1. Οη έλλνηεο ηεο γσλίαο
ηξηγσλνκεηξηθώλ αξηζκώλ
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Ειςαγωγό
Ο πάππξνο Rhind 1 (πνπ νλνκάζηεθε έηζη ιφγσ ηνπ A.H. Rhind πνπ ηνλ
θιεξνδφηεζε ζην Βξεηαληθφ Μνπζείν) είλαη ε πην θεκηζκέλε αλαθνξά ζηα αξραία
αηγππηηαθά καζεκαηηθά. Γξάθηεθε κεηά ηνλ 18ν αηψλα π.Υ. (γχξσ ζην 1650 π.Υ.),
αιιά ζχκθσλα κε ην ίδην ην θείκελφ ηνπ, πξνέξρεηαη απφ έλα πξσηφηππν πνπ
ρξνλνινγείηαη αθφκα παιηφηεξα (κεηαμχ 20νπ θαη 18νπ αηψλα π.Υ.). Ο πάππξνο
«απνθαιχπηεη» ηα κπζηηθά ησλ αξηζκψλ θαη ηελ ηέρλε ησλ ππνινγηζκψλ κε
θιάζκαηα, πξάγκα ηδηαίηεξα ρξήζηκν, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηηο θχξηεο αζρνιίεο ησλ
Αηγππηίσλ ηελ επνρή πνπ γξάθηεθε (Waerden, 2000). Δπίζεο, ην πξφβιεκα 56,
αλαθέξεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο θιίζεο ηεο πξνκεησπίδαο κηαο ππξακίδαο,
νλνκάδνληαο ηελ ζετθέη (seqt) θαη έηζη ππάξρνπλ ίρλε ηεο ρξήζεο ελφο
ηξηγσλκεηξηθνχ κεγέζνπο.
Ο Ζξφδνηνο πίζηεπε φηη νη γεσξγηθέο αζρνιίεο ησλ Αηγππηίσλ, νη πιεκκχξεο πνπ
θαηέζηξεθαλ ηα φξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε επηηβνιήο
θφξσλ αλάινγσλ ησλ εθηάζεσλ ήηαλ νη βαζηθέο αηηίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
Γεσκεηξίαο ζηελ αξραία Αίγππην. Δπίζεο αλαθέξεη φηη ε Γεσκεηξία ήξζε ζηελ
Διιάδα, εμ Αηγχπηνπ (Ζξνδφηνπ Ηζηνξίαη). Σν ίδην αλαθέξεη θαη ν Πξφθινο (Δηο
Δπθιείδελ,64,3-68,23) επηζεκαίλνληαο πσο ζπλέβαιε ζε απηφ ν Θαιήο ν Μηιήζηνο
ηνλ 6ν αηψλα π.Υ. Δθηφο απφ ην Θαιή θαη ν Ππζαγφξαο, ν Γεκφθξηηνο, ν Δχδνμνο
ηαμίδεςαλ ζε Αίγππην θαη Βαβπιψλα θαη δελ είλαη ηπραίν πψο ε Ησλία ήηαλ θέληξν
άλζηζεο ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο. κσο ε Γεσκεηξία ησλ Διιήλσλ είλαη πνιχ
δηαθνξεηηθή απφ ηα ππνινγηζηηθά καζεκαηηθά ησλ αλαηνιηθψλ απηψλ ιαψλ. Ζ
Γεσκεηξία ησλ Αηγππηίσλ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εθαξκνζκέλε αξηζκεηηθή
(Waerden, 2000) θαη δελ απνηειεί επηζηήκε κε ηελ αξραηνειιεληθή έλλνηα ηνπ φξνπ.
Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο ηξηγσλνκεηξηθέο ζρέζεηο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ. πλεπψο,
ε πεξηγξαθή ρσξηθψλ ζρέζεσλ, ππνινγηζηηθψλ θαλφλσλ θαη ηερληθψλ μεθίλεζε πξηλ
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Γλσζηφο θαη σο «πάππξνο ηνπ Αρκέο»: θέξεη ην φλνκα ηνπ θνηζέδνπ δηθεγφξνπ A.H. Rhind (18331863). Ο πάππξνο αληηγξάθηεθε γχξσ ζην 1650 π.Υ. απφ ηνλ γξαθέα A'h-Mose (ζηα ειιεληθά
απνδίδεηαη ζπλήζσο σο Άρκεο ή Αρκήο, ελδερνκέλσο λα πξφθεηηαη γηα ην γλσζηφ φλνκα Άκαζηο),
πξνέξρεηαη φκσο απφ έλα πξσηφηππν πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ην 1850 π.Υ. Δίλαη γξακκέλνο ζηελ
ηεξαηηθή γξαθή. Δίλαη ην αξραηφηεξν επξχηεξα γλσζηφ καζεκαηηθφ θείκελν.
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