
 (Tokens)األقراص الطينية 

البيانات ب المعمومات المتعمقة ُأستخدم نظام األقراص الطينية لخزنلقد 
التي ظيرت في الشرق األدنى نحو والتعامل معيا ببراعة يدوية متميزة  األقتصادية 

وقد فتح  ،لمتفاىم قبل إختراع الكتابة  أقدم الرموز وىي تمثل ( م.ق 8000)حوالي 
البسيط والرائع لمرحمة ما قبل التاريخ الخاص بتحويل المفاىيم إلى  ىذا األختراع
لتي أثرت بشكل فعال عمى الوضع قنوات جديدة لنقل المعمومات ا ( )رموز طينية
 : ( ) منياه تطورات عديدة تالذي رافق اإلنساني

ام ـلكتابة السومرية عمى نحو واضح وىو النظانظام الرموز  تلقد طور:   أوًال 
. الكتابي المعروف      

عمييا  استنداألعداد المجردة التي  البتكار الفرصةىيأت تمك العالمات :   ثانثًال 
. تأسس عمم الحساب 

  اقتصاديةتطوير أنماط إلى (  العَّد)  الرموز في الحساب استخدام دفع :  ثل ثًال 
.  جديدة  جتماعيةاو     

: الُصاعنة  الاتثجثت
ات ُصنعية يبمغ حجميا من جانب إلى جانب آخر ماىي إال نتاج االقراصأن  

ويتم صنعيا من خالل ضغط أو تكوير قطعة من الطين بين .  (سم 3- )مابين 
. وتكوينيا بأشكال خاصة  أصابع راحة اليدين

من قبيل التحميل وىي المجير اإللكتروني  باستعمالوقد أوضحت األختبارات  
بشكل مناسب وعند درجة حرارة  حميصيات منذ البداية قد تم الحراري بأن األقراص

ألوانيا المختمفة التي تتراوح من المون األصفر البرتقالي ـ  لمحد الذي ُفسرَر واطئة 
.   (3)الوردي إلى المونين الُمخضر واألسود
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of  Economic Administration in The Ancient Near East , (Chicago .1993 ).P232-

233.    
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األجسام  والمخروطيات : وىي األشكالنوعًا من  ستة عشر( 6 ) ىناكو 
 االشكال البيضوية و اعي السطوحالرب واألسطوانات  واألقراص  والكروية 

 والمفاتاألجسام المكافئة الدورانية  ووالمخروطيات الثنائية  المثمثات و تالمستطيالو
أشكال  والحيوانات  واألدوات  و األوعية و يةشبو المعين ةالبيضويمنحنية ال

 لاألشكا  باستثناء المبالغ فيياوموضوعات أخرى بضمنيا الطيات الزائدة واألشكال 
. ( )ُمجردة  أشكاالً  ألنيا تعدالحيوانية واألدوات واألوعية 

نحو عمى  استخدمتقد المتعدد األشكال وفي الواقع  فأن ىذه األقراص  
تصنيف  مع أمكانية ،لدينا  ةاألشكال اليندسية األساسية المعروف ال سيما ، تصنيفي

لمقصودة من حيث الحجم ختالفات اأنواع ثانوية طبقًا لالالعدادات بشكل إضافي إلى 
. أو من خالل إضافة العالمات 

األجسام الكروية ، األقراص وات ،يالمخروط  سطوحذلك عمى  جسيدويتم ت 
كما في  (الصغير والكبير )واألشكال الرباعية السطوح بشكل متناسب وبحجمين 

 جساممثل األ، األجسام الكروية عمى شكل كسور وأجزاء  افرتوتو (8)الشكل رقم 
. جسام الكروية الثالثية األرباع نصف الكروية واال

ثقوب مقروضة أو كرات و ثُممات ووتتكون العالمات من خطوط منقوشة   
. صغيرة مزخرفة 

وقد تم نقش الخطوط بإداة حادة ُمدببة قد تكون عصا أو قمم المرقم وتأخذ  
إلبرة ودوائر امثل البارع من خالل رأس حاد  رالعالمات المثقوبة إما شكل النق

صغيرة تمت بفعل القصب أو طبقة دائرية عميقة من خالل الطرف غير الحاد من 
 . ( )العصا
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  :تطأر األقراص

م .ق وحتى األلف الرابع( م.ق 00 7 -8000) نحومنذ بداية نظام األقراص 
وتتكون النماذج بشكل أساسي (8)كما في الشكل رقم  كانت األقراص غير مزخرفة

 واألقراص المسطحة والمزدوجة التحدب وال اليندسية مثل المخروطيات من األشك
المثمثات والمستطيالت  ونات الرباعية السطوح والبيضوية في بعض األحيان ااألسطو

األشكال الطبيعية مثل االوعية  وأمافقط   المخروطيات الثنائية والطيات الزائدة و
 .  (6). والحيوانات  فكانت قميمة أيضًا 

قد وفرت البعض من  م.ق لأللف الثامن األولىالمجموعات  أنرغم من لاى عل
ويجب ، األقراص ذات الخط المنقوش األقتضائي أو الترقيم فقد بقيت العالمات نادرة 

أن يكون مفيومًا بشكل جيد من ان العدادات غير المزخرفة ظمت تمثل كل مجاميع 
وبعد أربعة آالف عام ( .م.ق3000) األقراص منذ البداية حتى نياية النظام حوالي

حينما أكممت ، وصل النظام إلى المرحمة الثانية ( م.ق00 3-000 ) نحوأي 
.  (7)الثانوية األقراص غير المزخرفة واألنواعالجديدة  األنواع

 اإلضافيةاليندسية  األشكال من كبيرهمجموعة  فميااألقراص المعقدة  أما 
كما (8)ضوية وشبو المعينيةبيحنية والنالمفات الم وانية المكافئة الدور األجسامبضمنيا 

 (9)في الشكل رقم 
الثنائية واألشكال المثمثات والبيضويات والمستطيالت  استخدامأصبح لقد و

ظيرت أشكال طبيعية أيضًا مركبة كما  ةطرزًا ثانويواكتسبت  أكثر شيوعاً المخروطية 
. الفواكو والبشروثاث  األب المتعمقةوة جدًا رالمصغ األدواتمثل 
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كل أنواع األقراص تعد ميزة أخرى التي تمت مشاىدتيا عن أن وفرة العالمات  
فقد لمعدادات المعقدة وتم عرض العالمات عمى الجزء االكثر بروزًا من الشيء 

.  (9) .األقراص المسطحة عمى وجو واحد عمى ظيرت العالمات 
العالمات والشكل قدة التي حممت ليس من الغريب ان نذكر ان االقراص المع 

عن البعض اآلخر ، عمى سبيل بعضيا قد وجدت في مواقع جغرافية بعيدة  نفسو
المثال وجدت سمسمة من االقراص ذات االشكال الثالثية في مدينة سوسة في إيران 

 في سوريا (0 )كبيره ةالتي كانت متماثمة مع ما موجود في الوركاء في العراق وحبوب
  (  )  (0 )شكل رقمكما في ال

 

                                      
(9)

                  and  Iran ,   Mesopotamia  Nissen ,H.J :The Context Of Emergence of 
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