التجسيد
«يد» مثل البيولوجية امُلصطلحات كنايات استخدام خالل من اللفظي، العالم يف أخرى

الكميات. تسمية يف قَدم» «وإصبع «وإصبع»
أصوًال ن تتضمَّ بعباراٍت أشبَُه بمصطَلحات الكبرية األعداُد تُمثَّل اللغات من العديد يف
القدم.» أصابع من واحًدا إصبًعا «نأُخذ الكاريتيانا، لغة يف ١١ العدد مثل واضحة، ماديًة
تُستخَدم التي امُلصطلحات أنَّ هو الحديثة اللغة نظرية عليها تقوم التي املبادئ وأحد
امُلركَّبة فالكلمات الوقت؛ بمرور أقَرص تُصِبح الشائعة الكلمات إنَّ أي صوتيٍّا، تُختَزل كثريًا،
السبب، ولهذا أقرص؛ تُصبح تشكيلها، بداية يف عباراٍت إىل تَُطول كانت التي واملصطلحات
أقلَّ التاريخية مصادُرها تكون استخدامها، يَكثُر التي الكلمات فإنَّ األسباب، من وغريه
يف األعداد لبعض الواضحة التاريخية املصادر أنَّ هذا ومعنى األحوال. أغلب يف وضوًحا
ففي ذلك من العكس وعىل استخدامها. قلَّة عىل تدلُّ والجاراوارا، الكاريتيانا مثل لُغات
حتى أكرب، بدرجٍة وتُستخَدم بروًزا، أكثَر دوًرا فيها األعداُد تؤدي التي اللغات ُمعظم
أنَّ تتذكَّر (لعلَّك القْدر. بهذا واضحًة االشتقاقية أصولها تكون ال فيها، الكبرية األعداد
موجودًة ليست أنها افرتَضوا قد البعض إنَّ حتى نُدر، فيما إال تُستخَدم ال الجاراوارا أعداد
واضحة إشارٍة أي عىل الكبرية األعداد تدلُّ ال املثال، سبيل عىل اإلنجليزية يف اإلطالق.) عىل

األقدام.4 أو القَدم أصابع أو األيدي أو لألصابع
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وضوًحا. األقل اإلشارات بعض نِجد قد لكنَّنا «واضحة»، إشارة أي ن تتضمَّ ال إنها
تماًما، عرشية كتابتها، طريقة عن النظر بْرصف اإلنجليزية، األعداد كلمات أنَّ إىل نظًرا
.teen باملقطع تنتهي التي الكلمات من وغريَهما fourteen وكلمة thirteen كلمة ل فلنتأمَّ
،١٣ هي thir+teen فكلمة ten؛ عرشة إىل ُمضافة الكميات أنَّ إىل تُشري الكلمات هذه إنَّ
عرشية أعداد هي العرشات من األكرب األعداد وحتى وهكذا. ،١٤ هي four+teen وكلمة
الشكل من بدًال الكلمات، هذه يف ty الشكل اتََّخذ قد فيها ١٠ العدد مفهوم لكنَّ أيًضا،
ومع الجمع. ال الرضب أساس عىل تقوم الكبرية األعداد هذه فإنَّ ذلك إىل إضافًة .teen
eightyو seventyو sixtyو fiftyو fortyو thirtyو twenty التالية: األعداد فإنَّ ذلك
عىل تَرتكز التي البسيطة الحسابية املسائل بعض تعكس أنها الواضح من ninetyو
العرشي األساس عىل الرتكيز وهذا وهكذا. ١٠ × و٤ ١٠ × و٣ ١٠ × ٢ :١٠ الكمية
يَُعدُّون البرش إنَّ الكاريتيانا. لغة يف نجدها التي نفِسها، البيولوجية الجذور من ينبُع
فإنهم الكميات، ون يُسمُّ وحني األحيان، بعض يف أقدامهم أصابع وعىل أصابعهم، عىل

البَرشية. األصابع خالل من الكميات تلك تمييز عىل ِبناءً أسماءها يَختارون
أخرى أوروبية لغٍة من آَخر مثاًال لنتناول العالم. لغات يف النَمُط هذا ويَنتِرش
اللغات عائلة إىل انتمائها من فبالرغم الربتغالية؛ اللغة وهي العرشي، األساس تَستخِدم
لة الصِّ وثيقَة ليست فهي ولهذا التيني؛ أصٍل من لغٌة فهي الكبرية، األوروبية الهندية
األوروبية. الهندية اللغات شجرة يف الجرمانية اللغات فرع إىل تنتمي التي باإلنجليزية،
ال أخرى حاالت ويف ُمتشابهة، تكون اللغتنَي يف األعداد كلمات أنَّ نجد الحاالت بعض يف
الربتغالية اللغة طبيعة أنَّ نجد امُلصطلحات، يف التفاوت عن النظر وبْرصف كذلك. تكون

للغاية: واضحٌة العرشي هها توجُّ يف

الكمية الربتغالية باللغة املصطلح

1 Um

2 Dois

3 Tres

4 Quatro

5 Cinco
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الكمية الربتغالية باللغة املصطلح

6 Seis

7 Sete

8 Oito

9 Nove

10 Dez

11 Onze

12 Doze

13 Treze

14 Quatroze

15 Quinze

16 Dezesseis

17 Dezessete

18 Dezoito

19 Dezenove

20, 21, 22, … Vinte, vinte um, vinte dois, …

من بدايًة لكن اعتباطية، تبدو ١٠ إىل ١ من األعداد كلمات ِصيغ أنَّ نرى أخرى مرًة
جديد؛ من العدُّ يبدأ عرش» «أحد العدد فعند االنتظام؛ من درجٍة رؤية يف نبدأ ،١١ العدد
وجود نالحظ أن يُمكننا ،١٥ إىل ١١ من األعداد يف األساس. هو يكون السابَق العدد فإنَّ لذا
بال بُمفرده يبدو الذي ze املقطع إىل إضافًة ،٥ إىل ١ من األعداد وبني بينها خفي تَشابُه
األعداد إىل ١٠ العدد إضافة يف امُلتمثَِّل القديم التقليد يعكس أنه الواضح من لكن معنًى،
تُشِبه أنها أخرى مرًة نرى إذ ١٩؛ إىل ١٦ من األعداد عىل نفُسه األمر وينطبق .٥ إىل ١ من
وضوًحا؛ أكثُر الدمج أنَّ نجد الحالة هذه ويف .١٠ العدد مع دمجها مع ،٩ إىل ٦ من األعداد
حرفيٍّا هي ١٦ فإنَّ ثمَّ ومن الحديثة؛ الربتغالية اللغة يف «و» العطف أداة هي e إنَّ إذ
مضاعفات من أخرى مرًة يُولَّد النظام فإنَّ ذلك، من األكرب األعداد ويف وستة». «عرشة

72



اليوم العالم حول عددية رحلة

األمر وينطبق وعرشون». «واحد أو vinte um مثًال ٢١ العدد يُصبح وبهذا عرشة، العدد
بالطبع.5 عرشيٌة الربتغالية األعداد فإنَّ وباختصار ذلك. إىل وما و٤١ ٣١ عىل نفسه

األنظمُة هذه بها تتَِّسم التي العرشية الطبيعة يف السبب أنَّ عىل نؤكد أن بنا يَجُدر
فاألساسات األحيان؛ بعض يف يُفرتَض كما فَحْسب، الرياضية املالءمة إىل يعود ال العددية
الكاريتيانا، مثل الرياضيات، فيها ر تتطوَّ لم التي املجتمعات من العديد يف تَظهر العرشية
الرياضية واملمارسات املكتوبة األعداد ظهوَر يَسبق ظهورها فإنَّ األوروبية، اللغات يف وأما
الهندية اللغة من بناؤه أُعيَد الذي العددي النظاُم هذا ويتَِّضح عام. بألف الحديثة
أخرى لغة و٤٠٠ والربتغالية لإلنجليزية سلًفا تُمثِّل التي اللغة وهي األولية، األوروبية
عام ٦٠٠٠ من يقُرب ما قبل ُمستخَدمة األولية األوروبية الهندية اللغة كانت ِصلة.6 ذات
الذي املكان بشأن حاميًة نقاشاٍت يخوضون ون امُلختصُّ زال (وما األسود. البحر محيط يف
األناضول.) يف أو بأوكرانيا اليوم يُعَرف ما سهول يف إما تحديًدا، فيه تُستخَدم كانت
واللغات األولية األوروبية الهندية اللغة ثو متحدِّ تمكَّن األحداث، من مجموعة خالل ومن
السكان عدد نصُف أصبح وقد النظري، منقطع بشكٍل العاَلم يف التأثري من منها ة امُلشتقَّ
ييل فيما ح وسنوضِّ األوروبية. الهندية اللغة أشكال من شكًال يتحدَّثون اليوم العالم يف
تُشري النجمة عالمة أنَّ ولتتذكَّر املؤثِّرة. األصلية اللغة هذه من بناؤها امُلعاد األعداد بعَض
تاريخية تأكيدات أو مكتوبة نصوٍص أيَّ نملك ال أننا هذا ومعنى بناؤها. امُلعاد األعداد إىل
الهندية اللغة من تنحِدر التي الحديثة اللغات بني التشابُهات عىل ِبناءً لكن الكلمات، لهذه
اللغة تلك يف امُلستخَدمة األعداد مصطلحات أنَّ يف كبرية بدرجٍة نِثق أن يُمكننا األوروبية،

نُقدِّمه.7 الذي الشكل هذا عىل كانت قد

الكمية األولية األوروبية بالهندية املصطلح

1 ⋆Hoi(H)nos

2 ⋆duoh

3 ⋆treies

4 ⋆kwetuor

5 ⋆penkwe

6 ⋆(s)uéks
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الكمية األولية األوروبية بالهندية املصطلح

7 ⋆séptm

8 ⋆hekteh

9 ⋆(h)néun

10 ⋆dékmt

20 ⋆duidkmti

30 ⋆trihdkomth

40 ⋆kweturdkomth

50 ⋆penkwedkomth

60 ⋆ueksdkomth

70 ⋆septmdkomth

80 ⋆hekthdkomth

90 ⋆hneundkomth

100 ⋆dkmtom

عن النظر بْرصف األولية، األوروبية الهندية لألعداد العرشية الطبيعة وتتجىلَّ
ال التي ،١٩ إىل ١١ من فاألعداد بناؤها؛ أُعيَد التي البديلة األعداد يف الطفيفة، التفاوتات
عدد أي هو «س» حيث و«س» «عرشة» الصيغة تتَِّخذ باألعىل، املوجودة القائمة يف تَظهر
العرشي األساس نَمط تعكس أيًضا فهي فوقها، وما ٢٠ من بدايًة األعداد أما .٩ إىل ١ من
ذلك ويُعَزى dkmt الصوتي املقطع أشكال من شكًال األعداُد هذه ن تتضمَّ إذ بوضوح؛
تقوم فهي ذلك من بالرغم .⋆dékmt وهي ،١٠ العدد عن تُعربِّ التي القديمة الكلمة إىل
عىل ٢٠ فالعدد والربتغالية؛ اإلنجليزية اللغة يف رأيْنا مثلما الجمع، ال الرضب أساس عىل
أو ⋆trihdkomth هو ٣٠ والعدد (تقريبًا)، «عرشتان» أو ،⋆duidkmti هو املثال سبيل

وهكذا. … عرشات» «ثالث
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اللغات بعضعائالت يف املنطوقة األعداد يف العرشية لألساسات القديمة املكانُة تتَِّضح
الصينية اللغات وهي: اللغات، هذه من ثالثًا نتناول وسوف العالم. يف األخرى األساسية
اللغات يف الحال هي مثلما األسرتونيزية. واللغات الكونغولية النيجريية واللغات التِّبتية
تُستخَدم التي التبتية الصينية اللغات من لغة ٤٠٠ عىل يَزيد ما يوَجد األوروبية، الهندية
املاندرين لغة ن تتضمَّ اللغاِت هذه إنَّ إذ نَسمة؛ مليار عىل بها امُلتحدِّثني عدد ويَزيد اليوم،
البدائية التبتية الصينية اللغات يف األعداد عن الحديث أنَّ إىل ونظًرا الَكنتونية. واللغة
األعداد عن سنتحدَّث فإننا اللغة، لتلك الصوتية للخصائص ُمتخصًصا توضيًحا سيستلزم
املاندرين. لغة وهي الحايل، العرص يف اللغات هذه عائلة من استخداًما األكثِر اللغة يف
يمكن ال املاندرين، لغة يف ١٠ إىل ١ من األعداد فإنَّ األوروبية، الهندية اللغات يف وكاألعداد
التي الكلمة إنَّ الصغرية. األعداد بناء يف تُستخَدم ُمتكرِّرة وحداٍت من فما رموزها؛ فكُّ
من األعداد عن تُعربِّ التي الكلمات وجميع shí هي املاندرين لغة يف ١٠ العدد عن تُعربِّ
من األصغر العدد لتمثيل يُستخَدم آخر عدد إىل إضافًة الكلمة، هذه ن تتضمَّ ،١٩ إىل ١١
واحد» «عرشة أو shíyī هي املثال سبيل عىل ١١ العدد عن تُعربِّ التي فالكلمة العرشة؛
تُبنى األكرب األعداد وحتى سبعة». «عرشة أو shíqī هي ١٧ العدد عن تعرب التي والكلمة
يف أنه غري عنارص، لعرشة َوفًقا الكميات تجميَع وتَعكس العرشي، األساس عىل أيًضا
سبيل عىل ٧٠ فالعدد العرشي؛ األساس قبل األصغر الرقُم يأتي ،٩٩ إىل ٢٠ من األعداد
.١٧ العدد يف الرتتيب طريقة من العكس عىل وذلك سبعات»، «عرش أي qīshí هو، املثال
املاندرين أعداد فإنَّ وباختصار العرشة. ُمضاَعفات من ذلك غري عىل نفُسه األمر وينطبق

اإلنجليزية. األعداد من فيها وضوًحا أكثُر وهو العرشي، األساس عىل تُبنى
وفيما العالم. يف األساسية اللغات عائالت من أيًضا هي الكونغولية، النيجريية اللغات
لغة، ١٥٠٠ تتضمن إذ العالم؛ مستوى عىل األكرب اللغات عائلة فهي اللغات بعدد يتعلَّق
وهي السواحلية، اللغُة العائلة هذه يف استخداًما اللغات أكثر ومن حديثة. لدراسٍة َوْفًقا
التالية األمثلة يف أفريقيا. رشق يف واسع نطاٍق عىل يُستخَدم الذي البانتو فرع إىل تنتمي
التي العرشية االسرتاتيجيات عىل يدلُّ الذي السواحلية، األعداد يف العرشيُّ األساس يَتَّضح
١١ من الكميات أنَّ األمثلُة ح وتُوضِّ الكونغولية. النيجريية العائلة لغات جميع يف تنتِرش
مثل األصغر، األعداد عن تُعربِّ التي املصطلحات بإضافة تُمثَّل املثال، سبيل عىل ١٣ إىل

.kumi وهي «عرشة» العدد عن تُعرب التي الكلمة إىل «ثالثة» أي tatu
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الكمية السواحيلية باللغة املصطلح

1 moja

2 mbili

3 tatu

11 kumi na moja

12 kumi na mbili

13 kumi na tatu

فهي للغاية؛ ُمتِسع جغرايف نطاٍق عىل تتوزَّع فهي األسرتونيزية، اللغات عائلة أما
رشق وجنوب مدغشقر مثل اآلخر، عن أحُدها يبتعد أماكَن يف تتوزع لغة ١٢٠٠ تتضمن
البحري ع التوسُّ بسبب الهادي؛ امُلحيط جزر بعض يف أيًضا تنترش وهي وهاواي. آسيا
أنَّ ويبدو عام. ٢٠٠٠ من يقُرب ما مدار عىل البدائية، األسرتونيزية اللغات مُلتحدِّثي
معظُم باستخدامه تتَِّسم الذي العرشي، النظام تَستخِدم كانت األولية األسرتونيزية اللغات
العائلة، هذه من البولينزي الفرع يف املثال سبيل عىل ذلك وينطبق األسرتونيزية. اللغات
أنَّ أيًضا االهتماَم يُثري ومما طويلة.8 فرتة منذ عرشيٍّا نظاًما يستخِدم أنه اتَّضح الذي
أيًضا. الخمايس للنظام استخدامها عىل الدالئل بعض تُبدي األسرتونيزية اللغات بعض
إنكاُرها، يمكن ال ترشيحية بدوافع يرتبط الخمايس النَمط هذا فإنَّ العرشي، وكاألساس
الكلمة هي األولية، األسرتونيزية اللغات يف ٥ العدد عن تُعرب التي الكلمة أنَّ سيما وال

9.⋆lima وهي: «اليد» عن للتعبري تُستخَدم التي نفُسها
ومنها العالم، يف اللغات عائالت ُكربى أنَّ اآلن، حتى العددية رحلتُنا لنا َحْت وضَّ لقد
واألسرتونيزية، الكونغولية والنيجريية التبتية والصينية األوروبية الهندية اللغات عائلة
التأثري تعكس األماكن، من وغريها األمازون إقليم يف الصغرية اللغات كعائالت هي
فمنذ املايض؛ يف األعوام آالف إىل يعود التأثري هذا أنَّ الَجيلِّ ومن العرشي. للنظام امُلتغلِغل
إىل تلقائيٍّا م تُقسَّ األعداد أنَّ إىل ِحدة، عىل كلٌّ البرشية، الثقافات َلت توصَّ طويلة فرتٍة
ُمناقشتنا يف رأيْنا ومثلما خمسة. أو عنارص عرشة من منها الواحدة ن تتكوَّ مجموعات
ما غالبًا البيولوجية. طبيعتنا إىل تُْعَزى اإلدراكية العادة هذه فإنَّ املكتوبة، األرقام بشأن
ال حني وحتى األيدي. عن تُعرب التي الكلمات من األعداد عن تعرب التي الكلمات تُشتَقُّ
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العرشينية (وكذلك العددية األنظمة ُمعظم يف العرشيَة األساساِت فإنَّ صحيًحا، ذلك يكون
قد حديثة دراسٍة ويف األعداد. ملفردات الترشيحي األساس تَعكس أقل) بدرجة والخماسية
اكتشف الجغرافية، واملناطق اللغوية العائالت مختِلف إىل تنتمي لغة ١٩٦ عىل أُجِريَت
عرشيٍّا أساًسا تَستخِدم اللغات هذه من ١٢٥ أنَّ كومري برنارد املرموق اللغويات عالُم
العرشية/العرشينية األنظمة أنَّ أيًضا اكتَشف وقد العرشة. عن تَزيد التي للكميات خالًصا
تُمثل لغة ٢٢ وجد فقد كبرية؛ بدرجٍة تَنترش الخالصة، العرشينية واألنظمة الهجينة،

الثانية.10 الحالة تمثل لغة و٢٠ األوىل، الحالة
أمريكا مثل املناطق بعض يف ما حدٍّ إىل كبري نطاٍق عىل العرشيني األساُس ينترش
أقلَّ بدرجٍة تَظهر العرشينية األنماط هذه لكنَّ أفريقيا، وسط وغرب والقوقاز الوسطى
أنَّ ونجد الفرنسية، اللغة يف التحديد وجه عىل تَظهر فهي األوروبية. اللغات بعض يف
٩٩ العدد عن تُعرب التي فالكلمة ٢٠؛ األساس نَمط يعكس الكبرية األعداد بعض تركيب
بُنِيَت وقد ،(٩ + ١٠ + ٢٠ × ٤) وعرشة» وتسعة عرشينات «أربع هي املثال سبيل عىل
من القليل يف تحِمل اإلنجليزية اللغة وحتى والعرشيني. العرشي األساَسني: باستخدام
ألقاه الذي الشهري الخطاب ُمقدِّمة عىل نظرًة لنُلِق العرشيني. النظام آثار بعَض األحيان
فيها يُشري التي األعوام) من وسبعة عرشينات أربعة (قبل جيتيسبريج يف لينكولن أبراهام
اللغة يف كلمة وجود إنَّ عاًما. وثمانني بسبعٍة خطابه قبل املتحدة الواليات استقالل إىل
نُدرة من بالرغم ،score كلمة وهي عنًرصا» عرشين من مكوَّنة «مجموعة تَعني اإلنجليزية

العرشيني. األساس باستخدام للكميات اللغوي التصنيف يعكس استخدامها،
العرشي وكذلك الخمايس األساُس الواحدة اللغة يف يَظهر قد الحاالت، بعض يف
امُلستخدمة السودان وسط لغات عائلَة تتبع لغة وهي املامفو، لغة ففي أيًضا؛ والعرشيني
مصادر إنَّ أي ُمبهمة، ٥ إىل ١ من األعداد ملفردات االشتقاقية األصول أنَّ نجد أفريقيا، يف
ذلك، من العكس وعىل األحوال. معظم يف الحال هي كما غامضة الصغرية األعداد مفردات
للكلمة ممكنة ترجمة فأفضل الخمايس. األساس إىل تَستند ،٩ إىل ٦ من األعداد فمفَردات
qarú qodè relí عبارة أما واحًدا.» تأخذ «اليد هي elí qodè relí ٦ العدد عن تعرب التي
العكس وعىل واحد.» عىل تستحوذ «القدم هي لها ترجمة فأفضل ،١١ العدد إىل ترمز التي
عىل ِبناءً تتشكل فهي ،٢٠ عن تَزيد التي الكميات عن تُعربِّ التي فامُلفردات ذلك، من
املامفو كلغة لُغاٍت إنَّ كامل». «شخص ومعناها múdo ng-burú relí العددية العبارة
وحداٍت عىل ِبناءً العادة يف س تُؤسَّ العددية األنظمة أنَّ عىل الوضوح غاية يف أدلًة تُقدِّم
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الشخص أنَّ منها يُفَهم والتي بأكمله، والشخص واليَدين الواحدة اليد أصابع إىل ترُمز
وقدَميه.11 يَديه أصابع جميع إىل يُشري بأكمله

أنَّ حقيقة عىل التأكيد فيجب العالم، لغات يف األساسات هذه شيوع من بالرغم
السبب أنَّ الواضح ومن األعداد. يف بارًزا دوًرا يؤدي التحديد وجه عىل العرشي األساس
لجسم البيولوجية الطبيعة إىل يعود العرشي، النظام يه يُؤدِّ الذي البارز الدور هذا يف
فاعلية إىل أو ،١٠ من مجموعاٍت إىل األغراض لتصنيف فطري َميٍل إىل وليس اإلنسان،
العرشي األساس غَلبة يف السبب أنَّ أيًضا الواضح ومن األحيان. بعض يف يُفرتَض كما ذلك
وضوًحا أكثُر يَدينا فأصابُع البيولوجية؛ طبيعتنا إىل يعود العرشيني، باألساس مقارنًة
يف أسهُل وهي نا، بَرصِ مجال يف تقع إنها قَدَمينا. أصابع من إليها الوصول يف وأسهل
أنماط يف واستخدامها األشياء. لعدِّ تلقائيًة أكثر وسيلٌة فهي معها؛ والتعامل استخدامها
اعتماد يف السبَب يكون وربما األعداد. مصطلحات تسمية عىل التشجيع يف يُسهم العدِّ
وضوًحا، أقل الخمايس؛ األساس أنظمة ال العرشي األساس أنظمة عىل أكرب بصورة البرش
ومنها البسيطة، الترشيحية الحقائق بعض خالل من أيًضا هي تفسريها يمكن أنه غري
وأصابع اليَدين أصابع بني واضًحا فرًقا ثَمة لكنَّ تقريبًا، اليَدين يف ُمتماثلة األصابع أنَّ
عاِلم يقول ومثلما املادي. مظهرها وكذلك الجسم، من موقعها عىل ذلك وينطبق القدَمني.
مما أكربُ والقدَمني اليَدين بني الحيسِّ اإلدراكي االختالف ألنَّ «نظًرا هني: ِبرند اللغويات
العدد من بروًزا أكثر أساًسا يُشكِّل «١٠» العدد فإنَّ األخرى، واليد اليد بني عليه هو

12«.«٥»
عن تُعربِّ التي املصطلحات أنَّ نجد تناولناها، التي األمثلة بعض يف يتَّضح مثلما
املثال، سبيل عىل الكاريتيانا لغة ففي عبارات؛ يف تتمثَّل ما غالبًا الخمسة، عن تَزيد كمياٍت
تتحوَّل ما وغالبًا األخرى.» ويَدنا واحًدا «نأخذ العددية بالعبارة تُمثَّل ٦ الكمية أنَّ نجد
وتُصبح أقَرص كلماٍت تصبح إنها (أي الوقت مع مفرداتية تعبرياٍت إىل العبارات هذه
اللغات بعض يف أنه غري اإلنجليزية، األعداد مع حَدث ما هو وهذا وضوًحا)، أقلَّ معانيها
رأينا فمثلما الجمع؛ أو الرضب تعبريات من وتتكوَّن واضحة، العددية العبارات هذه تظلُّ
تَستخِدم تعبرياٌت ١٩ إىل ١١ من األعداد إىل ترُمز التي الكلمات فإنَّ املاندرين، لغة حالة يف
٢٠ األعداد إىل ترُمز التي الكلمات أما «س»، زائد ١٠ العدد من ن تتكوَّ إنها أي الجمع،
مرضوبة «س» الصيغة تتَّخذ إذ الرضب؛ تَستخِدم تعبريات فهي ذلك، إىل وما و٤٠ و٣٠
من كبرية أعداد لبناء والرضب الجمع إىل ضمنيٍّا تستِند العددية األنظمة ومعظم .١٠ يف
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الطرح يُستخَدم كثريًا، أقلَّ أحياٍن ويف املاندرين. لغة يف الحال هي مثلما الصغرية، األعداد
يف األصلية األينو لغة حالة ففي العرشية. املجموعات إىل تَستند التي األنظمة يف حتى
واحد» «ناقص ومعناها shine-pesan هي ٩ العدد عن تُعرب التي الكلمة أنَّ نجد اليابان،
الطرُح يكن فلم ذلك، من بالرغم أيًضا. الطرح إىل تَستند ،٨ إىل ٦ من األعداد أنَّ ونجد
الهرمي التسلسل ويف ما. لغٍة يف األعداد تكوين يف امُلستخَدمة األساسية القاعدَة هو أبًدا
الرضب من أبرز دوًرا يؤدي الجمع أنَّ نِجد العالم، يف العددية األنظمة يف يتضح الذي
نادرة حاالت يف ذلك أنَّ غري أيًضا، القسمة وتُستخَدم الطرح. من أبرز دوًرا يؤدي الذي

للغاية.13
آخر أمر لنا يتَّضح األعداد، مفردات تكوين يف الجمع يَحتله الذي الصدارة دور ومع
مفهوم أنَّ وهو العالم، لغات يف بعبارات عنها نُعرب التي األعداد من العديد يف به ُمرتِبط
فمثلما «يستحوذ»؛ أو «يأخذ» مثل لكلماٍت الشائع االستخدام خالل من إليه يُشار الجمع
واحًدا إصبًعا «نأخذ إىل ١١ العدد عن تُعرب التي الكلمة تُرتَجم الكاريتيانا، لغة يف رأينا
واحد.» عىل القدم «تستحوذ إىل نفُسها الكلمة تُرتَجم املامفو لغة ويف القَدم.» أصابع من
إلضافة املنتِرشة األخرى الطُرق فمن «ويستحوذ»، «يأخذ» ِغرار عىل الكلمات إىل وإضافًة
مقاطع أو كلماٍت استخدام منها، األكرب األعداد مفردات تشكيل أجل من الصغرية األعداد
يف تُستخَدم ka البادئة أنَّ فيها نجد التي الجاراوارا، لغة عىل ينطبق ما وهو «مع»، تعني

«عرشة». أو يَدين» «مع إىل حرفيٍّا يُرتَجم الذي yehe kafama تعبري
هات التوجُّ بعض يف الجسم، أعضاء عىل باالعتماد األعداد مفردات تكوين ويتَّضح
العدِّ فعل عن تُعربِّ التي الكلمات أنَّ نجد املثال، سبيل فعىل العالم؛ لغات يف األضعف
العالقة (تتَِّضح ثَنِيها. عن أو األصابع عن تُعرب التي الكلمات من تاريخيٍّا تُشتَقُّ ما غالبًا
لغات يف األصابع، ثَنْي عن تُعرب التي والكلمات العد عن تُعرب التي الكلمات بني األخرية
الزولو.) لغة ويف املثال، سبيل عىل األمريكية األثاباسكانية اللغات عائلة من الشمايل الفرع
فيها تِرد التي امُلعتادة األشكال عن األخرى التعميمات بعض نُوِرد أن أيًضا يُمكننا
للغاية الكبرية األعداَد مثًال نُناِقش لم فنحن الجسم. بأعضاء ارتباطها عن بعيًدا األعداد،
إنها إذ عرشيٍّا؛ أساًسا املطاف نهاية يف أيًضا هي تَعكس التي «واملاليني» «اآلالف» مثل
االشتقاقية مصادرها كانت وإن حتى ُمعيَّنة، ية أُسِّ قيمٍة إىل مرفوًعا ١٠ العدد من ن تتكوَّ
الصغرية األعداد عن الكبرية األعداُد هذه وتختلف منها. األصغر باألعداد مقارنًة ُمختِلفة،
عىل عادًة تُعاَمل التي الصغرية األعداد بخالف أسماءٌ أنها عىل عادًة تُعاَمل أنها يف أيًضا

79



اإلنسان وبناء األعداد

من «مئات» أيًضا): (واإلنجليزية بالعربية أقول أن يُمكنني املثال سبيل فعىل صفات. أنها
أو الناس من «سبعات» ة ثَمَّ كان إنه أقول أن يُمكنني وال الناس، من «آالف» أو الناس،
الحديث يف ِنسبيٍّا نادرٌة الكبرية األعداَد هذه فإنَّ ذلك، إىل إضافًة الناس. من «ثمانيات»
تقريبًا العالم لغات معظُم ن تتضمَّ فبينما كذلك. العالم لغات يف انتشاًرا أقل وهي الفعيل،
تَزيد التي الكميات عن تُعربِّ كلماٍت عادًة ن تتضمَّ ال فإنها األساسية،14 األعداد من نظاًما
القسم يف سنرى كما والواقع و٢٠. ١٠ مضاعفات من ذلك غري أو ،٢٠٠ أو ١٠٠ عن
اللغات من العديد يف األعداد عن تُعرب التي األصلية الدقيقة امُلصطلحات سقف أنَّ التايل،

عرشة. من أقلُّ األماكن من وغريها واألمازون أسرتاليا يف
عن العامة االستنتاجات بعض إىل ل نتوصَّ أن يُمكننا امُلختَرص االستعراض هذا من
لم أنَّنا من فبالرغم تقريبًا؛ العالم لغات جميع يف تنتِرش أنها أوًال: الحديث؛ يف األعداد
ح تُوضِّ األمثلة هذه فإن اللغات، تلك من امُلمِكنة األمثلة من صغري جزءٍ سوى نستكِشف
امُلرتابطة غرِي اللغات من العديد بني ُمشرتك عامل هي األساسية األعداد مفردات أنَّ
قد املناقشة هذه أنَّ وثانيًا: البعض. بعضها عن بعيدة جغرافية مناطَق عىل تتوزَّع التي
إذ صارخة؛ تَشابُهاٍت تَعكس ما غالبًا امُلرتابطة غري اللغات يف األعداد مفردات أنَّ وضَحت
أساسات يف يتَِّضح الجسد، أعضاء إىل يَستند بيولوجيٍّا نموذًجا تُوظِّف اللغات معظم إنَّ
ع يُشجِّ لم الجسد أعضاء عىل القائم النموذج أنَّ ح تُوضِّ اللغوية األدلة أنَّ ثالثًا: أعدادها.
إليه تأُخذنا ما أبعَد إىل أيًضا يَمتدُّ هو بل فحْسب، العاَلم مستوى عىل األعداد ابتكار عىل
الصينية اللغة مثل السالفة اللغات بناء إعادة يف يتَِّضح إنه التاريخ؛ يف اللغوية البيانات
واللغة األولية، األسرتونوزية واللغة األولية، الكونغولية النيجريية واللغة األولية، التبتية
األفضَل هي منها ة امُلشتقَّ اللغات أصبَحت التي اللغات وهي األولية، األوروبية الهندية

اليوم. العالم يف تمثيًال
حوَلنا. للعالم َفْهمنا كيفية ويف تفكرينا، أنماط يف بارًزا دوًرا تؤدي أجسامنا إنَّ
اإلدراك، ِعلم يف الحاليَّة األبحاث من الكثري يف التفكري عىل الجسدي التأثريُ هذا ويتَِّضح
التجسيدي. اإلدراك باسم يُعَرف ما وهو اإلدراكية، لعملياتنا جسِدنا تشكيل كيفية بشأن
من الكميات نفهم إنَّنا إذ التجسيدي؛ اإلدراك عىل ُممتاز مثال األسايس ي الكمِّ والتفكري
الثامن.) الفصل يف التفصيل من أكرب بقدٍر النقطة هذه نَرشح (وسوف أجسادنا. خالل
بدون الوقت مرور َفْهم يف صعوبة واَجهوا قد البرش أنَّ يبدو األول، الفصل يف رأيْنا ومثلما
للتفكري راسًخا َمجازيٍّا أساًسا بِصفتها بها، املحيط الحيِّز وكذلك أجسادهم استخدام
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يدلُّ العالم، يف األساسية األعداد ملفردات استعراَضنا فإنَّ ُمشابهة، وبطريقٍة الوقت. بشأن
أصابع خالل من هي امُلجرَّدة، الكميات َفهم يف نَستخدمها التي األولية الطريقة أنَّ عىل

أساسية. بصفٍة نستخِدمها التي هي يَدينا أصابُع لكنَّها وقدَمينا، يَدينا
قد يشءٍ كل من فبالرغم الجوانب؛ بعض من للغاية واضًحا ذلك كلُّ يبدو قد
غري األحيان. بعض يف ذلك نفعل نزال وال ِصَغرنا، يف العدِّ يف أصابعنا جميًعا استخَدْمنا
وجود ضوء يف أعتقد ما عىل سيما ال لألعداد، املادي األساس أهمية من نُقلِّل ما كثريًا أنَّنا
يدلُّ مكان كل يف االنتشار هذا إنَّ بالعالم. املنطوقة األعداد جميع يف الجسم أجزاء نموذج
الكميات وبني أصابعنا بني االرتباط نتيجَة انبثَق قد ابتكاٌر هي األعداد مفردات أنَّ عىل
يف التفصيل من باملزيد النقطَة هذه نناِقش (وسوف تمثيلها يف تُستخَدم أن يمكن التي
تكون ربما ُمستقلة، مفاهيُم األعداد أنَّ نرى أن يُمكننا ذلك من وبدًال الثامن). الفصل
سنرى ومثلما املفاهيم. هذه لتسمية إالَّ أصابعنا نستخِدم وما البرشي، العقل يف لة ُمتأصِّ
بشأن التجريبية األدلة وجه يف يَصُمد أن الرأي لهذا الصعب ِمن فإنه الخامس، الفصل يف
مفردات طبيعة أنَّ إىل هنا نُشري أن بنا يَجُدر أنه غري األعداد. تَعرف ال شعوٍب وجود
الذين هؤالء تَستوِقف أن يِجب العالم، لغات يف األصابع إىل تستِند أنها نجد التي األعداد،
كانت إن أنه املؤكد فمن فحسب. التسميَة تنتِظر لة ُمتأصِّ مفاهيُم األعداد أنَّ يعتقدون
العالم لغات يف ولَوَجدنا لتسميتها، أصابعنا عىل األحيان معظم يف اعتمْدنا مَلا كذلك الحال
إنَّ لألصابع. التاريخي االستخدام عىل ِلتدلَّ كانت ما التي املختلفة األساسات أنواع جميع
ال مفاهيمية، أدوات األعداد بأنَّ القائلة الرؤية تؤيد وحَدها اللغات بمختِلف امُلتعلقة األدلة

أصابعنا.15 خالل من الكميات َفِهمنا أن بعد اخرتعناها أسماء مجرَّد
إذ األصابع؛ خالل من ممكنًا أصبح قد لكنه البرشي، للعقل ممكن األعداد اخرتاع إنَّ
املختِلفة الثقافات يف ظهَرت قد األعداد أنَّ والحاليَّة، منها القديمة اللغوية، البياناُت تقِرتح
استخداَم بإمكانهم أنَّ البرش إدراك طريق عن محدَّدة، غري مناسبات ويف مستقلة، بصورة
وقد الكميات، إىل لإلشارة األصابع استخدام يمكن و١٠. ٥ مثل الكميات لتسميِة األيدي
الرمزية، الناحية من محدودٌة األصابع أنَّ غري ذلك، فائدة األشخاص من العديد اكتَشف
املالئمة أدواتنا فهي الكلمات أما الكميات. عن للتعبري تماًما مجردة وسيلًة تُمثِّل وال
ال أنها غريَ الكميات، إىل لإلشارة استخدامها يمكن أنه الحظ ولُحسن املجرد، للرتميز
ملموًسا ًدا متجسِّ تطابًُقا والكميَّات أصابعهم بني األفراُد س يؤسِّ أن بعد إال عادًة تُستخَدم
من مكَّنَتنا التي أصابعنا يف ثم أجسادنا، يف ل ُمتأصِّ لألعداد اخرتاعنا إنَّ أكرب. بدرجٍة
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الرموز وهذه األعداد. مفَردات وهي الكميات، عن للتعبري تماًما مجردة رموٍز اشتقاق
وقد بسهولة، ويتعلَّمونها بينها وفيما البرشية الجماعات إىل تنتقل أن يمكن املجرَّدة

ة. حقَّ ومفاهيمية لفظية أدواٌت فهي االحتياجات؛ من كبرية مجموعة تُلبي أصبَحت

مجموعات يف الكميات لتصنيف أخرى دوافُع

أو ضمنيٍّا تَعتمد التي العددية لألنظمة العالم مستوى عىل الواسع االنتشار من بالرغم
عالوًة أخرى. عوامَل عىل أيًضا األعداُد س تتأسَّ أن يمكن البرشية، األصابع عىل رصاحًة
عىل الجاراوارا حالة ففي أيًضا؛ الثنائية األنظمة توَجد والعرشية، الخماسية األنظمة عىل
األعداد نظام ويف الصغرية، األعداد يف الثنائي النظام تأثري من قْدًرا رأيْنا املثال، سبيل
نظاٌم يُستخَدم كان أنه نجد مانجريفا، جزيرة يف يوٍم ذات يُستخَدم كان الذي التقليدي
األعداد أو الثنائي النظام إىل وإضافًة التاسع. الفصل يف سنرى كما تعقيًدا، أكثَر ثنائيٌّ
تتَِّضح أخرى أساساٍت أنَّ نجد الثقافات، بعض يف توَجد والتي ٢ األساس إىل تستِند التي
والسدايس (٤ (األساس والرباعي (٣ (األساس الثالثي األساس ومنها الثقافات، بعض يف
بعض فإنَّ ذلك، عىل وِعالوًة .(٩ (األساس والتساعي (٨ (األساس والثماني (٦ (األساس
غريُها وكان تستخِدمه، كانت أو ،(١٢ (األساس عرشي االثنَْي األساس تَستخِدم الثقافات
استخدام فإنَّ األول، الفصل يف أْرشنا وكما .(٦٠ (األساس الستِّيني األساس يستخِدم
نزال ال أننا يف السبُب هو بعدهم، من البابليني ثم أوًال، السومريني يد عىل الستِّيني النظام

ثواٍن. إىل والدقائَق دقائق، إىل الساعاِت م نُقسِّ
ُمنبثًقا يكون قد والستِّيني، عرشي واالثنَي الثمانيَّ األساس أنَّ لالهتمام امُلثري ومن
املجموعات يف عليه هي مما وضوًحا أقلَّ بطُرٍق ذلك كان وإن كذلك، البرشية األيدي من
كل فليسْت اليَدين، يف أصابع عرشة يمتلكون البرش أنَّ من فبالرغم والعرشية. الخماسية
طرٌق ة فثَمَّ والكميات؛ األصابع بني املطابقة إىل تستند األصابع عىل للعدِّ املعروفة الطُرق
وإن البديلة، الرتتيبات وهذه لليَدين. مختلفة ترتيباٍت خالل من الكميات لتمثيل أخرى
بشأن الثقافات بني فيما اختالٍف وجود يف جزئية بصورٍة السبب هي وضوًحا، أقلَّ كانت
األنظمة أحُد ذلك عىل الغريبة األمثلة ومن أصابعهم. عىل الناس بها يَُعدُّ التي الكيفية
إحدى أصابُع تُمثِّل النظام هذا ويف أصابعهم. عىل العدِّ يف التجار يَستخدمها التي الهندية
فإنَّ ثَمَّ ومن الخمسة؛ مضاعفاِت فتُمثِّل األخرى اليد أصابُع أما املفَردة، الوحداِت اليَدين
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(٥ × ٣ + ١ × ٢) ١٧ الكمية تُمثل األخرى اليد عىل أصابع ثالثة زائد يٍد عىل إصبَعني
.٥ وليس

يف الفراغات عدد أنَّ والواقع أيًضا، عدُّها يَسُهل األصابع بني املوجودة الفراغات
ل فلنتأمَّ أو النادر. (٨ (العدد الثماني األساس ظهور يف السبَب هو يكون قد اليَدين
أصابع عىل متجاوًرا خطٍّا عَرش اثنا يُوَجد حيث عرشي؛ االثنَي النَمط أو ،١٢ األساس
بمثابة الخطوط هذه استخدام ويمكن ُعْقلة)، كل يف (خط اإلبهام عدا فيما الواحدة اليد
الشكل (انظر األخرى. اليد من بإصبٍع َعدِّها خالل من الكميات، إىل لإلشارة بارزة عالماٍت
ظهور يف السبَب هو يكون قد الذي الحيوي األساس هذا بخالف ذلك، إىل إضافًة (1-3
يف أخذْنا وإذا .٦٠ = ٥ × ١٢ أنَّ إىل اإلشارة بنا يجُدر ،١٢ باألساس العدِّ اسرتاتيجية
،١٢ األساس اسرتاتيجية لظهور ُمحتمًال واضًحا دافًعا تُمثل البرشية األيدَي أنَّ االعتبار
قديًما، الرافَدين بالد يف الستيني األساس نظام ظهور فإنَّ ِكَليهما، ٥ األساس واسرتاتيجية
قائمة ٦٠ األساس اسرتاتيجية أنَّ مؤكَّد بشكٍل نَزُعم لكي ذلك وليس غرابًة. أقلَّ يَْغدو
أساس استخداُم يكون أن ح املرجَّ غري ومن بالتأكيد، ُمحتَمل أمر ذلك أنَّ غري األيدي، عىل

مصادفة.16 مجرَد و١٢ و١٠ ٥ عىل القسمة يَقبل
انتشاًرا، األقل العددية األساسات هذه جميع تفاصيل يف االستفاضة يف أرغب ال إنني
جوهرية آليٌة ثَمة بأنَّه انطباًعا أُقدِّم كيال وجودها إىل أُشري أن الرضوري من أنه غري
نفِسها. بالطريقة أصابعهم طريق عن الكميات بَفْهم البَرش تُلِزم العوامل، من غريها أو
ما وهو الكميات، ِلَفهم بيئاتنا من مختلفة عناَرص نستخدم أن يُمكننا ذلك إىل إضافًة
فربما البيولوجية؛ طبيعِتنا من أخرى ِسماٍت العناُرص هذه تكون ما وغالبًا بالفعل، يحُدث
البيولوجية مات السِّ أنَّ حقيقة إىل جزئية، بصفٍة الثنائية األنظمة نشأة يف السبب يعود
يحتوي الذي رأُسنا ذلك عىل امُلحدَّدة األمثلة ومن أزواج. يف تتمثَّل الحاالت، ُمعَظم يف للبرش
أنَّ عىل اللغات بعض من ضعيفة أدلٌة وثمة وخدَّين. أنٍف وفتحتَي وأُذننَي عيننَي عىل
الكاريتيانا لغة ففي الكلمات؛ هذه إحدى من تُشتَق «اثننَي» العدد عن تُعربِّ التي الكلمة
عن تُعربِّ التي والكلمة sypo هي «اثننَي» عن تُعربِّ التي الكلمة أنَّ نجد املثال، سبيل عىل

ال.) أم مصادفة مجرََّد ذلك كان إذا ما لنا الواضح من (وليس .sypom هي «العني»
تكون وقد الجسم، أجزاء إىل تستِند التي العدِّ اسرتاتيجيات من أخرى أنواع ة وثمَّ
تُدعى لغة توَجد غينيا، نيو يف الغربية سيبيك مقاطعة ففي األحيان. بعض يف غريبًة
كلٌّ يتطابق عدًدا ٢٧ ن تتضمَّ عدٍّ اسرتاتيجية قبل من تَستخِدم كانت التي أوكسابمني،
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أنَّ غري البرشية، اليد يف األصابع كمية إىل العالم يف العددية األنظمة ُمعظم تستِند :1-3 شكل
بالخطوط حة املوضَّ األربعة فالفراغات العددية؛ األنظمة يف تؤثر قد أيدينا يف أخرى سماٍت
يف تُسِهم طة، امُلنقَّ السوداء بالخطوط حة واملوضَّ املتجاورة، عَرش االثنا واملفاصُل البيضاء،

املؤلِّف. التقاط من الصورة انتشاًرا. أقلَّ بدرجٍة ذلك كان وإن األعداد، تشكيل

النقاط تبدأ والكِتفان. والعينان األصابع ذلك يف بما بالرتتيب، الجسد أعضاء مع منها
إىل نزوًال ثم الرأس إىل صعوًدا واحدة، ذراع إىل وتستمرُّ واحدة، بيٍَد الجسم يف املعدودة
ذلك ومنها غينيا، نيو يف أخرى مناطَق يف ُمشابهة أنظمة َلت ُسجِّ وقد األخرى. الذراع
اليَدين بأصابع األعداد مفردات ترتبط لغتهم ففي اليوبنو. شعب بني امُلستخَدم النظام
إىل ونظًرا كلمة. ٣٣ إىل مجموعها ويِصل الجسم، من أخرى نقاٍط مع القدَمني وأصابع
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األنظمة هذه مثل نُناِقش فلن الحديث، يف منتظمة عددية أساساٍت تشكيل إىل تؤدي ال أنها
إنَّها إذ وجودها؛ إىل اإلشارة بنا يجُدر ذلك، من بالرغم ذلك. من بأكثَر هنا العددية
اسرتاتيجيات تصميم عىل البرشي الجسم تركيب بها يحفز أخرى طريقٍة وجود عىل تدلُّ

العد.17
الرباعية األنظمة مثل نادرة، عددية أساساٍت وجود عىل األمثلة بعض شاهدنا لقد
السداسية األنظمة أو كاليفورنيا، يف تعيش التي السالينان قبائل لغات يف (٤ (األساس
من جيٍد بقْدٍر داسية السُّ األنظمة َحِظيَت وقد غينيا. نيو جنوب يف توَجد التي ،(٦ (األساس
استخدام يف السبب أنَّ زَعموا قد أنهم االنتباه هذا عن نتَج وقد اللغات، يف الباحثني انتباه
اإلقليمية، الثقافة مظاهر أحد إىل يعود غينيا، نيو لغات بعض يف لألعداد السدايس األساس
تعيش التي األصلية الجماعات هذه اقتصاد يف أساسيٍّا دوًرا يؤدي الذي البطاطا نبات وهو
تجميع يف تُستخَدم التي الرتتيبات أنَّ امُلذِهل فمن حياتها. ونَمط العاَلم، من الجزء هذا يف
ظهور شجَعت قد ستة، يف ستة هيئة عىل عادًة تكون والتي وتخزينه، البطاطا محصول
عدِّ يف امُلستخَدمة االسرتاتيجية وهذه املنطقة. هذه يف امُلستخَدمة السداسية األعداد أنظمة
مجاالٍت إىل استخداُمها وامتدَّ ذلك، بعد ما وقٍت يف تجريًدا أكثر أصبَحت قد ُمحدَّد، يشءٍ

السدايس.18 األساس نظام باستخدام كلِّها األشياء عدُّ املمكن من أصبح حتى أخرى،
خارج بأشياء امُلرتبطة الَعدِّ باسرتاتيجيات األخرى األعداد أنواع بعض تأثَرت وقد
ميالنيزيا يف اللغات من فالعديد اللغة. ُمتحدِّثي ثقافات يف ا مهمٍّ دوًرا تؤدي أشياء الجسم،
اليشء لنوع وفًقا تختلف عددية أنظمًة قبل، من تستخِدم كانت أو تَستخِدم، وبولينزيا
تُشري التي الكلمة أنَّ نجد املثال، سبيل عىل الفصحى القديمة الفيجي لغة ففي ه. عدُّ املراِد
وبالرغم الهند. جوز عد عند «كورو» لكنها الزَّوارق، عد عند «بوال» هي ١٠٠ العدد إىل
عىل ِبناءً العدد تخصيص فإنَّ العرشي، بالنظام ُمتأثًرا يزال ال كان األعداد أساس أنَّ من
يف التفصيل من باملزيد نتناولها فسوف البولينزية األعداد أما واضًحا. كان املعدود اليشء

اإلدراكية. املزايا بعض ر توفِّ أنها فيه سنرى الذي التاسع، الفصل
ثقافية ظواهر تأثري تعكس النادرة العددية األنظمة بعض أنَّ لالهتمام امُلثري من
بعض أنَّ إبس بيَشنس تكساس جامعة يف اللغويَّات عالم اكتَشف فقد تعقيًدا؛ أكثر
ذلك وينطبق ألعدادها. أساًسا القرابة عالقات تَستخِدم األمازون، غرب شمال يف اللغات
املنطقة. يف امُلستخَدمة اللغات من قريبتان لُغتان وهما «هاب» ولغة «ُدو» لغة عىل األمر
تُشري حيث ،١٠ إىل ٤ من العدِّ عند الكلمات مع أصابَعهم األوىل اللغة ثو ُمتحدِّ يَستخدم
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الكمية كانت إذا ما لتوضيح فتُستخَدم الكلمات أما عدُّها، املراد األشياء كمية إىل األصابع
وإذا أخ.» «لها الكلمة: املتحدثون استخَدم زوجية، الكمية كانت فإذا زوجية. أو فردية
فأفضل «الهاب»؛ لغة يف نفسه األمر وينطبق أخ.» لها «ليس استخدموا: فردية كانت
التي للكلمة ترجمة وأفضل إخوة»، «دون هي ٣ عن تُعربِّ التي للكلمة ممكنة ترجمٍة
من ينبُع «األخوي» العددي النظام هذا أنَّ ويبدو مراِفقة». إخوة «مع هي أربعة عن تُعرب
النظام ومثل الجنوبية. أمريكا من الجزء هذا يتَِّبعها التي الزواج، يف اإلخوة تباُدل طريقة
القائمة األعداد هذه فإنَّ غينيا، نيو يف وامُلستخَدم البطاطا، إىل امُلستِند السدايس العددي
الحاالت، معظم يف األعداد بناء يف الجسم أجزاء استخدام حقيقة أنَّ ح تُوضِّ العالقات، عىل
املظاهر بعض يف الحال هي ومثلما عليه. األمر يكون أن ينبغي ما هو ذلك أنَّ تَعني ال
يف العدديَّة األنظمة بني شائعة أنماط وجود هو به القول يُمِكننا ما فكلُّ للغة، األخرى

عاملية.19 أنماًطا ليست لكنها العالم،

املنطوقة لألعداد املحدودة األنظمة

اإلشارة مع األصابع استخدام تَستلِزم «الدو» لغة يف ١٠ إىل ٤ من األعداد ألنَّ نظًرا
أعداًدا «الدو» لغة ن تتضمَّ ال إذ األدق؛ باملعنى لفظية أعداًدا ليست فهي «اإلخوة» إىل
اللغات بعض يف األعداد فإنَّ «الدو»، لغة ومثل .٣ إىل ١ من لألعداد إالَّ ِفعلية ُمفرداتية
ويف األساس. عديمة عددية أنظمًة يَستخِدم اللغات هذه فبعض النطاق؛ محدودُة األخرى
يف لغة عْرشة اثنتَي من أكثر أنَّ اكتُِشف املحدودة، العددية األنظمة عن حديثة دراسٍة
كلماٍت ن يتضمَّ ال اللغات من العديد وأنَّ اإلطالق، عىل األساسات هذه تَستخِدم ال العالم
شكَّ وال الحاالت. بعض يف ١ من أكرب أو ،٢ من أكرب هو فيما الدقيقة الكميات عن تُعربِّ
العظمى فالغالبية العالم، يف اللغات من للغاية صغريًا جزءًا تُمثِّل الحاالت هذه أنَّ يف
معظم فإنَّ ذلك، عىل عالوًة الجسم. أعضاء نموذج تعكس عدديًة أساساٍت تستخِدم
يصُعب فإنه وأيًضا األمازون. منطقة نطاق يف جغرافيٍّا تنحِرص املعنيَّة امُلتطرِّفة الحاالت
املفرتَض من التي اللغات هذه بعض يف أبًدا تُستخَدم لم األساسات إنَّ ثقة: بكل القول
نظاٍم تَبنِّي إىل نظًرا األصلية األعداد تُهَمل قد الحاالت بعض ففي األساسات؛ عديمة أنها
قد الثقافات بعض يف الجاراوارا.) عن ُمناقشتنا تتذكَّر (ولعلك فاعلية. أكثر جديد عددي
انقراُض يُعطي وقد القديم، األصيل األعداد نظام اكتساب يف سنٍّا األصغُر امُلتحدِّثون يُخِفق
من بالرغم اإلطالق. عىل األصيل النظام ذلك مثل وجود بعَدم خاطئًا انطباًعا النظام هذا
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اللغات بعض يف األعداد بأنَّ الوثوق يُمِكننا اللغوي االجتماعي العامل ضوء يف فحتى ذلك
لغة وهما األمازون، منطقة من لُغتنَي حالة ففي أساسات. لها ليس محدودة أعداد هي
من ُمحدَّدة مفرداٍت أي تَستخِدمان ال أنَّهما البعض زعم «برياها»، ولغة «زيليكسانا»
اليشء، بعض بها أُِلمُّ التي «برياها»، لغة حالة نتناول وسوف األعداد. عن تُعربِّ نوع أي
فقد وضوًحا، األقلِّ «زيليكسانا» لغة حالة يف أما الخامس. الفصل يف التفصيل ببعض
أو «واحد إىل تقريبي بشكٍل ترُمز اللغة يف الثالثة األعداد أنَّ إىل التقارير بعُض أشارت

أكثر».20 أو و«ثالثة ِبْضع» أو و«اثنني ِبْضع»
يشءٍ إىل ة بدقَّ اإلشارة تُتيح األمازون منطقة يف املحدودة العددية األنظمة بعض إن
ذلك وينطبق الكبرية. الكميات إىل الدقيقة غري باإلشارة إال تَسمح ال لكنها اثنني، أو واحد
اللغوية النفسية األبحاث يف االهتمام من كبري بقدٍر َحِظيَت التي «امَلندوروكو» لغة عىل
أنظمتها أنَّ أسرتاليا يف اللغات معظم عن ويشتهر الخامس.) الفصل (راجع الحديثة.
تفتِقر األسرتالية اللغات معظم أنَّ ذلك قبل اللغويات علماء زَعم وقد محدودة، العددية
أنَّ يبدو ذلك، من بالرغم .٢ من األكرب الكميات إىل لإلشارة دقيقة مصطلحاٍت وجود إىل
أصلية أساليَب تَستخِدم القارة هذه لُغات من العديد أنَّ والواقع فيه، ُمباَلغ الزعم هذا
تَرُمز التي األعداد مفردات دمُج يمكن األحيان بعض ويف ة، بدقَّ الكميات مختِلف لوصِف
خالل من الكبرية الكميات عن التعبري يف واستخدامها اللغات، هذه يف الصغرية الكميات إىل
الدراسة أشارت ومثلما األساسات. يف الرضب خاصية حتى أو الجمع، خاصية استخدام
األسرتالية، اللغات عىل زينتز، وجيسون بويرن كلري اللغويات عاِلَما أجراها التي عة املوسَّ
يمكن فال ذلك، من بالرغم بالفعل. محدودة تكون ما غالبًا العددية أنظمتها معظم فإنَّ
فغالبًا ذلك؛ قبل نظنُّ كنَّا مثلما والعديد» واثنني «واحد أنظمة أنها عىل بالتأكيد وصُفها
األمازونية الجماعات تَستخدمها كانت التي العددية األنظمة من فعالية أكثَر تكون ما
والتي الدراسة، نَتها تضمَّ التي األسرتالية فاللغات الثمار. واْلِتقاط الصيد عىل تَعتمد التي
أنَّ غري و٢، ١ العدَدين عن تعربِّ كلماٍت عىل جميعها تحتوي املائتني، من عدُدها يَقِرتب
هذه من العديد فإنَّ ذلك ومع .٤ أو ٣ هو تقريبًا اللغات هذه أرباع ثالثة يف األكرب العدد
من والعديد أخرى. ألعداٍد أساًسا «اثنني» العدد إىل تَرُمز التي الكلمة تَستخِدم اللغات
أخرى، أعداد لتكوين أساًسا «خمسة» العدد عن تُعربِّ التي الكلمة يَستخِدم اللغات هذه
توَجد ال (بينما «عرشة» العدد هو تستخِدمه عدٍد أكرب أنَّ نجد اللغات هذه من ثماٍن ويف
إذن، فيها). عدٍد بأكرب ،١١ أو ٩ أو ٨ أو ٧ إىل املثال سبيل عىل تشري أخرى لغٍة أي
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لألصابع األسايس الدور عىل تدلُّ التي امُلتناِثرة اإلشارات بعض توَجد أسرتاليا يف فحتى
التي النسبية العزلة إىل نظًرا األمر لهذا خاصة داللة ة ثَمَّ األعداد. تكوين اسرتاتيجيات يف
هي فِمثلما عام. ٤٠٠٠٠ قبل لها استيطانهم منذ القارة تلك عىل الشعوب هذه اختربَتْها
ابتكَرت، قد األسرتالية السكَّان جماعات بعض فإنَّ العالم، من أخرى مناطَق يف الحال

لغويٍّا.21 الكميات لتمثيل الجسم أعضاء عىل يعتمد أعداد نموذَج مستقلة، بصورٍة

خاتمة

اللغوية االختالفات أنَّ ذلك قبل يعتقدون كانوا اللغات يف الباحثني معظم أنَّ من بالرغم
اللغات، جميُع فيها تشرتك التي األعمق العاملية ماِت السِّ تُخفي وهي ما، حدٍّ إىل سطحيٌة
عميٌق املوجودة البرشية اللغات يف االختالف أنَّ اآلن يعتقد منهم كبري عدٌد أصبح فقد
بارزة عاملية ِسمات بوجود القول تدعم تجريبية ُمسوِّغات تقديُم يُمكن ال إنه حتى للغاية،
أنه رأيْنا العالم، يف املنطوقة األعداد إىل القصرية رحلتنا ويف اللُّغات.22 جميع فيها تشِرتك
امُلتمثلة القديمَة عاِت التوقُّ يُناِقض مما الصدد، هذا يف ة عامَّ سماٍت أيَّ نجد أن يُمكننا ال
اللغات أنَّ رأيْنا فقد ذلك، عىل عالوًة اللغات. جميع يف لألعداد محددة مفرداٍت وجود يف
بعض النطاق محدود األنظمة هذه فبعض العددية؛ أنظمتها تأسيس كيفية يف تختلف
األصلية اللغات أنَّ أيًضا رأيْنا وقد نهائيٍّا. ال يكون قد الذي كِنظامنا وبعضها اليشء،
الحال هي مثلما األولية، االنطباعاُت به تُوحي مما أكثَر أعداًدا األحيان بعض يف ن تتضمَّ
صورًة لنا ر يوفِّ امُلتأنَِّي اللغوي التوثيق إنَّ املثال. سبيل عىل الجاراوارا أو أسرتاليا لغات يف

العاَلم. يف لألعداد أدقَّ
واضحة، أنماٌط األعداد ع لتنوُّ امُلتبلِورة الصورة هذه فوق ترتاَكب ذلك، من بالرغم
األعداد مفردات أنَّ يف تتمثَّل بسيطة أنماط وهي بالعالم. املنطوقة األعداد يف تتجىلَّ
الكميات تقسيم عادًة توضح وهي األيدي، عن تُعربِّ التي املفردات من تُشتَقُّ ما غالبًا
الحقائق وهذه منها. األخرى التوليفات بعض أو عرشينات، أو عرشات أو خمساٍت إىل
تُشري بالسكان، اآلِهلة القارات جميع يف وامُلعاِرصة القديمة اللغات يف تتجىلَّ التي البسيطة
أفضل بصورة لنا تتَِّضح التي املفاهيم لبعض لفظية تمثيالٌت هي األعداد أساسات أنَّ إىل
العنارص مجموعات بفضل ممِكنًا التجسيُد هذا أصبح وقد الكميات. تجسيد خالل من
َمن انتظار يف حرفيٍّا أصاِبعنا أطراف عىل تَكُمن والتي باستمرار، الطبيعة يف نشهدها التي
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الفصل يف تحديًدا، أكثَر وجٍه عىل «االستيعاب» هذا حدوث كيفية (وسنتناول يَستوعبها.
ال التي املجرَّدة املفاهيم تجسيد من مكَّنَتْنا قد واملتناِظرة، امُلتمايزة أصاِبَعنا إنَّ الثامن.)
ثَمَّ ومن أفواهنا، إىل الكميات تمثيل انتقال عملية ل سهَّ مما كامل، بشكٍل إدراُكها يمكن

اآلخرين.23 عقول إىل
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الرابع الفصل

ُمفرداتاألعداد: بعد ما
العددية اللغة من أخرى أنواع

يمكن ال األفكار، هذه عن بها وأُعربِّ اآلن أكتُبها التي الكلمات حتى ُجمَلنا، تَحكم األعداد إنَّ
املفاهيم أو العنارص، كمية إىل امُلستمرة اإلشارة خالل من إالَّ وَفهمها باإلنجليزية إنتاجها
أجزائها توضيح مع الجملة، تلك عليك وأُِعْد الوراء إىل فْألُعْد عنها. الجملُة تتحدَّث التي
يمكن ال األفكار، هذه عن بها وأعربِّ اآلن أكتبها التي الكلمات حتى كميات: إىل تشري التي
املفاهيم أو العنارص كمية إىل امُلستمرة اإلشارة خالل من إال وفهمها، باإلنجليزية إنتاجها
وحَدها الجملة هذه يف موضًعا عَرش أحَد عن يقلُّ ال ما ة ثَمَّ عنها. الجملة تتحدَّث التي
الجملة هذه وليست عنها. أتحدَّث التي «األشياء» كمية أُميِّز أن اللغة قواعُد فيها اقتَضت
الكميات؛ إىل إشارتها يف بغريبٍة اإلنجليزية اللغة وليست الصَدد، هذا يف غريب بمثاٍل
تتحدَّث التي الكميات إىل نَْحوية إشارات وجوَد باستمراٍر تتطلَّب اللغات من فالعديد
«نحن»). أو «أنا» (مثل التفاُعالت أحد يف امُلشرتكني األشخاص كمية إىل أو جملُها عنها
لغات يف العددية االختالفات هذه أهمية مدى عن نبذًة لك أقدِّم أن آُمل الفصل هذا ويف
ة مهمَّ نقطًة أيًضا يعكس وأنه للغاية، شائع أمٌر هو النْحويَّ العدد أنَّ نرى سوف العاَلم.
طبيعِتنا عن يُخربنا أنه يف األعداد كلمات عن يختلف أنه غري البيولوجية، طبيعتنا بشأن

أيدينا. عن ال العصبية البيولوجية
بعض نطَرح أن قبل وذلك النحوي، العدد عن عامة بمقدِّمٍة املناقشة هذه تبدأ
ز تُحفِّ أنها يبدو والتي للبَرش، العصبية البيولوجية الطبيعة بشأن األساسية االستنتاجات
وبصفٍة األقل. عىل جزئي بشكٍل ذلك كان ولو امُلقدِّمة، يف تظهر التي األنماط استخدام
عددية كلماٌت توَجد ال التي باألعداد فيها نَمرُّ رحلًة يُمثِّل االستعراض هذا فإنَّ أساسية،

مكتوبة. أعداد هي وال الثالث)، الفصل يف تناولناها (كالتي عنها تُعربِّ
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األسماء يف العدد

يُشري ما هو االسِميُّ والعدد االسِمي. العدد هو الرحلة هذه منه سنبدأ الذي املكان إنَّ
اللغة يف ولَدينا االسم. إليها يُشري التي العنارص كمية عىل تدلُّ التي االسم، ترصيفات إىل
إىل أُشري كنُت فإذا النحوي؛ عدِدها عىل ِبناءً كبرية بدرجٍة شكلها يتغريَّ كلماٌت اإلنجليزية
أقول: شخص من أكثَر إىل أُشري كنُت وإذا «شخص» أي person أقول: واحٍد شخٍص
نعرف ال فنحن األخرية؛ الحالة يف تقريبيَّة هنا العددية واإلشارة «أشخاص» أي persons
ذلك. من أكرب ٍة بدقَّ العدد نعرف ال لكنَّنا واحد، شخٍص من أكثَر إىل اإلشارة أنَّ إال
teeth عىل تُجَمع التي «ِسن» أي tooth مثل امُلنتظمة غري األسماء بعض أيًضا ولَدينا
criterion وكذلك «فرئان»، أي mice وجمعها «فأر»، أي mouse وكذلك «أسنان»، أي
متعلِّمي تُزِعج التي األسماء من وغريها «معايري»، أي criteria وجمعها «معيار»، أي
التي األخرى يَغ الصِّ هي اإلزعاج من أكربَ قْدًرا لهم يُسبِّب ما وربما اإلنجليزية. اللغة
إىل تُشري أكانت سواءٌ شكلها، يتغريَّ ال كلمات وهي «الصفرية»، الجموع باسم تُعَرف
التي sheep وكذلك ِغْزالن»، أو «غزال تَعني التي deer ومنها ذلك، من أكثر أو مفرد
التي امُلنتِظمة، غري األخرى الجموع ِصيَغ بعض أيًضا ولَدينا ِخراف». أو «خروف تَعني
oxen وكذلك «رجال»، أي men وأيًضا «أطفال»، أي children مثل: غرابة، أقلَّ تبدو
القياسية الصيغَة هي ليست ،en بالالِحقة تنتهي التي الكلمات هذه لكنَّ «ثريان»، أي
اللغة يف االسِمي العدد من انتشاًرا األكثر يغ الصِّ عن التاريخي مصدرها ويختلف للجمع،
يُشري وهو الكلمة، آِخِر إىل صوٍت إضافة مجرَّد هي انتشاًرا األكثر يغة والصِّ اإلنجليزية.
يُمثَّل لكنه طفيفة، بدرجٍة الصوت هذا ويختلف االسم، هذا من عنٍرص من أكثَر وجود إىل
فيها تدلُّ التي الكلمات، من التالية الثالثة األزواج هذه عىل نظرًة لنْلِق .s بالحرف عادًة

املنتظمة: الجمع الحقة خالل من عنٍرص من أكثَر وجود عىل الثانية الكلمُة
1-4 جدول

املفرد الجمع

cat قطة cats قطط
car عربة cars عربات

house منزل houses منازل
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house من أكثَر وجود هو املقصود أنَّ إىل s الالحقة تُشري الحاالت هذه من كلٍّ يف
أنها الحقٍة أي عىل تحتوي ال التي الكلمات من يُفَهم اإلنجليزية اللغة يف .car أو cat أو
جمع. عن تُعربِّ أنها s الالحقة عىل تحتوي التي الكلمات من ويُفَهم مفرد، عن تُعربِّ
البساطة بهذه ليس األمر أنَّ غري اللغة، تعلُّم يف بدأَت أن منذ الحقيقة هذه تعي وأنت
السبب يكن لم وإذا الكلمة. إىل s الالحقة فيها تُضاف التي امُلعتادة الحاالت يف حتى
الالِحقة أنَّ تُدِرك وسوف النطق، عىل الرتكيز مع أخرى مرة 1-4 الجدول فراِجع واضًحا،
cats الكلمة ففي الثالث؛ الكلمات يف واحدًة ليست الجْمع ِصيغة عىل للداللة املستخَدمة
إنَّ أي «مهموس»، صوت اللغة علماء يدعوه ما هي s الالحقة أنَّ نجد كاتس] [تُنَطق
«جهري»، الصوت أنَّ نجد cars الكلمة يف أما تنطقه، بينما تهتزُّ ال الصوتية أحبالك
تهتز. الصوتية أحبالك ألنَّ كارز]؛ [تُنَطق عليه أمسكَت إذا طنني صوَت s الالحقُة وتُعطي
لذا ُمتحرِّك؛ بحرٍف مسبوقة لكنها أيًضا، جهرية s الالحقة أنَّ نجد houses كلمة ويف
َوْحدًة نجد فإننا الصوت يف االختالف هذا من فبالرغم حال، أي وعىل «إز». تُنطق فهي
يُكتَب أنه حقيقة ذلك عىل تدلُّ مثلما اإلنجليزية، اللغة يف امُلنتِظم الجمع صيغة يف أساسية

الثالث. الحاالت يف s بالحرف
إضافة تَستخِدم األخرى اللغات من العديد فإنَّ اإلنجليزية، اللغة يف الحال هي وكما
معظم ويف بالحديث. العنارصاملقصودة كمية عىل للداللة األسماء إىل البادئات أو الالحقات
االسم إنَّ (أي الجمع صيغة عىل للداللة االسم إىل البادئة أو الالحقة تُضاف اللغات، هذه
الكلمات ألزواج الربتغالية امُلرادفات هذه ل فلنتأمَّ منه). عنٍرص من أكثَر وجود عن يُعربِّ

:1-4 الجدول يف الواردة

2-4 جدول

املفرد الجمع

gato gatos

carro carros

casa casas
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ال ذلك لكنَّ الجمع، صيغة عىل للداللة s الالحقة تُستخَدم أيًضا الربتغالية اللغة يف
النطق، الختالفات ليس فأوًال: اللغتنَي؛ يف نفِسها بالطريقة يُصاغ النْحوي العدد أنَّ يَعني
فإنَّ وثانيًا: الربتغالية. اللغة يف وجوٌد باإلنجليزية، الجمع صيغة تشكيل يف رأيناها التي
الجمع؛ أو اإلفراد من لحالتها َوْفًقا أيًضا هي تتغريَّ الربتغالية لألسماء املجاورة الكلمات
إنَّ أي minhas casas أقول أن فيجب املثال، سبيل عىل my house أقول أن أردُت فإذا
the house أقول أن أردُت فإذا وباملثل، الجمع. صيغة يف أيًضا هو ف يُرصَّ امِللكية ضمري
فنقول الربتغالية يف أما الحالتني، ِكلتا يف تتغري ال the التعريف أداة فإنَّ the houses أو
عنها يُعربِّ التي للكمية وفًقا األداة فتتغريَّ الجمع؛ يف as casas ونقول املفرد، يف a casa

يليها. الذي االسم
صحيح غري انطباًعا يُعطي قد أخرى أوروبية لغة مع التشابُه فإنَّ حال، أي وعىل
علماء معرفة ازياد مع لكن معظمها، أو اللغات من العديد يف تُستخَدم s الجمع الحقة بأنَّ
فقد املاضية، القليلة العقود مدار عىل العالم أنحاء جميع يف األوروبية غري باللغات اللغويات
يوَجد أنَّه أكربَ بصورٍة اتَّضح وقد كبرية. بدرجة يختلف أن يمكن النْحوي العدد أنَّ اكتشفوا
إليها. تُشري التي العنارص َكمية لتغريُّ وفًقا األسماء فيها تتغريَّ ال التي اللغات من العديد
الكاريتيانا: بلغة houses ،house ،cats ،cat التالية: الكلمات ترجمة عىل نظرًة فْلنُلِق

3-4 جدول

املفرد الجمع

ombaky ombaky

cat cats

ambi ambi

house houses

ambi والكلمة ط») املرقَّ «النمر تَعني ما عادة التي cat) ombaky الكلمة أنَّ نالحظ
األمر وينطبق إليها. امُلشار املنازل أو القطط عدد عن النظر بْرصف ان يتغريَّ ال (house)
االسمي العدد وجود إىل تفتِقر اللغة هذه إنَّ إذ الكاريتيانا؛ لغة يف األسماء جميع عىل نفُسه

«نحن»). الضمري يف امُلتمثل التقني االستثناء عدا (فيما
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درايَر ماثيو اللغويات عاِلم اكتشف لغًة، ١٠٦٦ عىل أُجِريَت للغاية شاملة دراسٍة يف
لتمييز نحوية وسيلٍة وجود إىل افتقارها يف الكاريتيانا تُشبه منها لغًة ٩٨ أنَّ ًرا مؤخَّ
ال لُغاٍت نجد أن ا جدٍّ النادر من فليس ثمَّ ومن الجمع؛ صيغة عىل تدل التي األسماء
إىل بالنسبة غريبًا أمًرا يبدو وقد جمًعا. أم مفرًدا االسم كان إذا ما تحديَد فيها تستطيع
جمًعا أو مفرًدا االسم كان إذا ما تحديد يُعدُّ والتي كاإلنجليزية، األوروبية اللغات ُمتحدِّثي
امُلتحدِّثني من ذلك تَستلِزم ال تقريبًا العالم لغات ُعرش يكون أن للفصاحة، أساسية مهارًة
العالم، لغات من العظمى الغالبية أنَّ هو إيلَّ بالنسبة للنظر الالفت األمر أنَّ غري بها.
إذا ا عمَّ للداللة بها امُلتحدِّثون يستخِدمها نحوية وسائَل ن تتضمَّ منها، باملائة ٩٠ حوايل
توَجد لغات يف تتجىلَّ التي القوية، النزعة وهذه أكثر. أو واحٍد يشءٍ عن يتحدَّثون كانوا
بني التمييز أنَّ إىل تُشري اإلطالق، عىل ببعض بعضها يرتبط وال العالم أنحاء مختِلف يف
الحقيقة، هذه بصحة نُسلِّم ونحن التواُصل. يف للغاية لنا مهم أمر هو املفرد» «املفرد/غري
ولكي حديثنا. يف التمييز لهذا امُلتكرِّرة اإلشارة يف السبُب بداهًة الواضح من ليس أنه بَيْد
أن امُلفيد من يكون فقد الدرجة؛ بهذه حديثنا يف التمييز هذا تَكرار يف السبب نَعرف

العالم.1 من مختلفة أنحاء يف توَجد التي وهي النحوي، العدد من أخرى فئاٍت ندرس
من أكثَر تُمثِّل التي تلك عن واحًدا عنًرصا تُمثِّل التي األسماء فصل مجرَّد من بدًال
باسم اللغة علماء إليها يُشري أخرى فئًة ن تتضمَّ النْحوية األعداد أنظمة بعض فإنَّ عنرص،
عىل العربية اللغة يف بالتحديد. ُعنَرصين عن الحديث عند الفئة هذه وتُستخَدم «املثنَّى».
عىل للداللة أخرى الحقٌة ة وثَمَّ امُلثنَّى، عىل للداللة «ان» الالحقة تُستخَدم املثال، سبيل
نُشري أن لالهتمام امُلثري فمن اإلنجليزية، اللغة مُلتحدِّثي غريبًا ذلك يبدو قد وبينما الجمع.
تَستخِدم كانت اإلنجليزية، اللغة منها انحدَرت التي األولية، األوروبية الهندية اللغة أنَّ إىل
اللغات من وغريها والسنسكريتية القديمة اليونانية أنَّ هذا عىل والدليل يبدو. ما عىل امُلثنَّى
فئة تَستخِدم كانت األولية، األوروبية الهندية اللغة نسل من لكنها اآلن، انقرَضت التي
the إىل تُشري o hippos كانت املثال، سبيل عىل القديمة اليونانية ففي قبل؛ من امُلثنَّى
وتُستخَدم الِحصاننَي، أي the two horses إىل فتشري to hippo أما الحصان، أي horse
القديمة اإلنجليزية اللغة أنَّ والواقع األحصنة.2 أي the horses إىل لإلشارة hoi hip-poi
اإلنجليزية يف خافتة آثاٌر الفئة لهذه تَزال وما امُلثنَّى، فئَة األخرى هي تَستخِدم كانت
كانت إذا ما عىل ِبناءً الصيغة تُغريِّ ال اإلنجليزية الالحقات أنَّ من وبالرغم امُلعارصة.
ذلك لتوضيح أخرى كلماٍت نَستخِدم فإننا ذلك، من أكثر أو فقط عنَرصين إىل اإلشارة
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فأنت منهم] [أي any of them من بدًال منهما] [أي either of them أقول فحني الفرق.
all of من بدًال [كالهما] both of them قلت إذا وكذلك شخَصني، عن أتحدَّث أنني تفهم
مفردات فبخالف ثَمَّ ومن فقط؛ شخَصني عن أتحدَّث أنَّني أيًضا تَفهم فأنت [كلهم] them
عنٍرص إىل اإلشارة بني الفْرق عن تُعرب أن لإلنجليزية يمكن «وثالثة» «اثننَي» مثل العدِّ
صيغة تُستخَدم كالعربية، لغات ففي ذلك، من بالرغم ذلك. من أكثر أو عنَرصين أو واحد
األسماء. بها تُتبع التي الالحقات يف تتَّضح وهي بكثري، ذلك من أكثر وانتظاٍم بتواتٍُر امُلثنَّى
السلوفينية. اللغة امُلثنَّى، إىل لإلشارة اللواحق تَستخِدم التي األخرى الحديثة اللغات ومن
نظرًة ِلنُلِق للُمثنَّى. نحوية عالمًة تَستخِدم األسرتالية القارة يف األصلية اللغات بعض

يورك: كيب جزيرة ِشبه يف ُمستخَدمة لغة وهي ديربال، لغة من التالية األمثلة عىل
4-4 جدول

Bayi Burbula miyandanyu

بربال» «ضحكت

5-4 جدول

Bayi Burbula-gara miyandanyu

آخر» وشخص بربال «ضحكت

6-4 جدول

Bayi Burbula-mangan miyandanyu
آخرون»* وأشخاص بربال «ضحكت

* Robert Dixon, The Dyirbal Language of North
Queensland (New York: Cambridge University
Press, 1972), 51.

الالحقة أما شخَصني، إىل اإلشارة عند تُستخَدم gara الالحقة أنَّ األمثلُة هذه ح توضِّ
هي gara الالحقة أنَّ غري شخَصني. من أكثَر عن الحديث عند تُستخَدم فهي mangan
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وليس آخر» وشخص «بربال الحالة هذه يف تَعني لكي تُستخَدم فهي ملَحقة، ُمثنَّى عالمة
اإلنجليزية. يف الجمع عالمة عكس عىل الشخصية باألسماء تُلَحق وهي بربال» من «اثنني
اثننَي عن الحديث إىل تُشري للُمثنَّى عالمات تَستخِدم األخرى األسرتالية اللغات وبعض
الالحقة تؤدِّي كايارديلد، لغة ويف مبارشة. أكثَر نحٍو عىل املعني، االسم من بالتحديد
قال إذا أما kularrin هي املثال سبيل عىل «أُخت» فكلمة الوظيفة؛ تلك yarrngka

«أختان».3 بها املقصود يكون kularrinjiyarrngka أحُدهم:
حتى أو الضمائر، يف املثنى صيغة تُوَجد ما غالبًا امُلثنَّى، تَستخِدم التي اللغات يف
أخرى، أسماء عن بدائُل هي الضمائر أنَّ النحو دروس من تتذكَّر (ولعلك عليها. تقتِرص
األشخاص إىل أو يتحدَّثون الذين األشخاص إىل لإلشارة أساسية بصفٍة تُستخَدم وهي
الُعليا، الصوربية اللغة من التالية الضمائر عىل نظرًة فلنُلِق عنهم.) الحديُث يَجري الذين

الرشقية: أملانيا يف صغري إقليٍم يف امُلستخَدمة اللغات إحدى وهي

7-4 جدول

ja ty

«أنا» «أنت»

8-4 جدول

mój wój

االثنان» «نحن االثنان» «أنتما

9-4 جدول

my wy

«نحن» جميًعا»* «أنتم
* Greville Corbett, Number (Cam-
bridge: Cambridge University
Press, 2000), 20.
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منهما األول فيُشري املفرد، إىل لإلشارة 7-4 الجدول يف الواردان الضمريان يُستخَدم
لإلشارة 9-4 الجدول يف الواردان الضمريان ويُستخَدم املخاَطب. إىل والثاني امُلتكلِّم إىل
الواردة الضمائر أما املخاَطب. إىل الثاني ويُشري امُلتكلم إىل يُشري منهما فاألول الجمع، إىل
بالرغم «اثنني»، الكلمة استخدام دون اإلنجليزية إىل ترجمتها يمكن فال 8-4 الجدول يف
يف الضمريَين ألنَّ وذلك الصوربية؛ اللغة يف عددية كلمٍة استخدام إىل الحاجة عَدم من
من شيوًعا أقلُّ املثنى صيغة أنَّ من الرغم وعىل امُلثنَّى. صيغة يَعكسان 8-4 الجدول
أيًضا تُوَجد كانت وقد امُلعارصة، اللغات يف بالفعل توَجد أنها الواضح فمن الجمع، صيغة

قديمة. لغاٍت يف
وهي «الثالثية»، الترصيفات باسم اللغويات علماء يه يُسمِّ ما اللغات بعض تستخِدم
الترصيفات فئة أنَّ يبدو ذلك، من بالرغم بالتحديد. عنارص ثالثة إىل اإلشارة عند تُستخَدم
عىل األسرتونيزية اللغات بعض يف العالم، لغات من صغرية مجموعٍة يف تنحِرص الثالثية

مولوكو: لغة من التالية األمثلة ل فلنتأمَّ التحديد. وجه

10-4 جدول

Duma hima aridu na’a

املنزل الذي نحن
الثالثة

نملك

الثالثة»* نحن نملكه الذي «املنزل
* Wyn Laidig and Carol Laidig, “Larike
Pronouns: Duals and Trials in a
Central Moluccan Language,” Oceanic
Linguistics 29 (1990): 87–109, 92.

ضمري فهي لذا بالتحديد؛ أشخاص ثالثة إىل تُشري الجملة، هذه يف aridu كلمة إنَّ
ثالثي.

عىل نعِرف فلْسنا الحد؛ هذا عند الدقيقة االسميَّة األعداد فئات قائمُة تنتهي ذلك، مع
العالم.4 لُغات من أيٍّ يف «الرباعي» النحوي العدد وجود عىل واضحة أمثلًة املثال سبيل
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«جمع فئة هي النحوي، العدد فئات من بعُد أذُكْرها لم التي الوحيدة األساسية والفئة
لإلشارة األسرتونيزية اللغات بعض يف تُستخَدم لكنها أيًضا شائعة غري فئٌة وهي القلة»،
سبيل عىل القلَّة، جمَع يَستخِدم بالحديث. امَلعنيِّني من قليل عدٍد إىل دقيقة غري بصورٍة
تقريبًا. فرًدا ستُّون يَقُطنها قرية يف يعيشون الذين الفيجية، البوما لغة ثو ُمتحدِّ املثال،
فإنه فرًدا، عرش اثنَي عىل يَزيد ما حتى أو أشخاٍص بضعة مع يتحدَّث امُلتحدُِّث كان فإذا
بأكملها، القرية مع يتحدَّث كان إذا أما ،dou وهو للمخاَطب، الِقلَّة جمع ضمري يَستخِدم

5.omunuu للُمخاَطب الجمع ضمري يَستخِدم فسوف
بدرجٍة تَختلف أن يُمكن النحوي العدد فئات فإنَّ وظيفتها، يف ع التنوُّ إىل إضافًة
شكل فإنَّ ،6-4 والجدول 2-4 والجدول 1-4 الجدول يف رأينا فِمثلما شكلها. يف كبرية
سبيل عىل الربتغالية أو اإلنجليزية يف عليه هو ا عمَّ ديربال لغة يف ُمختِلٌف الجمع الِحقة
اللغات يف بالحقٍة تُمثَّل الجمع صيغة أنَّ نُالِحظ أن فعَلينا ذلك، من بالرغم املثال.
العَريض؛ باألمر ليس ذلك أنَّ والحقُّ االسم. نهاية يف تأتي الجمع عالمة إنَّ إذ الثالث؛
لغات يف االسِمي العدد من اإلطالق عىل انتشاًرا األكثر الصيغة هو اللواحق فاستخدام
باملائة ١٠ من أكثَر يف يِرد فهو ذلك، مع أيًضا نادًرا ليس البادئات واستخدام العالم.
أُجِريَت التي الذِّكر سالفة الدراسة يف ورَدت والتي ،١٠٦٦ عددها يَبلُغ التي اللغات من
االسِمي العدد عىل مثاًال َسنُورد ييل وفيما النحوي. العدد بشأن العالم لغات معظم عىل

السواحلية: اللغة من وهو البادئات باستخدام

11-4 جدول

ji-no me-no

«سن» «أسنان»*
* Thomas Payne, Describing
Morphosyntax (Cambridge:
Cambridge University Press,
1997), 109.
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االسم ببداية تُلَحق التي العالمات بخالف غرابة أكثَر ِصيًَغا االسِميُّ العدُد يَتَّخذ قد
يف الجمع عالمة بإلحاق تَقيض النحو قواعد فإنَّ الغريبة الحاالت بعض ويف نهايته. أو
عىل نظرًة فلنُلِق الوسطي» «الدمج باسم تُدعى عمليٍة خالل من وذلك الكلمة، منتصف

الفلبني: يف األصلية اللغات من وهي إيفوجاو، توايل لغة من التايل الكلمات زوَجِي

12-4 جدول

babai binabai

«امرأة» «نساء»*

* Payne,Describing Morphosyntax, 98.

جمًعا. تُصبح لكي babai كلمة منتصف يف تُضاف in الوسطية العالمة أنَّ نالحظ
ما هي اللغات، بعض يف األسماء جمع يف أيًضا تُستخَدم التي الغريبة الطُرق ومن
مقطٍع تَكرار إىل يُعَمد املضاعفة ويف «املضاَعفة». مصطلح اللغويات علماءُ عليه يُطِلق
عنٍرص من أكثَر إىل يُشري امُلحدَّد االسم هذا أنَّ عىل للداللة الكلمة؛ مقاطع من أكثَر أو واحد
الذي التايل، املثال يف الحال هو كما أيًضا، امُلضاَعفة إيفوجاو توايل لغة وتَستخِدم واحد.

الجمع: عىل للداللة يُكرَّر األول املقطع أنَّ فيه نجد

13-4 جدول

tagu tatagu

«شخص» «أشخاص»*

* Payne, Describing Morphosyntax.

إىل امُلفردة األسماء لتحويل اللغوية القواعُد تَستخدمها التي الِحيَل قائمة ف تتوقَّ وال
كلمة تُستخَدم املثال، سبيل عىل «التعويض»، حالة ففي الحد؛ ذلك عند الجمع صيغة
نجد امُلعاِرصة العربية اللغة ففي املفرد؛ االسم من الجمع صيغة عن للتعبري تماًما ُمختلفة
الكلمة أنَّ نجد كينيا، يف امُلستخَدمة اإلندو لغة ويف «نساء». وَجمعه «امرأة» امُلفَرد االسم
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والجموع .no الكلمة إليه فتشري «َمْعز» الجمع أما aráan هي «ماعز» إىل تُشري التي
حفظ من بدَّ ال إذ تعلمها؛ يَصُعب التي الجموع من هي التعويض باستخدام تُصاغ التي
تعلُّمها؛ يف صعوبة أكثُر األخرى النْحوي العدد أنظمة وبعض والجمع. املفرد صيغة
تماًما، ُمختِلفة عدديًة الحقاٍت تَستخِدم األخرى، اللغات وبعض والروسية الالتينية فاللغة

به. مفعوًال أو فاعًال كان إذا ما أي الجملة، يف االسم لحالة َوْفًقا
النحوي للعدد املوَجز االستعراض هذا من االستنتاجات بعض نَستخِلص أن ويمكننا
االسِميِّ العدد لشكل يُمِكن السابقة، الفقرات يف رأيْنا فِمثلما العالم؛ لغات يف األسماء يف
أنه نجد أننا غري اللواحق، خالل من اللغات معظم يف يَظهر وهو كبرية، بدرجٍة يختلف أن
غرابة، األكثِر األشكال بعض خالل من ينعكس أو اللغات، بعض يف البادئات يف ينعكس
الكاريتيانا، مثل اللغات بعض أنَّ أيًضا الحْظنا وقد اللغات. من قليل عدٍد يف امُلضاَعفة مثل
االسِمي، العدد من عديدة أنواٍع وجود من وبالرغم اإلطالق. عىل االسِميَّ العدد تَستخِدم ال
النحوية؛ الظاهرة هذه بوظيفة يتعلَّق فيما واضحًة هاٍت توجُّ تعكس العاَلم لُغات فإنَّ
وأخرى للمفرد فئًة ن يتضمَّ وبعضها للجمع، وفئة للمفرد فئًة ن تتضمَّ اللغات فمعظم
ذلك، من بالرغم ثالثيًة. ترصيفاٍت اللغات من قلٌة ن تتضمَّ وأخريًا، للجمع، وأخرى للمثنى
٥ أو االسم من عنارص ٤ وجود إىل لإلشارة نْحوية وسيلة تَستخِدم العالم يف لغٍة من فما
كلمات استخدام من لها بدَّ فال أساسية، نقطة وتلك الكبرية، الكميات من غريها أو ٦ أو
بني التمييز إىل تميل العالم لغاِت أنَّ إذن الواضح من الكميات. تلك إىل لإلشارة األعداد
األخرى الكميَّات جميع بني التمييز إىل تَميل بينما التحديد، وجه عىل و٣، و٢ ١ الكميات
بيولوجي أساٌس هناك يكون أن ح امُلرجَّ فِمن ييل، فيما سنرى ومثلما تقريبي. بشكٍل

النزعة.6 هذه ِلمثل عَصبي

الكلمات من أخرى أنواع يف العدد

عدد إىل العادة يف يُشري إنه إذ األسماء؛ يف عادًة يتَّضح النْحوي العدد أنَّ من بالرغم
أجزاءً تُغريِّ أن للُّغات يمكن عنها، الحديُث يَجري التي العنارص من غريها أو األشخاص
تغيريًا اللغاُت تقتيض العادة، ففي مناقشتها؛ تَجري التي للكميَّات َوْفًقا الجملة من أخرى
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مُلتحدِّثي مألوف النَمط وهذا الجملة، فاعل تُمثِّل العنارصالتي عدد عىل ِبناءً الفعل شكل يف
الجمل: من التاِلينَي الزوَجني عىل نظرًة فلنُلِق األوروبية. اللغات من وغريها اإلنجليزية

14-4 جدول

The car is fast The cars are fast

رسيعة» «السيارة رسيعة» «السيارات

15-4 جدول

He runs slowly They run slowly

ببطء» يجري «هو ببطء» يجرون «هم

إىل is ِصيغته من يتغريَّ اإلنجليزية يف الكينونة فعل أنَّ نرى األوََّلني، الزوَجني يف
من اآلَخَرين الزوَجني ويف الجمع. أو امُلفرد صيغة يف الفاعل كان إذا ما عىل بناءً are
وال املفرد، صيغة يف الفاعل يكون حني s الالحقة إليه تُضاف الفعل أنَّ نرى الُجَمل،
لنا ح توضِّ أيًضا، املثال هذا ويف الجمع. صيغة يف الفاعل يكون حني الِحقة أي إليه تُضاف
املضارع.) يف إال he runs الصيغة تُستخَدم (ال الجري. حدوث زمن عن معلوماٍت الالحقُة
كالزمن أخرى، وفئة النحوي العدد بني تَخِلط ما غالبًا األفعال لواحق أنَّ األمر وحقيقة

فوضوية. اللغاُت تكون فأحيانًا مثًال؛
من النْحوي العدد حان يوضِّ واللذَين أيًضا، الجمل من الزوَجني هذَين عىل نظرًة لنُلِق

الربتغالية: اللغة من وهما والفعل، الفاعل بني االتفاق خالل

16-4 جدول

Ele foi ontem Eles foram ontem

باألمس» ذهب «هو باألمس» ذهبوا «هم
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17-4 جدول

Marta jogou futebol As mulheres jogaram futebol

القدم» كرة لعبت «مارتا القدم» كرة لعبن «النساء

األشخاص لعدد وفًقا 16-4 الجدول يف foram إىل («ذهب») foi الفعل ِصيغة تتغريَّ
jogou الفعل إىل امُلضافة الالحقة تتغريَّ ،17-4 الجدول ويف السابق. اليوم يف ذهبوا الذين
أكثر. أم يلَعب الذي هو واحد شخٌص كان إذا وما يلعبون، الذين األشخاص لعدد وفًقا
تستخِدمها ما عادًة اسرتاتيجية تعكس (17-4 إىل 14-4) من الجداول يف الُجَمل إنَّ
ويف الجمع. صيغة يف الجملة فاعل يكون حني الفعل تغيري يف تتمثَّل وهي العالم، لغات
ال املفعوَل يوافق فيها الفعل أنَّ ونجد االسرتاتيجية، هذه عىل تعديًال نجد اللغات بعض
ألنها «منعزلة» ندعوها ونحن «البشكنشية» امُلنعِزلة األوروبية اللغة يف ذلك ونجد الفاعل.

املعروفة: اللغات من بغريها ترتِبط ال

18-4 جدول

Nik luburuak Irakurri di-tut

أنا الكتب يقرأ للغائب الجمع ِلِصيغة املايض الزمن
الكتُب»* قرأُت قد «أنا

* Jon Ortiz de Urbina, Parameters in the Grammar of Basque (Provi-
dence, RI: Foris, 1989). Technically the verb agrees in number with
the ‘absolutive’ noun, not the object, but this distinction is not im-
portant to our discussion.

مسبوق املايض)، صيغة يُمثِّل (والذي tut امُلساعد الفعل أنَّ نِجد املثال، هذا يف
قراءته. جَرت قد واحد كتاٍب من أكثَر إىل تُشري التي di بالبادئة

لكنه العاَلم، لُغات من الكثري يف ينتِرش النحوي العدد أنَّ بالفعل نُدرك بدأْنا لقد
الِحقِة إضافة خالل من ببساطٍة إليه اإلشارة فيمكن امُلختلفة. األشكال من العديد يتَِّخذ
بإضافة أو شخَصني، إىل يُشري الذي امُلثنَّى ضمري استخدام خالل من أو االسم، إىل جمٍع
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ذلك غري خالل من أو بالجملة، ما مكاٍن يف املوجود االسم عدد مع تتَِّفق الفعل إىل بادئٍة
واألفعال. األسماء عىل تطرأ التي ات التغريُّ من

اإلنجليزية اللغة يف التنكري أدواِت ل فلنتأمَّ الحد؛ هذا عند اللغات يف األمر ف يتوقَّ وال
a cars نقول: أن يُمكننا ال أنه غري a computer أو a car نقول: أن يُمكننا .[a/an]
شكَّ وال نا تُِمدُّ فهي عددية، كلمًة ليست a التنكري أداة أنَّ من بالرغم .a computers أو
ويَستخِدم أيًضا، مة السِّ هذه تتشارك األخرى اللغات من والعديد الكمية. عن بمعلوماٍت
عىل األملانية ففي الجملة. يف إليها يُشار التي للكميات وفًقا مختلفًة أدواٍت بها امُلتحدِّثون
أداة نُغريِّ أن علينا يتحتَّم أنه غري «السيارة»، أي das Auto نقول: أن يمكننا املثال، سبيل
استخدام أيًضا ل ولنتأمَّ .Autos الجمع صيغة يف االسم استخدام عند die إىل dasالتعريف
الذي د امُلحدَّ الِكيان حان يُوضِّ وهما that أو this مثل اإلنجليزية اللغة يف اإلشارة أدوات
أقول أن فيُمكنني املتحدِّث. من الكيان هذا ُقرب مدى إىل اإلشارة مع عنه، الحديث يَجري
القلم «ذلك [أي that pen over there أو هنا»] القلم «هذا [أي this pen here مثًال:
فسوف هناك، أو هنا واحد قلٍم من أكثر عن أتحدَّث كنُت فإذا ذلك، من بالرغم هناك»].
[أي these pens here منه بدًال وأستخدم أستخدمه، الذي اإلشارة اسم تغيري إىل أحتاج

هناك»]. األقالم «تلك [أي those pens over there أو هنا»] األقالم «هذه
وهي اإلشارة، أسماء مع ووظيفتها معناها يف تتشابَُه كلماٍت اللغات بعض تَستخِدم
الكلمات من أجزاء أو كلمات هي وامُلصنِّفات «امُلصنِّفات». باسم اللغويات علماء يدعوه ما
بل اإلشارة، أسماء مثل للمسافة وفًقا األسماء تُصنِّف ال وهي تَليها، التي األسماء تُصنِّف
لالهتمام امُلثري ومن االسم. إليه يُشري ما لوظيفة وفًقا أو عاقل، غري أم عاقًال لكونها وفًقا
األمثلة فلنَدُرس األشياء. بعض عدِّ عند األعداد مفردات إىل تُضاف ما غالبًا امُلصنِّفات أنَّ

األمازون: إقليم غرب شمال يف ُمستخَدمة أصلية لغة وهي الياجوا، لغة من التالية

19-4 جدول

tï-kï ï Varturu

واحد للعدد ُمصنِّف (متزوِّجة) امرأة
  ُمتزوِّجة» واحدة «امرأة
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20-4 جدول

tïn-see Vaada

واحد للعدد ُمصنِّف بيضة
واحدة»* «بيضة

* Payne, Describing Morphosyntax, 108.

عن نتحدَّث كنَّا إذا ما عىل بناءً «واحد» العدد إىل امُلضافة امُلصنِّفة الالِحقة تختلف
ومنها ، العدِّ أثناء يف تظهر ُمصنِّفات اللغات من العديد وتَستخِدم بيضة. أو شخٍص
لغات بعض ويف اليابانية. واللغة املاندرين، لُغة العالم؛ يف انتشاًرا اللغات أكثر من اثنتان
اإلنجليزية اللغة فتَستخِدم ؛ العدِّ عند تتَِّضح التي الفئات عَرشات إىل األسماء تُصنَّف املايا
«رمل» مثل الجمع عن ة امُلعربِّ امُلفردة األسماء استخدام عند امُلصنِّفات. نظام مالمح بعض
«ثالثون مثًال: نقول أن يُمكننا فال أشكالها؛ تصنيف من لنا بدَّ ال و«طني» و«تراب»
العبارات هذه مثل نستخِدم أن يُمكننا ولكي رملة». «ثالثون أو ترابة» «ثالثون أو طينة»
أو الطني» من «ُكتَل مثل كلماٍت نُضيف أن إىل نحتاج فسوف اللغة، قواعد مع يتناَسب بما
األسماء أما امُلفرد. صيغة يف باالسم االحتفاظ مع الرمل» من «حبَّات أو الرتاب» من «أكوام
املساعدة؛ هذه مثل تتطلَّب ال فهي وكتُب»، رصاص وأقالم «سيارات مثل «املعدودة»،
فهي السيارات» كتل من «ثالثون أما تماًما، ومنطقية مفهومة سيارة» «ثالثون فعبارة

كذلك. ليست
العنرص كميَّات بني للتمييز عديدًة طُرًقا تَستخِدم اللغوية القواعد أنَّ الجيلِّ من
فيها بما جميعها، الطُرق هذه أنَّ نالحظ أن فعَلينا ذلك، من بالرغم الحديث. يف إليه امُلشار
صٌة ُمخصَّ للُمفرد، التنكري وأدوات والفعل العَدد بني االتفاق مثال عىل النحوية الظواهر
إنَّ األخرى. الكميات من أقلَّ بدرجٍة و٣ ٢ ثم ١ الكمية سيما ال صغرية، كمياٍت لتقسيم
هذه وتتَّضح األكرب. بالكميَّات األمر يتعلَّق حني ة خاصَّ فَحْسب، تقريبيٌّ النحوي العدد
ركَّْزنا لقد الكميات. عن تُعرب التي لألعداد، الفعلية املفردات يف أيًضا التقريب إىل النَّزعة
نشري أن بنا يَجُدر أنه غري محدَّدة، كمياٍت عن تُعرب التي الكلمات عىل الثالث الفصل يف
اللغة ففي تماًما. دقيقة غري لكنها لألعداد، ُمشابهًة كلماٍت تَستخدم اللغات أنَّ إىل هنا
ونجد قليل، أي a couple ونجد بضعة، أي a few مثل: كلماٍت نجد مثًال اإلنجليزية
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مثل أنَّ واألرجح الكلمات. من ذلك إىل وما عدَّة، أي several وكذلك كثري، أي many
للغاية. كثريًة عليها األمثلة تكون فسوف ولهذا اللغات؛ جميع يف توَجد املصطلحات هذه
«العديد» تَعني التي yá’ab’ مثل كلماٍت نجد املثال، سبيل عىل اليوكاتية املايا لغة ففي
الغالبية يف أو ُكليٍّا تعتِمد اللغات بعض أنَّ هو الغريب األمر يكون وربما «الكثري».7 أو
وسوف الكميات، وْصف عند التقريبية العددية الكلمات هذه مثل عىل الحاالت من العظمى

الالعددية. الشعوب نُناِقش حني الخامس الفصل يف اللغات تلك عىل نظرًة نُلقي
أكثَر عن الحديث إىل لإلشارة الدقيقة غري العددية املفردات بعض استخدام يمكن
من مجموعٍة عن مثًال أتحدَّث كنُت فإذا املعني. العنرص من ُمحدَّد نوع من واحٍد من
أتحدَّث كنُت وإذا «قطيع»]، [أي herd كلمة أستخِدم أن يُمكنني الحوافر، ذات الحيوانات
school of مثًال: أقول أن يُمكنني السابحة، الحيوانات من أيًضا العدد كبرية مجموعٍة عن
وتوَجد الدالفني]. من «رسب» [أي pod of dolphins أو األسماك] من «رسب» [أي fish
اإلنجليزية، اللغة يف الحيوانات مجموعات عىل تُطَلق التي الكلمات هذه ِمثل من العرشات
كانت فإذا تطري، تُكن لم إن اإلوز من مجموعٍة إىل تُشري والتي gaggle كلمة ومنها
إن أما قني. امُلدقِّ من كنُت إن األقل عىل هذا skien هو لها األنسب املصطلح أصبح تطري
أنَّ والحقُّ .flock مصطلح أستخدم فسوف اإلوز، ال البط، من مجموعة عن أتحدَّث كنُت
مفهوم أمر وهو املصطلحات، هذه بني الفرق يُدركون ال اإلنجليزية ُمتحدثي من العديد
وجود إىل تُشري وهي حال، أي عىل موجودة الفروق هذه أنَّ غري املحدودة، لفائدتها نظًرا
واحد. من أكثر هو وما واحد هو ما بني الفْرق لتأكيد اللغات تستخدمها أخرى طريقٍة

مثًال أشاهد كنُت فإذا األفعال؛ بني الغريبة االختالفات يف أيًضا الفروق هذه وتظهر
هناك كان إذا أما يجري]، [أي run الفعل أستخدم أن يمكنني برسعة، يتحرَّك واحًدا فيًال
يف stampede الفعل أستخِدم فقد نفسها، بالطريقة تتحرَّك األفيال من كبرية مجموعة
وليس األفيال عدد تغريُّ إىل يعود الفعل يف التغيري وهذا تندِفع]. [بمعنى حركِتها وصف
هذه مثل تستخِدم اللغات بعض أنَّ امُلثري واألمر . ُمعنيَّ فيل فيها جرى التي املرَّات عدد إىل
عدد إىل وليس ُمعني، حَدٌث فيها وقع التي املرَّات عدد إىل لإلشارة األفعال بني االختالفات
الفعل»، «تَكرار باسم تُعَرف التي الظاهرة، هذه تتَِّضح الحَدث. نها يتضمَّ التي العنارص
املثال، سبيل عىل اللغة هذه ففي األفريقي؛ الساحل يف امُلستخدمة التشادية الَهوسا لغة يف
أنَّ غري ذاته، املعنى يؤدي a’’aikee الفعل وكذلك «يرسل» معناه aikee الفعل أنَّ نجد
ومن وتَكراًرا؛ ِمراًرا يُرَسل كان ما شيئًا أنَّ تَعني الفعل من الثانية النسخة يف a’’ البادئة
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الذين األشخاص لعدد وفًقا ال اإلرسال، فعل وقوع مرَّات لعدد وفًقا يتغريَّ الفعل فإنَّ ثمَّ
تُرَسل. التي األغراض عدد وال إليهم، يُرَسل أو يُرِسلون

العديد اشرتاك إىل معانيها تشري ة خاصَّ أفعاًال األمازونية الكاريتيانا لغة ن وتتضمَّ
ال الفصل، هذا يف سابًقا ذكرُت فِمثلما اليشء؛ بعض ُمفاجئ وذلك الحَدث، العنارصيف من
تستخِدمه وما الضمائر). بني االختالفات عدا (فيما االسِميَّ العدَد الكاريتيانا لغة تَستخِدم
ymbykyt الفعل املثال سبيل فعىل الجمع. معنى عىل تنطوي أفعاٍل ِبْضعة هو اللغة هذه
مجموعة «يأخذ يَعني الذي piit والفعل يِصلون» األشخاص من «العديد أنَّ يَعني الذي
يقومون الذين األشخاص عدد عن النَظر بْرصف الفعل هذا ويُستخَدم األشياء»، من
«الجري» مثل أفعاٍل وْصف عند الجمع» عىل «الدالَّة األفعال بعض وتُستخَدم األخذ. بفعل
ُمتحدثي من فرًدا وعرشين أربعٍة عىل أجريتُها موَجزة دراسٍة ويف «والطريان». «والذهاب»
يف يؤثر الجمع عىل الدالَّة األفعال استخدام أنَّ تؤكد أدلٍة إىل لُت توصَّ الكاريتيانا، لغة
التي كاإلنجليزية، أخرى لغاٍت بُمتحدِّثي مقارنًة ُمحدَّدة، أفعاٍل يف امُلتحدِّثني تفكري طريقة

التنويعات.8 هذه مثل تَستخِدم ال
املفرد صيغة يف األسماء بني بسيًطا تمييًزا بوصفه النحوي العدد إىل يُنَظر ما غالبًا
كلِّ يف يوَجد النحوي فالعدد ذلك؛ من أكثُر األمر أنَّ رأيْنا وقد الجمع. ِصيغة يف واألسماء
من العديد يف فنِجده شكله. تغيري عىل بالُقدرة يتمتَّع وْحٌش أنه غري تقريبًا، العالم لغات
األحيان بعض يف لكن الكميَّات. بني االختالفات إىل تُشري التي اللواِحق شكل يتَِّخذ اللغات
م تُقسِّ فقد «الكثري»؛ مقابل يف «واحد» بني كاالختالف بسيطًة االختالفات هذه تكون ال
«اثنني» مقابل يف «واحد» صورة يف ربما تحديًدا، أكثر بطُرٍق األعداد خطَّ االختالفات هذه
فقط، األسماء يف يظهر ال النحويَّ العدد أنَّ رأيْنا فقد ذلك، عىل عالوًة «الكثري». مقابل يف
األفعال كمية إىل تُشري أو الحديث، يف إليه يُشار ما كمية عىل تُدلَّ أن يمكن أيًضا فاألفعال
التي وامُلصنِّفات، التنكري كأدوات األخرى، بعضالكلمات أيًضا ولَدينا الحديث. يِصفها التي
وثيقة غريَ تبدو الكميات هذه كانت وإن حتى الكميات، إىل اإلشارة إىل البَرش نزعة تعكس
بل فحْسب، البَرش لدى النزعة هذه تعكس ال واللغات ُمعيَّنة. بُمحادثة اإلطالق عىل لِة الصِّ

الدَّوام. عىل الكميات إىل اإلشارَة تقتيض هي إذ األعداد؛ عىل تركيزنا من تُعزِّز إنها
نزعاٍت أيًضا رأيْنا فقد النحوي، العدد بها يتَِّسم التي امُلتنوِّعة الطبيعة من وبالرغم
الغالبية ن تتضمَّ أوًال: الظاهرة؛ بهذه يتعلَّق فيما العاَلم يف اللغات قواعد يف ا جدٍّ قويًة
القواعد يف انتشاًرا مات السِّ أكثر أحد فهو النحوي؛ العدد ظاهرة العالم لغات من العظمى
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أهميًة يقلُّ ال ما وهو ثانيًا، الكبري. لتنوُِّعها إدراُكنا يزداد التي العالم، مستوى عىل اللغوية
أشكاًال تتَِّخذ النحوي العدد اسرتاتيجيات أنَّ من فبالرغم اإلطالق: عىل األوىل النقطة عن
تميل يشء، كلِّ فقبل كبرية. بدرجٍة ُمتشابهة تظلُّ وظيفتها فإنَّ العالم، لغات يف ُمتفاوتة
ويف .١ عدا فيما يشء كل أو ١ فئتنَي: من واحدٍة إىل الكميات تقسيم إىل اللغوية القواعد
بشكٍل ُمحدَّدة تظلُّ فإنها ة، دقَّ أكثر فئاٍت إىل اللغوية القواعد فيها تلجأ التي الحاالت
أكثر عىل وهذا و٣، و٢ ١ وهي ُمحدَّدة، كمياٍت ثالث إىل تُشري اللغوية فالقواعد كبري؛
بالرغم ،١٠ أو ٥ إىل تحديًدا لتُشري املثال، سبيل عىل اللواحق تستخِدم لغٍة من فما تقدير،
إىل ونظًرا العالم. مستوى عىل األعداد يف العرشي والنمط الخمايس النَمط انتشار من
العالم، لُغات يف واللواحق البادئات أنواع جميع إليها تُشري التي منية الضِّ املعاني نطاق
ذلك وكل كبرية. بدرجٍة بارز النحوي، العدد إليه يُشري الذي د، امُلحدَّ الكميات نطاق فإنَّ
هذا كلَّ تُركِّز البَرش لدى اللغوية القواعد أنَّ يف السبب ما واضًحا: سؤاًال أمامنا يَطَرح
أو ١ هي الكميات هذه تكن لم ما فَحْسب، ضبابي تركيز أنه غري الكميات، عىل الرتكيز
استخدام إىل نحتاج ،٣ من أكرب كمياٍت إىل اإلشارة عند الدقة نتحرَّى حني إننا ٣؟ أو ٢
الكبرية الكميات تمييز أنَّ لو كما األمر فيبدو النحوي. العدد من بدًال األعداد مفردات
ولكي و٣. و٢ ١ الكميات تمييز من العكس عىل بتلقائية، نفعله الذي باألمر ليس بدقة
نحتاج التلقائية؛ من أكرب بدرجٍة ُمعيَّنة كمياٍت بني التمييز نستطيع أنَّنا يف السبب نفهم

الكميات. لَفهم نستخدمها التي الدماغية األداة إىل النظر ه نُوجِّ أن إىل

النحوي للعَدد العصبي البيولوجي األساس

يمتدُّ وهو البرشي. الدماغ يف املوجودة العديدة الِوديان أحد هو الجداري الفصِّ داخل الثَّْلم
داخل والثَّْلم رة. املؤخِّ باتجاه الِقرشة يف املركزي الجزء من بدايًة الجداري، الفص يف أفقيٍّا
من أكرب بقْدٍر سنَعرضها نقطة وهي العددي، التفكري منابع أحد هو الجداري الفصل
فيه، يحُدث الذي العددي التفكري بشأن الغريبة األمور ومن الثامن. الفصل يف التفصيل
النوع تطور ناحية من وكذلك للفرد، البيولوجي التطور ناحية من فطريٌّ منه جزءًا أنَّ هو
رنا تطوُّ من مبكِّرة مرحلة يف يحُدث التفكري هذا من جزءًا أنَّ هذا ومعنى سواء. حدٍّ عىل
(تطور به امُلرتِبطة واألنواع نوِعنا يف قديًما أيًضا يبدو وهو للفرد) البيولوجي (التطور

ما. بدرجٍة العددي للتفكري ُمهيَّئون منهم القريبة األنواع من وغريهم فالبرش النوع).
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الكتاب: هذا يف عليها نُركِّز التي األساسية النقاط من «الدرجة» وهذه ما»، «بدرجٍة
أنها غري للغاية، كليلٌة الثقافة، عن بمعِزٍل أدمغتنا إيَّاها تمنحنا التي العددية األدوات إنَّ
تحُدث التي األصلية العددية للمعالجة امُلميزة مات السِّ إحدى أنَّ ويبدو بالتأكيد. موجودة
الفطرية العصبية البيولوجية طبيعتنا فيه تتحكَّم أمر وهو الجداري، الفص داخل الثَّلم يف
السابقة. األقسام يف حناها وضَّ التي اللغوية القواعد أنماط ز تُحفِّ الثقافية، األعراف ال
و٣، و٢ ١ سيما ال الصغرية، الكميات بني للتمييز فطريٍّا ُمهيَّئون البرش أنَّ الواضح فمن
فطري أمٌر هو أخرى، كميٍة أي عن مثًال ١ الكمية فتمييز الكبرية؛ الكميات وبني وبينها

لَدينا.
وغريها العصبية والعلوم اإلدراكي النفس علم يف األبحاث من كبري عدٌد أوضح لقد
من الصغرية الكميَّات يُميِّزوا أن يستطيعون البَرش أنَّ باملوضوع، امُلتعلقة املجاالت من
النقطة هذه (سنرشح الرياضيات. يف تدريٍب أيَّ ْوا يتلقَّ أن قبل وذلك برسعة، األشياء
الُقدرة وهذه السادس.) الفصل يف األطفال لدى لإلدراك ُمناقشتنا يف الوضوح من بمزيٍد
كالثَّْلم أساسية عصبية بيولوجية ِسماٍت خالل من ُممِكنة أصبَحت قد األشياء تتبُّع عىل
٢ أو ١ من تتكوَّن التي املجموعات بني التمييز من تُمكِّننا وهي الجداري، الفصِّ داخل
الكبرية، بالكميَّات األمر يتعلَّق فحني ذلك، من بالرغم ة. ودقَّ برسعٍة العنارص، من ٣ أو
فلننُظر الكميات. بني للتفريق ضبابية بوسائَل إال نا تُِمدُّ ال الفطرية العصبية آلياِتنا فإنَّ
الكميات تمييز عىل الطبيعية ُقدرتنا فاعلية ملدى توضيًحا بصفِته الدرامي امِلثال هذا إىل
صغرية مجموعًة رأيَت وقد نيويورك، مدينة ة أزقَّ أحد يف تسري إنك مثًال: فلنُقل الصغرية.
ثالثة امُلهاِجمون كان فإن للتو. هاَجُموه قد شخًصا يُراقبون الُهوية مجهويل امُلجرمني من
من تتمكَّن فسوف برصيٍّا، املشهد تُعاِلج لكي أقل أو ثانية إال لَديك يكن ولم أقل، أو
تتمكَّن فسوف بعُد فيما الرشطة ضبَّاط استجوبَك وإذا املوجودين. امُلجِرمني عدد تمييز
تمييزهم يمكن كان أنه افرتاض عىل هذا رأيتَهم، الذين املجرمني بعدد بثقٍة إخبارهم من
ُمجرمني ستَة رأيَت قد لكنك نفسه الزقاق يف تسري كنَت إنك مثًال: ِلنَُقل املقابل، ويف برصيٍّا.
املهاجمني عدد كان كم وثقٍة بدقٍة تقول أن من ستتمكَّن كنَت فهل ما، شخًصا يهاجمون
كال، أنت)؟ تبتِعد (أو يبتعدوا أن قبل األمر لتُعالج الثانية من جزءٍ سوى لَديك يكن لم إن
من مجموعة مثل العنارصبرسعة، من ُمعيَّنًا عدًدا يُحدِّدوا أن األشخاص من يُطَلب فحني
إن التقريبي العدد قول إال يستطيعون ال فهم برصيٍّا؛ بينهم التمييز يمكن الذين األفراد

.٣ يتجاوز العدد هذا كان
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املجموعات تمييز يف أفضَل نكون فإنَّنا ،٣ عن تَزيد التي بالكميَّات األمر يتعلَّق حني
إذا عما الرشطة ضابط سألك إذا ثَمَّ وِمن ملحوًظا؛ اختالًفا بعضها عن تَختِلف التي
فرًقا ليس و٧ ٦ بني الفْرق ألنَّ خاطئة؛ بإجابٍة تُجيب فقد ،٧ أو ٦ امُلهاِجمني عدد كان
أفراد ٦ من عصابة تكون إن إما أنها يَعِرف الرشطة ضابط أنَّ تَصاَدف إذا لكن ملحوًظا.
صحيحة؛ إجابًة تُجيب فسوف و١٢، ٦ بني االختيار وأعطاك فرًدا، ١٢ من عصابة أو
إدراك بشأن دقيقني نكون فِلَكي ذلك، من بالرغم باملائة. ١٠٠ بنسبة ٦ من أكرب ١٢ ألنَّ
شهادتك إىل امُلستِنُد الرشطة فتقرير امَلعنيَّة. العنارص عدِّ إىل نحتاج ،٦ مثل الكميات
الزقاق، يف حَدث ملا طرْحناه الذي األول السيناريو يف ما حدٍّ إىل دقيًقا سيكون العيان
عند لكن بالفعل، مهاجمني ستَّة شاهدَت ربما ُمبَهمة؛ تكون فسوف الثانية شهادتك أما
كانوا — ربما فقط — ربما أو سبعة، أو خمسة كانوا ربما أخرى، مرة األمر يف التفكري
والتي للكميات، اللفظية الرموز هذه وتستخدم عدِّهم، فرصة لك تتسنَّ لم إذا ثمانية.
يف لة امُلتأصِّ الوراثية فاآلليَّات بالثقة؛ جديرًة روايتك تكون فلن األعداد، مفرداِت يها نُسمِّ
تستطيع ال الدماغية، القرشة يف املوجودة املناطق من وغريها الجداري الفص داخل الثَّْلم
تصوير ودراساُت التجريبية الدراساُت ذلك إىل تُشري مثلما الصغرية، الكميات تمييز سوى

الدماغ.
بالتأكيد، أسهل الصغرية الكميات فتمييز ما، بطريقٍة واضحًة النقطة هذه تبدو قد
هو الباحثني، من العديد أجراها قد عة موسَّ دراساٍت عىل بناءً هنا نفِرتضه ما لكنَّ
وال الصغرية، الكميات تمييز يف فحْسُب قليًال أفضَل ليسوا فالبَرش فحْسب؛ ذلك ليس
يَستقبلها التي العنارص لزيادة وفًقا تدريجيٍّا يزداد الريايض تَشوَُّشنا أنَّ عىل األمر يَقتِرص
ُمقارنًة و٣، و٢ ١ الكميات يف تفكريِنا كيفية بني واضحة فجوٌة توَجد بل إدراكنا،
الكميات هذه يف للتفكري فطريٍّا ُمهيَّئون نحن أخرى، وبعبارة األخرى. الكميات بجميع
النفس عاِلم يُشري ومثلما تقريبي. بشكٍل األخرى الكميات جميع بشأن التفكري مع بدقة،
تمييز عىل يُساعدنا ما وهو عددية» ة «حاسَّ نمتلك فإننا ديهان، ستانيسالس املرموق
الجداري الفص داخل الثَّْلم سيما وال التحديد، وجه عىل أدِمغتَنا إنَّ ة. بدقَّ الكميات بعض
تقريبية. عددية ة وحاسَّ دقيقة، عددية ة حاسَّ عدديَّتان؛ تان حاسَّ بها أدِمَغِتنا، يف املوجود
يُشار والتي األشياء، ُمتابعة عىل الُقدرة هي األوىل العددية ة الحاسَّ فإنَّ األمر، حقيقة ويف
التفكري مجرَّد من بأكثَر لنا تَسمح فهي ولهذا امُلتوازي» «التفرُّد نظام باسم عادًة إليها
من ن تتكوَّ التي املجموعات تمييز من تُمكِّننا أنها هي خصائصها إحدى أنَّ غري ي. الكمِّ
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السبب ولذلك املهاجمني. من ٣ أو ٢ أو ١ من ن تتكوَّ مجموعة مثل بدقة، صغرية كميَّاٍت
يُقاِبل إذ تذكُّره؛ يَسُهل مصطلح وهو الدقيقة»، العددية ة «الحاسَّ باسم إليها أُشري فسوف
الكبرية، الكميات تقدير من األخرية ة الحاسَّ وتُمكننا التقريبية». العددية ة «الحاسَّ مصطلح
سنُناِقشهما اللَّتان تان، الحاسَّ وهاتان املهاجمني. من ٧ إىل ٥ من ن تتكوَّ التي كاملجموعات
املنطقي التسويغ عىل للُقدرة البناء وحدتا هما التالية، الفصول يف التفصيل من بمزيٍد

بالتأكيد.9 بأكمله الريايض التفكري ان تُفرسِّ ال لكنهما نوعنا، بها يتميَّز التي ي، الكمِّ
تُلقي األساسية، العصبية البيولوجية طبيعتنا بشأن الخلفية هذه أنَّ الواضح ومن
امُلحتَمل من أوًال: النحوي؛ العدد بشأن مناقشٍة من نتناوله كنَّا ما عىل جديًدا ضوءًا
النتائج إحدى تُعزِّز نوِعنا، يف لة امُلتأصِّ العددية العصبية البيولوجية الطبيعة تكون أن
كل يف ُمنتِرش النحوي العدد أنَّ وهي االستقصائية، دراستنا من لها لنا تُوصِّ التي األساسية
كيفية يف بارزة آثار له يكون ما وعادًة اللغات، من العظمى الغالبية يف يُوَجد إنه مكان.
يف يظهر أن ويمكن فيها، يوَجد التي اللغات يف امُلفردة، والكلمات للُجَمل األفراد تكوين
العدد يُشري حني ثانيًا: الكلمات. أنواع من وغريها وامُلصنِّفات واألدوات واألفعال األسماء
الكميَّات وبني ١ بني يُميز فهو للغاية؛ ُمحدَّدة تكون فإنها ُمحددة، كميَّاٍت إىل النحوي
غالبًا ثالثًا: التحديد. وجه عىل و٣، ٢ الكمية إىل لإلشارة أيًضا استخدامه ويمكن األخرى،
تقريبي. نحٍو عىل يكون ما دائًما ذلك لكنَّ الكبرية، الكميات إىل النحوي العدد يُشري ما

البيولوجية الطبيعة زها تُحفِّ العددية األنظمة معظم أنَّ الثالث الفصل يف رأيْنا لقد
مع واضًحا تاريخيٍّا ارتباًطا األعداد تُبدي اللغات، من العظمى الغالبية ويف البَرشية.
له أيًضا النْحوي العدد أنَّ الفصل هذا يتناولها التي النتائُج لنا ح وتُوضِّ واأليدي. األصابع
املشرتكة مات السِّ هذه وجود يف السبب نَْعزو ال أنَّنا غري العالم، لُغات عرب مشرتكة ِسماٌت
قواعدنا إنَّ البرشي. الدماغ ِسمات من تنبُع أنها يبدو بل البرشية، األطراف صفات إىل
عىل الجداري الفص داخل الثَّْلم أو دماغنا يها يُصفِّ التي العددية املفاهيم إىل تُشري اللغوية

امُلصادفة. َقبيل من ذلك وليس وبسهولة، فطرية بصورٍة التحديد، وجه
النحوي والعَدد األعداد ُمفردات وجود ز تُحفِّ التي العوامل من اقرتْحناه ما كان إذا
تكون سوف للغاية الصغرية الكميات عن تُعربِّ التي األعداد مفردات أنَّ ع نتوقَّ فقد دقيًقا،
وهذا الكبرية. األعداد عن تُعربِّ التي األعداد بمفردات مقارنتها عند ما بطريقٍة ُمختِلفة
و٢ ١ مثل كمياٍت عن تُعرب التي األعداد فمفردات اللغوية؛ األدلة من دعًما يَْلقى ع التوقُّ
بوضوٍح تختلف وأصول الزمن، مرور مع ضاَعْت قد مصادُر لها يكون ما غالبًا و٣،

111



اإلنسان وبناء األعداد

كمياٍت عن تُعرب التي األعداد من العكس فعىل نفسها. اللغة يف الكبرية األعداد أصول عن
الجسم. أعضاء أسماء عىل األصغر الكميات ون يُسمُّ ال عادًة البَرش فإنَّ و١٠، ٥ مثل
بعض توَجد البرشية، اللغات بشأن ة العامَّ األحكام مع الحال هي فِمثلما ذلك، من (بالرغم
الكميات هذه مثل نُدِرك أن يُمِكننا إذ ذلك؛ إىل نحتاج ال ونحن النادرة.) االستثناءات
نحتاج ال إننا إدراكها. عىل ليُساِعَدنا مادِّي وسيٍط إىل الحاجة دون أدِمغتنا، خالل من
كلماٍت الخرتاع ألدمغتنا، الخارجي العالم يف املوجودة امُلتطاِبقة الكميات إىل اإلشارة إىل

و٣. و٢ ١ للكميات
االقرتاح تدعم وهي أيًضا، ة ُمهمَّ أخرى بطريقٍة الكبرية عن الصغرية األعداد وتَختلف
الباحثون أشار ومثلما الفطرية. َمفاهيمنا عىل مبارشًة س تتأسَّ الصغرية األعداد بأنَّ القائل
أكثَر تُستخَدم الصغرية األعداد فإنَّ ديهان، ستانيسالس ِذكره، سبق الذي النفس كعاِلم
بأكثَر املكتوبة اللغات يف تُوَجد و٣، و٢ ١ األعداد فإنَّ وبالفعل، كبرية. بدرجٍة غريها من
يف السبب من كبري جزءٌ ويعود األخرى. األعداد جميع به تُوَجد الذي امِلقدار ضعف من
امِلثال سبيل عىل األمر فليس ورسعة. ة بدقَّ األعداد هذه إدراك سهولة إىل التواتُر هذا مثل
إىل ليس أكرب، بتواتٍُر ٣ أو ٢ أو ١ من تتكوَّن مجموعاٍت يف األشياء لنا تُقدِّم الطبيعة أنَّ
املكتوبة األعداد ورود تواتُر فإنَّ ذلك، عىل عالوًة األقل. عىل اللغة يف يتَّضح الذي الحدِّ
مع بانتظاٍم يَرتاَجع ال األعداد، ورود تواتُر فيها ُدِرس التي اللغات، جميع يف واملنطوقة
إنَّنا ثم .٣ بالعدد مقارنًة ٤ العدد ورود ُمعدَّل يف ا حادٍّ انخفاًضا نِجد وإنما العدد، زيادة
كبري بتواتٍُر تَِرد و٢٠، ١٠ مثل أعداًدا أنَّ العرشية، اللغات من وغريها اإلنجليزية يف نجد
الكبري التواتُر أنَّ إىل ذلك ويُشري األخرى. الكبرية األعداد تواتُر من كثريًا أكربُ هو للغاية،
العاَلم يف انتشاًرا أكثر الكميات بعض أنَّ إىل يَعود ال والكتابة الحديث يف األعداد لبعض
عىل قادرة وأجساَدنا أدِمغتَنا ألنَّ أكرب بتواتٍُر األعداد بعض تَِرد وإنما فحْسب، حولِنا من

أكرب.10 بسهولٍة تصِفيَتها
التي األنماط يف تنعكس الصغرية، الكميات البرش بها يُعاِلج التي السهولة إنَّ
األعداد استخدام وترية يف أيًضا تنعكس وهي النحوي. بالعدد يتعلق فيما وَصْفناها
واألعداُد الرتتيبية. األعداد أيًضا نذُكر أن ويِجب لها، الواضحة غري األصول ويف الصغرية،
أقول أن فيُمكنني الرتتيب؛ يف ما حَدٍث أو ما عنٍرص موضَع ح تُوضِّ التي هي الرتتيبية
Germany is the third country to win the World Cup a fourth باإلنجليزية: مثًال
وبكتابة الرابعة.» للمرة العالم بكأس الفوز يف الثالثة الدولة هي «أملانيا تَعني وهي .time
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أخرى طريقًة حُت وضَّ قد أكون الرتتيبية، األعداد عىل مثاًال ح توضِّ التي الجملة هذه
األعداد قائمة عىل نظرًة فلنُلِق غريها. عن و٣ و٢ ١ الكميات تمييز يف اللغات تَستخدمها
first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, اإلنجليزية: يف الرتتيبية
الخامس، الرابع، الثالث، الثاني، [األول، … إلخ ninth, tenth, eleventh, twelfth
تُالحظ إلخ] … عرش، الثاني عرش، الحادي العارش، التاسع، الثامن، السابع، السادس،
الرتتيبية األعداد بقيَّة أما ُمنتظمة، غري نهايات لها املجموعة هذه يف كلماٍت ثالث أول أنَّ
التي األعداد أنَّ جديد من نرى فإنَّنا ثَمَّ وِمن «–th»؛ نفسها بالنهاية تنتهي فهي بأكملها
وْضَعها مبارشة غري بطريقٍة يعكس مما خاص، لُغوي وضٌع لها أصغر بكمياٍت ترتبط

أدمغِتنا. يف امُلميَّز
اللغات يف الصغرية األعداد مع التعامل طريقة اختالف عىل أخريًا مثاًال سنرضب واآلن
، بالِعيصِّ العدِّ أنظمة أحد من األعداد هذه َرت تطوَّ لقد الرومانية. األعداد وهو البرشية،
الصغرية الكميَّات أنَّ نجد الرومانية األعداد يف الخطِّية. العالمات أساس عىل يقوم وهو
كانت فقد الكبرية الكميَّات أما ،(٣) IIIو (٢) IIو (١) I مثل: فحسب، بالخطوط تُمثَّل
ستكون خطوط، ثالثة من تتكوَّن مجموعة من العكس فعىل مختلفة؛ بطريقٍة تُعاَمل
أكرب بسهولٍة VI نميِّز أن يُمكننا اإلدراكية: الناحية من التناُول صعبَة األكرب املجموعات
مقارنًة الدقة وجه عىل عدُّها يَصُعب الخطوط من األخرية املجموعة إنَّ IIIIII؛ تمييز من
برسعة برصيٍّا عليها التعرُّف يمكن والتي ،III أو II أو I يف امُلتمثِّلة الخطوط بمجموعة
األعداد يف ٤ تمثيل يف أكرب بصورٍة ،٣ إىل ١ من الكميات تمييز سهولُة وتتضح عدِّها. دون
وبشكٍل مختلفة بطريقٍة تُعاَمل و٣، و٢ ١ سيما ال الصغرية، األعداد إنَّ .IV الرومانية:

األخرى.11 الكميات بجميع مقارنًة مبارشًة، أكثر
مجرد هي الرومانية، األعداد يف الصغرية الكميات تُمثِّل التي البسيطة الرموز إنَّ
الكلمات ويف النحوي العدد أنظمة يف بأِرسه العالم يف نالحظها التي األنماط عىل آَخر مثاٍل
يف التفكري من تُمكِّننا البرشية العصبية الفسيولوجيا إنَّ الصغرية. الكميات تُمثِّل التي
امَلعنية، لألنماط البديلة والتفسريات فطرية. بصورٍة عنها والتحدُّث الصغرية الكميات
انتشاًرا أكثر هي مثًال، الصغرية الكميات أنَّ عىل ُمقِنع دليٍل من فما اليشء؛ بعض ُمعِضلة
تجعلنا الفطرية العددية تنا حاسَّ أنَّ عىل دليًال نملك أنَّنا غري للبرش، الطبيعية البيئات يف

الصغرية. الكميات تمييز يف أفضل
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ع. التنوُّ غزيُر النْحوي العدد بأنَّ انطباٌع املرء لدى يتولَّد العالم، لغات يف البحث عند
أنَّ غري متنوعة، أشكاٍل يف يأتي النحوي فالعدد تماًما؛ بخاطٍئ ليس االنطباع وهذا
النحوي. العدد يها يؤدِّ التي الوظائف يف املشرتكة مات السِّ بعض ح يوضِّ األدق ص التفحُّ
العصبية البيولوجية طبيعتنا هو املشرتكة مات السِّ هذه وجود يف السبب أنَّ واألرجح
بسبب توَجد العالم، لُغات يف األعداد مفردات يف الشائعة األنماط أنَّ ِمثلما وذلك األساسية،

البيولوجية. طبيعتنا بشأن األساسية الحقائق

خاتمة

بينما سيارتنا يف الخلفي املقعد يف جالًسا بعُد، عاَمني العمر من يبلُغ لم الذي ابني، كان
كي فريجينيا جزيرة يربط جرس — كوزواي» «ريكنباكر جرس إىل بها هني متوجِّ كنَّا
الجَرس، سيارتُنا اعتَلت وبينما الفريوزية. بيسكاين خليج مياه قاسًما «ميامي» بمدينة
وصاح: األفق، عىل املحيط إىل يمتدُّ الذي الخليج يف ًقا ُمحدِّ النافذة من يمينِه إىل ابني نظر
يمتدُّ الذي الخليج جزء عىل الوقت ذلك يف مركًِّزا اليسار، إىل رأسه أدار ثم [ماء] !water
متعجبًا: صاح املياه، من ُمنفصل جزء أنه عىل يبدو ما بوجود ومأخوذًا املدينة. ساحل إىل
الفْرق بعُد يفَهم لم طفل إىل بالنسبة ال؟ ولَِم مياه، اثنان مياه] [اثنان !Two waters
أنَّ غري تماًما، مفهوم التعبري ذلك فإنَّ الجمع، عن ة امُلعربِّ واألسماء املعدودة األسماء بني
مبكرة سنٍّ فمنذ أعمق. بصورٍة كاشٌف ابني، أصدره الذي بالحيوية امُلفَعم التعبري ذلك
من وغريها اإلنجليزية اللغة ُمتحدثو يُدِرك العاَمني، سنِّ قبل ذلك يكون ما وغالبًا للغاية،
يشءٍ من أكثَر إىل تُشري األسماء هذه كانت إذا األسماء جمُع عليهم يِجب أنه األخرى اللغات
اللغات إنَّ مبكرة. سنٍّ منذ الفْرق هذا تعلُّم يستطيعون األطفال أنَّ الواضح ومن واحد.
برباعة أدمغتنا معها تتعامل أهمية وهي النحوي، للعدد األهمية من كبريًا قدًرا تُعطي
ع يشجِّ الذي هو الفطري االستعداد هذا يكون أن ح امُلرجَّ ومن لذلك. فطريٍّا مهيَّأة ألنها

النحوي. للعدد العاملي االنتشار
األهمية، غاية يف أمر هو اللغات من العظمى الغالبية يف النحوي العدد وجود إنَّ
املاضية، األخرية العقود يف البرش. بها يتحدَّث التي اللغات ع بتنوُّ وْعينا مع سيما ال
ترتبط ال لُغات بتوثيق وقاموا العالم يف البعيدة الزوايا إىل اللغويات علماءُ وصل حني
اللغويات علماءُ أصبح وقد كبريًا. اختالًفا بينها فيما تَختلف قد اللغات أنَّ عَرْفنا ببعضها،
اللغات فبعض اإلنساني؛ التواُصل يف األبرز مة السِّ هو اللغات ع تنوُّ أنَّ اآلن يَعتقدون
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يستخِدم ال وبعُضها واألصفر، كاألحمر لوننَي بني تُميز ال وبعضها األزمان، تَستخِدم ال
ال قد للغاية قليل عدٍد سوى يَستخِدم ال اللغات وبعض واضحة، بطريقٍة الجملة فاعل
املائة، إىل يصل ما أخرى لغاٌت تَستخِدم قد بينما املعنى، ذات األصوات من العَرشة يتجاوز
الباحثني بعُض أصبح وقد كبرية، بدرجة وتختلف ع تتنوَّ اللغات إنَّ الكثري. ذلك وغري
التكيُّف عىل اللغات ُقدرة صغرية، بدرجٍة يعكس ع التنوُّ هذا أنَّ اآلن يعتقدون اللغات يف
أنَّ الزمالء بعض مع أجريتُه الذي الخاص بحثي (ويقرتح تدريجيٍّا. املختلفة البيئات مع
البيئية بالعوامل طفيًفا تأثًرا تتأثَّر بطُرٍق ر تتطوَّ اللغوية الصوتية األنظمة ِسمات بعض

الشديد.)12 كالقحط
القوية امليول بعض نجد فإننا الباِرَزين، التكيُّف عىل والقدرة ع التنوُّ ذلك من بالرغم
الفصل هذا يف رأيْنا وقد للكميَّات. معاملتها بكيفية يتعلَّق فيما العالم لغات يف تَظهر التي
مهووسة اللغوية فالقواعد العالم؛ لغات من العظمى الغالبية يف يوَجد النحوي العدد أنَّ
الكميات عن الدقيقة الصغرية الكميات تمييز عىل هذا هَوُسها يرتكَّز ما وغالبًا باألعداد،
الدماغية، ِبنْيَتَنا وظيفيٍّا يعكس النْحوي العدد فإنَّ الناحية، هذه ومن التقريبية. الكبرية
فقط. الصغرية الكميات بني الدقيق التمييز عىل قادرة لتكون ُمسبًقا زة ُمجهَّ تأتي التي

ال اللغات بعض أنَّ الحقيقة تبقى النحوي، للعدد املشرتكة الطبيعة من بالرغم
كل يف توَجد ال األعداد مفردات أنَّ عن الثالث الفصل يف ذَكرتُه ما مثل وذلك تستخِدمه،
األعداد دور لَفْهم َمْسعانا يف محورية قضيٍة يف النظر سنُقلِّب الخامس، الفصل يف اللغات.
األعداد مفرداِت أو النْحوي العدد البُرش يستخِدم ال حني يَحُدث الذي ما البرشية: قصة يف
التي العوالم بعض عىل نظرًة سنُلقي ذلك، بعد للكميَّات؟ الرمزية التمثيالت من غريَها أو

أعداد. بها توَجد ال
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الخامس الفصل

ُمعارصة عددية شعوبال

امُلتناِفرة األصوات عىل األدغال يف أستيِقظ كنُت صغري، طفل وأنا األحيان بعض يف
تعليقاٍت من دفقاٌت يعُقبها فردية أحاديث البعض: لبعضهم أحالمهم يَْروون ألشخاٍص
جماعة وهي «برياها»، باسم تُعَرف مجموعة هم امَلعنيون واألشخاص بالحماسة. تتَِّسم
أقرب إىل ويتحدَّثون يستيقظون أنهم عنهم ويُعَرف حال)، أي عىل إيلَّ (بالنسبة ُمذِهلة
بعض املمارسُة هذه تُزِعج األحيان، بعض ويف الليل. ساعات من ساعٍة أيِّ يف جريانهم
مثلما صغري ولٍد إىل فبالنسبة ذلك، من بالرغم يناموا. أن جاِهدين يحاولون الذي األغراب
مخاويف من َفت خفَّ الكبري، أُرستي كوخ يف صداها يرتدَّد التي األصواَت هذه فإنَّ كنت،
فعىل يقولون. مما قليًال إال أفهم لم وإن حتى َروعي من أَت وهدَّ باألدغال، امُلرتبطة الليلية
بما ُمنشِغلني وغري مطمئنِّني كانوا القرية أهل أنَّ عىل تدلُّ األصوات هذه كانت حال، أي
كانت التي القلق أسباب من خاليًة السحيق الليل هذا يف أصواتهم بَدت لقد يُقِلقني. كان
ضوضاء بعض تُقلقني كانت حني الشبكية أرجوحتي يف سكون يف ُمستيقًظا تُبقيني
النوم كان ما عادًة األحالم، ُرواة صوت عىل أستيقظ كنُت وحني املفهومة. غري الغابة

قصري. وقٍت بعد ثانيًة إيلَّ يتسلَّل
رحلٍة عن عبارة أُرستي فيها تَعيش كانت التي «برياها» قرية إىل الوصول طريق كان
الواحد، امُلحرِّك ذات سيسنا بطائرة ساعة ملدة رحلة أو األمازون، روافد عرب ُمتعرِّجة
ضيِّق هبوٍط َمدَرج عىل الطائرة بعجالت يَستقر وهو بالطيَّار تنتهي الرحلُة هذه وكانت
وقد األشجار. من البحر ذلك خضمِّ يف ُمختفيًا الطائرة اقرتاب قبل كان الُعشب، من
بل طفولتي، منذ كبرية بدرجٍة ثقافتها تتغريَّ فلم اليوم، حتى ُمنعِزلًة برياها قرية ظلَّت
يعيشون زالوا ما إنهم القرننَي. عىل يزيد ما قبل الربازيل أهل مع تواُصلهم بداية منذ
بعض يف عنها يتخلَّون كانوا للغاية متواِضعة بيوٍت يف النهر، حول صغرية عات تجمُّ يف
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موسم يف تظهر التي البيضاء النهر شواطئ عىل الخشب من ألواٍح عىل فينامون األحيان
محادثة وسط يف يكونون أنهم ويبدو الليل، ُمنتصف يف يستيقظون زالوا ما وهم الجفاف.

أحالمهم. من الِخرباِت يتشاركون إذ
هذه مع طفولتي من عديدة شهوًرا سنٍّا، منِّي األكرب وأُختاي ووالداي أنا قضيُت لقد
وهذه األمازون. إقليم قلب يف الثمار والتقاط جمع عىل تَعيش التي الصغرية املجموعة
طفولتي ذكريات فإنَّ العابرة، الليل مخاوف وبخالف عديدة، ألسباٍب ُمميَّزة الجماعة
معهم، الوقت بعض لنقَيض والداي أخذَنا لقد شاعرية. تكون أن وتكاد لطيفٌة عنهم
من بالرغم لإلنجيل. إنجيليَّني ُمرتِجَمني كانا إذ الوقت؛ ذلك يف عملهما من جزءًا ذلك وكان
املكان، ذلك إىل أُرستُنا أحَرضتْه الذي الوحيد الخارجي اليشء هو اإلنجيُل يكن فلم ذلك،
تَلقى إنها عنها البعض يقول قد التي األخرى الخارجية األغراض بعض نا أحَرضْ بل
أنقذَت التي الغربية األدوية ومنها أكرب، بدرجة لونها ويُفضِّ «برياها» أهل من أقلَّ اعرتاًضا
فعىل العادة؛ يف نجاًحا أقلَّ أجنبية أغراٍض إحضاُر كان لقد األطفال. من العديد حياة
كانت مثلما برياها، أهل حرية تُثري الخارجية الطعام ُمنتَجات معظم كانت املثال، سبيل
أحد سأََلنا لقد . وأُختيَّ أنا حريتي تُثري بعٍض رءوس من القْمَل بعضهم أْكِل يف عادتهم
التي وهي الدم، تُشبه مادًة ع نُوزِّ أن إىل حاجتنا يف السبب عن مرة ذات «برياها» رجال
أشار مرة، ذات السالطة نأكل كنَّا حني وكذلك طعامنا. عىل «الكاتشب»، اسم عليها نُطِلق
بطريقٍة النباتات أوراق نأكل بأنَّنا برياها أهل من اآلخرين املشاهدين بعض إىل آَخُر رجٌل
بجميع الغربية الرموز برياها أهل مع تَنجح لم التي للواِردات األخرى الفئات ومن غريبة.
األصليني، السكَّان مجموعات ُمعظم من العكس فعىل األبجدية؛ الحروف ومنها أنواعها،
والتي األعداد، أيًضا املرفوضة الواردات بني ومن لغتهم. بكتابة ني ُمهتمِّ غري برياها أهُل بدا

تماًما.1 الجماعة رفَضتْها
يف النوم إىل نذهب أن وقبل القرية، يف قضيناها التي الليايل هذه من الكثري يف
من زادوا وقد برياها، ألهل الحساب دروس يُعطيان والداَي كان الشبكية، األرجوحات
الجيِّدة الواردات أنواع أحد تقديم خالل من الدروس هذه يف القرية أهل مشاركة ُمستويات
الغاز مصابيح من املنبعث للحرشات، الجاذب الوَهج وعىل الفشار. نظرهم: يف املطلوبة
ماييس نهر طول عىل امُلمتدَّة الطبيعة عنارص عىل يُطلُّ والذي أُرستنا، كوخ يف املوَّزعة
املحاوالت هذه أنَّ اتَّضح وقد األصلية. بلَُغتهم الحساب الجماعة هذه تعليم حاَوال األسود،
تفتِقر البرياها لغة أنَّ هو منها األبرز السبب ولعلَّ األسباب؛ من متنوعة ملجموعٍة تنَجْح لم
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فإنَّ أخرى، لثقافٍة عدديٍّا نظاًما الثقافات إحدى تتبنَّى فحني محدَّدة؛ أعداٍد أي وجود إىل
تقدير، أقل عىل األعداد بمفردات باملقصود وعٍي عىل يكونون امُلتبنَّاة الثقافة هذه أفراد
األعداد مفردات عىل ذلك ينطبق وال تماًما. غريبًة األعداُد كانت فقد البرياها حالة يف أما
دقيقة مفرداٍت وجود عىل بل فحْسب، تدريسها يُحاوالن والداي كان التي الربتغالية
تُشري التي املحدَّدة الكميات ُمعظم تمييز عىل ينطبق كان أنه ذلك من واألهمُّ لألعداد،

إليها.
حني برياها أهل من الباِلغون يُواِجهها التي الصعوبة كانت صغريًا ولًدا كنُت حني
كان ألنَّه يل؛ ُمحريًا األمر ذلك كان كبرية، وبدرجة كثريًا. ني تُحريِّ األعداد، تعلُّم يُحاولون
فما التعلم؛ يف ما صعوبٍة من يُعانون أفراًدا ليسوا هؤالء أنَّ الصغري لوعيي حتى واضًحا
ذاك، حني يُواجهونها كانوا التي الصعوبة يُفرسِّ األفراد هؤالء بني واضح وراثي خلٍل ِمن
البرياها أفراد فإنَّ ذلك، عىل عالوًة األعداد. بتعلُّم األمر يتعلق حني يواجهونها، زالوا وما
ب أتعجَّ كنُت فقد وبالفعل، الصعوبة. هذه مثل يواجهون ال خارجية ثقافٍة يف نَشئوا الذين
من جزءًا بأنَّ شكَّ وال األخرى. الجوانب من العديد يف األفراد لهؤالء اإلدراكية الرباعة من
فقد بالهيِّنة؛ تكن لم زته حفَّ التي التجِربة لكنَّ ِسنِّي، حداثة إىل يُعزى كان ب التعجُّ هذا
طريقي أضلُّ كنُت وقد الغابات، يف وأتبَُعهم البرياها، أطفال مع ألعُب ( أختيَّ (مثل كنُت
منِّي، أفضل مك السَّ يَصطادون وهم أشاهدهم كنُت األحيان. بعض يف دونهم بالفعل
أنهم أشُعر كنُت فقد عامة، وبصفٍة أفعلها. أن أستطع لم بطُرٍق الفاكهة موارد ويُميزون
بالرغم بيئتهم. يف األهمية غاية يف كانت التي الذهنية املهارات من العديد يف يُباَرْون ال
من األفضَل أنا كنُت املصابيح، ضوء عىل يُقام الذي العابر الحساب درس ففي ذلك، من

الكبار. من حتى أفضل بينهم،
والثقافية اللُّغوية الحواجز بعُض تِقف الذين الوحيدين هم األشخاصليسوا هؤالء إنَّ
الكيلومرتات مئات بُعد عىل جماعة تُوَجد وبالفعل الحساب. ملبادئ اكتسابهم وبني بينهم
كبرية قبيلًة كانت وقد موندوروكو، قبيلة ُمماثلًة؛ صعوباٍت واجَهت قد الرشق، باتجاه
األمازون. لنهر رئيٌس رافٌد وهو تاباجوس، نهر أعىل يف تَعيش السابق، يف ُمحاربة
والبعض عرش، التاسَع القرن أواخر خالل املطَّاط باستخراج العمل يف القبيلة هذه بدأَت
من كبرية كميٍة استخراج من تمكَّنوا الجادِّ العمل ومع اآلن. حتى بذلك يقومون يَزالون ال
بالرغم املايض. القرن من األول الجزء يف األمازوني املطاط ازدهار أْوج يف سيما ال املطَّاط،
إىل التِّجارة بمهاراِت يتمتَّعون «ال هيمينج: جون املؤرِّخ يُشري مثلما كانوا فقد ذلك، من
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الحساب. قواعد يَفهمون يكونوا لم إنهم إذ ِخداعهم؛ السهل من كان وقد محِزنة، درجٍة
وقد الربح، أضعاف بأربعة البضائع بعَض نهري) (قارب «ريجاتو» تجار لهم باع لقد
وصفٍة دون تُباع والتي الفائدة، عديمة األدوية وبعض الكاشاسا رم البضائع هذه من كان

املطاط.»2 ثمن بالطبع بَخسوهم لقد الطبيب. من
كيفية يف كبريًا اختالًفا تختلف اللغات أنَّ والرابع الثالث الفصَلني يف رأيْنا لقد
عدٍد توليَد لها تُتيح عددية أنظمًة تستخِدم اللغات فبعض العددية؛ للمفاهيم ترميزها
فاعلية. أقلَّ أنظمًة تستخِدم اللغات من العديد أنَّ غري الكميات، مصطلحات من نهائي ال
تُمثِّل وربما األخرية، الفئة هذه يف تُصنَّفان البرياها ولُغة املوندوروكو لغة بأنَّ شكَّ وال
مصطلحات أي ن تتضمَّ ال منطوقة لغة فهي ًدا؛ تشدُّ األكثر الحالَة بالتحديد البرياها لغة
أول إنَّ فَحْسب. بالرواية منقول بزعٍم ذلك وليس «واحد»، للعدد حتى وال لألعداد، ُمحدَّدة
إيفريت، دانييل والدي هو للغة، الالعددية الطبيعة إىل البحثي املجتمع اهتمام لَفت َمن
العديُد األمر هذا عىل تعليقاته عن نتَج وقد باحثًا.3 وأصبح التبشريي، عمله عن تخىلَّ الذي
ال اللغة كانت إذا ما ليختربوا وغريهم النفس علماء من العديُد أجراها التي التجاِرب من
األخصائيون بها قام التي التجاِرب إحدى املثال سبيل عىل فلنتناول ال. أم بالفعل عددية
البرياها أفراد عىل ُعِرض التجِربة هذه يف تقريبًا. سنواٍت عْرش قبل النفسيُّون اللغويُّون
تُمثِّلها التي الكمية اسم يَذكروا أن منهم ُطِلب ثم الخيط، من ُكراٌت األشياء؛ من مجموعٌة
لإلشارة hói كلمَة التجربة هذه يف املشاركون عَرش األربعَة األفراد واستخدم املجموعة.
وهو صغري»، مقدار أو «حجم هي الكلمة لهذه ُممِكنة ترجمة وأفضل واحد، يشء إىل
كمية أقل عن يُعرب الذي التايل واملصطلح اللغة. يف كمية أقلِّ عن يُعربِّ الذي املصطلح
النغمة يف االختالف وهذا امُلتحرِّك، الحرف نغمة يف إال hói عن يختلف ال الذي hoí هو
أنَّ إىل نُشري أن فعلينا ذلك، من بالرغم بضعة». أو «قليل إىل تقريبًا الكلمة معنى يُغريِّ
امَلعنيَّة. للدراسة التجريبية النتائج من اتَّضح ما وهو hoí معنى إىل يمتدُّ hói معنى
أن عرش األربعَة املشاركني من فيها ُطِلب التي الحاالت بخالف أنَّه الباحثون اكتشف لقد
االختالفات بعض ظهَرت الخيط، من واحدة ُكرة كمية عن يُعربِّ الذي املصطلح يَذكروا
لكنَّ الحاالت، معظم يف hoí الكلمة استُخِدَمت وقد أكرب، كميَّات تسميُة منهم ُطِلب حني
ال األخرية الكلمة أنَّ ح يوضِّ (مما hói كلمة استخدموا قد امُلتحدِّثني بعض أنَّ الغريب األمر
أيًضا. ُمختِلطة النتائُج جاءت ثالثة، العدد إىل وبالنسبة فحسب). «واحد» العدد عن تُعربِّ
hoí إىل hói استخدام من االنتقال لكنَّ hoí استخدام قلَّ الكمية زيادة مع أنه والواقع
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«نجمع حرفيٍّا وتعني «الكثري» تقريبًا تعني التي الكلمة (وهي baágiso إىل hoí ِمن ثم
يؤدُّون الذين اإلنجليزية اللغة ُمتحدِّثي فإنَّ ذلك، من العكس وعىل تدريجيٍّا. كان مًعا»)
two ويَستخدمون واحد، يشءٍ عىل للداللة one كلمة سوى يَستخِدمون ال املهمَة هذه

وهكذا.4 … أشياء ثالثة عىل للداللة three ويَستخِدمون شيئنَي، عىل للداللة
الكلمات أنَّ إىل تُشري وهي أخرى، تجريبية دراساٌت تَْدعمها إذ مهمة؛ نتيجة إنَّها
املصطلحات فهذه دقيقة؛ أعداًدا األمر واِقع يف ليست البرياها لغة يف باألعداد الشبيهة الثالث
[زوجان a couple of أو [بضعة] a few نَستخدم مثلما فَحْسب، تقريبي بمعنًى تُستخَدم
يمتلكون ال البرياها ُمتحدِّثي فإنَّ اإلنجليزية، ُمتحدِّثي من العكس وعىل اإلنجليزية. يف من]
إىل تَفتِقر حتى إنها عددية، ال لغة البرياها لغة إنَّ .two أو three مثل دقيقًة بدائَل
البرياها لغة يف ُمذِهلة ِسمة إنها الرابع؛ الفصل يف ناقشناها التي النْحوي العدد اختالفات
اليومية، خربتهم يف الدقيقة األعداد يَستخدموا أالَّ اختاروا لقد أعم: بصورٍة وثقافتها
غري بطرٍق ُمعظمها يَستخِدمون فهم األعداد، تستخِدم املوندوروكو قبيلة أنَّ من وبالرغم
من فريٌق ح وضَّ ،٢٠٠٤ عام «ساينس» مجلة يف ت نُِرشَ مهمة دراسة ففي كذلك. دقيقة
معاٍن لها أيًضا هي اللغة، تلك تَستخِدمها التي األعداد مفردات معظم أنَّ اإلدراك علماء

ُمحدَّدة.5 غري
يَزال ال الجماعات، هذه بني الدقيقة األعداد الستخدام الثقافية امُلعوِّقات يف السبب إنَّ
العددية األنظمُة تَنتِرش ما فعادًة اعتيادية؛ غريُ املعوقات هذه صالبة لكنَّ للجدل، محالٍّ
مثلما الثقافة، خارج من أفراٍد مع طويلة لفرتٍة التواُصل بعد سيما ال الثقافات، بني
الثقافاُت تواجه حني أخرى، وبعبارٍة األصليِّني. السكَّان من الجماعات هذه مع حَدث
عادًة فإنها الكميات، عن تُعرب التي الكلمات من أكرب عدًدا تَستخِدم أخرى مجموعاٍت
الكلماُت هذه عنها تُعربِّ التي املفاهيم حتى أو كلَّها، أو الكلمات هذه بعض تستعري ما
النزعة هذه إىل ونظًرا ا. جدٍّ مفيدة األعداد ألنَّ مفهوم؛ أمر االستعارة وهذه األقل. عىل
العددية األنظمة تتبنَّ لم الثقافات بعض أنَّ امُلفاجئ من يكون فقد كثريًا، نالِحظها التي
من تُواِجُهه قد عما النظر بغضِّ بها، التَقْت التي الجماعاُت تستخِدمها التي الشاملة
البرياها ظلَّت فقد ذلك، من بالرغم الخاصة. حاالتهم يف األنظمة هذه استخدام يف صعوبٍة
حدٍّ إىل عددية ال ثقافاٍت أو عددية، ال ثقافاٍت األخرى الثقافات من وبعٌض واملوندوروكو
ومثلما الحالتنَي.) ِكْلتا يف الوضع ذلك تغريُّ إىل اآلن تُشري اإلشارات بعض أنَّ (غري كبري.

متغلغلة. آثاٌر له االختيار هذا فإنَّ الحًقا سنرى
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الغابة يف إجاباٍت عن البحث

أحُد ح وضَّ ،٢٠٠٤ عام «ساينس» مجلة يف أيًضا ونُِرشت كبري، بذيوٍع َحِظيَت دراسٍة يف
األعداد مفردات غياب أنَّ التجربة، خالل من بيتسربج جامعة من النفس علم يص ُمتخصِّ
وقد الكميات. بني التمييز عىل أفرادها قدرات عىل عميقة آثاٌر له البرياها، ثقافة من
فيهما زار َصيَفني مدار عىل التجريبية املهام من سلسلًة جوردون بيرت النفس عالم أجرى
واضحة بطريقٍة املهام، هذه نتيجُة أثبتَت وقد . والَديَّ بمساعدة ذلك وكان البرياها، قرية
يف صعوبًة يجدون البرياها أفراد أنَّ وهو الوقت، لبعض األقاويل َمثار كان أمًرا وُمتكررة،
أجراها التي التجاِرب كانت عديدة، نواٍح ومن ثالثة. عىل تَزيد التي الكميات بني التمييز
مع الذِّكر سالفِة الدروس يف تنفيذها والداَي حاول التي التجاِرب بعض تُشِبه جوردون

العرشين.6 القرن من الثمانينيَّات بداية يف الجماعة هذه أفراد
كان ما غالبًا جوردون، دراسة نْرش عْقب البرياها إىل ه ُوجِّ الذي االنتباه َموجة ويف
األحيان. بعض يف للغاية مشوَّهة أو دقيقة، غري بصورٍة األشخاص هؤالء تصويُر يتمُّ
العرص أيام إىل عودة الرجعية، حياَة البعض إىل بالنسبة يُمثِّلون أصبَحوا حال، أي فعىل
يف يُواِجهونها التي الصعوبة أنَّ البعُض واقرتَح الالعددي. العرص من وبقايا الحَجري،
هو السبُب يكون فربما بينهم، فيما األقارب زواج إىل تعود ربما الحسابية املفاهيم تعلُّم
تماًما خاطئٌ التفسريَين وكال السكاني. امُلختنق بسبب ظهَرت قد يًة متنحِّ جيناٍت، أو جينًا،
هي جوردون دراسة من نستخلصها أن يُمِكننا التي الوحيدة املنطقية فالنتيجة بالطبع؛
يَستخدموا أال اختاروا وقد الثمار، والتقاط الصيد عىل تَعيش جماعة هم البرياها أهل أنَّ
ولكي األداة. هذه تُقدِّمها التي اإلدراكية املزايا يَستخدمون ال فهم لذلك، ونتيجًة األعداد،
وكذلك جوردون، دراسة نتائج نَدُرس أن علينا يجب أفضل؛ بصورٍة التفسري هذا نَفهم

أعمايل. ذلك يف بما عليها، الالحقَة اآلخرين أعمال
مثلما عامة. بصفٍة لألعداد البرش إدراك كيفية عن ُمقدِّمة سنَعرض البداية، يف لكنَّنا
من وبالرغم ِحسابيَّتنَي. تنَي» «بحاسَّ فطريٍّا مزوَّدون البرش فإنَّ الرابع، الفصل يف أوضْحنا
تتَّسمان الوراثيَّتنَي، الِهبتنَي هاتنَي أو الُقدرتنَي هاتنَي أنَّ يَرْوا لن الباِلغني من العديد أنَّ
باستخدام التفكري ملرشوع أساسيَّتان فإنهما لبساطتهما، نظًرا الحسابية، بالطبيعة
الكميات، تقدير عىل الفطرية ُقدرتنا وهي التقريبية، العددية ة الحاسَّ أوًال: لَدينا األعداد؛
بني الكبرية الفروق تمييز من يُمكِّنهم وهو النظام، بهذا يُوَلدون البَرش أطفال أنَّ ويبدو
يُميِّزوا أن الوالدة حديثو األطفال يَستطيع السادس، الفصل يف سنرى فِمثلما الكميات؛
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من ثيابهم ماييس، نهر روافد أحد يف يَسري تقليدي زورٍق يف البرياها من أرسة :1-5 شكل
.٢٠١٥ عام املؤلِّف التقاط من الصورة الخارجي. العاَلم من القليلة الواردات

العمليات إجراء يستطيعون فهم ُعنًرصا، عرش وستَة عنارص ثمانية بني املثال سبيل عىل
الحسابية القدرات ثاني وأما الكبرية. بالكميات يتعلَّق فيما تقريبي، بشكٍل الحسابية
أقل، أو ثالثٍة يف امُلتمثلة للكميات الدقيق التمييز عىل قدرتهم فهي البرش: لدى الفطرية
يشءٍ بني يُميِّزوا أن يَستطيعون األعمار جميع من البَرش أفراد جميع فإنَّ أخرى، بعبارٍة
إىل أُشري سوف الكتاب، هذا ويف واحد. ويشءٍ أشياء ثالثة بني وكذلك وشيئنَي، واحد
التقريبية. العددية ة بالحاسَّ ُمقارنتها لسهولة الدقيقة؛ العددية ة الحاسَّ باسم القدرة هذه
بالتوازي، األشياء من الصغرية املجموعات تتبُّع يف ة عامَّ بصفٍة تساعد أنها إىل (ونظًرا
التفرُّد «نظام أو الهدف» امللف «نظام باسم النفس علم مجال يف إليها يُشار ما فعادًة
هاتنَي عن كبري بشكٍل املسئولة املنطقة فإنَّ الرابع، الفصل يف ذكرُت ومثلما املتوازي».)

الجداري. الفص داخل الثَّْلم منطقة هي أدمغتنا، يف تنَي الحاسَّ
يف مؤكًدا أصبح قد امُلختلفتنَي، البدائيَّتنَي الِحسابيَّتنَي الُقدرتنَي هاتنَي وجود إنَّ
يَستطيع ِلَم ُمحرية: أسئلة أمامنا يَطرح يزال ال بوجودهما الوعي أنَّ غري الحايل، الوقت
وما مًعا؟ بينهما نجمع وكيف الُقدرتنَي؟ هاتنَي بني الجْمَع األخرى األنواع دون البرش
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التي الكبرية، الكميات إىل الصغرية للكميَّات الدقيق اإلدراك هذا نْقل من يُمكِّننا الذي
لهذه أساِسيَّتان إجابتان توَجد عامة، وبصفٍة تلقائيٍّا؟ التقريبية العددية ُة الحاسَّ تُعالجها
الُقدرتنَي هاتنَي فإنَّ له وَوْفًقا الفطري، ه التوجُّ إجابة هي األوىل اإلجابة امُلتشاِبهة؛ األسئلة
لهذا وَوْفًقا البرشي. الدماغ عمل كيفية هي ببساطة تلك ألنَّ البرشي؛ الدماغ يف ُمدَمجتان
العددية ة والحاسَّ الدقيقة العددية ة بالحاسَّ الوراثية شفرتنا يف نُزوَّد لم فإنَّنا املنظور،
ما. بطريقٍة تدريجيٍّا مًعا استخدامهما عىل بالُقدرة أيًضا ُزوِّْدنا بل فحْسب، التقريبية
يف ُمثبَّتة األعداد أنَّ هي نوُعنا بها يَتميَّز التي مات السِّ إحدى أنَّ أخرى: بعبارٍة هذا ومعنى
بعضهما عن تختلفان و٦، ٥ مثل كميتنَي أنَّ رنا تطوُّ مدار عىل تلقائيٍّا نُدِرك وأنَّنا أدمغتنا،
فإنَّ اإلدراك، هذا تُيرسِّ قد و«ستة» «خمسة» مثل التسميات كانت إن (وحتى البعض.
وهي ثقايف، ٍه توجُّ ذات فهي امُلحتملة الثانية اإلجابة أما غيابها.) يف ممكٌن نفَسه اإلدراك
لألعداد تعرَّضوا إذا إال الفطريَّتنَي، الرياضيَّتنَي الُقدرتنَي بني الجمع يتعلَّمون ال البَرش أنَّ
البرش أنَّ التفسري هذا مثُل ويَفرتض عددية. لغًة ِثهم وتَحدُّ عددية ثقافٍة إىل انتمائهم بعد
الثقافية الرموز يتعلمون حني إال ،٣ من األكرب الكميات بني بدقٍة التمييَز يتعلمون ال

األعداد. مفرداِت يتعلَّمون حني أي امُلحدَّدة، الكميات إىل ترمز التي املشرتكة
البرش؛ به يتميز الذي العددي اإلدراك نشأة بشأن امُلحتمَلني التَّفسريَين هذَين إنَّ
يف البَرش نشأة مع أنه ع يَتوقَّ التفسريَين فِكال كبرية. بدرجٍة ُمتماثلة عات توقُّ إىل يان يؤدِّ
من األكرب الكميات بني الدقيقة الفروق إدراك مهارَة يكتسبون سوف عددية، مجتمعات
واضحة أدلٍة تقديُم ظلَّ فقد عددية؛ العالم ثقافات من العظمى الغالبية أنَّ إىل ونظًرا .٣
لهذا امُلؤيِّدين أحد يقرتح فقد الوقت. لبعض صعبًا أمًرا تلك أو الفرضية هذه تدعم
،٣ من األكرب الكميَّات بني التمييَز يُتِقنون ال األطفال أنَّ املثال، سبيل عىل الثقايف، التفسري
العدَّ نتعلَّم بأننا الفطري ه التوجُّ لفرضية املؤيدين أحد يَحتجُّ وقد العد. يتعلَّمون حني إال
استخدامها يمكن التي الطُرق ومن املهمة. هذه ألداء الكافية بالدرجة أدمغتنا تنمو حني
يَعيشون الذين اء األصحَّ البالغني من مجموعٍة من بيانات تقديُم املسألة عىل الضوء إللقاء
أو األعداد مفرداِت تَستخدم ال كانية السُّ الجماعات إحدى كانت فإذا عددي. غري مجتمع يف
بدقة، الكميات معظم بني التمييَز أفراُدها سيتعلم فهل العددية، الثقافة أشكال من غريها
إنَّ الدماغي؟ جهازنا يُوفرها التي األبسط التقريبية ة الحاسَّ عىل استخدامهم يقترص أم
اإلجابة أما الفطري، للتفسري كبريًا دعًما تُقدِّم سوف األول السؤال عن باإليجاب اإلجابة

الثقايف. للتفسري كبريًا دعًما تُقدِّم فسوف الثاني السؤال عن باإليجاب
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أُجِريَت التي باملوضوع، امُلتعلقَة الدراساِت فإنَّ االعتبار، يف املسائل هذه وضع ومع
الكميات بني التمييز عىل األفراد هؤالء قدرة إبراز عىل ركَزت قد البرياها، سكان عىل
تمييز مهام من مجموعٍة من جوردون دراسة تكوَّنت غيابها. إبراز أو بدقة، ٣ من األكرب
اإلجابَة هو املهام هذه من الهدُف وكان قريتنَي، يف البالغني عىل أجراها وقد الكميات،
ال ثقافٍة إىل ينتمون الذين اء األصحَّ الباِلغون األفراد يتمكن هل األسايس: السؤال هذا عن
دوًما يمكنهم هل منتظمة؟ وبصورة بدقة ٣ من األكرب الكميات بني التمييز من عددية
يَكونوا لم وإذا و٤؟ ٥ بني حتى أو و٩، ٨ بني أو عنارص، و٧ عنارص ٦ بني التمييز
ال أسايس، أمر األعداد ومفردات العدِّ معرفة أنَّ إىل يُشري سوف ذلك فإنَّ يستطيعون،

الكميات. من العظمى الغالبية بني التمييز ملجرد بل فحْسب، للرياضيَّات
املهام، ِفئتَِي إحدى ويف واسعتنَي، فئتنَي إىل تنقِسم التجريبيُة جوردون مهامُّ كانت
عىل أمامهم املوضوعة لألشياء مطابًقا عدًدا يُقدِّموا أن التجِربة يف املشاركني من يُطَلب
كانت وقد السطح، ذلك عىل األشياء من نفِسه العدد وضع خالل من وذلك األسطح، أحد
يف البطاريات هذه استُخِدمت وقد .AA بالحجم صغرية جافًة بطارياٍت امُلستخَدمة األشياء
أمام يُوَضع كان الخط»، «مطابقة يف امُلتمثلة األساسية املهمة ويف املهام، من مختلفة أنواٍع
وكانت متساوية، مسافاٍت بعضها عن تبُعد التي الجافة البطاريات من خطٌّ املشاركني
مجموعة لكنها مجموعة، أنها يُفَهم لكي البعض من بعُضها قريبًا تُوَضع البطاريات
من نفَسها الكمية يَضعوا أن ذلك بعد املشاركني من يُطَلب وكان منفصلة. عناَرص من
أوًال أمامهم املهمة تمثيل بعد وذلك األصيل، للخط موازية مصفوفٍة يف ة الجافَّ البطاريات
املجموعة؛ هذه بني أُجِريَت التي بالكميات امُلتعلقة املهام جميع عىل ذلك (وينطبق بدقة.
«امُلطابقة مهمة يف لبس.) أي من للحدِّ وذلك أوًال، التجاِرَب الباحثون ذ يُنفِّ ما فدائًما
من كان وقد البطاريات، من خطٍّا يَصنعوا أن أخرى مرة املشاركني من ُطِلب امُلتعامدة»
أُديَر الحالة هذه يف لكنه أمامهم، املعروض األصيل للخط ُمساويًا العدد يكون أن املفرتَض
يف الحال هي مثلما األصيل للخط موازيًا يكون أن من بدًال (وذلك درجة. تسعني بمقدار
«العرض مهمة وهي الصلة، ذات األخرى املهام إحدى ويف األساسية.) الخط ُمطابقة مهمة
خطٍّا يَصنعوا أن منهم وُطِلب البطاريات، من خطٌّ املشاركني أمام ُعِرض ُموَجزة»، لفرتة
ويف أمامهم. من األصيل الخط إخفاء بعد ذلك لكنَّ البطاريات، من نفسها الكمية من
حوا يَوضِّ أن املشاركني من املطلوب كان جوردون، استخدَمها التي املهام من الثانية الفئة
جوردون كان املثال، سبيل فعىل ولهذا، وعاء؛ يف املوضوعة األغراض من لكميٍة إدراكهم
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(كان املشاركني. أمام األخرى ِتْلو واحدًة يضعها وكان معِتمة، ُعلبة يف الَجْوز بعض يضع
يستطيعون يكونوا لم لكنهم منظورهم، من العلبة جانب رؤية يستطيعون املشاركون
عىل األخرى ِتلَو واحدًة نفِسها الَجوز حبَّات بإزالة ذلك بعد قام وقد بداخلها.) ما رؤيَة
هناك كان إذا ما حوا يُوضِّ أن منهم يُطَلب كان حبٍَّة كل إزالة وبعد املشاركني، من َمرأًى

ال. أم بالعلبة جوز أي
النظر بْرصف البرياها، أهل إجابات يف واضح نَمٌط ظهر لتجاِربه، جوردون إجراء مع
صعوبًة يواجهون كانوا البرياها أهل إنَّ القول وُموَجز املهمة. يف امُلحدَّدة الطلبات عن
إال الصعوبة هذه يَِجدوا لم أنَّهم هو األهم األمر أنَّ عىل الكميَّات، بني التمييز يف ملحوظة
يَصنعوا أن املثال سبيل عىل املشاركني من يُطَلب كان فحني ثالثة؛ من األكرب الكميات يف
كان يَصنعونه كانوا الذي الخط فإنَّ الكمية، يف آخر خطٍّا يُطابق البطاريات من خطٍّا
الخطُّ كان فحني ذلك، من بالرغم .٣ أو ٢ أو ١ الكمية هذه كانت إذا دائًما، األول يُطاِبق
يزداد عدُدها وكان اإلجابات، يف األخطاء ظهور بدأ أكثر، أو بطاريات ٤ ن يتضمَّ األوَّيل
مهمة يف لذلك ُمشاِبه نَمٌط ظهر وقد عليهم. تُعَرض التي البطاريات عدد زيادة مع َطرديٍّا
املهمة يف زادت قد األخطاء أنَّ غري وجيزة، لفرتٍة العْرض مهمة وكذلك املتعاِمدة، املطابقة
أكرب. صعوبٍة من املهام هذه طبيعُة تحِمله ملا نظًرا بالطبع مفاجئًا ذلك وليس الثانية،
وقد فائقة، صعوبًة الالعددية اللغة هذه ُمتحدِّثو واجه العلبة، يف الجوز وضع اختبار ويف
أخرى، وبعبارٍة البداية. يف العلبة يف ُوِضع الذي الجوز عدد لزيادة تبًعا أخطاؤهم زادت
يف الكميَّات ُمطابقة عىل قاِدرين كانوا البرياها أهل أنَّ إىل جوردون نتائُج أشارت فقد
لونها يُسجِّ التي العنارص هذه كميُة تَزيد أال رشَط ودقيق؛ متكرٍِّر بشكٍل وذلك عقولهم،
بالظهور األخطاءُ بدأَِت فقد الثالثة، عىل تَزيد التي الكميَّات يف أما ثالثة. عن عقولهم يف
التماثُيل، التقدير أو التقريب عىل االعتماد من نَمًطا إجاباتُهم عكَست لقد ع. ُمتوقَّ هو كما

الكميات. بني الدقيق التمييز ال
الحظ قد جوردون إنَّ بل عشوائية، تكن لم البرياها أهل بها قام التي األخطاء إنَّ
التي املعتادة األخطاء ِنطاق وبني أمامهم املعروضة زات امُلحفِّ عدد بني واضًحا ارتباًطا
متوسط كان عليها، االختبارات أُجِريَت التي الكبرية الكميات إىل فبالنسبة بها؛ يقومون
امُلستهَدف العدد زاد كلما أي ُمتناِسب، بشكٍل يَزداد الصحيحة اإلجابات عن االنحراف
الذي السبب عن تتساءل وقد للغاية.7 ُمنتظمة العالقُة هذه كانت وقد األخطاء. زادت
أنَّ والواقع بُمناقشتنا. للغاية لة الصِّ وثيَق البرياها ألهل الخاطئة اإلجابات نَمط يجعل
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كانوا البرياها أهل أنَّ إىل تُشري جوردون الحَظها التي العالقة أنَّ أولهما سببنَي؛ لذلك
فوا يتوقَّ لم فهم عقولهم؛ خالل من يُشاِهدونها، التي الكميات يُطاِبقوا أن بالفعل يحاولون
اإلجابة نون يُخمِّ كانوا هم وال ثالثة، عن تَزيد الكميات كانت حني ببساطٍة املحاولة عن
تُشري العالقة أنَّ من بالرغم أنَّه هو الثاني والسبب املثال. سبيل عىل َسِئموا ألنهم عشوائيٍّا
أنهم الواضح فمن عقولهم، يف أشياء من عليهم يُعَرض ما كميات يُصوِّرون كانوا أنهم إىل
يف بها سنتنبَّأ التي نفُسها الطريقة هي وتلك فحْسب. تقريبية بطريقٍة ذلك يفعلون كانوا

فطريٍّا. البَرش بهما ُزوِّد قد اللَّتنَي العدديتنَي تنَي الحاسَّ عن نعرفه ما ضوء
وهي واضحة؛ صورًة البرياها من جَمْعناها التي األولية النتائُج هذه لنا رسَمت لقد
ثالثة، عن تَزيد التي الكميات بني التمييز مجرد يف صعوبًة يجدون األشخاَص هؤالء أنَّ
فإنهم وباملثل، التقدير. عىل تعتمد بطريقٍة يفعلونه أنهم غري ذلك، ِفعل يستطيعون وهم
إليه يفتقرون البرياها أهل أنَّ يبدو فما الصغرية؛ الكميات بني التمييز عىل تماًما قادرون
من بالرغم الوراثية، شفرتُنا إياُهما منَحتْنا التي الُقدرتنَي هاتنَي توحيد إىل الوسيلة هو
املحلية، بيئتهم يف نَجحوا فلقد الوراثية؛ الناحية من ا جدٍّ طبيعيُّون األشخاص هؤالء أنَّ
األقل، عىل قرون مدار عىل ماييس نهر بجوار الحياة َقيد عىل والبقاء التكيُّف من وتمكَّنوا
املهام أداء يف واضحة صعوباٍت من يُواجهونه فيما السبب ح يوضِّ سهل تفسرٍي ِمن وما
عددية ال لغًة يتَحدَّثون أنهم حقيقة إىل إضافًة الكميات، تمييز إىل تَستِند التي األساسية

عددية. ممارسات أيَّ ثقافتُهم ن تتضمَّ وال تماًما،
ُمؤرشِّ أنها عىل الكثريون إليها ونظر واسع، نطاٍق عىل جوردون نتائُج نُوِقَشت لقد

األساسية الرياضية املفاهيم بعض أنَّ يف امُلتمثلة النقطة تلك بشأن األوضح ولعلَّه واضح،
واالنتقال الثقافة خالل من ونكتسبها نتعلَّمها إنَّنا بل البَرش، لدى فطريٍّا لًة ُمتأصِّ ليست
الجهاز مكونات من ُمكوِّنًا ليست فهي بالوراثة، نكتسبها ال نتعلَّمها كنَّا وإذا اللُّغوي.

بأنفسنا. رناه طوَّ تطبيٍق يف ِسمٌة العقيل، برنامجنا من جزءٌ لكنها البَرشي، العقيل
الكثريون س تحمَّ فقد علمي؛ مرشوع أي يف أسايس مبدأ هي للتَّكرار القابلية وألنَّ
ِمن قليلة سنواٍت وبعد البرياها. أفراد بني جوردون عمل يُواِصلوا ألن اإلدراك علماء من
(من فرانك مايكل ومنهم اإلدراك، علماء من فريٌق قام البارزة ملقالته جوردون نْرش
ذلك. بفعل للتكنولوجيا) ماساتشوستس معهد (من جيبسون وتيد ستانفورد) جامعة
البرياها أهل يستخدمها التي املصطلحات أنَّ الفريُق هذا ح وضَّ سابًقا، ذَكْرنا وِمثلما
مقتًرصا عَملُهم يكن فلم ذلك، من بالرغم دقيقة. دالالٌت لها ليسْت الكميات، عن للتعبري
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ن تتضمَّ بل بالفعل، عددية ال ثقافة هي البرياها ثقافة بأنَّ للزعم التجريبيِّ التعزيز عىل
الخط، مطابقة سيما وال جوردون، أجراها التي التجريبية املهام من العديد تَكرار أيًضا
هذه إجراءُ أُعيَد إناء. يف الجوز حبَّات ووضع وجيزة، لفرتٍة والعْرض امُلتعاِمدة، واملطابقة
التي الُقرى عن تَبُعد وهي باي»)، أوه جي «آه (وتُنَطق Xaagiopai تُدعى قرية يف املهام
الباحثون استخدم وقد النهر. يف (بالزَّورق) أيام َمسريَة أبحاثه، جوردون فيها أجرى
تكون أن من تخوَّفوا إنهم إذ أجَرْوها؛ التي املطابقة تَجاِرب يف زات امُلحفِّ من ُمختِلًفا نوًعا
مهمٍة من جعل مما األحيان، بعض يف تدحرَجت قد جوردون استخدمها التي البطاريات
ُمنتِظمَة أخرى أشياءَ استخدموا منها وبدًال البرياها. أهل عىل صعوبة أكثَر بالفعل صعبة
املطاط، من فارغة وبالونات الخيط، من بََكرات يعرفونها؛ السكان لكنَّ أصلية، غريَ الشكل
أربعة إىل ُقدِّم تتدحرج. أن دون الطاولة عىل رأسيٍّا الخيط بََكرات وضُع املمكن ِمن وكان
أمامهم تَقع طاولة عىل موضوعة الخيط بكرات من كمياٌت البالغني البرياها أفراد من عرش
البالونات من لها املناظرة بالكمية الخيط بَكرات كمية يُمثِّلوا أن منهم وُطِلب مبارشًة،
مثال عىل بِعناية التجِربة َمت ُصمِّ فقد مختِلفة، زاٍت ُمحفِّ استخدام وبخالف املطاطية.
وجيزة، لفرتٍة والعْرض املتعاِمدة، امُلطابقة تجاِرب ويف جوردون. أجراها التي التجاِرب
ثَمَّ ومن تماًما؛ جوردون الحَظه مثلما البرياها أفراد أداءُ كان وعاء، يف الجوز حبَّات ووضع
ثالثٍة من األكرب الكميات بني التمييز يَستطيعون ال البرياها أهل أنَّ الباحثون استنتج فقد
بعد األشياء عدد يَستذِكرون حني أو اليشء َموضع تغيريُ عليهم يكون حني دقيقة، بصورة
األشخاص إىل بالنسبة تافهة املهام هذه مثل أنَّ بالذكر الجدير من وجيزة. لفرتٍة رؤيتها

اإلنجليزية. اللغة ُمتحدِّثي من كالباِلغني والعد، األعداد مفردات بمعرفة ون يُلِمُّ الذين
الذاكرة من االستعادة إىل الحاجة دون األساسية، الخط مطابقة مهمة حالة ويف
لنتائج تماًما مطابقًة فرانك فريق إليها ل توصَّ التي النتائُج تكن لم املادي، التدوير أو
تكوين إعادة من تمكَّنوا البرياها أفراد أنَّ االستثناءات، بعض مع وَجدوا، فقد جوردون؛
يف معروضًة البَكرات هذه كانت إذا دقيق، بشكٍل الخيط بَكرات من رأَْوها التي الكمية
بمثابة النتائُج هذه كانت وقد املهمة. مدار عىل الخط هذا برؤية للمشاركني وُسِمح خط،
أنه البحث فريُق واستخلص البرياها. ألهل العددي اإلدراك بشأن السابق للتفسري عَقبة
ُمعالجة عملية وتُيرسِّ إدراكية» «ِتقنية بمثابة تَعمل التي األعداد مفردات أهمية من بالرغم
الكميات تمييز عىل تقترص التي املهام يف رضوريًة ليست فإنها واستذكارها، الكميات
البرياها أفراد واجهها التي الصعوبة يُفرسِّ ربما بديًال سببًا الباحثون اقرتح وقد فحسب.
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كانت ربما بخط؛ خطٍّ مطابقة يف تتمثَّل التي جوردون، دراسة يف املهام أبسِط أداء يف
األفراد إدراَك الدحرجُة هذه َدت عقَّ وربما األحيان، بعض يف بالفعل تدحرَجت البطاريات

للكميات.
العمل هذا أقرأ وَجدتُني الرطبة، األمازونية األيام أحد ظهرية ويف ،٢٠٠٩ عام َصيف يف
السكان من أخرى مجموعٍة عىل األبحاث بإجراء أقوم كنُت بينما البرياها، عن الحديث
بأنَّ مقتِنًعا أكن فلم وزمالئه، فرانك بنتائج ُمقتنًعا كنُت أنني من وبالرغم األصليني.
بمساعدٍة جوردون تَجاِرب أُجِريَت فقد البطاريات؛ تدحُرج بسبب كانت جوردون نتائج
يف امليداني لبحِثه ين َ وُميرسِّ ُمرتِجَمني بمثابة كانا وقد األخرية)، الدراسة (مثل والَديَّ من
خالل الغابات إىل أحيانًا والَديَّ أتبع كنُت وألنَّني املايض. القرن من التسعينيَّات بداية
شاهدُت فقد املتحدة)، الواليات يف آنذاك نعيش كنا (لكننا ُمراهقتي من األوىل السنوات
يف صعوبًة يُواِجهون البرياها أفراد رأيُت ومثلما تَجاِربه. بعض يُجري وهو جوردون
فقد املصباح، ضوء بجوار تُقام كانت التي الدروس تلك يف للكميات األسايس التمييز
جوردون، عمل يف امُلستخَدمة امُلشاِبهة املهام يف الصعوبة من نفَسه القْدر يواجهون رأيتُهم
أعرف كنُت أنني ذلك من األهمُّ يكون وقد امُلستخَدمة. زات امُلحفِّ نوع عن النظر بْرصف
باقي عن تختلف كانت امُلتابعة، دراسة فيها أُجِريَت التي باي»، أوه جي «آه قرية أنَّ
الذي التجريبي العمل سبَقِت التي الشهور يف ُمهمة. ناحيٍة من األخرى البرياها ُقرى
العكس وعىل القرية. ألهل الحساب دروس بعض مادورا كاِرن أمي قدََّمت هناك، أُجري
بعض أحَرَزت فقد األساسية، العددية املفاهيم تدريس يف الفاِشلة السابقة املحاوالت من
تَعني التي xohoisogio مثل البرياها لغة من جديدة كلماٍت ابتكار إىل لجأَت حني التقدُّم
األساسية املبادئ بعض تعلَّموا قد القرية هذه يف األفراد بعض أنَّ وبدا اليد». أبناء «جميع

األقل. عىل الدروس تلك إىل جزئيٍّا يعود ذلك كان وإن الكميات، لتمييز
البرياها قرى من أخرى قرية إىل ُعدُت املشكلة؛ لهذه أفضل حلٍّ إىل ل أتوصَّ ولكي
هذا ثمرة كانت وقد .٢٠١٠ عام صيف يف أخرى مرة عدُت ثم أسابيع، بعدَّة ذلك بعد
من سلسلة هو كأبي، شديد بإتقاٍن البرياها لغة تتحدَّث التي أمي، مع أجريتُه الذي البحث
أُجِريَتا اللَّتان السابقتان التجريبيَّتان الدراستان إليه َلْت توصَّ ما معظم أيََّدت التي النتائج
األولية، جوردون لفرضية قاطًعا تأييًدا أيًضا النتائج هذه قدََّمت وقد البرياها. أفراد عىل
من غريَها وال األعداد مفردات يَستخِدمون ال والذين املدربني، غريَ البرياها أهل أنَّ وهي
وبصورٍة الدَّوام عىل ثالثة من األكرب الكميات بني التمييز يَستطيعون ال الكميات، رموز
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أبسط يُؤدُّوا أن سوى منهم يُطَلب لم الذين األفراد عىل حتى أيًضا ذلك وينطبق منتظمة.
بخط.8 خطٍّ مطابقة وهي املطابقة، مهام

ملا ُمماثلة زاٍت وُمحفِّ وسائَل باستخدام الذِّكر، سابقة املطابقة مهامَّ دراستُنا َكرََّرت
زات امُلحفِّ وبعض املطاط، من وبالونات الخيط من بََكرات وهي وزمالؤه، فرانك استخَدمه
أفراد اختربنا حني أننا غري املتابعة. دراسة يف نفِسها النتائج عىل الحصول مع األخرى،
تعرَّضوا قد الدراسة يف املشاركون يَُكن لم باي»، أوه جي «آه غري أخرى قريٍة يف البرياها
املرشوع هذا يف وشاَرك التجريبي. عمِلنا عىل السابقة الشهور يف األعداد مفردات لتدريس
مع املهام بعض أجَرينا لكنَّنا رجال)، وستُة نساء (ثماني الباِلغني من فرًدا عَرش أربعَة
إجاباُت كانت الثالث امُلطابقة مهام يف لالشرتاك. سني ُمتحمِّ كانوا الذين أيًضا، األطفال
وانخفَضت أكثر. أو زات ُمحفِّ أربعُة عليهم يُعَرض حني أخطاءً ن تتضمَّ البرياها أفراد
حوايل إىل عنارص، ٣ أو ٢ أو ١ عرض عند باملائة، ١٠٠ من الصحيحة اإلجابات نسبُة
الكبرية. الكميات مع تدريجيٍّا النسبة هذه وانخفَضت عنارص، ٥ عرض عند باملائة ٥٠
ُربع يف صحيحًة اإلجابات كانت االختبار، يف كمية أكرب وهي ،١٠ الكمية إىل وبالنسبة
فقط الوقت ُعْرش ويف امُلتعاِمدة، املطابقة ومهام بخط خطٍّ مطابقة مهام يف فقط الوقت

املخفي. الخط مطابقة مهام يف
ة بدقَّ الكميات بني التمييز يف صعوبًة يُواِجهون البرياها أفراد أنَّ ببساطٍة واألمر
ثالثة. تتجاوز االختبار محلُّ الكمية كانت ما متى التجريبية، السياقات يف وتَذكُّرها
املهام معظم يف نتائجها وتتَّسم االستنتاج، هذا تؤيد كلُّها الثالث التجريبية والدراسات
وزمالئه فرانك نتائج يف لة الصِّ ذا االختالف فإنَّ ذلك، إىل إضافًة االتِّساق. من كبرية بدرجٍة
(وهو االختالف لهذا املقرتَح التفسري يف املرء تشكَّك إذا وحتى بسهولة. تفسريه يُمكن
مجموعات أنَّ الحقيقة تَبقى فسوف باي»)، أوه جي «آه قرية يف األعداد عىل التدريب
تمييز مهام أداء يف صعوبًة يواجهون البرياها أفراد أنَّ ح تُوضِّ جميعها، الثالث النتائج
وجاهًة األكثر والتفسري بسهولة. يؤدُّونها العددية الشعوب أنَّ نعِرف التي الكميات،
فإنَّ بها، امُلتعلقة العد واسرتاتيجيَّات األعداد مفردات تعلُّم دون أنه هو البرياها لبيانات
جميًعا، فيهما نتشارك اللتنَي الفطريَّتنَي تنَي الحاسَّ توحيد عىل الُقدرة إىل يفتقرون األفراد
مهارات وتُصبح منفصلتنَي، العدديَّتان تان الحاسَّ تبقى الكميات؛ بني التمييز أجل من
توحيد أنَّ ويبدو العددية. الشعوب لدى ي الكمِّ باإلدراك مقارنًة محدودًة، ي الكمِّ اإلدراك

األعداد.9 مفرداِت ويَستخِدم عددية، ثقافة يف املرء يُوَلد أن يَستلزم تنَي الحاسَّ هاتنَي
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مهارات باختبار ذلك بعد ُقْمنا البرياها، أفراد بني السابقة الدراسات تَكرار إىل إضافًة
تَكرار املهام بعض يف منهم طَلبْنا املثال، سبيل فعىل أخرى. بطرٍق لَديهم ي الكمِّ اإلدراك
أداؤهم ظلَّ الحاالت جميع ويف كالتصفيق. األصوات، من سلسلة أو اإلشارات، من سلسلٍة
يَستخدمون أنهم يَبدو إذ الكميات؛ بني بدقة التمييز يف صعوبًة يُواِجهون أنهم إىل يُشري
استقبالهم كيفية عن النظر بْرصف الكميات، بني التمييز عند التقريبية العددية ة الحاسَّ

امَلعنية. زات للُمحفِّ
تُفرسَّ زالت ما البرياها، أفراد من الباحثون جَمعها التي النتائج أنَّ الحظ سوء ومن

بشكٍل والخاطئة السطحية التفسريات فمن األحيان؛ من كثرٍي يف صحيح غري نحٍو عىل
يف ُقصوٍر وجود عىل ما بطريقٍة يدلُّ األفراد أداء أنَّ هو قبل، من أْرشنا مثلما واضح،
تجريبي. منظوٍر من عنه الدفاُع يمكن ال تفسري وهو السكَّان، مستوى عىل اإلدراك مهارات
أداء يف جهًدا يَبذُلون ال األفراد أنَّ بسهولٍة َدحُضها يمكن التي األخرى التفسريات ومن
هذا يتَِّفق وال املهام. أداء خالل أخرى ألشياء اهتمامهم يُولُون أو امَلعنية، التجربة مهام
إننا بل فحْسب، اإلجابة نون يُخمِّ ال املشاركني إنَّ إذ للنتائج؛ الدقيق الفحص مع التفسريُ
انتباَههم يُولون أنهم الواضح فمن منتظمة. بصورة صحيحة تقريبيًة إجاباٍت منهم نجد
وتؤيده َوجاهًة األكثر وهو الثالث، التفسري وأما تقريبي. بشكٍل يكون ذلك لكنَّ الكمية، إىل
عددية، ال جماعة أنهم فهو اآلن، حتى البرياها أفراد من عليها حَصْلنا التي النتائج جميُع
إىل االفتقاُر وهذا العددية، الثقافة مظاهر من غريها أو العددية اللغة وجود إىل يَفتِقرون
وتذكُّرها. الكميات تمييز عىل ُقدرتهم يف الواضح التأثريَ هذا يُنِتج الذي هو األعداد وجود
تقاريُر أيًضا تدعمه بل التفسري، هذا تَدعم التي هي وحَدها التجريبية الدراساُت وليسِت
لجماعة األصلية الثقافة يف يشءٍ من فما الجماعة؛ هذه مع تفاعلوا الذين األجانب من كثرٍي
يَصطادون التي واألدوات بها، يَسكنون التي فاملباني الدقيق؛ العدِّ وجود إىل يُشري البرياها

الكميات. بني دقيًقا تمييًزا إنتاجها يف تَستلِزم ال الصغرية، األدوات من وغريها بها،
الكميات بني التمييز تتطلَّب ثقافتهم مظاهر بعض أنَّ املؤكَّد فمن ذلك، من وبالرغم
املفاهيم من بعٌض لنا يتَّضح الصدد ذلك ويف كذلك؟ أليس منتظمة، بصورٍة الكبرية
الفقرة ففي السياقات، من وغريها املحارضات يف عديدًة مراٍت صاَدفتُها التي الخاطئة
بشأن «سليت» مجلة يف نُِرشت مقالٍة عىل اإلنرتنت عىل املعلِّقني أحُد َمها قدَّ التي التالية
أطفال سبعة ولَديها الجماعة، هذه يف سيدٌة ة ثَمَّ كان «إذا التجريبية: الدراسة هذه نتائِج
الحساب استخدام عىل قادرة غريَ كانت إذا بهم وتهتمُّ سُرتبِّيهم فكيف خمسة، حتى أو
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أو ِطفَلني من أكثَر لَديها أنَّ تتذكَّر أن أصًال لألمِّ يُمِكن هل النسبية؟ أعمارهم ملعرفة
أيًضا.» أخرى سياقاٍت يف العدَّ تستطيع أنها بدَّ فال تتذكَّر أن تستطيع كانت وإذا ثالثة؟
بشأن الخاطئة املفاهيم من أساِسيَّني مفهوَمني تَعكس التعليقات هذه مثل أنَّ والواقع
يتطلَّب ال تقريبي بشكٍل العمر تتبُّع أنَّ هو أولهما العددي؛ الفراغ يف البرشية التجِربة
ألنَّ اآلخر؛ من أكربُ أقاربي أحد أنَّ من واثًقا أكون أن فيُمكنني عددية؛ مفاهيَم استخداَم
آخرون أقارب ثالثُة لديَّ كان وإذا الثاني. القريب ُولِد حني بالفعل حيٍّا كان األول القريب
أو البسيطة، املنطقية القياسات بعض باستخدام األكرب أيُّهم أعرف أن فيمكنني أكثر، أو
أربعُة ألمٍّ كان فإذا ثمَّ ومن أقاربي؛ من اثننَي أي بني مبارشة مقارنة إجراء خالل من
كان أن بعد ُولِد وأيُّهم جميًعا، اآلَخرين قبل حيٍّا كان أيُّهم تَعِرف سوف فإنها أطفال،
الكميَّات. إىل اإلشارَة يَستلزم ال املفاهيم هذه مثل فَفْهم بالفعل؛ أحياء جميًعا اآلخرون
الشمس حول األشخاص أحد بها قام قد التي الرحالت عدد مثل امُلطلقة، األعمار َفْهم إنَّ
عن مختِلف مفهوٌم ذلك لكنَّ الكميات، بني التمييز بالفعل يَستلزم األول)، الفصل (راجع
يَفهموا أن األفراد من العديد عىل الصعب من يبدو قد أنه غري النسبية، األعمار مفهوم
مع العمُر فيها يرتبط ثقافاٍت يف جذورهم خ ترسُّ بسبب ذلك أنَّ واألرجح االختالف، هذا

مبكرة.10 سنٍّ منذ د ُمعقَّ بشكٍل األعداد
الَحصافة، بعض تَعكس فهي القارئ، تعليق يف تتَِّضح التي األخرى النقطة وأما
بأنَّ شكَّ ال أطفالها؟ عدد تتذكَّر أال ألمٍّ يُمِكن كيف األقل؛ عىل سطحيٍّا ذلك كان وإن
ذلك لكنَّ بىل، بالطبع كذلك؟ أليس الوقت، طوال أطفالهنَّ جميَع يتذكَّرن األمهات جميع
وتذهب كبرية، عائلٍة من تنحِدر إنك مثًال فلنقل الكميات. وتمييز بالعدِّ الواقع يف يتعلَّق ال
ذلك، من بالرغم ومات. وجسيكا وأنِجال كوري األربعة: إخوتك لتزور العطالت يف بيتك إىل
تُخَطر لم فإن العائيل. للعشاء د امُلحدَّ املوعد يف الوصول من يتمكَّن وال كوري رحلة تُلَغى
أعتِقد كوري؟» «أين الفور: عىل تتساءل فسوف ِلتَناوله، وجَلسَت العشاء قبل باإللغاء
لديَّ أنَّ أعرف لكنني هنا، إخوة ثالثَة أرى «إنني ب: بتعجُّ ُمتسائًال حولك تنظر لن أنك
غياَب تُدِرك لكي للكميات الدقيق بالتمييز معرفة أي إىل تحتاج ال أنك أَعنيه ما أربعة!»
يمكن الوجوه عديمة أشياءَ ال أفراًدا، بصفتهم أَُرسنا أعضاء يف نُفكر إننا أحبَّتِك. أحد
نُدرك لكي ذلك إىل «نحتاج» ال لكننا أُرستِنا، أعضاء نَُعدَّ أن بالطبع «نستطيع» عدُّها.
هؤالء أنَّ إىل يُشري دليٍل من فما البرياها؛ عىل ينطبق نفُسه واألمر غيابهم. أو حضورهم
مهمة أي ألداء أو الغائبني يتذكَّروا لكي الكميات بني التمييز إىل يحتاجون األشخاص
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مفردات سيستخدمون كانوا أنهم يف شكَّ فال الحالة هي تلك كانت فإذا ثقافتهم. يف أخرى
أعداًدا. ال أفراًدا، بصفتهم أطفالهم يتذكَّرون البرياها لكنَّ التمييز، ذلك لتيسري األعداد

عمن بيشءٍ تُنِبئنا ما غالبًا األعداد يَستخدمون ال الذين باألفراد امُلتعلقة األسئلة إنَّ
عالم يف ا جدٍّ ُمنخرطون إننا عددية. ثقافاٍت إىل ينتمون الذين األشخاص من يَسألونها
اإلدراكية فَحيواتنا بدونها؛ الحياة نتخيَّل أن علينا الصعب من صار قد إنه حتى األعداد،
سنٍّ يف أنفسنا عىل نَفرضها والتي رناها، طوَّ التي األعداد عن تنفصل أن يُمكن ال واملادية
هذه غرابة إظهار يف تُستَغل قد البرياها، جماعة من تُجَمع التي النتائج إنَّ للغاية. مبكرة
معهم التعاُمل إىل وتؤدي األحيان، بعض يف يَحُدث وذلك األصليني، السكان من الجماعة
يُضيع التغريب هذا ومثل القديم. الحَجري العرص بَرش من معاِرصة نسخًة باعتبارهم
جماعة عىل الكشف هذا يَقترص وال األبحاث. هذه مثُل تُقدِّمه الذي الحقيقي الكشف
كي والثقافة العددية اللغة إىل يحتاجون فالبرش جميًعا؛ ِليَشملنا يمتدُّ بل فَحْسب، البرياها
امُلتعلِّقة اإلدراكيَة املهاراِت إنَّ وتذكُّرها. بدقة املحدَّدة الكميات ُمعظم تمييز من يتمكَّنوا
اآلليات لبعض ثانوي ُمنتٍج مجرََّد ليست األساسية، املهارات من تبدو التي بالكميات،
إال يُكتَسب ال بعضها إنَّ بل تلقائية، طبيعية بصورة تحُدث التي العمليات أو الفطرية

واللغة. الثقافة خالل من
التي النتائج عىل َمبدئيٍّا حتى وال ُكليٍّا ف يتوقَّ ال االستنتاج هذا أنَّ الحظ ُحسن وِمن
يف األطفال لدى العددي اإلدراك ر بتطوُّ امَلعنيَّة فاألعمال البرياها؛ أهل من عليها حَصْلنا
الفصل يف َسنراه ما وهو نفِسه، االستنتاج إىل َلت توصَّ قد الكبرية، الصناعية امُلجتمعات
األمازون، سكَّان من ُمذِهلة أخرى مجموعٍة بني أُجِريَت التي األبحاث إىل إضافًة السادس،
األصلية الثقافات من املوندروكو وثقافة ِذكرها. سبق التي املوندوروكو جماعة وهي
فرٍد ألف ١١ عىل يَربو ما نِجد تقريبًا، فرد ٧٠٠ البرياها أفراد عدد يبلُغ فبينما الكبرية؛
أقىصجزءٍ من مٍرت كيلو ٦٠٠ بُعد عىل الكبرية أرضهم عىل يُِقيمون وهم املوندوروكو. من
بالرغم مات، السِّ بعض يف البرياها مع يشرتكون وهم البرياها. أرض من الرشق باتجاه
امُلخيفة ُسمعتهما يف الثقافتان تَشرتك التاريخية الناحية فِمن حياتهم؛ نَمَطي اختالف من
أيًضا معَة السُّ هذه ت استحقَّ وقد األوروبيِّني. وصول عند األصلية أراضيهم عن الدفاع يف
ومثلما لها. تَنتِسب صغرية مجموعًة البرياها كانت التي املورا، باسم تُعَرف أخرى جماعٌة
لفرتٍة سادت التي معة، السُّ تلك يف يتشاركون املوندوروكو جماعة فإنَّ سابًقا، ذَكرنا

العددية. املفاهيم مع صعوبًة يواجهون بأنهم طويلة،
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تماًما؛ عددية ال ليست املوندوروكو فثقافة البرياها، من العكس عىل ذلك، من بالرغم
عنٍرص من تتكوَّن مجموعاٍت إىل تُشري التي األعداد مفردات بعض يَستخِدمون إنهم إذ
ليست األعداَد هذه أنَّ ح يوضِّ الدقيق الفحص أنَّ غري العنارص. من ٤ أو ٣ أو ٢ أو واحد
األعداد مفَردات بني املنتصف يف تقع فهي اللغات؛ معظم يف األعداد كُمفَردات دقيقًة
هذا التجاِرب أكََّدت وقد .hoí وكذلك hói مثل البرياها مفردات وبني one مثل اإلنجليزية
عن تُعربِّ عددية مفَردٍة ِذكُر املوندوروكو ُمتحدِّثي من يُطَلب كان فحني الدقة؛ إىل االفتقاَر
فيما pug بالكلمة أجابوا املحمول، الكمبيوتر شاشة عىل عشوائيٍّا املوزَّعة النقاط مجموعة
واستخَدموا واحدة، نقطة فيها عليهم ُعِرَضت التي الحاالت من باملائة ١٠٠ من يَقُرب
الواضح من نقطتان. فيها عليهم ُعِرض التي الحاالت من باملائة ١٠٠ يف xep الكلمة
ما عادًة وهي «اثننَي»، والعدد «واحد» العدد إىل تُشري كلماٍت تَستخِدم لُغتهم أنَّ إذن
التوايل، عىل أربعة أو عنارص ثالثة من ن تتكوَّ التي املجموعات عن تُعربِّ كلماٍت تَستخِدم
هذا ح ويوضِّ الحاالت. جميع يف أربعة أو عنارص ثالثة إىل تُشري ال املصطلحات هذه لكنَّ
إىل وبالنسبة البرياها. مصطلحات مع نوعها يف تتشابَُه دقيقة غريُ عددية مصطلحاٌت أنها
هي لها ترجمة وأفضل أخرى، تقريبيًة كلماٍت يَستخدمون فُهم أربعة، من األكرب الكميَّات
اللغة، يف توَجد التي األعداد مفردات أنَّ الواضح فمن ذلك، إىل إضافًة «والكثري». «بعض»
من العكس (عىل منتِرشة. ليَسْت العددية فاإلشارات لذا األحيان؛ من كثرٍي يف تُستخَدم ال
األعداد، مفردات من محدودة مجموعًة إال تمتلك ال وغريها، أسرتاليا يف اللغات فبعض ذلك،

األحيان.)11 من كثرٍي يف والجْمع، وامُلثنَّى كاملفرد مفاهيَم إىل اإلشارات تَستخِدم لكنها
يف التجريبية األعمال بعض يُجري فرنيس لُغويات عالم وهو بيكا، بيري قام لقد
من فريٍق مع وذلك املوندوروكو، جماعة لدى األسايس العددي اإلدراك بدراسة األمازون،
عىل يَعتمدون اللغة هذه ُمتحدِّثي أنَّ والفريق هو ح وضَّ وقد املرموقني. النفس علماء
ثالثة، من أكربَ كمياٍت ن تتضمَّ التي الرياضية املهام أداء يف التقريبية العَددية ِتهم حاسَّ
مهامَّ أربَع ورفقته بيكا أجرى الدراسات إحدى يف البرياها. أفراد مثل ذلك يف مثلهم
من أفراد وعَرشِة البالغني، املوندوروكو أفراد من وخمسني خمسٍة عىل أساسية، رياضية
لهما املهام هذه من اثنتان كانت وقد الضابطة. املجموعة يُمثِّلون الفرنسية ُمتحدِّثي
النقاط مجموَعتَِي أيُّ برسعٍة يُحدِّدوا أن فيهما املشاركني من يُطَلب وكان تقريبية، طبيعٌة
وأداء املوندوروكو أداء كان وقد النقاط. أكثَر ن تتضمَّ الكمبيوتر شاشة عىل تَظهران اللَّتنَي
الدقيق التمييز ال التقريب سوى تَستلِزم ال إنها إذ املهام؛ هذه مثل يف ُمتماِثًال الفرنسيني
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التمثيل توضيُح املشاركني من ُطِلب األُخرينَي تنَي املهمَّ ففي ذلك، من بالرغم الكميات. بني
املشاركون شاهد فقد النقاط؛ من الطرَح املهمتنَي ِكلتا نَت تضمَّ وقد للكميات، الدقيق
بينما املشاهدَة تابعوا وقد الكمبيوتر، شاشة عىل تَظهر علبٍة يف «توضع» وهي النِّقاَط
أن املهمتنَي هاتنَي من واحدٍة يف منهم ُطِلب وقد العلبة. من النقاط من عدٍد «إزالة» تتمُّ
بني من يختاروا أن منهم ُطِلب األخرى املهمة ويف العلبة، يف امُلتبقية الكمية اسم يذكروا
النقاط؛ من ي امُلتبقِّ الصحيح العدد عىل بداخلها تحتوي التي العلبَة الصور من مجموعٍة
كانوا فقد منها، تخرج وأربعًة العلبة، تدُخل نقاٍط خمس شاهدوا إذا املثال سبيل فعىل
من صفٍر عىل تحتوي علبة بينها: من «لالختيار»؛ ُعَلب ثالَث ُمتزامن بشكٍل بعَدها يَرون
الصحيحة واإلجابة نقطتنَي. عىل تحتوي وعلبة واحدة، نقطٍة عىل تحتوي وعلبة النقاط،

واحدة. نقطٍة عىل تحتوي التي العلبة هي بالطبع الحالة هذه يف
للغاية شبيهًة املوندوروكو إجاباُت كانت ة بدقَّ الكميات تمييز تَستلِزم التي املهام يف
الباحثون عليها حَصل التي النتائج بني واضًحا االختالف كان فقد البرياها؛ بإجابات
ُمتحدِّثي يف امُلتمثِّلة الضابطة املجموعة من عليها حَصلوا التي والنتائج املوندوروكو، من
حني تقريبًا ِمثاليٍّا أداؤهم كان وأطفاًال، باِلغني املوندوروكو، أفراد حالة ففي الفرنسية؛
األويل العدد أصبح حني أما أربعة، من أقلَّ العلبة يف تُوَضع التي للنقاط األوَّيل العدد كان
املوندوروكو أفراد «ظلَّ فقد ملحوًظا؛ انخفاًضا األداء انخفضمستوى فقد أكثر، أو أربعًة
بسهولٍة الفرنسيني من الضابطة املجموعة حلَّتْها مهمٍة يف التقريبية، التمثيالت يستخدمون

دقيقة.»12 حساباٍت إجراء خالل من
من أفراٍد لدى العددي اإلدراك دَرَست قد األخرى األبحاث بعض أنَّ من بالرغم
التي النتائج فإنَّ محدودة، عددية أنظمًة تَستخِدم التي امُلرتابطة، غري األصلية املجموعات
التحويلية للقدرة بَفْهمنا كبريًا ارتباًطا ترتبط واملوندوروكو البرياها من عليها حَصْلنا
ُوجود إىل العادة يف تفتقر الجماعات هذه إنَّ إذ َمفاهيمية؛ أدواٍت بِصفتها لألعداد
النْحوي العدد أنَّ الحديثة األبحاث (تقرتح نحوي. عدٍد ووجود ُمحدَّدة عددية مصطلحاٍت
يَفتِقرون األفراَد هؤالء أنَّ الغريب ِمن وليس العددية.)13 املفاهيم اكتساب يف أيًضا يُفيد
العددية املفاهيم ر تطوُّ يف للغاية ة ُمهمَّ أنها يبدو التي وطُرقه، العدِّ عادات وجود إىل
التي النتائج إنَّ السادس.) الفصل (انظر العددية. املجتمعات يف األطفال عقول يف امُلحدَّدة
للغاية، متشابهٌة األمازون يف تعيشان اللَّتنَي املجموعتنَي هاتنَي من الباحثون عليها حصل
وجود إىل تفتقر ثقافاٍت يف يَعيشون الذين البَرش أنَّ وهي واضحة؛ نتيجٍة إىل يُشري مما
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ثالثة. من األكرب الكميَّات بني الدقيق التمييز يف صعوبًة يُواِجهون دقيقة عددية أنظمٍة
نهاية ففي نوِعنا؛ عىل تأثرياٍت من لألعداد كان ِلما َفْهمنا زيادة يف يُسِهم االستنتاج وهذا
توضح أنها األهم لكنَّ فحْسب، املجموعتنَي هاتنَي عن شيئًا النتائُج هذه تَعكس ال املطاف
مصطلحات تُقدِّمه الذي املفاهيمي الدعم غياب يف األسايس الريايض اإلدراك عمل كيفية
مثل وجود إىل يفتقرون الذين الباِلغون اء فاألصحَّ بها؛ املرتبطة الرموز من وغريها األعداد
من األكرب الكميات مع التعاُمل عند التقريبي التقدير عىل يَعتمدون الرمزية األدوات هذه
بطريقٍة عقولنا يف لًة ُمتأصِّ ليست و٧ و٦ ٥ مثل لكمياٍت الدقيقَة التمثيالِت إنَّ ثالثة.
نستطيع ال فنحن اللغة؛ عىل تَعتمد ظاهرة إنها الثقافة. خالل من عادًة تُكتَسب بل ما،
الرموز من مصفوفٍة يف نندِمج أن إال الدوام عىل بدقٍة الكميات هذه مثل بني التمييَز

األعداد. مفردات مثل ثقافيٍّا، امُلتواَرثة
(أحُد ديهان ستانيسالس الشهري النفس عالم يُقدِّم العددية» ة «الحاسَّ كتابه يف
املوندوروكو: من ُجِمعت التي الكميات تمييز لنتائج التايلَ التفسريَ بيكا) فريق أعضاء
مهما بَرشية، ثقافٍة أي يف ووجودها العددية ة الحاسَّ عاملية عن بقوٍة تُدافع تَجاِربنا «إنَّ
يبدأ جميُعنا ُسلَّم، الحساب أنَّ حه تُوضِّ فما التعليم؛ من حرمانها أو انعزالها درجُة كانت

نفِسه.»14 املستوى إىل جميًعا نَرتقي ال لكننا نفسها، الدرجة من
العاملية الطبيعَة تؤيد والبرياها املوندوروكو نتائج أنَّ يف بالطبع صواٍب عىل ديهان إنَّ
يشء، كل من فبالرغم التحديد؛ وجه عىل العدديَّتنَي تَيْنا حاسَّ أو الفطرية، العددية تنا لحاسَّ
ة الحاسَّ خالل من وذلك ُمتَّسقة؛ بصورٍة و٣ و٢ ١ بني التمييَز الجماعتنَي ِكلتا تستطيع
حساب إىل تعمدان املجموعتنَي وِكلتا الفطري). امُلتوازي التفرُّد (نظام الدقيقة العددية
ذلك، من بالرغم التقريبية. العددية ة الحاسَّ باستخدام تقديرية، بصورٍة الكبرية الكميات
ارتقاء أنَّ تقِرتح أنها هي لة، الصِّ وثيقِة الدراسات هذه بشأن األهمُّ األمر يكون فربما
لَّم السُّ هذا ارتقاء يف نبلُغه الذي االرتفاع إنَّ األعداد. وجود يَستلِزم لَّم السُّ درجات من أيٍّ
فيها؛ ُولِدنا التي والثقافة بها نتحدَّث التي اللغة نتيجُة بل الفطري، لذكائنا نتيجًة ليس
االرتقاء، يف ضئيلة فرصٍة سوى لَديه تكون فلن عددية، ال لغًة يتحدَّث أحُدنا كان فإذا
العددية فاللغة أيًضا؛ االرتقاء إىل يدفعه ضئيٍل سبٍب سوى لَديه يكون أال امُلحتَمل ومن
من أساسية أنواٌع أنه عىل لنا يبدو ما وجود تُتيح عددية، ممارسات من بها يرتبط وما

ي. الكمِّ التفكري
ته أدَّ الذي للدَّور كامٍل بَفهٍم نُحيط أن قبل األبحاث من الكثري إجراءُ علينا يزال ال
الغالبية الريايضلَدى اإلدراك تشكيل يف العددية، الثقافة مظاهر من وغريها العددية اللغة

138



ُمعارصة عددية ال شعوب

يف األعداد دوَر لنا ح يُوضِّ لن االستكشاف وهذا اليوم. يَعيشون الذين البرش من العظمى
من أخرى جوانَب أيًضا لنا سيُفرسِّ بل فحسب، األساسيتنَي العدديَّتنَي تَيْنا حاسَّ توحيد
يف املوندوروكو ثقافة عىل أُجِرَي الذي البحثيُّ العمُل بدأ املثال، سبيل فعىل ي؛ الكمِّ التفكري
البحث ذلك ويقرتح الكميات، تنصيف عىل البَرش ُقدرة يف األعداد تأثري كيفية استكشاف
يكونوا لم وإن حتى تقريبي، بشكٍل الكميات تنصيف يستطيعون املوندوروكو أفراد أنَّ

قبل.15 من الكميات لتلك تعرضوا قد
هي املوندروركو، ثقافة يف حديثًا عليها األبحاُث أُجِريَت التي األخرى املسائل ومن
الفصل يف ذكرُت ومثلما ي. الكمِّ التفكري أثناء املكانية للمفاهيم األشخاص استخدام َمدى
اإلدراكية النطاقات بعض لَفهم للمكان املاديَّ املجال يَستخدمون ما كثريًا البرش فإنَّ األول،
تَستخِدم الثقافات من الُعظمى الغالبية أنَّ إىل الفصل هذا يف أَرشُت وقد تجريًدا. األكثر
بمصطلحاٍت الكميات ون يُفرسِّ ما كثريًا البَرش فإنَّ وبامِلثل الزمن. َفهم أجل من املكان
بُنا طالَّ فيها يتعلَّم التي بالطبع، مدارسنا يف املكان إىل الكميات نْقل ويُستخَدم مكانية،
للمكان منهجيًة أقلَّ استخداًما نجد أنَّنا غري الديكارتي، واملستوى األعداد خطوط استخدام
األطفال أنَّ األبحاث بعض تقرتح ذلك، إىل إضافًة األخرى. الثقافات من العديد يف يَظهر
يف التعلُّم يَبدءوا أن قبل املكان يف األعداد رون يتصوَّ كيف جيًدا يَعرفون ع والرُّضَّ الصغار

املدرسة.16
أجرى املكان؛ يف للكميات اإلدراكيِّ للتعيني أفضَل فهٍم تحقيق من نتمكَّن ولكي
دائرتان املشاركني عىل ُعِرض املوندوروكو. أفراد عىل التالية التجربة وزمالؤه ديهان
اليُمنى الدائرة وعىل سوداء، نقطة توَجد اليُرسى الدائرة عىل أفقي. خطٌّ بينهما يَفِصل
من تتكوَّن النقاط، من منفصلة مجموعٌة املشاركني ُعِرضعىل ثم سوداء، نقاٍط عْرش توَجد
األفقي. الخطِّ عىل النقاط من الكمية هذه وْضُع منهم وُطِلب املثال، سبيل عىل نقاٍط ستِّ
إجاباتهم تكون فقد املكان، خالل من الكميات يَفهمون ال املوندوروكو كان إذا واآلن،
مسافاٍت عىل عادًة الكميات يضعون فاألمريكيون ذلك، من النقيض وعىل عشوائية،
بالُقرب نقاٍط ِتسَع يضعون املثال سبيل عىل فُهم األفقي؛ «األعداد» خط عىل ُمتساوية
عىل تحتوي التي الدائرة من بالُقرب ونقطتنَي نقاط، عْرش عىل تحتوي التي الدائرة من
طريقتهم لكنَّ منتظمة، بطريقٍة النقاط بوْضع أيًضا املوندوروكو قام وقد واحدة. نقطٍة
الخطية، الطريقة هذه من فبدًال للغاية؛ منظَّمة تكن لم األعداد خطِّ عىل توزيعها يف
االسرتاتيجية باسم يُعَرف ما املوندوروكو استخَدم املدرسة، يف تُدرَّس أنَّها يبدو التي
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بُمحاذاة نزوًحا األكثَر هي الصغرية الكميات كانت لقد املهمة؛ هذه أداء يف اللوغاريتمية
منتصف من نسبيٍّا بالُقرب نقاٍط ثالُث ُوِضَعت الكبرية. بالكميات ُمقاَرنًة األفقي البُعد
من الثالث) بالنقاط (مقارنًة تقريبًا املسافة ِضعف عىل نقاٍط ِتسع وُوِضَعت الخط،
ستُوَضع التِّسَع النقاط أنَّ ع نتوقَّ ُمعظُمنا، يألفه الذي الخطِّي الشكل يف اليُرسى. الدائرة
الشكل يف أما الثالث. بالنقاط مقارنًة اليرسى، الدائرة من املسافة أضعاف ثالثة بُعد عىل
إنَّ إذ نقاط؛ الثالث من املسافة ِضعف بُعد عىل التِّسع النقاط وضع فيِجب اللوغاريتمي
تحديد يف طريقتهم فإنَّ كبري؛ بشكٍل عددية ال ثقافة املوندروركو ألنَّ ونظًرا .٩ = ٢٣
ولُغتهم، ثقافتهم عن النظر بْرصف البَرش، جميع بأنَّ للبعض أوَحْت قد النقاط موضع
إىل ينتمون الذين الباِلغني األشخاص أن الواضح فمن الكميات. لفهم املكان يستخدمون
عىل س مؤسَّ الذهني الخط هذا لكنَّ ذهنيٍّا، «أعداد» خطَّ يَستخدمون عددية، ال ثقافاٍت

اللوغاريتمية.17 الطريقة
التي السكانية الجماعات جميع يف كذلك يَكون ال قد األمر أنَّ اآلن لنا يبدو لكن
يف األصلية الجماعات إحدى من ُجِمعت حديثة نتائُج تُشري إذ املدريس؛ التعليم تتلقَّ لم
فقد حال؛ أي عىل عامليٍّا يكون ال قد البَرشي األعداد خطَّ أنَّ إىل العالم من اآلخر الجانب
دييجو سان يف كاليفورنيا جامعة من نونييث رفاييل بقيادة اإلدراك علماء من فريٌق قام
جبلية سلسلٍة يف تَعيش التي اليوبنو جماعة عىل الذهنية األعداد خطوط تجاِرب بإعادة
فإنَّهم األعداد، مفردات يَستخدمون اليوبنو أفراد أنَّ من وبالرغم غينيا. نيو بابوا يف بعيدة
الكميَّات بني ذهنيٍّا يَرِبطون ال أنهم ثبَت وقد دقيقة. بطرٍق الزمان وال املكان يَقيسون ال
يُظِهروا لم املوندوروكو، أفراد ُمعظم من العكس وعىل بها. التنبُّؤ يمكن بطريقٍة واملكان،
من وبدًال ال. أم لوغارتميٍّا أكان سواءٌ ذهني، أعداٍد خط عىل الكميات لوْضع استعداٍد أي
خطٍّ عىل زات امُلحفِّ من وغريِها النقاط من محدَّدة كمياٍت وضُع منهم ُطِلب حني ذلك،
تقسيم عن العجُز هذا ويُشري الدوام. عىل الخطِّ من الطرفيَة النقاط يَختارون كانوا ما،
جميع لدى يَحُدث ال املكانية الناحية من الكميات يف التفكري أنَّ إىل للكميات، وفًقا الخط،
عىل جزئيٍّا ولو — تستِند مختِلفة، بطرٍق الكميات األشخاص بعُض يُدِرك وإنما البرش،

األصلية.18 ثقافتهم من اكتَسبوها التي املفاهيمية األدوات إىل — األقل
تُشكِّل التي الكيفية بشأن الكبري القْدر نتعلَّم أن علينا يزال ال أنه إذن الواضح من
من يزال فال للكميات؛ البَرش إدراَك العددية الثقافة أجزاء من وغريُها العددية اللغة بها
خطوط استخدام إىل نزعِتها يف الثقافات اختالف مدى املثال، سبيل عىل لَدينا، املؤكد غري
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الفصل، هذا يف مناقشتنا من لنا اتََّضح واحد أمٌر ة فثَمَّ ذلك، من بالرغم الذهنية. األعداد
ويتحدَّثون البعيدة األدغال يف يَعيشون الذين املختِلفة، األصلية الثقافات أعضاء أنَّ وهو
الريايض؛ التفكري عن َفهِمنا تشكيل إعادة يف يُسِهمون ببعض، بعُضها يرتِبط ال لغاٍت
أمران والعدَّ األعداد أنَّ السكانية الجماعات هذه عىل أُجِريَت التي الدراساُت أوضَحت فقد
الدراسات أوضَحِت وقد منها. ُمتواضًعا يبدو ما حتى ي، الكمِّ اإلدراك مهارات يف أساسيَّان
فَوْحَدهم للغاية، وأساسية مؤكَّدة رياضية بقدراٍت يُوَلدون البَرش جميع أنَّ من بالرغم أنه

الحسابي. لَّم السُّ ارتقاء يستطيعون الذين هم عددية ثقافاٍت إىل ينتمون الذين األفراد

أعداد وال أصوات بال

تَستخِدمان اللتنَي الوحيدتنَي الجماعتنَي هما البرياها وجماعة املوندوروكو جماعُة ليست
جماعٌة فثمة أساسية؛ بصفٍة تَستخِدمانها أو مطلقة، بصورٍة الالعددي التواصل أساليَب
مدى عىل الضوء بعض تُلِقي أيًضا وهي العددية، اللغة وجود إىل تَفتقر البرش من أخرى
مجموعة هم عنهم نتحدَّث الذين األفراد وهؤالء األسايس. الريايض التفكري يف األعداد تأثري
من الفرصة لهم تَْسنَح لم األسباب، من وملجموعٍة نيكاراجاوا، يف يعيشون الذين مِّ الصُّ من
لغة يعرفون ال الذين مِّ الصُّ من كغريهم فُهم، ذلك من بالرغم اإلشارة. لغة تعلُّم يف قبُل
َمن مع للتحدُّث امُلبتَكرَة األيدي إشاراِت يَستخِدمون العالم، من أخرى أجزاء يف اإلشارة
واخرتاعها. امُلبتَكرة اإلشارات هذه تعلُّم يف يشاركون الذين األرسة أفراد سيما ال حولهم؛
التي الحاالت ففي التواُصل؛ إىل البَرش احتياج قوة عىل حي شاهٌد هم م الصُّ هؤالء إنَّ
تَظهر تَزال ال التكوين؛ ُمكتِملة للغة والتعرُّض السمع، ة حاسَّ إىل األطفال فيها يَفتِقر
يف األقل عىل للتواُصل، الوسيلة هذه أن غري التواُصل؛ وسائل من واضحة وسيلٌة لَدينا

األعداد. ُمفردات إىل تفتِقر نيكاراجاوا، ُصم حالة
اإلدراك بُقدرات املتعلِّقة التجاِرب من مجموعًة النفس علماءُ أجرى ُمذهلة، دراسٍة يف
ال نيكاراجاوا. يف اإلشارة لغة يَعرفون ال الذين الباِلغني الصم من أربعٍة لدى العددي
والبرياها املوندوروكو من العكس عىل لكنهم باألعداد، معرفٍة أيَّ البالغون هؤالء يَمتلك
املثال سبيل فعىل الكميَّات. بني االختالفات أهمية يُدِركون فهم عددية؛ ثقافٍة إىل ينتمون
بني التمييز ويستطيعون النقدية، لألوراق التقريبية القيمة يُدِركوا أن مِّ الصُّ لهؤالء يمكن
وبالرغم الوعي، هذا من وبالرغم الكبرية. الفئة ذات واألوراق الصغرية الفئة ذات األوراق
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الخاصة وسيلتهم يمتلكون ال فُهم ثالثة؛ من أكرب محددة كميَّاٍت بوجود وعِيهم من
األعداد. يمتلكون ال إنهم محدَّدة. بطُرق الكميات هذه مثل إىل لإلشارة

النيكاراجاوية، الجماعة هذه عىل األعداد وجود عدِم تأثري مدى الباحثون اختَرب وقد
وتُلقي َخلقية. إدراكية عيوٍب أيُّ لَديها يَظهر ال أنه يف واملوندوروكو البرياها تُشِبه التي
يعرفون ال الذين الباِلغني اء األصحَّ لدى الرياضية الُقدرات عىل الضوء من مزيًدا الدراسُة
وجوَد حياتهم مدار عىل أدركوا الذين األفراد من مجموعٍة عىل ذلك تختِرب لكنها األعداد،
اكتساب خالل من اإلدراكية حيواتهم يف تتَغلغل لم ببساطة األعداد هذه إنَّ األعداد.
للتواُصل اإليماءات يستخِدمون م الصُّ هؤالء أنَّ من فبالرغم ؛ العدِّ وطُرق األعداد مفردات
بالكميَّات األمر يتعلَّق حني ُمحدَّدة غري بطريقٍة ذلك يَفعلون فهم الكميات، بشأن

الكبرية.
يف وامُلتمثِّلة األساسية، املطابقة مهام أحد ومنها التجارب، من مجموعة إجراء بعد
الباحثون ل توصَّ البرياها؛ أفراد بني عديدة ملرَّاٍت أُجِريَت قد كانت التي بخط، خطٍّ مطابقة
يَستطيعون «ال اإلشارة لغة يَعرفون ال الذين م الصُّ أنَّ وهي للغاية، شبيهة نتيجة إىل
كانت إذا الهَدف، املجموعة يف العنارص بعدد ثانية مجموعٍة يف العنارص عدد مطابقة
هؤالء يِجد والبرياها، املوندوروكو وكأفراد عنارص.»19 ثالثة من أكثَر ان تضمَّ املجموعتان
حني إنتاجها، وإعادة ة بدقَّ املجموعة عنارص كمية تمييز يف صعوبًة البالغون األفراد
بطاقاٍت اإلشارة لغة يعرفون ال الذين الصمُّ شاهد املثال سبيل فعىل ثالثة. الكميُة تتجاوز
املوجودة العنارص عدد يُمثِّلوا أن منهم ُطِلب ثم العنارص، من ُمحدَّد لعدٍد صوٌر عليها
واحًدا البطاقات عىل رة امُلصوَّ العنارص عدد كان وحني أصابعهم. باستخدام البطاقة عىل
يف أما املحاوالت. جميع يف بأصابعهم الصحيح العدد يُمثِّلون كانوا ثالثة، أو اثننَي أو
َوفًقا أخطائهم مقداُر وازداد الصحيحة، إجاباتهم ِنسبة انخفضت فقد الكبرية الكميات
من الرسمية اإلشارة لغة يتحدَّثون فالذين ذلك، من العكس وعىل العنارص. كمية لزيادة
نيكاراجاوا أهل وكذلك يُخِطئوا، لم األعداد، مفردات يَعرفون الذين النيكاراجاويني، مِّ الصُّ
التي النتائج أنَّ القول وموجز باإلسبانية. األعداد مفردات يَعرفون الذين الصم، غري من
وهو مألوًفا، اآلن أصبح قد استنتاٍج من تقِرتب النيكاراجاويني من الباحثون عليها حصل
الكميات بني يُميِّزوا أن من يتمكَّنوا لكي األعداد مفردات استخدام إىل يحتاجون البرش أنَّ

واتِّساق. بدقٍة ثالثة من األكرب
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خاتمة

الجماعات بعُض اختارت فلماذا اإلدراكية، الناحية من الكبرية الفائدُة هذه لألعداد كانت إذا
عن ُمسكِّنة إجاباٍت تقديم إىل نعَمد أن يُمكننا استخدامها؟ يف َفِشَلت أو عنها تتخىلَّ أن
األعداد.» استخدام دون حاًال أفضل البرش «هؤالء إنَّ مثًال: نقول أن فيُمِكننا السؤال، هذا
الثقافية النِّسبية تَضع أو األبوية بالنزعة تتَِّسم اإلجابات هذه بأنَّ كبريًا احتماًال ثمة لكنَّ
من يُكتَب لم فيما ضاعت قد السؤال هذا عن الحقيقية اإلجابة أنَّ واألرجح محلِّها. غري يف
هذه أنَّ املؤكد من األقل. عىل والبرياها املوندوروكو حالة يف وذلك امَلعنيَّة، الثقافات تواريخ
العجيبة، املعرفية األدوات هذه استخدام رها يُوفِّ التي املزايا من ستَستفيد كانت الجماعات
طويلة، فرتٍة مدار عىل البقاء من تمكَّنَت قد الجماعات هذه أنَّ أيًضا املؤكد من أنه غري

األعداد.20 مساعدة دون بها تَعيش التي البيئات يف ونجَحت
الجماعات وجود فإنَّ العالم؛ لغات معظم يف وانتشارها األعداد فائدة ضوء عىل
عىل لنا، يُقدِّم اللغات من العاملي املخزون أنَّ غري ما، بطريقٍة صادم أمٌر هو الالعددية
عاَلمية. تكون أن يجب اللغوية مات السِّ بعض بأنَّ عاتنا لتوقُّ استثناءاٍت منه، بدَّ ال نحٍو
الحقيقة، بهذه سلَّْمنا وإذا جذريٍّا. اختالًفا بعض عن بعُضها يختلف واللغات الثقافات إن
مفرداٍت بال عواِلَم يف يعيشون البَرش بعض أنَّ نعِرف عندما نفِسه بالقْدر نَندهش فلن
عن تُعربِّ التي اإلشارات من غريها أو عليها، ُمتََّفق عددية إشارات أو أرقاٍم أو لألعداد،
َمْسعانا سياق يف ُمفيد أمٌر ذلك أنَّ إىل الفصل هذا يف ِضمنيٍّا أرشُت وقد ُمحددة. كمياٍت
الباِلغني من الجماعات فهذه البرشية؛ ِخربتنا األعداُد بها َت غريَّ التي الكيفية لفهم الحايلِّ
التفكري طبيعة عىل ثمينة نافذًة لنا ر تُوفِّ عددية، ال ثقافاٍت إىل يَنتمون الذين اء األصحَّ
َي نُنمِّ أن نستطيع ال األعداد بدون أنه عىل واضًحا دليًال لنا تُقدِّم وهي البَرش. لدى ي الكمِّ

كامل. بشكٍل الكميات جميع نَفهم لكي الفطرية قدراتنا
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أمهاتنا، أرحام من فيها ُطِردنا التي اللحظة إىل ووجودنا ُعمَرنا نتتبع أننا من بالرغم
مرحلة عن ننفِصل أنَّنا فهو الواقع أما كبرية، بدرجٍة لنا مالئمة الطريقة هذه ألنَّ فذلك
الحدود بطبيعة ُمقيَّد االنفصال وهذا الرَِّحم. يف ونحن تدريجيٍّا الحياة فينا وتدبُّ الالوعي،
ال الرَِّحم لكنَّ العقلية. حيواتنا عىل التأثري من زات امُلحفِّ معظم تَمنع التي بنا امُلحيطة
زات امُلحفِّ مع التواُصل نبدأ وفيه إلينا، الوصول من زات امُلحفِّ جميع يمنع أن يَستطيع
ذلك من بدايًة والسلوكية املعرفية حيواتنا عىل عميق تأثري لها يكون التي الخارجية املادية
س تتلمَّ فهي التجريبية؛ الناحية من أساسية زات ُمحفِّ إنها أصابعنا. وهي فصاعًدا، الوقت
(مع واألصوات واملناظر بالروائح نَعَي أن قبل أفواهنا، وحتى ية، الِحسِّ خربتِنا إىل طريقها
جهاز عىل ذلك كان ابني، وجه فيها رأيُت التي األوىل املرة يف االستثناءات). من القليل
تطفو أصابعه وكانت بشهَرين، والدته قبل األبعاد، ثالثيِّ الصوتية فوق ة باألشعَّ التصوير
أن قبل الجديد. لوجوده راسًخا تأكيًدا ذلك بدا وقد يْه، خدَّ بجوار املوجودة املساحة يف
من امُلتفرِّدة األجزاء هذه تَلمس وهي حوله األصابع «يرى» كان الحقيقي، الضوءَ يرى
يف األِجنَّة بقية عىل نفُسه األمر وينطبق األخرى، بعد واحدة بها يشُعر أنه ويبدو جسمه،
طويلة معرفية لرحلٍة فقط البداية هي الوالدة قبل فيما الحياة من املرحلة وهذه األرحام.
دوًرا تُؤدِّي أيدينا يف املوجودة األصابع كمية إنَّ جنب. إىل جنبًا أصابعنا مع نُخوضها
تسمية كثرة يف الدور هذا ويتَّضح بًرشا، بِصفِتنا يُميِّزنا الذي العددي تفكرينا يف أساسيٍّا
األيدي. إىل لإلشارة يَستخِدمونها التي املصطلحات باسم لألعداد العالم مستوى عىل البرش
تلك َفْهم إىل نحتاج فإننا األسايس، الدور ذلك عىل الضوء نُلِقَي أن فقبل ذلك، من بالرغم
أننا ذلك أوضح؛ بصورة عدُّها، يمكن التي بأصابعنا َوْعيَنا تَسبق قد التي العددية املفاهيم
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هذه ببعض واِعني نكون أننا يبدو للغاية، مبكِّر وقٍت يف بأصابعنا نلتقي كنا وإن حتى
باألنظمة البداية منذ البرش يُزوَّد حال، أي فعىل اللقاء. هذا مثل قبل حتى العددية الفروق
وما التقريبية، العددية ة الحاسَّ والخامس: الرابع الفصَلني يف املذكورة املعرفية العصبية
الفروق بإدراك لنا يَسمحان مًعا تان الحاسَّ وهاتان الدقيقة. العددية ة بالحاسَّ أسَميتُه
اللتنَي تنَي الحاسَّ هاتنَي مع فحتى ذلك، من بالرغم الحياة.1 من مبكِّرة مرحلٍة يف الكمية
الكميات جميع يف التفكري كيفية يتعلَّموا أن األطفال عىل الصعب فمن استخداُمهما، يُمكن
تعلُّم عىل كبرية بدرجٍة ف يتوقَّ وهو سهًال، ليس األعداد بني التمييز كيفية فتعلُّم بدقة؛
تستند التي املفردات، هذه فإنَّ حاٍل أي عىل البرش جميع إىل وبالنسبة األعداد. مفَرداِت

الصحيحة. لألعداد إدراكهم بدايَة هي تكون األحوال، معظم يف األصابع إىل تسميتُها

الكميات؟ يف ع الرُّضَّ يُفكِّر كيف

دون الالعددية، الجماعات لدى تتضح الدقيقة العددية ة الحاسَّ فإنَّ قبل، من رأيْنا مثلما
أفراد بني أو التايل، الجيل إىل جيٍل من العددية املفاهيم لنقل لُغوية وسيلٍة أيِّ وجود
منهم ينتمون َمن فحتى البَرش؛ من الباِلغني جميع عىل نفُسه األمر وينطبق الواحد. الجيل
عدٍد عىل تحتوي التي املجموعات بني التمييز عىل الُقدرة يمتلكون عددية ال ثقافاٍت إىل
الباِلغني فجميع الكافية. بالدرجة كبريًا املجموعات بني الفرُق كان إذا العنارص، من كبري
وبني عنارص ٦ بني التمييز يستطيعون طبيعية إدراكية عصبية بحالٍة يتمتَّعون الذين
ة الحاسَّ وجود عىل دليٌل هي القدرة وهذه عنًرصا، و١٦ عنارص ٨ بني وكذلك عنًرصا، ١٢
التمييز من نتمكَّن أن العدِّ واسرتاتيجيات األعداد مفردات لنا وتُتيح التقريبية. العددية
الدمج خالل من أساسية بصفٍة ذلك ويحُدث الكبرية، الكميات فيها بما بدقة، الكميَّات بني

مًعا. الِفطريَّتنَي العدديَّتنَي تَينا حاسَّ بني
تنَي الحاسَّ أنَّ نَجزم أن يُمكننا كيف وجيًها: سؤاًال أحُدهم يَطرح قد ذلك، من وبالرغم
للبَرش، اإلدراكية لألدوات األخرى مات السِّ فبعض فعًال؟ ِفطريَّتان ُقدرتان هما املعنيتنَي
العديُد استنتج املثال سبيل عىل كذلك؛ اآلن تبدو ال ذلك، قبل فطرية أنها نعتقد كنا التي
أو وراثية طفرٍة حدوث بسبب كانت نفسها اللغة نشأة أنَّ املايض يف اللغة علماء من
«غريزة وجود يف يشرتكون جميًعا البرش وأنَّ البرشي، الجينوم يف الطفرات من مجموعٍة
أو الطفرة هذه لهم حَدثَت الذين البرش انتَقت قد الطبيعة أنَّ هذا ومعنى لَديهم. اللغة»
قلَّ واليوَم للتكاثُر. للغاية مفيدًة الوراثية مة السِّ تلك كانت إذ الطفرات؛ من املجموعة
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من مجموعة أنها هو للغة تعريف أفضُل وأصبح بهذا، يَعتقدون الذين اللغة علماء عدد
هذا ومن ُمتشابهة. الغالب يف ولكنها امُلتنوِّعة، املعلومات وإدارة التواُصل اسرتاتيجيات
مجموعًة لنا أنتج قد الطبيعيُّ االنتقاء يكون أن ح امُلرجَّ فمن شعبيَّتُه، تتزايد الذي املنظور
بصورٍة تؤدِّ لم لكنها اللغة، تعزيز يف أسهَمت التي واالجتماعية اإلدراكية القدرات من
أنَّ من للغاية ُمتأكِّدين نكون أن إذن يُمكننا فكيف ُمحدَّدة. لغوية غريزة إنتاج إىل مبارشة
امُلتقاربة االسرتاتيجيات من مجموعة نتيجَة أيًضا وليستا غريزيتان العدديَّتنَي تَينا» «حاسَّ
التفكري عىل فطرية قدرًة بالفعل نمتلك بأننا نثق أن يُمِكننا كيف الكميات؟ يف للتفكري

العددي؟2
ُمكوِّننَي لَدينا أنَّ غري السؤال، هذا عن محددة إجابة نُقدِّم أن صْعب ألمٌر إنه
حدٍّ إىل قويٍّا يقينًا لَدينا تَركا قد األدلَّة من ان عامَّ نوعان وهما اإلجابة؛ هذه يف أساسيَّني
يُمكننا فطريَّتان ُقدرتان ة الدقَّ وجه عىل هما أو عددية، بغريزٍة يتمتَّعون البرش بأنَّ ما
من األدلة هذه نوَعْي أحد الباحثون استخلص وقد الكميات. بني للتمييز استخدامهما
األنواع من العديد تشرتك السابع الفصل يف سنرى فِمثلما األخرى؛ الحيوانات سلوك
التمييز وكذلك الصغرية، الكميات بني الدقيق للتمييز ُمشابهًة قدراٍت لَديها أنَّ يف األخرى
العدديَّني النظاَمني إنَّ بثقة: نقول أن يُمكننا ثمَّ وِمن الكبرية؛ الكميات بني التقريبي
موجوَدين كانا أنهما هذا ومعنى النوع. ر تطوُّ ناحية من بدائيَّان أدمغِتنا يف املوجوَدين
أن ويُمكننا علينا. السابقة األنواع بعض وأدمغِة البرش، أدمغة يف السنني ماليني منذ
الفقاريات من وغريها للبَرش سلًفا كانت التي امُلنقِرضة األنواع املايضيف يف أثَرهما ب نتعقَّ
يكتسبوا لم الذين غار الصِّ األطفال سلوك فهو لألدلَّة الثاني املصدر وأما لة. الصِّ ذات
ر تتطوَّ الرياضية القدرات بعض أنَّ األدلة من األخري النوع هذا ويَقرتح بعد، اللغة مهارة
معرفة يف نبدأ أن قبل نمتلكها قدراٌت إنها أي للفرد، الحيوي التطور من ُمبكِّرة فرتٍة يف
تنَي الحاسَّ أنَّ معنى وليس وراثية. ِهبَة فهي الطفولة؛ مرحلة يف عَملية بصورٍة املفاهيم
بني االختالفات غياب إىل ح نُلمِّ أنَّنا بها نتمتَّع التي الوراثية الِهبات من امَلعنيتنَي العدديَّتنَي
تَمكُّننا مدى يف أو العمر، يف نَْكُرب بينما عقولنا يف الُقدرتنَي هاتنَي نُمو مدى يف الثقافات
إنجاُز أمامنا يزال ال اكتماًال. أكثر ريايض تفكرٍي لتحقيق النظاَمني هذَين استخدام من
لدى ي الكمِّ التفكري لطبيعة كامل َفهٍم إىل ل التوصُّ من نتمكَّن لكي العمل، من كبري قدٍر
أيًضا، كبريًا قدًرا العمل من أنجْزنا فقد ذلك، من بالرغم العالم. ثقافات جميع يف األطفال

املوضوع. هذا بشأن البارزة النتائج من قليًال باالهتمام سأُويل ييل وفيما
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عقل يف يدور ما نَعرف أن يُمكننا كيف بسيط: سؤاٌل لديك يكون ربما أوًال لكن
أن عليهم يِجب بما إخبارهم يُمِكن وال بعد، اللغة مهارَة يكتسبوا ا وَلمَّ غار الصِّ األطفال
وقد املنهجية، الناحية من صعبة مشكلٌة أنها والحقُّ التجريبية؟ السياقات يف يفعلوه
ما العَقبة هذه عىل التغلُب أنتج وقد عليها. التغلُُّب يَتمَّ كي االبتكار من قدًرا استلزَمت
ويف األخرية، عاًما الثالثني يف غار الصِّ األطفال لدى العددي لإلدراك َفهمنا يف الثورَة يُشِبه
العادلة غري عات بالتوقُّ تأثَّرت قد تكون ربما التي السابقة النتائج يف شكَّك نفِسه الوقت
عىل الباحثون تغلَّب وقد ُمعيَّنة. بتجاِرَب امُلرتبطة األهداف بخصوص األطفال َحْدس عن
مشاركة من الضئيل القْدر تتطلَّب التي املهام عىل يعتمدون بَدءوا حينما العقبة هذه
يسرتعي ما عىل بالتحديد الرتكيز مع معهم، املادي والتفاعل بالتجربة القائمني مع األطفال
أنَّ إىل نظًرا منطقي؛ أمر االنتباه عىل الرتكيز وهذا التجريبية. السياقات يف األطفال انتباَه

الجديدة. زات امُلحفِّ عىل يُركِّزون األخرى، كاألنواع البرش،
املطعم تدخل حني ُمزدِحم، مطعم األرجح؛ عىل تَأْلفها يومية بيئة عىل مثاًال تخيَّل
والكئوس األطباق، تُالِمس وهي ية الِفضِّ املائدة آنية وصليَل املحادثات، َطنني تالحظ قد
تجلس وبينما البيئة، هذه مثل من عه تتوقَّ ما وهذا ذلك. إىل وما املوائد، عىل تُوَضع وهي
وبقية أنت تبدأ فسوف انتباهك؛ تَسرتعَي لن الجديدة غرِي زات امُلحفِّ هذه مثل فإنَّ وتأكل
(ولعلَّها وُمحادثاتكم وجباتكم عىل الرتكيز مع والرشاب، الطعام تناول يف املطعم زبائن
تخيَّل واآلن األرجح). عىل أيًضا بها اهتمامك يَخُمد فسوف وإال جديدة، ُمحفزات ن تتضمَّ
كأٌس يتدحَرج املثال سبيل فعىل اإلدراكي؛ َحيِّزك إىل جديد ُمحفٌز دخل إذا سيحُدث ما
صوت إىل الفور عىل انتباهك سيَنجِذب ًما. ُمتهشِّ األرض عىل ويَْهوي النادل صينية من
انتباهك يتغريَّ وحني للتو. سمعتَها التي الضوضاء مصدر تمييز تحاول بينما م، التهشُّ
مصدر إىل برصك ينجِذب املادي؛ املستوى عىل األشياء من العديد تحُدث الطريقة بتلك
ز امُلحفِّ عىل للرتكيز تَستدير سوف املطعم يف َمن رءوس جميع أنَّ ح املرجَّ ومن الضوضاء،
عىل للحظٍة األكل عن فون يتوقَّ سوف أنَّهم وضوًحا أقلَّ ستكون التي األمور وِمن الجديد.
النظر تثبيت إىل النَّزعات هذه أنَّ فهو األهم األمر أما كالبْلع. أنشطًة ُمعلِّقني األرجح،
ونتيجًة امُلبكِّرة. طفولتنا إىل تعود وهي النمو، ناحية من أساسية أمور هي البْلع، وإيقاف
معرفة يَستطيعون أنهم الوقت من فرتٍة منذ الطفل نموِّ مجال يف الباحثون أدرك قد لذلك،
انتباه دراسة فعند ولهذا ذلك؛ غري أو جديدًة ُمحفزاٍت األطفال يَُعدها التي زات امُلحفِّ
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ال، أو جديًدا ًزا محفِّ يُميِّزون األطفال كان إذا ما يُالِحظوا أن للباحثني يُمكن األطفال،
الباحثون يتمكَّن ولكي جديدة. كمية أو جديًدا شكًال أو جديًدا لونًا ز امُلحفِّ هذا أكان سواء
نظرات يف مصاحبة تغرياٍت أي هناك كان إذا ما يُتاِبعوا أن عليهم ذلك؛ مالحظة من
القائمون يَدُرس التطبيق وعند لهم. زات امُلحفِّ تقديم أثناء يف بَلِعهم أنماط أو األطفال
والرضاعة والتحديق محددة. اٍت مهمَّ خالل والرضاعة النظر يف األطفال أنماَط بالتجِربة
عىل تقوم التي املنهجياُت تطلبَت وقد دقيق، بشكٍل قياسها يَسُهل ال التي السلوكيات من
األخرية. املاضية العقود يف موجودًة أصبَحت جديدة أدواٍت ظهوَر السلوَكني هذَين قياس
الفيديو وكامريات إلكرتونيٍّا، ُمراقبتها يُمِكن التي األطفال َسكَّاتات األدوات هذه ومن

عيونهم. وحركات األطفال نظرات تتبُّع عىل القاِدرة
األطفال، لدى العددي اإلدراك عىل أُجِريَت التي ة امُلهمَّ التجاِرب بعض لنتناَوْل واآلن
أطول. ملدٍة املحفزات من ُمعينة أنواٍع إىل يُحدِّقون األطفال أنَّ افرتاض عىل يَقوم وجميعها
نتائُج نُِرشت وين، كارين النفس عاملة أْجَرتها حاليٍّا مشهورة بدراسٍة نبدأ أن ويجب
وأُعيَد تَجاِربها َحت نُقِّ وقد عاًما، ٢٠ عىل يَزيد ما قبل «نيترش» مجلة يف الدراسة هذه
منطقية نقطٌة هي املؤثرة وين دراسة إنَّ الالحقة. السنوات يف مختلفة بطُرٍق إجراؤها
١ بني االختالفات تمييز يَستطيعون األطفال أنَّ بقوٍة تقرتح إنها إذ إلينا؛ بالنسبة للبَْدء
هؤالء عمر ط متوسِّ كان وقد الحديث. تَعلُّمهم تَسبق التي املرحلة تلك يف حتى و٣، و٢
األحَدث الدراسات بعُض تناوَلت وقد تقريبًا. شهور ٥ الدراسة َشِمَلتهم الذين األطفال
نتناول (وسوف الوالدة. حديثو ومنهم سنٍّا، األصغر األطفال لدى العددي اإلدراَك منها
هذه يف للمشاركة طفًال وثالثني باثننَي وين استعانت قليل.) بعد الدراسة هذه مثل
،١ + ١ جمع عىل قدرتهم تَخترب األطفال نصُف لها ُعنيِّ التي ة املهمَّ كانت وقد الدراسة،

3.١ − ٢ طرح عىل قدرتهم تخترب مهمٍة يف شاركوا فقد اآلخر النصف أما
لقد تنَي؟ املهمَّ هاتنَي يف شهور ٥ عمرهم يَبلغ الذين هؤالء وين اختَربَت كيف إذن،
للعْرض صندوٍق أمام بمفرده طفل كل ُوِضع التالية؛ املبتَكرة البسيطة الطُرق استخدَمت
كان ذلك، إىل إضافًة تلقائيٍّا. انتباههم يَجذب كان الدُّمية يُشِبه شكٍل عىل يَحتوي كان
للشكل الطفل رؤية ِليَحُجب رفعه يمكن شفاف غري ستاٍر عىل يَحتوي العرض صندوق
فهو األهم األمر أما مرئيٍّا. الشكل هذا يَعود ال الستار، هذا رفع وبعد ْمية؛ الدُّ يُشِبه الذي
أن وبعد العْرض. صندوق يف الستار جوانب من جانب كل بِجوار فجوٌة توَجد كانت أنه
ثم رؤيته، الطفل عن ِليَحُجب الستار يُرَفع البداية، يف الشكل إىل يتَّجه األطفال انتباُه كان
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اإلمساك مع العرض صندوق يف جانبي باٍب يف يده بوْضع بالتجِربة القائم الباحث يقوم
واليشء اليد رؤية يَستطيعون األطفال كان الستار. حَجبه الذي الشكَل يُطاِبق آخر بشكٍل
وِمن العرض. صندوق وجانب الستار بني املوجودة الفتحة خالل من به تُمِسك الذي
خْلف واملوجود الدمية، يُشِبه الذي للشكل ُمطاِبق آخر يشء أُضيَف فقد األطفال، منظور
بباب مزوًَّدا العرض صندوق كان أساسية؛ منهجية خدعة تَظهر املرحلة هذه ويف الستار.
فبالرغم ثَمَّ ومن األطفال؛ أمام من األصيل الشكل يُزيل أن خالله من للباحث يمكن ي رسِّ
الوقت يف األصيل اليشء إزالة يمكن كان آخر، يشءٍ إىل يُضاف شيئًا رأَوا قد األطفال أنَّ من
الثاني. اليشء إضافة بعد الستار أُنِزل وأخريًا األطفال. ِعلم دون الستار، وراء من نفِسه
يُشِبهان ُمتطاِبَقني شكَلني عن الستار إنزاُل لنا كَشف امُلحتَمل»؛ «الناتج لحالة فَوفًقا
إنزال كَشف املحتمل» غري «الناتج لحالة ووفًقا األطفال. رآه ما مع يتَِّفق ما وهو الدمية،
ي الرسِّ الباب خالل من بخدعٍة أُزيل قد األصيلَّ الشكل ألنَّ فقط؛ واحد شكٍل عن الستار

العرض. لصندوق
غري الجديدة األحداث يف أطول لفرتٍة يُحدِّقون األطفال، فيهم بمن البرش، وألنَّ
حالة يف أطول لفرتٍة يُحدِّقون قد دراستها يف األطفال أنَّ وين افرتَضت فقد عة، املتوقَّ
ثم مطاِبق، آخر يشءٍ إىل يُضاف شيئًا رأَوا إذا أنهم هذا ومعنى املحتمل. غري الناتج
الحريُة تَنْتابهم فسوف فحسب، ُمتبقٍّ واحٌد يشء هي اإلضافة هذه نتيجة أنَّ اكتشفوا
عة. املتوقَّ للنتيجة يَكرتثوا فلن الثاني، اليشء إضافة بعد شيئنَي رأَوا إذا أما اليشء. بعض
١؛ وليس ،٢ يساوي ١ + ١ أنَّ الخمسة األشُهر ذَوو األطفال أدرك إذا أخرى: بعبارة
األطفال أنَّ املبارش ع التوقُّ كان لقد اإلدراك. ذلك ح تُوضِّ سوف التجِربة هذه مثل فإنَّ
أنَّ بدا حني املحتمل، غري الناتج حالة يف أطول لفرتٍة العرض صندوق إىل يُحدِّقون سوف
صندوق إىل األطفال حدَّق لقد أطول. لفرتة بالفعل حدَّقوا وقد ،٢ وليس ١ يساوي ١ + ١
بعد الستار كَشف حينما اإلحصائية، الناحية من ملحوظة بدرجٍة أطول لفرتٍة العرض

فقط. واحٍد يشءٍ عن إنزاله
ترتيب لكنَّ نفسها، والعناُرص نفُسه العرض صندوق استُخِدم الطرح، ة مهمَّ ويف
األطفال انتباه ُجِذب البداية ففي بالكامل؛ معكوًسا كان األطفال شِهَده الذي األحداث
عن فحَجب الستار ُرِفع ثم العرض، صندوق منتصف يف بالدمية الشبيَهني الشكَلني إىل
الفجوة خالل من التجِربة عىل القائم يد ظهَرت ذلك بعد ِكَليهما. الشكَلني رؤية األطفال
الستار، خلف من الشكَلني أحَد اليُد أزالت ثم الصندوق، وجانب الستار بني املوجودة
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الرسي الباب استُخِدم امُلحتَمل، غري الناتج حالة يف بوضوح. لألطفال تَظهر بطريقة
شكالن هناك ظلَّ لذلك، ونتيجًة املرئية. اإلزالة عملية تتمُّ بينما ُمطاِبق، آخر شكٍل إلضافة
الناتج حالة ففي كَلني. الشَّ أحد بإزالة الواضحة الحقيقة من بالرغم الستار، إنزال بعد
إزالة بعد الستار إنزال وعند املسحور، الباب خالل من إضايف شكل يَُضف لم امُلحتَمل،
الطرح مهمة نتائُج جاءت وقد واحد. شكٍل سوى يَتبقَّ لم مرئية، بصورٍة الشكلني أحد
أنه عىل يبدو ما إىل أطول لفرتٍة األطفال حدَّق الجمع؛ مهمة نتائِج مع ما حدٍّ إىل متشابهًة
واحد شكٍل بقاء عوا توقَّ يُزال، وهو األصليَّني الشكَلني أحد رأَوا فإذا املحتمل، غريُ الناتج
تنَي املهمَّ هاتنَي نتائج أنَّ القول وموجز .١ = ١ − ٢ أنَّ يُدركون األطفال أنَّ بدا فقد فقط.
التمييز يَستطيعون بعد اللغة مهارة يكتسبوا لم الذين األطفال أنَّ إىل تُشري وين، دراسة يف
أساليُب ظهَرت الطريق، تستكشف كانت التي دراستها ومنذ وشيئنَي. واحد يشءٍ بني
من أصبح فقد لذلك، ونتيجًة أكرب. بعناية املسألة هذه الستكشاف استُخِدمت قد جديدٌة
إىل واحٍد من الكمية بني التمييز بالفعل يَستطيعون األطفال أنَّ عامة، بصفٍة عليه امُلتَّفق

واتِّساق. بانتظام ثالثة،
ظهَرت فقد األطفال، لدى اإلدراك دراسات من سنُناقشها التي الثانية الدراسة أما
فيشو، النفس؛ عاِلَمتا إجراءَها شارك وقد وين، دراسة نْرش من تقريبًا سنواٍت ثماني بعد
من وواحدة هارفارد، جامعة يف جامعية وأستاذة باحثة هي (سبيلك سبيلك. وإليزابيث
هنا؛ الدراسة نتائج نتناول وسوف العالم.) مستوى عىل تأثريًا النمو نفس علماء أكثر
الذين األطفال أنَّ واضحة بطريقٍة تُبنيِّ وهي تقريبية، عددية ٍة حاسَّ وجوَد تؤيد ألنها
بني الكمية الفروق يُميِّزوا أن تقريبية، بطُرٍق يستطيعون بعُد اللغة مهارة يَكتسبوا لم

الكبرية.4 املجموعات
استُخِدم وسبيلك. شو دراسة يف األوىل التجِربة سارت كيف ييل فيما نتناول وسوف
عىل القائمون جعلهم وقد أشهر، ستَة أعمارهم ُط متوسِّ يبلُغ طفًال عرش ستَة التجربة يف
هذه أنَّ بمعنى بيضاء، شاشة عىل نقطة ١٦ أو سوداء نقاط ٨ رؤية يَعتادون التجربة
بعد جديدًة يجدونها يَعودوا ال أو منها يَملُّوا حتى األطفال عىل تُعَرض كانت زات امُلحفِّ
ف يتوقَّ حني االعتياد مرحلة إىل وصلوا قد أنهم يَرون التجِربة عىل القائمون وكان ذلك.
ُمتتالية مصفوفًة عرش أربعَة رأَوا قد يَكونون حني أو زات، امُلحفِّ يف التحديق عن األطفال
لثماني مختلفة عروض األطفال عىل يُعَرض كان الثماني، النقاط لحالة وفًقا النقاط. من
ووفًقا رؤيتها. عىل األطفال يعتاَد حتى والسطوع، والتكوين الحجم يف تختلف نقاط
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عرشة لِستَّ مختلفة عروٌض أيًضا األطفال عىل يُعَرض كان نقطة، عرشة الستَّ لحالة
رؤيتها. عىل األطفاُل يعتاد أن إىل والتكوين، الحجم مثل ملعايريَ وفًقا أيًضا تختلف نقطة
أن بعد نقطة، ١٦ أو نقاط ٨ ذلك بعد األطفال عىل يُعرض كان الحالتنَي، ِكلتا ويف
املصفوفات كانت األوىل للحالة فَوفًقا النقاط. من األولية الكمية عىل اعتادوا قد يَكونوا
ألنَّ جديًدا؛ ًزا محفِّ تُمثِّل االعتياد، مرحلة بعد ُعِرضت والتي نقطة، ١٦ من تتكوَّن التي
الثانية، للحالة وفًقا نقاط. ٨ من تتكوَّن مصفوفاٍت سوى سابًقا يَرون يكونوا لم األطفال
ُعِرضت والتي نقاط، ٨ من تتكوَّن التي املجموعات كانت وقد الصحيح، هو العكس كان
ذلك قبل يَرون كانوا األطفال إنَّ إذ الجديد؛ امُلحفَز هي االعتياد، مرحلة بعد األطفال عىل
سوف األعداد، نعرف الذين البالغني فنحن األقل عىل نقطة. ١٦ من تتكوَّن مصفوفاٍت
األطفال عن ماذا لكن .٨ تساوي ال ١٦ أنَّ نعِرف ألنَّنا جديدة؛ املصفوفاِت هذه أنَّ نُدِرك
َمت قدَّ قد وسبيلك شو نتائج إنَّ الحديث؟ تعلموا حتى وال بعد، العدَّ يتعلَّموا لم الذين
عنًرصا. عنارصو١٦ ٨ بني الفرق إدراُك يُمِكنهم أيًضا األطفال أنَّ عىل القوية األدلة بعض
شاشات إىل ينظرون ما غالبًا األطفال كان مباِرشة؛ األوىل التجربة نتائُج جاءت
ثاِنيتنَي مدَة عليها، ُمعتادين أصبَحوا التي الكمية عن مختلفة كميًة ن تتضمَّ التي العْرض
املجموعة إىل حدَّقوا نقاط، ٨ من تتكوَّن مجموعاٍت رؤية عىل اعتادوا فإذا ثمَّ ومن أطول؛
رؤية عىل اعتادوا إذا ذلك، من العكس وعىل أطول. لفرتٍة نقطة ١٦ من تتكوَّن التي
أطول. لفرتٍة نقاط ٨ من تتكوَّن التي املجموعة إىل حدَّقوا نقطة، ١٦ من تتكوَّن مجموعاٍت
نقاط ٨ بني الفرق أدركوا قد أنَّهم بوضوح بنيَّ قد األطفال لدى البرصي االنتباه وهذا
وبعبارة وتشكيلها. النقاط حجم مثل األخرى العوامل عن النظر بْرصف نقطة، و١٦
الكميات يف حتى العددية، االختالفات تمييز عىل قادرون األطفال معظم أنَّ يبدو أخرى:
واضًحا،5 بينهما املقارنة تَجري التي املجموعتنَي بني الفرق يكون حني األقل عىل الكبرية،
الثانية. وسبيلك شو تجربة نتائج يف يتَّضح مثلما للغاية ُمهم األخري االدِّعاء هذا أنَّ غري
اختَربتا فقد للغاية؛ ُمهمٍّ اختالٍف مع األوىل تجربتهما الباحثتان كرَّرت التجربة، تلك يف
٨ من بدًال نقطة، و١٢ نقاط ٨ من تتكوَّن مجموعاٍت بني الفْرق تمييز عىل األطفال قدرة
(٨ : ١٢) ٢ : ٣ إىل الكميَّتنَي بني النسبة انخفاض ومع الحالة، هذه يف نقطة. و١٦ نقاط
أيَّ األطفال لدى التحديق نَمط يَعِكس فلم كبريًا؛ تغريًا النتائج تغريَت ،(٨ : ١٦) ١ : ٢ من

نقطة. و١٢ نقاط ٨ بني للفْرق إدراٍك
علماءُ أجراها التي لة الصِّ ذات الدراسات نتائج من غريها إىل إضافًة النتائُج، وهذه
كمياٍت بني الفروق تمييز يَستطيعون األطفال أنَّ عىل واضًحا دليًال تُقدِّم النمو، نفس
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األقل. عىل ١ : ٢ نسبة تُمثِّل الفروق هذه كانت إذا العنارص، من كبري عدٍد عىل تحتوي
وين دراسة أنَّ ِمثلما الفطري، التقريبي العددي النظام وجود عىل دليل النتائُج وهذه
حاِسمة إدراكيًة اٍت مؤرشِّ يُمثِّالن النظاَمني وِكال نسبيٍّا. دقيق عددي نظام وجود عىل دليٌل
الفصل يف رأيْنا فِمثلما ذلك، من بالرغم البالغني. لدى دقًة األكثر العددي اإلدراك عىل
وقد اللغوي. ل التدخُّ عىل يَعتمد البالغني لدى الدقيق ي الكمِّ التفكري هذا فإنَّ الخامس،
«بينما أنه: لَدينا الفطريتنَي العدديَّتنَي الُقدَرتنَي مناقشة عند وسبيلك شو من كلٌّ الحَظت
النوَعني هذَين بني يَجمعون فقد ، العدِّ من والغَرض األعداد مفردات معانَي األطفال يتعلم
امُلنفِصل.»6 للعدد اللغة، عىل ويعتمد للغاية بَرشي د، ُموحَّ مفهوٍم لتشكيل التمثيل، من
من كبريًا قدًرا أنَّ فالواقع مبارشة؛ أو سهلة هذه التوحيد عملية أنَّ هذا معنى وليس

التحديد. وجه عىل «الدمج» هذا حدوث كيفية بشأن ني امُلختصِّ بني يُثار الجَدل
الفروق بعض تمييز يمكنهم البَرش أطفال أنَّ التجريبية األبحاث هذه مثل ح توضِّ
حلِّ من يُمكِّنانا ال والدقيقة، التقريبية العدديَّتنَي تنَي الحاسَّ إنَّ صغرية. ِسنٍّ يف العددية
كيفية معرفة يف الُفرصَة لنا يُتيحان لكنهما ة، ودقَّ برسعٍة الحسابية املسائل معظم
أطفال أنَّ ح تُوضِّ ال امَلعنيَّة فالدِّراسات ذلك، من بالرغم املسائل. هذه مثل مع التعاُمل
الدُّمية يُشِبه واحٍد شكٍل بني الفْرق فإدراك بحق؛ مجرَّدٍة عددية بمفاهيَم ُمزوَّدون البرش
األطفال أنَّ سوى يَعني ال الشاشة، عىل نقطة عرشة وِستَّ نقاٍط ثماني بني أو وشكَلني،
اإلدراك ذلك إنَّ يقولون: ربما البعض أنَّ غري البرصية. العددية االختالفات إىل ينتبهون
اإلدراك عىل تعتِمد ال طُرق أي مجردة، بطُرق الكميات يف يُفكِّرون األطفال أنَّ يَعني ال
فقد للحواس؛ عابًرا األطفال لدى الكميات تمييز يكون ال ربما أخرى: بعبارٍة البرصي.
نطاق يف واحدة دميٍة عن تختلفان أَسٍد شكل عىل ُدميتنَي أنَّ املثال سبيل عىل األطفال يُميِّز
واحدة صفرٍة عن يختلف ُمتتاليتنَي َصْفرتنَي صوت أنَّ أيًضا يُميزون وقد البرص. ة حاسَّ
ال ُمنفصلتنَي تنَي حاسَّ نطاق يف لالختالفات املاديَّ اإلدراك ذلك لكنَّ السمع، ة حاسَّ نطاق يف
اإلدراك فهذا املثال؛ سبيل عىل وُدميتنَي َصفرتنَي بني الرابط يدركون أنهم بالرضورة يَعني
عقول يف يحُدث ما أنَّ عىل أقوى دليًال يُقدِّم سوف الكميات، بني للتشابُه للحواسِّ العابر
الغريب من يكون ال وربما وتجريًدا. جوهريًة أكثَر شكٍل يف عددي تفكري هو األطفال
لدى للحواسِّ العابر الكميات إدراك اختبار إىل سَعْت قد الحديثة التجاِرب بعض أنَّ إذن

األطفال.
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األعمال يف ُمحتَملة أخرى مشكلًة أيًضا تناوَلت قد األحدث التجاِرب هذه وبعض
للخاِضعني امُلتقدِّمة السنُّ وهو األطفال، لدى العددي اإلدراك عىل أُجِريَت التي السابقة
دراسة يف للتجِربة الخاضعني عمر إنَّ إذ للطْرح؛ غريبة مشكلًة تلك تبدو وقد للتجِربة.
يف ُمعيَّنة إدراكية مهارٍة وجود إثبات أنَّ غري فقط، أشهر خمسة عىل يَزيد يكن لم وين
هذه مثل يف بوجودها الدليل فهذا غريزية؛ مهارٌة أنها بالرضورة يَعني ال العمر ذلك مثل
أي لنا ح يُوضِّ ال ذلك لكنَّ رياضية، غرائَز بوجود االدِّعاءَ شكَّ وال يدعم الصغرية السنِّ
السنِّ هذه مثل يف ذلك كان وإن حتى ثقافيٍّا، َصْقلها يف األطفاُل يبدأ ية الكمِّ املهارات
النمو نفس علماء معظم يُجريها التي األبحاث أنَّ االعتبار يف نَضع أن بنا ويَجُدر املبكرة.
والصناعية؛ الغربية للثقافات ينتمون أطفاٍل لدى العددي اإلدراك الستكشاف صة ُمخصَّ
تأثرياٍت بأي يتعلَّق فيما املعلومات من ضئيًال قدًرا إالَّ لنا تُقدِّم ال النتائج فإنَّ ثَمَّ ومن

الطفولة.7 من األوىل الشهور يف الريايض التفكري بشأن للثقافات عابرة ُمحتَملة
إزارد فريونيك النفس عاملة أْجَرتها التي سنُناقشها، التي الثالثة البارزة الدراسة أما
فالنتائج السابقتنَي؛ الجَدل نقطتَِي تتَناول فهي سبيلك)، إليزابيث (ومنهم وزمالؤها
الفروق بعض تمييز يستطيعون األطفال بأنَّ تُفيد الدراسة إليها َلت توصَّ التي امُلثرية
امليالد بعد ذلك فعل من يتمكَّنون وأنهم للحواس، وعابٍر مجرَّد أساٍس عىل الكميات بني
مشاركة عىل واَفقوا الذين األمور أولياء من عدًدا وُزمالؤها إزارد وجَدت قصرية. بفرتٍة
أولياء من العديد يَِجدوا أن عليهم كان أنه والواقع الدراسة، يف الوالدة حديثي أطفالهم
للمشاركة، امُلختارين األطفال من فقط صغريًا جزءًا إنَّ إذ هذا؛ عىل يوافقون الذين األمور
وِستون ستٌة للدراسة اْخِتري لقد الدراسة. نتائج يف املطاف نهاية يف أسَهموا الذين هم
انزعاِجهم بسبب الفعلية العيِّنة من استُبِعدوا قد األطفال هؤالء من خمسني لكنَّ طفًال،
األبحاث! هذه مثل إجراء صعوبة مدى إىل يُشري ما وهو كالنوم، األخرى املشاكل بعض أو
أو كاألمازون النائية األماكن بعض يف للثقافات العابرة باألبحاث منَّا يقومون َمن إنَّ
باألبحاث القيام عند نُواجهها التي ة الخاصَّ يات التحدِّ من يَشتكون قد غينيا، نيو ُمرتَفعات
ُمنتصِفها. يف النُّعاس يَغِلبهم التجِربة يف املشاِركني نجد أن ح امُلرجَّ غري ِمن لكنه امَليدانية،
ساعة. ٤٩ وزمالئها إزارد تَجِربة يف النهاية يف شاركوا الذين األطفال عمر ط متوسِّ وكان
كبرية بدرجٍة امُلبكِّرة الحياتية خربتهم تأثري َي نُنحِّ أن لنا تَسَمح الصغرية السنُّ وهذه
أيديهم، أصابع مثل منتظمة، كمياٍت يَرون األطفال فإنَّ قبُل من نا أَرشْ ومثلما الثقة. من
وصوتَها األم قْلب نبضاِت يَسمع أن يَستطيع الطفل فإنَّ ذلك، إىل إضافًة الرَِّحم. يف وهم
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بينيَّة فرتاٍت عىل السمعية زات امُلحفِّ عىل اليشء بعَض ُمعتادين يَجعلهم مما الوالدة، قبل
عىل تأثريٌ والثقافية التجريبية للعوامل يكون بأن للغاية ضئيٌل االحتمال أنَّ غري منتِظمة،
وزمالئها إزارد دراسُة َحت وضَّ فقد ذلك إىل إضافًة الرَِّحم. يف العددي اإلدراك ر تطوُّ كيفية
الجيلِّ ومن مولدهم، من قصرية فرتٍة بعد بَرصيٍّا الكميات تمييز عىل قادرون البرش أنَّ

الرَِّحم.8 يف وهم العنارص من كمية أي لرؤية يتعرَّضوا لم أنهم
قادرون الوالدة حديثي األطفال أنَّ عىل واضًحا دليًال وزمالؤها إزارد َمت قدَّ لقد
ُمتعدِّدة. حواسَّ عرب للكميات املجردة املقارنة يف التقريبي العددي نظامهم استخدام عىل
وقد را». را، را، «را، أو تو» تو، تو، «تو، مثل املقاطع، من مجموعٍة إىل األطفال استَمع
قصري. فاصٌل منها كالٍّ ويَتبع املقاطع، من ثابت عدٍد عىل تحتوي املجموعة هذه كانت
إىل يَستمع ثم قصري، فاصٌل يَتبعها َمقاطع أربعة إىل الطفل يستمع املثال، سبيل فعىل
دقيقتنَي، مُلدة السمعية زات امُلحفِّ إىل يَستمعون األطفال كان وهكذا. أخرى، مقاطَع أربعة
األطفال عىل ُعِرض الدقيقتنَي، هاتنَي وبعد املقاطع. كمية األطفال أَِلف الوقت، هذا وخالل
محدَّد لعدٍد مصفوفاٍت ن تتضمَّ الصور هذه وكانت كمبيوتر. شاشة عىل الصور بعُض
كانت التي األطفال)، انتباه (لجذب وعيون أفواٍه عىل تحتوي األلوان، زاهيِة األشكال من
افرتَضت وقد األطفال. مسامع عىل تكرََّرت التي املقاطع سلسلة مع العدد يف تتطابَق
للحواس، العابر للكميات املجرد باإلدراك يتمتَّعون األطفال كان إذا أنه وزمالؤها إزارد
عليهم ُعِرَضت التي البرصية املصفوفات تجاه مختلفة استجاباٌت عنهم تَصُدر فسوف
كانت إذا ملا وفًقا محددة، مصفوفات إىل أطول لفرتٍة يُحدِّقون فسوف املقاطع. بعد
هو بالضبط وهذا للتو. َسِمعوها التي املقاطع مجموعة مع العدد يف تتطابق املصفوفات
مقاطع، أربعَة ن تتضمَّ مجموعٍة إىل االستماع عند املثال، سبيل فعىل الباحثون؛ الحظه ما
من أطوَل لفرتٍة ُصَوٍر أربع عىل تحتوي حني الشاشة إىل يُحدِّقون بعَدها األطفال كان
يُحدِّقون أيًضا وهم صورة. عرشة اثنتا ُعِرَضت حني الشاشة إىل فيها حدَّقوا التي تلك
حني إليها فيها يُحدِّقون التي تلك من أطول لفرتة صوٍر أربع ن تتضمَّ حني الشاشة إىل
إنَّ إذ األوىل؛ الحالة يف أكرب التحديق فرتة يف االختالف كان (وقد صور. ثمانَي ن تتضمَّ
مجموعٍة إىل األطفال استمع وحني و٨.) ٤ بني الفْرق من وضوًحا أكثُر و١٢ ٤ بني الفْرق
صوٍر ستِّ عىل تحتوي التي الشاشة إىل بعدها يُحدِّقون كانوا مقاطع، ستة من تتكوَّن
صورة. عرشَة ثماني عىل تحتوي التي الشاشة إىل فيها يُحدِّقون التي تلك من أطول لفرتة
يف ثواٍن ١٠ عن يَزيد التطابق وعَدم التطابُق حاالت يف التحديق فرتة يف االختالُف كان وقد
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األطفال لدى التحديق فرتاِت فإنَّ وباختصار، الهينة. بالنتيجة تلك وليست األحيان، معظم
أنهم لو كما امُلتساوية، بالكميات نسبيٍّا الزائد اهتمامهم مع كبرية بدرجٍة تتوافق كانت
تأكيد يف واملجموعة إزارد نتائُج زادت لقد الحواس. بني جديد تطابٍق وجود يدركون كانوا
الكبرية املجموعات عدد تقدير من تُمكِّنهم فطرية بقدرٍة يُوَلدون البَرش بأنَّ القائل االدِّعاء
وال بالتجريد، تتميز القدرة هذه أنَّ إىل أيًضا تُشري وهي تقريبية، بصورٍة العنارص من

كالبرص. واحدة ة حاسَّ عىل تقترص
يَستخدمها التي املبتكرة الطُرق بعَض تناولناها التي الثالث الدراساُت بيَّنَِت لقد
مع الدراسات هذه وتتطابَق األطفال، لدى العددي التفكري الستكشاف النموِّ نفس علماء
غريزي بَفْهٍم يتمتَّعون البَرش أنَّ وهو املناقشة، هذه قبل ذكْرناه الذي األسايس االستنتاج
عددية ًة حاسَّ يَمتلكون وهم قصرية. بفرتٍة امليالد بعد حتى يتجىلَّ وهو لألعداد، مجرٍد

ودقيقة.9 تقديرية فطرية

والعد األطفال

منذ بهما يتمتَّعون اللتنَي العدديَّتنَي تنَي بالحاسَّ مسبًقا يُزوَّدون األطفال أنَّ إذن لنا يبدو
لَدينا التي الصورة إكمال يف بمقداٍر إالَّ يُسِهم ال تنَي الحاسَّ هاتنَي وجود أنَّ غري مولدهم.
ما، فبطريقٍة الريايض. التفكري عىل الخصوص وجه عىل البرش بها يتمتَّع التي القدرة عن
تَيْنا حاسَّ دمُج بها يَجري التي الكيفية نعِرف ال إنَّنا إذ قائًما؛ اللُّغز من األكرب الجزء يَزال ال
تنَي الحاسَّ لهاتنَي البدائية الطبيعة فمع الريايض. بالتفكري للقيام ذلك، بعد الِفطريَّتنَي
من ُمعيَّنًا عدًدا يمتِلك األخطبوط أنَّ تمييز من املثال، سبيل عىل نتمكن كيف العدديَّتنَي،
لَدينا ر يتوفَّ ال األسايس ي الكمِّ التمييز ذلك مثل إنَّ فحسب؟ ُمبَهمة كمية وليس ات، املجسَّ
الفطري التمييز وهي «أ» النقطة من إذن ننتِقل فكيف الفطريَّتنَي. تَينا حاسَّ خالل من
كيف الكميات؟ جميع بني الدقيق التفريق وهي «ب» النقطة إىل الكميات، بني البسيط
إليجاد استخدامها يُمكننا التي الطُرق إحدى الطبيعية؟ األعداد عالم إىل بالفعل ننتِقل
يف األطفال تقدُّم كيفية استكشاف هي السؤال، هذا عن امُلحتَملة اإلجابات) (أو اإلجابة
مثَل يُْجرون، زالوا وما النفس، علماء أجرى لقد السن. يف يتقدَّمون بينما ي الكمِّ التفكري
إليها ل تَوصَّ التي التوضيحية النتائج بعَض أستعِرض سوف ييل وفيما الدراسات. هذه
أنواع تُمثِّل هنا، صها أُلخِّ التي الدراسات أنَّ وأعتِقد الدراسات. هذه مثل خالل الباحثون
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العددية. املفاهيم األطفال بها يتعلَّم التي للكيفية َفهِمنا لتحسني تُستخَدم التي الطُرق
املنشورة الدراسات آالف بالفعل تُوَجد أنَّه االعتبار يف نَضع أن فعَلينا ذلك، من بالرغم
أنَّ توضيح يف الكتاب هذا يف سنُناقشها التي الدراسات وتُسِهم الواسع. املوضوع هذا عن
امُلمارسَة يتطلَّب وهو وتدريجي، ُمضٍن ٌم تقدُّ هو الطبيعية، باألعداد الوعي تجاه التقدُّم

اللغوية. زات امُلحفِّ مع امُلتكرِّرة
يف األطفال لدى العددية املهاراُت تكن لم العرشين، القرن من األخري الجزء حتى
أنَّ ما وقٍت يف يُعتَقد كان بل عام، بشكٍل الكايف بالتقدير تَْحظى املدرسة قبل ما ِسنِّ
األدلَّة ومن تقريبًا. الخامسة ِسنِّ حتى األساسية العددية املفاهيم يتعلَّمون ال األطفال
باسم يُعَرف فيما الرابعة، سنِّ يف األطفال سلوك هو االدِّعاء هذا إليها يَستِند كان التي
األشياء؛ من ان صفَّ األطفال عىل يُعَرض االختبارات، هذه مثل يف الحفاظ». «اختبارات
أحد يف عنٍرص كل ويكون املثال، سبيل عىل زجاجاٍت ستُّ به وصفٌّ كئوٍس ِستُّ به صفٌّ
املجموعتنَي أنَّ األرَجح عىل الواضح من يَكون حتى اآلخر، الصف يف عنٌرص أمامه ني الصفَّ
يُجيبون كانوا عدًدا، أكرب ني الصفَّ أيُّ يُسأَلون األطفال كان عندما العدد. يف ُمتساويتان
ني، الصفَّ أحد يف املوجودة العنارص بني بالتجِربة القائُم باعد إذا أما ُمتساويان. بأنهما
إجاباُت تتغريَّ فقد الزجاجات، صفِّ من أطوَل املثال سبيل عىل الكئوس صفُّ فأصبح
الكمية، عىل الحفاظ عىل األوىل التجاِرب يف إجاباتُهم كانت األحيان، من كثرٍي يف األطفال.
أحد إطالِة بمجرَّد يَختلف ني الصفَّ يف العنارص عدد أنَّ يَعتقدون كانوا أنهم إىل تُشري
الزجاجات، عدد من أكربُ الكئوس عدد إنَّ املثال، سبيل عىل يَقولون، كانوا فقد ني. الصفَّ
مَلهامِّ َوفًقا أنه هذا ومعنى زجاجات. أي إزالة أو كئوس أي إضافة عَدم من بالرغم
الكمية أنَّ أبًدا يُدِركوا لم الخامسة، سنِّ دون فيما األطفال فإنَّ هذه، البسيطة الحفاظ
إن بينهما. املقارنة تَجري اللذَين زات امُلحفِّ ِي صفَّ ُطول عن النظر بْرصف هي كما تَبقى

زات. امُلحفِّ لعدد األطفال إدراك يُرِبك كان املحفزات، من ملجموعٍة الُكيلِّ الحجم تغيري
الكميَّات عىل الحفاَظ يَستطيعون غار الصِّ األطفال أنَّ األمر فحقيقة ذلك، من بالرغم
أكرب عدٍد عىل تحتوي امَلصفوفتنَي أي تمييَز يَستطيعون فُهم األقل، عىل األحيان بعض يف
الحايلِّ الوقت يف التجاِرب بعُض َحت وضَّ وقد طولهما. عن النظر بْرصف العنارص، من
تشوُّش بسبب كانت قد األوىل، الحفاظ مهامِّ من الباحثون عليها حصل التي النتائج أنَّ
أنك ر تتصوَّ أن لثانية حاول الباحثني. أهداف بشأن تشوٌُّش وهو اليشء، بعض األطفال

157



اإلنسان وبناء األعداد

عن يَعِرف أنه تَفِرتض الذي الباِلغني، أحُد عليك عَرض وقد التجِربة، هذه مثل يف طفٌل
سألك ثم بَرصيٍّا، بينهما التمييز يمكن مصفوفتنَي بكثري، منك أكثَر األشياء عمل كيفية
العدد يف ُمتساويتان أنهما الواضح من أنَّه من بالرغم «أكرب» كميٍة عىل يَحتوي أيُّهما
يُمِكنك فبماذا الثانية)، املصفوفة يف يُقابله ما له األوىل املصفوفة عنرصيف كلَّ أن إىل (نظًرا
صورٍة بأفضل سؤاله تُؤوِّل قد لكنك بالطبع، ذلك نَعرف أن الصعب من تُجيب؟ أن
الذي الخط أنَّ عىل األمر تُفرسِّ وربما خاِلصة، أنها يُفرتَض التي دوافَعه تَفهم لكي ُممِكنة
عىل يَحتوي الذي الخط ال الفراغ، من أكربَ مساحًة يُغطِّي الذي هو «أكرب» كميًة ن يتضمَّ
بكمية ما يشءٍ عىل يحتوي أنه بدَّ ال األطوَل الخطَّ أنَّ تفِرتض وقد العنارص. من أكرب عدٍد
قد ملاذا ُمضلًِّال؛ سؤاًال يسأل الشخص هذا فإنَّ وإال مثًال) (املسافة اآلخر الخطِّ من أكربَ
ال ربما تلك البسيطَة الحفاظ مهامَّ أنَّ هذا ومعنى اليشء؟ هذا مثَل باِلغ شخٌص يَفعل
أكربَ بقْدٍر ذلك من بدًال وتُخربنا األطفال، لدى العددي اإلدراك عن القليل اليشء إال تُخِربنا
امُلحادثات خالل االجتماعية الدالالت إىل ل التوصُّ يف األطفال يبذُله الذي الجهد مدى عن

الباِلغني. مع
أنَّ اآلن أثبَت قد الذي املوضوع، هذا بشأن أحَدُث بحٌث األخرية االحتماليَة هذه ويَدعم
عناَرص عىل يَحتوي الخطَّني أحُد يكون حني التمييز يَستطيعون غار الصِّ األطفال بعض
عدة قبل األمَر هذا أثبتَت قد الدراسات إحدى أنَّ والواقع الحفاظ. مهام يف اآلخر ِمن أكثر
صفوًفا األطفال عىل الباحثون عَرض فقد لالهتمام. ُمثريًا منهجيٍّا ابتكاًرا قدَمت وقد عقود،
األطفاُل شاهد املثال سبيل فعىل إمز. آند إم حلوى سيما ال أكلها، يف يَرغبون أشياء من
اآلخر، الصفِّ يف عنًرصا أحدهما يف عنٍرص كلُّ يُقاِبل ني صفَّ املدرسة قبل ما مرحلة يف
فأصبح ني، الصفَّ أحُد تغريَّ ذلك بعد الحلوى. من حبَّاٍت أربع عىل منهما كلٌّ ويحتوي
وِبناءً أربعة. من بدًال الحلوى من حبَّاٍت ستِّ عىل يَحتوي أنه مع اآلخر من أقَرص أحُدهما
الذي هو األطول الصفَّ أنَّ األطفال يرى أن ع املتوقَّ من يَكون فسوف القديمة النتائج عىل
يحتوي الذي الصفَّ يَختاروا أن ببساطٍة ُسئلوا إذا الحلوى من أكرب عدٍد عىل يَحتوي
ا صفٍّ يَختاروا أن األطفال من ُطِلب فعندما ذلك، من بالرغم العنارص. من أكرب كميٍة عىل
اختاَرت فقد األدق)، (باملعنى إمز آند إم من َجْرعًة يتَناولوا لكي أي ليأكلوه، الحلوى من
من بالرغم الحلوى، من أكرب عدٍد عىل يَحتوي الذي الصفَّ األطفال من الُعظمى الغالبيُة
هذه أداءَ يَستطيعون األطفال أنَّ اآلن الطفل نفس علماءُ اكتَشف وقد أقرص. كان أنه
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العمر بشأن ُمستمرٍّا زال ما الجَدل أنَّ غري ذلك، قبل يُعتَقد كان مما أكرب بمهارٍة املهمة
الشكل.10 بهذا الكميات عىل الحفاظ من األطفاُل فيه يتمكَّن الذي

دراسٍة نتائَج سنتناول األعداد، مع األطفال انخراط لكيفية أفضل َفْهٍم إىل نِصل ولكي
بجامعة النفس عاملِة يد عىل الدراسة (أُجِريَت األطفال. لدى اإلدراك ر تطوُّ عن أحَدَث بارزة
مجموعٍة خالل ومن سبيلك.) إليزابيث الذِّكر سابقة والعاملة كوندري، كريستن هارفارد،
سنوات ٣ العمر من يبلُغون الذين األطفال يتعلَّم حني أنَّه الدراسُة َحت وضَّ التجارب، من
فإنَّ وبالفعل الضئيل. بالقْدر إال البداية يف معناها يفهمون ال فإنهم األعداد، مفرداِت
األعداد معانَي يَفهمون ال األطفال الحديثة: الدراسات من العديُد َمتها دعَّ قد النتيجة هذه
األعداد تُمثِّله ما الباِحثتان درَست امَلعنيَّة، الدراسة ويف تعلُّمها. يف يَبدءون حني تماًما
ألنَّ جزئية؛ بصفٍة نِّ السِّ هذه عىل ركََّزتا وقد سنوات، ٣ عمرهم يَبلُغ الذين لألطفال فعًال
مكثَّفة، بصورٍة الحساَب يَدُرسوا لم لكنهم األعداد، ملفردات تعرَّضوا قد األطفاَل هؤالء
نتائُج بيَّنَت وقد «عرشة». إىل «واحد» من األعداد استظهاَر العادة يف يَستطيعون وهم
إال األعداد، بمفردات امُلرتبطة املفاهيَم يَستوِعبون ال الثالثة سنِّ يف األطفال أنَّ الدراسة
يُستخَدم «ثمانية» االسم أنَّ األطفاُل يَفهم املثال، سبيل فعىل للغاية. أسايسٍّ مستًوى عىل
إىل تُشري «ثمانية» أنَّ أيًضا يُدِركون وهم محدَّدة، كمية لها عنارص مجموعة لوْصف

«اثنني». مثل كلمة إليه تُشري ا عمَّ مختِلف حجم لها مجموعٍة
ال سنوات الثالث عمر يف األطفال أنَّ أيًضا الدراسُة َحت وضَّ فقد ذلك، من بالرغم
«أربعة» من أكرب دائًما كانت إذا ما وال «ثمانية»، كلمة إليها تُشري التي الكمية يُدِركون
ثالث عمر يف األطفال أنَّ من فبالرغم أخرى: وبعبارٍة أخرى). إخفاقاٍت بني من (وذلك
يَستوِعبون ال فإنهم «عَرشة»، إىل «واحد» من األعداد مفَردات استظهار يَستطيعون سنوات
تُشري الكلمات هذه أنَّ بعُد يُدِركوا لم فُهم الباِلغون؛ يَفهمها مثلما بها امُلرتبطة املفاهيَم
من الكميات لتمييز لألطفال الِفطريَّ االستعداد فإنَّ املطاف، نهاية ويف محدَّدة. كمياٍت إىل
ويَبدءون حولهم. مكاٍن كلِّ يف يَسمعونها التي األعداد مفردات َفهم يف يُساِعدهم ٣ إىل ١
جزئيٍّا ذلك كان وإن «وثالثة»، «واثنني» «واحد» مثل لكلماٍت الفعلية املعاني إدراك يف
بعض أنَّ إىل تنبيِههم يف اإلدراُك هذا يبدأ ثم الفطرية. العددية ِتهم حاسَّ بسبب األقل، عىل
ال األخري اإلدراك هذا لكنَّ محدَّدة، ُمتتابعة كمياٍت مع أيًضا تتطابق األخرى العدِّ كلمات
التي األعداد مفردات يتعلَّمون حني األطفال أنَّ بالتأكيد الحاُل وليست تدريجيٍّا. إال يتمُّ

بالفعل.11 يألفونها التي للمفاهيم أسماء مجرد يتعلَّمون الكميات، معظم إىل تُشري
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األطفال عقول يف الدقيقة األعداد تشكيل كيفية توضيح يف يُسِهم البحث هذا مثل إنَّ
الخاصة. بيئتهم يف العدِّ وُممارسات األعداد ملفردات يتعرَّضون بينما الوقت، مدار عىل
ِفْطرية، الكميات بني التمييز مهارات واضح: النمو نفس ِعلم يف يَظهر الذي الرأي وإجماع
ومثلما ر. تتطوَّ لكي وثقافية لغويًة ِدعاماٍت تَستلِزم وهي فَحْسب، التقريبية الجوانب يف
تُوَجد لكنها العالم، ثقافات جميع يف تُوَجد ال الدعامات هذه فإنَّ الخامس، الفصل يف رأيْنا
أو تَستخِدمها، التي العددية األساسات يف كانية السُّ الجماعاُت تَختلف وبينما معظمها. يف
تَستخِدم الثقافات من الُعظمى الغالبيَة فإنَّ النظامية، الرياضيَّات عىل اعتمادهم مدى يف
التي للعد، اللفظية االسرتاتيجيات وهذه العد. أشكال من بها يَرتبط وما عددية أنظمًة
أساسية هي بالِعيص، العدِّ أنظمة أحد أو األصابع عىل بالعدِّ األحيان من كثرٍي يف م تَُدعَّ

األطفال.12 عقول يف العددية املفاهيم ر تطوُّ يف للغاية
يَزال ال األطفال عند األعداد اكتساب بخصوص التفاصيل من العديد أنَّ من وبالرغم
مستمرٍّ بشكٍل تعرُّضهم بعد األطفال يَكتِسبها التي الراسخة املبادئ بعض تُوَجد غامًضا،
التي امِلحوريَّة املبادئ ومن بالعد. امُلرتبطة التقنيات من وغريها األعداد مصطَلحات إىل
تقريبًا، الرابعة سنِّ يف عادًة األطفال ويَكتِسبه الخَلف» «مبدأ هو الصغار األطفال يتعلَّمها
تحديًدا واحٍد بمقداٍر تَزيد كميٍة عىل يدلُّ العدِّ تَسلسل يف عدٍد كلَّ بأنَّ الوعي إىل يُشري مما
ال األعداد أنَّ َفِهموا قد األطفال أنَّ إىل يُشري الخَلف مبدأ وَفْهُم يسبقه. الذي العدد عن
تسمح بطريقٍة س يُؤسَّ األعداد تسلُسل إنَّ بل فَحْسب، عشوائية بصورٍة الكميات عن تُعربِّ

فَحْسب.13 واحٍد بمقداٍر عليه السابق العدد عن تَختلف كميٍة إىل عدٍد كلُّ يُشري بأن
«املبدأ باسم إليه نُشري ما الِحسابي، للتفكري طريقنا يف أيًضا األساسية النقاط ومن
عدِّ عند به يُنَطق عدٍد آِخر أنَّ يُدِركون املبدأ، هذا األطفال يتعلَّم حني الكاردينايل».
العنارص كمية أو عدُّها يجري التي املجموعة العنارصيف عدد يَِصف األشياء، من مجموعٍة
أنَّ يُدِركون الكاردينايل، باملبدأ املعرفة مرحلة إىل األطفال يِصل حني بأكملها. املجموعة يف
لون يتَوصَّ ال وهم تدريجيٍّا يتشكَّل إدراك وهو بدقة، ُمحدَّد مجموعٍة حجم يصف عدٍد كلَّ
من بالرغم طفل. إىل طفٍل من إليه ل التوصُّ يف امُلستغَرق الوقُت ويَختلف بسهولة، إليه
يَُمرُّون البداية يف املرحلة: لهذه الوصول إىل طريقهم يف عة ُمتوقَّ بمراحَل األطفال يمرُّ ذلك
ن تتكوَّ مجموعًة تُمثِّل «واحد» الكلمة أنَّ فيها يُدِركون التي واحد» العدد «معرفة بمرحلة
ثالثة»، العدد «معرفة ثم اثنني»، العدد «معرفة بمرحلة يَُمرُّون ثم فقط، واحد عنٍرص من
مرحلة إىل يَِصلون وهم ذلك. بعد إال الكاردينايل باملبدأ املعرفة مرحلة إىل يَِصلون وال
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جزئية بصورٍة ذلك كان وإن حتى ِنسبيَّة، بسهولة وثالثة واثنني واحد باألعداد املعرفة
ة. بدقَّ ٣ إىل ١ من كميتُها ترتاَوح أشياء عدِّ عىل الفطرية ُقدرتهم بسبب وذلك األقل؛ عىل
أنَّ (بمعنى العَددي التكافؤ مفهوم إدراك عىل األطفال يُساِعد الكاردينايل املبدأ إنَّ
مقابلة يمكن منهما، كلٌّ عليها تحتوي التي العنارص عدد يف تتساويان مجموعتنَي أي
حتى أو شهوًرا يَستلِزم الرائع اإلنجاز وهذا األخرى). يف بُعنٍرص إحداهما من عنٍرص كلِّ
التي اللُّغوية امُلحفزات من هائل لعدٍد األطفال يتعرَّض الوقت هذا خالل ويف سنوات،
الخامس، الفصل يف رأيْنا فمثلما ذلك، من بالرغم ُممِكنًا. األسايس اإلدراك جعل يف تُساعد
األطفال أنَّ إىل ونظًرا امُلحفزات. من الكبري القْدر لهذا العالم يف األطفال جميع يتعرَّض ال
امُلحتَمل غري فمن الرضورية، امُلحفزات إىل الكايف بالقْدر يتعرَّضون ال الثقافات بعض يف
املجموعات يف يُقابله والذي عنرص كلِّ بني التطابُق وإدراك الكاردينايل، املبدأ يَعِرفوا أن
السكانية الجماعات يف الَحْظناها التي النتائج فإنَّ أخرى: وبعبارة عدديٍّا. املتساوية الكبرية
يَكتِسب التي الكيفية لنا حوا وضَّ قد الذين النمو، نفس علماء دراساُت بها تتنبَّأ الالعددية،

العددية.14 الثقافات يف باألعداد املعرفَة األطفاُل بها
املفاهيَم والعدُّ األعداد مفَرداُت خاللها من تُنِتج التي اآلليات بشأن َمعرفتنا تزال ال
أنَّ لالهتمام امُلثري وِمن التجريبية. الدراسة خالل من تتشكَّل الكاردينايل كاملبدأ املجرَّدة
اليِد إيماءات أنَّ بيَّنَت قد النفس علماء من فريٌق أجراها التي الحديثة الدراسات إحدى
سوزان الفريُق ن تضمَّ وقد والكلمات. العددية املفاهيم بني للربْط الطريق تمهيد يف تُساعد
يَدُرسون َمن طليعة يف دائًما كانت وقد شيكاجو، بجامعة نفس عاملة وهي ِمدُو، جولدن
التجريبية املهامِّ من مجموعٍة ويف إدراكية. عملياٍت من بها يَرتبط وما البَرشية اإليماءات
األطفاُل بها يَقوم التي العدديَة اإليماءاِت الباحثون دَرس طفًال، ١٥٥ عىل أُجِريَت التي
املبدأ يَفهموا لم الذين األطفال أنَّ وَجدوا وقد سنوات. ٥ إىل ٣ بني ما العمرية املرحلة يف
استخدامهم من محدوديًة أكثَر الكميات إىل لإلشارة للكلماِت استخداُمهم كان الكاردينايل،
من الصغرية الكميات إىل يُشريون األطفال كان وقد نفِسها. الكميات إىل لإلشارة لإليماءات
الباحثون، يَذُكر ومثلما الكلمات. خالل من إليها اإلشارة من أكربَ بدقٍة اليد إيماءات خالل
مثل األعداد ملفردات الكاردينالية املعانَي األطفال يتعلَّم أن «قبل أنَّه ح تُوضِّ النتائج فإنَّ
املجموعات هذه ألحجام اللفظية غري التَّمثيالت َفْهم عىل قاِدرين يكونون «وثالثة» «اثنني»

اإليماءات».15 باستخدام بشأنها والتواُصل
الكاردينايل املبدأ يَعِرفوا لم الذين األطفال أنَّ النفس علماءُ اكتَشف ذلك، إىل إضافًة
أفضَل أصابعهم، باستخدام تقريبية بصورٍة الكبرية املجموعات تسمية يَستطيعون بعد،
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املفاهيم لبعض اإليمائيَّ التمثيل أنَّ فيَبدو الكلمات. باستخدام تسميتها يستطيعون ا ممَّ
مزايا من لألصابع ملا نظًرا ُمفاجئًا؛ ذلك يكون ال وربما اللفظي. التمثيل يَسبق العددية
العنارص كمية تمثيُل لألصابع فيُمِكن بالكلمات. مقارنًة الكميات، بعض تمثيل يف لٍة متأصِّ
خالل ِمن وذلك املجموعة، يف بعنٍرص إصبٍع كل ُمطابقة خالل من صغرية مجموعٍة يف
أكثَر األطفال ويكون عنرص. كلِّ لتمثيل ذاته الوقت يف مًعا تُستخَدم التي املنفِصلة األصابع
اليد باستخدام البسيط التمثيل خالل من تقريبية بصورٍة األكرب الكميات لتقدير استعداًدا
معظم يف عشوائيٌة ذلك من العكس عىل فهي الكلمات أما التوايل. عىل واليَدين الواحدة
مجموعٍة وصف يف بسهولة استخداُمها لألطفال يمكن وال حفظها، من بدَّ وال األحوال،

تقريبية. أم دقيقة بصورٍة ذلك أكان سواءٌ العنارص، من ُمعيَّنة
واليدان األصابع بها تتَِّسم التي للفْرد، الحيوي ر بالتطوُّ املتعلقة امليزُة هذه وتتَِّضح
الثالث. الفصل يف تناَوْلناها التي األعداد مصطلحات يف للغات العابرة األنماط يف أيًضا
كانت التي واليَدين األصابع بأسماء عادًة ى تُسمَّ األعداد مفرداِت أنَّ نجد حال، أي فعىل
التاريخية الناحية من بها مقصود البداية ومنذ الكميات، تمثيل يف البداية منذ تُستخَدم
التي املفردات تعلُّم فإنَّ ذلك من بالرغم سواء. حدٍّ عىل الفردي الحيوي ر التطوُّ ناحية ومن
كبرية؛ بدرجٍة للكميات الذهنية امُلعالجة يُيرسِّ املطاف، نهاية يف العددية املفاهيم عن تُعربِّ
هذه (تكون امُلعجمية. اإلشارات خالل من ة بدقَّ العنارص عدد عن التعبريَ األطفاُل يتعلَّم إذ
األطفال يستطيع ولكن األطفال، معظم لدى لفظيًة الكميات إىل األدقُّ امُلعجمية اإلشارة

ة.) ودقَّ برسعة الكميات إىل اإلشارة أجل من اللغوية اإلشارات استخداَم بالطبع الصمُّ
واملبدأ الخَلف، مبدأ األطفال يتعلَّم ، والعدِّ األعداد مفردات اكتساب خالل من
كلُّ كان إذا ُمتساويًة تكون الكبرية الكميات أنَّ إدراك يف أيًضا ويبَدءون الكاردينايل،
الدقيق. التساوي معنى يُدِركون وهم األخرى، عنرصيف يُقاِبله املجموعات إحدى يف عنٍرص
يتمتَّعوا لم فإنهم البرش، لدى العدديَّتنَي تنَي الحاسَّ وجود من بالرغم أنه نُالِحظ أن وعلينا
سنواِت مدار عىل بجهٍد نَعمل إنَّنا بل الغريزة، خالل من األساسية املبادئ هذه من بأيٍّ
َمن َمنا لقَّ إذا إال تعلُّمها يف املجهود هذا مثل نبذُل ال ونحن نَكتِسبَها. لكي طفولتنا
تْلِقينِنا أثناء يف األحيان بعض يف يكون ذلك أنَّ (والواقع والعدِّ األعداد ِهباِت حوَلنا ُهم
ال العد، ممارسات أو األعداد من «الكثري» تستخِدم ال ثقافاٍت إىل ينتمون والذين بالفعل).

املجهود.16 هذا لتيسري نفَسها األدواِت يَمتِلكون
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خاتمة

رصح س نُؤسِّ كيف العددي؟ للتفكري الفطريَّتنَي تَينا حاسَّ عىل بالبناء إذن نقوم كيف
الذي التفسري ذلك واملنطقية، ة امُلهمَّ التفسريات من البرش؟ به يتميز الذي العددي التفكري
لكنها األعداد، مفردات األطفال يتعلَّم كاري: سوزان هارفارد بجامعة النفس عاملُة تُقدِّمه
الكلمة بني الدقيقة العالقة يُدِركوا أن دون بالرتتيب، يحفظونها مفرداٍت ُمجرََّد تكون
أوعيٍة بمثابة الكلماُت تكون أساسية وبصفٍة املثال. سبيل عىل ،٢ الكمية وبني «اثنني»
تلك، األعداد ملفردات الكايف والتعرُِّض الوقت، مرور ومع بعد. فيما ستَملؤها التي للمفاهيم
تمييزها. يَسُهل بمفاهيَم ترتبط محددٌة َمعاٍن لها األعداد مفردات بعض أنَّ األطفاُل يُدِرك
واحد عنٍرص من تتكون التي املجموعات بني التمييز عىل فطرية بُقدرة يتمتَّعون وألنهم
«واحد» الكلمات تُمثِّله ما إلدراك تلقائيًة نزعًة لديهم فإنَّ عنارص؛ ثالثة أو عنَرصين أو
األخرى اللغوية االختالفات بعض إلدراك تلقائية نزعًة لَديهم أنَّ مثلما «وثالثة» «واثنان»
تِصف الكلمات هذه أنَّ إدراك يف يَبدءون فهم امُلفرد. صيغة مقابَل الجمع ِصيغة مثل
تلك وبني الصحيحة الكميات بني يَرِبطون التعرُّض من الكايف القْدر ومع محدَّدة، كمياٍت
ثم االثنني، ثم أوًال، الواحد معرفة بمرحلة يَمرُّون فإنهم سابًقا، نا أَرشْ ومثلما الكلمات.
تُكافئ أيًضا أنها بدَّ ال بالرتتيب، تَعلَّموها التي الكلمات أنَّ استنتاج يف يَبدءون ثم الثالثة،
يَختلف الذي الكميَّات ترتيب مع يتوافق الكلمات ترتيب أنَّ يُدِركون وهم محدَّدة. كمياٍت
التي اإلضافة عالقة نفُس بينهما تجمع «وأربعة» «ثالثة» فإنَّ ثمَّ وِمن واحد؛ بمقداٍر
لحقيقة تأسييس بوعٍي تُزوِّدهم التقريبية العددية ة الحاسَّ إنَّ «وثالثة». «اثنني» بني تَجمع
عملية يف أساسيٍّا دوًرا تؤدي أنها ح امُلرجَّ فِمن ولهذا، تمييزها؛ يمكن الكبرية الكميات أنَّ
من أكرب «خمسة» أنَّ إدراك يف األطفاُل يبدأ املطاف، نهاية ويف األخرى. األعداد اكتساب
واملمارسة، التعوُّد من الكايف القْدر ومع بواحد. «خمسة» من أكرب «وستة» بواحد، «أربعة»
للكميات الدقيق التساوي ووجود الكاردينايل، املبدأ وكذلك تماًما، الخَلف مبدأ «يَفهمون»

ذلك.17 إىل وما الكبرية،
فكرة مثل إليها، لوا توصَّ التي املفاهيَم يَستخِدموا أن لألطفال يمكن أساسية، بصفٍة
عىل نفسه، املنوال عىل أخرى مفاهيَم ويُشكِّلون بواحد، «اثنني» من أكربُ «ثالثة» أنَّ
يف إرشادية عالماٍت بمثابة الكلمات فتكون بواحد. «خمسة» من أكرب «ستة» املثال سبيل
إنَّ توليُدها. يَجب محدَّدة عددية مفاهيُم هناك تزال ال بأنه األطفاَل وتخِرب العملية، هذه
عىل املفاهيم معنى «إضفاء عملية هي ما بقْدِر املفاهيم لتسمية عمليًة ليست األعداد تعلُّم
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يَفهم ال التي امُلتسلِسلة، األعداد ُمفردات هي الحالة هذه يف والتَّسِميات ُمحدَّدة.»18 تسمياٍت
بطريقٍة ذلك بعد تَملؤها التي للمفاهيم أوعيٍة بمثابة وتكون البداية، يف معانيَها األطفال
أجل من القديمة؛ املفاهيم من جديدة َمفاهيَم ابتكار يف تتمثَّل التي العملية وهذه أنسب.
إذ املفاهيمي» «التدعيم باسم أحيانًا تُعَرف بعد، معانيها تشكيُل يَكتمل لم كلماٍت َفهم
العددية التمهيدية أدواتهم خالل من وذلك املفاهيمية، الناحية من أنفَسهم األطفال ر يُطوِّ

البسيطة.
أنَّ غري األساسية، صورته يف التفسريَ هذا يدعم األبحاث من كبري عدٌد يُوَجد واآلن
فاالتفاق ثمَّ وِمن الكبرية؛ الصناعية املجتمعات يف أطفال عىل أُجِرَي منها األكرب القْدر
لدى ي الكمِّ التفكري يف ر التطوُّ ع لتوسُّ أساسية األعداد مفردات أنَّ هو اآلراء يف الواضح
يُحرِّر الذي امِلفتاح هي األعداد فُمفردات املحدود؛ الفطري التفكري يتجاوز بما البَرش
عىل بارزة بصورٍة تحريرها سهولة من يَزيد أو العدديَّتنَي، تَينا حاسَّ استخدام إمكانية
للكميات الدقيق التمييز نقل يف والعدِّ األعداد مفردات عىل امُلمارسة تُساعدنا إذ األقل؛
القصة وهذه ذلك. لوال وخاطئ تقريبي نحٍو عىل سنُميِّزها كنَّا التي الكبرية الكميات إىل
الذي األسايس الدور نُالِحظ أن وعلينا بالتجاِرب. مة ُمدعَّ وهي بها، الوثوق ويمكن ُمقنعة،
رائع، إنجاٌز العددية للُفروقات األطفال َفهم أنَّ من فبالرغم القصة؛ هذه يف اللغة يه تُؤدِّ

العد.19 وممارسات األعداد مفردات عىل أساسية بصفٍة يعتِمد فهو
امُلثرية، النتائج ُمختِلف نتناَوْل لم فنحن تأكيد؛ بكلِّ ُمقتَضبة املناقشة هذه إنَّ
بالرغم بها. املرتبطة الكمية واملهارات األعداد األطفال بها يتعلَّم التي بالطُرق امُلرتبطة
وهي األشمل؛ بغايتنا املتعلقة املهمة النتائج بعض عىل املناقشُة هذه ركََّزت فقد ذلك، من
البرشية. تاريخ مدار عىل تْه أدَّ الذي والدور حياتنا، يف األعداد يه تُؤدِّ الذي الدور توضيح
ر توفِّ وهي الكميات. يف األطفاُل بها يُفكِّر التي الطريقة تُغريِّ العدِّ وطُرق األعداد إنَّ
ر التطوُّ عن ببساطة يَنتُج لم وهو البرش، لدى العددي التفكري يف الدقة من جديًدا مستًوى
من وغريه للعدِّ طُرًقا َرت طوَّ محدَّدة ثقافات يف النشأة نتيجة هو بل للدماغ، الطبيعي

األعداد. مفردات عىل النهاية يف تَعتمد واملهارات الطُرق وهذه لة. الصِّ ذات املهارات
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امُلختَربات ففي جديدة؛ بطُرٍق األخرى األنواع ذكاء أغوار َسْرب يف مؤخًرا الحيوان علماءُ بدأ
أنواع من العديد وغريَها الرئيسات أنَّ الباحثون ح يوضِّ العالم، حول امليدانية واملواقع
وسنُقدِّم األقل. عىل نعتقد كنَّا مما ذكاءً أكثُر أو ع، نتوقَّ قد مما ذكاءً أكثُر الحيوانات
وهي الرئيسات، ذكاء الختبار تُستخَدم كانت التي دة املعقَّ اإلدراكية املهام إحدى عىل مثاًال
يف اليبزيج مدينة يف التطوُّري، اإلنسان لِعلم بالنك ماكس معهد يف العلماء ذها نفَّ ة مهمَّ
مصنوعة افة شفَّ أسطوانة بها غرفٍة يف الشمبانزي ِقَردة أحد يُوَضع ة، املهمَّ هذه يف أملانيا.
حدٍّ إىل وعميقة ضيِّقة األسطوانة وهذه الجدران. أحد يف ُمثبَّتة البلكسيجالس، مادة من
تَِصل أن امُلستحيل من يَجعل مما سنتيمرتًا)؛ ٢٦ وطولها سنتيمرتات، ٥ (عرضها ما
الفول من حبًَّة الباحثني أحُد يَضع األسطوانة، هذه قاع ويف قاعها. إىل الشمبانزي أصابُع
يف يَرَغب الشمبانزي فإنَّ ثمَّ ومن السوداني؛ الفول تُِحب الشمبانزي وِقَردُة السوداني،
من بالرغم ذلك. يفعل أن يستطيع ال الشديد األسف مع لكنه السوداني، الفول َحبَّة أكل
عىل البداية. يف واضًحا يكن لم وإن السيناريو، لهذا حلٌّ يوَجد أنه الحظ ُحْسن فمن ذلك،
يمكن ال اإلناء هذا منه. يَرشب أن للشمبانزي يمكن مياه إناء يوَجد األسطوانة، من مٍرت بُعد
حبَّة يف يرغب إنه جائع؟ شمبانزي سيفعله الذي فما األسطوانة. هي وكذلك تحريكه،
يُحاول لكي ُصلبة طويلة أداة لَديه وليس يَديه، استخدام يَستطيع ال لكنه السوداني الفول
أدوات استخدام عىل بَمقِدرته الربِّية يف الشمبانزي (يَشتِهر الفول. حبَّة يف يَغرسها أن
عىل الحصول أجل من املثال سبيل عىل الجالجو صغار قتل يف يَستخدمونها فهم الطعن؛
سائلة؛ أداة هو الشمبانزي يمتلكه ما فإنَّ ذلك، من وبالرغم الربوتني.) من ضئيل مقداٍر
فإنَّ املوقف، هذا مثل يف البرش أطفال يوَضع حني يَرشبَها. أن يستطيع التي املياه إنها
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إليهم تُقدَّم الذين األطفال أنَّ والواقع حل. إىل ل التوصُّ يف صعوبًة يواجهون منهم العديد
يف األطفال ينجح وال تقريبًا، األحوال ُمعظم يف يَفشلون الرابعة سنِّ يف وهم املهمة هذه
اإلناء من املياه نقل هو بالطبع والحلُّ الثامنة. سنِّ يف إال ِنسبي بانتظاٍم املهمة هذه أداء
إليه الوصول يمكن مكاٍن إىل وترتفع السوداني، الفول حبَّة تَطُفَو حتى األسطوانة إىل
أنَّ تُدِرَك أن تقريبًا) (الُخمس الشمبانزي قردة من جيدة ِنسبٌة وتستطيع باألسطوانة.
يَبُصقون فهم ولهذا السطح؛ إىل السوداني الفول حبَُّة تطفَو لكي أفواهها استخداَم عليها
الكايف بالقْدر يتمتَّع وبعضها مرة. كلِّ يف بٍَة َرشْ بمقدار السوداني، الفول حبة عىل املياه
الوصول فيستطيعون باألسطوانة، عاٍل مكاٍن يف تطفو الفول حبَّة يجعل الذي امُلثابرة من

ة!1 املهمَّ يف نَجحوا لقد بأيديهم. إليها
التي اإلدراكية الرباعة مدى إىل تُشري التي املهامِّ من فقط واحدة هي ة املهمَّ هذه إنَّ
تُجرى التي فاألبحاث غريها؛ الكثري ويوَجد الوراثية، الناحية من لنا إخوٍة أقرب لدى تتَِّضح
باستمراٍر تَزيد لة، الصِّ قريبة غرِي الحيوانات من والعديِد منَّا، لة الصِّ قريبِة الحيوانات عىل
كاليدونيا ِغربان إىل الشمبانزي ِقَردة فِمن الحيوانات؛ لتلك اإلدراكية للُقدرة َفهِمنا من
بالعديد األخرية املاضية العقود يف االكتشافات من سلسلٌة أطاَحْت قد الحيتان، إىل الجديدة
من وغريه العاقل» «اإلنسان نوع بني تِقف أنها نظنُّ كنَّا التي اإلدراكية الُجدران من
التي األساسية الذهنية الُقدرات بعض عن النِّقاَب البحُث هذا يكشف ما وغالبًا األنواع.
وهي التخطيط. عىل قادرة األخرى الحيوانات للتو: وصفناها التي التجِربة يف تتَِّضح
كنَّا بطُرٍق الحديثة املشكالت من العديد حلِّ يف والتفكري األدوات، استخدام عىل قادرة

ُمستحيلة. أنها قبُل من نظنُّ
سوف الفصل هذا ويف ِحسابية. طبيعٍة ذات املشكالت هذه بعض أنَّ اتَّضح وقد
بعض تناُول مع األخرى، الحيوانات بعض تمتِلكها التي الكمية القدرات بعض يف ننُظر
انتباهنا من األكرب القدر ص نُخصِّ إننا القدرات. هذه اكتَشَفت التي التجريبية األعمال
هي األنواع هذه إنَّ إذ الرئيسات؛ من وغريها الشمبانزي ِقَردة عىل تُجرى التي لألبحاث
أشكاُل بها َرت تطوَّ التي للكيفية أفضَل بَفهٍم نحظى أن يف نرَغب كنَّا إذا ارتباًطا األكثُر
أن بنا يجُدر تنبيهان فثمة ذلك، من بالرغم البَرش. بها يتميَّز التي الفريدة ي الكمِّ التفكري
الحيوانات، لدى اإلدراك عىل تُجرى التي األبحاث تلك أنَّ هو أولهما البداية؛ منذ نذكرهما
بامُلراجعات؛ حافل الدراسة هذه تاريخ إنَّ باستمرار. ع تتوسَّ العَددي، اإلدراك ذلك يف بما
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هذا أنَّ واألرَجُح الحيوانات، عقول يف جديدة إدراكيًة مهاراٍت قطًعا الباحثون يَكتِشف إذ
النظر عند أنه فهو الثاني، التنبيه وأما القادمة. السنوات يف أيًضا يَستمرُّ سوف الوْضع
أو البَرشي، النوع عىل الرتكيز َشديدي نكون أال نُراعَي أن علينا يِجب األبحاث، هذه يف
نتناولها التي النقطة هذه إنَّ النتائج. تأويل عند البرشية، فات بالصِّ التشبيه شديدي
املجاالت من وغريها الرئيسات، وعلم اإلنسان ِعلم مجال يف أساسية إنها إذ ع؛ التوسُّ تتطلَّب
أن ونحاول تتحدَّث، البيانات ندَع أن علينا يِجب أنه هنا األساسية والنقطة امُلرتبطة.
تفكري طريقِة عن به تُخِربنا قد وما للبيانات تأويالتنا تحديد من الطبيعيَة تحيُّزاِتنا نَمنع
باألبحاث عالقة له ليس الحيوانات إدراك أنَّ افرتاض إىل نَميل إننا وسلوكها. الحيوانات
تختلف عقوٌل لهم ُمميَّز نوٍع من حيواناٌت بالطبع البرش أنَّ ذلك البرش؛ بشأن تُجرى التي
هذا عىل نُطِلق أن ويمكن أثرييَّة. روٌح فيهم تَجري ربما أو الحيوانات، عقول عن تماًما
تكون أن يمكن النظرية، الفكرية أو الدينية املرء مليُول ووفًقا التمرُكز. برشي أنه املنظور
فمن ذلك، من بالرغم للغاية. جذَّابًا أمًرا املنظور هذا يف اإلنسان يحتلها التي املكانة هذه
بشأن آراءنا ه تُوجِّ أن يِجب التي هي وحَدها األدلَّة فإنَّ التجريبية، إىل يَستِند منظوٍر
محدَّدة، إدراكية مهاراٍت إىل تفتِقر الحيوانات أنَّ افرتاض من بدًال الحيوانات. لدى التفكري
املختلفة األنواع بني التواُصل لصعوبة نظًرا اكتشافها الصعب من يكون قد مهارات

شديدة. بعنايٍة املهارات هذه مثل وجوَد نَستبعد أن علينا يِجب بعض، عن بعضها
وجهة تبنِّي إىل تلقائيٍّا َميًال يُبُْدون األشخاص من فالعديد ذلك، من العكس وعىل
تتمتَّع األخرى الحيوانات أنَّ ُمسبًقا تَفِرتض رؤية وهي باإلنسان، التشبيه يف امُلتمثِّلة النظر
آخر نوع «مجرَّد هم البَرش أنَّ ذلك البَرشية، والعواطف األفكار تُشبه وعواطف بأفكاٍر
الحالة أنَّ يف االرتِياب إىل تدعو َوجيهة أسباٌب فثَمة ذلك، من بالرغم الحيوانات.» من
البرشيَة ماِت السِّ نُسِقط أال عىل نَحِرص أن علينا ويِجب الصحيحة، هي ليست الثانية
مع امُلتكررة تَفاعالتي يف ُملتِبسة. البياناُت تكون حني وسلوكياتهم، الحيوانات أفكار عىل
إىل جزئيٍّا ذلك ويعود الحاالت، ُمعظم يف السائد هو األخري املوقف أنَّ أجد الجامعة، طلبة
يشُعر ما غالبًا التي الحيوانات، من وغريها األليفة الحيوانات عىل تُجرى التي التجاِرب
مواقع من غريها أو ريديت أو فيسبوك موقع ح تصفُّ إنَّ معها. حميميَّة برابطٍة األفراد
تُعربِّ أليفة حيوانات عن حكاياٍت أو فيديو مقاطَع دائًما لنا يُظِهر االجتماعي، التواصل
الحيوانات تكوين أنَّ من وبالرغم معهم. «صداقتها» أو ألصحابها «ُحبِّها» عن ظاهريٍّا
أنَّ اإلنسان علم مجال يف الُعلماء بعض (يقرتح فيه جدال ال أمر هو البَرش مع لعالقاٍت
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عب الصَّ من يظلُّ فإنه الثقافة)، ر تطوُّ يف أساسيًة كانت والحيوانات البرش بني العالقات
يَصُدر ما مقدار ما املثال، سبيل فعىل األخرى. األنواع عقول يف فعليٍّا يدور ما نُقرِّر أن
يَصُدر ما ومقدار بعًضا، بعضها نحو أو نحَونا، «مشاِعِرها» بسبب سلوكياٍت من عنها
عن وتُعربِّ الحيوانات تُفكر وحني واالستجابة؟ امُلحفز بني عة املتوقَّ العالقات بسبب عنها
األدمغة من استفاد الذي النوع أفراَد — نحن لنا تسمح بطريقٍة ذلك تفعل هل مشاعرها،
تُشِبه أنها عىل واملشاعر، األفكار هذه بإدراك — واللغة الثقافة وكذلك حجًما، األكرب
األسئلة هذه مثل عن امُلناسبَة اإلجاباِت إنَّ األشكال؟ من شكٍل بأيِّ ومشاعرنا أفكارنا
قد أنه من وبالرغم نطَرُحها. قد َحْدسية تخميناٍت أيِّ من بالرغم إليها، ل التوصُّ يصُعب
امُلتمثِّلة النظر وجهِة أو التمرُكز، البرشيِة النظر وجهة تجاه شخيصقوي ميٌل لَدينا يكون
عىل ِبناءً األرجح عىل س تأسَّ قد امَليل هذا فإنَّ البرشية، فات بالصِّ الحيوانات تشبيه يف
ُمْرٍض غريَ أساًسا الشخصية الخربات تأويل يكون املطاف، نهاية ويف دية. الرسَّ ِخرباتنا
الشخصية الَحدسيَّة التخمينات أنَّ ذلك عىل والدليل الِعلمية، الطبيعة ذات لالستنتاجات
التخمينات أخرى: بعبارٍة كبرية. بدرجٍة تختلف أن يمكن املوضوعات هذه مثل بشأن

عنها.2 تُخِرب مما أكثر عنَّا تُخِرب األخرى، األنواع لدى اإلدراك بشأن الحْدسية
أنها غري كثريًا، بها يُستشهد قصًة نجد الحيوانات، لدى العددي التفكري سياق يف
حصانًا الذكي هانز كان وقد الذكي. هانز قصة وهي ة، ُمهمَّ تحذيرية قصًة تزال ال
فيلهلم يُدعى أملانيٍّا رجًال الحصان هذا صاِحب وكان تروتر. أورلوف ساللة من جميًال
تدريس منها وكان االصطفائية، االهتمامات من مجموعٌة له كانت أنه ويبدو أوستن، فون
الدراسة، من بائًدا مجاًال اآلن أصبَحِت قد التي الِفراسة، وممارسة لهانز، الرياضيات
للدماغ، األساسية القوالب الستكشاف محاولٍة يف البرشية الجماجم بدراسة ا ُمختصٍّ كان
األول الَعقد يف اهتماماته من وكان ُمحدَّدة. عقلية ملهاراٍت صة ُمخصَّ أنها يُفرتَض التي
من متنوِّعٍة مجموعٍة أداء عىل قاِدر هانز أنَّ للجمهور ح يُوضِّ أن العرشين القرن من
َفْهم وكذلك يها، وتهجِّ األملانية الكلمات بعض قراءُة بينها من كان دة، امُلعقَّ اإلدراكية املهام
ح يُوضِّ هانز كان املهام، هذه مثل ويف الرياضية. املسائل لجميع الحلول وإيجاد التقويم
من ُمعنيَّ لعدٍد األرض عىل بحاِفره النْقر خالل من لة الصِّ ذات العقلية املهارات يف كفاءته
هانز كان ،١٢ من ٨ يطرح أن هانز من أوستن فون طَلب إذا املثال، سبيل فعىل املرَّات.
التي الرياضية املسائل من العديد أنَّ والواقع مرَّات. ألربع األرض عىل بحافره سيَرضب
بُقدرته أملانيا يف الحشود أبهر وقد بكثري، ذلك من أعقَد كانت يَُحلُّها، هانز أنَّ يبدو كان

168



الحيوانات عقول يف الكميَّات

ما، بشكٍل مشهورة شخصيًة أصبح لقد صحيح. بشكٍل األسئلة ُمعظم عن اإلجابة عىل
تايمز».3 «نيويورك صحيفة مثل بعيًدا تَصُدر التي املنشورات بعض يف نبَؤه وذاع

العمليات أداء عىل بالفعل قادًرا هانز يكن لم األرجح، عىل نُت خمَّ قد فِمثلما واآلن،
تسنَّى كيف املرء: يتساءل فقد ولهذا األملانية؛ اللغة َفْهم عىل قادًرا كان هو وال الحسابية،
الجمهور؟ يَكتِشفها ال بطُرٍق لهانز التلميح خالل من الجمهور يَخدع أن أوستن لفون
حتى (وال جمهوره يخدع يكن لم أوستن فون ع؛ متوقَّ غري ُمنحنًى ة القصَّ تأُخذ هنا حَسنًا،
يَطرحوا بأن آخرين ألشخاٍص يُسَمح كان حني أنه والحقُّ مال). أيَّ منهم يتقاىض كان
هؤالء كان حني وحتى كبريًا. تراُجًعا يرتاَجع الحصان أداء يكن لم األسئلة، هانز عىل
ويستطيع أسئلتهم يَفهم هانز أن يبدو كان أوستن، فون وال هانز يَعِرفون ال األشخاص
بفونجست، أوسكار املشهد يف يظهر األحوال. معظم يف صحيحة إجاباٍت عنها يُجيب أن
الفَريس، بالعْرض امُلنبِهرة الحشود هذه من بكثرٍي إعجابًا أقلَّ كان أملاني نفس عالم وهو
يُمكِّن كان آخر ُمتغريِّ عامل ة ثَمَّ األمر، هذا يف ُمحريِّ يشءٍ وجود من واثًقا بفونجست كان
خالل ومن األرض. عىل بحافره النْقر طريق عن الصحيحة اإلجابة عن التعبري من هانز
الرياضيَّات؛ يف األمر حقيقة يف بارًعا ليس هانز أنَّ بفونجست أثبََت التجاِرب، من مجموعٍة
عىل نقُره كان السؤال، عليه يطَرح الذي الشخص رؤية يستطيع ال هانز كان فحني
هانز كان حني ة، ُمهمَّ نقطة وهذه ذلك، عىل عالوًة عشوائية. إجاباٍت إىل يرتاَجع األرض
السؤال، إجابة يعِرف ال نفسه الشخص هذا لكنَّ يسأله، الذي الشخص رؤية يستطيع

كذلك. يرتاَجع هانز أداء كان
بالرغم أوًال: التحذيرية؛ القصة هذه من األقل عىل نتيجتنَي نَستخلص أن يُمكننا
أفضل فُهم القراءة، أو الرياضيات يف باِرعني يَكونون ال قد هانز مثل الحيوانات أنَّ من
من بالرغم البَرش. لهم يُقدِّمها التي البَرصية املعلومات تمييز يف بكثرٍي نَعتِقد قد مما
بعض له يُقدِّمون كانوا فقد لهانز، اإلجابة عن الكْشف دون يتعمَّ يكونوا لم السائلني أنَّ
رءوسهم أنَّ الدقيق الفحُص أوضح وقد أداءه. أفادت التي الخفيَّة، البَرصية التلميحات
اإلجابة من تَقِرتب هانز يُصِدرها التي النقرات سلسلة كانت حني قليًال تتحرَّك كانت
ثانيًا: التواُصل. يف د امُلتعمَّ غري التلميح هذا يُالِحظ هانز كان ما، وبطريقٍة الصحيحة.
الصفات ببعض للتجارب، الخاضعة الحيوانات لتشبيه بالنزعة واِعني نكون أن علينا يِجب
بعد جوالٍت يف اصطحابه واصل قد املثال، سبيل عىل أوستن فون حالة ففي البرشية؛
لقد النفس. عالم إليها ل توصَّ التي بالنتائج ُمقتِنع غريَ وظلَّ للحيوان، بفونجست دراسة
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عىل البرشية مات السِّ بعض أسقط ألنه ذلك أنَّ ويبدو املوضوعي، ه ِحسَّ أوستن فون فقد
بينهما. نَمْت التي الرابطة إىل جزئيٍّا ذلك يعود وربما هانز،

تزال ال والتي األساسية، دروسها بسبب اليوم تُتداَول الذكي هانز تأثري ة قصَّ تزال ال
ْل ولتتأمَّ قرن. من أكثَر قبَل تنطبق كانت ما بقْدر الحايل، الوقت يف الوضع عىل تَنطبق
وِمن الغوريال»؛ إشارة «لغة تتحدَّث أن تَستطيع أنها يُزَعم كان التي كوكو، الغوريال قصة
وقد اليشء، بعض شهرية شخصيًة كوكو من جَعل قد أيًضا وهذا البَرش. مع التواُصل ثمَّ
الشخصيات من غريهم والعديد روَجرز، والسيد ويليامز، وروِبن شانرت، ويليام مع تفاعَلْت
التي االنتقادات من العديُد السنوات مدار عىل ظهَرت فقد ذلك، من بالرغم املشهورة.
بني تَجمع التي القوية الرابطة إىل نظًرا باِترسون، فرانسني به قامت الذي للبحث هت ُوجِّ
نَستنِتج أن عب الصَّ من أنَّه ُمقِنع بشكٍل االنتقاداُت هذه أوضَحت وقد وكوكو. فرانسني
الغوريال؛ ِقَردة لدى والتواُصلية اإلدراكية املهارات نطاق كوكو، مع باترسون تفاُعالت من
يَحتفظون ال املدرِّبني فإنَّ قوية، اجتماعية عالقاٌت وُمدرِّبيهم الحيوانات بني تنشأ فحني
ِسماٍت بإضفاء تتَِّسم تأويالٍت إنتاج إىل يَميلون وقد األحوال، معظم يف ة التامَّ باملوضوعية

الحيوانات. عىل بَرشية
يَقرتح فقد ذلك؛ يَبدو قد مثلما مباًرشا أمًرا ليس أيًضا الذكي هانز تأثري وتفسري
التجاِرب استخدام أو التجاِرب، إجراء عند املدرِّبون يَحُرض أال املثال سبيل عىل أحُدهم
يكون ربما بل السهل، باألمر ليس االقرتاحات هذه تنفيذ إنَّ فقط. التعمية مزدوجة
الحيواناُت تُطيع أن التجاِرب تَستلِزم األحيان، ُمعظم ففي الحاالت؛ معظم يف ُمستحيًال
امُلختَرب. سياقات خارج اجتماعية رابطٌة مًعا وتَجمعهم بهم، يَثِقون الذين امُلدرِّبني تعليماِت
بأكمله. املرشوع فَشل إىل برسعٍة يُؤدَِّي أن يمكن السياقات هذه مثل عن املدرِّبني وإبعاد
التواُصل مهاراِت تمتلك ال البرشية غريُ فاألنواع املخاوف، هذه مثل إىل إضافًة
تتعلق منهجية ياٍت تحدِّ من السادس الفصل يف ناَقْشناه ما فإنَّ ثمَّ وِمن بالطبع؛ اللغوية
الحيوانات. عىل أيًضا تنطبق بعد، اللغة مهارة يَكتِسبوا لم الذين األطفال عىل بالدراسات
لدى الريايض اإلدراك عن اإلطالق عىل يشءٍ أيَّ نعِرف أننا امُلدهش ِمن ما، فبطريقٍة
لَديهم العَددي اإلدراك نطاق بشأن الخالفات بعض أنَّ امُلفاجئ من وليس الحيوانات.
ومجموعة امُلستمرَّة، الخالفات هذه من فبالرَّغم حال، أي عىل اليوم. حتى قائمًة تزال ال
لدى العددية القدرات َفهم يف بدأنا فقد العمل، هذا بمثل امُلرتبطة املنهجية يات التحدِّ
عىل قادرة غري تكون قد الحيوانات أنَّ من وبالرغم البرش. إىل إضافًة األنواع، من العديد
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إدراكها أنَّ اتََّضح فقد الذكي، هانز عىل تُطَرح كانت التي تلك مثل الرياضية املسائل حلِّ
البَرش. أطفال لدى العَددي اإلدراك عن كثريًا يَختلف ال العدديَّ

الرئيسات غري لدى العددي اإلدراك

ل فلتتأمَّ دائم. وبشكٍل عة متوقَّ غري بطُرق الحيوانات سلوك يف الكميات ُمطابقة تَظَهر
السكان من أوجيبواي جماعة أنَّ أونتاريو يف الِفَراء ار تُجَّ نقل ،١٨٣١ عام يف ييل: ما
وهو األساسية، فرائسهم أحد ألنَّ والفراء؛ الغذاء يف ا حادٍّ نقًصا تواِجه كانت األصليِّني،
رشكة يف الِفراء ار تُجَّ أنَّ مصادفًة وليس يَختفي. أنه بدا قد الربي، الثلوج حذاء أرنُب
بسبب للغاية الثمينة الوَشق حيوانات يف ُمماِثل نقٍص وجود أذاعوا قد باي، هدسون
نقص أنَّ يبدو الربِّية؛ األرانب عىل تتغذَّى أيًضا هي الَوَشق حيوانات وألنَّ الناعم. فرائها
باي، هدسون رشكة سجالت ح وتوضِّ األول. النوع عدد نقص يف ساَهم قد األخري النوع
حيوانات أعداد يف النقص هذا أنَّ عرش، السابع القرن سبعينيَّات إىل تاريخها يعود التي
عرش تبلُغ منتِظمة فرتات عىل مًعا حدوثُهما تزاَمن قد الربِّية األرانب يف والنقص الوَشق
النوَعني، أفراد عدد يف امُلنتِظم النقص هذا أنَّ النطاق واسعُة دراساٌت تَقرتح واآلن، سنوات.
بيئٌة تِصل فحني األفراد. عدد يف الفائضة بالزيادة تتعلَّق بها التنبُّؤ يمكن أنماٍط إىل يعود
تناُسلها بسبب الربِّية األرانب من أكربَ بعدٍد االحتفاُظ يمكنها وال التشبُّع درجة إىل محلية
ثَمَّ وِمن الغذائية؛ املوارد عىل ضغًطا يُشكِّل أن يُمِكن ذلك فإنَّ السيطرة، عن الخارج
تأثريٌ له يكون االنخفاض وهذا الربية. األرانب تناُسل معدَّالت يف بارز انخفاٍض حدوث
عرش تبلغ ما حدٍّ إىل منتظمة زمنية فرتاٍت عىل كالوَشق، أخرى أنواٍع عىل مبارش غري

سنوات.4
يَزيد ما لها الحرشات من عائلة وهي الزيزيات، حرشات مثاَل ل نتأمَّ أن يُمكننا أو
حياته دورة من األكرب الجزءَ يَقيض الذي الدورية، الزيزيات جنس ومنها نوع، ٢٠٠٠ عىل
األرض تحت من الحرشاُت هذه تخُرج وال األشجار، جذور عىل فيه يتغذَّى األرض تحت
فيها تتزاَوج التي الفرتة وهي تقريبًا، شهَرين وبعد للغاية. كبرية بأعداٍد تتكاثَر لكي إالَّ
ملا وَوفًقا أخرى. مرة الباِلغة الزيزيات تَختفي التايل، للجيل البيض وتَضع الحرشات هذه
وهذه عاًما. ١٧ أو ١٣ بعد إال أخرى مرًة تَظهر ال البالغَة الزيزياِت فإنَّ السكان، يقوله
يَحني أن إىل السنواِت تَُعدُّ الحرشات هذه فكأنَّ للغاية، وُمنتظمة للغاية طويلة الدورة
أنَّ هو حدث قد أنه يبدو وما بالطبع. كذلك ليس األمر أنَّ غري جديد، من ظهورها موعُد
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تتغذَّى التي الحيوانات فمعظم تلك؛ الظهور دورة الزيزيات لصاِلح انتَقت قد الطبيعة
الزيزيات أنَّ لو تخيَّل سنوات. ١٠ إىل سنتنَي من لديها التكاثر دورة تكون الزيزيات، عىل
األنواع لجميع أسهل فريسًة ستُصبح كانت عندها املثال، سبيل عىل عاًما ١٢ كل تظهر
أعوام؛ ستة أو أعوام أربعة أو أعوام ثالثة أو عاَمني كلَّ تكاثُرها دورُة تأتي التي امُلفرتسة
إذا الزيزيات أنَّ ع نتوقَّ أن يُمكننا ثمَّ ومن و٦؛ و٤ و٣ ٢ عىل القسمة يَقبل ١٢ العدد إنَّ إذ
من العكس عىل التكاثُر. يف أعظَم تحدياٍت تواجه سوف عاًما، ١٢ كل تكاثر دورة تبَعت
منتِظمة زمنية فرتاٍت عىل وتتكرَّر أطول، تكاثٍُر دوراِت تتبع عندما الزيزيات فإنَّ ذلك،
من العددان فهذان األخرى؛ األنواع من أقلَّ ياٍت تحدِّ ستواِجه عاًما، ١٧ أو عاًما ١٣ مثل
البيئية الضغوطات إنَّ املثال. سبيل عىل ١٢ العدد مثل قسمتُهما تَسُهل وال األولية األعداد
التي الحرشات صالح ولَِغري األولية، األعداد من تَكاثُر دوراِت الزيزيات لصالح انتَقت قد

ُمتساٍو.5 بشكٍل ِقسمتها تقبل أعداد من تكاثٍُر دورات تتبع
تظهر امُلنتظمة الكميات أنَّ حان يُوضِّ والزيزيات، الربِّية الثلوج حذاء أرانب ِمثايلَّ إن
هذه ظهور أنَّ أيًضا حان يوضِّ أنهما غري الحرشات. ومنها البرشية، غري األنواع سلوك يف
ويف العددي. اإلدراك بقدرات األخرى الحيوانات تتمتَّع أن يَستلِزم ال املنتِظمة، الكميات
بسبب املثال، سبيل عىل وذلك بها، تتمتَّع ال أنها نفرتض أن يُمِكننا الحاالت من العديد
بعض أنَّ نعِرف نحن املثال، سبيل عىل للحرشات. العصبية األنظمة يف لة امُلتأصِّ املحدودية
تِصل لكي قطَعتْها التي الخطوات لعدد امليكانيكي التمييز عىل القدرة لَديها النمل أنواع
استيعاب يستطيع النمل أنَّ إىل مؤكَّد بشكٍل يُشري ال اإلدراك ذلك لكنَّ د، محدَّ مكاٍن إىل

الكميات.6
السمادل مثل تعقيًدا أكثر كائناٍت يشمل لكي نقاُشنا يمتدُّ فحني ذلك، من بالرغم
بعيدة أغصاٍن عىل تقع التي األنواع من العديد أنَّ نجد فإننا األسماك، من ُمتعدِّدة وأنواع
والصغرية. الكبرية الكميات بني الفْرق لتمييز إدراكية بقدراٍت تتمتَّع الحياة شجرة من
تقدير يف الظاهرية القدرات هذه كانت إذا ما الحاالت هذه مثل يف لنا يتَِّضح ال أنه غري
الحركة أو الكثافة أو الكبري الحجم مثل امُلحدَّدة غري العوامل بعض إىل تعود الكميات،
الباحثون خريَّ الدراسات، إحدى يف ماِدل؛ السَّ حالة يف فلننُظر الكبرية. بالكميات املرتبطة
أنابيب ثالثة وبني الفاكهة، ذُباب وهي شهية، بوجبٍة مملوءَين أنبوبنَي بني السمادل
من أكرب عدٍد عىل يَحتوي الذي االختيار السمادل اختارت وتلقائيٍّا، بها، أيًضا مملوءة
السمادل اختيار أنَّ الباحثون اكتشف أخرى، دراسة يف ذلك، من بالرغم الفاكهة. ذُباب
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تقوم التي الحركة كمية عىل يتوقَّف كان الحية، الرصاصري وهي أخرى، شهية لوجبٍة
لكمية السمادل اختيار أنَّ بدا الحركة، هذه من الحدِّ وعند يَرونها. التي الحرشات بها
ما ليشءٍ امُلتواصلة الكمية تُميِّز السمادل إنَّ أي عشوائيٍّا، كان يَرونها، التي الرصاصري
مثل الفردية، الكميات تُميز ال لكنها االختيارات، هذه بمثل تقوم حني الكلية) (الحركة
أنواًعا أنَّ الربِّية يف أُجِريَت التي الدراسات من الكثري أوضَحت لقد ذلك. إىل وما و٣ ٢
التي الدراسات أنَّ غري ما، يشءٍ من األكرب الكمية عن انطباعاٍت ن تُكوِّ أن يمكن كثرية
يعود ما مقدار ِلَفهم رضورية هي ُمتغرياٍت يف التحكُّم تستطيع ال املختَربات خارج تُجَرى
بني التمييز عىل القدرة إىل األخرى، الحيوانات كميات إدراك عىل الحيوانات قدرة من
التمييز عىل الحيوانات بقدرة مقارنًة امُلستمرَّة، الحركة أو «األشياء»، من األقل أو األكثر

منفصل.7 نحٍو عىل الكميات بني
لنوِعنا، القريبة الثدييات أنواع أحد أنها عىل عادًة إليها نَنُظر ال التي الفرئان، إنَّ
هذا ثبَت لقد الكميات. تمييز عىل قادرة وهي البرشية، الساللة مع كبري جزءٍ يف تَشرتك
الباحثون اكتشف ،١٩٧١ عام أُجِريَت دراسٍة ففي اآلن؛ عقود أربعة من أكثَر منذ األمر
عىل مكافأة ى تتلقَّ كانت التي فالفرئان التقريبية؛ األعداد عىل الفرئان تدريب يمكن أنَّه
بعد العدد هذا بلوغ من تَقرتب كانت املرات، من ُمحدَّد لعدٍد رفع ذراع عىل الضغط
لخمس الرفع ذراع عىل الضغط بعد الفرئان أحد مكافأة عند املثال، سبيل فعىل التمرين.
مرَّات لخمس يدفعه كان فإنه ذلك، بعد الذراع لدفع الفرصُة أمامه ر تتوفَّ وكانت مرات،
الذراع دفع عليها يِجب أنه تتذكَّر ال فالفرئان للغاية؛ أساسية هنا «تقريبًا» وكلمة تقريبًا.
الذراع دفع عليها يجب أنه تتذكَّر أن تستطيع لكنها التحديد، وجه عىل مراٍت لخمس
خمس الذراع دفع إىل أقرَب يكونون فسوف الحاالت، هذه مثل ويف مرات. خمس حوايل
يف األخطاء ِنطاق فإنَّ ذلك، من بالرغم املثال. سبيل عىل مرات، ثمانَي دفعه من مراٍت
من وبالرغم امُلستهَدفة. الكمية زيادة مع يَزداد الذراع، الفرئان فيها يرفع التي املرات عدد
بصورٍة تتوزَّع كانت فقد فوضوية، كانت ،١٩٧١ عام دراسة يف الفرئان استجابات أنَّ
والصحيحة امُلزِعج، الصوت ذات االستجابات وهذه عليها. ُدرِّبوا التي الكمية حول طبيعية
وكالبرش األخرى، األنواع من العديد من كغريها الفرئان أنَّ إىل تُشري األحيان، معظم يف
عىل قادرة أنها غري الكميات؛ بني ة بدقَّ التمييز عىل قادرة غري األعداد؛ يَعرفون ال الذين
بالبرش، لة الصِّ بعيدة الثدييات من النوع هذا أنَّ وحقيقة تقريبية، بصورٍة الكميات تحديد
البَرش لدى التقريبية العددية ة الحاسَّ أنَّ تقرتح تقريبية، بصورٍة الكميات تمييز يستطيع
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ستِّني قبل موجوًدا النوع ذلك كان وقد الفرئان. مع املشرتك سَلِفنا يف موجودة كانت
األقل.8 عىل عام مليون

الكميات تحديد عىل الُقدرة يف أيًضا معهم تتشارك بالبَرش ِصلًة األبعد األنواع بعض
وراثتنا إىل يعود ذلك أنَّ الحاالت هذه مثل يف الواضح من ليس أنه غري تقريبية، بصورٍة
بمهاراٍت تتمتَّع األخرى الحيوانات أنَّ هذا ومعنى الفطرية. العددية للقدرات املشرتكة
ُمشاِبهة ِسمات هي امُلماثلة مات والسِّ «ُمتَناِددة». إدراكية مهارات ال «ُمماثلة» إدراكية
متشابهة. بيئية ياٍت تحدِّ عىل للتغلُّب مستقلٍّ بشكٍل َرت تطوَّ إذ النوع؛ مستوى عىل توَجد
من العديد يف تُوَجد التي للخصائص تُشري امُلتَناِددة مات فالسِّ ذلك، من العكس وعىل
بَبة والدِّ األسود لدى األربعة األرجل املثال، سبيل عىل بينها؛ مشرتكة أسالٍف لوجود األنواع

ُمماثلة. ِسمات فهي والطيور، والوطاويط، الفراشات، أجنحة أما ُمتناِددة، سمٌة
تقدير عىل بالقدرة تتمتَّع بعيدة، ِصلة إال بالبرش تَجمعها ال التي الطيور أنواع بعض
اإلدراكية العنارص إىل القدرة هذه من يعود ما مقداُر املؤكد من ليس أنه غري الكميات،
بصورٍة العدَّ تستطيع طيوٍر عن قصصوأساطريُ ة ثَمَّ بالبرش. مقارنًة امُلماثلة، أو امُلتناِددة
عالوًة الحكايات. هذه مثل يف قة امُللفَّ العنارص تأثري نُلغَي أن الصعب من لكن دقيقة،
(أو الطيور هذه بأنَّ ُمقتِنعون أليفة، طيوًرا يَمتلكون الذين البرش من فالعديد ذلك، عىل
الحكاياِت هذه أنَّ غري رياضية. بقدراٍت تتمتَّع حال) أي عىل األليفة الحيوانات من غريها
ونزعتنا الذكي، هانز كتأثري عوامَل بسبب وذلك هنا؛ نقاشنا نطاق يف تَدخل ال القصصيَة
األليفة، لحيواناتنا اإلدراكية والحالة العاطفية الحالة عىل البرشية مات السِّ إسقاط إىل
أدلًة لَدينا فإنَّ جانبًا، الحكايات هذه مثل تنِحية ومع ذلك، من بالرغم ُمقِنع. سبٍب دون
تستطيع والفرئان، الطيور ومنها الرئيسات، غري من العديد أنَّ ح توضِّ قوية تجريبية
حيواناٍت عىل تُجَرى التي التجاِرب يف حتى أنه غري تقريبي. نحٍو عىل الكميات تحديد
العوامل جميع نَضبط أن عب الصَّ فمن املثال)، سبيل عىل بالسمادل (مقارنًة نسبيٍّا ذكية

بالفعل. كمية طبيعٌة لها عنها نَكشف التي التقريب مهارة أنَّ نَضمن لكي ة امُلتغريِّ
تسجيًال سريينجيتي ُمتنزَّه يف األسد إناث إىل الباحثون م قدَّ حني املثال؛ هذا يف فلننُظر
تَْدرأ لكي الصوت مصدر من الغالب يف اإلناث اقرتبَت تَزأر، أخرى أسٍد ألنثى صوتيٍّا
إناث من لثالٍث تسجيًال األسد إناُث سمَعت حني ذلك، من العكس وعىل امُلزيَّفة. الدخيلَة
األسد إناُث تستطيع فهل األحوال؛ معظم يف الصوت مصدر من تقِرتب تكن لم األسد،
املهمة؛ هذه مثل من التأكُّد الصعب من ولكن ربما، تسمعه؟ الذي الزئري مصادر عدَّ
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الزئري مقدار بني غامضة عالقة لَديها ربما للزئري، العامة عة السَّ فقط تُحدِّد كانت ربما
مجرَّدة. عددية بمصطلحاٍت امُلتغريَين من أيٍّ كمية بني التمييز بدون الخطر، ومقدار
تُفيدهم األسد، إناث لدى ية الِحسِّ اإلدراكيَة القدراِت فإنَّ التفاصيل، عن النظر وبْرصف
األسود إناث أنَّ إىل تُشري وهي الرضورية، غري املخاطَر تُجنِّبهم إذ البقاء؛ ُفَرص زيادة يف
ُمماثل، سياٍق ويف زئري. من تسَمُعه ما تُصِدر التي األخرى األسود عدد تمييز تستطيع
تدريب. دون الغذاء من األكرب الكمية يختار أن دائًما يستطيع الحمام أنَّ املعروف فمن
وتكاثُره؛ الحيوان بقاء فَرص عىل واضحًة مزايا يُْضفي أيًضا، االختيار يف االنحياز وهذا
تقدير أو الحرارية، السعرات من أكربَ عدٍد عىل يحتوي غذاء اختياُر أو الخطر فتجنُّب

امُلختلفة.9 بيئاتها يف ق التفوُّ عىل الحيواناِت يُساعد ذلك كل الكميات،
التمييز تستطيع األنواع من العديد أنَّ هو وغريها، النتائج هذه من واضًحا يبدو ما
يَعتمد الكميات تمييز أنَّ إىل أيًضا تُشري النتائج هذه أنَّ غري تقريبي. بشكٍل الكميات بني
االختيارات بعض إنَّ (أي امُلستمرَّة العوامل لبعض التقريبي اإلدراك عىل األحيان بعض يف
ما). عنٍرص من األكرب «للكمية» تفضيًال يَعكس التجريبية، وغري التجريبية املواقف يف
ُمصاحبًا ًا تغريُّ تتغريَّ «العددية أنَّ إىل ًرا مؤخَّ أجريلو كريستيان اإلدراك عاِلم أشار ومثلما
الكثافة أو السطوع أو للسطح الرتاكمية املساحة (وهي األخرى املادية السمات لبعض
النِّسبي الحجم استخداُم للكائنات ويمكن املجموعات)، تَشَغلها التي اإلجمالية املساحة أو
هذه مثل مقدار وتمييز أصغر.»10 أو أكرب املجموعات أي لتقدير املستمرَّة، للُمتغريات
من بالرغم التكاثُر. يف ونجاحها األنواع لبقاء واضحًة مزايا يُقدِّم لة، الصِّ ذات مات السِّ
عىل القدرة البرش؛ لدى العدديَّتنَي الُقدرتنَي عن طبيعتها يف تَختلف القدرات فهذه ذلك،
عىل والقدرة وتلقائية، برسعٍة برصيٍّا عددها عىل والتعرُّف الصغرية، املجموعات تمييز

تقريبي. بشكٍل الكبرية املجموعات عدد إىل ل التوصُّ
أنواع بعض أنَّ الوضوح من أكربَ بقدٍر تَقرتح التجريبية األبحاث بعض أنَّ غري
وهي العدديَّتنَي، الُقدرتنَي هاتنَي من األقل عىل واحدٍة يف معنا تتشارك الرئيسات، غري
الحيوانات من قليل عدٍد حالة ففي ذلك، إىل إضافًة الفطرية. التقريبية العددية ة الحاسَّ
أنها يبدو النيوزلندي، الحنَّاء أبي طيور أو الكالب مثل االختبارات، عليها أُجِريَت التي
وبالفعل، تقريبًا. كاإلنسان بدقة، الصغرية املجموعات يف العنارص عدد تمييز تستطيع
واحد عنٍرص بني التمييز عىل قادرٌة النيوزلندي الحناء أبي طيور أنَّ األبحاث أوضَحت فقد
أربعة مقابل عنارص وثالثة عنارص، ثالثة مقابل عنَرصين بني وكذلك عنَرصين، مقابل
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ال عنارص، أربعة عىل عددها يَزيد مجموعاٍت بني املقارنة فعند ذلك، من بالرغم عنارص.
كان إذا أي األقل، عىل ١ : ٢ املجموعتنَي بني الفرق ُل ُمعدَّ يكون أن إال التمييز يف تنجح
الصغرية الكميات لتمييز االستعداد وهذا وثمانية. عنارص أربعة بني مثًال االختياُر عليهم
يتعلَّق فيما الَحْظناه بما للغاية يُذكِّرنا تقريبي، بشكٍل الكبرية الكميات وتمييز ة، بدقَّ
عددية.11 ال ثقافاٍت إىل ينتمون الذين والبرش بعد، اللغة مهارة يَكتسبوا لم الذين بالبرش
بشأن مختلفة، أنواٍع من امُلستَقاة األدلة أفضل من بعًضا أنَّ للدهشة امُلثري ومن
النوع. تطور ناحية من بالبرش ِصلًة أبعَد نوع من يأتي األعداد، لتمييز املحدَّدة األنظمة
الصغرية) األسماك من نوع (وهي الجوبي أسماك أنَّ الحديثة البحثية األعماُل أثبتَت لقد
يف الباحثون قام لقد كذلك. الكبرية الكميات وتقدير الصغرية الكميات تمييز تستطيع
فيها تستطيع بيئٍة يف بُمفردها كلٍّ الجوبي؛ أسماك بوضع الحيوانات لدى اإلدراك مجال
املجموعتنَي ِكلتا عدُد كان وحني ظاهرتنَي. مجموعتنَي من واحدة إىل االنضمام بني االختيار
ستكون التي األكرب، املجموعة إىل االنضمام تَختار األسماك كانت سمكات، أربع عىل يَزيد
يف كبري فرٍق وجود من االختيار هذا يف تستفيد كانت أنَّها غري األحوال، أغلب يف أمنًا أكثَر
إذا األحوال، معظم يف األكرب املجموعَة تختار كانت أنها هذا ومعنى املجموعتنَي. بني النسبة
وتزداد ،٤ : ١ أو ٣ : ١ أو ٢ : ١ بنسبة األصغر املجموعة عدد وبني عددها بني االختالُف كان
تَختار الجوبي أسماك كانت وأيًضا الخياَرين. بني النِّسبة حجم بزيادة اختيارها، احتماليُة
سمكاٍت أربع عىل تحتوي مجموعٍة كلُّ كانت حني مجموعتنَي، من عادًة األكرب املجموعة
الكميات يف للنسبة َوفًقا يتأثَّر لم االختيار يف االتِّساق هذا أنَّ لالهتمام امُلثري ومن أقل. أو
أربع عىل تحتوي واألخرى سمكتنَي، عىل تحتوي املجموعتنَي إحدى كانت فإذا األصغر.
كانت حني وحتى تقريبًا. املرَّات ثُلُثَي يف األخرية املجموعة تختار األسماُك كانت سمكات،
السمك كان أربع، عىل األخرى وتحتوي سمكات، ثالث عىل تحتوي املجموعتنَي إحدى
مثَل يؤدُّون البَرش أنَّ من وبالرغم تقريبًا. املرات ثُلُثَي يف األخرية املجموعة يختار يزال ال
األسماك. استجابات يف لالهتمام ُمثري تشابٌُه ة فثمَّ بكثري، ذلك من أكرب ٍة بدقَّ املهام هذه
الكبرية.12 للكميات بتمييزها مقارنًة بدقة، الصغرية الكميات تُميِّز أنها يبدو مثلنا، إنها
دون فيما الرئيسات أنواع لدى العددي اإلدراك عن الكبري القدَر الباحثون تعلَّم لقد
بهذا املعنيَّة األعمال تَرُسُمها التي الصورة إنَّ أكرب. يزال ال بعد يتعلَّموه لم ما لكن البرش،
العديد حالة ففي واضحة؛ غري تزال ال القليل، القدر إال منها أرشح لم التي املوضوع،
للُمتغريات الحيسِّ اإلدراك عىل أساسية بصفٍة يَستِند الكميات تمييز أنَّ يبدو األنواع، من
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التمييز اسرتاتيجيات فإنَّ ذلك، إىل إضافًة حركة. من يُدركونه ما مقدار مثل امُلستمرَّة،
ز للمحفِّ أو ة للمهمَّ وفًقا تختلف أن يمكن الرئيسات، غري من أنواٍع بعض تستخِدمها التي
امُلتغريات. هذه مثل اختبار يف امُلستقبلية األعمال تستمرُّ وسوف املهمة، نه تتضمَّ الذي
العصبية، البيولوجية العددية األنظمة ر لتطوُّ َفهِمنا يف ِمحوريًة األبحاث هذه وستكون
تميُّز مدى املثال، سبيل عىل اآلن، حتى نعِرف ال فنحن اإلنسان. لدى املوجودة تلك مثل
الرئيسات، لدى الفطرية العددية املهارات تميُّز مدى أو الفقاريات، لدى العددي اإلدراك
فجواٌت هناك تزال فال ذلك، عىل عالوًة الطيور. مثل الذكية الفقاريات من بغريها مقارنًة
قد أعمال توَجد ال املثال، سبيل فعىل األخرى؛ الحيوانات عىل التجاِرب ِسجلِّ يف واضحة
سدُّ يساعدنا وسوف الزواحف. لدى الكميات إدراك مهارات عىل منهجي بشكٍل أُجِريَت
القدرات ِقَدم مدى عن أفضل َفهٍم تحقيق عىل التجاِرب، سجلِّ يف املوجودة الفجوة هذه
العديد لدى العددية الُقدرات من يعود ما مقدار وكذلك اإلنسان، لدى الفطرية العددية
وجوَد الباحثون الحظ إذا البرش. مع فيها تتشارك التي امُلتناِددة مات السِّ إىل األنواع من
القدرات بعض أنَّ عىل أوضُح دليٌل لَدينا يكون فربما الزواحف، لدى ُمشابهة قدرات
واألسماك والطيور كالزواحف الثدييات، من الساِلف النوع إىل تعود امُلتناِددة العددية

سنة. مليون ٤٠٠ عىل يَزيد ما منذ يعيش نوع وهو الفقاريات، من الكثري وغريها

الرئيسات لدى العددي اإلدراك

خاصة. بصورٍة األعداد بقصة يرتبط البرش، عدا فيما الرئيسات لدى العددي اإلدراك إنَّ
الناحية من إلينا األقرب هي الشمبانزي، مثل الُعليا الِقَردة ومنها األخرى، فالرئيسات
حالة ففي البرشي؛ بالجينوم للغاية شبيٌه بها الخاص الجينوم أنَّ يَعني مما الوراثية،
باملائة ٩٩ يبلغ لنوَعينا الجينيِّ املجموع بني التطابق أنَّ إىل األبحاث أحد يُشري الشمبانزي،
البيولوجية طبيعِتنا يف نتَشابه ونحن والبونوبو). نوعنا عىل نفُسه األمر (وينطبق تقريبًا
بشأن أفضَل َفهٍم إىل الوصول نَحِرصعىل كنَّا فإذا ثَمَّ، ومن الجيني؛ التطابق هذا إىل نظًرا
وغريها الحيوانات هذه عقوَل نستكِشف أن لنا الرضوري فمن الفطرية، العددية تنا حاسَّ
الوراثية شفرتنا جينات من الكثري نتشارك أنَّنا من بالرغم لكن لة. الصِّ ذات الرئيسات من
ِسماٍت إسقاط خالل من سلوكها نُفرسِّ لئال نَنتِبَه أن فعلينا األخرى، الرئيسات بعض مع
عن الضئيل بالقْدر إال يُخربنا ال الوراثية، شفراتنا بني التشابُه أنَّ والواقع عليها. برشية

هؤالء.13 عمومتنا أوالد لدى العددي اإلدراك
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إىل إيه» إن «دي النووي الحمض لجزيئات املميِّز امُلزدَوج الحلزوني الرتكيب يعود
هي: القواعد وهذه لَّم، السُّ يُشِبه شكٍل عىل النيوكليوتيدات من فقط قواعد أربع ارتباط
.Tو Gو Cو A املألوفة: بالرموز إليها ونُشري والثايمني)، والجوانني والسيتوسني (األدينني
يف الجيناِت تُؤلِّف التي هي إيه» إن «دي النووي الحمض يف مكوِّنات أربعة توَجد إذن،
هذه من فالعديد ذلك، إىل إضافًة نوعنا. عن املختلفة األنواع جينات حتى املطاف، نهاية
إن «دي النووي الحمض من املصنوعة الوراثية تها مادَّ يف بارزة بتشابُهاٍت تتَِّسم األنواع
بني باملائة ٢٥ بنسبة تشابٌُه يوَجد املثال سبيل فعىل بها؛ الخاصة الجينومات وهي إيه»،
العنب!)14 يمتلكه مما أقلَّ جينات عدد نمتلك (ونحن العنب. وجينوم البرشي الجينوم
الجيني التشابُه ِنَسب بشأن القراءة يف ع التوسُّ قبل الحذَر بعض نأخذ أن علينا ويجب
أي وعىل الرُّبع! بنسبة عنبًة نفسك تعترب ألن األمر بك ينتهَي أن أشكُّ فأنا األنواع؛ بني
بسبب الثدييات أنواع من غرينا مع كبرية بدرجٍة يتشابَه البرشي الجينوم فإنَّ حال،
بني الجينيِّ التشابُه نسبة أنَّ نجد املثال، سبيل فعىل بها. يجمعنا مشرتَك سَلٍف وجود
وكذلك العوامل، هذه إىل ونظًرا باملائة. ٨٥ تبلُغ والبقريَّات، الكلبيَّات نوَعي وبني البَرش
نستقي حني نتأنَّى أن فيِجب والبرش؛ واألبقار الكالب بني الواضح السلوكي االختالف إىل
أال فعلينا وبالطبع، والبرش. الشمبانزي بني الجيني التشابُه عىل تقوم استنتاجات أي
بنا لة الصِّ وثيقة ألنها شك، بال العددي التفكري عىل قادرٌة الشمبانزي حيواناِت أنَّ ع نتوقَّ
أخرى، عوامل ضمَن عنها، ينتُج أن يمكن الجيني التكوين يف الصغرية فالتغيريات فحْسب؛
وما البَرش، لدى العددي التفكري بني العالقة نَفهم ولكي الدماغ. حجم يف كبرية تغيرياٌت

تتحدَّث. التي هي التجريبيَة البياناِت ندَع أن فعلينا األخرى؛ األنواع من بهم يرتبط
الباحثني من العديد كان املاضية، العديدة العقود مدار فعىل تتحدَّث؛ البيانات هي وها
غري الرئيسات من وغريها الشمبانزي لحيوانات اإلدراكية العوالَم يستكشفون الجسورين
ر، التصوُّ لهذا ونتيجًة الحيوانات. هذه لدى العددي لإلدراك ًرا تصوُّ ويَضعون البرشية،
من قدٍر يف بالفعل معنا تتشارك الرئيسات من أقاربنا أنَّ اآلن لنا الواضح من أصبح فقد
التي القيود من قدٍر يف أيًضا معنا تتشارك وهي األعداد، مع التعاُمل يف الفطرية َمهارتنا
مع صارخ بتشابٍُه تتَِّسم ُمتناِددة، عدديًة قدراٍت تمتلك فهي األعداد. غياب يف نُواجهها
الكبرية. للكميات التقريبي والتمييز الصغرية، للكميات الدقيق للتمييز العدديَّتنَي تَينا حاسَّ
علماء اكتشف البرش، أطفال عىل أُجريت التي التجارب ببعض شبيهة تَجِربٍة ويف
يف القرود إىل ُقدَِّمت الصغرية. الكميات بني التمييز تستطيع الريسوس قرود أنَّ النفس
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أبصارها. عن أُخِفيَت ثم اح)، التفَّ (رشائح لذيذ طعاٍم من مختلفة كمياٌت التجربة هذه
وحني امُلختفي. الطعام هذا من تُريدها التي الكمية باختيار للقرود يُسَمح كان ذلك، بعد
بني حتى أو و٣، ١ بني أو و٣، ٢ بني أو اح التفَّ رشائح من و٢ ١ بني يَقع اختيارهم كان
قادرة غري أنها اتََّضح فقد ذلك، من بالرغم دوًما. األكرب الكمية تختار كانت فقد و٤، ٣
تختار كانت حني وُمنتظمة، مستمرَّة بصورٍة اح التفَّ رشائح من األكرب الكمية اختيار عىل
اختياراٍت إىل ترتاَجع اختياراتها كانت الحاالت، هذه مثل يف املثال. سبيل عىل و٦ ٤ بني
الصغرية الكميَّات بني التمييز عىل بالُقدرة ُمزوَّدة أدمغتها أنَّ إىل يُشري مما عشوائية،

فقط.15
أيًضا الريسوس قرود أن اتَّضح التجريد، من أكربَ بقدٍر تتَِّسم التي املهام ويف
عىل تتوقَّف التمييز عىل القدرة هذه لكنَّ الكميات، بني الكبرية الفروق تمييز تستطيع
يمكن أنَّه الدراسات إحدى حت وضَّ املثال، سبيل فعىل الكميات. هذه بني التبايُن مدى
بهذه تدريبها وبعد تصاعدي. ترتيٍب يف العنارص من مجموعٍة تمييز عىل القرود تدريُب
عنارص و٣ وعنَرصين واحد عنٍرص من تتكوَّن مجموعاٍت تختار أن تعلَمت فقد الطريقة،
أكرب عدٍد عىل تَحتويان مجموعتنَي لها الباحثون م قدَّ ذلك، بعد بالرتتيب. عنارص، و٤
فقد منتِظمة؛ بصورٍة أوًال األصغر املجموعة مْلس من القرود تمكنَت وقد العنارص، من
ذلك، من بالرغم الصغرية. الكميات ترتيب تعلَمت مثلما الكبرية الكميات ترتيب استطاعت
بني التفاُوت ملدى َوفًقا يَختلف املهام، هذه أداء يف القرود استغرَقته الذي الوقت كان فقد
دراسٍة ويف االستجابة. يف القرود رسعة زاَدت التفاوت، حجم زاد فكلما الكبرية؛ الكميات
أُجِريَت الذين الباِلغني من ١١ استجابة تُشِبه القرود من اثننَي استجابة كانت متاِبعة،
التشابُه وهذا اللفظي. العدِّ من البرش، من للتجِربة الخاضعون ُمِنع حني عليهم التجربة
والبَرش.16 الريسوس قرود من كلٌّ َوِرثها قديمة، تقريبية عددية ٍة حاسَّ وجود عىل يدلُّ

يف املجاور الُغصن عىل يوَجد وهو الحياة، شجرة عىل لإلنسان األقرب النوع إنَّ
عىل الشمبانزي قدرات إنَّ نسبيٍّا. ُمحَكمة بطرٍق الكميَّات تمييز يَستطيع األمر، حقيقة
األطفال يَميل مثلما املثال، سبيل فعىل البرش؛ أطفال يف الَحْظناه بما تُذكِّرنا الكميات تمييز
الشمبانزي حيوانات تَميل االختيار، لهم يُتاح حني الحلوى من األكرب الكمية اختيار إىل
تَحتويان صينيَّتان إليها تُقدَّم حني اللذيذة، الطعام أصناف من األكرب الكمية اختيار إىل
مجال يف الباحثون الحظ تقريبًا، عاًما ٣٠ وقبل الشهيَّة. األطعمة من مختِلفة كمياٍت عىل
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قردة إىل الشكوالتة رقائق من صغرية كميٍة عىل يَحتويان طبَقني تقديم عند أنَّه الحيوان
غري األحيان. معظم يف األكرب الكمية عىل يَحتوي الذي الطبق تختار كانت الشمبانزي،
أكرب كمية تقديم عند أكرب بصورة دفة الصُّ عىل يَعتمد أصبح قد الحيوانات هذه أداء أنَّ
بعبارة طبق. كل يف املوجودة الكمية بني بارز فرق وجود عدم مع الشوكوالتة، من
العديد يف الحظناه الذي ذاته، الفرق نسبة بتأثري تتَّسم القرود اختيارات كانت أخرى:
إىل ينتمون الذين والبرش الحيوانات من ذلك غري عىل أُجِريَت التي األخرى التجاِرب من
أنَّ إىل تُشري التي امَلعنيَّة الدراسة نتائج أنَّ باملالحظة، األجدر واألمر عددية. ال ثقافاٍت
وجود عند الشوكوالتة رقائق من الكبرية الكميات تمييز تَستطيع ال الشمبانزي قردة
قبل مًعا الكميات جمَع أيًضا تَستطيع بل فحسب، الطبَقني ية كمِّ بني كاٍف اختالٍف
عىل الحاالت بعض ففي الطبَقني. من كلٍّ يف الشوكوالتة رقائق كمية إجمايل بني املقارنة
من َكومتنَي عىل الطبَقني أحد يحتوي طبَقني. بني اختياًرا تواِجه القردُة كانت املثال، سبيل
ُرقاقتنَي. عىل األخرى تحتوي بينما رقائق، ثالث عىل إحداهما تحتوي الشوكوالتة، رقائق
من أربٍع عىل تَحتوي إحداهما لكنَّ أيًضا، كومتنَي عىل يحتوي كان فقد اآلخر، الطبق أما
القرود كانت الحاالت، هذه مثل يف منها. ثالٍث عىل األخرى وتحتوي الشوكوالتة، رقائق
من أقلُّ ،(٢ + ٣) ٥ وهي األول، الطبق يف املوجودة الكمية أنَّ األحوال معظم يف تُدِرك
الشمبانزي ِقردة أنَّ عىل يدلُّ ما وهو ،(٣ + ٤) ٧ وهي الثاني، الطبق يف املوجودة الكمية
بالرغم الحسابية. العمليات هذه نتائج بني واملقارنة الصغرية، الكميَّات جمع عىل قادرٌة
فقط، الحاالت معظم يف صحيحًة كانت القرود اختيارات أنَّ عىل نُؤكِّد أن فعَلينا ذلك، من
التي الجمع عمليات نتائج بني الفرُق كان فحني ذلك، عىل عالوًة باألخطاء. تمتلئ وكانت
من أنه من وبالرغم الدقة. مستوى تراَجع ،٨ مقابل يف ٧ مثل صغريًا، بينها تُقارن
الجمع عملية إجراء تَستطيع الشمبانزي قردة أنَّ التجاِرب هذه من نَستنِتج أن املنطقيِّ
الجمع عىل قدراتها أنَّ عىل التأكيُد فيَنبغي تلقائية، بصورٍة بينها واملقارنة الكميات عىل
وهو صغريًا، بينها تُقارن التي الكميات بني الفرق يكون حني سيما ال لألخطاء، ُمعرَّضة
وغري البحث هذا مثل أبحاٍث عىل وِبناءً املرحلة. هذه إىل بُوصولنا لنا مألوًفا نَمًطا أصبح ما
الشمبانزي قردة بأنَّ نثق أن يُمِكننا هنا، نَعِرضها لم التي التجريبيَّة األعمال من ذلك
الصغرية الكميات بني والتمييز تلقائية، بصورة الكميات تقدير عىل طبيعية بقدرٍة تتمتَّع
يشرتك الذي منَّا، القريب الوحيد الرئيسات نوَع ليست فإنها وبالطبع، دقيق. نحٍو عىل

الكميات.17 بني للتمييز البدائي َفْهمنا يف ما بدرجٍة معنا

180



الحيوانات عقول يف الكميَّات

األرقام تعلُّم عىل قادرٌة أنَّها أيًضا الرئيسات عىل أُجِريَت التي األبحاث أوضَحت لقد
ترتيب تتعلَّم أن تستطيع إنها أي الرتتيبية. واملعلومات الكاردينالية باملعلومات وربطها
املجموعة حجم يف زيادًة يُمثِّل الرتتيب هذا مثل أنَّ إدراك مع و٥، و٤ و٣ ٢ مثل الرموز
بها تَفوز قد التي كالحلوى العنارص تلك وهي العنارص، من ُمحدًدا عدًدا ن تتضمَّ التي
الريسوس قرود أنَّ َحت وضَّ قد التجاِرب إحدى أنَّ والواقع للرموز. َفهِمها توضيح عند
ترتيٍب يف الكمبيوتر شاشة عىل ٩ إىل ١ من األعداد رموز تَلمس أن تتعلَّم أن تستطيع
التجاِرب أوضَحت ثم الرموز. هذه تُمثِّلها التي الكميات تتعلَّم أن تَستطيع وأنها تصاُعدي،
ي تلقِّ ففوَر القدرة. بهذه أيًضا هي تتمتَّع البابون، وقرود السنجابية القرود أنَّ ذلك بعد
رموز جمع عىل َمقِدرتها السنجابيُة القروُد تُبدي الرموز، هذه عىل املناسب التدريب
عىل (٣ + ٣) مثل مضافة كميٍة الختيار تفضيلها من ذلك يتَّضح ِمثلما مًعا، األعداد
التي املكافآت كمية يَِصفان خياَرين بني من االختياُر عليها يَكون حني ،(٠ + ٥) اختيار
أنَّ فيه شكَّ ال ومما تماًما، ُمنتِظمة ليست االختيارات هذه إنَّ ذلك. بعد عليها ستَحُصل
فمن ذلك، من بالرغم بالطبع. ع نتوقَّ قد مثلما األخطاء، بعض ن يتضمَّ القرود» «حساب
معظم يف تختارها التي واالختيارات عشوائية، ليست القرود اختيارات أنَّ أيًضا الواضح
أن للقرود يمكن إذن، الكميات. تمييز مهارة تعزيز يف الرموز فاعلية تَعكس األحيان،

البَرش.18 لدى نَِجدها ال حدوًدا التعلُّم لهذا أنَّ غري األعداد، تتعلَّم
بعض لدى الرياضية كالقدرات البرشية، غري الرئيسات لدى الرياضيَة الُقدراِت إنَّ
إىل األول التأثريُ يُشري املقدار. وتأثري املسافة بتأثري واضٍح بشكٍل تتميَّز األخرى، األنواع
يف كثريًا أفضُل عددية، ال ثقافاٍت إىل يَنتمون الذين كالبَرش الحيوانات، هذه أنَّ حقيقة
يُشري فهو الثاني التأثري أما كبريًا. بينها الفرق يَكون حني الكميات، بني االختالفات تمييز
الكميات من أفضَل بكفاءٍة الصغرية الكميات تمييز تستطيع الحيوانات هذه أنَّ حقيقة إىل
األساسية النتائج أحد هو املختلفة، األنواع يف واملقدار املسافة تأثريَِي انتشار إنَّ الكبرية.
وجود عىل دليًال يُمثِّل االنتشار وهذا املوضوع. هذا عىل العمل من عليها حَصْلنا التي
دقيقة عددية ٍة حاسَّ وجود عىل دليًال يَكون وربما قديمة، ُمتناِددة تقريبية عددية ٍة حاسَّ
تفسرٍي تقديم نستطيَع حتى العمل من كبري مقداٌر أمامنا يزال ال أنه غري أيًضا، ُمتناِددة

البَرشية.19 غري األنواع لدى الفطرية العددية للقدرات كامل
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خاتمة

أو بدرجٍة األنواع، من العديد فيها معنا وتتشارك قديمة، الفطرية العددية قدراتنا إنَّ
بطريقٍة الكميات، بني التمييز عىل قادرًة األنواع من العديُد تكون أن املنطقي ومن بأخرى.
وِمن الربِّية؛ يف للبقاء رضورية بالكميات امُلتعلقة القرارات فبعض األقل. عىل تقريبية
الطويل. املدى عىل وانتشارها الوراثية، مات السِّ حفظ إىل يؤدي الذي التكاثُر لنجاح ثمَّ
عدٍد عىل تَحتوي التي للمجموعات الحمام أو الفرئان تمييز فوائد عن نتحدَّث أكنَّا وسواءٌ
عىل تعود التي الفوائد عن أو أقل، عدٍد عىل تحتوي التي تلك عن الطعام، عنارص من أكربَ
فإنَّ األسود، إناث من غريها من أكربَ مجموعاٍت وجود تمييز عىل ُقدرتها من األسود إناث
التأويالت هذه من وبالرغم واضحة. الكميات تمييز عىل القدرة رها تُوفِّ التي البقاء مزايا
األنواع، من العديد عرب الكميات تمييز َمهارات تواُرث إىل أدَّت التي لألسباب البديهيَّة

بعد. فيما األنواع معظم لدى تُصَقل لم القدرات هذه أنَّ يف السبب نَعِرف ال فإنَّنا
أوالد سيما ال أخرى، حيواناٍت لدى اإلدراكية القدرات توضيح أنَّ نَجد ما، بطريقٍة
نُفكِّر فحني األلغاز؛ من املزيَد الضوء دائرة إىل يجلب األدمغة، َكبرية القرود من عمومتنا
الدقة، من أكرب بقدٍر الكميات تمييز عىل الشمبانزي ِقَردة بعض تدريب يمكن أنَّه يف
الُقدرة تمتلك األخرى األنواع بعض كانت إذا خاص. نحٍو عىل بارزة النقطة هذه تُصبح
قدراِتها األنواُع هذه تَصُقل لم فلماذا العددي، التفكري من تعقيًدا أكثر أنواٍع تعلُّم عىل
إنَّ الحياة؟ شجرة من آَخر فرٍع عىل خاللها تتطوَّر ظلَّت التي نني السِّ ماليني مدار عىل
مثل عىل اإلطالق عىل شيئًا تَبني ال لكنها الريايض، للتفكري األُسس تَمتلك الشمبانزي ِقَردة
نتعلم أن قبل أيًضا نحن تفكرينا ويف تفكريها، يف تتَِّضح التي األُسُس فهذه األُسس؛ هذه
بارك جونكو من كلٌّ مؤخًرا أشار ومثلما كبري. حدٍّ إىل بدائيًة تبدو نُموِّنا، خالل األعداد
ْعب الصَّ ِمن «إنه الحيوانات: لدى اإلدراك يف ان ُمختصَّ عاملان وهما برانون، وإليزابيث
يُنِتج أن بدقة، الكبرية الكميات تمثيل عىل قادر غري بدائي، لنظاٍم أمكن كيف نَفهم أن
به ُزوِّدنا الذي ي الكمِّ التفكري إنَّ خاِلص.»20 برشي إنتاج هي التي الشكلية، الرياضيَّات
ي الكمِّ التفكري أنواع من تَغيب التي ية األُسِّ القيم يف يتمثَّل األنواع، من وغرينا نحن فطريٍّا
هذا مِلثل البيولوجيَة التفسرياِت أنَّ ح يُوضِّ وهذا املطاف. نهاية يف البرش يمتلكها التي
تركيبنا إىل يُعزى ال العددي إدراكنا من األكرب القدر إنَّ محدودة. طبيعة ذات التفكري
لهذا استخدامنا طريقة إىل بكثرٍي ذلك من بأكثر يُعزى بينما قليًال، إالَّ العَصبي البيولوجي
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الحيوانات عقول يف الكميَّات

آلياتنا مع تتفاَعل خارجية أدواٍت بوجود إال ُممِكنًا يكون ال االستخدام وهذا الرتكيب.
األعداد، هي هنا نَعنيها التي الرئيسة الخارجية واألداة الكميات. بني للتمييز الفطرية
تَختلف بطُرٍق وتُستخَدم اللغة طريق عن د تتجسَّ التي للكميات، الرمزية التمثيالت تلك
لدى الفعيل العددي التفكري بني املوجودة الفجوة يُفرسِّ األعداد وجود إنَّ الثقافة. باختالف

فطريٍّا. به نُزوَّد الذي العددي والتفكري البرش،
تدريبًا ت تَلقَّ قد أخرى حيواناٍت من أيًضا تأتي األعداد قوة تُؤيِّد التي األدلة بعض
هذه عىل األفضل املثال يكون وربما بيئتها. يف َطليقًة تكون أن دون الرموز عىل ُمكثًَّفا
طويلة عقوٍد مدار عىل التدريب ى تلقَّ رمادي، أفريقي بَبْغاء وهو أليكس، هو الحيوانات،
فإنَّ ،٢٠٠٧ عام مات قد أليكس أن من وبالرغم بيَرببريج. أيرين النفس عاملة يد عىل
النتائج هذه وتُقدِّم .٢٠١٢ عام إالَّ تُنَرش لم الببغاء مع أُجِريَت التي الرياضية املهامِّ نتائَج
سوى عادًة عليها يَقِدر ال حسابيٍة بمهامَّ القيام عىل قادًرا كان أليكس أنَّ عىل قاطعة أدلًَّة
رموز تسمية يستطيع أليكس أنَّ ثبت التجاِرب، من سلسلٍة ففي العاقل». «اإلنسان نوِع
من واألهم وُمستمرة. منتِظمة بصفٍة وذلك اللفظي، التعبري خالل من وترتيبها األعداد
كانت إذا حتى العنارص، من مجموعة تُمثِّلها التي الكمية تسمية يَستطيع كان أنه ذلك
أليكس أنَّ هو للدهشة إثارًة األكثر يكون وربما عنارص. ثمانية عىل تحتوي املجموعة
الصفر بني فيهما العنارص عدد يرتاوح مجموعتنَي عىل الجمع عملية إجراء عىل قادًرا كان
األخرى الحيوانات ومن الحاالت. معظم يف الصحيحة اإلجابة إىل ل يتوصَّ وكان والستة،
جمع ناتِج إىل ل التوصُّ تستطيع أنها األقران ملراجعة الخاضعة األبحاث أوضَحت التي
الحيوانات «عباقرة» أنَّ يبدو شيبا. تُدعى شمبانزي ِقَردة هي مستمرَّة، بصفٍة مجموعتنَي
بني التمييز من تُمكِّنها ُمحدَّدة، رياضية بمهاراٍت تتمتَّع وشيبا، أليكس مثل امُلدرَّبة
بْرصف املدرَّبة، غريَ الحيواناِت إنَّ إذ ُمذهل؛ اكتشاٌف وذلك بدقة. ٣ من األكرب الكميات
نُالِحظ أن فعلينا ذلك، من بالرغم املهارة. هذه تُبدي ال دماغها، وحجم نوعها عن النظر
عقود بل التعلُّم، من سنوات النبوغ: هذا الحيواناُت هذه تُبدَي أن قبل األمر يتطلَّبه ما
األعداد. لهم يُدرِّسون فامُلدرِّبون الكميات؛ رموز عىل امُلتدرِّبني تعريف يف امُلدرِّبون يَقضيها
األعداد. هذه تعلُّم من الحيوانات يتمكَّن بالتأكيد، أليكس حالة ومنها الحاالت، بعض يف
فإنَّ بالرموز، ثالثة عن تَزيد التي الكميات تمثيل املطاف نهاية يف األطفال يتَعلَّم ومثلما

بالفعل.21 ذلك تفعل أن يمكن امُلدرَّبة الحيوانات بعض
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يمكن أنَّه وهي الهامة، املالحظة هذه مثل إىل َل التوصُّ األبحاث هذه مثُل لنا أتاحت وقد
األقل. عىل الحاالت بعض يف ذلك كان وإن مختِلفة، أنواٍع عىل البرشي األعداد اخرتاع تطبيُق
الحيواناِت تلك أنَّ إىل وشيبا، أليكس مثل حيوانات مناقشة عند بيَرببريج تُشري ومثلما
اللفظية األعداد أو العربية األرقام خالل من الكميات تمثيل عىل «ُدرِّبَت التي أي فقط
للمجموعات.»22 الكاردينالية بالقيمة األرقام تلك ربط عىل قادرٌة أنها يَبدو التي هي …
كمياٍت عن مجرَّدة مفاهيَم تكويَن تستطيع والشمبانزي البَبْغاوات أنَّ من فبالرغم لذا،
ر التصوُّ عىل الُقدرة هذه من يجعل الذي هو البرشيَّ األعداد اخرتاع فإنَّ ُمحدَّدة، كبرية

ممِكنًا. أمًرا التجريديِّ
ال ثقافاٍت إىل ينتمون الذين البرش من الباِلغني أنَّ الَحْظنا فصول، ثالثة آخر يف
من املختِلفة األنواع وبعض بعد، اللغة مهارة يَكتِسبوا لم الذين البرش وأطفال عددية،
فيها التفكريُ أيًضا ويمكنهم تقريبية، بصوٍر الكميات يف التفكري يَستطيعون الحيوانات،
والدقيقة، التقريبية القدرات وهذه الصغرية. بالكميات األمر يتعلَّق حني ُمحدَّدة بصورة
الكميات، بشأن للتفكري تعقيًدا أكثَر نظاٍم بناء أجل من رضوري أساٍس بمثابة هي
رمزية. أدواٍت استخداَم يتطلَّب األساس هذا مثل عىل فالبناء تقريبي. أساٌس أنه غري
الثالث، الجزء ويف للكميات. والكتابية اللفظية الرموز وهي األعداد، استخدام يتطلَّب فهو
العميقة الطرَق ونَدرس األرجح، عىل األعداد بها عت اخُرتِ التي الكيفية نَستكشف سوف

البرشية. الخربة يف بها أثََّرت التي
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الثالث الجزء

حياتنا وتشكيل األعداد





الثامن الفصل

واحلساب األعداد اخرتاع

الحايلِّ العرص يف عة امُلوسَّ األبحاث َحت وضَّ فقد التفكري. يف أنماًطا تُنِتج اللغة أنماط إنَّ
يف طفيفة اختالفاٌت هي اختالفات، وجود إىل تؤدَِّي أن يمكن اللغات بني االختالفاِت أنَّ
عادًة إليه يُشار الذي االستنتاج، وهذا بها. للُمتحدِّثني اإلدراكية العادات يف األحيان، ُمعظم
تُجرى التي الدراسات عرشات من يُؤيِّده ما اآلن له أصبح قد اللغوية»، «النِّسبية بمصطلح
املثال، سبيل فعىل األلوان. وتصنيف الزمن، وإدراك املكاني، اإلدراك مثل موضوعاٍت يف
واملايض، امُلستقبَل من كلٌّ فيه «يقع» الذي «املكان» أنَّ كيف األول الفصل يف رأَيْنا قد
األلوان تذكُّر يف تَستخدمها التي الطريقة فإنَّ وبامِلثل بها. تتحدَّث التي اللغة عىل يتوقَّف
األساسية األلوان عن يُعربِّ الذي املصطلحات بمخزون ُمستِرت، بشكٍل تتأثَّر بينها، والتمييز
إىل ل التوصُّ إىل األمر، نهاية يف الالعددية العوالم يف َجولتُنا بنا أدَّت لقد األصلية. لُغتك يف
فُمفردات األفراد. تفكري طريقة يف اختالفاٌت عنها ينشأ العدديَة اللُّغاِت أنَّ مفادها نتيجٍة
تُؤثِّر بالتأكيد)، كلُّها (وليس العالم لغات من العظمى الغالبية يف تُوَجد التي األعداد،
هم والعد، األعداد مفردات يَستخِدمون الذين األفراد وَوْحَدهم ي. الكمِّ اإلدراك عىل شكَّ وال
لغٍة يف األعداد مفردات فُوجود إذن ة. بدقَّ الكميات معظم بني التمييز يَستطيعون الذين
أيًضا لنا يَفتح بل فحسب، ُمستِرت بشكٍل الكميات يف تفكرينا طريقة يف يُؤثِّر ال اللغات من
يُمِكننا أنَّه إدراك هي الباب، ذلك عرب نخطوها خطوٍة وأول والرياضيَّات. للحساب بابًا

حجمها.1 عن النظر بْرصف الكميات، بني ٍة بدقَّ التمييز
وما األمر؟ بادئ يف الباَب هذا األعداُد بها لنا تَفتح التي امُلحدَّدة الطريقة ما لكن
هذه مثل نتناول سوف الكتاب، هذا من الثالث الجزء يف منه؟ نَُمرَّ أن بعد يَحُدث الذي
الحساب ومبادئُ العدِّ مفردات ظهَرت كيف «الكيفية»؛ يف نبحث الفصل، هذا يف األسئلة.
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األرجح عىل األعداد البرش بها اخرتع التي للكيفية روايًة أُقدِّم إنَّني الوجود؟ يف األساسية
مفرداِت بها نأُخذ التي الكيفية وكذلك لألعداد، األساسية امُلفردات يَخرتعون) زالوا (وما

األساسية. الحسابية العمليات يف بناءً كوحدات ونستخدمها تلك، األعداد

الطبيعية غري األعداد

وجود إىل نحتاج أنَّنا إىل بوضوٍح تُشري الالعددية العوالم من عليها حَصْلنا التي النتائج إنَّ
بالرغم َفهمها. يف البرش به يتميَّز الذي النحو عىل بالفعل، الكميات «نفهم» لكي األعداد،
األعداد إىل نحتاج كنَّا إذا األول؛ الفصل يف ذَكرُت مثلما ُمفاَرقة، يَطرح ذلك فإنَّ ذلك، من
تَمكنَّا وكيف األول؟ املقام يف األعداد إىل لنا توصَّ فكيف ة، بدقَّ الكميات معظم نُدرك لكي
نستطيع ال كنَّا إذا العنارص، من محدَّدة مجموعٍة يف املوجودة الكميات تسمية من بدايًة
ال تفاحات» «سبع أنَّ نُميِّز أن املثال، سبيل عىل نستطيع ال كنَّا إذا الكميات؟ هذه تمييز
«ستة» مثل كلماٍت استخدام من تَمكَّنَّا فكيف احات» تفَّ «ثماني وال احات» تفَّ «ستَّ تُمثِّل

األوىل؟ للمرة و«ثمانية» و«سبعة»
ُمهيَّئون البَرش أنَّ البعض استنتج فقد امُلفارقة؛ هذه صعوبة من يبدو ملا ونظًرا
ما بطريقٍة ُمهيَّئني نكون أن بدَّ فال املنظور، لهذا ووفًقا األعداد. مفاهيم الكتساب فطريٍّا
رنا تطوُّ َمدار عىل الكميات، من ذلك وغري و٧، و٦ ٥ بني التمييز نَستطيع أن شأنها من
ُمهيَّئني كنَّا إذا األوىل؛ للوهلة ُمعِضلًة أمامنا يطَرح النهج هذا أنَّ إال الطبيعي. اإلدراكي
حدُّ فما ُمستقلَّة، مجرَّدًة كياناٍت بِصفتها للمجموعات امُلختلفة األحجام بني للتمييز ِفطريٍّا
سبيل عىل النهاية، يف نُدِرك ألن فطريٍّا ُمهيَّئون نحن فهل امُلسبَق؟ الِفطري االستعداد هذا
فِوْجهات كبرية؛ بدرجٍة منطقيٍّ غريَ يبدو هذا إنَّ ١٠٢٤؟ هي ليست ١٠٢٣ أنَّ املثال،
شيئًا تُقدِّم ال باألعداد، تتعلَّق التي املوضوعات يف الفطري النهج إىل تَستِند التي النظر

للُمفارقة. عندها سنِصل التي النقطة ر تُؤخِّ أنها سوى
مفردات أنَّ هريفورد، جيمس اللغويات عالم يَذُكر واألعداد، اللغة عن امُلميَّز كتابه يف
األعداد مفردات إنَّ أي األعداد.»2 إليها تُشري التي اللغوية غري «الِكيانات أسماء هي األعداد
أوفرمان كارينيل اآلثار عاملة اقرتَحت ُمتَِّصل، سياق ويف مفاهيمية. لكياناٍت تسميٌة هي
ما ة ثَمَّ يكون فلن وإال امُلعجمية، تَسمياتها تسبق أنها بدَّ ال الكميات «مفاهيم أنَّ مؤخًرا
األخري الرأي وهذا تخرتعه.»3 ما تَسِبق أن اخرتاع طريقة ألي يمكن فال … تسميتُه يمكن
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عَرْضناها التي الكثرية األدلَّة أهمية من يُقلِّل إنه القول يُمِكننا لكن اليشء، بعض منطقي
عن تُعربِّ التي املفردات فإنَّ األدلَّة، لهذه ووفًقا السابع. إىل الخامس من الفصول يف
املفاهيم هذه ألنَّ ُمسبًقا؛ موجودة ملفاهيَم تسميٍة مجرََّد ليست ثالثة، من األكرب الكميات

بالفعل. األعداد يتعلَّموا أن إىل الناس معظم لدى تُوَجد ال
األكرب الكميَّات عن تُعربِّ التي املفَردات أنَّ هو املفارقة هذه حلِّ ِمفتاح أنَّ رأيي ويف
األفراد بعض ذهن عىل تَْطرأ التي املحدَّدة املجرَّدة العددية األفكاَر د تُجسِّ ثالثة، من
يف األعداد يَخرتعون قد األفراد هؤالء وبعض ُمنتِظمة. غري وبصورٍة األحيان بعض يف
تسمية إنَّ غريهم. إىل العابرة أفكارهم تُنَقل فلن يَفعلوا، لم إن ولكن املطاف، نهاية
الفروق إدراك من املطاف نهاية يف األفراَد يُمكِّن ما هو الزوال، رسيعِة األفكار هذه مثِل
هذا واالستمرارية االنتظام مفهوم أنَّ أعتقد إنَّني وُمستمر. ُمنتِظم نحٍو عىل الكميات بني
غري نحٍو عىل القدرة، يُبدون كجماعة، البرش، أنَّ يبدو املعِضلة. هذه لحلِّ للغاية رضوريٌّ
تعريف يمكن أنَّه فكرة وهي مؤثِّرة، لكنها بسيطة فكرٍة إىل ل التوصُّ عىل فقط، منتظم
قد البسيطة الفكرة وهذه دقيًقا. تعريًفا ثالثة من أكرب كميًة ن تتضمَّ التي املجموعات
لم عديدة مراٍت مدار عىل وذلك الكبرية، الكميات لهذه رموٍز اخرتاع إىل األرجح عىل أدَّت
الغالبية إنَّ إذ البداية؛ يف لفظيًة الرموز هذه كانت وقد كلِّها. تسجيلُها املمكن من يَُكن
يف يفتقر ُمعظمها لكن الكميات، هذه مِلثل مفرداٍت تَستخِدم العالم ثقافات من العظمى
قد األفراد بعض إنَّ دة. امُلعقَّ الِعِيص أنظمة حتى أو املكتوبة األرقام وجود إىل العادة
كان وقد ُمحدَّدة، كبرية كمياٍت لوجود إدراكهم تجسيد أجل من األعداد مفردات اخرتعوا

عابًرا. يظلَّ أن اإلدراك لهذا امُلمكن من
تماًما؛ كذلك ليس األمر ملفاهيم؟ تَسمياٍت إال ليسْت األعداد مفردات أنَّ هذا يَعني هل
هذه تَفِرتضه الذي القْرسي الثُّنائي الخيار من وتنوًُّعا تعقيًدا أكثَر الحقيقُة تبدو إذ
االكتشافاِت تَِصف أنها من الرغم عىل فحْسب، تَسمياٍت ليست األعداد فُمفَردات امُلفارقة؛
«تسمية» مصطلح إنَّ األحيان. «بعض» يف األفراد «بعُض» إليها ل يَتوصَّ التي املفاهيميَة
يُوَلدون البَرش جميع إنَّ أي فيها، البرش جميع يُفكِّر مفاهيَم عن تُعربِّ الكلمات أنَّ إىل يُشري
عن النَظر بْرصف املطاف)، نهاية يف األقل (عىل املفاهيم هذه إلدراك استعداٍد عىل وهم
بالُقدرة يتمتَّعون البرش جميع ليس أنَّ الواضح فمن ذلك، من بالرغم الثقافية. بيئتهم
أبًدا لوا يتَوصَّ لن األفراد معظم أنَّ واألرجح ِكبار، وُهم حتى املفاهيم هذه مثل إدراك عىل
الوقت ويف األعداد. خالل من وصُفها يُمِكن التي امَلعنيَّة، املفاهيمية االكتشافات هذه إىل
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كان وإن حتى االكتشافات، تلك إىل لوا توصَّ قد األفراد بعض أنَّ أيًضا الواضح ِمن نفسه،
من فيها البُرش تَمكَّن التي الفعلية التاريخية الحاالت تلك ويف ُمنتِظم. غرِي بشكٍل ذلك
الذين األفراد من غريهم تمكَّن ذلك، وبعد األعداد. اخرتَعوا بكلمات، املفاهيم تلك وْصف
خالل من وذلك اسًما، له اخرتَعوا الذي املفهوم تمييز من نفِسها، ثقافتهم إىل ينتمون
تنتِرش مفاهيمية أدواٌت هي األعداد مفردات إنَّ لة. الصِّ الوثيقِة الكلمات) (أو استخدام

استعارتها. يف البَرش معظم يَرغب أدواٌت فهي بسهولة؛
بالطريقة تطبيقه يمكن بل كبرية، بدرجٍة ليسجوهريٍّا أقِرتُحه الذي العامَّ التفسري إنَّ
جديدة. كلماٍت باستخدام تُوَصف التي البرشية االكتشافات من ا جدٍّ الكثري عىل نفِسها
يَكتِشفها التي واألفكار املفاهيم عن التعبري أجل من تُخرتَع، أو الكلمات ر تتطوَّ ما فغالبًا
الكهربائي». «كاملصباح مثاًال فْلنتَناول الفطرية. واملفاهيم األفكار عن ال حديثًا، البرش
فتيٍل عرب الكهرباء تمرير أنَّ عرش التاسَع القرن أواخر يف امُلخِرتعني من العديُد أدرك لقد
األجل. قصرية كهربائية ملصابيَح االخرتاع براءات من العديد وُقدِّمت إنارة، يُنِتج َمعِدني
ُمفَرغ زجاجي مصباح يف فتيٍل إنارة فنَّ روا طوَّ فقد وموظَّفوه، إديسون توماس أما
من النوع هذا مثل اخرتاع كان ما، بطريقٍة كثريًا. أطوَل لفرتٍة باالحرتاق للفتيل يَسمح
وسوف امُلحيط، الهواء عن السلك اعِزل وهو: بسيط، اكتشاٍف عىل قائًما اإلنارة َمصادر
اآلَخرين، َفهم عىل عسريًا البسيط االكتشاُف هذا يكن لم كثريًا. أطول لفرتٍة مضيئًا يظلُّ
مصطلح أنَّ فيه شكَّ ال ا فِممَّ تأكيد؛ بكل التسمية سهَل عنه الناتج الجهاز كان وقد
األنيقة، الجوهرية البساطة هذه من وبالرغم الَفهم، يف صعبًا ليس الكهربائي» «املصباح
امُلرتبط واملصطلح الكهربائي» «املصباح ملفهوم األفراد معظم َفهم سهولة من وبالرغم
إنَّ الكهربائية. املصابيح لفهم فطريٍّا ُمهيَّئون البرش أنَّ أبًدا يَزُعم لن أحًدا فإنَّ به؛
بمفهوٍم ليس لكنه َفهمه، يَصُعب ال ًدا ُمحدَّ مفهوًما يِصف أن يمكن الكهربائي» «املصباح
ُمهيَّئني نكون ال وربما بسيطة، ملفاهيَم إشاراٍت أيًضا هي تُعدُّ األعداد ومفردات طبيعي.
ويمكن إليها، لون يتوصَّ البرش بعض لكن املفاهيم، تلك إىل ل للتوصُّ ُمسبق بشكٍل فطريٍّا
يتميَّز ما فإنَّ املقدمة، يف أوضْحنا ومثلما اللغوية. الوسائل خالل من اكتسابها لآلَخرين
تواُرث يف استثنائيون أننا بل االخرتاع، عىل عظيمة بُقدرة نتمتَّع أنَّنا يف يتمثَّل ال نوُعنا به
مرٍة ذات نفَسه إديسون كتب (لقد اللغوية. طبيعتنا بسبب ومشاركتها االخرتاعات هذه
عىل تَطرأ ألن فطريٍّا ُمهيَّئني لْسنا فنحن إذن، ُمخرتع.») هو مما أكثَر «إسفنجة كان أنه
نمتلك نحن وال تسميتُها، تَجري أن وتنتظر الكهربائي»، «املصباح مثل مفاهيُم أذهاننا
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األعداد اخرتاع إنَّ تسميتها. تجري أن وتنتظر عقولنا يف تَجول و٨ و٧ ٦ مثل مفاهيَم
التي الشاردة االكتشافات عىل تعتمد عشوائية تجريبيَّة بطريقٍة نُدِرك أن أوًال يستلزم
تَزيد (والتي تسميتُها يمكن التي املحددَة الكمياِت أنَّ فقط، العقول بعُض إليها ل تتوصَّ

بالفعل. موجودة ثالثة) عن
له املثال، سبيل عىل والجمع املفرد بني التمييز أي النحوي، العدد أنَّ عىل دليل ة وثَمَّ
الفصل يف أْرشنا ومثلما «وسبعة». «ستة» مثل امُلعجمية باألعداد مقارنًة مختِلف، مصدر
(ونادًرا) و٢ ١ بني تُميِّز ال (قليًال) العالم لُغات يف النْحوي العدد اختالفاِت فإنَّ الرابع،
هذه أنَّ ويبدو األكرب. الكميات وجميع الكميات هذه بني وكذلك و٣، و٢ ١ بني تميز ما
باستعداٍد تتَِّسم أدمغتنا أنَّ باعتبار ُمسبًقا، موجودٍة مفاهيَم إىل بالفعل تُشري االختالفات
األعداد مفردات عن نفِسه اليشء قوُل ويُمِكننا الكميات. هذه مثل بني للتمييز فطري
املفاهيم هذه إنَّ فطرية. ملفاهيَم تَسميات وهي «وثالثة»، «واثنني» «واحد» مثل الصغرية
الغالبية يف توَجد تَِصفها التي الكلمات فإنَّ ثمَّ وِمن واضح؛ َعَصبي بيولوجي أساٌس لها
تكون ما غالبًا التاريخية مصادرها أنَّ امُلصادفة َقبيل من وليس العالم. لُغات من العظمى
عالم يَذكر ومثلما ُمعيَّنة. لغة يف الكبرية األعداد تَِصف التي الكلمات مصادر عن مختلفة
يَحسبها إدراكية َمَلكات هي والتثليث، والتثْنية «التوحيد أنَّ ديهان، ستانيسالس النفس
األساس هذا إىل يَستند ال األعداد مفردات من ذلك غري لكن العد.»4 بدون بَعْفوية دماُغنا
الجوانب من وغريها اللغة إنَّ العفوية. من الدرجة بهذه أدمغتُنا تحسبه وال العصبي،
من بالرغم األعداد. الخرتاع العاقل» «اإلنسان لنوع الفرصة تمنح حضارتنا، يف الرمزية
ذلك عىل يَشهد مثلما السهل، باألمر ليست الفرصة هذه مثل من االستفادة فإنَّ ذلك،
ذلك، ومع الثقافات. بني وأساساتها الكبرية األعداد مفردات تعقيد يف الواِسع االختالُف
عشوائيٍّا ليس الثقافات بني اللُّغوي ع التنوُّ هذا فإنَّ الثالث، الفصل يف ناقْشنا فِمثلما
إىل بوضوٍح تُشري هات التوجُّ وهذه الواضحة. األساسية هات التوجُّ بعض وجود إىل ويُشري
اخرتاع إىل يأُخذهم مختلٍف مساٍر من أكثَر يتَّخذوا أن يمكن البرش أنَّ من بالرغم أنه
عن عادًة تُخرتَع الرموز هذه فإنَّ األحيان، بعض يف يُميِّزونها التي الكميات تُطابق رموٍز

.٤ من األكرب لألعداد أسايسٌّ اليدوي الطريق وهذا األيدي. طريق
زو كيفني النفس عاِلما الحظ أسرتاليا، يف األعداد مفردات لتاريخ حديثة دراسة يف
هنا. نطرحه الذي العام التفسري مع يتوافق وهو لالهتمام، مثريًا نََمًطا بويرن، وكلري
الكبرية؛ األعداد من أساسية أكثر بمكانٍة تتَِّسم ٣ إىل ١ من األعداد فإنَّ النَمط، لهذا وَوفًقا
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أي تركيبية، تكون ما عادًة اللغات هذه يف ٤ العدد عن تُعربِّ التي الكلمة أنَّ وَجدا فقد
نُالحظ أننا إىل أرشُت قد كنُت الثالث، الفصل يف أصغر. أعداد مفردات من تتكوَّن إنها
٤ العدد عن تُعربِّ التي فالكلمة األمازون؛ بإقليم الجاراوارا لغة يف أيًضا النَمط هذا وجود
العديد يف ُمماِثلة أنماط أيًضا وتُوَجد اثنني». «اثنني وتَعني famafama هي اللغة هذه يف
للعدد الرتكيبية مة السِّ وهذه األماكن. من وغريها وأسرتاليا األمازون يف األخرى اللغات من
تسميته إىل البُرش يتَِّجه مفهوم فهو سهولة؛ أقلُّ املفهوم هذا تسمية أنَّ إىل تُشري «أربعة»
من وبالرغم مسبًقا. تشكََّلت قد أفكار أبسط، بأفكاٍر االستعانة خالل من األحيان معظم يف
نفعل ونحن منه، أصغر عدَدين بني الجمع خالل من «أربعة» العدد تسمية نستطيع أننا
من عادًة تُبتَكر ال «أربعة» من األكرب فاألعداد للقاعدة. مخالف عدد فهو بالفعل، ذلك
بطريقٍة األيدي عىل الكميات بتسمية وإنما ،٢ مثل أبسط لكمياٍت البسيط الرتكيب خالل
تَكتسب أو األعداد مفردات بعَض تَفقد أن يمكن األسرتالية، اللغات أنَّ من وبالرغم ما.
األعداَد تَكتسب ما غالبًا اللغات تلك أنَّ وبويرن زو استنتج فقد الوقت، مدار عىل بعضها
«خمسة»، العدد عن تُعربِّ كلمٍة اكتساب بعد ما، حدٍّ إىل أكرب برسعٍة خمسة، من األكرب
التي بالكلمة انتشاًرا، األسرتالية اللغات عائالت أكثر يف االشتقاقية الناحية من ترتبط التي
يف الشهريَين والَعرشي الُخمايس األساَسنْي مع االكتشاف، هذا مثل إنَّ «اليد». عن تُعربِّ
إىل امُلستِند «خمسة» العدد أنَّ إىل يُشري العالم، يف العددية األنظمة من العظمى الغالبية
بمثابة يكون ما فعادًة العددية؛ األنظمة من فاعلية األكثر لألنواع األساس بمثابة هو اليد،

العددي.5 التفكري من جديدة ألشكاٍل املدَخل
البرش يتعلَّم إذ «أربعة»؛ من األكرب األعداد مفردات ملعظم األساس هو الجسم إنَّ
العدَّ إنَّ يَُعدُّونها. التي الصغرية املجموعات وبني أصابعهم بني املطابقة يستطيعون أنهم
ما كثريًا «األيدي» أو «اليد» عن تُعرب التي الكلمات أنَّ حقيقة تعزيز يف يُسِهم األصابع عىل
ُمفردات بشأن التفسري هذا مزايا من وبالرغم وأساساتها. لألعداد التاريخي املصدر تُمثِّل
بني التطابُق عالقة ست تأسَّ كيف منها: ة، امُلهمَّ األسئلة بعض يُغِفل فإنه الكبرية، األعداد
األطفال من الالعدديُّون، البَرش كان وإذا وملاذا؟ البداية، منذ املجموعات وأحجام األصابع
نيكاراجاوا، يف اإلشارة لغة يعرفون ال الذين م والصُّ بعد، اللغة مهارة يَكتسبوا لم الذين
تمكَّن فكيف ة، بدقَّ الكبرية الكميات بني التمييز يف صعوبًة يُواِجهون املوندوروكو، وشعب
سيما ال بدقة، األصابع بني التطابُق تمييز من األعداد» مخِرتعو «أي بالغ إنساٍن أيُّ
خمسٍة من كبريًة مجموعاٍت تُمثِّل والتي عدُّها يمكن التي العنارص من غريها مع تطابقها
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العددي التفكري نحو ٍم تقدُّ إحراز يف للغاية مهمة األصابع أنَّ يف السبب وما عرشة؟ أو
د؟6 امُلعقَّ

أول ألنها مميزة األصابع أنَّ أولهما لذلك؛ األقل عىل سبَبنَي بوجود أعتقد إنَّني
السادس، الفصل يف ذكْرنا فِمثلما فعيل، بشكٍل حياتنا يف نُصاِدفها التي امُلنفصلة الوحدات
ون يمصُّ بأيديهم، َمْهووسون واألطفال الرِحم، يف نزال ما ونحن أصابعنا، عىل نتعرَّف نحن
األشياء هذه أنَّ يُدِركون حني أيديهم عىل برصيٍّا ويُركِّزون حياتهم، بداية يف أصابعهم
فاألصابع إذن، إرادتهم. حسب منه، سحبها أو بِرصهم أمام ومدُّها بها اللعب يمكن
الدرجة هذه عىل ليست أنها للغاية املهمة األمور ومن كلها. حياتنا يف للغاية باِرز عنرص
الفطرية الُقدرات بعض يف معنا تَشرتك والتي منَّا، القريبة األنواع تلك يف الربوز من نفِسها
القريبة القرود أنواع من وغريها والشمبانزي، الجيبون وقرود فالغوريال العددي. لإلدراك
معظم يف األماميَّتنَي قائمتَيها تستخِدم فهي ولهذا ِمثلنا؛ قَدَمني عىل تَسري ال نوِعنا، من
واستخدامها، األدوات ُصنع يف عادًة أيديَنا فنستخدم نحن، أما الحركة. ألغراض األحوال
ًصا تخصُّ األكثر األغراض بعض ومنها األغراض، من أوسع لنطاٍق أصابعنا ونَستخِدم
يفعل ا ممَّ أكثر أصابعنا عىل نُركِّز إننا اليَدين. عىل والرتكيز الرباعة من املزيد تتطلَّب والتي
الكيفية عن سؤالنا عن اإلجابة من األول الجزءَ النقطُة هذه تُمثِّل وربما آخر، نوٍع أيُّ

أيدينا. خالل من األعداد إىل ل التوصُّ من بها تََمكنَّا التي
مجرَّد يكون أن ح امُلرجَّ غري فمن اليومية، حياتنا يف األصابع بروز من بالرغم
األعداد ُمخرتعي بعض إليها ل توصَّ التي للمفاهيم الوحيد السبَب هو الفعيل، انتشارها
أخرى. عناَرص من تتكوَّن مجموعاٍت مع األصابع مجموعات مطابقُة يمكن أنَّه أدَركوا حني
حتى يُناَقش لم سبب وهو البارز، الدور ذلك مثل تؤدِّي األصابع أنَّ يف الثاني السبب وأما
متناظر. نحٍو عىل ُمتطابقًة الطبيعة يف تُوَجد أنها هو املؤلَّفات، يف معرفتي) (حَسب اآلن
إصبٍع كل ألنَّ بل فحْسب، عليها ونُركز باستمراٍر أصابعنا مع نتفاَعل أننا األمر فليس
من إصبٍع كلُّ يتطابق أن احتمالية فإنَّ امُلقابلة، اليد يف يُشِبهه رفيٌق له أصابعنا من
البرصية خربتنا يف بثباٍت تتأكَّد العنارص، من أخرى مجموعٍة يف واحٍد عنٍرص مع أصابعنا
يف التناُظر لذلك امُلستمرَّ وتعرَُّضنا وأصابعنا، أيدينا يف املوجود التناُظر إنَّ ية. والِحسِّ
إىل األرجح عىل األشخاص من العديد دفع قد غريب، بشكٍل اليَدين عىل تَعتمد التي حياتنا

عنارص. خمسة من منهما كلٌّ ن تتكوَّ مجموعتنَي بني الربط إمكانية إدراك
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الجسم، عىل خارجية عنارص خمسة بني التطابَُق أيًضا األفراد بعض يُدرك وربما
يٍد كل يف املوجودة لألصابع العددي التكافؤ تسمية (مع أصابع خمسة من مجموعٍة مع
األرجح عىل يستفيد العنارص، وهذه األصابع بني التواُفق هذا إنَّ بدونه). أو البداية، يف
فربما واألصابع، باليد حملُها يمكن التي الصغرية للعنارص الطبيعي املادي التوافق من
الطريق كان أيٍّا ذلك، من بالرغم اليد. راحة عىل العنارص هذه وضع بسبب ذلك حَدث
املساواة عىل عادًة يعتمد دة ُمعقَّ عددية أنظمٍة اخرتاع فإنَّ األعداد، مخِرتعو يتَِّخذه الذي
البرشي، التاريخ مدار عىل األخرى. األصابع ومنها ُمحدَّدة، وعناَرص األصابع بني الكمية
كان وقد ي، الكمِّ التطابق هذا وثَّقوا ثم الكميات، بني امُلنتِظَم التطابُق هذا البَرش اكتشف
لُغتهم يف تُستخَدم التي الكلمة باسم ُمحدَّد تطابٍُق تسمية خالل من األحيان معظم يف ذلك
سهَلت رمزية أداًة اخرتعوا بالفعل، التسمية هذه استخدموا وحني «اليد». عن للتعبري
إىل بتوصيلها أيًضا سمَحت كما ذلك، بعد وتمييزها امُلحدَّدة، امَلعنية الكمية إىل اإلشارة

اآلخرين. عقول
يف فربما األكرب؛ لألعداد كلماٍت يُكوِّنوا أن األعداد مفردات ِلُمستخِدمي يمكن ذلك، بعد
الكلمة بني الجمع خالل من جديدة كلمًة يَبتِكرون أصابعهم، العنارصعىل بعض عدِّ أثناء
«سبعة»). (أي ويد» «اثننَي فتُصِبح «يد» عن تُعربِّ التي والكلمة «اثننَي» عن تُعربِّ التي
درجٍة بأكِرب منها االستفادة إىل سيُؤدِّي الكلمة، هذه مثل استخدام فإنَّ الوقت، وبمرور
من تتكوَّن مجموعاٍت لتسمية السياقات من الكثري يف استخداُمها يمكن وقد ممكنة،
كلماٍت فيبتكرون جديدة، اتجاهاٍت يف االبتكاَر امُلتحدِّثني بعُض يَنرش وقد عنارصمختلفة.
عدد من سيستخدمون أنهم أيًضا ح امُلرجَّ ومن «عرشين»، والعدد «عرشة» العدد عن تُعربِّ
التي الطُرق من الكثري ة ثمَّ الكلمات. هذه مِلثل أساساٍت اإلنسان جسم يف املوجودة األصابع
فائدة إىل ونظًرا وتَنتِرش. وتُعدَّل وتُقرتَض ترتاكم األعداد مفردات إنَّ إذ سلوكها؛ يمكن
بني السياقات معظم يف تنتِرش سوف فإنها ُممكنًا؛ تجعله التي العمليات ونوع األعداد
بينها. فيما تتواَصل التي السكانية الجماعات بني وكذلك الواحدة السكانية الجماعة أفراد
ترجماٍت أو دخيلة كلماٍت هيئة عىل جديدة لغاٍت إىل األعداد مفرداُت تدُخل أن ويمكن
للمفاهيم جديدة كلماٍت تأليف مع الثقافات، مستوى عىل املفاهيم تُستخَدم إذ اقرتاضية،

امُلقرتَضة.
ُمتناِظر، بشكٍل بعض مع بعضها تتطابق أن يُمِكن األصابع أنَّ لفكرة إدراكنا إنَّ
من أبعُد هو ما إىل يأُخذنا واحًدا، عنًرصا إصبع كلُّ يُطاِبق إذ األخرى العنارص ومع
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إنَّ إذ ع؛ ُمتوقَّ غري نحٍو عىل تشكَّل قد إدراٌك أنه غري الفطرية. العددية ة الحاسَّ قدرات
عدد عىل س تتأسَّ ال أعداًدا يَستخِدم وبعضها َمتينة، عددية أنظمًة تَمتلك ال اللغات بعض
التجسيد يف فعاليًة األكثر العامُل هي الفكرة هذه فإنَّ حال، أي عىل األصابع. أو األيدي
الجماعات بعض أنَّ غريب أمٌر أنه نجد ما، (بطريقٍة .٤ من األكرب للكميَّات اللفظي
تجاه ترشيحي انحياٍز من لَدينا ملا نظًرا أيديها، عىل الكبرية الكميات ي تُسمِّ ال البَرشية
يف األخرى.) يف املوجودة الخمسة باألصابع اليَدين، إحدى يف الخمسة األصابع مساواة
األعداد، معظم اخرتاع ثمَّ ومن ُمحدَّدة؛ كبرية كمياٍت وجود اكتشاف يَُعدُّ املطاف، نهاية
نتميَّز التي األخرى األمور من العديد مثل ذلك يف مثله قَدَمني، عىل لَسرينا عرضيٍّا ناتًجا
أكرب، بدرجٍة اليَدين عىل الرتكيز إىل النهاية يف أدَّى قد قَدَمني عىل السري إنَّ كبرش. بها
مع أصابعنا من إصبٍع كلِّ تطابُق إدراَك أيًضا ل سهَّ وقد أصابعنا، تناُظر إىل واالنتباه
الطريَق أيدينا لنا َدت مهَّ العوامل، هذه ملثل ونتيجًة عدُّها. يمكن التي األشياء من غريه

األعداد.7 نحو الشاقة رحلتنا يف األسهل
أجسامهم ِمن أعضاء بسبب للكميات البرش َفْهم وهي هنا، نتناولها التي الظاهرة إنَّ
مدار عىل د». امُلتجسِّ «اإلدراك باسم تُعَرف أعمَّ ظاهرٍة عىل مثاٌل هي الدماغ، خارج توَجد
إىل وغريهم اللغة وعلماء النفس وعلماء الفالسفة من العديد أشار املاضية، القليلة العقود
البرشية، الجسدية التجِربة ِسمات عىل س تتأسَّ البرشية اإلدراك عمليات من مجموعًة أنَّ
د امُلتجسِّ اإلدراك دراسة من النامي املجاُل هذا ح وضَّ وقد األقل. عىل خاللها من تتيرسَّ أو
تُعزِّزها. أو التفكري عمليات بعض تُقيِّد عملها، وطريقة ألجسادنا الترشيحية الطبيعة أنَّ
فلنُِعِد العمليات، هذه ملثل امُلطوَّلة للمناقشة املناسب املكاَن ليس هذا أنَّ من الرغم وعىل
ُمتحدِّثي — نحن األول. الفصل يف ناقْشناه الذي الزمني اإلدراك مثال يف أخرى مرًة النظر
امُلستقبل. إىل نَسري ما بطريقٍة ألنَّنا أمامنا؛ أنه عىل املستقبل يف نفكِّر — اإلنجليزية اللغة
أصبَحت قد مادِّية أماكَن يف ونحن وقَعت قد ماضينا يف وقَعْت التي فاللحظات نسري، وألننا
تكون بينما امُلستقبل لحظات تقع أن ع امُلتوقَّ فمن ذلك، من العكس وعىل خلَفنا. اآلن
يف التفكري نتيجة هي أمامنا» «امُلستقبل استعارة إنَّ أمامنا. اآلن هي أماكَن يف أجسادنا
عىل مثال الزمن بشأن الشائع املنظور وهذا الجسدية. املادية التجربة هذه سياق يف الزمن
ُمتَِّصل، سياق ويف أجسادنا. عمل بكيفية الزمن لتقدُّم تفسرينا يتأثَّر إذ د؛ امُلتجسِّ التفكري
الصلة؛ وثيقِة األفكار من ذلك غري أو اليد» تُشِبه أشياء «خمسة أنَّ البرش يُفكِّر حني
العملية من تُمكِّنهم أجسادهم ِسمات بعض أن يَعني هذا فإنَّ األعداد، يخرتعون ثَمَّ ومن
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عىل للداللة الكناية؛ سبيل عىل اليد يستخدمون حني د يتجسَّ إدراكهم إنَّ امَلعنيَّة. اإلدراكية
أنظمة أنَّ الَحظوا قد اللغة علماء أنَّ من وبالرغم الجسدية. مة السِّ لتلك ية َكمِّ خاصية
مدى فإنَّ ذلك)، كل من توليفة (أو عرشينية أو ُخماسية أو عرشية تكون ما غالبًا األعداد
العديد يف الكايف بالتقدير يحَظ لم األعداد، معظم ابتكار يف د امُلتجسِّ ي الَكمِّ التفكري تأثري

الدوائر.8 من

البسيط العدِّ بعد ما

امُلمارسات ر تتطوَّ ولم اليد. خالل من تُستلَهم لم األعداد إىل امُلستِندة املفاهيم من العديد إنَّ
من بالرغم الثقافات، من اليشء بعض قليل عدٍد يف إال ُمستقلَّة بصورٍة دة املعقَّ الرياضية
امُلستِندة فاألعداد العالم، مستوى عىل األعداد ُمفردات انتشار من وبالرغم األصابع، عاملية
«خمسة» مثل كلمٍة فوجود للغاية؛ كبرية أعداٍد إنتاج إىل بالرضورة تُؤدِّي ال األيدي، إىل
إنَّ «مليون» أو «ألف» مثل كلمٍة عىل تحتوي اللغة هذه أنَّ يَعني ال ما، لغٍة يف «عرشة» أو
غري لكنه تعقيًدا، أكثر أعداٍد لتفصيل رضوري رشٌط هو البسيطة األعداد مفردات وجود

لذلك. كاٍف
مفردات تقديَم بالرضورة تتبع ال األعداد، من األخرى األنواع من العديد فإنَّ كذلك
يُطَلق بسيطة صحيحة أعداًدا يُنتج الترشيحي فاملسار ُمعينة. ثقافة يف أساسية أعداٍد
و«عرشة» و«ستة» «خمسة» مثل العد»9 يف امُلستخَدمة النموذجية «األعداد اسم عليها
يف صفر العدد مناقشة (راجع «كالصفر». عدًدا بالرضورة يُنِتج ال لكنه و«عرشين»،
النسبية، غري األعداد وال السالبة، األعداَد بالرضورة يُنتج ال أيًضا وهو التاسع.) الفصل
سياق يف ع امُلتوقَّ فالسؤال إذن، ذلك. إىل وما فيبوناتيش، ُمتتالية اكتشاف إىل يؤدِّي وال
نِصل لكي العدِّ يف امُلستخَدمة النموذجية األعداد تشكيل يف نبدأ كيف هو: املناقشة، هذه
التفاصيل ِذكر إنَّ الرياضية؟ واملفاهيم األعداد من األخرى األنواع بجميع يَحفل عالم إىل
نتَناول بأن حريٌّ األمر أنَّ غري الكتاب، هذا نطاق خارج يقع الحساب، ِعلم ر لتطوُّ الكاملة
يف امُلستخَدمة النموذجية لألعداد البرش باستخدام تتعلَّق التي األساسية العوامل بعض
املطاف، نهاية ففي والرضب. والطرح الجمع مثل أساسية، رياضيٍة مفاهيَم ابتكار يف العدِّ

والسلوكية. املادية البرشية التقنيات من العديد يف محورية األخرية املفاهيم هذه تَُعدُّ
إىل أخرى مرًة يُعيدنا العددية املفاهيم اتِّساع بشأن نتناوله الذي النقاش هذا إنَّ
دة املجسَّ األشياء خالل من املجرَّدة األفكار يفهمون البرش أنَّ وهي امُلتكرِّرة، األفكار إحدى
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اليدوي واملساَر املجاز، أنَّ ومثلما املادية. الطبيعة عىل ترتكز التي حيواتنا يف املوجودة
ُمقنعة ُحجة ة فثَمَّ وعملها؛ أجسادنا تركيب كيفية إىل يَستِند األعداد، نحو اتَّخذناه الذي
املفاهيم ر تَطوُّ أنَّ هذا ومعنى املادية. ِخربتنا عىل يرتكز األسايس الحسابي اإلدراك أنَّ عىل
البَرش إعجاب عن كبرية بدرجٍة يَنتج العد، يف امُلستخَدمة النموذجية أعدادنا من الرياضية

مادية.10 أشياء عىل امُلرتِكز املجازي بالتفكري
عىل امُلرتِكز املجازي التفكري أنواع من نوعان هو املناقشة، هذه يف يَعنينا ما إنَّ
يف األمثلة من العديد منها يوَجد التي املفاهيمية، االستعارة هو وأولهما املادية، الطبيعة
يف العاطفي املزاج مفهوم تصوير اإلنجليزية: اللغة من ِمثاَلني عليها وسنَذُكر لغة، أيِّ
تَظهر املثال، سبيل عىل «منخفضة». بأنها السلبية األمور ووصف الحرارة، درجات صورة
إما يتمتَّعون أشخاٍص عن نتحدَّث حني الجسدية الطبيعة عىل امُلرتِكزة األوىل االستعارة
ا ُودٍّ أكثُر «الدافئة» الشخصيات أنَّ ْمني الضِّ افرتاضنا مع «باردة»، أو «دافئة» بشخصيٍة
عن مثًال نتحدَّث حني الجسدية الطبيعة عىل امُلرتِكزة الثانية االستعارة وتظهر وترحيبًا.
االكتئاب.» ُهوَّة يف «سقط بأنه يَشُعر شخٍص عن أو املعنوية» الرُّوح «بانخفاض شعورنا
الكثريَ هناك أنَّ غري االستعارات، من النوع هذا عىل فقط مثاالن هو هنا ذكرناه ما إنَّ
العالقات من والحزن «امُلنخِفضة» األشياء بني املجازي الربط (ويَنبع عليها. األمثلة من
األرض.) يف «منخفض» مستًوى يف والوجود والدفن، امَلوت بني العالقة مثل التجريبية،

إليه يُشري ما فهو املناقشة، هذه يف يَعنينا الذي املجازي التفكري من الثاني النوع وأما
تتحرَّك أنها عىل األشياء يف تفكرينا يف تتمثَّل والتي الخيالية»، «الحركة باسم اللغة علماءُ
يف السحاب ناِطحات منظر «إنَّ قلت: إذا املثال، سبيل فعىل عقولنا. يف نَستعِرضها بينما
الخيالية؛ الحركة عىل األمثلة من فذلك بيسكاين.» خليج امتداد عىل يَجري ميامي، أُفق
تفعل. وكأنها عنها أتحدَّث لكنَّني ِفعليٍّا، تَجري ال السحاب ناطحات أنَّ الواضح فمن
أحد يُفرسِّ فلن باألمازون.» يمرُّ والربازيل بريو بني الفاصل «الحدَّ أنَّ أزُعم حني وبامِلثل،
والحركة الجسدية الطبيعة إىل امُلستِندة االستعارات فإنَّ بالفعل؛ يتحرَّك الحدَّ أنَّ عىل ذلك

الريايض. التفكري تشكيل يف أسايس كالهما الخيالية،
دييجو، سان يف كاليفورنيا جامعة من نونييث رافاييل أبرزهم وِمن اإلدراك، علماء إنَّ
ِبنْية يف تُسِهمان الخيالية، والحركة األساسيَة االستعاراِت أنَّ عىل األدلَّة بعض قدَّموا قد
عمليات تكوين يف األساسية الركائز إحدى أنَّ املثال سبيل عىل يَذكرون فهم الحساب؛ ِعلم
فإنَّ أخرى: وبعبارٍة األشياء.»11 جمع هو «الحساب أنَّ استعارة هو والطرح اإلضافة
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املجرَّدة األفكار يُحوِّلون أخرى مرًة هم فها األشياء، خالل من األعداد يف يُفكِّرون البرش
التداُخُل ذلك املجازي ه التوجُّ هذا عىل األدلة ومن أكرب. بدرجٍة وملموس مادي يشءٍ إىل
املادية؛ األشياء مع والتعاُمل والطرح، الجمع يف امُلستخَدمة والعبارات املصطلحات بني
عن أتحدَّث أن أيًضا ويُمكنني وخمسة»، اثننَي «إضافة عن مثًال أتحدَّث أن فيُمِكنني
من أخرى قطعة «إضافة أو الطة»، السَّ إىل امِللح «إضافة أو الهامربجر»، إىل الُجبْن «إضافة
أن يُمكنني أو ستة.» تساوي وثالثة ثالثة «إضافة أقول: أن يُمكنني الغرفة». إىل األثاث
أتحدَّث أن يُمكنني ما وبقْدر مجموعته.» إىل رائعة إضافٌة الجديدة فرياري «سيارة أقول:
والبيض كَّر السُّ بني «الجمع عن أتحدَّث أن يمكنني وخمسة»، ثالثة بني «الجمع عن
العالم يف املوجودة األشياء بني نجمع مثلما عقولنا، يف مًعا األعداد نجمع إننا والزُّبد»؛
األشياء؛ بني نفصل مثلما األعداد، بني نَفصل فإننا ذلك، من العكس وعىل عنها. الخارجي
أقول: أن يُمكنني أو البناء.» ينهار فسوف العمود، هذا أخذَت «إذا مثًال: أقول أن فيُمكنني
أو سبعة»، من خمسة «أخذ عن أتحدَّث أن يُمكنني ذلك، ومع الُقمامة.» أخذ عىل «شكًرا
أقول: أن يُمكنني فِمثلما ذلك، إىل إضافًة ستة.» يساوي ستة، منها نأخذ عرش «اثنا أقول:
الحزام هذا أنَقْصنا «إذا أقول: أن يمكنني عرش.» ثالثة يساوي اثنني، ناقص عرش «خمسة
لكنَّني األمثلة، من املزيد طرح يف أستمرَّ أن يُمكنني مالئم.» غري سيُصبح فإنه الزي، من
نستخدمها التي اللغة كلمات من الكثري أنَّ وهو واضًحا، أصبح قد أعنيه ما أنَّ أعتقد

وإزالتها. األعداد لجمع أيًضا يُستخَدم وإزالتها، األشياء لجمع
الحديث يمكننا فِمثلما حال؛ أي عىل هنا يَنتهي ال واألعداد، األشياء بني التوازَي إنَّ
إنَّ مثًال: أقول أن فيُمكنني األعداد. «حجم» عن أيًضا الحديث يمكننا األشياء، حجم عن
أقول: أن ويُمكنني عرش». خمسة من أصغر «سبعة إنَّ أو: للغاية» «كبري عدد الرتيليون
ويُمكنني ضخم.» رقٌم أنه أعرف ولكني عليه، تحصل الذي الراتَب بالضبط أعرف ال «أنا
يف األعداد عن نتحدَّث إننا ه.» تستحقُّ بما مقارنًة للغاية ضئيل راتبها «إنَّ أقول: أن أيًضا
ها وضمُّ بينها املقارنة يُمِكن أشياء األحجام، مختِلفة طيِّعة أشياءُ وكأنها األحوال، معظم
ال قد إننا حتى للغاية طبيعي املجازي التفكري من النوع هذا إنَّ كذلك. وتجميعها مًعا
أنَّ إىل الحسابية للُّغة املادي األساس هذا يف السبب يعود وربما نستخِدمه. أنَّنا نُدرك
يف نُفكِّر هذا، إىل إضافًة لكنَّنا، املادية، أجسامنا عىل كبرية بصورٍة يعتمد األعداد اخرتاع
موجودة عناُرص أنها عىل اإلدراكية املجاالت من العديد يف عنها ونتحدَّث املجرَّدة، األفكار
وتمثيلها تخزينها يُيَرسِّ مادية أشياءُ أنها عىل األعداد يف التفكري إنَّ املادي. العالم يف
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املفاهيم من أكرب بسهولٍة وتذكُّرها األشياء ر تصوُّ نستطيع إنَّنا إذ الدماغ؛ يف وُمعالجتها
املجرَّدة.

هذا أنَّ غري الحسابية، االسرتاتيجيات ر تطوُّ يف دوًرا أيًضا الخيالية الحركة تؤدي
نُطلق أن ويُمكننا أيًضا، َمجازية لكنها تماًما، مختلفة ظاهرة وهي ثانوية. أكثُر الدور
البَرش من العديد أنَّ هي األساسية والفكرة مسار».12 عىل حركة هو «الحساب اسم عليها
ويصفون خط، عىل تُوَجد أنها عىل األعداد يصفون اإلنجليزية) اللغة ُمتحدِّثي سيما (ال
كثريٌة االستعارة هذه فيها د تتجسَّ التي اللغوية واألمثلة الخط. هذا امتداد عىل الحركة
يكون ا عمَّ سألتُك وإذا للغاية.» قريبان و١٠٢ ١٠١» إنَّ مثًال أقول أن فيُمكنني للغاية؛
للغاية.» «بعيدة إجابتك إنَّ أقول أن يُمكنني ثالثون، بأنه وأجبَت عرشة، زائد عرشة ناتج
من يقُرب «ما يوَجد إنَّه تقول فقد درايس، فصٍل يف األشخاص من مجموعًة رأيَت وإذا
«يقِرتب عددهم إنَّ تقول فقد الكبري، العدد بهذا أنَّهم تعتقد ال كنت وإذا طالبًا». عرشين
«تخطِّي دون مائة، إىل واحٍد من يَُعدُّوا أن األطفال من نَطلُب أن ويمكننا العرشين». من
األمام إىل حركٍة عىل ينطوي العدَّ وكأنَّ الخلف»، «من يَُعدُّوا أن ويُمكنهم أعداد». أي
يَحُجب أن يُمِكن تلقائيٍة من اللغة هذه به تتميَّز ما إنَّ األعداد. خط عىل الخلف إىل أو
تِصفها التي والكميات املجرَّدة األعداد عن نتحدَّث أنَّنا وهو نستخدمها، حني يحُدث ما
سياق يف األعداد إىل اإلشارة إنَّ عرُضها. أو عليه تحريُكها يمكن خطٍّ عىل توَجد وكأنها
املفاهيم من للكثري اكتسابنا من ل تُسهِّ وهي للغاية، ُمنترشٌة الطيِّعة واألشياء الخطوط
الرتبوية السياقات يف عمٍد عن تُستخَدم االستعاراِت هذه إنَّ الطفولة. خالل الحسابية
كتُب يف األعداد خطوط وبني املادية األشياء وبني األعداد بني األطفاُل يَرِبط إذ كذلك؛

بالرياضيات.13 الخاصة التدريبات
نَفهم التي الطُرق ح توضِّ للحديث، امُلصاِحبَة اإليماءاِت فإنَّ الحديث، أنماط إىل إضافًة
مجاٌل هي حديثهم، أثناء يف البُرش بها يقوم التي اإليماءات دراسة إنَّ َمجازيٍّا. األعداد بها
بمثابة اإليماءات أنَّ إىل األبحاث من الكثريُ وتُشري اإلدراك. علوم مجال يف للدراسة خصب
ُمتحدِّثي نزعة تنعكس املثال، سبيل فعىل البرش. لدى اإلدراكية العمليات عىل تُِطلُّ نافذٍة
إىل إشارتهم يف أجسامهم، أمام يقع شيئًا باعتباره امُلستقبل عن الحديث إىل اإلنجليزية
إىل يُشريون فهم ذلك، من العكس وعىل امُلستقبلية. األحداث عن الحديث أثناء يف األمام
يتحدَّث حني اإليماءات تَظهر وباملثل، املايض. عن التحدُّث عند األحيان معظم يف خلفهم
لطلبة لٍة ُمسجَّ فيديو ملقاطع حديثة دراسٍة يف ذلك يتَّضح مثلما األعداد، عن األشخاص
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نفِسه الوقت يف يَستخدمون كانوا مًعا، أعداٍد إضافة عن الطلبُة تحدَّث حني الكليات.
أيديهم أو أصابعهم تحريك يف األخرية اإليماءات تمثََّلت وقد «املسار». أو «الجمع» إيماءاِت
إيماءات أما ما. خطٍّ عىل تتقدَّم األعداد وكأنَّ اآلخر، الجانب إىل أجسادهم جاِنبَي أحد من
لو كما قبضة، يف اليد ضمِّ مع الداخل، إىل األيدي حركة عىل تَنطوي كانت فقد الجمع،
يتحدَّثون الطالب كان وحني عليه. يَقبضون أو أيديهم، يف شيئًا يُمِسكون الطالب أنَّ
ُمتخيَّلة أشياءٍ بجمع واٍع، غري وبشكٍل نفِسه، الوقت يف يقومون كانوا األعداد، جمع عن
إنشاء يف دوًرا يؤدي املجاز أنَّ الواضح فمن خيايل. خطٍّ عىل أيديَهم يُحرِّكون أو بأيديهم،

البحث.14 من املزيد يَستلزم الدور هذا حجم أنَّ غري األعداد، باستخدام الرياضيات
ما غالبًا البرش أنَّ يف امُلتمثِّل االستنتاج تدعم التي األدلة من أخرى أنواع ة وثمَّ
القراراِت األفراد يتَّخذ املثال، سبيل فعىل املادي؛ املكان ضوء يف األعداد يف يفكرون
سبيل عىل فلتُفكِّر ة. بدقَّ والعددية املكانية املعلومات تتوافق حني أرسع بصورٍة الرياضيَة

أكرب: قيمة له التالينَي العدَدين أيِّ يف املثال

٩؟ أم ٧

قيمًة: أكربُ التالينَي العدَدين أي أو

٨؟ أم ٦

فهذا فعلت، قد كنَت إذا األعداد؟ من األوَلني الزوَجني تقييم يف أطول وقتًا استغرْقَت هل
هذا التخاذ تعرَّضوا الذين األشخاص معظم أبداه ا عمَّ تختلف ال استجابتك أوقاَت أنَّ يَعني
اليشء. بعَض صعٌب العددية واملعلومات املكانية املعلومات بني الكامل فالفصُل القرار؛
امَلعنية األبحاث يف بالفعل يَظهر املعلومات، من النوَعني هذَين بني املوجود التشابُك وهذا
التفكري ن تتضمَّ مهمة أداء أو عدٍد عىل الرتكيز األفراد من يُطَلب فحني للدماغ. بتصويٍر
تستلزم َمهامَّ يؤدُّون حني نفُسه اليشء ويحُدث محدَّدة. أجزاء أدمغتهم يف تنشط العددي،
األجزاء هذه تنشط إذ منهما؛ أيٍّ أو وامَلوِقع املادي الحجم بشأن قراراٍت اتخاذَ منهم

نفسها.15
املكاني االرتباط يف أيًضا يتَّضح العددي املكانيَّ التشابُك فإنَّ هذا، إىل إضافًة
(يعود .SNARC سنارك تأثري باسم عادًة إليه يُشار الذي االستجابة، لرموز العددي
النفس عالم إىل العددي، اإلدراك ِسمات من غريه العديد مثل التأثري، هذا اكتشاف
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يُطَلب حني التجريبية، السياقات يف التأثري هذا ويتَِّضح ىديهان.) ستانيسالس الفرنيس
ًدا ُمحدَّ عدًدا يَرْوا أن فْوَر زرٍّ عىل يضغطوا أن املثال سبيل عىل للتجربة الخاضعني من
بصورٍة يَستجيبون للتجِربة الخاضعون كان الكبرية، األعداد حالة يف أمامهم. شاشٍة عىل
يَستجيبون كانوا الصغرية، األعداد حالة ويف اليُمنى، باليد الزرَّ يضغطون حني أرسع
االستجابة يف النَمط هذا ويُشري اليُرسى. باليد الزرِّ عىل يضغطون حني أرسع بصورٍة
تكون بحيث ما، خطٍّ طول عىل مكاني تمثيٍل يف تُوَجد وكأنها األعداد يف نفكِّر أنَّنا إىل
الثقافات بعض ففي ذلك، من بالرغم اليمني. عىل واألكرب اليسار عىل األصغُر األعداد
أنَّ ونجد معكوس، الخطَّ هذا أنَّ نجد اليسار، إىل اليمني من كتابتها اتجاُه يَسري التي
سنارك، تأثري انتشار إنَّ اليرسى. باليد أرسَع بصورٍة ق تتحقَّ الكبرية األعداد إىل االستجابة
عىل يدلُّ كالهما السابقة، الفقرة يف ذَكْرناها التي باملكان امُلتأثِّرة العددية القرارات مثل

واألعداد.16 املكان بني اإلدراكي التشابُك
تتَِّسم الحسابي للتفكري ومكاني مجازي أساٍس وجود عىل األدلَّة أنَّ من بالرغم
من النوع هذا مِلثل الوحيد األساس هو املجازيَّ التفكري أنَّ يَعني ال هذا فإنَّ باإلقناع،
َر تطوُّ يُفرسِّ الذي هو فقط واحد عامٍل سوى لَدينا يَكون أال املنطقي غري فمن التفكري؛
نجد املثال، سبيل عىل املجاز، حالة يف الحساب. مبادئ يف األعداد هذه استخداَم أو األعداد
بعض ففي ذلك، إىل إضافًة املكان. سياق يف لألعداد وضعها طريقة يف تختلف الثقافاِت أنَّ
قليلٌة لها، خطٍّ عىل األعداد يضعون األفراد أنَّ عىل نَمتلكها التي األدلة أنَّ نجد الثقافات
وعىل الخامس). الفصل يف اليوبنو جماعة عن النقاش (راجع ُمنعدمة. حتى أو للغاية
تَستخِدم ال التي الثقافات من قليل عدٍد وجود بالفعل الحْظنا فقد بدائية، أكثر مستًوى
أنَّ من وبالرغم للغاية. محدَّدة مجموعًة منها تستخِدم أو اإلطالق، عىل ُمحدَّدة أعداٍد أيَّ
تظهر وال الوحيد، امُلحتَمل بالطريق ليس فهو للغاية، ُمنتِرش األعداد إىل اليدويَّ الطريق
اللغات بعُض تَستخِدم املثال، سبيل فعىل العددية. األنظمة أساسات يف الدَّوام عىل آثاره
التسمية يف األصابع أو األيدي باستخدام تفسريها يمكن ال (٦ (األساس ُسداسية أنظمًة
اللغويات مجال يف امُلتكرِّرة املوضوعات أحد إنَّ الثالث) الفصل (راجع للكميات. األولية
ونفِرتض اللغات، من العديد يف تتَِّضح التي األنماط تعميم يف اإلفراُط لنا ينبغي ال أنه هو
نفَسها األدمغَة يَمتلكون البرش جميع وألنَّ ذلك، من بالرغم جميعها. اللغات يف تُوَجد أنها
مساراٍت يَتَِّخذون ما عادًة أنهم امُلفاجئ ِمن فليس أساسية، بصفٍة نفسها واألجساد
مجازية. طُرًقا ن تتضمَّ ما غالبًا املسارات وهذه الحسابية، املفاهيم إىل لهم توصِّ متشابهًة
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وجه عىل اللغوي األساُس األعداد انتشار يف أسهَمت التي األخرى األساسات ومن
بناء علم أنَّ إىل فيسا هايكا اللغويات عاملُة بها قامت التي األعمال بعض تُشري إذ التحديد؛
مصطلحات تحويل عىل اللغوي البناء يُساعدنا فقد العددية؛ املفاهيم ابتكار يُيرسِّ الُجملة
عندما املطاف، نهاية ويف أكرب. فائدٍة ذاِت عددية أنظمٍة إىل و«ستة» «خمسة» مثل األعداد
بمقدار ٧ من وأقل واحد، بمقدار ٥ من أكرب ٦ أنَّ — األعداد ُمستخِدمي — نحن نُدرك
بشكٍل الفكرة، هذه إىل ل نتوصَّ أنَّنا األرجح لكنَّ الخَلف. بمبدأ وعٍي عىل نُصبح واحد،
وفًقا معناها يختلف رموٍز استخدام عىل التدريب لنا ر توفِّ اللغة ألنَّ األقل، عىل جزئي
The املثال: سبيل عىل يَة امُلتعدِّ اإلنجليزية الجملة هذه فلنتناول فيه. تَِرد الذي للرتتيب
ف يتوقَّ الثعبان.) أَكل التمساح أنَّ بالعربية تَعني (التي .crocodile ate the snake
غياب يف للَفهم تكفي ال وحَدها الكلماِت لكنَّ امُلفردة، كلماتها عىل الجملة هذه معنى
تأكل (األناكوندا) الثعابني أنواع بعض توَجد يشء، كلِّ من فبالرغم البنائي؛ االتفاق
الُجمل هذه مثل بها نَفهم التي السهولة إنَّ ماذا؟ يأُكل الذي ما سنَعِرف فكيف التماسيح؛
اإلنجليزية. اللغة يف الجملة بناء قواعِد إىل فيها السبب يعود ُمبهمة، تكون أن يمكن التي
أنَّ نعرف فنحن بَدوره؛ املفعوَل يسبق الذي عادًة، الفعل يسبق الفاعل أنَّ نعِرف فألنَّنا
عىل يتوقَّف الذي املعنى من النوَع هذا األعداِد عاَلم عىل طبَّقنا وإذا أُِكل. الذي هو الثعبان
عدٍد كلِّ بني العالقة َفهم يف يُساعدنا الُجملة بناء ِعلم أنَّ كيف نرى أن يُمكننا الرتتيب،
أنَّ وَفهم رموزها، وفكِّ العددية التسلُسالت لتشكيل ِفطرية نزعٌة لَدينا تكون ربما واآلخر.
لَفهم األساس وضع يف يُساعدنا اللُّغوي البناء ألنَّ عة؛ ُمتوقَّ محدَّدة معاٍن لها العدِّ مفردات
معانَي أنَّ إلدراك باألساس نا يُِمدُّ اللغوي البناء فإنَّ املنظور هذا ومن األعداد. تسلُسالت

فيه.17 تَِرد الذي للرتتيب وفًقا تختلف أن يمكن الكلمات
من نوُعنا تَمكَّن كيف نفهم أن يف تُفيدنا اللغوي، والبناء املجاز مثل العوامَل هذه إنَّ
التورية)، هذه أعني (وأنا األساسية األعداد مع التعاُمل يف الصعوبة «مواجهة» من االنتقال
الحسابية العمليات ر تطوُّ كيفية تفسري يف تُساعدنا وهي جديدة. بطُرٍق استخدامها إىل
يف ِقطًعا توَجد العوامَل هذه أنَّ أزُعم ال فإنني الوضوح، وبغَرض النموذجية. األعداد من
فسوف األعداد؛ مفردات اخرتاع من الحاالت جميع يف منطقيٍّا تَنبُع أنها أو الثقافات، جميع
أصابعهم، بسبب األعداد يَخِرتعون «البرش أنَّ نزُعم أن بالطبع الدقيق غري من يكون
النظرية إىل النهاية يف لون فيتوصَّ العوامل؛ ِمن ذلك وغري واملجاز، اللغة يَستخدمون فهم
األساسية، الحساب ملبادئ الثقافات استخدام مدى إنَّ والتكامل.» التفاُضل يف األساسية
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أنَّ عىل يدلُّ مما أخرى، إىل ثقافٍة من كبرية بدرجٍة تختلف تعقيًدا، األكثر والرياضيَّات
العوامل أنَّ لنا يبدو ذلك، من بالرغم األمر. يف تَدُخل بامُلجتمع امُلرتبطة العوامل من العديد

الريايض. التفكري تعزيز يف األساسية املكوِّنات ِمن وهي شائعة، هنا ناَقْشناها التي

الدماغ يف األعداد

بالنسبة مقارنًة وذلك مرات، بعدَّة عليه يكون أن ينبغي مما أكربُ البرشي الدماغ إنَّ
األخرى. الرئيسات أنواع لدى تَظهر والتي الِجسم، وحجم الدماغ حجم بني امُلعتادة
االلِتفاف، الفوضويِة الطبقة تلك الدماغية؛ القرشة يف الدماغ كتلة من باملائة ٨٠ ويرتكَّز
ميلليمرتات، أربعة إىل ميلليمرتين من ُسمكها ويبلُغ الرمادية، املادة من ن تتكوَّ التي
تحتوي فإنها التقديرات، لبعض وَوفًقا أساسية. فصوص وأربعة ِنصَفني إىل وتنقِسم
التفكري عمليات أنواع بجميع تَسَمح التي العصبية الخاليا من ملياًرا ٢٦ إىل ٢١ عىل
من العديد بني من عة امُلوسَّ األبحاث استكشَفت املاضية، القليلة العقود ويف للبرش. امُلميِّزة
العصبية. الفيسيولوجية الناحية من العددي اإلدراك حدوث كيفيَة األخرى، املوضوعات
عمليات من األكرب الجزءُ فيه يحُدث الذي املكاَن الدماغ تصوير دراساُت اكتشَفت وقد
رها بتطوُّ تَتميَّز التي األمامية ِقرشتنا يف يَقع ال العددي املوضع وهذا العددي. التفكري
الفص داخل الثلم تُدعى منطقٍة يف يحُدث العددي تفكرينا من األكرب القْدر إنَّ بل الفائق،
تنا حاسَّ أنَّ إىل حينها أْرشنا وقد الرابع، الفصل يف مرة ألول ذكرناها التي ،(IPS) الجداري
الجداري.18 الفص داخل الثلم يف يبدو، ما عىل أساسية بصفٍة توَجد، الفطرية العددية

لدى مثيلتها عن تختلف ال البرش لدى الفطرية العددية ة الحاسَّ أنَّ إىل وبالنظر
العددي تفكرينا من األكرب القْدر يَحُدث أن املفاجئ من يبدو ال فربما األخرى، الرئيسات
دراساِت أنَّ والواقع بنوِعنا. لة الصِّ قريبِة األنواع أدمغة يف أيًضا توَجد الدماغ من منطقة يف
أيًضا هو يَنشط القرود، يف الجداري الفص داخل الثلم أنَّ إىل تُشري الدماغ تصوير
يتنَي كمِّ تُمثِّالن النقاط من مجموعتان كانت إذا ما تحديد مثل العددية، للمهام استجابًة
املوجودة العصبية الخاليا من محدَّدة مجموعاٌت تنشط ذلك، إىل إضافًة ال. أم مختلفتنَي
فحني ُمعيَّنة. مهامُّ عليها تُركِّز التي امُلحدَّدة للكميات َوفًقا الجداري، الفص داخل الثلم يف
شيئنَي ترى وحني العصبية، الخاليا من عة ُمتوقَّ مجموعة تنشط ما شيئًا القروُد ترى

العصبية.19 الخاليا من أيًضا عة ُمتوقَّ أخرى مجموعٌة تنشط
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الفص داخل الثلم أنَّ مراًرا أوضَحت قد أدمغتنا عىل أُجِريَت التي الدراسات إنَّ
معظم يف العددية. امُلعالجة مهام من العديد أثناء يف ينشط الدماغ، ِنصَفي يف الجداري
هذه ويف الوظيفي. املغناطييس بالرنني التصويَر الدماغ تصوير دراسات تَستخِدم األحيان،
مراقبة تتمُّ بينما العددي، التفكري مهامِّ من عدًدا للتجِربة الخاضعون يُجري الدراسات،
بعض أشار قد وِمثلما الوظيفي. املغناطييس بالرنني التصوير خالل من أدمغتهم نشاط
داخل الثلم من ُمحدَّدة منطقٍة يف كبرية بصورٍة يَقع النشاط هذا فإنَّ األعصاب، علماء
يف األفقية املنطقة باسم إليه يُشار الدماغي الثلم من أُفقي رشيط وهي الجداري، الفص
التصوير تجاِرب من ُمتنوِّعة مجموعٌة أوضَحت فقد .(hIPS) الجداري الفصِّ داخل الثلم
ويُميِّزونها. الكميَّات يف البَرش يُفكر حني يَنشط الجداري الفص داخل األفقي الثلم أنَّ
بني تقاِرن أن منك ُطِلب أو النقاط، من مجموعة عليك ُعِرضت إذا املثال، سبيل فعىل
ومن لَديك. الجداري الفص داخل الثلم يف األفقية املنطقة تَنشط فسوف مجموعتنَي، كمية
األعداد سماع عند أو األعداد، رموز رؤية أو النقاط من كمياٍت إدراك عند يَنشط أنه امُلثري
إنَّ هناك. تَحُدث املختلفة الحواسِّ يف العددية املعالجة فإنَّ أخرى، وبعبارٍة املنطوقة.
اإلدراك ال املجرَّد، العددي بالتفكري ترتبط الجداري الفص داخل الثلم يف األفقية املنطقة
النشاط هذا درجة فإنَّ ذلك، إىل إضافًة فحْسب. األجسام من ملجموعاٍت البرصي الحيسِّ
ُطِلب إذا املثال، سبيل فعىل امُلحدَّدة. املهمة ألداء املطلوب العددي التفكري ة شدَّ مع تتناَسب
املنطقة فإنَّ ال، أم نقاٍط َخمس من عدًدا أكربَ نقطة عرشون كانت إذا ما تُحدِّد أن منك
ذلك، من العكس وعىل ضعيفة. بدرجٍة إال تنشط ال الجداري الفص داخل الثلم يف األفقية
بدرجٍة أعىل ستكون نشاطها درجة فإنَّ سبعني، من نقطة عرشين تُميِّز أن منك ُطلب إذا

كبرية.20
من فَحصناه ما يَرُسمها التي لتلك مشابهة صورًة العصبي التصوير بيانات ترُسم
يوَجد وهو أساسيٍّا، بدائيٍّا عصبيٍّا حيويٍّا مكوِّنًا يمتلكون البرش أنَّ وهي أخرى، بياناٍت
هذا وظائف توسيع عىل القدرَة أيًضا نمتلك لكنَّنا األخرى. األنواع من العديد لدى أيًضا
الكبرية. الكميات وتقدير الصغرية الكميَّات بني التمييز عالم من أبعُد هو ما إىل ن املكوِّ
البرشية، الدماغية الِقرشة من أخرى أجزاءٍ استخداَم الوظيفيُّ ُع التوسُّ هذا ويَستلِزم
الدماغ، من األيرس النصف من أجزاء استخدام إىل نحتاج فنحن تحديًدا، أكثَر وبصورٍة
الدقيق التمييز عالم إىل العددي التفكري لتوسيع اللغوية امُلعاَلجة يف دوٌر لها يكون التي
تحويل إىل نحتاج ع، التوسُّ هذا يَحُدث ولكي ذلك. وغري الدقيق، والطرح الدقيق والجْمع
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علُم يبدو، ما عىل ه يُيَرسِّ والذي األلفاظ، عىل القائم ع التوسُّ وهذا ألفاظ. إىل املادية الفروق
باللغة املرتبطة املناطق نشاط تُبنيِّ التي التصوير بيانات يف يتَّضح واملجاز، الجملة بناء
تُعيدنا الدماغ تصوير بيانات فإنَّ ثَمَّ ومن الكمية؛ املهام بعض خالل الدماغية القرشة يف
الفطري؛ الريايض تفكرينا نَبنَي لكي لنا: مألوًفا أصبح الذي االستنتاج إىل أُخرى مرًة

األعداد.21 إىل نحتاج إنَّنا أي للكميات، لفظية رموٍز إىل نحتاج

خاتمة

أحيانًا يَكتشفون البرش كان األحوال؛ معظم يف األعداد بها عت اخُرتِ التي الطريقة هي هذه
عىل الحاالت بعض يف هذا، اكتشافهم أدَّى وقد «خمسة». مثل محدَّدة كميات توَجد أنَّه
أسماء من عادًة تُشتَقُّ الكلمات هذه كانت وقد الكميات، لتلك كلماٍت ابتكار إىل األقل،
الكميات وجود إدراك من مكَّنَتْهم التي الجسم أجزاء وهي بالفعل، املوجودة الجسم أجزاء
وهذا ة، بدقَّ الكميات تُمثِّل الناتجة األعداد مفرداُت وأصبَحت ذلك. ت َ يرسَّ أو امُلحدَّدة،
من بالرغم األساسية. الكميات تقدير عىل الفطرية ُقدرتنا من جزئيٍّا ينبُع الدقيق التمثيل
األقلِّ الكميات تقدير يف واأليدي لألصابع املحوري الدور ذكر يف نُغاِيلَ أن يُمكننا فال ذلك،
اإلدراكية الخربة يف لألصابع القوي الحضور إىل ما بدرجٍة الدور هذا ويَعود أساسية.
مبارشة غري بطريقٍة يَعود وهو البرش. يَدِي بني الجوهري التناُظر وإىل للبَرش، ية والحسِّ
البرش بها يُفرسِّ التي العديدة األساسية الطُرق إحدى وهو قَدَمني، عىل البرش َسري إىل

د. املتجسِّ التفكري خالل من اإلدراكية ِخربتهم
فقط؛ الحكاية بداية سوى ليست النموذجية، األعداد أو األساسية، األعداد اخرتاع إنَّ
الفيسيولوجية لألنشطة الوظيفي ع التوسُّ إىل النهاية يف يؤدي املفردات هذه مثل فاستخدام
فنحن تماًما، ع التوسُّ هذا نَفهم ال أنَّنا من وبالرغم ي. الكمِّ بالتفكري امُلرتِبطة العصبية
الظواهر بعض أنَّ صحيٌح اللفظية. األعداد وجود عىل كبرية بدرجٍة يعتمد أنه نعِرف
الحساب، علم بُنْيان تشييد يف تُساعد امُلعتاد، البنائي والرتتيب املجاز مثل األخرى اللغوية

اللفظية. األعداد عىل أساسية بصورٍة يقوم البنيان هذا لكنَّ
فقد البرشية؛ قصة عىل عميقة آثاٌر له كانت البرشي العقل من ابتكاٌر هي األعداد إنَّ
شكََّلت قد إنها إذ فحسب؛ إدراكيًة تكن لم اآلثار هذه لكن للكميات. َفْهمنا األعداد َت غريَّ
به شكََّلت الذي املدى سنُناقش التايل، الفصل يف أخرى. نواٍح من البرشية خربتنا أيًضا

اليومية. حياتنا يف املختلفة الجوانَب تُشكِّل، زالت وما األعداد،
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والرمزية اإلعاشة نَمط والثقافة: األعداد

يَقبع املرصيني لُقدماء الريايضَّ حر السِّ نجد الجيزة، أهرامات أكِرب خوفو، هرم ة قمَّ عىل
وهي امُلربَّعة، القمة عند تتقارب امُلجوَّى الجريي الحجر من األطنان ماليني عاريًا؛ هناك
وتُحيط القمة، إىل وصوله بعد فقط واحد فرٌد فيها يَسرتيَح ألن بالكاد تتَّسع مساحة
عىل امُلبعثَرة السجائر أعقاب أنَّ (غري األربعة الجوانب عىل االنحدار شديدة منحدرات به
باألعىل). هناك واالسرتخاء الصعود من تمكَّنوا قد األشخاص من العديد أنَّ ح توضِّ القمة
فإنه امُلرتفعات، لُرهاب نزعة أي يبتلع وهو األعىل، من الهرم جوانب إىل املرء ينظر حني
القاعدة؛ نحو تأُخذنا التي املركز، ُمتَِّحدة الحجارة ملربَّعات الهنديس االنتظام من يُدَهش
من اقرتبَت كلما تدريجيٍّا املرصوصة املربعات حجم يزداد رأسيٍّا، مرتًا ١٣٩ طول فعىل
جوانب من جانٍب كلِّ طول يبلغ للغاية، الصغرية املربعة القمة من العكس وعىل األرض.
تقريبًا يُساوي الهرم، قاعدة محيط أنَّ امُلثري ومن مرتًا. ٢٣٠ من يقُرب ما املربعة القاعدة
بعض يزال ال 1.π الدائرة ثابت يف االرتفاع هذا رضب عند للهرم األصيل االرتفاع ِضعف
جاء قد فَحْسب عَريض أمر أنه أم مقصوًدا التناُظر هذا كان إذا ما بشأن قائًما الخالف
الهرم هذا أنَّ فهو بشأنه، خالٌف يوَجد ال ما أما البناء. ة ودقَّ للهرم الكيل للتناظر نتيجًة
البرش صنَعه بناءٍ كأعىل صَمد لقد الُقدامى. ال والعمَّ للِمعماريني وخالٌد استثنائي إنجاز
إنجلرتا يف ِلنكولن كاتدرائية اكتمَلت أن إىل وذلك عام، آالف أربعة من يَقرب ما مدار عىل
قرابة إنشاؤه اكتَمل أن منذ خوفو املرصي للفرعون مقربًة الهَرم كان لقد .١٣١١ عام
أماكن من ظلَّ قد إنه حتى للغاية قديٌم املذهل البناء فهذا امليالد؛ قبل ٢٥٤٠ العام
نسبٍة تخصيص استلزم قد إنشاءه إنَّ اآلن. حتى السنني آالف مدار عىل السياحيِّ الجذب
العظيمة اآلثار من كغريه ذلك يف مثله أنَشئوه، الذين وهم فيه، للعمل السكان من كبرية
العديد وُمعزًِّزا ألساطريهم ًدا ُمجسِّ ثقافتهم، يف ِمحوريٍّا مركًزا احتلَّ لقد واملباني. واملقابر
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حياة تشكيل يف أسهم قد األهرامات، من وغريه خوفو هرم تشييد إنَّ الرُّوحية. الِقيَم من
امُلعاِرصين املرصيني من الكثري حياة يف بارًزا دوًرا يُؤدي يَزال ال إنه بل القدماء، املرصيني

عام. وخمسمائة آالف بأربعة بنائه بعد السياحة من ينتفعون الذين
إنجازات من الكثري كغريه البناء، أنَّ نُدرك حتى ل التأمُّ من الكثري يتطلَّب ال األمر إنَّ
والرياضيَّات؛ األعداد بدون ممِكنًا ِليُصبح يكن لم املاضية، القليلة األعوام آالف يف البرشية
تلك تشكيل يف بدورها تُسِهم التي الثقافات، من عدٌد فيها يتعاون التي الكبرية فاملرشوعات
ولن الرياضيات. عىل تتوقَّف ما عادًة اجتماعية، مادية استجابة َحْلقة خالل من الثقافات
الثقافة من الواضحة املظاهر بعض بازدهار سمَحت قد الرياضيات أنَّ عىل أحٌد يختلف
عدًدا نستكشف سوف الفصل، هذا يف الضخمة. املباني من وغريه خوفو هرم مثل املادية،
الثقافات. معظم يف اليوميَة البرش خرباِت األعداُد بها غريَت التي الطُرق هذه من قليًال
مظاهر يف انتشاًرا، واألكثر وضوًحا األقل األمثلة من العديد توَجد خوفو، هرم إىل إضافًة
وجودها؛ بسبب ُممكنة أصبحت أو األعداد خالل من ابتُِكرت التي والرمزية املادية الثقافة
وتَقدُّم والتصنيع، للعمارة ُمهمٌّ مؤرش الرياضيات بأنَّ نعِرتف ونحن طويلة فرتٍة فمنذ
من العام االعرتاف هذا يحمله مما وبالرغم ذلك. إىل وما والِعلمية الطبية العمليات
عىل نُركِّز ما عادًة إنَّنا إذ التاريخي؛ نظرنا ِقَرص يعكس إنه نقول أن فيُمكننا مزايا،
اإلنجازات من العديُد عنها نتَج التي الغربية، الرياضيات يف نسبيٍّا الحديثة رات التطوُّ
أبعد، تاريخي عمٍق عىل أكربَ تركيًزا نُويل فنحن هنا، أما والعلوم. الهندسة مجاالت يف
تشكيل أعادت التي الثقافية املمارسات بناء يف األعداد لِعبَته الذي التأسييس الدور وعىل
أهمية، األكثر األمر يكون ربما امُلتقدِّمة. الرياضيات يف دورها عن بعيًدا البرشية، الخربة
اخرتاع من بها يَرتبط وما ُممكنًا، أمًرا الزراعية الثورات من جعلت قد األعداد أنَّ هو
ر تتطوَّ فلم التاريخ. من مختلفة مراحل ويف العالم، من مختلفة أجزاء يف الكتابة أنظمة
وفَرت أن بعد إال الوسطى، وأمريكا والصني الرافَدين بالد يف املعقدة الرياضية املمارسات
املدرَّبني األشخاص من طبقاٍت وجود أتاحت التي الغذائية، الفوائض الزراعية الثورات
لم التطورات، هذه فقبل ذلك، من بالرغم املناطق. هذه يف الرياضيات استخدام عىل
األمر واقع ففي عَريض؛ بشكٍل والكتابة الزراعة عىل سابًقا العددية األنظمة ظهور يكن
ومنها الكبرية، الحضارات هذه عليه بُنِيَت الذي األساَس هي العددية األنظمة هذه كانت
ض تتمخَّ دة املعقَّ العددية األنظمة أنَّ هنا نزُعم ولْسنا خوفو. هرم َشيََّدت التي الحضارة
األنظمة هذه مثل استخدام أنَّ نزُعم بل الكتابة، أنظمة أو الزراعية الرقعة اتساع عن دوًما
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تدعم التي األدلة بعض سأُقدِّم ييل وفيما الظواهر. هذه مثل النبثاق رضوريٍّا معياًرا كان
الرأي. هذا

اإلعاشة ونَمط األعداد

ورثناها وأدوات وِقيَم معتَقداٍت من وشاركناه تعلَّمناه ما خالل من ِخربتنا ح نُرشِّ إننا
من خربتنا ح نُرشِّ إننا أي األحوال. معظم يف شعورية ال بطُرٍق وذلك بنا، امُلحيطني من
لك يعني ماذا الرتشيح؛ بهذا تتأثَّر تقريبًا حياتنا عنارص جميع إنَّ األصلية. ثقافتنا خالل
أن الزواُج يعني الثقافات بعض ففي األصلية؛ ثقافتك عىل هذا ف يتوقَّ حسنًا، الزواج؟
فقط. واحدة برشيكٍة االرتباَط الزواُج يعني أخرى ثقافاٍت ويف رشيكة، من أكثُر لك يكون
يف الشخصية تَجاِربي يف هذا. يحُدث ال وأحيانًا الحياة، مدى بعقٍد الزواج يكون أحيانًا
أحَد عمرها أنثى وزواج عاًما، عَرش اثنا عمرهما ُمراهَقني زواج شهدُت مختلفة، ثقافاٍت
يف امرأتنَي وزواج نساء، بعدَّة واحٍد رجٍل وزواج عاًما، أربعون عمره ذكٍر من عاًما عرش
هذه من كلٍّ ويف الزواج. ترتيبات من الكثري ذلك غري إىل إضافًة عمرهما، من الخمسني
للغاية طبيعيًة تبدو ترتيباتهم كانت الزيجات، هذه يف بأفراٍد فيها التقيُت التي الثقافات
هذه إنَّ العالم. يف امُلجتمعات بعض يف ا جدٍّ شاذًَّة تبدو أنها من بالرغم إليهم، بالنسبة
أيًضا. العاَلم ثقافات بني الطفولة مفهوم يف األساسية االختالفات بعض تعكس الرتتيباِت
كانت إذا لكن االجتماعية، حياتنا الثقافات بها س تُؤسِّ التي الطُرق لِذكر مجاًال هذا وليس
الحياة جوانب من نطاقها خارج يَقع فلن والزواج، الطفولة عن مفهومنا تُحدِّد الثقافات
يشء، كلِّ يف يؤثر أن يمكن للثقافة اللغوي ن املكوِّ فإنَّ سابًقا، ذكرُت ومثلما قليل. عدٌد إال
يكون وأحيانًا األلوان، فئات بني التمييز إىل واملكان، الزمان يف تفكرينا كيفية من بدايًة
تعدُّ والسلوكية اإلدراكية ِخربتنا أنَّ القول موَجز خفيٍّا). كان (وإن ُمستمر بشكٍل ذلك
التي األعداَد ن تتضمَّ العوامل وهذه بأخرى. أو بطريقٍة بالثقافة تتعلق لعوامل نتيجًة

األشخاص. من ُمحدَّدة مجموعاٌت تستخِدمها
إذ األسايس؛ العددي التفكري عىل تأثريٌ لها يكون األعداد مصطلحات فإنَّ رأيْنا، مثلما
بعد املهارات هذه استخدام ويمكن الكميات، لتمييز األساسية املهارات اكتساب من تُمكِّننا
الكميات لتمييز األساسية املهارات أنَّ يبدو هذا، إىل إضافًة الحساب. ِعلم تأسيس يف ذلك
عىل وجودها من ل تُسهِّ أو ثقافية، تغيريات من بها يرتبط ما بوجود تسمح الحساب، وعلم
مصدَر التغيرياُت تلك تُشكِّل فقد وبهذا، اإلعاشة. بنَمط امُلرتبطة التغريات تلك مثل األقل،
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األعداد، مفردات من مخزونهم تطوير من يَزيدوا أن يف محدَّدة ثقافات أفراد عىل ضغٍط
بني تكاُفلية عالقًة هناك أنَّ يبدو أخرى: وبعبارٍة الحسابية. اسرتاتيجياتهم يَصُقلوا وأن
مدار عىل اآلخر، عىل يتوقَّف ِكَليهما إنَّ إذ الثقافة؛ من اللغوية غري والجوانب األعداد
خالل من التكاُفلية، العالقة هذه وجود تدعم التي األدلة هذه من جزءٌ ويتَّضح األجيال.

العددية. اللغة وبني الثقافة، يف السلوكية العنارص بني العاملية العالقات دراسة
الواسع النطاق هو الثقافات) د ُمتعدِّ منظوٍر (من األعداد بشأن املذهلة األمور أحد إنَّ
أن بنا ويجُدر الكتاب. هذا يف عَرْضناها التي املعلومات يف ع التنوُّ هذا ويتَّضح لتنوُّعها،
التعبري بنطاق يتعلَّق فيما الكبرية الدرجة بهذه ع تتنوَّ ال املعنى جوانب معظم أنَّ إىل نُشري
بالفعل تنوًُّعا نجد األلوان، مصطلحات حالة يف املثال، سبيل فعىل العالم. لغات يف عنها
نطاق يف ينحِرص ع التنوُّ هذا لكنَّ األلوان، لدرجات العالم لغات ترميز بكيفية يتعلق فيما
مصطلحات ثالثة بني يرتاَوح ما اللغاُت تمتلك ما وعادًة األساسية، األلوان مصطلحات عدد
العواطف، مصطلحات عىل نفُسه األمر وينطبق األساسية. لأللوان مصطلًحا عرش وأحد
فئات من متنوعة مجموعٍة إىل إضافًة مشابهة، بطُرٍق ع تتنوَّ أنها ثبَت قد الروائح وحتى
عدد يف أكرب بدرجٍة تختلف اللغات فإنَّ الكميات، بمفاهيم األمر يتعلق حني أما املفاهيم.
توَجد ال أنَّه يَعني ال وهذا . األُيسِّ املقياس عىل الحجم، ترتيب يف تستخدمها، التي الكلمات
األعداد مصطلحات معانَي أنَّ أيًضا يَعني ال وهو األعداد، تعبريات بناء كيفية يف قواعد
اللغات، بني كبريًا اختالًفا يختلف األعداد مفردات مقدار أنَّ من فبالرغم حدود. لها ليس
املفردات هذه ترجمة فإنَّ محدود، غري تَسميتها يمكن التي الكميات نطاق أنَّ إىل نظًرا
اللغات، من لغٍة أي يف ٦ العدد عن تُعربِّ التي فالكلمة للغاية؛ مباِرشة تكون ما عادًة
فاألجسام منطقي؛ أمر وهو التحديد. وجه عىل أشياء ستة عن التعبري إىل تعريفها يُشري
نجد ذلك، من العكس وعىل منفصلة. مجموعاٍت يف تِرد إنها أي ُمنفصلة، كمياتها املادية
فإنَّ أُخرى، ولعواِمَل لهذا، ونتيجًة بعضها. مع تمتِزج املرئي الضوئي الطيف ألوان أنَّ
لغٍة من اليشء بعَض تختلف ما غالبًا األلوان مصطلحات عنها تُعربِّ التي املادية الدالالت
بأشكاٍل املرئيَّ الضوء م تُقسِّ املصطلحات هذه إنَّ إذ األول)؛ الفصل (راجع أخرى إىل
ثابتًا يظلُّ «خمسة» مثل كلمٍة معنى فإنَّ ذلك، من العكس وعىل ُمتباينة. لكنها محددة،

عام. بشكٍل اللغات بني
بني املنطوقة األعداد فيه ع تتنوَّ أن يمكن الذي «النطاق» أنَّ إىل فنظًرا ذلك، مع
األعداد أنظمة بني العالقة نَستكشف ألْن ة خاصَّ أهمية ة فثَمَّ النظري، منقطُع الثقافات
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بني العالقة باستكشاف الباحثني من العديد انشَغل لقد الثقافية. العوامل من وغريها
َلت توصَّ التي النتائج أهمِّ أحد هنا نناِقش وسوف سنوات، مدار عىل والثقافة األعداد
أساليب وبني األعداد أنظمة أنواع بني العالقة إظهار وهي البحثية، األعمال هذه إليها
بوضوٍح تمييزه يمكن ارتباٍط وجود عىل األدلَّة بعَض الحديثة األعماُل قدََّمت وقد اإلعاشة.
وبني اإلطالق)، عىل موجودًة تكون أالَّ أحيانًا توِشك (التي البسيطة العددية األنظمة بني
األعماُل هذه ح تُوضِّ ذلك، من العكس وعىل الثمار. وجْمع الصيد عىل القائم اإلعاشة أسلوب

تعقيًدا.2 األكثر األعداد أنظمة وبني الزراعية العيش أنظمة بني عالقٍة وجوَد
ًرا مؤخَّ اللغويات علماء من فريق قام تكساس، جامعة من إبس بيَشنس بقيادة
بالحدِّ تحديًدا الباحثون اهتمَّ وقد العالم. لُغات من العديد يف األعداد أنظمة تعقيد بتوثيق
الحدِّ هذا تأسيُس السهل من وليس ُمحدَّد. اسم لها كميٍة أكرب أي اللغات، يف األعىل العددي
للتعبري كلماٍت تَستخِدم األسرتالية اللغة فهذه الباردي؛ لغة مثل اللغات، بعض حالة يف
إنها إذ وضوًحا؛ أقلُّ ٤ الكمية إىل تَرُمز التي الكلمة وضع لكنَّ و٣، و٢ ١ الكميات عن
الكلمة فإنَّ الثامن، الفصل يف أْرشنا (مثلما .٢ للعدد امُلستخَدمة الكلمة تَكرار عىل تنطوي
أصغر.) أعداٍد من تتكوَّن ما غالبًا األسرتالية، اللغات يف «أربعة» العدد عن تُعربِّ التي
ذلك لكنَّ ،٥ العدد إىل تُشري أن يمكن «يد» أو «ني-مارال» كلمة فإنَّ ذلك، إىل إضافًة
التحدِّيات عىل مثاًال د يُجسِّ امُلميز العدد هذا ومثل فحْسب. الباردي ُمتحدِّثي بعض بني
معظم ففي ذلك، من بالرغم ُمعينة. عددية أنظمٍة يف الُعليا الحدود تأسيس يف العَرضية
ل توصَّ وقد كبرية. بدرجٍة مبارشة مهمًة ما لغٍة يف األكرب العدد تحديد يَكون الحاالت
التي الثقافات يف لغة ١٩٣ يف األكرب العددي الحدِّ إىل اللُّغويات علماء من امَلعنيُّ الفريق
إىل إضافًة الشمالية. وأمريكا وأفريقيا واألمازون أسرتاليا يف الثِّمار وجمع الصيد عىل تقوم
والرعوية الزراعية الثقافات يف اللغات من ٢٠٤ يف األكرب العدديَّ الحدَّ فَحصوا فقد ذلك،
عىل تعتِمد التي الجماعات لغات يف العددي الحدَّ أنَّ واكتشفوا أيًضا، األماكن هذه يف
واألمازون، أسرتاليا يف تحديًدا ذلك وينطبق أصغر. يكون ما عادًة الثمار، وجمع الصيد
وقد كامل. بشكٍل الثمار وجمع الصيد عىل العيش أسلوب يف تعتِمد التي املناطق وهي
فسوف اآلن أما الثالث، الفصل يف اللغات هذه تستخِدمها التي املحدودة األعداد ذَكْرنا

الثقافية.3 بالعوامل القيود هذه نربط
محدودة اللغات، من باملائة ٨٠ أنَّ امَلعنيَّة الدراسة الحَظِت األسرتالية اللغات حالة يف
إىل الدراسُة أشارت وقد 4.٤ أو ٣ عن تَزيد ال فيها تُمثَّل كمية وأكرب األعداد، ناحية من
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عىل األكربُ العددي حدُّها يَزيد التي هي الجاميالراي، لغة وهي واحدة، أسرتالية لغًة أنَّ
يف األصليني السكَّان جماعات كل أنَّ إىل ونظًرا .٢٠ العدد هو تُمثِّله عدد وأعىل العَرشة،
من محدود عدٍد وجود بني العالقة فإنَّ الثمار، وَجمع الصيد عىل عادًة تعتمد أسرتاليا
وتتَِّضح القارة. تلك يف ع امُلتوقَّ االتجاه عىل بشدَّة يؤثِّر العيش، ونَمط األعداد مصطلحات
يكون ما فعادًة التحديد؛ وجه عىل األمازون أو الجنوبية، أمريكا يف أيًضا بقوٍة العالقة هذه
من أقلَّ اإلقليم، هذا يف الثمار وجمع الصيد ثقافاُت تستخِدمها التي اللغات يف األعىل الحدُّ
األكرب للكميات أعداًدا تَمتلك التي هي اللغات هذه من واحدة لغٍة سوى توَجد فال عرشة،
يكون اإلقليم هذا جماعات تستخِدمها التي اللغات ثُلثَِي إنَّ هاوراني. لغة وهي ،٢٠ من
وهذه عرشة. عن فيه األكرب الحدُّ يَزيد فال اآلَخر الثلث وأما أقل، أو ٥ فيها األكرب الحدُّ
من عشوائية َعيِّنٍة من عه نتوقَّ قد ا ممَّ كثريًا أكرب املحدودة العددية األنظمة من النَِّسب
ُمتغلغلٌة العددي والتعقيد األساسية العيش أساليب بني العالقة فإنَّ واختصاًرا، الثقافات.

األقاليم. هذه يف
املشكالت، إحدى عىل تنطوي فإنها فائدة، من النتائج هذه مثُل تَجلُبه مما وبالرغم
نَمط تتبع ثقافات نوَعني: إىل للثقافات ط امُلبسَّ التصنيف أساس عىل َمبنيَّة أنها وهي
التصنيف وهذا الثمار. وجمع الصيد نمَط تتبع ال ثقافات مقابَل الثمار وجمع الصيد
إعاشة أنماط أنَّ نُراعَي أن أيًضا املهم ِمن أنه غري االستبياني، العمل هذا إلجراء رضوريٌّ
أنَّ نجد املثال، سبيل فعىل يان. امُلسمَّ هذان عليه يَنطوي مما أكرب تنوًُّعا ع تتنوَّ البرش
تحُصل ما مقدار يف كبرية بدرجٍة تختلف الثمار وجمع الصيد عىل تعيش التي املجموعات
من وبالرغم تُمارسه. الذي الصيد أنواع ويف الصيد، خالل من حرارية ُسعراٍت من عليه
األماكن، من وغريها واألمازون أسرتاليا يف الثمار وجمِع الصيد مجموعاِت فإنَّ يشء، كلِّ
يف االختالف وهذا مختلفة. بيئية أنظمٍة يف وتعيش الحيوانات، من مختِلفة أنواًعا تصطاد
ثَمَّ ومن العذب، املاء مصادر إىل الوصول إمكانية يف االختالَف ن يتضمَّ البيئية، األنظمة
عىل للحصول كمصدٍر املائية الحيوانات من وغريها األسماك عىل االعتماد معدالت اختالف
وجمع الصيد عىل تعتمد التي الجماعات من فالعديد ذلك، إىل إضافًة الحرارية. عرات السُّ
وإن حتى األقل، عىل ما بدرجٍة الزراعة، يف والحْرق القطع أساليب عىل تعتمد الثمار،
األكربَ االجتماعية الشبكات أنواع فإنَّ وأخريًا، اإلطالق. عىل امُلستقرة الزراعة يُماِرسوا لم
مجموعات فبعض كبريًا؛ اختالًفا تختلف الثمار، وجمع الصيد مجموعاِت ن تتضمَّ التي
لتقنيات وفًقا الواقع، ويف كبرية. بدرجٍة انعزاٍل يف تعيش األمازون يف الثمار وجمع الصيد
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امُلنعزلة األصليني السكَّان جماعات من العديد توَجد الجديدة، الصناعي بالقمر التصوير
الثمار وجمع الصيد جماعات معظم فإنَّ ذلك، من العكس وعىل اإلقليم. يف تعيش التي
ركَّز التي املنطقة (وهي أمريكا غرب بجنوب العظيم الحوض منطقة يف تَعيش التي
األكرب باملجتمعات ومتَِّصلة البعض، بعضها مع ُمتَِّصلة كانت طاملا وزمالؤه)، إبس عليها
فائدة من يَزيد مما َلع، السِّ وتقييم التجارة انتشار يأتي التواصل هذا ومع أيًضا. منها
األعداد. مفردات استعارة إىل الكبري املجتمعي الرتابُط هذا يُؤدي بينما األعداد، مفردات
ثقافية اجتماعيًة ضغوطاٍت تواِجه املختلفة، الثمار وجمع الصيد ثقافات أنَّ القول وموجز
االستخدام أنَّ من فبالرغم ثَمَّ، ومن األعداد. استخدام بزيادة يتعلَّق فيما ع، التنوُّ كبريَة
عىل يُعتِّم فهو منطقي، أمر الثمار» وجمع الصيد «مجموعات مثل ملصطلحات امُلتجانس
الصيد مجموعات أنَّ الغريب من فليس ولهذا الثقافات؛ أنواع بني املهمة االختالفات بعض
تمتلكها التي تلك من تعقيًدا، أكثَر عددية أنظمًة تمتلك الشمالية، أمريكا يف الثمار وجمع

املثال.5 سبيل عىل األمازون يف تعيش التي الثمار وجمع الصيد مجموعات
البرشية، السكانية الجماعات لتصنيف امُلستخَدمة املصطلحات محدودية من وبالرغم
الجماعات األعداد: أنظمة وتعقيد العيش، أسلوب أنواع بني واضح ارتباٌط لَدينا يزال فال
الزراعية األساليب من غريها أو الزراعة تستخِدم وال الثمار، وجمع الصيد عىل تعتِمد التي
أؤكد أن وينبغي األحيان. معظم يف ُمتواضعًة عدديًة تقنياٍت تستخدم قليًال، إال دة املعقَّ
تعتمد ال التي املجتمعات من االستثناءات بعض يوَجد إذ هنا؛ األحيان» معظم «يف عىل
امُلجتمعات من قليل عدٌد ويوَجد نسبيٍّا. كبريًة عددية حدوًدا تمتلك لكنها الزراعة، عىل
العددية حدودها لكن الزراعة، يف األساسية املمارسات بعض تُطبِّق التي االستثنائية
الخامس.) الفصل يف املناقشة يف تناولناها التي املوندوروكو جماعة (مثل منخفضة
التاريخ يف أو الحايلِّ الوقت يف سواءٌ كبرية، زراعية جماعاٍت من فما ذلك، من بالرغم
الذي التفسري أنَّ أوضح أن يِجب ذلك، ومع دة. معقَّ عددية أنظمٍة دون لَدينا، ل املسجَّ
عددية حدوٍد بوجود تتَّسم التي العددية األنظمة بأنَّ يَقيض حتميٍّا تفسريًا ليس أطرحه
(كانت) القوية العددية األنظمة أنَّ أقرتح وإنما الزراعة. ظهور إىل حتًما تؤدِّي ُمرتِفعة،
املطاف نهاية يف أنَّنا غري الزراعية. املمارسات ابتكار يف يساعد ا مِهمٍّ عامًال تزال وال
محدَّدة أنواًعا إنَّ أي اإلعاشة، وأنماط العددية األنظمة بني مشرتك ٍر تطوُّ وجود نفِرتض
أكثر أنواٍع لتطوير الضغوطات بعض تُشكِّل امُلستقرة) الزراعة (مثل اإلعاشة أنماط من

األعداد. من تعقيًدا
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فحسب، الحايلِّ الوقت يف بالبرش وعينا عىل تقترص ال االستنتاج هذا تداعيات إنَّ
العظمى الغالبية يف نوُعنا عاش فقد التاريخ. مدار عىل للبرش َفهمنا عىل أيًضا تُؤثر ولكنها
شبكات وال زراعية ممارساٍت دون أفريقيا، يف الثمار وجمع الصيد عىل وجوده فرتة من
الثقافية األنظمة ألنواع امُلعارص للتوزيع املنطقية التفسريات فِمن إذن دة؛ ُمعقَّ ِتجارة
من األكرب الجزء مدار عىل دة املعقَّ العددية األنظمة يَستخِدموا لم البرش أنَّ هو والعددية،
وتعتمد استقراًرا أكثَر ثقافاٍت إىل ل التحوُّ أنَّ األخرى املنطقية التفسريات ومن تاريخهم.
عددية تقنياٍت تطوير إىل املجموعات من العديد دفع يف أسهم قد أكرب، بدرجٍة التجارة عىل
الفصل يف الكتابة لنشأة ِنقاشنا يف بالفعل واضًحا التحوُّل هذا كان وقد تعقيًدا. أكثر
بعد الخصيب الهالل منطقة يف عام، بوجٍه والكتابة املكتوبة، األعداد تطوَّرت فقد الثاني؛
يف املنطقة هذه يف يَعيشون كانوا الذين البرش بدأ فحني هناك؛ الزراعية الثورة بدأَت أن
الزراعة، عىل أكربَ بصورٍة تعتِمد املنطقة تلك يف الحياة وأصبَحت كبرية، َمزارَع تطوير
تسجيل إىل العاَلم من الجزء هذا يف يعيشون الذين البرش دفَعت جديدة ضغوطات ظهَرت
وأن والدخن، والشعري القمح مخزون يَُعدُّوا أن مثًال عليهم كان فقد بدقة. لع السِّ كميات
ِكَليهما، أو التصنيع أو الزراعة عن الناتجة السلع من وغريها املحاصيل هذه أعداد لوا يُسجِّ
الضغوطات هذه عن نتج النهاية ويف الزراعة. عىل تعتمد التي الحَرضية املراكز يف وذلك
التي ارية، الفخَّ العمالت عىل القائمة األرقام مثل وذلك الرموز، من وغريها األرقام اخرتاُع
الزراعة من جديدة أشكاٍل وجود األرقام هذه أتاَحْت وقد الثاني. الفصل يف ناقشناها
املثال فإنَّ ثَمَّ، ومن بدقة. بينها والتمييز الكميات تمثيل تَستلزم كانت التي والتجارة،
األعداد؛ وأنواع اإلعاشة نَمط بني الحايلِّ الربط وراء السبب ح يُوضِّ الرافَدين، لبالد القديم
التعقيد وجود تَستلزم والتجارة، الزراعة عىل تقوم التي الكبرية االقتصادية فاألنظمة
نجاح إىل تُؤدِّي الكبرية العددية الحدود فإنَّ املكتوبة األرقام ومثل تنَجح. كي العددي

املعنيَّة. الكميات جميع بني الدقيق التمييز من تُمكِّننا إنها إذ والتجارة؛ الزراعة
لم إن ُممِكنة تكون لن بسيطة، بأنها يُفرتَض التي الزراعية املمارسات بعض حتى
القول يُمِكننا استعرضناها، التي األدلة جميع فمن دة. معقَّ عددية أنظمة وجوُد يَسبقها
األعداد. من واسعًة مجموعاٍت البرش ر يُطوِّ لم إن ِلتَحُدث تكن لم الزراعية الثورة بأنَّ
بدقة؛ الكميات معظم بني التمييز من يتمكَّنوا كي األعداد إىل البُرش يحتاج رأيْنا فمثلما
لكي لنا رضورية العددية األدوات من وغريها األعداد مفردات أنَّ الواضح فمن ثمَّ ومن
من العديد لتطوير الرضورية البيئية مات السِّ من وغريها القمر، دورة متابعة من نتمكَّن
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يف امُلبكِّرة العددية السجالت من العديد فإنَّ الرضورة؛ هذه وبسبب الزراعية. امُلمارسات
والفصول. الفلكيَة الدوراِت تتبع الرافَدين، وبالد الوسطى أمريكا مثل مختلفة مناطَق
ماوية السَّ األنماَط يتتبَّعوا أن للبرش يكن لم األعداد، إىل امُلستِندة لة امُلفصَّ التقويمات وبدون
أدواٍت اخرتَْعنا لقد العام. من مختِلفة أوقاٍت يف الشمس مواقع تَْكرار مثل الواضحة، غري
عة، ُمتوقَّ غري بطُرٍق ذلك بعد األدواِت هذه نَستخِدم أن امُلمكن من أصبح وقد عددية،
البَرش مكَّن قد األعداد استخدام إنَّ أيًضا. عة ُمتوقَّ غري احتياجاٍت لتلبية تحسينها ويمكن
ذلك أنَّ ثبََت وقد املثال، سبيل عىل الشتوي واالنقالب الربيعي االعتدال حدوث تتبُّع من
كبرية، عدديًة حدوًدا ن تتضمَّ التي العددية فاألنظمة ذلك، إىل إضافًة للزراعة. ِمحوري أمر
مخزون قياس أو ة، بدقَّ الشعري صفوف عدد تحديد من وغريهم السومريني مكَّنَت قد
فحْسب، صعبًة املهام هذه مثل تَكون لن األعداد وبدون التحديد. وجه عىل للشتاء الحبوب
التي الحديثة التجريبية األبحاث إىل نظًرا بثقة؛ اآلن هذا نقول أن ويمكننا ُمستحيلة. بل
الزراعة تؤدي املطاف نهاية ويف الزراعة، من تُمكِّننا فاألعداد إذن الكتاب؛ هذا يف ناقشناها
العقول من أكربَ شبكاٍت تُنِتج املجتمعات وهذه استقراًرا، وأكثر أكرب ُمجتمعاٍت وجود إىل

برسعة. خاللها العددية األدوات تنترش ثمَّ وِمن نفسها؛ اللغة تتشارك التي
الثورة خالل أي فحْسب، للمايض مميزة ِسمًة يُكن لم العددية األدوات انتشار إنَّ
يَزال ال األعداد أنظمة انتشار أنَّ فالواقع املثال. سبيل عىل الخصيب الهالل يف الزراعية
يف بها يَحُدث كان التي نفِسها بالغزارة اليوم يَحُدث أنه واألرجح العيش، أنماط يُغريِّ
تواِجُه التي الثقافية االجتماعية الضغوطات من مختلفة أنواٌع ة فثمَّ التاريخ؛ من فرتٍة أي
الحالة، هذه مثاًال ل فلنتأمَّ وتعديلها. عددية أنظمٍة استخدام إىل وتَدفعهم عرصنا، يف األفراد
عىل الحفاظ أجل ومن الكاريتيانا. هي األصلية، الجماعات إحدى إىل يَنتمي يل صديق وهو
من تتكوَّن الكاريتيانا جماعة إنَّ باولو. باسم إليه أُشري سوف هذا؛ صديقي ُهوية ية رسِّ
يف معظمهم ويَعيش األمازون. غرب جنوب يف يعيشون األصليني، السكان من فرًدا ٣٥٠
نسبًة أنَّ غري فاليو، بورتو النامية، الربازيلية املدينة عن كيلومرتًا ٩٠ حوايل تبُعد َمحميَّة
األكرب الجزءَ باولو قىض نفِسها. فاليو بورتو يف يَعيشون الكاريتيانا أفراد من ُمتزاِيدة
تعيش التي املحمية يف قرية أكرب يف وتسعينيَّاته املايض القرن ثمانينيَّات يف طفولته من
واملزارع الطُرق بها تُحيط باألدغال جزيرة يف نشأ قد إنه القول فيمكننا الجماعة. فيها
تعرَّض لكنه الثالث) الفصل (راجع الكاريتيانا أعداد تعلَّم الوقت، ذلك خالل الربازيلية.
من جيله أفراد بقية عىل نفُسه األمر وينطبق الربتغالية. واألرقام الربتغالية لألعداد أيًضا
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بورتو مدينة يف رزقهم وراء يسَعون الكاريتيانا أفراد من العديد كان فبينما الكاريتيانا.
َمحِميَّتهم. يف العيش يف التقليدية طريقتهم عىل للحفاظ منهم العديد جاهد امُلجاورة، فاليو
التقليدية طُرقهم ممارسُة املمكن من يَزال ال كان إذ الوقت؛ ذلك يف ُمتاًحا ذلك كان وقد
طريقتهم عىل الحفاظ صار فقد حديثًا أما والبستنة. الثمار وجمع الصيد من العيش يف
أثر مما كهرومائي سدٌّ منهم بالُقرب بُني إذ به؛ ك التمسُّ يصُعب أمًرا العيش يف التقليدية
أكثر يًا تعدِّ تُواِجه الكاريتيانا أرايض صارت نفسه الوقت ويف املحلية. األسماك مصائد عىل
وجوُد التعدِّي هذا عن نتج وقد امَلحليِّني، الربازيليني السكان من ُمتزايد عدٍد يد عىل مبارشة
جمال من فبالرغم وباختصار، الكاريتيانا. محمية يف واألسماك الصيد من أقلَّ كمياٍت
خيار ال بأنه الكاريتيانا أفراد من العديد شَعر وفائدتها، األدغال يف املوجودة جزيرتهم
أرادوا ُهم إْن املحيل الربازييل االقتصاد يف عمٍل عىل الحصول يُحاولوا أن سوى أمامهم
لبعض الربازيلية باملدارس اْلتَحق فقد باولو، عىل تماًما األمُر هذ ويَنطبق والنجاة. البقاء
يتمكَّن ولكي حكومية. منظمٍة يف اآلن يعمل وهو العايل، التعليم من قدًرا ل وحصَّ الوقت،
وكتابتها، الربتغالية اللغة قواعد يتعلَّم أن بالطبع باولو عىل كان هذا؛ بكل القيام من
اجتماعيًة ضغوطاٍت واجه فقد وباختصاٍر والحساب. األعداد يتعلَّم أن أيًضا عليه وكان

أخرى. ثقافة أعداد لتعلُّم دفَعتْه عظيمة، واقتصادية
األفراد ماليني مئات من واحد فرٍد ليسسوى باولو إنَّ موضوعنا؛ إىل أخرى مرًة ِلنَُعد
ُمماثلًة ضغوطاٍت ويواجهون لالندثار، معرَّضة اليوم أصبَحت قد لغاٍت يتحدَّثون الذين
توَجد لغة ٧٠٠٠ من باملائة ٩٠ فإنَّ التقديرات، لبعض ووفًقا أخرى. لغاٍت أعداد لتعلُّم
هو لالنقراض، تعرُّضها يف األسايس والسبب بأخرى. أو بدرجٍة لالندثار ُمعرَّض اليوم
لالقتصاد. أصلَح لغاٍت ويتعلَّمون أكرب، لدوٍل االنضمام عىل يُجَربون باولو مثل أفراًدا أنَّ
ورياضية عددية أنظمًة تَستخِدم العادة، يف أوروبية أصوٍل ذاَت تكون التي اللغات وهذه
وجمع الصيد عىل تعتمد التي الصغرية املجتمعات بلُغات مقارنتها عند وتحديًدا دة، معقَّ
يُضَطرُّون املناطق من وغريها واألمازون وأسرتاليا غينيا نيو يف فالناس والبستنة. الثمار
ِكَليهما، أو الكفاح أو النجاة من األصليُّون السكان يتمكن ولكي الرياضيَّات. تعلُّم إىل
التفاعل وهذا امُلهيِمنة. الدول شعوب مع أكرب بشكٍل التواُصل عىل باستمراٍر يُجَربون
إنَّ دة. معقَّ عددية أنظمٍة تعلُّم يستلزم ما عادًة الدول، هذه شعوب ثقافات مع الطويل
بَعينها، منطقة كلِّ مستوى عىل قبل من يحُدث كان ما نَمط لنا ح تُوضِّ النقطة هذه
األعداد لتبنِّي البعض بعضها عىل قويًة ضغوطاٍت الثقافاُت تُشكِّل األعوام آالف مدار عىل
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الثقافية، التغريات بعض حدوث أتاَحْت قد األعداد أنَّ ومثلما العددية. التقنيات من وغريها
أعداٍد تعلُّم من تُمكِّن أيًضا الثقافية ات التغريُّ فإنَّ أكرب، بدرجٍة الزراعة عىل االعتماد مثل
وتجَمع جنب، إىل جنبًا يعمل منهما كل األعداد، وأنظمة السلوكية الثقافة إنَّ جديدة.
أدواٍت اكتساب تَستلزم ما غالبًا الثقافية املمارسات يف ات فالتغريُّ استجابة؛ حلقُة بينهما
بَدورها تتطلَّب قد التي الثقافية، املمارسات هذه اكتساَب بدوره ل يُسهِّ مما جديدة، عددية

وهكذا. تعقيًدا، أكثر عددية أدواٍت وجود

األعداد لبعضأنظمة امُلهملة املزايا

ُمعقدة عددية أنظمٍة وجود بسبب ممِكنًة أصبَحت التي امُلحتملة املزايا عن الحديث عند
وبني األنظمة هذه مثل استخدام بني أساوي ال أنني ح أُوضِّ أن يِجب الزراعة) (مثل
اإلنسان علم مجال يف والعلماء اللغة علماء من العديُد دأب فقد اللغة. أو الثقافة ر» «تطوُّ
اللغات ِسمات ُمساواة وهي املؤِسفة، العادة تلك عىل عرش والتاسع عرش الثامَن القرننَي يف
ويمكن البرشية. امُلجتمعات ر تطوُّ يف الالِحقة املرحلة أنه يُفرتَض بما األوروبية والثقافات
الغربية الثقافة أنَّ يَعتربون كانوا الذين األوروبيِّني، امُلستعِمرين عن نفِسه اليشء قول
وإن بالتقدير، تَحظى اآلراء هذه مثُل تَُعد ولم البرشي. االجتماعي التكيُّف أْوُج هي
مْحض أنها أثبتَت قد عة امُلوسَّ امليدانية البحثية األعمال إنَّ إذ األقل؛ عىل جزئيٍّا ذلك كان
األصليني السكان لُغات أنَّ قبل من يَرون امُلستوطنني بعض كان املثال، سبيل فعىل ُهراء؛
الحديثة األوروبية اللغاُت به تَحظى الذي النْحوي التهذيب إىل وتفتِقر بدائية، األمريكيني
يَزالون ال ربما اللغويات علم يف ني امُلختصِّ غري من البعض أنَّ من وبالرغم الكالسيكية. أو
اإلنسان: علم ومجال اللغويات يف العاِلَمني فإنَّ القديمة، اآلراء هذه مثل ِة بصحَّ يعتقدون
منذ وذلك األكاديمية، الدوائر يف اآلراء هذه بِمثل أطاحا قد سابري، وإدوارد بواس، فرانز
بأنها يُزَعم التي اللغات هذه أنَّ كيف حا وضَّ فقد عرش. الثامن القرن أوائل يف طويلة فرتٍة
اللغات يف نِجدها ال التي النحوية التعقيدات أشكال بجميع تمتلئ بدائية، أصلية لغاٌت
من فرتٍة فمنذ تعقيًدا؛ أكثر األصلية اللغات أنَّ أيًضا يَعني ال وذلك األوروبية. الهندية
من اللغات لرتتيب موضوعية طريقة تُوَجد ال أنَّه عىل اللغويات مجال يف واإلجماُع الوقت
اللغات جميع أنَّ عىل عامة بصفٍة نتَِّفق أنَّنا فبما ذلك، إىل إضافًة الجوهري. تعقيُدها حيث
من ًرا تطوُّ أكثُر اللغات بعض أنَّ منه نستنتج أساٍس من فما أفريقي؛ أصٍل إىل تعود

غريها.
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اللغات أنَّ الواضح من ًدا. ُمجدَّ نفسه الفخِّ يف نقع أال امُلهمِّ فِمن هذا، عىل وِبناءً
كثريًا أكربُ األعداد من مخزونًا يمتلك بعَضها إنَّ إذ العددي؛ تعقيدها درجة يف تختلف
بشكٍل تعقيًدا أكثر هي امَلعنيَة اللغاِت هذه أنَّ يَعني ال ذلك أنَّ غري غريها. تمتِلكه مما
يَعني وإنما الثقافية، االجتماعية الناحية من ًما تقدُّ أكثر هم بها امُلتحدِّثني أنَّ أو عام،
من ُمحدَّدة أنواٍع لتسهيل استخداُمها يمكنهم أدواٍت يمتلكون اللغات هذه ُمتحدِّثي أنَّ
عىل الثقافات جميع وضُع يمكن أنه يَعني ال هذا لكن فيه، جدال ال ذلك وكل السلوك.
هذا بمثل وا يَهتمُّ أن الناس جميع عىل يِجب أنه يَعني وال الحداثة، إىل يؤدي بسيط طريٍق
اختياريٍّا أمًرا ليس العددية األنظمة استخدام أنَّ كيف ح توضِّ الكاريتيانا حالة إنَّ الطريق.
الضغوطات هذه مع حتى أنه لالهتمام امُلثري واألمر األشخاص. من العديد إىل بالنسبة
مجموعٍة استخدام يف راغبة غريَ تظلُّ املجموعات بعض فإنَّ العددية، األنظمة الستخدام
عادًة أنهم نجد الذين البرياها، أفراد عىل تنطبق التي الحالة هي وتلك األعداد. من كبرية
أقلَّ البرياها ثقافة من هذا يجعل فهل الربازيلية. الثقافة مظاهر معظم يُناِهضون ما
بالتأكيد. أجل اإلجابة تكون فسوف األوروبية، املركزية منظور يتبنَّى املرء كان إذا ًما؟ تقدُّ
اتََّخذوها التي الخيارات عن عام بشكٍل راضني يَبدون البرياها أفراد فإنَّ ذلك، من بالرغم
أنفُسهم هم بأنهم الساذج االستنتاج يُكذِّب اإلثني تَمرُكزهم أنَّ كما ثقافتهم، عىل للحفاظ
الفخورة، الثقافية ُساللتهم إنَّ غرباء. مع مقارنتهم عند بدائيَّتهم أو بدونِيَّتهم يشُعرون
آالف منذ األمازون يف الحياة يف نَجحوا إذ فيها؛ تعيش التي البيئة مع جيًدا تكيََّفت طاملا

األعوام.6
تلقائيٍّا يفِرتض والذي اللُّغوي، التعقيد تجاه التقليدي األوروبية املركزية منظور إنَّ
اللغوية للقواعد فيه امُلبالغ التبسيط يف يتسبَّب لم بدائية، األصلية الجماعات لغات أنَّ
اللغات. بعض يف العددي التعقيد عىل التمويه يف أيًضا تسبَّب بل فحْسب، األخرى للغات
لم إذا تعقيًدا أقلَّ تُصبح العددية األنظمة بأنَّ شائع افرتاض ة ثَمَّ كان املثال، سبيل فعىل
كتابة. أنظمَة تمتلك ال تستخِدمها التي الثقافات كانت إذا أو العرشي، األساس تتبع تكن
تُقدِّم األصلية للجماعات العددية األنظمة بعض أنَّ يُدِركون الباحثون بدأ فقد اآلن، أما
إنَّ األوروبية. األعداد أنواع رها تُوفِّ ال مزايا وهي الرياضية، املهام لبعض ُمحدَّدة مزايا
الذي العمل نتيجَة جاء قد املعروفة، غري العددية األنظمة به تحظى أصبَحت الذي التقدير
الَعقد يف نرشا اللذان بيلر، وسيجهارد بندر أندريا هما اإلدراك؛ علماء من اثنان قدَّمه
األصلية العددية األنظمة لبعض اإلدراكية املزايا من ِذكره سبَق ا عمَّ ُمذهلة املايضدراساٍت
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بعُض به تتَّسم ما أنَّ بها قاما التي الدراساُت ح وتوضِّ الهادي. املحيط ُجُزر بعض يف
األحيان.7 بعض يف إهماله يتمُّ جمالية وِسماٍت تعقيٍد من األصلية للغات العددية األنظمة
عىل تقوم املنطوقة األعداد أنظمة معظم أنَّ من بالرغم أنه ذكْرنا الثالث، الفصل يف
داسية السُّ األعداد أنظمة فبعض االستثناءات؛ بعض تُوَجد فإنه البرشي، الجسم أساس
الرتتيبات يف الشائعة األنماط من ظهَرت قد أنها يبدو املثال، سبيل عىل غينيا نيو يف
األعداد هذه إىل الثقافة هذه عىل الغرباء ينُظر ما وغالبًا الخيوط. لتخزين امُلستخِدمة
تطبيقها يمكن وال معيَّنة، سياقاٍت يف لها فائدٍة أكثَر تُقدِّم ألنها بسيطة؛ أعداد أنها عىل
تقتِرص أن يمكن اللغات، بعض ففي جمُعها. يمكن التي األشياء جميع عىل بسهولٍة
اللغة أنَّ نجد املثال، سبيل فعىل فقط؛ ُمحدَّدة سياقاٍت عىل يُشِبهها ما أو األعداد مفردات
ترتيب أسماء تستخِدم أسرتاليا، جنوب يف بعضها يُوَجد التي اللغات من وغريها البالِّية
فحني إخوتهم. بني ميالدهم ترتيب عىل بناءً لألفراد أسماء بل أعداًدا، ليست وهذه امليالد.
يف ُولِد طفٍل رابُع أنه نعرف املثال، سبيل عىل البالية، باللغة «كيتوت» يُدعى شخًصا نجد
من مليالدهم وفًقا األطفال ترتيب تمييُز يمكن أنه نجد األسرتالية، الكورنا لغة ويف أُرسته.
تُستخَدم ال باألعداد، الشبيهَة الكلمات هذه إنَّ األسماء.8 نهايات خالل من الثامن، إىل األول
مناسبة. أعداًدا تكون ألن الكافية بالدرجة مجردة ليست فهي ثمَّ ومن األسماء؛ يف إال
محدودة عدديًة مصطلحاٍت تَستخِدم التي األعداد أنظمة بأنَّ فالقول ذلك، من بالرغم
يف يدعمه قوي أساس وجود إىل يَفتقر استنتاج هو ونفًعا، تجريًدا أقل ُمعيَّنة، بأشياء
أنَّ البولينزية اللغات عىل وبيلر بيندر أبحاث أوضَحت األمر، حقيقة ويف الحاالت. بعض
يمكن ُمعيَّنة، ألشياء صة مخصَّ عدديًة مصطلحاٍت تَستخِدم التي العددية األنظمة بعض

بها. للُمتحدِّثني واضحة إدراكيًة مزايا ر تُوفِّ أن
بولينيزيا يف مانجريفا جزيرة يف قبل من تُستخَدم كانت التي اللغة مثال يف ل فلنتأمَّ
يَُعدُّ امُلتحدِّث كان إذا ملا وفًقا مختلفًة، عدٍّ تسلُسالِت تَستخِدم اللغة هذه كانت الفرنسية.
وهذا أخطبوطات. أو النخيل) تُشبه (شجرة البندان أو الُخبز فاكهة ثمار املثال سبيل عىل
مجموعة يوَجد ال إنه إذ ر؛ متطوِّ غري أو بدائيٍّا الثقافة عىل الغرباء ه يَُعدُّ قد البارز ع التنوُّ
األمر أنَّ غري العنارص. جميع لعدِّ استخدامها يمكن املجرَّدة األعداد مصطلحات من واحدة
كانت لغة وهي األولية، امُلحيطية اللغة من تنحِدر املانجريفية اللغة أنَّ هو لالهتمام امُلثري
يف العدِّ فنظام إذن، يشء. أي لعدِّ استخدامه يمكن ًدا مَوحَّ عرشيٍّا نظاًما يبدو ما عىل تمتلك
يراه قد عرشي نظاٍم من َرت تطوَّ قد بولينيزيا، يف العدِّ أنظمة من وغريه املانجريفية اللغة
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االفرتاض يُعارض ر التطوُّ هذا مثل لكنَّ املانجريفي، العدِّ نظام من ًرا تطوُّ أكثر البعض
العددي بالتعقيد تتَِّسم أعداٍد تطوير يف ُمبكِّرة مرحلًة تُمثِّل املانجريفية األعداد بأنَّ القائل
النظام هذا اتَّخذه الذي ع امُلتوقَّ غري التاريخي املسار هذا يف السبب يعود وربما الحقيقي.
رسعة من تَزيد أن يمكن األشياء، بأنواع امُلرتبطة األعداد أنظمة أنَّ حقيقة إىل العددي،
بعض أداء يف املبذول اإلدراكي الجهد تقليل مع السياقات، بعض يف الذهني الحساب

الكتابة. غياب يف الرياضية املهام
األعداد مصطلحات ن يتضمَّ أساسيٍّا عدديٍّا نظاًما تمتلك املانجريفية اللغة كانت لقد
األسايس النظام هذا كان وقد األشياء، من محدَّدة أنواٍع عدِّ يف وامُلستخَدمة وضوًحا األكثر
تسلُسالٍت أيًضا تمتلك اللغة كانت العرشيِّ اإلطار هذا وبداخل األمر. واقع يف عرشيٍّا
التسلُسالت هذه كانت وقد فعالية. أكثر بشكٍل األشياء من ُمحدَّدة أنواع لعدِّ أخرى، عدديًة
أو ٢ أو ١ إىل تُشري املثال، سبيل عىل «تاوجا» فالكلمة بارزة. بصورٍة تتداَخل العددية
نوع كل بني ثنائية قفزٍة ة وثمَّ تَُعدُّه. الذي اليشء هذا لنوع َوفًقا األشياء، من ٨ أو ٤
ظلَّت فقد ذلك، من بالرغم .٨ = ٤ × و٢ ،٤ = ٢ × ٢ أنَّ ذلك يَليه؛ والذي «تاوجا»
يمكن إذ املانجريفي؛ العدِّ يف األصلية، املحيطيَّة اللغة يف موجودًة كانت التي العرشية ِسمة
وبأسلوٍب «تاجوا» كميات تَُعدُّ كانت املانجريفية اللغة إنَّ أي بالعرشات، «تاجوا» تجميع
وفًقا ،٨٠ أو ٤٠ أو ٢٠ الكمية عن تُعربِّ املثال سبيل عىل «باوا» الكلمة فإنَّ لذا عرشي؛
،١٠ الكمية إىل تُشري «باوا» الكلمة فإنَّ أخرى، بعبارة ه. عدُّ يجري الذي العنرص لنوع
نحٍو عىل تختلف أن يمكن والتي «تاجوا»، عرشة قيمة عن التعبري أجل من ذلك لكن
ملا وفًقا ،٨ × ١٠ أو ٤ × ١٠ أو ٢× ١٠ األساس: يف تَعني «باوا» فإنَّ ثمَّ ومن ثُنائي؛

ه. عدُّ يجري
ثقافتهم يف ة امُلهمَّ األشياء يَعدُّون املانجريف جزيرة سكان كان فقد أساسية، بصفٍة
كان إذا وبيلر، بيندر يقِرتح ومثلما الثماني. أو األرباع أو باألزواج التجارية وشبكاتهم
كانوا وإذا سمكة. ٢٤ إىل بذلك يُشري فإنه األسماك، من «تواجا» عرش اثنَْي يُعدُّ أحُدهم
جوز ثمار من ٤٨ إىل بذلك يُشريون فإنهم الهند، جوز من «تواجا» عرش اثنَي يَُعدُّون
بل ُمنفصلة، عنارص بصفتها األشياء يَُعدُّون مانجريف جزيرة سكان يكن لم الهند.9
األشياء عدِّ يف تتمثَّل التي االسرتاتيجية وهذه بينها. التمييز يَسُهل مجموعاٍت بصفتها
من عة ُمتوقَّ كميَّاٍت يف تُوَجد التي باألشياء يتعلَّق فيما املزايا بعض ر ستوفِّ باملجموعات،
يف بطبيعتها توَجد التي األشياء نُعدُّ حني ُمماثلة بعملياٍت اليوم نقوم ونحن و٨، و٤ ٢
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املتجر، من البرية لك يبتاع أن ما شخٍص من طلبَت إذا املثال سبيل فعىل مجموعات؛
منه تطلُب أن من بدًال الستة» عبوات من «أربًعا لك يشرتَي أن منه تطلُب أن فيمكنك
للكميات ًصا ُمخصَّ املانجريفي العدِّ نظام كان لقد البرية». زجاجات من وعرشين «أربًعا

املحيل. البيئي النظام يف عادًة تُوَجد التي
االسرتاتيجية الستخدام امُلحتَملة املزايا ح يوضِّ املانجريفي النظام فإنَّ ذلك، إىل إضافًة
تقوم «تاجوا» بالكلمة إليها يُشار التي الكمية فحجم برسعة؛ الكميات تجميع يف الثنائية
األساس عىل القائمة الحسابات مزايا الشهرية، أعماله يف اليبنيز ح وضَّ لقد .٢ األُس عىل
سكان أنَّ وبيلر بيندر أبحاُث وتقرتح عرش. الثامن القرن من األول الجزء يف الثنائي
أنَّ لنا ح يُوضِّ مما بقرون، عمله قبل املزايا هذه من بعًضا استغلوا قد املانجريف جزيرة
مجرَّدة، وغري بدائيًة تبدو التي الهادي، املحيط جُزر بعض يف امُلستخَدمة العدِّ أساليَب
بمثابة االستنتاج هذا مثُل لنا ويربُز يشء. كلِّ من بالرغم البدائية من القدر بهذا ليست
دة معقَّ وبطُرٍق بكفاءة، تعمل رة» امُلتطوِّ «غري العددية األنظمة فبعض تحذيرية؛ حكايٍة

يستخِدمونها. زالوا ما أو استخدموها من احتياجات تُلبِّي لكي خادعة،
غري العددية األنظمة بعض يف التعقيد درجة أنَّ أيًضا، الحديثة األبحاث وتقرتح
تُستخَدم كانت التي وامِلعدادات العدِّ ألواح من فالعديد الكايف. بالتقدير تحَظ لم اللغوية
مزايا ر توفِّ وهي العالم، أنحاء ُمختِلف يف الثقافات بعض يف ُمستخَدمة تزال ال املايض، يف
األشخاص بعض رأَوا إذا االستنتاج هذا يف الكثريون يَُشكَّ ولن يَستخِدمونها. ملن واضحًة
عدَّة قروٍن منذ ع اخُرتِ (الذي املثال سبيل عىل الياباني السوروبان ِمْعداد يَستخِدمون
لم الصناعية الغربية املجتمعات يف األطفال إنَّ الصيني). بان سوان ِمْعداد ِغرار عىل
تنتِرش التي الحاِسبة باآلالت مقارنًة بدائيًة تبدو قد التي امِلعدادات، استخدام عىل يَعتادوا
بعض تُقدِّم امِلعدادات هذه أنَّ غري العالم، أنحاء معظم يف الدراسية الصفوف قاعات يف
إىل يعود هذا يف السبب أنَّ األبحاث وتقرتح الحاِسبة. اآلالت عكس عىل اإلدراكية املزايا
الوقت. بمرور ذهنيٍّا» «ِمعداًدا يُطوِّرون امِلعداد، استخدام عىل يَشبُّون الذين األطفال أنَّ
إجراء يف للِمعداد الذهنية الصَوَر ويستخدمون داخليٍّا، امِلعداد تركيب يَستوعبون إنهم أي
الحديثة االستنتاجات لبعض ووفًقا خيالية. بصورٍة الخرز استعمال خالل من الحسابات
الرياضية االسرتاتيجيات يستخدمون الذين األشخاص أنَّ اتَّضح ُمتعدِّدة؛ ثقافاٍت من
يف االسرتاتيجيات، هذه مثل يَعرفون ال الذين األشخاص عىل يتفوَّقون املعداد، عىل القائمة
قارة يف املدارس من العديد أنَّ نجد أن ُمصادفًة وليس األقل. عىل الرياضية املهامِّ بعض
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مرًة لنا ح تُوضِّ الذهني، املعداد فعالية إنَّ السوروبان. ِمعداد تَستخِدم أصبحت قد آسيا،
الرموز بتلك مقاَرنًة الواضحة، املزايا بعض ر تُوفِّ الغربية، غري العددية الرموز أنَّ أخرى
أنَّ وهي أخرى، أساسية نقطٍة عىل أيًضا الفعالية هذه وتُؤكِّد معظُمنا. عليها اعتاد التي
تبدو قد طُرٌق وهي ذهنيٍّا، الكميات مع للتعاُمل جديدة بطُرٍق نا تُِمدُّ العددية التقنيات
هذه عىل األمر هذا ويَنطبق استخدامها. أو امَلعنيَّة التقنيات هذه اخرتاع قبل عة متوقَّ غريَ
آخر عددي تمثيل أي أو جديدة، معداداٍت أو جديدًة، عدٍّ كلماِت أكانت سواء التقنيات،

للكميات.10

والبطيئة املؤثرة الصفر رحلة

من املصنوعة ية، امُلتخفِّ الضخمة الوجوه من مجموعة ة ثمَّ الكمبودية، األدغال أعماق يف
وذلك األطراف، ُمرتامي شاسع بناءٍ وسط من إليها القاِدم يف ُمحدِّقة تَربُز الرميل، الحَجر
باسم تُعَرف التي القديمة، خمري مملكة عاصمة يف املعبد هذا ويقع بايون. معبد هو
أنحاء يف تقع التي األمتار عرشات إىل ارتفاعها يِصل التي الوجوه وتلك ثوم. أنجكور
الشفقة د يُجسِّ إنه يُقال الذي أفالوكيتاسفارا، بوداسف وجَهي من خليًطا تُمثِّل املعبد،
املعبد هذا بُنِي وقد .(1-9 الشكل (انظر خمري ملك السابع، وجيافارمان البوذيِّني، لجميع
هذه حَكم قد صالًحا شخًصا كان إنه عنه: يُقال والذي السابع، جيافارمان امللك ألمر تلبيًة
السبب ويعود بالخري، جيافارمان يذكر التاريخ إنَّ عام. ٩٠٠ من يقُرب ما قبل األدغاَل
إمرباطوريته. مواطني لعالج مستشًفى ١٠٠ عىل يَزيد ما س أسَّ قد أنه إىل جزئيٍّا ذلك يف
العالم، يف ديني مبنًى أكرب وات أنجكور يوَجد ثوم، أنجكور من كيلومرتات عدَّة بُعد وعىل
الجيزة، يف العظيمة األهرامات ومثل السابع. جيافارمان والد ُحكم فرتة خالل بُنِي وقد
خيالنا يف ُمميَّزة مكانًة تحتل خمري إمرباطورية معابد فإنَّ الوسطى، أمريكا أهرامات أو
س أسَّ والزمان، املكان ناحيتَِي من الغربية الحضارة عن وبعيًدا أنجكور، ففي الَجمعي.
أيًضا ابتكروا وقد العالم. يف املذهلة املباني أكثر من بعًضا اإلمرباطورية هذه مواِطنو
ٍة بدقَّ ذلك كل فَعلوا وقد النظري. منقطعة للري وأنظمًة والطُرق للمستشفيات شبكاٍت
بالرَّهبة. تملؤنا أنجكور، أطالل يف تَظهر التي الفنية واملهارة التناُظر إنَّ حتى مذهلة،

التقنيات بعض عن بسهولة نَغفل قد بنا، امُلحيطة العظيمة خمري مباني جميع وسط
تتجىلَّ ال التقنيات وهذه الرائع. البرشي اإلنجاز هذا صميَم هي كانت التي األساسية
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املؤلِّف. التقاط من الصورة كمبوديا. بايون، معبد يف املوجودة األوجه أحد :1-9 شكل

الواجهات هذه لكنَّ ساحاته، ويف الحَجرية بايون معبد واجهات حول يَسري أن فور للمرء
أُشري التي التقنيات ن تُخمِّ أن تستطيع ولعلَّك امَلعنيَّة. التقنيات تلك عىل شاهدة والساحات
مهمٍّ رقٍم إىل تحديًدا أُشري فأنا ذلك، إىل إضافًة املكتوبة. واألرقام املنطوقة األعداد إليها:
القارَّة ِشبه من وصل أن بعد خمري، إمرباطورية تأسيس ل سهَّ قد أنه ويبدو وُمبتَكر،
هو عنه أتحدَّث الذي الرقم هذا الحياة. يف بايون وجوه ظهور من قروٍن قبل الهندية
الكمبودية الثقافة يف يظهر الاليشء إىل يَرُمز الذي الدائري الرمز هذا يَزال وال «الصفر».
يتمثَّل الذي اإلغراء من وبالرغم املثال. سبيل عىل الكمبودية الُعملة عىل نِجده إذ امُلعارصة؛
أنه فنفِرتض الصفر عن يُعرب الذي الدائري الرمز هذا املعارصة كمبوديا يف نرى أن يف
يف أنه والواقع الصحيح. هو للتأثري العكيس الطريق فإنَّ ،٠ الغربي الصفر من مأخوذٌ
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يف العالم، مستوى عىل الدائري للصفر واضح نقٍش أقَدم اكتشاف أُعيَد ،٢٠١٥ العام
يف املكانية الخانة حفظ ووظيفته للغاية، كبرية نقطة هو امَلعنيُّ الصفر وهذا كمبوديا.
حَجري َلوح عىل الصفر هذا نُِقش لقد .٦٠٥ الكمية عن يُعربِّ الذي القديم الخمريي العدد
وجوه من فحسب كيلومرتاٍت بُعد عىل ُوِجد وقد ميالديٍّا، ٦٨٣ العام إىل تاريخه يعود
الثاني، الفصل يف أوَضْحنا ومثلما ثوم. وأنجكور وات أنجكور أطالل من وغريها بايون
إىل اإلنكا حضارة ورمَزت للصفر، كتابية صيغًة أيًضا هي َرت طوَّ قد املايا حضارة فإنَّ
وجود عىل األدلَّة بعض أيًضا وتُوَجد تستخِدمه، كانت الذي الكويبو نظام يف املفهوم
ونُحبُّه، جميًعا نَعرفه الذي الصفر فهذا ذلك، من بالرغم البابلية. النقوش يف املفهوم
لم الحسابية، العمليات من ا جدٍّ الكثري لتيسري الاليشء عن يُعربِّ الذي الدائري الرمز هذا
يُستخَدم لم وهو األخرى. القديمة الحضارات ُمعظم وال الرومان وال اليونانيون يَستخِدمه
عىل الهند يف ر تطوَّ أن بعد إالَّ القديم، العالم حضارات من أيٍّ يف اإلطالق عىل بالفعل
ما، حدٍّ إىل برسعة الرشق إىل طريَقه اتَّخذ هناك ومن تقريبًا. الخامس القرن يف يبدو ما
خمري إمرباطورية يف الرياضيات تأسيس يف وساعد ذلك) بعد (والصني كمبوديا إىل فوصل
ساعد أنه كما الوقت، ذلك يف الهندوسية ومنها الهندية، بالثقافة التأثر شديدَة كانت التي

جديدة.11 بطُرٍق أخرى ثقافاٍت يف الرياضيات تأسيس يف أيًضا
لحفظ نَستخدمه الذي الصفر فرْمز بطئًا، أكثر كانت فقد الغرب، إىل الصفر رحلة أما
يف يُوَجد لم الحسابية) العمليات يف الاليشء عىل تدلُّ ُمالئمة كعالمة (أي املكانية الخانة
يُدعى فاريس رياضيات عالم دعا التاسع القرن ففي عرش. الثالث القرن يف إالَّ أوروبا
استخدام إىل امُلؤثِّرة أعماله يف اسمه) من «خوارزمية» كلمة ت اشتُقَّ (الذي الخوارزمي
إىل األعمال هذه تُرِجَمت ة، عدَّ بقروٍن ذلك وبعد الصفر. ذلك يف بما الهندية، األرقام نظام
الذي بيسانو ليوناردو اإليطايل الرياضيَّات عالم قام ،١٢٠٢ عام ويف األوروبية. اللغات
ذكَرت وقد الحساب». «كتاب الشهري كتابه بكتابة فيبوناتيش، ليوناردو باسم يشتهر
بوجٍه الهندية األرقام (ونظام الصفر الستخدام العظيمَة املزايا أيًضا املخطوطُة هذه
من العديد د تردُّ من وبالرغم الرياضية. العمليات ُمختِلف ل يُسهِّ أنه إىل وأشار عام)
امُلستِندة واألرقام الصفُر اتَّخذ املطاف نهاية ففي الرشقي؛ النظام هذا تقبُّل يف األوروبيني
ممارسة يف السائدة الرموَز هي وأصبَحت الغربية، الثقافة إىل طريَقها العرشي النظام إىل
ذلك بعد حَدث فيما أسهم قد الصفر استخدام يكون أن ا جدٍّ املنطقي ومن الرياضيات.
اإلدراكية األداة هذه إنَّ نقول أن بالطبع ويُمكننا أوروبا. يف والتقنية الِعلم ر تطوُّ من
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سكَّان حياة عىل املؤثرة النتائج من العديُد لها كان ُمبتَكر، رقٍم مجرَّد هي التي البسيطة،
تسهيل أنَّ نجد النهاية ففي الحايل. الوقت يف البرش ومعظم واألوروبيني والصينيني خمري
أن يمكننا عامة، وبصفٍة العلوم. وتسهيل العمارة، تسهيل يعني الحسابية املسائل حلِّ
ن تتضمَّ التي العرشية األرقام أنَّ من وبالرغم التقني. ر للتطوُّ واضحة ِهبَة إنها نقول
محاِيد، ثقايف جانٍب من ًرا» «تطوُّ أكثر تكون ال ربما أوروبا استخدَمتها التي الصفر،
اضطَلَعت التي الرياضية املهام من محدَّدة ألنواٍع الحلول إيجاد َعت رسَّ قد أنها فيبدو
لقد النهضة. عرص وخالل الوسطى، العصور من األخري الجزء يف األوروبية الثقافات بها
وجود بدون دقيًقا رياضيٍّا نظاًما الُقدماء واليونانيون الرومان فيهم بمن األوروبيُّون ر طوَّ
فِمن ذلك، من بالرغم الكبرية. الحضارات لوجود رضوريٍّا ُمكوِّنًا الرمز يبدو وال الصفر،

الرقم. هذا استخدام بدون التقنية أو الصناعية الثورة حدوث نتخيَّل أن الصعب
كالصفر، الكتابية التحسينات ومنها العددية، اللغة عىل تُجرى التي التحسينات إنَّ
وانظر تقدير. أقلِّ عىل بها ل تُعجِّ أو اللغة، عىل الخارجة الثقافية ات التغريُّ بحدوث تسمح
السالبة األعداد تمثيُل كان ما فبدونه الغربية؛ الرياضيَّات الصفر اخرتاُع ن حسَّ كيف
حساب يف والحدود للدَّوال، البياني والتمثيل الديكارتي، اإلحداثي والنظام بالرموز،
اٍت منصَّ بمثابة كانت الرمزية األدوات هذه فإنَّ املقابل، ويف يسريًا. أمًرا وغريها التفاُضل
أوروبا يف ُمتواِضعة رياضية ثورة حدوث أنَّ واألرجح الرياضية، االسرتاتيجيات من لغريها
مصادفًة تكون أن ح امُلرجَّ غري ومن اإلطالق. عىل ُمصاَدفًة ليس الصفر، برقم معرفتها بعد
االبتكاراِت العرشي، األساس إىل تستند التي الرياضية والكتابة بالصفر املعرفُة تسبق أن
للظاهرة ر ُمصغَّ تمثيل هي بايون وجوه فإنَّ ثمَّ، ومن خمري. إمرباطورية يف امُلبكِّرة التقنيَة
نطاٍق عىل تتأثَّر دة، املعقَّ املادية الثقافة سيما ال الثقافة، أنَّ وهي إليها، نُشري التي األكرب
محدَّدة.12 ثقافية لتقاليٍد ُمنتًجا بَدورها، هي تكون والتي امُلبتكرة، العددية باألدوات واسع

الكتابة إىل عودة الرمزي: االبتكار صميم يف األعداد

بالد يف البرشي، التاريخ يف قليلة مرَّاٍت مدار عىل إال مستقلة، بصورٍة الكتابة ر تتطوَّ لم
ويف للجَدل).13 خاضع أمر (وهو مرص ويف الصني، ويف الوسطى، أمريكا ويف الرافدين،
بدرجٍة األعداد ِمحورها كان الكتابة من نماذج أقدَم أنَّ نجد األربعة، الثقافات هذه من كلٍّ
التي الكتابة، أنظمة ألقدم مناقشتنا يف الثاني الفصل يف النقطة هذه عىل أكَّْدنا وقد كبرية.
الواقع يف هي هناك، اكتُِشفت التي امِلسمارية األلواح من فالعديد الرافَدين؛ بالد يف ظهَرت
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بعد إال تَظهر لم امُلكتِملة بصورتها امِلسمارية الكتابة أنَّ ويبدو كمية. لبياناٍت ت سجالَّ
األقل. عىل معها بالتوازي أو العددية، الحسابات تسجيل أنظمة تطوير

التي الصينية، الكتابة عىل أيًضا يَنطبق أن يمكن ذلك أنَّ أيًضا لالهتمام امُلثري ومن
٣٠٠٠ عن يَزيد ما وهو الحاِكمة، تشانج ساللة عهد إىل منها األوىل النماذج تاريُخ يعود
عليها نُِقَشت قد عظام وهي العرافة، عظام عىل ًال ُمسجَّ النماذج هذه أقدم وكان عام.
الطيور وعدد األعداء، من جناء السُّ عدد مثل العنارص، بعض كميات تُحدِّد عددية رموز
مات السِّ إحدى أنَّ نجد ذلك، إىل إضافًة الوسطى، أمريكا ويف َصيدها. تمَّ التي والحيوانات
والنقاط. بالخطوط األعداد تمثيل هي املنطقة هذه نصوص أقدم يف املشرتكة األساسية
املنطقة هذه يف الكتابة من امُلبكِّرة األشكال هذه تكون ما وعادًة (4-2 الشكل (انظر
املعروفة األشكال أقدم أنَّ نجد مرص، يف وأخريًا بأخرى. أو بدرجٍة وعددية تقويمية أشكاًال
الواضح من السلع. كميات بشأن معلوماٍت عن تُعربِّ ما عادًة الهريوغليفية الكتابة من
الكتابة وليست الكتابة، من األوىل األشكال جميع يف مشرتكة ِسمة هي األرقام أنَّ إذن،
العالم أنحاء ُمختِلف يف ظهَرت التي القديمة الكتابة أشكال إنَّ فحسب. الرافَدين بالد يف
بالرموز الشبيهة ورسوماته القديم الحَجري العرص نُقوشات أنَّ مثلما األعداد، عىل تُركِّز
لبعض مناقشتنا يف الثاني الفصل يف هذا رأيْنا وقد األحيان. أغلب يف الكميَّات عىل تُركِّز
سولت ليتل يف امُلكتََشف الرَّنة غزال قْرن مثل الرسوَم البُرش عليها ل سجَّ التي األدوات
مجردة ليست رة املصوَّ األشكال هذه مثل إنَّ عام. ١٠٠٠ إىل تاريخه يعود الذي سربينج،
ُمماثلة وظيفًة تُؤدِّي كانت أنها الواضح ِمن لكن كالكتابة، الكافية بالدرجة اصطالحية أو

البُعد. ثنائية صورٍة يف األفكار عن للتعبري
املنطقية التفسريات ومن الكتابة. أنظمة جميع بدايات منذ موجودة فاألعداد إذن،
أنظمٍة وجود عىل رضورية مؤرشاٍت بمثابة تعمل املكتوبة، األعداد رموز أنَّ الحقيقة لهذه
يف املحوري الدور هذا مثل تؤدي فلماذا كذلك؛ األمر كان إن لكن اكتماًال. أكثر كتابية
الفصل يف سابًقا إليه أرشُت قد ُمحتمًال تفسريًا عليكم أعرض سوف الكتابة؟ ظهور
،III العدد مثل رومانيٍّا عدًدا تناوْلنا فإذا القديمة. الِعيص ألنظمة ُمناقشتي يف الثاني،
فالكلمة ذلك، من العكس وعىل واحًدا. عنًرصا خطٍّ كل يُمثِّل إذ مصور؛ بشكٍل يُمثَّل الذي
ن تتكوَّ اللذَين الرمَزين إنَّ إذ ًرا؛ مصوَّ ليس لكنه بسيًطا، مفهوًما تُمثِّل («و») et الالتينية
فعلية؛ مادية عالقة أي الكلمة، عنه تُعربِّ الذي املفهوم وبني بينهما تُوَجد ال الكلمة، منهما
سوبر أقول (فحني عنه. يُعربِّ ما III الرمز يُشِبه مثلما عنه، ان يُعربِّ ما يُشِبهان ال فهما
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قد النهاية ويف واحدة.) مباراة تُمثِّل رأسية عالمة كل فإنَّ املثال، سبيل عىل ،III بَاول
لم املثال، سبيل عىل ٧ للرقم التصويرية األصول فإنَّ ولهذا تصويًرا؛ أقلَّ األرقاُم تُصبح
مقارنًة البداية، يف أسهَل يكون املكتوبة العددية الرموز تطوير أنَّ ويبدو واضحة. تَُعد
عىل فيمكن واحد. إىل واحًدا املطابقة مفهوم بسبب األخرى؛ واألصوات املفاهيم برموز
خالل من الكبرية الكميات تمثيل ثم مفَردة، بخطوٍط امُلفَردة الكميات تمثيل املثال سبيل
الكميات زادت كلما التصويرية، املطابقة عىل تعتِمد التي األنظمة ويف الخطوط. هذه جمع
التصويرية مة السِّ فإنَّ ثمَّ ومن …)؛ إلخ زوايا، أو نقاًطا (أو أكثر خطوًطا ذلك استلَزم
عنٍرص كلِّ مطابقة مفهوم تمييز عىل ُقدرتنا عىل تَعتمد األرقام، من العديد يف الكامنة
يتعلَّق حني فطريًة تكون الُقدرة هذه فإنَّ السابقة، الفصول يف أكَّدنا ومثلما واحد. بعنٍرص
الكبرية. بالكميات األمر يتعلَّق حني اللغة خالل من وُمكتَسبًة الصغرية، بالكميات األمر
األصابع أنَّ مالحظة مع العددي، التفكري تطوير يف األصابع دور عىل أيًضا ركزت وقد
عىل الخطية العالمات َفْهم نستطيع إنَّنا الفرد. حياة يف للكميات َخطِّي تمثيٍل أول هي
هذه نرى ألنَّنا أكرب؛ بسهولٍة للكميات تمثيالٍت بِصفتها الخشب، أو الوَرق أو الِحجارة
أو مبارشًة الكميات تمثيل يمكن العوامل؛ هذه مِلثل ونتيجًة أيدينا. يف الخطيَة التمثيالِت
من نسبية بسهولٍة وذلك البُعد، ثنائية أشكاٍل من توليفاٍت طريق عن الصَور خالل من

األخرى.14 املفاهيم إىل بالنسبة يبدو ما عىل تنطبق ال اإلدراكية، الناحية
ُمرتابطة أسباٍب لثالثة نسبيٍّا بسهولٍة الكميات رموز كتابة يمكن أنه الواضح من إذن،
مجرَّدة؛ بصورٍة الكميات بعض تطابُق الستيعاب فطريٍّا ُمهيَّئون البرش أنَّ أولها األقل. عىل
من بسيطة بأنماٍط بعض مع بعضها تتطابَق أن يمكن األشياء أنَّ تلقائيٍّا نُدرك فنحن
إليه اإلشارة يمكن املجرَّد التطابق هذا أنَّ األسباب هذه وثاني مجرَّدة. لكنها التطابق
التي الرموز تتطلَّب ال يشء، كلِّ من فبالرغم لفظية. غري رموز باستخدام نسبية بسهولة
ذلك من العكس فعىل كبرية، بدرجٍة د ُمعقَّ نقٍش أو رسٍم أيَّ الكميات إىل لإلشارة تُستخَدم
جميع يف التوضيحية الصور خالل من تُكتَب األخرى للمفاهيم امُلبكِّرة التمثيالت كانت
مما أكربَ تعقيٍد درجَة يَستلِزم الرموز معظم رسُم كان فقد ثمَّ ومن الكتابة؛ أساليب
«صيد» أو «ماموث» كلمة تمثيُل كان املثال، سبيل عىل املكتوبة. األعداد رسم يستلزمه
خطية رموز بمثابة أصابعنا أنَّ األسباب هذه وثالث .III أو II أو I تمثيل من أصعَب
رموز بمثابة أصابعنا استخدام إنَّ الكميات. ملطابقة استخدامها يف نبدأ التي وهي طبيعية،
وبمرور ذلك. بعد األعداد لتمثيل أخرى خطية رموز استخداَم األرجح عىل ل سهَّ قد عددية،
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ثم تجريًدا، وأكثر ثابتة بمصطلحاٍت ذلك بعد األخرى الرموز هذه تسمية يمكن الوقت،
الِعيص. أنظمة يف امُلستخَدمة العالمات هذه من تدريجيٍّا الحقيقية األرقام تطوَّرت

من وغريها بالخطوط الكميات تمثيل يف الكامنة السهولة إنَّ القول فموجز إذن،
للكميات، األبعاد ثنائية للتمثيالت الطبيعيَّ األساَس هي تكون أن يمكن العالمات،
بإدراك ل يُعجِّ أن يمكن التمثيل من األخري النوع وهذا وتجريًدا. اكتماًال األكثِر بصورتها
من األقل، وعىل البُعد. ثنائية مجرَّدة صورٍة يف أيًضا هي تُمثَّل أن يمكن األخرى املفاهيم أنَّ
فيها عت اخُرتِ التي العالم، مستوى عىل األماكن من القليل العدد ذلك يف أنه نُدِرك أن املهم
موجودًة املكتوبة األرقام كانت تدريجيٍّا) ذلك كان وإن (حتى امُلكتملة بصورتها الكتابة
الزراعة تطوير يف رضوريًة األعداد كانت ومثلما امَلعنيَّة. الكتابة أنظمة نشأة بداية يف

وانتشارها.15 الكتابة اخرتاع يف أيًضا رضورية كانت أنها يبدو وانتشارها،
إىل األرجح عىل يعود الكتابة نشأة يف األعداد تْه أدَّ الذي املهم الدور فإنَّ وأخريًا،
أساسيًة وظائَف تؤدي فهي للغاية؛ عمليٌة األرقام أنَّ وهي أيًضا؛ بسيطة أخرى حقيقٍة
فالعديد املثال. سبيل عىل االقتصادية التعاُمالت ومنها البرشية، التفاعالت أنواع بعض يف
أو طَرَفني بني بالتجارة امَلعنيِّني الحسابات كاتبي أعمال هي املكتوبة، ت السجالَّ أوائل من
بعناية. السلع وتخزين التجارة، شبكات عىل اإلبقاء يَرسَّ قد الحسابات تسجيل إنَّ أكثر.
لنا أتاح مما وتسجيله، التقويم ُمتابعة من مكَّنَتْنا قد األرقام أنَّ أيًضا بذلك يتَِّصل ا وممَّ
للقيام رضورية األرقام إنَّ املحاصيل. وَجني الفصول بشأن دقيقة عات توقُّ إىل ل التوصُّ
إىل أصولها تتبُُّع يمكن مجتمعات (وهي بالسكان. العامرة املجتمعات أنشطة من بالعديد

األعداد.) تها َ يرسَّ التي الزراعية املمارسات
ومن العالم. حول الكتابة ظهور يف تأسيسيٍّا عنًرصا األعداد تَُعدُّ األسباب، هذه مِلثل
بعض عىل اعتمَدت قد الحديث، والطب والتصنيع الِعلمية الثورة أنَّ عموًما به امُلعرتَف
ساعَدت قد األعوام، بآالف املمارسات هذه وجود قبل وحتى املحدَّدة. الرياضية املمارسات
كيفية ويف البَرش، بها يَحيا التي الكيفية يف عميقة تغيرياٍت إحداث عىل اللفظية األعداُد

األفكار. عن للتعبري للرموز استخدامهم

خاتمة

بالد أطالل إىل أنجكور، يف الحَجرية املدن إىل املرصيني، قدماء بناها التي األهرامات من
الزراعية امُلجتمعات أنَّ وهي ُمشرتكة. ِسمٌة لنا تظهر القديمة، الوسطى وأمريكا الراِفَدين
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وجه عىل األرقام أو األعداد، عىل كبرية بدرجٍة اعتمَدت قد العظيمة، اآلثار هذه ابتكَرت التي
مذهلة بدرجٍة تُركِّز روها طوَّ التي الكتابية األنظمة من األوىل األشكال كانت وقد التحديد.
الهندسة من جديدة أشكاًال أتاحت قد األرقام هذه فإنَّ لذلك، ونتيجًة األعداد. تمثيل عىل
ِغرار عىل فاألرقام الثقافات؛ هذه فيها َرت تطوَّ كانت التي البيئات َت غريَّ التي والعمارة،
املمارسات من جديدة أنواع َرت تطوَّ ذلك وبعد الكميات. مع التعاُمل َلت سهَّ قد الصفر
يبدو كله ذلك وقبل األعداد. أنظمة عىل جديدًة ضغوطاٍت بدورها شكَلت قد التي الثقافية،
الزراعة، من محدَّدة أنواٍع ظهور يف للغاية ِمحوريًة كانت الدقيقة، اللفظية األعداد أنَّ
الثمار، وجمع الصيد عىل تَعتمد التي امُلعارصة السكانية الجماعات معظم أنَّ مثًال بدليل
وباختصار، صغري. عددي حدٍّ وذات الوظائف محدودة عددية أنظمٍة سوى يَستخدمون ال
جذرية تغيريات إحداث يف محوري دوٌر لهما كان املكتوبة، واألرقام املنطوقة األعداد فإنَّ
لالنقراض، امُلعرَّضة املعارصة الثقافات من العديد ويف األعوام. آالف منذ عدة ثقافاٍت يف

ُمشاِبهة. تغيرياٌت اليوَم تَحُدث
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ذلك. بعد اختفى ثم سيارتي، يف الخلفية الرؤية مرآة يف ظهر أن تيبُل جبل لبث ما
وبينما امُلتعرِّجة، الوديان عرب األفريقية اليابسة من الجنوبية األطراف عىل أسري كنُت
املياه من خليًجا وتحتِضن ستيلباي، ى تُسمَّ هادئة قرية وهي وجهتي، من أقرتب كنُت
إشارات كانت والهندي، الهادي امُلحيَطني بني الفاصل الجزء من رشًقا يقع الالَزَوْردية،
ظهرت أين نعِرف ال إنَّنا واإلنجليزية. األفريقية اللغة من مزيًجا الراديو وإعالنات الطريق
تكون أن امُلحتَمل فِمن املكان. ذلك من أقرتب أنني امُلحتَمل من لكن األوىل، للمرة األعداد
تَزداد ساحل وهو ستيلباي، من يُرى وْعٍر ساحٍل امتداد عىل هنا، بدأت قد األعداد قصة

البرشية. قصة يف ا ُمهمٍّ موقًعا باعتباره أهميته
سطح يُفتِّشون صات التخصُّ متعدِّدو اآلثار علماء كان األخريَين، الَعقَدين مدار عىل
صارت التي السابقة األسطح وكذلك الساحل، هذا من القريبة الكهوف بعض يف األرض
وكهف ستيلباي، غرب يقع الذي بلومبوس كهف الكهوف، هذه ومن األرض. تحت اآلن
البحث هذا أسفر وقد الرشق. إىل الكيلومرتات عرشات بُعد عىل يقع الذي بوينت بيناكل
من غريه مع البحث، هذا إنَّ للنظر. الفتٍة نتائَج عن املحلية املناطق هذه يف أُجِري الذي
الكيفية عىل جديًدا ضوءًا يُْلقي العاقل»، اإلنسان «نوع عىل أُجِريَت التي امُلبكرة الدِّراسات
هجرة سبقت التي األعوام آالف مدار عىل ق، التفوُّ بل البقاء من أسالفنا بها تَمكَّن التي
نوع من ليس الكهوف، هذه يف العلماء وجَده ما إنَّ أفريقيا. من العاقل» «اإلنسان نوع
من أيٌّ هناك فليس أفريقيا؛ يف القديم العرص آثار بِعلم العادة يف نربطه الذي امُلكتشفات
األسالف من أخرى أنواٍع ألي العظمي الهيكل من بقايا أي أو األسرتالوبيثسينات، عظام
جنوب يف أخرى أماكن يف اآلثار هذه مثل اكتُِشفت (وقد العاقل». «اإلنسان لنوع امُلحتَملني
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األفريقي واألخدود أولدوفاي مضيق مثل أفريقيا يف البعيدة األماكن من ذلك وغري أفريقيا،
البَرش، ألشباه ة هامَّ آثاٍر عىل بوينت وبيناكل بلومبوس كهَفْي يف العلماء يَعثُر لم العظيم.)
عن يُخربنا وجدوه ما أنَّ غري العظام. من وأجزاء برشية، ألسناٍن قديمة بقايا بعض فقط
ا ممَّ أكثر مثلنا، فون ويترصَّ يُشِبهوننا كانوا الذين نوِعنا أفراد وهم األقربني، أسالفنا حياة
الكهوف، هذه يف وجْدناها التي امُلكتشفات هذه عىل وبناءً عظمي. هيكٍل أيُّ به يُخِربنا قد
هذا عىل نشأ قد يكون ربما الحديثة، البرشية السلوكيات من اآلن نَُعدُّه مما الكثري فإنَّ

العددية. التقنيات باستخدام يتعلَّق ما السلوكيات هذه ومن الساحل.
ومثل العاملي. املناخ يف تغريُّ حَدث عام، ١٣٥٠٠٠ إىل ١٩٠٠٠٠ بني يرتاَوح ما فمنذ
فربما البرشية؛ مرسح أمال قد التغريُّ هذا أنَّ يبدو األقدم، املناخية ات التغريُّ من غريه
عام، مليون ١٩ من يقُرب ما قبل حَدث الذي ذلك مثل السابقة، املناخية التغريات كانت
سهول يف الَعيش إىل االنتقال إىل األنواع من أسالفنا اضُطرَّ إذ نوِعنا؛ نشأة يف محوريًة
«اإلنسان نوع عىل أثَّر فقد عنه، نتحدَّث الذي األحدث التغريُّ أما الغابات. من بدًال السافانا
أفريقيا؛ يف للعيش الصالحة املناطق يف حادٍّ نقٍص وجود يف تسبَّب إذ نفِسه؛ العاقل»
٧٥٠٠٠ فقبل ذلك، إىل إضافًة الغذاء. مصادر وندَرت جفاًفا، أكثَر القارة أصبحت فقد
ن تكوُّ إىل أدَّى ا ممَّ سومطرة، يف توبا بُركان يف عظيم بُركاني انفجار حَدث تقريبًا، عام
عدد تناُقص إىل أدَّى قد يكون ربما بركاني وشتاء الربكاني، الرماد من ضخمة سحابٍة
املناطق من اتخذوا قد البرش أنَّ القديم العرص آثار علم أدلَّة وتقرتح كبرية. بدرجٍة البرش
األطراف عىل املوجودة السواحل سيما وال الصعبة، الفرتات هذه خالل لهم مأًوى الساحلية
عىل يعود املأوى هذا اختيار يف السبب أنَّ الحديثة النتائج ح وتُوضِّ ألفريقيا. الجنوبية
بالتحديد ذلك وينطبق ما. حدٍّ إىل الغذاء بمصادر غنيٍّا كان الساحل هذا أنَّ إىل األرجح
القواقع مثل بسهولة، البحرية األغذية بها ر تتوفَّ كانت التي ألفريقيا، الجنوبية الحافة عىل
العيُش يُمِكنها التي والدرنات كاألبصال لحمية نباتات وهي األرضية، والنباتات البحرية
التي املواطن من العديد يف نسبيٍّا نادرة كانت الغذاء مصادر أنَّ من وبالرغم األرض. تحت
الكربوهيدرات بمصادر غنيَّة هنا األرض كانت فقد الوقت، ذلك يف البرش يسُكنها كان
يف اتَّضَحت امَلعنية، الحقبة تلك يف حدثَت التي والبيئية املناخية التجديدات إنَّ والربوتني.
لم مرحلٍة يف البرش، لحياة جيًدا مكانًا الساحل هذا كان فقد كبرية؛ بدرجٍة البقعة تلك

أفريقيا.1 يف للَعيش الصالحة األماكن من القليل سوى فيها يكن
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َقيد عىل يبَقْوا لم البرش فإنَّ بوينت، بيناكل كهف يف العلماء اكتشَفه ما عىل وبناءً
لقد عنها. نتحدَّث التي الفرتة تلك خالل املنطقة هذه يف ازدَهروا بل فَحْسب، هنا الحياة
هذا عىل البرش فيها عاش التي الفرتة خالل التِّقني االزدهار من نوًعا البرشية شهَدت
خالل أنه اآلن اآلثار علماء أوضح وقد تقريبًا. عام ١٧٠٠٠٠ قبل تبدأ والتي الساحل،
التي التقنيات من البُرش ن حسَّ بيناكل، كهوف فيها استُخِدمت التي األعوام آالف عرشات
األدوات أنَّ عىل أدلًة ن تتضمَّ الكهوف وهذه الحَجرية. أدواتهم مثل يَستخدمونها كانوا
األدوات. لُصنع دة معقَّ عملية وتلك صقلها، ثم النار يف الحجارة تسخني بعد تُصنَع كانت
جمود، من السابقة الفرتات يف الحَجرية األدوات ُصنع تقنيات به تميَّزت مما العكس وعىل
أنواٍع استخدام يف االبتكار من جذري معدَّل وجود عىل تدلُّ بيناكل كهف ُمكتشفات فإنَّ
وجود إىل تُشري التي اآلثار بعض توَجد ذلك، إىل إضافًة الحجرية. األدوات من جديدة
الجسم، طالء يف األرجح عىل تُستخَدم كانت حمراء صبغة مثل أخرى تقنية راٍت تطوُّ
تدلُّ املادة هذه من يَة امُلتبقِّ اآلثار إنَّ اليوم. السكانية الجماعات بعض لدى تُستخَدم مثلما
يفكرون كانوا البرش أنَّ أيًضا ح توضِّ لكنها الفرتة، هذه خالل تتقدَّم كانت التقنية أنَّ عىل
من امُلتبقيَة اآلثار فإنَّ ثمَّ ومن األجيال؛ عرب املادية التقنيات هذه وينقلون رمزية، بطُرٍق

اللغة.2 يمتلكون كانوا املنطقة لهذه القدماء السكان أنَّ إىل تُشري املادة هذه
أوضحت النرويج، يف ببريجن بجامعة اآلثار عالم ِهنشيلوود، كريستوفر بقيادة
آالف مدار عىل أيًضا بلومبوس كهف يستخدمون كانوا البرش أنَّ الدراسات من مجموعٌة
فرتٍة إىل الكهف يف املوجود الُفتات وينتمي األرجح. عىل عام ٣٠٠٠٠ تبلُغ لفرتٍة األعوام
هذه ن وتتضمَّ أكرب. بصورٍة البرشي اإلدراك تقدُّم عن تُعربِّ أدلَّة عىل يحتوي وهو أحدث،
هو األبرز الدليل يكون وربما اإلبَر. تُشِبه عظميًة وأدواٍت دقيقة حجريًة أدواٍت األدلُة
التي العنارص من وغريها الشحذ وأحجار الوعاء، تُشِبه التي البحر أذن أصداف وجود
بعنرص امُلمتلئة املعدن من الصبغة الستخراج املغرة معالجة يف ذلك قبل تُستخَدم كانت
لتصنيع ورشٍة بمثابة يُستخَدم كان بلومبوس كهف أنَّ يبدو األمر، حقيقة ويف الحديد.
واملغرة، العظام من منقوشة ِقطًعا األدواُت هذه ن وتتضمَّ ومعالجتها. األدوات مختِلف
أشهر وعىل املايض. يف عام و٧٠٠٠٠ عام ١٠٠٠٠٠ بني ترتاوح فرتٍة إىل تاريخها يعود
سنتيمرتات، ٦ طولها يبلُغ املغرة من قطعة وهي الكهف، يف املكتشفة القطع من قطعٍة
هذه عىل الخطوط تُشِبه التي امُلنتظمة العالمات من مجموعٍة وجود اآلثار علماء الحَظ
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وجه عىل نعرف ولْسنا البَرش. من فناٍن بيَِد عمًدا نُِقشت قد أنها يتَِّضح والتي القطعة،
تؤدي كانت أنها امُلحتَمل ِمن لكن العالمات، هذه تؤديه كانت الذي الغَرض ما التحديد
رمزية طبيعة ذات قطعٍة أقدَم القطعة هذه تكون وربما رمزية. ِشبه أو رمزية وظيفًة
يف التاريخ قبل ما أعداد وجود عىل األدلَّة من الكثري وجود إىل ونظًرا البرشية. تاريخ يف
من فهل عددية. وظيفًة تؤدي كانت العالمات هذه أنَّ امُلحتمل فمن العالم، أنحاء مختِلف
مثل ما، كميًة ل يُسجِّ كان املغرة، من القطعة هذه نَقَش الذي الفنان يكون أن املمكن
الفصل (راجع األعوام؟ من اآلالف بعرشات ذلك بعد إيشانجو عظمة نقشوا الذين هؤالء
عتمة يف األرجح عىل ضاعت قد القطعة لهذه الحقيقية الوظيفة أنَّ املؤِسف من الثاني)

األثري.3 السجلِّ
بمثابة استخَدموه الذين البرش أنَّ إىل تُشري بلومبوس، كهف يف أخرى أدلٌة وثمة
األعداد اخرتعوا قد يكونون فربما الكميات، لتسجيل طرًقا يَستخِدمون كانوا ربما ورشٍة
األصداف من العديد وجود املوقع هذا يف املميزة امُلكتشفات ومن األقل. عىل وِرثوها أو
«ناساريوس نوع من أصداٌف وهي الُقراد بأصداف أيًضا ى (وتُسمَّ املثقوبة البحرية
َصدفة. عْرشة واثنتَي أصداٍف خمس من تتكوَّن صغرية مجموعاٍت يف كروسيانوس»)
تُستخَدم كانت واحًدا، سنتيمرتًا منها الواحدة طول يبلغ التي األصداف هذه أنَّ ويبدو
ربط من األفراد مكَّنَت قد البرش، صنَعها التي املنتظمة فالثقوب الشخصية. الزينة يف
تماًما يحُدث مثلما الزينة، أنواع من آخر نوٍع أي أو عقٍد هيئة عىل مًعا األصداف هذه
األصداف هذه بعض أنَّ نُالِحظ أن امُلهم ومن الحايل. العرص يف الثقافات من العديد يف
واليوم األعوام. من اآلالف هذه قبل حتى الكهف، بها يقع التي املنطقة يف أصليٍّا يكن لم
وِمن بلومبوس.4 من كيلومرتًا ٢٠ بُعد عىل األنهار َمصبَّات يف إالَّ األصداف هذه توَجد ال
لهذه عظيًما تقديًرا يُِكنُّون كانوا املنطقة هذه يف يعيشون كانوا الذين البرش أنَّ يبدو ثَمَّ
أو عليها، للعثور األقدام عىل سريًا الطويلة املسافة لهذه السفر إىل دفَعهم مما األصداف؛
دليل هو إذن، بلومبوس كهف يف نراه ما إنَّ األخرى. الشعوب مع يُقايضونها كانوا ربما

عظيمة. قيمة لها نسبيٍّا ُمتشابهة صغرية ألدواٍت القديم االستخدام عىل
ضغوًطا واَجهوا قد الكهف من بالُقرب عاشوا الذين البرش يكون أن امُلحتَمل ِمن
ضغوٌط أساسية بصفٍة إنها أي رمزي، بشكٍل الكميات لتسجيل طرًقا يَخرتعوا ألن قوية
أخرى سلٍع ملقايضة أو الثمينة، األصداف هذه لتسجيل ذلك كان وربما األعداد، الخرتاع
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درجة إىل الباِحثني بعض تمادى وقد األمَرين. لِكال ربما أو عليها، الحصول مقابل يف
(أي للكميات رمزية تمثيالت بالفعل هي الصغرية األصداف هذه أنَّ اقرتحوا قد أنهم
التي االستنتاجات تكون أن نرجو فمثلما ذلك، من بالرغم أعداًدا). نفُسها هي كانت إنها
هي كانت األصداف، هذه ال األصابع أنَّ فاألرجح وضَحت، قد الكتاب هذا يف تناولناها
األعداد. من شكٍل أوَل تُمثِّل كانت التي هي إنها أي للكميات؛ الدقيق التمثيل يف األوىل األداَة
الفصل يف املؤثِّرة أعمالها ناقْشنا (التي كاري سوزان املرموقة النفس عاملة تُشري ومثلما
عام، ١٠٠٠٠٠ إىل الخرز تاريخ يعود «ربما األدوات: هذه ألهمية مناقشتها يف السادس)
هي األصابع تكون األحيان، معظم ففي األعوام.»5 ماليني إىل يعود األصابع تاريخ لكن
تمثيًال حينها تُمثَّل أعداًدا، بصفتها تُستخَدم ما وكثريًا للكميات، الدقيق التمييز إىل املدخَل
امُلنفِصلة الصغرية القطع هذه مثُل تكون أن امُلحتَمل من يَظل ذلك، من بالرغم لفظيٍّا.
تحديد يف «يرغبوا» أن إىل تاريخهم من ما مرحلٍة يف البَرش دفَعت قد الثمينة، القيمة ذات
من يتمكَّنوا لكي أصابعهم إىل احتاجوا وإن حتى تقريبية، غري بطُرٍق األشياء، كميات
بلومبوس كهف يف عاشوا الذين البرش واجَهها التي الضغوطات تكون ربما بذلك. القيام
األعداد، وجود إىل جديدة حاجًة خلَقت قد الخرز، من الالمعة الحبَّات هذه كمية لتحديد

منتظمة. وبصورٍة ٍة بدقَّ الكميات بني للتمييز جديدة رغبة
فيه استُخِدَمت قد مكاٍن أول الدقة، وجه عىل نُحدد أن نستطيع ال أنَّنا من وبالرغم
املناطق هذه يف عاشوا الذين فالبرش منطقية؛ تبدو اآلن نرُسمها التي الصورة فإنَّ األعداد،
الرمزي التمثيل يُماِرسون كانوا وربما ولُغة، مادية حضارًة يَمتلكون كانوا الساحلية،
أنهم ح املرجَّ ومن ثمينة، صغريًة ِسَلًعا يمتلكون كانوا ذلك، إىل إضافًة أيًضا. البُعد ثُنائيَّ
الحصول أجل من قطُعها عليهم كان التي املسافة طول إىل نظًرا عدِّها؛ يف يَرغبون كانوا
امُلستبَعد. باألمر ليس لألعداد استخدامهم فإنَّ الحقائق، هذه ضوء ويف القطع. هذه عىل
وصَلْت أم هنا، األعداد عت اخُرتِ فهل بالفعل، الحاَل هو كان ذلك أنَّ للحظٍة لنفرتض لكن
وذلك الساحل، هذا امتداد عىل ر التطوُّ يف التقنية بها بدأَت التي للوترية َوفًقا هنا؟ إىل
عىل ُممكٌن األول السيناريو فإنَّ بيناكل، كهف يف العلماء وجَدها التي امُلكتَشفات عىل ِبناءً
هذا امتداد عىل هنا، والعددية اللُّغوية مهاراتهم صَقلوا قد البَرش يكون ربما تقدير. أقل
دوًرا بَدوره أدَّى قد الصقُل هذا يكون وربما أفريقيا. جنوب من أخرى أماكَن ويف الساحل
يف شكَّ وال األخرى. امُلتنوِّعة البيئات من ذلك غري عىل التكيُّف عىل البَرش ُقدرة يف ِمحوريٍّا
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بلومبوس كهَفي يف املدفونة األدوات يف غامض نحٍو عىل يتَِّضح الذي اللغة، استخدام أنَّ
جماعات. يف القارة من الهجرة ثُمَّ أفريقيا، غزو من ذلك بعد مكَّننا قد بوينت، وبيناكل

املؤلِّف. التقاط من الصورة أفريقيا. جنوب بلومبوس، كهف بجوار املوجود الساحل :1-10 شكل

البرشي، التاريخ يف ا مهمٍّ دوًرا لِعب قد أنه يبدو الذي الساحل إىل وصلُت عندما
لم الصخور هذه إنَّ (1-10 الشكل (انظر الصخور. من له حْرص ال بعدٍد مليئًا وجدتُه
العصور حلول أثر من ما بدرجٍة يتحرَّك نفَسه الساحل إنَّ إذ الوقت؛ طوال ساحليًة تُكن
بالُقرب اآلن نراه الذي مكانها يف استقرَّت عام، ١٠٠٠٠٠ منذ أنها غري وذَهابها، الجليدية
ُصنع من هي وكأنما تقريبًا، الشكل ب مكعَّ الصخور هذه معظم بلومبوس. كهف من
الشكل بهذا رتَّبَها قد ُمنتِشيًا ِمعماريٍّا أنَّ يَعني فهذا كذلك؛ األمر كان إن لكن البرش،
هذه يتسلَّقون كانوا الذين املنطقة ُسكَّان أتذكَّر فوَقها، أخطو وإذ بعضها. بجوار املائل
الشاطئ، هذا عىل هنا األعوام. آالف من العرشات هذه كل قبل حوَلها وفيما الصخور
فإنَّ أعم، وبصورٍة البحرية، للمأكوالت تذوَُّقهم اكتشفوا إذ املوت من أنفسهم البَرش أنقذ
األماكن من وغريها القريبة، الكهوف ويف الصخور، هذه عىل البَرش اتَّخذها التي القرارات
االنقراض. من نوَعنا أنقذَت قد تكون قد أنها امُلحتمل من املنطقة، هذه يف املوجودة
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األوقات خالل البقاء يف استمراَرنا يبدو ما عىل َلت سهَّ قد القرارات هذه أنَّ يف شكَّ وال
ذلك. بعد القارة خارج َعنا تَوسُّ ثَمَّ ومن العسرية؛

عىل تدلُّ التي امُلتناثرة، الظرفية األدلَّة بعض نجد الصخور، هذه بني وفيما
أدلة بأنها نُِقرَّ أن وعلينا األعداد. لتطوير واَجهوها قد أسالُفنا كان التي الضغوطات
العنيدة األمواج تلك ابتلَعتْها قد الصخور هذه بني تَقبع مبارشة غري إشارًة لكنَّ ضعيفة،
بدرجٍة موزَّعًة البيضاء واألصداف امُلحزَّز الُخزامى نبات وجود وهي الزمن، مرور مع
تَحتوي كانت التي والرخويات األصداف هذه ِمثل أنَّ اآلن نعِرف ونحن االنتظام. من
اآلالف هذه كل قبل ذلك عليه كان الذي بالقدر ُممِكنًا عليها الحصول يزال ال التي عليها،
خيًطا أيًضا كانت وقد القْحط. أوقات خالل البَرش لبقاء رضوريًة كانت قد األعوام، من
هذه مِلثل األصلية القيمُة تكون أن امُلحتَمل فمن املحلية. املادية الحضارة نسيج يف ا مهمٍّ
وْضع يمكن أنه أدرَكْت فربما عدِّها؛ إىل البَرش نساء إحدى دفَعت قد التي هي األصداف
أو وُمتناِظرة، ة مصطفَّ يَديها أصابع ترى مثلما بعضها، بُمحاذاة ة ُمصطفَّ األصداف هذه
صدفة كل الواحدة، اليد أصابع مع أصداٍف خمس مطابقُة يمكن أنه مبارشة أدرَكت ربما
تتحدَّث بدأت حني لفظيٍّا الواقع يف اإلدراك هذا تَمثَّل وربما األصابع. من إصبٍع ُمقابل
عليها ذلك، بعد كثريًا أسهَل اإلدراك هذا إىل ل التوصُّ أصبَح وربما األصداف. من «يد» عن
أو األصداف، من «يد» مفهوم عىل تدرَّبوا الذين السكانية الجماعة أفراد من غريها وعىل
األرجح االحتمال فإنَّ املرحلة، هذه يف لكن بالطبع، نَعلم ال ونحن أخرى. عنارص من «يد»

األعداد. استخدام يف البرش فيه بدأ قد مكاٍن أول هو املكان هذا أنَّ هو
هو كان التاريخ، من ُمعينة لحظة يف ما، مكاٍن يف ما شخًصا أنَّ هو نعرفه ما إنَّ
ذلك، من بالرغم التحديد. وجه عىل أشياء خمسة وجوَد مجرَّدة بصورٍة يُدِرك شخٍص أوَل
من العديد مدار عىل شك، بال حَدث قد األعداد، أنظمة الخرتاع الرضوري اإلدراك هذا فإنَّ
األرجح عىل الزمن مع ضاع وقد الثقافية. السالالت من العديد ويف مستقلة، بُصَور املرَّات
األخرى، الحاالت بعض يف رمزيٍّا د تجسَّ قد امُلتقلِّب اإلدراك هذا أنَّ غري الحاالت، معظم يف
عقول إىل ذلك بعد الكلمة هذه انتقلت وقد كلمة. يف ده تَجسُّ خالل من حقيقيٍّا وأصبح
مفردات مخرتعي أول أنَّ من وبالرغم جديدة. بطُرٍق املفهوم هذا عىل اعتمَدت قد أخرى
كانت التشكُّل حديثَة اإلدراكيَة أدواتهم فإنَّ الحقيقة، هذه يُدِركوا لم «خمسة» مثل األعداد

ما. يوٍم يف البرشية الثقافات مسرية ستُغريِّ
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واأللوهية األعداد

مجتمع من الكبرية املجتمعات يف يتَِّضح الذي وسنواتنا، أيامنا بأعداد الدائم انشغالنا إنَّ
يعود التي الزراعية، املمارسات من جزئيٍّا يَنبُع الحديث، األمريكي املجتمع إىل القديم املايا
عىل يعتمد إعاشة نَمط إىل ل التحوُّ إنَّ العددية. األنظمة ابتكار إىل وجودها يف السبب
البرشية: الخربة يف حميميًَّة األكثر ات التغريُّ من أخرى ألنواٍع البدايَة هو أيًضا كان الزراعة،
وأنا الَكون. يف بمكاننا أيًضا تُخِربنا بل فحْسب، أعمارنا عدِّ بكيفية تُخِربنا ال ات تغريُّ إنها
تتبُّع عىل االعتماد إىل أكرب حاجٌة عنهما نتَج قد والزراعة األعداد أنَّ حقيقة إىل هنا أُشري ال
بالفضاء، وعٍي تشكُّل إىل املطاف نهاية يف أدَّى مما ذلك، وغري السنة وفصول النجوم
الجزء أنَّ من وبالرغم البرش. حول يتمرَكز ال والذي فيه، نعيش الذي الكون وتقدير
ظَهر الذي الدينية، الدوائر من الجديد النوع إىل هنا أُشري فأنا شك، بال حقيقيٌّ األخري

دة. ُمعقَّ عددية أنظمٍة وجود بعد
من األعداد. ظهور إىل روحية داللٍة أي نَعُزَو أن اليشء بعَض امُلبالغة من يبدو ربما
بْرصف والروحانية، الدينية املعتقدات أشكال من ما بشكٍل تؤمن الشعوب جميع أنَّ املؤكد
أكثر هنا نقِصده الذي امَلغزى أنَّ غري تستخِدمها؛ التي العددية األنظمة نوع عن النظر
أنَّ من بالرغم واألنثروبولوجي: األثري السجل يف األدلة من يؤيده ا ممَّ الكثري وله ة، دقَّ
تكاد أو عاملية أمور هي الرُّوحانية أشكال من وغريها الروحية، وامُلمارسات الخلق، أساطري
السالالت من نسبيٍّا قليل عدٍد عىل تقتِرص النطاق، واسعُة الهرمية يانات فالدِّ كذلك، تكون
كاإلسالم التوحيدية، الديانات فيها بما الديانات هذه فإنَّ ذلك، إىل إضافًة الثقافية.
الهندوسية مثل العالم يف الرئيسة الديانات من أيًضا العديد وغريها واليهودية، واملسيحية
لم أنها ذلك من واألهم طويلة. بفرتٍة الزراعة ظهور بعد ظهَرت قد والبوذية، والشنتوية
حياتهم نَمط بسبب أكرب، وُمستوطنات مجموعاٍت يف يعيشون البرش بدأ أن بعد إال تظَهر
نوُعنا عاش عام، ١٠٠٠٠٠ عىل تَزيد التي وجودنا مدَّة من األكرب الجزء مدار فعىل الزراعي.
تقريبًا، عام ١٠٠٠٠ ومنذ بلومبوس. كهف مثل أماكن يف قبائل أو صغرية مجموعاٍت يف
إمرباطوريات أو زعاماٍت وتكوين االحتشاد يف بَدأْنا املاضية، القليلة األلفيَّات يف سيما ال
اقرتحت قد ًرا ومؤخَّ األحيان. أغلب يف مراكزها يف حرضية مناطق تأسيس مع أكرب،
قد الهَرمية، الحكومات ر كتطوُّ الهرمية، الرئيسة الديانات ر تطوُّ أنَّ الباحثني من مجموعٌة
الوجيهة الفرضية هذه أنَّ اآلن إىل افرتْضنا وإذا األماكن. هذه مثل يف البرش تكتُّل من نبع
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املطاف نهاية يف أدَّى قد دة، امُلعقَّ العددية األنظمة اخرتاع أنَّ إىل سيُشري هذا فإنَّ صحيحة،
العالم، يف البَرش َدور بشأن جديدة نظٍر وجهاٍت تكوين إىل الزراعة، تيسري خالل من
ذلك من أبعَد إىل نذهب أن ويُمِكننا عليها. وما األرض نشأة بشأن جديدة آراءٍ وظهور
يرى ِمثلما أو آلهة. أو إلٍه اخرتاع يف محوريٍّا أمًرا كان العددية األنظمة ظهور إنَّ فنقول
آلهة. أو إلٍه بوجود الدقيق اإلدراك إىل البرش ل توصُّ إىل أدَّى قد األعداد ر تطوُّ فإنَّ البعض،
تُنِتج كانت األكرب السكانية املجتمعات بأنَّ القائل الزَّعم عىل يقوم االفرتاض هذا إنَّ
إذن السبب ما دينية. إيمانيًة التقاليُد هذه تكون ما وعادًة ُمعينة، ألسباٍب جديدة؛ تقاليد
عريضة، خطوٍط يف إله؟ بوجود اإليمان إىل اتَّجَهت قد األكرب السكانية الجماعات أنَّ يف
املنظِّمة ينية الدِّ امُلعتقدات التايل: املنوال عىل جَرت قد األسباب أنَّ املعنيَّة الفرضية تقرتح
املجموعات حاجة عن نتَجت األخالق، باتباع تُلِزم دين رجال وفئات آلهًة ن تتضمَّ التي
عدد زاد أن وبعد واإليثار. امُلشرتكة األخالق خالل من التعاون إىل البَرش من الكبرية
األفراد عىل كان ، تحرضُّ من بها يرتبط وما الزراعية املراكز ظهور بعد للحضارات امُلنتمني
ال الذين الكثريون ومنهم اآلخرين، البرش من كبري عدٍد يف امُلشرتكة الثقة عىل يَعتمدوا أن
كالقبائل الصغرية املجموعات يف الحال عليه كان ما عكس عىل قرابة، بِصلِة لهم يَمتُّون
هذه أرادت إذا رضوريٍّا أمًرا الحضارات داخَل امُلشرتكة الثقة هذه كانت وقد والعشائر.
ذلك، من العكس وعىل الحجم. يف تُقاِربها التي األفراد مجموعات عىل تتفوَّق أن املجموعات
العشائر يف األحوال معظم ويف صغرية، تزال) (وال كانت والعشائر القبائل مجموعات فإنَّ
جميع وبني أفرادها معظم بني قرابة ِصلة توَجد الثمار، وجمع الصيد عىل تعتِمد التي
الطبيعية فالدوافع إذن، معظمهم. أو الثقافة، نفس إىل ينتمون الذين اآلخرين األفراد
إىل فنظًرا الصغرية؛ السكانية الجماعات حالة يف وضوًحا أكثر األفراد، بني والتعاون للثقة
دوافع نفهم أن األسهل فمن لجيناته، الفرد حماية أساس عىل يقوم الطبيعي االنتقاء أنَّ
ما لكن والقبائل. كالعشائر الصغرية املجموعات يف املجموعة، داخل والتضحية اإليثار
تَرِبطهم ال والذين كثريًا، األكرب السكانية املجموعات يف يَعيشون الذين البرش يَدفع قد الذي
مع التعاون إىل تمييزها، يمكن وراثية ِصلٌة يوميٍّا معهم يتواَصلون الذين األفراد بمعظم
ُغرباء ألفراٍد خريٌ فيه بما ون يَهتمُّ قد ملاذا ثقافتهم؟ إىل ينتمون الذين اآلخرين األفراد هؤالء
عنها، نتحدَّث التي للفرضية وفًقا باستمرار؟ تعاُونية أفعاٍل أداء خالل من تماًما، عنهم
فإنه رشيف، وعظيم نورنزيان أرا النفس عاِلَمي مثل الباحثني من عدٌد يؤيدها والتي
بني املنافسة بسبب الكبرية الثقافات تتفكَّك ال حتى اجتماعية آليٍة ر تطوُّ من بدَّ ال كان
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االجتماعية اآلليَّات ومن اآلخرين. عمل ثمرَة األفراد من العديُد يَستنِزف ال وحتى أفرادها،
أخالٍق إىل يَستِند الذي املنظِّم الدين املجتمع، نحو اإليجابي التعاوني السلوك تُعزِّز التي
وربما األخالق. هذه مِلثل مخالفٍة من يُقرتَف ما معرفة تستطيع الِعلم كلية وآلهة مشرتكة
حفظ إىل تلقائيٍّا أدَّى قد إله وجود عىل املرتِكزة الديانات هذه مِلثل التدريجي ر التطوُّ كان
خالل من وبقائها الحضارات نجاح يف مفيدًة كانت التي التعاونية والسلوكيات النظام
السكانية الجماعات إنَّ نقول أن يُمكننا أخرى، وبعبارٍة باآلخرين. االجتماعي االهتمام
سيَقلُّ بقائها احتمال كان آلهة، أو إلٍه حول تتمركز أخالقيًة دياناٍت تبنَّت التي الكبرية
بدرجٍة (وتتَِّسم الغرباء مع بالتعاون تتَِّسم ال كبرية أخرى مجموعاٍت مع املواجهة عند
وجود بسبب أفرادها بني فيما بالتعاون تتَِّسم لكنها الغرباء) تجاه للدماء التعطُّش من

السكانية. الجماعة أفراد من أقربائهم غري مع التعاون عليهم يَفرض ديٍن
من للعديد حديثة َمْسحية دراسٍة إىل الرؤيُة هذه ته تلقَّ الذي الدعم بعض يستِند
فثمة املعارصة، املجتمعات من ١٨٦ عىل أُجِريَت التي الدراسة لهذه وَوفًقا العالم. ثقافات
تتبع الثقافة هذه تكون أن واحتمالية ُمعيَّنة، ثقافة يف السكان حجم بني قوي ارتباٌط
ليست الطَّْردية العالقة وهذه األفراد. بأخالق يُعنَى آلهة) (أو إله حول تتمركز ديانًة
األمر أما الصحيح. االتجاه يف يَسري التفسري هذا أنَّ إىل تُشري لكنها بالطبع، حاسمًة
ٌه توجُّ هو آلهة) (أو إلٍه حول تتمركز التي الكبرية الهَرمية الديانات ظهور أنَّ فهو الواضح
امُلتأثِّرة الزراعية الثورة بعد ُه التوجُّ هذا ظَهر فقد ذلك، إىل إضافة كبرية. بدرجٍة حديث
بعد امَلعنيَّة األديان بها َرت تطوَّ التي املناطق يف السكان عدد زيادة أتاحت التي باألعداد،
موقعهم بشأن البرش من الكثريين رؤيَة بدورها َت غريَّ قد «الجديدة» الديانات وهذه ذلك.
وبسبب الغاية. بوجود ُمميَّز بحسٍّ وأشبَعتْهم العالم، بشأن رؤيتهم ت وغريَّ الكون، يف
أنهم عىل أنفَسهم يَرون البرش من الكثريون أصبح األحداث، اتَّخذَته الذي املنحى هذا
أدَّى قد دة، امُلعقَّ العددية األنظمة ر تطوُّ فإنَّ ثمَّ، ومن امُلميزة. اآللهة) (أو اإلله مخلوقات
تقدير.6 أقل عىل مبارشة غري بصورٍة ذلك كان وإن ألرواحهم، البرش َفهم تغيري يف دوًرا

اجتماعية داللة ذات أعداد

إلهية؛ وصايا َعْرش عليها منقوًشا كان الحَجرية، بألواحه سيناء جبل من موىس هبط حني
الوصايا، بهذه تُِقرُّ التي يانات الدِّ إحدى أتباع من تكن لم إذا وحتى العرش. الوصايا هي
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تَعرف فأنت جميًعا، ِذكرها عىل قادًرا تكون ال قد أنك من وبالرغم بوجودها. تَدري فأنت
كان دينية وصايا عرش من أكثَر هناك بأنَّ شكَّ ال عرشة؟ هي فلماذا وصايا. عرش أنها
قبل تحديًدا، األوسط الرشق الة رحَّ من مجموعٍة عىل أو البرشية، عىل تُلقى أن املمكن من
البرش من العديد يتبنَّاها أن يمكن كان عرشة حاديَة وصيٌة هي ها عام. ألَفْي عىل يَزيد ما
تكن لم الوصية، هذه بمثل موىس نزل إذا أنه نتخيَّل أن يُمكننا تُعذِّب.» «ال جدال: دون
سيُؤيِّدون كانوا الحايلِّ الوقت يف البرش من كثريًا فإنَّ ذلك، عىل وعالوًة بلبلة. أيَّ لتُحِدث
«الوصايا البالغي. ِثقلها من بعًضا ستفقد كانت القائمة أنَّ غري املفقودة. الوصية هذه
وصية، عرشة بإحدى نزل قد موىس كان لو ساخر. بإلٍه تَِيش وكأنها عرشة» اإلحدى
وجود لكنَّ ذاتها، حدِّ يف َعْرشة الحادية الوصية هذه عىل ِليَعرتضوا قومه يكن لم ربما
تعلُّم كان وربما غريبًا. أمًرا للبعض ستَبدو كانت التحديد، وجه عىل وصية عرشة إحدى
أنهم لو مما اْلتباًسا، أكثر سيُصبح ينية، الدِّ السياقات يف عرشة اإلحدى للوصايا األطفال
املنطقي ومن اكتماًال، األعداد أكثر هو عَرشة العدد إنَّ عرشة. امُلقدَّس العدد يتعلَّمون كانوا
من مجموعاٍت يف حياتنا، تحكم التي القواعد ُمعظُم تَِرد أن األشخاص من للعديد ا جدٍّ
التقاليد من العديد يف روحية داللة له عرشة العدد أنَّ أيًضا لالهتمام امُلثري ومن عَرشة.
العرش والصفات السيخية، يف العرشة والجورو العرش، فيشنو دات تجسُّ املختلفة: الدينية
وربما يبدو. ما عىل عَرضيٍّا ليس عرشة، للعدد امُلتكرِّر التأثري وهذا وغريها. القبالة، يف
نظًرا خاصة، واجتماعية روحية داللًة عرشة للعدد أنَّ نجد حني نندهش أن علينا ليس
أصبح قد الداللة لهذه النهائيَّ الدافع إنَّ العددية. األنظمة يف االنتشار واسِع تأثريه إىل
ذلك ينطبق وإنما عرشة، من مجموعاٍت يف تَِرد اإللهية املفاهيم أنَّ األمر ليس اآلن: واضًحا
أصابعنا، عليه توَجد الذي الشكل هذا أنَّ يَرون البعض أنَّ فيه شكَّ ال (ومما أصابعنا. عىل

ذاته.)7 حدِّ يف إلهيٌّ هو
هي تكون ما غالبًا الدينية، النصوص يف ُمعينة بداللٍة تتميَّز التي األخرى األعداد إنَّ
دوٌر «أربعني» للعدد املثال، سبيل فعىل عرشة. عىل قسمتُها ويَسُهل وتامة، بسيطًة أيًضا
يسوع وتجوَّل يوًما، ٤٠ نوح طوفان استمرَّ فقد املسيحي؛ اليهودي التقليد يف للغاية ُمهم
يوًما، ٤٠ إلياس وصام سيناء، جبل عىل يوًما ٤٠ موىس وقىض يوًما، ٤٠ الصحراء يف

ذلك.8 وغري َصْلبه، من يوًما ٤٠ بعد يسوع ونَزل
مميزة داللة لها يكون التي امُلقدَّسة، األعداد يف لألصابع الواضح االنحياز إىل وإضافًة
تداُخل وهي األمر، بهذا ترتبط أخرى ظاهرًة هنا نَشهد فإننا الدينية، التقاليد بعض يف
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العالم، يف الرئيسة الديانات يف امُلقدَّسة األعداد عىل ذلك ينطبق الروحانية. مع األعداد
الصينية التقاليد فبعض سابًقا؛ ذكرناه ما جانب إىل املنتِرشة الروحية التقاليد من وغريها
أعداًدا أنَّ التنجيم ِعلم أنصاُر ويرى مشئومة، أو ميمونة أنها عىل ُمعينة أعداًدا ترى

كَليهما. أو محددة، شخصية أو روحية ِسماٍت عىل تدلُّ ُمحدَّدة
العيش نَمط ظهوُر أدَّى سابًقا، أْرشنا فمثلما منتظمة؛ حلقٍة يف تدور األعراف هذه إن
نشأة إىل بدوره أدَّى الذي األمر السكان، عدد زيادة إىل واالستقرار الزراعة عىل يعتمد الذي
أسهمت قد األعداد أنظمة أنَّ إىل ونظًرا واألخالقية. اإليمانية العقائدية األنظمة من العديد
امُلمارسات نشأة عن تقدير، أقل عىل جزئيٍّا مسئولة فهي الزراعية، املمارسة تشكيل يف
هذا ويُعدُّ ُمحدَّدة. أعداٍد عىل ودينية روحية داللة بَدورها أْضَفت التي والروحية، الدينية
التي امُلشرتك، ر للتطوُّ العامة للقصة األساسية مات السِّ من الثقافية، االستجابة من النَمط
التجِربة يف العدِّ وممارسة األعداد أثََّرت فقد متعدِّدة؛ نقاٍط يف الِكتاب هذا إليها يُشري
اعتماد كيفية بشأن جديدة ضغوطاٌت التأثري هذا عن نتج وقد جوهريٍّا، تأثريًا البرشية
إضفاء الضغوطات هذه نَت تضمَّ وقد عليها. يعتمدون درجٍة أي وإىل األعداد، عىل البرش

األعداد. عىل روحية داللٍة
اآلثار أحد إال هو ما األعداد، عىل واجتماعية روحية دالالٍت إضفاء أنَّ البعُض يرى قد
تَكتسب األعداد أنَّ يف نُجاِدل أن يُمكننا ذلك، من بالرغم الِعلم. قبل ما لعصور الطريفة
الحاالت بعض يف تفكرٍي دون ُمرتبطًة أصبَحت إذ مىض؛ وقٍت أيِّ من أكثر داللًة اآلن
التقدُّم تشكيل يف كبريًا دوًرا الرياضيَّات أدَّت املطاف نهاية ففي الِعلمية؛ باالكتشافات
يُدِركون األشخاص ومعظم املاضية. القليلة القرون مدار عىل حَدث الذي الكبري العلمي
واملنهجية كمية. صورٍة يف عادًة تُطَرح التي النتائج أساس عىل يقوم الحديث العلم أنَّ
مؤدٍّ طريٍق ألي االنطالق نقطُة أنها عىل تُرى الرياضيات، أنواع بمختِلف امُلرتبطة العلمية
يمكنهم الالأدريني، أو امُللِحدين من الِعلم أنصار فإنَّ الجانب، ذلك ومن أعىل. حقيقٍة إىل
عن خارجية حقائُق أنها عىل معها يتعاملون إذ روحانية؛ أهميًة األعداد عىل يُْضفوا أن
تُمثِّلها التي الكميات أنَّ من بالرغم جديدة. لحقائق اكتشافاٍت نحَو تُرِشدنا والجسد العقل
اخرتاعنا هي الكميات لهذه الرمزيَة التمثيالِت فإنَّ عقولنا، خارج توَجد أن يمكن األعداد
من نوع عىل الِعلمية املمارسات وتعتمد عقولنا. عن تماًما ُمنفِصلًة ليست فهي الخاص؛
املجتمعات من العديد ففي الترشيحية؛ طبيعتنا إىل تستِند التي االخرتاعات هذه َرْوَحنة
إذا ما تحديد عىل تُساعدنا فهي املعرفة؛ نظرية يف للغاية رضوريًة األعداد تَُعدُّ الحديثة
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بأنواٍع يُِمدُّها الجديدة للُمعتقدات العددي والوصف ال. أم ُمربًَّرا، اعتقاًدا األمور أحد كان
فإنَّ للغاية، قديٌم الكون أنَّ الكونيَّات علماء أخَربَنا إذا املثال، سبيل فعىل املعنى. من خاصة
هذا فإنَّ عام، مليار ١٣ عىل يَزيد الكون ُعمر أنَّ أخربونا إذا لكن لنا، شيئًا يَعني قد هذا
املقياس ذلك مثل ر تصوُّ عىل ُقدرتنا عن النظر بْرصف لنا، بالنسبة بكثرٍي أكثر يَعني قد

فعلية. حقائَق بِصفتها لها تقبُّلنا يَزيد باألعداد، املالحظات تُوَصف أن ففور الزمني؛
املعرفة بنظرية امُلتعلِّق العامِّ الجانب ذلك من اجتماعية قيمًة تَكتسب ال األعداد أن إال
السياقات بعض يف روحانية ِشبه اجتماعية بداللٍة تتحىلَّ األعداد بعُض تزال فال فَحْسب؛
فيما جليٍّا يتَِّضح ذلك ولعلَّ الكثريون. يُالِحظه مما عشوائيًة أكثر داللة وهي الدينية، غري
األعداد بعض أنَّ ح تُوضِّ ألنها للغاية؛ ُمدهشة القيم وهذه الداللية. الِقيَم باسم يُعَرف
مما املجتمع، عليها يُصدِّق قيمًة تتَِّخذ ُروحانية، وال دينية ال سياقاٍت يف تَِرد التي امُلحدَّدة
يف تعود املميزة، املكانة هذه أنَّ ونُكرِّر عقولنا. يف مميزة مكانًة األحوال معظم يف يَمنحها

الترشيحية. وطبيعتنا األعداد بني العالقة إىل املطاف نهاية
أنَّ األرجح عىل تجد فسوف ِعلمية، مجلٍة أيَّ تناوْلَت إذا هنا؛ أعنيه ما ح وسأَوضِّ
الباحثون يتعرَّف «P أو «االحتمالية بِقيَم ى يُسمَّ ما يَذُكر معظمها، أو مقاالتها من العديد
كنَت إذا هنا، االستفاضة فلتعذُر (لذا، تدريبهم؛ من مبكِّرة مرحلٍة يف الِقيَم هذه عىل
بناءً اإلحصائية التحليالت من مختلفة أنواٍع من الِقيَم هذه تُشتَقُّ املجاالت.) أحد يف باحثًا
تَعكس االحتمالية القيم وهذه البيانات. جمع أشكال من غريها أو التجارب نتائج عىل
يَجري التي الفرضية ال الصفرية، الفرضية إىل تَعود ُمحدَّدة، نتيجًة تكون أن احتماالِت
يف التدخني معدَّالت بني االرتباَط تبحث دراسٌة لَدينا كانت إذا املثال، سبيل فعىل اختبارها؛
يَخلُص قد االرتباط، قوة اختبار فبَعد فيها، الرئة رسطان وانتشار ُمعيَّنة، ُسكانية جماعٍة
هذا يُشري وسوف املثال. سبيل عىل ٠٫٠٠٤ تساوي «االحتمالية» قيمة أنَّ إىل الباحثون
ورسطان التدخني بني ارتباط وجود عدُم الحالة هذه يف (وهي الصفرية الفرضية أنَّ إىل
لكل ٤ من أقلُّ الصفرية الفرضية وقوع احتمالية إنَّ أي اإلطالق، عىل حة مرجَّ غريُ الرئة)
التي النتائج أنَّ إىل تُشري امُلنخفضة «االحتمالية» فِقيَم امُلختَلقة؛ الحالة هذه يف ١٠٠٠
تدعم وأنَّها األرجح، عىل دفة الصُّ إىل فيها السبب يعود ال ُمعينة، دراسٌة إليها َلت توصَّ
اإلحصاء عالم قدَّم حني ،١٩٢٠ العام تَلت التي العقود يف اختبارها. يَجري التي الفرضية
العلوم. يف االنتشار واسَع دوًرا الِقيُم هذه أدَّت «االحتمالية»، قيم مفهوم فيرش رونالد
ِقيَم عن بحثًا املقاالت؛ عىل أوًال رسيعة نظرًة يُْلقون األكاديمية املؤلَّفات ُقرَّاء بعض إنَّ
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فاألشخاص املقالة؛ تتناولها التي النتائج قوة عن رسيع رأٍي تكويَن ُمحاِولني «االحتمالية»
معظم يف ال. أم إحصائية» داللٍة «ذات النتائج كانت إذا ما يعرفوا أن يف مبارشًة يرغبون
عندما منخفضة، داللة ذات «احتمالية» قيم عىل الحصول يف الباحثون يَأُمل األحيان
أعمالهم، نْرش فرصة من تَزيد امُلنخفضة «االحتمالية» فِقيم التحليالت؛ بإجراء يقومون
يف اإلفراط عن النظر وبْرصف ذلك. وغري املستقبل، يف تمويٍل عىل حصولهم فرصة ومن
هذا بشأن فيرش عمُل ظهر أن منذ أخرى أحياٍن يف إساءته أو «االحتمالية» ِقيَم استخدام
أنَّ املؤكد فِمن فائدتها، بشأن اإلحصاء علماء خالفات عن أيًضا النظر وبْرصف املوضوع،
عىل املعنى تُْضفي فهي املعارص؛ الِعلمي املجتمع يف عظيمة أهميٌة لها «االحتمالية» ِقيَم
من املعنى استخالص من األشخاص تُمكِّن تقديٍر أقلِّ عىل هي أو الدراسات، من العديد

أكرب.9 برسعٍة النتائج هذه
يكون ال قد أو الجوانب، بعض من وهميٍّا املعنى هذا يكون فقد ذلك، من بالرغم
نعرَف ولكي تقدير. أقل عىل الِعلمية، األعمال قرَّاء بعُض عليه يراه الذي بالقْدر عميًقا
إحصائية» داللة «ذات تَُعدُّ التي النتائج عىل نظرًة فلنُلِق هذا؛ إىل تؤدي التي بعضاألسباب
نتائج فإنَّ ،٠٫٠١ من أقلَّ «االحتمالية» قيمة كانت إذا «االحتمالية»؛ بِقيم يتعلق فيما
القليلة العقود خالل ما فرتٍة يف األحوال. معظم يف إحصائية داللٍة ذات تَُعدُّ الدراسة
إحصائية داللٍة ذاَت أيًضا هي تَُعدُّ ٠٫٠٥ عن تَِقلُّ التي «االحتمالية» قيم كانت املاضية،
التي االحتمالية قيم من أقلَّ إحصائية داللٍة ذات تَُعدُّ كانت أنها غري املجاالت، بعض يف
من ُفَرص ٥ هناك أنَّ إىل تُشري ٠٫٠٥ عن تقلُّ التي االحتمالية ِقيم إنَّ .٠٫٠١ عن تقلُّ
من ١ أو مائة؟ من ٥ ملاذا لكن صحيحة. للدراسة الصفرية الفرضية فيها تَكون ١٠٠
ال، بالطبع املعرفة؟ إىل الطريُق هي النَِّسب هذه مثل أنَّ بحياٍد الكوُن أقرَّ هل ١٠٠؟
فالعددان اآلن؛ لنا مألوًفا نَمًطا أصبح قد «لالحتمالية» الِقيم هذه مثل يف نراه ما لكنَّ
داللٍة إضفاء إىل نَميل فنحن لَدينا؛ املميزة األعداد من ومضاعفاتهما، وعرشة خمسة
بل املوضوعية، الناحية من الِعلمية بالحقيقة ترتبط ألنها ال األعداد؛ هذه عىل اجتماعية
العرشي، واألساس الُخمايس، األساس هذا يف نُفكِّر نكن لم إذا حتى بأيدينا. تَرتبط ألنها
الطريقة ِمن أو الِعلم، من كبريًا قدًرا أنَّ والواقع التاريخية. الناحية من دائًما موجود فهو
األساس هذا عىل س يتأسَّ التحديد، وجه عىل الِعلميَة الدراساِت الكثريون بها يُفرسِّ التي
اجتماعيٍّا مقبولًة «االحتمالية» ِقيم تُصبح أن امُلمكن فمن تفكري. دون باأليدي، امُلتعلِّق
لكي ٠٫٠٣ من أقلَّ «االحتمالية» قيم تُصِبح أن يِجب فربما أخرى؛ بنسٍب تكون حني
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ِقيمتان إنَّهما .٠٫٠٢٣ أو ٠٫٠٠٧ تُصبح أن يِجب ربما أو إحصائية، داللٍة ذاَت تَُعدَّ
بقْدر تماًما ُمسوَّغتان لألصابع ُمتحيِّز غري منظوٍر من لكنَّهما ومنخفضتان، عشوائيتان

.٠٫٠١ أو ٠٫٠٥ الِقيمتنَي تسويغ
دراسٍة يف ُمنخفضة «االحتمالية» ِقيُم تكون حني أنه هو فعًال إثباته يُمِكننا ما كل
ذلك أنَّ غري بالجيدة، ليست صحيحًة الصفرية الفرضية تكون أن احتماالِت فإنَّ محدَّدة،
إنَّ الدراسة. معنى ببساطٍة األعداد تُخِربنا أن يف نرغب فنحن أقل؛ تأكيٍد سوى يَمنحنا ال
طريقة أنَّ إىل نُشري لكي وإنما حة، ُموضِّ ليست اإلحصائية االختبارات أنَّ يَعني ال ذلك
للدراسات تفسرينا فإنَّ ذلك، من وبدًال تكون. أن لها ينبغي كما حاذقًة ليست لها تفسرينا
الثنائية عىل القائم االختيار ولهذا يشء»، ال أو «الكل طريقة عىل يعتِمد ما غالبًا العلمية
قيامنا طريقة أنَّ هو ذلك، من بالرغم األهم لكنَّ للبيانات. قراءتنا تبسيط يف فوائُده
الِعلم. بها نُماِرس التي أيدينا لِسمات باألساس ثانوي ناتٍج سوى ليست املعني، باالختيار
أن دون ألصابعنا، استخدامنا عىل مثاٍل آخر هي «االحتمالية» ِقيم تَُعدُّ ما، ناحية فمن
العرش. الوصايا عن كثريًا تختلف ال ُعليا، حقائَق إىل اإلشارة يف األحوال، معظم يف نُدِرك

خاتمة

حني البعيد املايض منذ البرشية الخربة تشكيل يف بدأَت قد األعداد تكون أن امُلحتَمل من
وهي ستيلباي، بمدينة اليوم يُعَرف مما بالُقرب البحر بجوار يَسكنون أسالُفنا كان
تُغريِّ األعداد تَزال ال وامُلختربات، الجامعات إىل والكنائس، املعابد فمن ذلك؛ تفعل تَزال ال
عىل تعيش التي الصغرية الجماعات إىل إضافًة الكبرية، الزراعية السكانية الجماعات حياة
الدخول عىل اآلن تُجَرب والتي البستنة، عىل تعتمد التي والجماعات الثمار، وجمع الصيد

َعوملته. تزداد عالٍم يف
يف امُلمِكنة األوجه جميع َت غريَّ قد امُلحدَّدة، للكميات اللفظية وغريَ اللفظيَة التمثيالِت إنَّ
الداخلية أفكارك من بدايًة عاملك، من القليل سوى يُوَجد ال الكلمات، هذه تقرأ فبينما حياتنا؛
التمثيالت، بهذه مبارشة غري أو مبارشة بصورٍة يتأثَّر لم الذي هو الخارجية، بيئتك إىل
ِلتُصبح كانت ما الصفحة هذه عىل املوجودة والحروُف األنيقة السطور فهذه باألعداد؛ أي
وقد القياسات، أخذ من تُمكِّننا التي هي يشء، كلِّ قبل فاألعداد األعداد؛ بدون ُممِكنًة
باخرتاع حياتنا يف تتأثَّر لم التي الجوانب ذكر إنَّ الكتابة. باكورَة هي األعداد رموُز كانت
فكلُّ باخرتاعها. حياتنا يف تَغريَت التي الجوانب ذكر من صعوبًة أقلُّ أمٌر لهو األعداد،
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تأثَّر قد الرياضية، واأللعاب والعمارة، والتصنيع، والدين، الحديث، الطبِّ من بدايًة يشءٍ
األحيان. معظم يف تمييزها يمكن ال بطُرٍق وتفاصيلها العددية، األنظمة باخرتاع

هي للكميات، الرمزي التمثيل أي األعداد، بأنَّ يُفيد طرًحا قدَّمُت الكتاب، هذا يف
منتظمة، بصورٍة يَِرد ما منها إنَّ حتى الطبيعة، يف تَِرد فالكميات األمر؛ واقع يف اخرتاٌع
مجموع أو الزيزيات حرشات تكاثُر دورات بني تَفِصل التي السنوات يف ذلك أكان سواءٌ
التجسيد أي نفسها، األعداد أنَّ غري وغريها. القمرية الدورة أيام أو العنكبوت، أرجل
ونحن البرشي، االبتكار عن مستقلة بصورٍة تُوَجد ال امُلنتِظمة، الكميات هذه مِلثل الرمزي
عىل ِبناءً الزعم هذا أطرح وإنَّني الفطرية. اآلليات بعض بفضل ببساطة، نَخرتعها ال
وعىل الالعددية، الشعوب وعىل األطفال، عىل أُجِريَت التي التجاِرب من الحديثة األدلة
واضحة، نتيجٍة إىل تَئول األدلة هذه فإنَّ رأيْنا ومثلما بنوِعنا. لة الصِّ قريبِة األنواع بعض
من بالرغم ة، بدقَّ الكميَّات معظم بني التمييز عىل القدرة نمتلك ونحن نُوَلد ال أنَّنا وهي
تقريبية، بصورة الكميات بني التمييز من تُمكِّننا التي الفطرية القدرات بعض نمتلك أنَّنا
هذه إنَّ األشياء. من صغرية كميٍة عىل تَحتوي التي املجموعات بني الدقيق التمييز مع
وإن حتى األحداث، أو األشياء مجموعات ُمعظم أعداد بني بالتمييز لنا تَسمح ال القدرات
ُمحدَّدة، كمياٍت تمثيالت وهي األعداد، اخرتاع إنَّ الطبيعة. يف تُوَجد املجموعات هذه كانت
منتظمة بصورٍة وذلك ُمحدَّد، نحٍو عىل الكمية األنماط إدراك من البرش مكَّن الذي هو
الطبيعة يف امُلنتظمة الكمية األنماط ُمعظُم كانت العددية األنظمة اخرتاع فقبل الدوام؛ عىل
اخرتاُعها أدَّى وقد كذلك. غريه نوٍع أي أو العاقل»، «اإلنسان نوع أفراد أعني عن خفيًة

ُمستمرٍّا. تأثريه يزال وال ُمزلِزل، إدراكي تغيري حدوث إىل
عن تلقائيٍّا فرعيٍّا ناتًجا يكن لم األعداد أنواع معظم اخرتاع أنَّ أيًضا اقرتحُت وقد
األيدي إنها اإلنسان. يَدِي يف الحيوي التناُظر نتيجَة كانت وإنما فحسب، والثقافة اللغة
السري من تَمكُّنَنا إنَّ للحركة. رضورية غريُ إنها إذ بسهولة؛ عليها نُركِّز أن يمكن التي
أدَّى وقد لها. استخدامنا وتحسني أكرب، بدرجٍة أيدينا عىل الرتكيز لنا أتاح قد قَدَمني، عىل
كل يف األصابع بني العدديِّ للتطابُق ُمصادفًة إدراكنا إىل املطاف نهاية يف الرتكيُز هذا
اإلدراك هذا إنَّ املجموعات. من ذلك غري مع األصابع عدد تطابُق إىل إضافًة واألخرى، يٍد
النهاية يف د تجسَّ قد الفطرية، طبيعتنا يف ل ُمتأصِّ غريُ ولكنه للغاية، بسيط يشءٌ البسيط
أفكارنا يف حارضًة امُلحدَّدة الكميات فأصبَحت الوجود؛ إىل األعداُد أتِت لقد اللغة. خالل من
والسجل األثري السجل عىل وبناءً فحْسب. ُمتقطِّع بشكٍل نُصاِدفها نَُعد فلم الدَّوام، عىل
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منذ األعداد، خالل من ُمنتظمة بصورٍة امُلحدَّدة الكميات عن ون يُعربِّ البرش فإنَّ اللغوي،
قديمة. ثورة العددية الثورة فإنَّ الناحية هذه ومن السنني. آالف من الكثري

منذ إال زخًما العددية الثورُة تَكتسب لم أخرى واقعية ناحيٍة فمن ذلك، من بالرغم
جنبًا والزراعة العددية األنظمة َرت تطوَّ الفرتة، تلك وخالل السنوات. من آالٍف ِبضعة
أنواٍع وظهوَر أكرب، مجتمعاٍت تشكيَل املشرتك ر التطوُّ هذا نتائُج نَت تضمَّ وقد جنب. إىل
ُمرتِكزة أنظمًة كانت التي الكتابة، وأنظمة الرياضيات وظهوَر الدينية، العقائد من ُمحدَّدة
قصة َت غريَّ قد العد، وممارسة األعداد أنَّ فيه جدال ال ا وممَّ األمر. بداية يف األعداد عىل
منذ البرشية قصة يف الرياضيات ر تطوُّ أهمية أدركوا قد البرش أنَّ من فبالرغم البرشية.
دوًرا أدَّى قد املنطوقة، واألعداد األعداد مفردات اخرتاع أنَّ عىل أنا أكَّدتُّ فقد طويلة، فرتٍة
املوضوع؛ هذا عىل أُجِريَت التي صات التخصُّ دِة ُمتعدِّ األبحاث مع وتماشيًا وأسبق. أهمَّ
استخدام قبل حياتنا َت غريَّ قد أدواٍت إدراكية، أدواٍت تزال وال كانت األعداد أنَّ اقرتحُت

طويلة. بفرتٍة رة امُلتطوِّ الرياضيَّات
دوًما نطفو أنَّنا ِمثلما الكميات، من بحٍر يف الدوام عىل نطفو — البرش نحن — إنَّنا
ومثلما املثال، سبيل عىل املرئي الضوء من بحٍر يف نطفو إنَّنا األخرى. زات امُلحفِّ من بْحٍر يف
األعداد فإنَّ حولنا، من املادي العالم يف ل والتنقُّ الضوء، ذلك تمييز من تُمكِّننا أعيُنَنا أنَّ
أكْدُت وِمثلما جديدة. فكرية بحوٍر واجتياز حولنا، املوجودة الكميات تمييز عىل تساعدنا
بصورٍة توَجد ال الفكري، اإلبحار يف نستخِدمها التي األدواِت هذه فإنَّ الكتاب، هذا يف
ساحل عىل ما مكاٍن يف قابعًة األدوات هذه نَكتِشف لم إنَّنا لها. اخرتاعنا عن ُمنفِصلة
ويف التاريخ من مختلفٍة مراحَل عىل الكميات، بني التطابُق أدرْكنا بل أفريقيا، جنوب
ابتكار خالل من اإلدراَك هذا ْدنا جسَّ ثم منها، ستيلباي مدينة تكون قد ُمختلفة أماكَن
يف تُوَجد كمياٍت بني التطابُق هذا كان األحيان، معظم ويف الكلمات. من جديدة أنواٍع

أصابعنا. تُمثلها التي والكميات الربِّية،
نستطيع ال التي الكميات بحر يف ومَدْدناها أيديَنا أَخذْنا قد أساسية فبصفٍة إذن،
املوجودة األشياء من كمياٍت بأيدينا أمسكنا لقد أعداد. صورة يف وشكَّْلناها بينها، التمييز
للكميات، املجردَة التطابقاِت هذه شكَّلنا وقد أيًضا. وَحرفية َمجازية بصورٍة وذلك حولنا،
األعداد، بنَينا لقد اإلطالق. عىل طبيعية غري لكنها للغاية، حقيقية أعداًدا منها وُصْغنا

أيًضا. بنَتْنا قد األعداد إنَّ نقول أن اإلنصاف فِمن التحوييل، تأثريها إىل ونظًرا

247





مالحظات

تمهيد

(1) For some accounts of shipwrecked sailors surviving with indige-
nous cultures, see Alvar Núñez Cabeza de Vaca, The Shipwrecked Men

(London: Penguin Books, 2007).
(2) See, for example, Brian Cotterrell and Johan Kamminga, Mechanics

of Pre-Industrial Technology (Cambridge: Cambridge University Press,
1990).

(3) For more on the cultural ratchet, see Claudio Tennie, Josep Call,
and Michael Tomasello, “Ratcheting Up the Ratchet: On the Evolution of
Cumulative Culture,” Philosophical Transactions of the Royal Society B 364
(2009): 2405–2415, as well as Michael Tomasello, The Cultural Origins of

Human Cognition (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009).
(4) For discussion of this Inuit case, and for elaboration of the notion of

culturally stored knowledge, see Robert Boyd, Peter Richerson, and Joseph
Henrich, “The Cultural Niche: Why Social Learning Is Essential for Human
Adaptation,” Proceedings of the National Academy of Sciences USA 108
(2011): 10918–10925. For more on the evolution of cultures, see, for ex-
ample, Peter Richerson and Morten Christiansen, eds., Cultural Evolution:



اإلنسان وبناء األعداد

Society, Technology, Language, and Religion. Strüngmann Forum Reports,
volume 12 (Cambridge, MA: MIT Press, 2013).

حاِرضنا يف منسوجة األعداد األول: الفصل

(1) For more on the perception of time among the Aymara, see Rafael
Núñez and Eve Sweetser, “With the Future behind Them: Convergent Evi-
dence from Aymara Language and Gesture in the Crosslinguistic Compar-
ison of Spatial Construals of Time,” Cognitive Science 30 (2006): 401–450.

(2) Thaayorre temporal perception is analyzed in Lera Boroditsky and
Alice Gaby, “Remembrances of Times East: Absolute Spatial Represen-
tations of Time in an Australian Aboriginal Community,” Psychological

Science 21 (2010): 1621–1639.
(3) In a related vein, it is worth noting that the duration of the earth’s

rotation (whether sidereal or with respect to the sun) is not absolute. For
instance, prior to the moon-creating collision of a planetesimal with the
earth billions of years ago, the earth’s solar day lasted only about six hours.
Even now days are gradually increasing in duration as the rotation of the
earth slows bit by bit due to tidal friction, and furthermore solar days
vary slightly depending on the earth’s orbital position relative to the sun.
For more on this topic, see, for instance, Jo Ellen Barnett, Time’s Pendulum:

From Sundials to Atomic Clocks, the Fascinating History of Timekeeping and

How Our Discoveries Changed the World (San Diego: Harcourt Brace, 1999).
(4) It is also the result of the development of associated mechanisms

used to keep track of time, from sundials to smart phones. Interestingly,
this development reflects the increasingly abstract nature of time-keeping.
Where once such mechanisms, like sundials and water clocks, were used
to track the diurnal cycle, they eventually came to track units of time that
are independent of celestial patterns. This transition stems in part from

250



مالحظات

the development of weight-based clocks (particularly pendulum clocks)
and spring-based time pieces, which allowed for more accurate measure-
ment of time than any celestial methods available. Such accurate timemea-
surement enabled, among other major innovations, more precise longitude
measurement and navigation. See the fascinating discussion in Barnett,
Time’s Pendulum.

(5) There are many excellent books on human evolution and paleoar-
chaeology. For one recent exemplar, see Martin Meredith, Born in Africa:

The Quest for the Origins of Human Life (New York: Public Aff airs, 2012).
(6) The claims regarding australopithecines are based on the famous

work of the Leakeys, notably in Mary Leakey and John Harris, Laetoli:
A Pliocene Site in Northern Tanzania (New York: Oxford University Press,
1979), as well as Mary Leakey and Richard Hay, “Pliocene Footprints in the
Laetolil Beds at Laetoli, Northern Tanzania,” Nature 278 (1979): 317–323.
See also Meredith, Born in Africa.

(7) Some of the research in the Blombos and Sibudu caves is described
in Christopher Henshilwood, Francesco d’Errico, and Ian Watts, “Engraved
Ochres from the Middle Stone Age Levels at Blombos Cave, South Africa,”
Journal of Human Evolution 57 (2009): 27–47, as well as Lucinda Back-
well, Francesco d’Errico, and Lyn Wadley, “Middle Stone Age Bone Tools
from the Howiesons Poort Layers, Sibudu Cave, South Africa,” Journal of
Archaeological Science 35 (2008): 1566–1580. The location of the African
exodus is taken from the synthesis in Meredith, Born in Africa.

(8) The antiquity of humans in South America, more specifically, Monte
Verde in present-day Chile, is discussed in David Meltzer, Donald Grayson,
Gerardo Ardila, Alex Barker, Dena Dincauze, C. Vance Haynes, Francisco
Mena, Lautaro Nunez, and Dennis Stanford, “On the Pleistocene Antiquity
of Monte Verde, Southern Chile,” American Antiquity 62 (1997): 659–663.

251



اإلنسان وبناء األعداد

(9) The cooperative foundation of language is underscored in, for
example, Michael Tomasello and Esther Herrmann, “Ape and Human Cog-
nition: What’s the Difference?” Current Directions in Psychological Science

19 (2010): 3–8, and Michael Tomasello and Amrisha Vaish, “Origins of
Human Cooperation and Morality,” Annual Review of Psychology 64 (2013):
231–255.

(10) For more on how language impacts thought, see, for exam-
ple, Caleb Everett, Linguistic Relativity: Evidence across Languages and

Cognitive Domains (Berlin: De Gruyter Mouton, 2013) or Gary Lupyan and
Benjamin Bergen, “How Language Programs the Mind,” Topics in Cognitive

Science 8 (2016): 408–424.
(11) For a global survey of world color terms, see Paul Kay, Brent Berlin,

Luisa Maffi, William Merrifield, and Richard Cook, World Color Survey

(Chicago: University of Chicago Press, 2011). Th e experimental research
conducted among the Berinmo is reported in Jules Davidoff, Ian Davies,
and Debi Roberson, “Is Color Categorisation Universal? New Evidence from
a Stone-Age Culture. Colour Categories in a Stone-Age Tribe,” Nature 398
(1999): 203-204.

(12) Other terminological choices can be made here. One could refer to
regular quantities as ‘numbers,’ rather than restricting the usage of the lat-
ter term to words and other symbols for quantities. If that terminological
choice were adopted, however, the central point would be unaltered: Our
recognition of precise quantities is largely dependent on number words.

(13) Heike Wiese, Numbers, Language, and the Human Mind (Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2003), 762.

ماضينا يف منقوشة األعداد الثاني: الفصل

(1) The paintings at Monte Alegre are discussed in, for example,
Anna Roosevelt, Marconales Lima da Costa, Christiane Machado, Mostafa

252



مالحظات

Michab, Norbert Mercier, Hélène Valladas, James Feathers, William Bar-
nett, Maura da Silveira, Andrew Henderson, Jane Silva, Barry Chernoff,
David Reese, J. Alan Holman, Nicholas Toth, and Kathy Schick, “Paleoin-
dian Cave Dwellers in the Amazon: The Peopling of the Americas,” Science
33 (1996): 373–384. For a discussion of the possible calendrical func-
tions of the particular painting mentioned here, see Christopher Davis,
“Hitching Post of the Sky: Did Paleoindians Paint an Ancient Calendar
on Stone along the Amazon River?” Proceedings of the Fine International

Conference on Gigapixel Imaging for Science 1 (2010): 1–18. As Davis
notes, famous nineteenth-century naturalist Alfred Wallace mentioned
and sketched some of these Monte Alegre paintings in his work.

(2) The antler was first described in John Gifford and Steven Koski,
“An Incised Antler Artifact from Little Salt Spring,” Florida Anthropologist

64 (2011): 47–52. The authors of that study note the possibility that the
antler served a calendrical purpose, though some of the points made here
are based on my own interpretation.

(3) Karenleigh Overmann, “Material Scaffolds in Numbers and Time,”
Cambridge Archaeological Journal 23 (2013): 19–39. For one compre-
hensive interpretation of the Taï plaque, see Alexander Marshack, “The
Taï Plaque and Calendrical Notation in the Upper Paleolithic,” Cambridge

Archaeological Journal 1 (1991): 25–61.
(4) For one analysis of the Ishango bone, see Vladimir Pletser and Dirk

Huylebrouck, “Th e Ishango Artefact: The Missing Base 12 Link,” Forma 14
(1999): 339–346.

(5) The Lebombo bone is discussed in Francesco d’Errico, Lucinda
Backwell, Paola Villa, Ilaria Degano, Jeannette Lucejko, Marion Bamford,
Thomas Higham, Maria Colombini, and Peter Beaumont, “Early Evidence of
San Material Culture Represented by Organic Artifacts from Border Cave,
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South Africa,” Proceedings of the National Academy of Sciences USA 109
(2012): 13214–13219.

(6) For more on the world’s tally systems, see Karl Menninger, Number

Words and Number Symbols (Cambridge, MA: MIT Press, 1969). For a more
detailed description of the Jarawara tally system, see Caleb Everett,
“A Closer Look at a Supposedly Anumeric Language,” International Journal
of American Linguistics 78 (2012): 575–590.

(7) For detailed analysis of these geoglyphs, see Martti Parssinen,
Denise Schaan, and Alceu Ranzi, “Pre-Columbian Geometric Earthworks
in the Upper Purus: A Complex Society in Western Amazonia,” Antiquity
83 (2009): 1084–1095.

(8) Karenleigh Overmann, “Finger-Counting in the Upper Paleolithic,”
Rock Art Research 31 (2014): 63–80.

(9) The Indonesian cave paintings, possibly the oldest uncovered to
date, are discussed in Maxime Aubert, Adam Brumm, Muhammad Ramli,
Thomas Sutikna, Wahyu Saptomo, Budianto Hakim, Michael Morwood,
G. van den Bergh, Leslie Kinsley, and Anthony Dosseto, “Pleistocene Cave
Art from Sulawesi, Indonesia,” Nature 514 (2014): 223–227. For an ex-
ample of how such cave paintings are dated, see the discussion of the
Fern Cave in Rosemary Goodall, Bruno David, Peter Kershaw, and Peter
Fredericks, “Prehistoric Hand Stencils at Fern Cave, North Queensland
(Australia): Environmental and Chronological Implications of Rama Spec-
troscopy and FT-IR Imaging Results,” Journal of Archaeological Science
36 (2009): 2617–2624.

(10) Many books have been written on the history of writing. My claims
here are based in part on Barry Powell, Writing: Theory and History of the

Technology of Civilization (West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012).
(11) I am grateful to an anonymous reviewer for pointing out this

example.
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(12) For more on this Sumerian history, and the history of other nu-
meral and counting systems, see Graham Flegg, Numbers through the Ages

(London: Macmillan, 1989) and Graham Flegg, Numbers: Their History and

Meaning (New York: Schocken Books, 1983).
(13) For a cognitively oriented survey of the world’s numeral systems,

see Stephen Chrisomalis, “A Cognitive Typology for Numerical Notation,”
Cambridge Archaeological Journal 14 (2004): 37–52.

(14) The decipherment of Maya writing is detailed in Michael Coe,
Breaking the Maya Code (London: Th ames & Hudson, 2013).

(15) Mayan numerals are vigesimally based, but some calendrical nu-
merals use dots in the third position to represent 360 instead of 400, that
is, they are a combination of base-20 and base-18 patterns. This so-called
long-count system facilitated the specification of dates with respect to the
creation of the universe in Mayan mythology.

(16) Th is discussion of numerals only touches on a few of the ways
in which numeral systems vary, ways that are particularly relevant for this
book. For the most comprehensive and detailed look at the way numerals
vary, see Stephen Chrisomalis, Numerical Notation: A Comparative History

(New York: Cambridge University Press, 2010). Chrisomalis’s work ex-
haustively categorizes numeral types according to a variety of functional
parameters.

(17) The single knot at the bottom of the cords, in the ‘ones’ position,
represented different numbers in accordance with how many loops were
needed to make it. In this way, it was clear that this position represented
the “end” of the numeral. The remaining knots were simpler and occurred
in clusters in the positions associated with particular exponents. The ac-
count I present here admittedly glosses over some of the complexity of this
semiotic system, focusing on its decimal nature. For more on Incan numer-
als, see, for example, Gary Urton, “From Middle Horizon Cord-Keeping to
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the Rise of Inka Khipus in the Central Andes,” Antiquity 88 (2014): 205–
221.

(18) Flegg, Numbers through the Ages.

اليوم العالم حول عددية رحلة الثالث: الفصل

(1) The claim that Jarawara was anumeric was made in R. M. W. Dixon,
The Jarawara Language of Southern Amazonia (Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 2004), 559. I describe Jarawara numbers in Caleb Everett,
“A Closer Look at a Supposedly Anumeric Language,” International Journal
of American Linguistics 78 (2012): 575–590, 583.

(2) Cardinal number words like ‘one,’ ‘two,’ and ‘three’ describe sets
of quantities, in contrast to ordinal words like ‘first,’ ‘second,’ and ‘third.’

(3) For more formal definitions of bases, see, for example, Bernard
Comrie, “The Search for the Perfect Numeral System, with Particular Refer-
ence to Southeast Asia,” Linguistik Indonesia 22 (2004): 137–145, or Harald
Hammarström, “Rarities in Numeral Systems,” in Rethinking Universals:

How Rarities Affect Linguistic Theory, ed. Jan Wohlgemuth and Michael
Cysouw (Berlin: De Gruyter Mouton, 2010), 11–59, 15, or Frans Plank,
“Senary Summary So Far,” Linguistic Typology 3 (2009): 337–345. Such for-
mal definitions are avoided here as they differ from one another in minor
ways that are not central to our story.

(4) The frequency-based reduction of words is discussed, for instance,
in Joan Bybee, The Phonology of Language Use (Cambridge: Cambridge
University Press, 2001).

(5) The finger basis of many spoken numbers is outlined in multiple
works, including Alfred Majewicz, “Le Rôle du Doigt et de la Main et Leurs
Désignations dans la Formation des Systèmes Particuliers de Numération
et de Noms de Nombres dans Certaines Langues,” in La Main et les Doigts,

ed. F. de Sivers (Leuven, Belgium: Peeters, 1981), 193–212.
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(6) The numbers of languages in particular families are taken
from M. Paul Lewis, Gary Simons, and Charles Fennig, eds., Ethnologue:
Languages of the World, nineteenth edition (Dallas, TX: SIL International,
2016).

(7) The word list and discussion of Indo-European forms is based
on Robert Beekes, Comparative Indo-European Linguistics: An Introduction

(Amsterdam: John Benjamins, 1995).
(8) Andrea Bender and Sieghard Beller, “‘Fanciful’ or Genuine?

Bases and High Numerals in Polynesian Number Systems,” Journal of

the Polynesian Society 115 (2006): 7–46. See as well the discussion of
Austronesian bases in Paul Sidwell, The Austronesian Languages, revised
Edition (Canberra: Australian National University, 2013).

(9) This insightful point was made by an anonymous reviewer.
(10) Bernard Comrie, “Numeral Bases,” in The World Atlas of Language

Structures Online, ed. Matthew Dryer and Martin Haspelmath (Leipzig: Max
Planck Institute for Evolutionary Anthropology, 2013), http://wals.info/
chapter/131. For the most comprehensive survey of the world’s verbal
number systems, see the massive online database maintained by linguist
Eugene Chan: https://mpi-lingweb.shh.mpg.de/numeral/.

(11) This point is made in David Stampe, “Cardinal Number Systems,”
in Papers from the Twelft h Regional Meeting, Chicago Linguistic Society

(Chicago: Chicago Linguistic Society, 1976), 594–609, 596.
(12) Bernd Heine, The Cognitive Foundations of Grammar (Oxford: Ox-

ford University Press 1997), 21.
(13) For more details on the mechanics of number creation, see James

Hurford, Language and Number: Emergence of a Cognitive System (Oxford:
Blackwell, 1987).

(14) The “basic numbers” referred to here are, defined pithily, cardinal
terms used to describe the quantities of sets of items.
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(15) I am not the first to suggest that numbers serve as cogni-
tive tools. This point has been advanced in several works, perhaps most
clearly in Heike Wiese, “The Co-Evolution of Number Concepts and Count-
ing Words,” Lingua 117 (2007): 758–772, and Heike Wiese, Numbers,

Language, and the Human Mind (Cambridge: Cambridge University Press,
2003).

(16) The Indian merchant counting strategy is discussed in Georges
Ifrah, The Universal History of Numbers: From Prehistory to the Invention

of the Computer (London: Harville Press, 1998). It has also been suggested
that base-60 strategies are due to a combination of decimal and base-6
systems, in which case they would still be partially based on human digits.

(17) For an analysis of Oksapmin counting, see Geoffrey Saxe, “Devel-
oping Forms of Arithmetical Thought among the Oksapmin of Papua New
Guinea,” Developmental Psychology 18 (1982): 583–594. Counting among
the Yupno is described in Jurg Wassman and Pierre Dasen, “Yupno Num-
ber System and Counting,” Journal of Cross-Cultural Psychology 25 (1994):
78–94.

(18) An overview of base-6 systems is given in Plank, “Senary Summary
So Far.” See also Mark Donohue, “Complexities with Restricted Numeral
Systems,” Linguistic Typology 12 (2008): 423–429, as well as Nicholas
Evans, “Two pus One Makes Thirteen: Senary Numerals in the Morehead-
Maro Region,” Linguistic Typology 13 (2009): 321–335.

(19) See Patience Epps, “Growing a Numeral System: The Historical
Development of Numerals in an Amazonian Language Family,”Diachronica
23 (2006): 259–288, 268.

(20) These points are based in part on Hammarström, “Rarities in Nu-
meral Systems,” which surveys rare number bases in the world’s languages.

(21) Claims of the limits of numbers in Australian languages are
made in Kenneth Hale, “Gaps in Grammar and Culture,” in Linguistics and
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Anthropology: In Honor of C. F. Voegelin, ed. M. Dale Kinkade, Kenneth
Hale, and Oswald Werner (Lisse: Peter de Ridder Press, 1975), 295–315,
and R. M. W. Dixon, The Languages of Australia (Cambridge: Cambridge
University Press, 1980). The detailed survey of Australian numbers dis-
cussed here is in Claire Bowern and Jason Zentz, “Diversity in the Nu-
meral Systems of Australian Languages,” Anthropological Linguistics 54
(2012): 133–160. Despite the relatively restricted number inventories of
Australian languages, the majority of them also have grammatical means
of expressing concepts like plural, singular, and even dual, meaning that
their speakers frequently refer to discrete differences between smaller
quantities though they have limited means of conveying minor discrep-
ancies between larger quantities. Given that some Amazonian languages
lack the latter sorts of grammatical means of encoding basic numerical
concepts, and given that the most restricted number systems are found in
Amazonian languages, it is fair to say that the most linguistically anumeric
groups reside in Amazonia.

(22) See Nicholas Evans and Stephen Levinson, “The Myth of Language
Universals: Language Diversity and Its Importance for Cognitive Science,”
Behavioral and Brain Sciences 32 (2009): 429–448.

(23) In this chapter we have discussed global patterns in cardinal num-
bers, words that describe the quantities of sets of items. The focus has been
on the representation of words for positive integers, since other numbers
(like fractions and negative numbers) are less common in the world’s cul-
tures and are also comparatively recent innovations. It is worth mention-
ing, though, that many generalizations we have highlighted also apply to
fractions, given that these are based on integers in any given language. In
English, for instance, fractions such as one tenth, one fifth, and so on, are
inverted units taken from the basic decimal scale. This is not surprising,

259



اإلنسان وبناء األعداد

since it would be symbolically cumbersome to switch to, say, a senary base
from a decimal one when speaking about fractions.

العددية اللغة من أخرى أنواع األعداد: ُمفردات بعد ما الرابع: الفصل

(1) See Matthew Dryer, “Coding of Nominal Plurality,” in The World

Atlas of Language Structures Online, ed. Matthew Dryer andMartin Haspel-
math (Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, 2013),
http://wals.info/chapter/33.

(2) Stanislas Dehaene, The Number Sense: How the Mind Creates

Mathematics (New York: Oxford University Press, 2011), 80.
(3) Some morphological particulars in Kayardild are glossed over here.

Formore on the dual in this language, consult the following comprehensive
grammatical description: Nicholas Evans, A Grammar of Kayardild (Berlin:
Mouton de Gruyter, 1995), 184.

(4) As an anonymous reviewer points out, some controversial claims
of quadral markers, used in restricted contexts, have been made for the
Austronesian languages Tangga, Marshallese, and Sursurunga. See the dis-
cussion of these forms in Corbett, Number, 26–29. As Corbett notes in
his comprehensive survey, the forms are probably best considered pau-
cal markers. In fact, his impressive survey did not uncover any cases of
quadral marking in the world’s languages.

(5) Boumaa Fijian grammatical number is discussed in R. M. W. Dixon,
A Grammar of Boumaa Fijian (Chicago: University of Chicago Press, 1988).

(6) For a book-length discussion of grammatical number, see Corbett,
Number.

(7) John Lucy, Grammatical Categories and Cognition: A Case Study

of the Linguistic Relativity Hypothesis (Cambridge: Cambridge University
Press, 1992), 54.
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(8) Caleb Everett, “Language Mediated Thought in ‘Plural’ Action Per-
ception,” inMeaning, Form, and Body, ed. Fey Parrill, Vera Tobin, and Mark
Turner (Stanford, CA: CSLI 2010), 21–40. Note that the pattern described
here is not the same as a verb agreeing with nominal number. The pat-
tern in question is more similar to the stampede vs. run example, in which
a verb has inherent plural connotations.

(9) Dehaene, The Number Sense.

(10) For evidence of the commonality of 1–3, see Frank Benford, “The
Law of Anomalous Numbers,” Proceedings of the American Philosophical

Society 78 (1938): 551–572. For a discussion of the commonality of smaller
quantities and of multiples of 10, see Dehaene, The Number Sense, 99–101.

(11) This example of Roman numerals has been noted elsewhere, for
instance, in Dehaene, The Number Sense.

(12) The range of sounds in languages is taken from Peter Ladefoged
and Ian Maddieson, The Sounds of the World’s Languages (Hoboken, NJ: Wi-
ley Blackwell, 1996). For one study on the potential environmental adap-
tations of languages, see Caleb Everett, Damián Blasi, and Seán Roberts,
“Climate, Vocal Cords, and Tonal Languages: Connecting the Physiologi-
cal and Geographic Dots,” Proceedings of the National Academy of Sciences

USA 112 (2015): 1322–1327.

ُمعارصة عددية ال شعوب الخامس: الفصل

(1) The Pirahã have been discussed extensively elsewhere, most no-
tably in my father’s book: Daniel Everett, Don’t Sleep, There Are Snakes:

Life and Language in the Amazonian Jungle (New York: Random House,
2008).

(2) John Hemming, Tree of Rivers: The Story of the Amazon (London:
Thames and Hudson, 2008), 181.
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(3) In fact, he became a very well-known scholar after encountering
the Pirahã and has published numerous works on their language as well
as other topics. These works have led to extensive discussion in academic
circles, and in the media, on the nature of language. Most famously, per-
haps, his research on the language suggests that the Pirahã language lacks
recursion, a syntactic feature assumed by some linguists to occur in all
languages.

(4) These results on the imprecision of number-like words in the lan-
guage are presented in Michael Frank, Daniel Everett, Evelina Fedorenko,
and Edward Gibson, “Number as a Cognitive Technology: Evidence from
Pirahã Language and Cognition,” Cognition 108 (2008): 819–824. My dis-
cussion combines the results of the “increasing quantity elicitation” and
“decreasing quantity elicitation” tasks in that study. The observation that
all number-like words in the language are imprecise was offered earlier,
in Daniel Everett, “Cultural Constraints on Grammar and Cognition in Pi-
rahã: Another Look at the Design Features of Human Language,” Current
Anthropology 46 (2005): 621–646.

(5) Pierre Pica, Cathy Lemer, Veronique Izard, and Stanislas Dehaene,
“Exact and Approximate Arithmetic in an Amazonian Indigene Group,”
Science 306 (2004): 499–503.

(6) Peter Gordon, “Numerical Cognition without Words: Evidence from
Amazonia,” Science 36 (2004): 496–499.

(7) In other words, the correlation had what psychologists call a stan-
dard coefficient of variation. The coeffi cient of variation refers to the ratio
one arrives at by taking the standard deviation of responses and dividing
it by the correct responses, for each target quantity. Gordon found that the
coefficient of variation hovered around 0.15 for all quantities greater than
three. We observed the same pattern in follow-up work among the Pirahã.
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(8) See Caleb Everett and Keren Madora, “Quantity Recognition among
Speakers of an Anumeric Language,” Cognitive Science 36 (2012): 130–141.

(9) The results obtained at Xaagiopai do suggest that, when the Pirahã
have had some practice with number words in their own language, they
also begin to show signs of recognizing larger quantities more precisely.
After all, their performance on the basic line matching task did seem to
improve in that village after some number-word familiarization.

(10) Interestingly, some languages in South Australia have “birth-
order names,” which indicate someone’s relative age when contrasted to
their siblings. As an anonymous reviewer points out, this is true in the
Kaurna language, for example.

(11) These Munduruku findings are presented in Pica et al., “Exact and
Approximate Arithmetic in an Amazonian Indigene Group.”

(12) Pica et al., “Exact and Approximate Arithmetic in an Amazonian
Indigene Group,” 502.

(13) Franc Marušič, Rok Žaucer, Vesna Plesničar, Tina Razboršek,
Jessica Sullivan, and David Barner, “Does Grammatical Structure
Speed Number Word Learning? Evidence from Learners of Dual and
Non-Dual Dialects of Slovenian,” PLoS ONE 11 (2016): e0159208.
doi:10.1371/journal.pone.0159208.

(14) Stanislas Dehaene, The Number Sense: How the Mind Creates

Mathematics (New York: Oxford University Press, 2011), 264.
(15) Koleen McCrink, Elizabeth Spelke, Stanislas Dehaene, and Pierre

Pica, “Non-Developmental Halving in an Amazonian Indigene Group,”
Developmental Science 16 (2012): 451–462.

(16) Maria de Hevia and Elizabeth Spelke, “Number-Space Mapping in
Human I nfants,” Psychological Science 21 (2010): 653–660.

(17) The study of the mental number line evident among the Mun-
duruku is Stanislas Dehaene, Veronique Izard, Elizabeth Spelke, and Pierre
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Pica, “Log or Linear? Distinct Intuitions of the Number Scale in Western
and Amazonian Indigene Cultures,” Science 320 (2008): 1217–1220.

(18) Rafael Núñez, Kensy Cooperrider, and Jurg Wassman, “Number
Concepts without Number Lines in an Indigenous Group of Papua New
Guinea,” PLoS ONE 7 (2012): 1–8.

(19) Elizabet Spaepen, Marie Coppola, Elizabeth Spelke, Susan Car-
ey, and Susan Goldin-Meadow, “Number without a Language Model,”
Proceedings of the National Academy of Sciences USA 108 (2011): 3163–
3168, 3167.

(20) Only now are there signs that pressures from the outside will
eventually yield the systematic adoption of numbers into these cultures.
For instance, many governmental resources have recently been dedicated
to familiarizing the Pirahã at Xaagiopai with Portuguese, including Por-
tuguese number words.

الصغار األطفال عقول يف الكميات السادس: الفصل

(1) We do not know when exactly these number senses become ac-
cessible to us, though as we shall see, the approximate number sense is
accessible at birth. My reference to number ‘senses’ owes itself to Stanis-
las Dehaene’s fantastic book, The Number Sense: How the Mind Creates

Mathematics (New York: Oxford University Press, 2011). As first noted in
Chapter 4, the exact number sense is actually enabled by a more general
capacity for tracking discrete objects. The quantitative function of this ca-
pacity is epiphenomenal. For mnemonic ease I refer to this quantitative
function as the exact number sense, as it is what enables the relatively
precise differentiation of smaller sets of items. For more on the general
object-tracking or “parallel individuation” capacity that enables the dis-
crimination of small quantities, see, for example, Elizabeth Brannon and
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Joonkoo Park, “Phylogeny and Ontogeny of Mathematical and Numerical
Understanding,” in The Oxford Handbook of Numerical Cognition, ed. Roy
Cohen Kadosh and Ann Dowker (Oxford: Oxford University Press, 2015),
203–213.

(2) One case for an innate language capacity is elegantly presented in
Steven Pinker, The Language Instinct: The New Science of Language and

Mind (London: Penguin Books, 1994). For more recent alternative perspec-
tives, the reader may wish to consult accessible texts such as Vyv Evans,
The Language Myth: Why Language Is Not an Instinct (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2014) or Daniel Everett, Language: The Cultural

Tool (New York: Random House, 2012).
(3) Karen Wynn, “Addition and Subtraction by Human Infants,” Nature

358 (1992): 749–750.
(4) Furthermore, the study addressed some of the criticisms leveled at

Wynn, “Addition and Subtraction by Human Infants,” as well as other stud-
ies that did not control for non-numerical confounds like amount, shape,
and confi guration of stimuli. See Fei Xu and Elizabeth Spelke, “Large Num-
ber Discrimination in 6-Month-Old Infants,” Cognition 74 (2000): B1-B11.

(5) I say “most infants” here, because for four of the sixteen infants
who participated in the study, no staring differences were observed when
they encountered novel amounts of dots.

(6) Xu and Spelke, “Large Number Discrimination in 6-Month-Old In-
fants,” B10.

(7) This is an understandable issue with psychological research more
generally, which is typically focused on peoples in Western, educated, and
industrialized societies, since such peoples are easily accessible to most
psychologists. See the discussion in Joseph Henrich, Steven Heine, and Ara
Norenzayan, “The Weirdest People in the World?” Behavioral and Brain

Sciences 33 (2010): 61–83.
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(8) The study described here is Veronique Izard, Coralie Sann, Eliza-
beth Spelke, and Arlette Streri, “Newborn Infants Perceive Abstract Num-
bers,” Proceedings of the National Academy of Sciences USA 106 (2009):
10382–10385.

(9) Such evidence does not suggest, however, that the human brain is
uniquely hardwired for mathematical thought. As we will see in Chapter
7, other species also have an abstract number sense for differentiating
quantities when the ratio between them is sufficiently large.

(10) Jacques Mehler and Thomas Bever, “Cognitive Capacity of Very
Young Children,” Science 3797 (1967): 141-142. See also the enlighten-
ing discussion on this topic in Dehaene, The Number Sense: How the Mind

Creates Mathematics, particularly as it relates to the work of Piaget. I
should mention, however, that an insightful reviewer notes that there have
been issues replicating the results of Mehler and Bever with very young
children.

(11) Kirsten Condry and Elizabeth Spelke, “The Development of Lan-
guage and Abstract Concepts: The Case of Natural Number,” Journal of
Experimental Psychology: General 137 (2008): 22–38.

(12) For a different perspective, see Rochel Gelman and C. Randy Gal-
listel, Young Children’s Understanding of Numbers (Cambridge, MA: Har-
vard University Press, 1978), or Rochel Gelman and Brian Butterworth,
“Number and Language: How Are They Related?” Trends in Cognitive

Sciences 9 (2005): 6–10. Note that these works predate some of the re-
search discussed here.

(13) A more detailed discussion of the successor principle is pre-
sented in, for example, Barbara Sarnecka and Susan Carey, “How Counting
Represents Number: What Children Must Learn and When They Learn It,”
Cognition 108 (2008): 662–674.
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(14) For more on the acquisition of these concepts by children in nu-
merate cultures, I refer the reader to Susan Carey, The Origin of Concepts

(Oxford: Oxford University Press, 2009), and Susan Carey, “Where Our
Number Concepts Come From,” Journal of Philosophy 106 (2009): 220–
254.

(15) See Elizabeth Gunderson, Elizabet Spaepen, Dominic Gibson, Su-
san Goldin-Meadow, and Susan Levine, “Gesture as a Window onto Chil-
dren’s Number Knowledge,” Cognition 144 (2015): 14–28, 22.

(16) See Barbara Sarnecka, Megan Goldman, and Emily Slusser, “How
Counting Leads to Children’s First Representations of Exact, Large Num-
bers,” in The Oxford Handbook of Numerical Cognition, ed. Roy Cohen
Kadosh and Ann Dowker (Oxford: Oxford University Press, 2015), 291–
309. For more on the acquisition of one-to-one correspondence, see also
Barbara Sarnecka and Charles Wright, “The Idea of an Exact Number:
Children’s Understanding of Cardinality and Equinumerosity,” Cognitive
Science 37 (2013): 1493–1506.

(17) See Carey, The Origin of Concepts. Carey’s account suggests that
the innate exact differentiation of small quantities is the chief facilitator of
the acquisition of other numerical concepts. In other words, the approxi-
mate number sense plays a less substantive role in the initial structuring of
numbers, when contrasted to some other accounts. Some empirical sup-
port for her account is offered, for instance, in Mathiew Le Corre and Susan
Carey, “One, Two, Three, Four, Nothing More: An Investigation of the Con-
ceptual Sources of the Verbal Counting Principles,” Cognition 105 (2007):
395–438. Debate remains among specialists as to how our innate num-
ber senses are fused. But it is generally agreed that both contribute to the
eventual acquisition of numerical and arithmetical concepts.

(18) The phrase “concepting labels” is taken from Nick Enfield, “Lin-
guistic Categories and Their Utilities: The Case of Lao Landscape Terms,”
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Language Sciences 30 (2008): 227–255, 253. For more on the way that
number words serve as placeholders for concepts in the minds of kids,
see Sarnecka, Goldman, and Slusser, “How Counting Leads to Children’s
First Representations of Exact, Large Numbers.”

(19) While truly representative cross-cultural studies on the devel-
opment of numerical thought are largely missing in the literature, some
recent work with a farming-foraging culture in the Bolivian rainforest,
the Tsimane’, explores these issues. The Tsimane’ take about two to three
times as long to learn to count, when contrasted with children in indus-
trialized societies. See Steve Piantadosi, Julian Jara-Ettinger, and Edward
Gibson, “Children’s Learning of Number Words in an Indigenous Farming-
Foraging Group,” Developmental Science 17 (2014): 553–563. A very recent
study of this group has found that their understanding of exact quantity
correspondence correlates with knowledge of numbers and counting, as
predicted by the account presented here. Interestingly, however, that same
study suggests that there is at least one Tsimane’ child “who cannot count
but nevertheless understands the logic of exact equality.” This is unex-
pected but not startling either. Aft er all, we know that some humans (like
number inventors) come to recognize exact equality without fi rst counting.
Of course, these Tsimane’ kids still have exposure to counting and numer-
ical semiotic practices, as they are embedded in a numerate culture. It is
clear from all the relevant work, including that among the Tsimane’, that
learning to count greatly facilitates the subsequent recognition of precise
quantities. See Julian Jara-Ettinger, Steve Piantadosi, Elizabeth S. Spelke,
Roger Levy, and Edward Gibson, “Mastery of the Logic of Natural Numbers
is not the Result of Mastery of Counting: Evidence form Late Counters,”
Developmental Science 19 (2016): 1–11. doi:10.1111/desc12459, 8.
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الحيوانات عقول يف الكميَّات السابع: الفصل

(1) For more on this experiment, of which I have provided only a basic
summary, see Daniel Hanus, Natacha Mendes, Claudio Tennie, and Josep
Call, “Comparing the Performances of Apes (Gorilla gorilla, Pan troglodytes,
Pongo pygmaeus) and Human Children (Homo sapiens) in the Floating
Peanut Task,” PLoS ONE 6 (2011): e19555.

(2) For evidence on the extent to which the collaboration between
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“Emergence of Prime Numbers as the Result of Evolutionary Strategy,”
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(22) Pepperberg, “Further Evidence for Addition and Numerical Com-
petence by a Grey Parrot (Psittacus erithacus),” 711.

والحساب األعداد اخرتاع الثامن: الفصل

(1) To read more about how patterns in language impact thought,
see Caleb Everett, Linguistic Relativity: Evidence across Languages and
Cognitive Domains (Berlin: De Gruyter Mouton, 2013).

(2) James Hurford, Language and Number: Emergence of a Cognitive
System (Oxford: Blackwell, 1987), 13. The perspective I present here is in-
fluenced by the more recent work of Heike Wiese, “The Co-Evolution of
Number Concepts and Counting Words,” Lingua 117 (2007): 758–772. She
observes on page 762 that “the dual status of counting words crucially
means that they are numbers (as well as words), rather than number names,
that is, they do not refer to extra-linguistic ‘numbers’, but instead are used
as numbers right away.” Wiese also notes that the traditional “numbers-
as-names” approach overlooks ordinal (‘first,’ ‘second,’ etc.) and nominal
(e.g., “the #9 bus”) number words.

(3) Karenleigh Overmann, “Numerosity Structures the Expression
of Quantity in Lexical Numbers and Grammatical Number,” Current
Anthropology 56 (2015): 638–653, 639. For a reply to this article, see
Caleb Everett, “Lexical and Grammatical Number Are Cognitive and His-
torically Dissociable,” Current Anthropology 57 (2016): 351.

(4) Stanislas Dehaene, The Number Sense: How the Mind Creates
Mathematics (New York: Oxford University Press, 2011), 80.

(5) See Kevin Zhou and Claire Bowern, “Quantifying Uncertainty in the
Phylogenetics of Australian Number Systems,” Proceedings of the Royal
Society B: Biological Sciences 282 (2015): 2015–1278. These findings are
consistent with the related discussion of Australian numbers in Chapter 3,
which was based on a separate study-one also co-authored by Bowern.
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(6) The physical bases of number words has been observed in many
sources, for instance, in Bernd Heine, Cognitive Foundations of Grammar

(Oxford: Oxford University Press, 1997).
(7) Apart from any particular contestable details of this account, little

doubt remains that number words are verbal tools, not merely labels for
concepts that all people are innately predisposed to recognize. See also
Wiese, “The Co-Evolution of Number Concepts and Counting Words,” 769,
where she notes, for example, that “counting words are verbal instances
of numerical tools, that is, verbal tools we use in number assignments.”

(8) There are many works on embodied cognition. For one exten-
sive survey of this topic, consult Lawrence Shapiro (ed.), The Routledge

Handbook of Embodied Cognition (New York: Routledge, 2014). In con-
trast to the account presented here, some archaeologists have focused on
how body-external features have impacted the innovation of numbers. See,
for example, Karenleigh Overmann, “Material Scaff olds in Numbers and
Time,” Cambridge Archaeological Journal 23 (2013): 19–39. They suggest
an alternate account, according to which materials like beads, tokens, and
tally marks served as material placeholders for concepts that were then
instantiated linguistically. No doubt such artifacts, like other material fac-
tors, placed additional pressures on humans to invent and refine numbers.
(See Chapter 10.) But the perspective espoused here is that the anatomical
pathways to numbers are more basic ontogenetically and historically when
contrasted to any other (no doubt extant) external numeric placeholders.
Fingers are, after all, more experientially primal than such body-external
material stimuli. In addition, there is a clear tie between numeric language
and the body (see Chapter 3), which suggests the primacy of the body
in inventing numbers, not just labeling them after material placeholders
for numbers are invented. The claim here is not, however, that material
technologies and symbols do not also play a role in fostering numerical
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thought, and the research of such archaeologists is crucial to elucidating
the extent of that role. As humans engaged with numbers materially, we
no doubt faced greater pressures to extend our number systems in new
ways. But, even considering such pressures, our fingers are what enabled
the very invention of numbers, at least in most cases.

(9) Rafael Núñez and Tyler Marghetis, “Cognitive Linguistics and the
Concept(s) of Number,” in The Oxford Handbook of Numerical Cognition,

ed. Roy Cohen Kadosh and Ann Dowker (Oxford: Oxford University Press,
2015), 377–401, 377.

(10) For a detailed consideration of the role of meta phors in the cre-
ation of math, see George Lakoff and Rafael Núñez, Where Mathe matics

Comes From: How the Embodied Mind Brings Mathematics into Being (New
York: Basic Books, 2001). For a more recent consideration, see Núñez and
Marghetis, “Cognitive Linguistics and the Concept(s) of Number.”

(11) . Núñez and Marghetis, “Cognitive Linguistics and the Concept(s)
of Number,” 402.

(12) Núñez and Marghetis, “Cognitive Linguistics and the Concept(s)
of Number,” 402.

(13) Of course, kids are frequently counting actual objects when they
learn and use math. Yet the larger point is that in all contexts, including
abstract ones, we use a physical grounding to talk about how we men-
tally manipulate the quantities represented through numbers. Such meta
phorical bases of numerical language are common throughout the world.
In Chapter 5 it was noted, though, that number lines are not used in all
cultures to make sense of quantities.

(14) The value of gestures in exploring human cognition is evident,
for example, in Susan Goldin-Meadow, The Resilience of Language: What

Gesture Creation in Deaf Children Can Tell Us about HowAll Children Learn
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Language (New York: Psychology Press, 2003). The findings on mathemat-
ical gestures discussed here are also taken from Núñez and Marghetis,
“Cognitive Linguistics and the Concept(s) of Number.”

(15) These points on brain imaging are adapted from Stanislas
Dehaene, Elizabeth Spelke, Ritta Stanescu, Philippe Pinel, and Susanna
Tsivkin, “Sources of Mathematical Thinking: Behavioral and Brain-Imaging
Evidence,” Science 284 (1999): 970–974. The spatial interference exam-
ple is adapted from Dehaene, The Number Sense: How the Mind Creates

Mathematics, 243.
(16) This SNARC effect was first described in Stanislas Dehaene, Serge

Bossini, and Pascal Giraux, “The Mental Representation of Parity and Num-
ber Magnitude,” Journal of Experimental Psychology: General 122 (1993):
371–396.

(17) See Heike Wiese, Numbers, Language, and the Human Mind (Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2003), and Wiese, “The Co-Evolution
of Number Concepts and Counting Words,” for a detailed account of how
syntax may impact numerical thought. According to Wiese, this sort of
linguistically based thinking enables us to use not just cardinal num-
bers, which refer to the values of particular sets of items, but also ordinal
and nominal numbers. (See note 2.) Such valuable insights should not be
overextended either. The range of diversity in the world’s languages should
give us pause before concluding that syntactic influences play a major role
in the expansion of numerical thought in all cultures. Considering the ex-
tent to which some languages allow so-called free word order and do not
have rigid syntactic constraints like English, such caution is prudent. These
includemany languages with rich case systems that convey who the subject
and object are irrespective of their position in a clause (Latin, for instance).
The speakers of some languages with freer syntax still acquire numbers.
This does not imply that syntax does not play a role in facilitating our own
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acquisition of such concepts. However, any influence of grammar on the
way we learn numbers likely varies substantially across cultures.

(18) For more on brain-to-body size ratios, see Lori Marino, “A Com-
parison of Encephalization between Ondontocete Cetaceans and Anthro-
poid Primates,” Brain, Behavior and Evolution 51 (1998) 230–238. For fur-
ther details of the human cortex, see Suzana Herculano-Houzel, “The Hu-
man Brain in Numbers: A Linearly Scaled-Up Primate Brain,” Frontiers in
Human Neuroscience 3 (2009): doi:10.3389/neuro.09.031.2009. The neu-
ron count used here is taken from Dorte Pelvig, Henning Pakkenberg,
Anette Stark, and Bente Pakkenberg, “Neocortical Glial Cell Numbers in
Human Brains,” Neurobiology of Aging 29 (2008): 1754–1762.

(19) IPS activation in monkeys is described in Andreas Nieder and Earl
Miller, “A Parieto-Frontal Network for Visual Numerical Information in the
Monkey,” Proceedings of the National Academy of Sciences USA 19 (2004):
7457–7462. The interaction of cortical regions and particular quantities
has been discussed in various works, including Dehaene, The Number

Sense: How the Mind Creates Mathe matics, 248–251.
(20) Relevant locations in the IPS are presented in Stanislas Dehaene,

Manuela Piazza, Philippe Pinel, and Laurent Cohen, “Three Parietal Circuits
for Number Processing,” Cognitive Neuropsychology 20 (2003): 487–506.
Degree of activation is discussed in Philippe Pinel, Stanislas Dehaene,
D. Rivière, and Denis LeBihan, “Modulation of Parietal Activation by Se-
mantic Distance in a Number Comparison Task,” Neuroimage 14 (2001):
1013–1026.

(21) See Dehaene, The Number Sense: How the Mind Creates Mathe

matics, 241, for imaging evidence of the verbal expansion of quantitative
reasoning. Given that the hIPS is clearly associated with numerical cog-
nition, some researchers have posited a brain “module” dedicated to nu-
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merical thought. See Brian Butterworth, The Mathematical Brain (London:
Macmillan, 1999). It is important to recall that the cortex is highly plastic
and that, although certain parts of the brain may be associated with certain
functions, these regions may vary across individuals.

والرمزية اإلعاشة نَمط والثقافة: األعداد التاسع: الفصل

(1) Khufu was about 8 meters taller before its outer shell eroded. Us-
ing the original height (139 + 8), we have 147 × 2 × π = 924, while the
perimeter is 230 × 4 = 920.

(2) The most widely cited survey of color terms is Brent Berlin and Paul
Kay, Basic Color Terms: Their Universality and Evolution (Berkeley: Univer-
sity of California Press, 1969). Fascinating data on the cross-cultural vari-
ability of olfactory categorizations are presented in Asifa Majid and Niclas
Burenhult, “Odors are Expressable in Language, as Long as You Speak the
Right Language,” Cognition 130 (2014): 266–270.

(3) The correlation between numbers and subsistence strategy is
presented in the global survey in Patience Epps, Claire Bowern, Cynthia
Hansen, Jane Hill, and Jason Zentz, “On Numeral Complexity in Hunter-
Gatherer Languages,” Linguistic Typology 16 (2012): 41–109. The findings
on Bardi are taken from the same work, p. 50.

(4) As we saw in Chapter 8, however, some Australian languages do
have a number word for 5, which leads to the relatively rapid innovation
of larger numbers.

(5) For more on the isolation of some Amazonian groups, see Dylan
Kesler and Robert Walker, “Geographic Distribution of Isolated Indigenous
Societies in Amazonia and the Efficacy of Indigenous Territories,” PLoS
ONE 10 (2015): e0125113.
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(6) Although we should not denigrate particular linguistic and cultural
traditions, we can avoid such prejudices while simultaneously acknowl-
edging that numerical technologies enable certain types of reasoning that,
in turn, yield new kinds of innovations. These innovations, it should be
admitted, ultimately include such benefits as medicinal technologies that
yield longer life spans. So even though numbers may not lead to impar-
tially considered “better” or “more advanced” lives, they were indubitably
crucial to the transition to longer life spans. Of course numbers were also
crucial to less pleasant developments, such as mechanized warfare.

(7) See, for instance, Andrea Bender and Sieghard Beller, “Mangare-
van Invention of Binary Steps for Easier Calculation,” Proceedings of the
National Academy of Sciences USA 111 (2014): 1322–1327, as well as
Andrea Bender and Sieghard Beller, “Numeral Classifiers and Counting
Systems in Polynesian and Micronesian Languages: Common Roots and
Cultural Adaptations,” Oceanic Linguistics 25 (2006): 380–403. See also
Sieghard Beller and Andrea Bender, “The Limits of Counting: Numerical
Cognition between Evolution and Culture,” Science 319 (2008): 213–215.

(8) For birth-order names in South Australian languages, see Rob
Amery, Vincent Buckskin, and Vincent “Jack” Kanya, “A Comparison of
Traditional Kaurna Kinship Patterns with Those Used in Contemporary
Nunga English,” Australian Aboriginal Studies 1 (2012): 49–62.

(9) Bender and Beller, “Mangarevan Invention of Binary Steps for Easier
Calculation,” 1324.

(10) For more on the potential advantages of such technologies, con-
sult, for example, Michael Frank, “Cross-Cultural Differences in Repre-
sentations and Routines for Exact Number,” Language Documentation and

Conservation 5 (2012): 219–238. See also the survey of technologies like
abaci in Karl Menninger, Number Words and Number Symbols (Cambridge,
MA: MIT Press, 1969).
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(11) The recent rediscovery of the eastern hemi sphere’s oldest zero,
in Cambodia, is described in Amir Aczel, Finding Zero: A Mathematician’s

Odyssey to Uncover the Origins of Numbers (New York: Palgrave Macmil-
lan, 2015). Given the heavy influence of Indian culture on the Khmer, it is
assumed that zero was transferred from India to Cambodia. Still, the oldest
defi nitive instance of zero in the OldWorld is that found near Angkor, first
discovered in the 1930s and rediscovered in 2015 by Aczel-who scoured
many stone stelae to find it.

(12) For rich surveys of the world’s written numeral systems, see
Stephen Chrisomalis, Numerical Notation: A Comparative History (New
York: Cambridge University Press, 2010), as well as Stephen Chrisomalis,
“A Cognitive Typology for Numerical Notation,” Cambridge Archaeological

Journal 14 (2004): 37–52.
(13) There is some argument as to whether Egyptian hieroglyphs were

innovated in dependently of an awareness of writing in Sumeria. They ap-
pear on the scene not long after the development of Mesopotamian writing,
by most accounts. Given that Sumeria and Egypt are relatively proximate
geograph i cally, it is likely that Egyptians developed hieroglyphs only after
they became knowledgeable of the existence of writing.

(14) For a look at early cuneiform, see Eleanor Robson,Mathematics in

Ancient Iraq: A Social History (Prince ton, NJ: Prince ton University Press,
2008). For a discussion of numbers in early written forms, see Stephen
Chrisomalis, “The Origins and Co-Evolution of Literacy and Numeracy,”
in The Cambridge Handbook of Literacy, ed. David Olson and Nancy Tor-
rance (New York: Cambridge University Press, 2009), 59–74. Chrisomalis
describes the copresence of numerals and ancient writing systems, though
he notes that this copresence may be coincidental.

(15) However, I should be clear that tally systems do not necessarily
develop into writing systems or written numerals. The Jarawara tally
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system, pictured in Figure 2.2, did not eventually yield a native Jarawara
system of writing. The same could be said of some tally systems that have
existed in Africa and elsewhere for thousands of years. But even though
the existence of a tally system may not be a sufficient condition for the
invention of writing, it may increase the likelihood of a writing system
being innovated.

تحويلية أدوات العارش: الفصل

(1) The effects of climatic shifts on human speciation are discussed in
Susanne Shulz and Mark Maslin, “Early Human Speciation, Brain Expansion
and Dispersal Influenced by African Climate Pulses,” PLoS ONE 8 (2013):
e76750. On the potential influence of Toba, see Michael Petraglia, “The
Toba Volcanic Super-Eruption of 74000 Years Ago: Climate Change, En-
vironments, and Evolving Humans,” Quaternary International 258 (2012):
1–4. On the advantages of coastal southern Africa during this time frame,
see Curtis Marean, Miryam Bar-Matthews, Jocelyn Bernatchez, Erich Fisher,
Paul Goldberg, Andy Herries, Zenobia Jacobs, Antonieta Jerardino, Pana-
giotis Karkanas, Tom Minichillo, Peter Nilssen, Erin Thompson, Ian Watts,
and Hope Williams, “Early Human Use of Marine Resources and Pigment in
South Africa during the Middle Pleistocene,” Nature 449 (2007): 905–908.

(2) The tempered stone tools in question present advantages when
contrasted to the Oldowan and Acheulean stone tools that persevered in
the human lineage for about 2.5 million years, beginning about 2.6 million
years ago. See, for instance, Nicholas Toth and Kathy Schick, “The Oldowan:
The Tool Making of Early Hominins and Chimpanzees Compared,” Annual
Review of Anthropology 38 (2009): 289–305.

(3) For more on the Blombos Cave finds see, for example, Christo-
pher Henshilwood, Francesco d’Errico, Karen van Niekerk, Yvan Coquinot,
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Zenobia Jacobs, Stein-Erik Lauritzen, Michel Menu, and Renata Garcia-
Moreno, “A 100000-Year-Old Ochre Pro cessing Workshop at Blombos
Cave, South Africa,” Science 334 (2011): 219–222.

(4) Francesco d’Errico, Christopher Henshilwood, Marian Vanhaeren,
and Karen van Niekerk, “Nassarius krausianus Shell Beads from Blombos
Cave: Evidence for Symbolic Behaviour in the Middle Stone Age,” Journal
of Human Evolution 48 (2005): 3–24, 10.

(5) See Susan Carey, “Précis of the Origin of Concepts,” Behavioral and
Brain Sciences, 34 (2011): 113–167, 159. Carey’s point is offered in re-
sponse to Karenleigh Overmann, Thomas Wynn, and Frederick Coolidge,
“The Prehistory of Number Concepts,” Behavioral and Brain Sciences 34
(2011): 142–144. The authors of that piece suggest that the beads at Blom-
bos may have served as actual material numbers since “a string of beads
possesses inherent characteristics that are also components of natural
number” (p. 143). In other words they suggest the beads were the first
numbers, and that numbers were first material and became linguistic after
people labeled the material numbers. It seems more plausible that such
valuable homogeneous items created pressures for the innovation of lin-
guistic numbers, a creation only made possible because of human anatom-
ical characteristics. For instance, Overmann, Wynn, and Coo lidge note
that “a true numeral list emerges when people attach labels to the var-
ious placeholder beads” (p. 144). Such an account glosses over the less
speculative psycholinguistic evidence (see Chapter 5) demonstrating that
human adults cannot consistently discriminate quantities of things like
beads without first using numbers. I believe the account also underappre-
ciates the linguistic data demonstrating that people name numbers after
hands or fingers, not after things like beads. In short, our hands serve as
the true gateway to numbers, even if body-external items like beads create
pressures for their creation.
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(6) The survey demonstrating a correlation between population size
and religion is presented in Frans Roes and Michel Raymond, “Belief in
Moralizing Gods,” Evolution and Human Behavior 24 (2003): 126–135.
My comments here are based partially on Ara Norenzayan and Azim
Shariff, “The Origin and Evolution of Religious Prosociality,” Science 322
(2008): 58–62. The advantages of within-group cooperation for cultural
adaptive fitness, enhanced by religion, are discussed in Scott Atran and
Joseph Henrich, “The Evolution of Religion: How Cognitive By-Products,
Adaptive Learning Heuristics, Ritual Displays, and Group Competition
Generate Deep Commitments to Prosocial Religions,” Biological Theory 5
(2010): 18–130.

(7) Greek, Hebrew, Arabic, and other languages associated with the
major religions in question have decimal-based number systems. There-
fore, the pattern being highlighted here is likely a by-product of linguistic
decimal systems. Regardless, the pattern is also fundamentally due to the
structure of the human hands. This point merits attention, I think, since
the profundity ascribed to some religious numbers is not commonly rec-
ognized to be influenced in any manner by human anatomy.

(8) Which is not to suggest that all spiritually significant numbers are
neatly divisible by ten. Infact, some smaller ones are prime numbers: there
is the three of the holy trinity or the seven deadly sins or the seven virtues
of the holy spirit or the seven days of creation. Note that all these num-
bers are less than ten. Even exceptions greater than ten are not always
as exceptional as they may seem. Consider the importance of twelve to
Islam, Judaism, and Christianity: the twelve Imams, the twelve tribes of
Israel, and the twelve apostles. As noted in Chapter 3, duodecimal bases
also have potential manual origins as well.

(9) A critical look at P values and their history is presented in Regina
Nuzzo, “Scientific Method: Statistical Errors,” Nature 506 (2014): 150–152.
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