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المظاهر االقتصادية لدى المجتمعات 

: الزراعية األولى في الشرق األدنى القديم

 النقود الرمزية واألعداد والمكاييل

 

 زيدان كفافي
 

 

 

يشهد العاالم انن واورة المعموماةياة الرقمياة، وقاد يت اادر 

كيااف وناامنا إلااى هاان  الدرجااة : لاانها اسنسااان ساا ا 

المتقدمة ماا المعرفاة، ال سايما ةمام المعاارر المرة  اة 

بااالنوا ي االقتصاااديةل وسلقاااء الضااوء عمااى هاانا النااو  

يدرسها إال قمة ما ال ا ثيا؛ وجدنا  ما المعارر التي لم

أن مااا الفاةاادة، وأل ااراا هاانا الكتااا، التكريمااي، أن 

نقااادع معموماااات، ولاااو ماااوجزة،  اااو  بعااا  المظااااهر 

االقتصاااادية التاااي ةعاااد األنااال واألسااااس فاااي معرفاااة 

 .اسنسان لمنقود الرمزية والعدد والمكيا 

فما المعماوع أن المجتمعاات عاشاا باادم األمار نايادة 

معة لمقوت، وبرها بع  العممااء عماى أن اسنساان وجا

عرر األوزان والمقاييس خال  ةمم المر مة ما ةااري  

 Powell)ال شرية، وهي ما المظاهر االقتصادية المهمة 

لكا الحاجاة لمعرفاة النقاود والعاد والكيال، . (897 :1992

إضااافة إلاااى الاااوزن والقيااااس، أنااا حا باااادم    بااادء 

تمعاااات الزراعياااة التاااي ضااارورة ماااا ضااارورات المج

خااال  الفتاارة  عاشااا فااي منااارق الشاارق األدنااى القااديم

ق ااال المااايالد  0088و تاااى  0088الواقعاااة بااايا  اااوالي 

(Bienkowski 2000). 

ا إلااى مع يااات نشاارها عاادد مااا ال ااا ثيا، ةقاادع  واسااتناد 

ا  و  ال دايات األولى لمنقاود  ا موجز  هن  الدراسة عرض 

 .والمكاييلالرمزية واألعداد 

 
شواهد ماا : هي أنل الكتابة tokensالنقود الرمزية 

 المقى األورية

 بسااااارات –ةعااااد ال ا ثااااة األميركيااااة ديناااايس شاااامنا 

D. Schmandt-Besserat  ماااا ال اااا ثيا القالةااال الااانيا

بحثوا في وظيفة ق ع أورية ناييرة الحجام، ومصانوعة 

ماااا الحجااار أو الصمصاااا   ال  اااا، يساااميها انوااااريون 

وةعتقااااد ال ا ثااااة أن ةماااام الق ااااع  .tokensنجميزيااااة باس

ا رمزية ق ل أكثار ماا عشارة آالر عااع . استُخدما نقود 

ااا خمااا،  ااار  وةضاايف أنااب وق اال أكثاار مااا خمساايا عام 

العمماااء فااي معرفااة أناال الكتابااة، وفااي أوناااء زياراةهااا 

لعاادد مااا المتااا ف العالميااة ال ظااا وجااود هاان  الق ااع 

إلاى أن الصمصالية نييرة الحجم، فدرستها، وةوناما 

ا  ا رمزية وأعداد  ةمم الق ع وبأشكالها المختمفة ةمثل نقود 

 :Schmandt-Besserat 2002)كاناا هاي أنال الكتاباة 

6). 

بسااااارات  -وبعااااد دراسااااة معمقااااة، اساااات اعا شاااامنا 

التعاارر عمااى سااتة عشاار شااكال  لهاان  النقااود الرمزيااة، 

 والتااااي ةراو ااااا أ جامهااااا باااايا الصااااييرة والك ياااارة 

ف أنب ال باد وأن يكاون لكال شاكل ماا وةضي. (1الشكل )

هن  األشكا  معنى خاص بب، فترى أن شاكل القماع ياد  

عماااى كمياااة ناااييرة ماااا الح اااو،، بينماااا ياااد  الشاااكل 



أماااا الشاااكل . الكااارو  عماااى كمياااة أك ااار ماااا الح اااو،

 .األس واني؛ فيد  عمى  يوان وا د

  

 

 

 

 ما العصر الحجر  الحديث tokensأشكا  النقود الرمزية : 1شكل 

 (Schmandt-Besserat 1993عا ) 

 

وعمى أية  ا ، ال ظ ال ا ثون أن الناس في ةمام الفتارة 

قساااموا بعااا  هااان  الق اااع إلاااى أجااازاء، فماااثال  قساااما 

المكورة إلاى أنصاار دواةار ووالواة أرباا  الاداةرة، كماا 

ا ما ق عاة،  مم ا كل ق عة، سواء كانا كاممة أو جزء 

عالمااات فارقااة مثاال  فاار  اازوز عميقااة فااي باادنها، أو 

ضاايب باادنها وهااي رريااة لتشااكيل  فاار داةريااة نافاانة أو 

ولماا . (Schmandt-Besserat 1992: 17-34) يار نافانة 

كانااا هاان  الق ااع مصاانوعة باليااد، فقااد جاااءت مختمفااة 

اااا بااايا موقاااع األ جااااع، كماااا ةختماااف فاااي  أ جامهاااا أيض 

في  tokens وقد عثر عمى عدد ما الق ع المسماة. وآخر

عدد ماا القارى الزراعياة األولاى الم رخاة بايا  اوالي 

ق ل الميالد، والتي انتشرت في بالد الشاع  0088 - 0088

 .والرافديا واألناضو  وإيران

وقد بقيا هن  الق ع الصييرة قياد االساتخداع مادة ةقار، 

آالر عاااع، أ   تااى منتصااف األلااف الرابااع  مااا خمسااة

ق اال الماايالد، والاان  يصااادر ظهااور الماادن األولااى فااي 

وقامااا . (Nissen 1988) منااارق الشاارق األدنااى القااديم

اا  المجتمعات المتمدنة بت اوير هانا النظااع، ليصا ا نظام 

عاااددي ا، و لااام باساااتخداع  اااوالي والوماةاااة شاااكل ةحمااال 

ساا حها لتسااجيل عالمااات محفااورة أو مضاايورة عمااى أ

فكاناا بعا  الق اع ةاد  عماى . أنوا  ال ضاةع المختمفاة

 أماكا ةواجد الخامات مثل المعادن، أو  تى عمى الخ از 

والعسااال وال ضااااةع األخااارى مثااال المنــســوجــــــاااـات 

(Schmandt-Besserat 2002: 6) . و يااث أن العمميااات

التجارية واالقتصادية األخارى ةوساعا وشامما مناارق 

وبضاااةع أكثاار، أناا ا النظاااع القاضااي بااأن ةمثاال  أوسااع

ا أو  ااا وا ااد  ق عااة وا اادة مااا هاان  الق ااع الصااييرة نوع 

ا لممتعاامميا  ا ما ال ضااةع وسايمة مرهقاة جاد  ا وا د  جزء 

فعمى س يل المثا ، كانا ق عة قمعية ناييرة ةمثال . بها

مكياال  ما الح و،، كما كانا عشر ق ع بيضاوية ةقابال 

يا، وهنا يعناي بالضارورة أن قمايال  عشر جرار ما الز

ودليمنااا عمااى هاانا . مااا ال ضاااةع هااو الاان  يمكااا ةسااجيمب

العثور عمى مظاريف رينية كروية مجوفة  فظ باداخمها 



ال يزيااد عااددها عااا  tokensعاادد مااا الق ااع الصااييرة 

ولتساااهيل معرفاااة أشاااكالها وعااادد . (2شاااكل )العشاااريا 

أشاكالها الق ع المحفوظة داخال المظااريف؛ جارى ر اع 

عمى س ا المظرور الخارجي، ويعد هانا بارأ  بعا  

 .(Nissen et al. 1993)العمماء أولى خ وات الكتابة 

 

 
 مظرور ومجموعة ما النقود الرمزية التي وجدت بداخمب: 2 شكل

 (Schmandt-Besserat 2002 عا)
 

وقااد  صاال ة ااور ك ياار فااي الفتاارة الواقعااة باايا  ااوالي 

ق ااال المااايالد، إ  عثااار المنق اااون فاااي واد   0288-0188

الرافااديا وإيااران وسااورية عمااى ُرقاام رينيااة ر ااع عمااى 

أس حها أشكا  الق ع الصييرة، بدال  ما وضاعها داخال 

مظرور نمصالي، مما يعناي أن هان  ال  عاات لام ةعاد 

يرة، وإنماااا أنااا حا ةاااد  عماااى أشاااكا  الق اااع الصاااي

 .إشارات ةد  عمى الح و، والصور واأل ناع

 

 

 إيران/رقيم ريني ما  وديا ةي ب: أ0شكل 
 عميب إشارات ةد  عمى عدد والث ووالويا جرة زيا 

 

 رقيم ريني ما الوركاء يحمل: ،0شكل 

 إشارات ةد  عمى عدد ما الخرار

 (Schmandt-Besserat 1992 عا)

  

ق ال المايالد، بادأ النااس باساتخداع قمام  0188وفي  والي 

مدبب لرسم شكل الق ع الصييرة بدال  ما ضي ها عماى 

وعثاار فااي مدينااة . ساا ا الاارقيم الصمصااالي وهااو راار 

 أربعاة آالرالوركاء بجنو، العراق عمى ماا يقار، ماا 



رقيم ريني ةحمال إشاارات محازوزة لكنهاا ال ةشاير إلاى 

ما قيمتب وا د إلى وا د، أ  لم ةعد ومة  اجاة إلاى رسام 

عشاارة أشااكا  بيضااوية لمداللااة عمااى عشاار جاارار مااا 

الزيااا، وباادال  مااا هاانا،  فاار الكاةااب شااكال  لجاارة ق مهااا 

، وعميب، لم يستخدع (أ0شكل )إشارات هي رموز ألعداد 

وفة سابق ا، بل عمى العكس ما  لم، إشارات لم ةكا معر

فقاااد أنااا ا ل شاااارات القديماااة والساااابقة قااايم ومعاااان 

فمثال ، نجد أن شكل القمع، والن  كان يمثال فاي . مختمفة

، (1)األساس كمية   و،، أن ا انن يعني الرقم وا اد 

وأن الشكل الكارو ، والان  كاان يقابال كمياة ك يارة ماا 

، وبدال  ماا  فار (18)الح و،، أن ا يعني الرقم عشرة 

جاارة مااا الزيااا، اسااتعاا  00إشااارة لمداللااة عمااى  00

 :الكاةب عا  لم بسا إشارات هي

o + o + o   +   + ، 18+  18+  18 والتاي ةسااو 

 +1  +1  +1. 

وفي الوقا  اةب الن  عرر فيب الناس في بالد الرافاديا 

كتاباااة العااادد، فقاااد ةمكناااوا كااانلم ماااا وضاااع إشاااارات 

ولاايس هاانا و سااب، إ  أشااارت الاارقم ال ينيااة . لم ضاااةع

المكتشااافة فاااي موقاااع الوركااااء، والم رخاااة إلاااى نهاياااة 

النصااف الثاااني مااا األلااف الرابااع ق اال الماايالد، إلااى أن 

جمون أسااماء األشااخاص، وهاانا الكتَّااا، عرفااوا كيااف يساا

يعني بالضرورة أن اسشارات المحزوزة أن حا ةمثال 

 .(Schmandt-Besserat 2000: 2003)أنواة ا 

وبهااانا، يت ااايا كياااف أن المجتمعاااات الزراعياااة األولاااى 

ا  (ق اااال الماااايالد 0088-0088 ااااوالي ) اسااااتخدما نقااااود 

ُننعا ما الصمصا ، و يث أنها كانا  tokensرمزية 

 ات قيمااة، فقااد  فظااا داخاال مظاااريف مااا الصمصااا  

ولمعرفة عدد وقيمة هان  النقاود الرمزياة، ر عاا . كنلم

أشاااكالها عماااى سااا ا المظااارور الخاااارجي، وااام ُ ااازت 

 .أشكالها في ال يا، فكانا الخ وات األولى نحو الكتابة

 األعداد

كاناااا  tokensمزياااة اةفاااق العممااااء عماااى أن النقاااود الر

وسيمة لمعد، إ  إن كومة ما هن  الق ع األورية الصاييرة 

ااا يقاباال قيمااة بضاااةع معينااة وقااد ةكااون هاان  . مثمااا م مي 

. ال ضاةع خراف ا ما ق ياع أ نااع أو كمياات ماا الح او،

ويعتقد أن بداية هن  النقود الرمزياة كاناا ماا الحجاارة، 

د باأخرى ماا استعي  عنها في األلف السابع ق ل المايال

الصمصا  كي يسهل عمى الناس ةشكيمها بأشكا  مختمفاة 

(Nissen et al. 1993:11). 

وخااال  النصااف الثاااني مااا األلااف الرابااع ق اال الماايالد، 

شهد الشارق األدناى القاديم نشاأة المادن األولاى، وجااءت 

كفااافي )أفضال األمثماة عميهاا مااا جناو، واد  الرافاديا 

لزراعة وةدجيا الحيوان، وم وأدى االنتقا  إلى ا. (2880

نااهر المعااادن، إلااى فاااة  فااي اسنتااان، ممااا ناات  عنااب 

اا . ةكويا الثروات ونت  عا هنا التحو  االقتصاد  أيض 

نشااااوء ر قااااات اجتماعيااااة جدياااادة ةكونااااا مااااا مااااالك 

األراضاااي وأناااحا، الحااارر، األمااار الااان  أدى إلاااى 

ازدهار بع  المها والصناعات، مثل ناناعة األواناي 

ة والنحاساااية والجمدياااة، وهااانا أدى بااادور  إلاااى الفخاريااا

معرفة التجارة،  يث أنشأ التجار أساواق ا و وانياا ل ياع 

بضاةعهم وةساويق فااة  إنتااجهم، وبياع ماا يساتوردونب 

 .ما خامات وبضاةع

وةسااهيال  لتماام الم ااادالت التجاريااة، عاارر الناااس بدايااة 

ظية الكتابة عمى ال يا، فقد مثل السومريون المقارع المف

لميااة بأشااكا  مختمفااة، وكمااا فااي الكممااات، فاا ن أشااكاال  

ااا مختمفااة  ماااكمي  )محفااورة متنوعااة كانااا ةمثاال أرقام 

 ، وقاااااااااااااااااااع السااااااااااااااااااومريون كاااااااااااااااااانلم (01:1555

 بعمااال  فااار عماااى أرااارار الااارقم ال ينياااة، ربماااا ةمثااال 

ا لها قيم، لكننا ال نازا  نجهمهاا   Nissen) (4شاكل )أعداد 

et al. 1993: 13) .ة ال قاة ومتقدماة، وضاع وفاي مر ما

ا لمناز  األعداد، أ  أن منزلة كل رقم  السومريون نظام 

في العدد ةد  عمى قيمتب، إال أن نظاع المناز  هنا عاانى 

ا لمصفر  .ما خمل عدع ةخصيصب رمز 

وبهنا يت يا أن ال داية األولاى الساتخداع األعاداد الرقمياة 

 0188لي كانا في  وا (وا د، اونان، والوة: أ  األعداد)

وال اااظ ال اااا ثون أن الكاةاااب فاااي مديناااة . ق ااال المااايالد

الوركاااء فااي هاان  الفتاارة، أ  نهايااة األلااف الرابااع ق اال 

الماايالد، وضااع عالمتاايا عمااى الاارقيم ال ينااي، األولااى 

مضاايورة ةمثاال العاادد، والثانيااة محفااورة وةمثاال نااو  

وخير مثاا  عماى هانا رقايم ريناي . (،0شكل )ال ضاعة 

عثر عميب في موقع الوركاء، إ  ر عا عمى أ د وجهياب 

خمسااة أشااكا  إساافينية، و فاارت داةاارة بوساا ها نااميب 

 Schmandt-Besserat)وكمتاهماااا ةمثااال العااادد خمساااة 

1992: fig. 114) . ،ويعااد هاانا المثااا  فااي عماام الحسااا

 .األقدع في العالم

األولااى إشااارات مضاايورة إ ن كانااا األعااداد الرقميااة 

عمى ال يا، دلا في ال داية عمى و ادات ماا ال ضااةع، 

مثل كيل كمية ما الح و،، استعي  عنها بقيماة عددياة 

فعمااى ساا يل المثااا ، أشااارت اسشااارة . فااي وقااا ال ااق

اسسفينية في بادم األمر إلى كمية قميمة ما الح و،، أما 

ما مثل شكل ، بين(1)انن؛ فقد أن حا ةعني العدد وا د 

الداةرة كميات ك يرة ما الح و،، وم أنا ا ال ق اا يقابال 

، أماا الشاكل اسسافيني الك يار والشاكل (18)العدد عشارة 

المكور أو المساتدير الك يار، فيشاير كال منهاا إلاى أعاداد 

 .  ات قيمة أك ر



ة ور هنا النظاع العدد  خال  العصور الال قاة، ساواء 

أو الرومااان، إال أنااب شااهد  فااي زمااا ال ااابمييا أو اليونااان

ا في  والي  ا مهم  ق ال المايالد عناد معرفاة ماا  088ة ور 

، والتاي ظهارت ألو  مارة فاي «األعداد العربية»يسمى 

إشااارات األعااداد وقيمهااا التااي  0ويظهاار الشااكل . الهنااد

اسااتخدما فااي الوركاااء فااي المر مااة السااابقة السااتخداع 

ي هانس ياور  الخب المسمار  كما نشرها العالم األلمان

 .ورفاقب H. Nissenنسا 

 

 

 



ا: 4شكل   رقم رينية  فرت فيها ر عات ةمثل أعداد 

 (Nissen et al. 1993عا )

 

 

 

 

 

 

 

 المر مة السابقة الستخداع الخب المسمار  إشارات األعداد وقيمها كما استخدما في الوركاء في: 0شكل 
 (Nissen et al. 1993: Fig. 27) 

 



 المكيا  األو  في العالم

شااهد النصااف الثاااني مااا األلااف الرابااع ق اال الماايالد فااي 

بااالد الشاارق األدنااى القااديم عامااة، وفااي بااالد الرافااديا 

خانة، مر مة  ضاارية متقدماة أرماق عميهاا ال اا ثون 

وهاان  الساامة هااي التااي ناا يا . «مر مااة التماادن»اساام 

ويسامي . المر مة الال قاة اقتصاادي ا وسياساي ا واجتماعي اا

رسااون  ضااارة وآوااار بااالد الرافااديا العمماااء الاانيا يد

ق اال الماايالد  0188إلااى  0088الفتارة الواقعااة باايا  ااوالي 

وقد شهدت هن  الفترة معرفة . «الوركاء المتأخرة»باسم 

الكتابااة واسااتخداع األختاااع األساا وانية، وظهااور فنااون 

جدياااادة، مثاااال نحااااا التماوياااال الك ياااارة وبناااااء العماااااةر 

ا ماا ةمام المظااهر وعماى الار م ماا أن كثيار  . الضخمة

ا فاي  ا ك ير  بدأ في الفترات السابقة، إال أنها شهدت ة ور 

إال أن مااا يعنينااا هنااا هااو مناقشااة بعاا  . هاان  المر مااة

وأفضال مثاا  عماى . النوا ي االقتصادية وكيفية إدارةهاا

هاانا األماار هااو ظهااور نااو  جديااد مااا األوانااي الفخاريااة 

لَجرساااية األواناااي ا»أرماااق عميهاااا ال اااا ثون  (6شاااكل )

 .Beveled-rim bowls« الشكل

 

 

 (Nissen et al. 1993عا )قصعة فخارية : 6شكل 
 

ماا أنهاا  (األواناي الَجرساية)وةأةي أهمية هن  القصعات 

مصنوعة ما عجينة خشنة، ولها  افة مشا وفة، وق ار 

قاعدةها أقل ماا ق ار فوهتهاا، ومصانوعة بالقالاب، مماا 

يعنااي أن أ جامهااا مو اادة مااع وجااود بعاا  االختالفااات 

 :Sürenhagen 1978: no. 104; Nissen 1988)ال ساي ة 

وقد عثر عمى أعاداد ك يارة ماا هان  القصاعات فاي . (83

. ة لفتاارة الوركاااء المتااأخرة ومااا بعاادهاالمواقااع الم رخاا

وعمى الر م ما االخاتالر فاي أ جااع بعضاها، إال أنهاا 

و يااث أنهااا مصاانوعة . كانااا بمجممهااا متشااابهة الحجاام

بالقالااب، ولهااا الحجاام نفسااب، وةنتشاار بأعااداد ك ياارة فااوق 

من قة واسعة ما الشرق األدناى القاديم، ومصانوعة ماا 

الساواةل، فقاد رأى عجينة نمصاالية خشانة قابماة لرشاا 

 Nissen)المختصون أنها استخدما لحفظ المواد الصم ة 

وما نا ية وانية، ربما مثما هان  القصاعات . (84 :1988

ا مااا المظاااهر االقتصااادية، انتشاار فااوق  ا مو ااد  مظهاار 

 .من قة واسعة ما الشرق األدنى القديم

وةاانكر النصااوص الم رخااة لمفتاارات الال قااة لموركاااء 

ر قااة اجتماعيااة ةكونااا مااا العمااا  الاانيا المتااأخرة أن 

كااانوا يتقاضااون أجااورهم بالحصااو  عمااى كميااات مااا 

ولهانا، جااء افتاراا أن ةمام القصاعات كاناا . الح و،

ةستخدع و دة كيل لمح و، في العصور القديمة، كما هو 

ق اال أكثاار مااا خمساايا « المااد»أو « الصااا »الحااا  فااي 

ا اليوع الوا د  أ  أن العامل كان يتقاضى أجر  عا. عام 

وياادعم . بااأن ياادفع لااب ممااق هاان  القصااعات مااا الح ااو،

« األكال»القاةمون بهن  الفرضية  لم باالستدال  ب شاارة 

التي كانا ةستخدع في هن  الفتارة عماى شاكل  فار رأس 

وعمااااى هاااانا . (0شااااكل )إنسااااان إضااااافة إلااااى القصااااعة 

األساس، نست يع القاو  إن هان  القصاعات شاكما و ادة 



ااا   .المن قة ق ل آالر السنيامااا النظاااع االقتصاااد  المو ااد الاان  عاام كياال ونوع 

 

 

 

 (Nissen 1988عا )قصعة  فرت عميها إشارة األكل : 0شكل 

 

وخاةماااة القاااو ، إن ساااكان باااالد الشااارق األدناااى القاااديم 

عامة، وسكان بالد الرافديا خانة، كان لهم الفضل في 

وضااع الم نااات األولااى لمنقااود، فصاانعوها مااا الحجااارة 

وال يا، وكان لكل شاكل منهاا قيماة عددياة محاددة، كماا 

كانوا أو  ما عرر مناز  العادد، وكاناا هان  الشاواهد 

 نااات األولااى لمعرفااة الكتابااة فااي جميعهااا قااد وضااعا الم

ولاام يكتااف الناااس فااي هاان  . ةاااري  الحضااارة اسنسااانية

المن قااة بتماام االختراعااات المهمااة، إنمااا عرفااوا كاانلم 

ااا مااا النظاااع االقتصاااد  المو ااد الاان  عاام من قااة  نوع 

 . واسعة ما بالد الشرق األدنى القديم
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