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منذ األلف الخامس قبل الميالد على االقىل بى ا الاى ا القىدي بوىة م مميىام يقىةد ى
الحضا م احيانا ةيتخلف احيانا اخ ى  ,استطاع في ال الحالتين ان يشغل م انته الجىدي م بالحيىام
اإلنسىىاني الى مىىن أعالمهىىا ة ائىىد فىىذ مىىن ةاد نهضىىتها فلقىىد ىىان االنسىىان فىىي مىىذ المنطقى مىىن
األ ض اةل من تفام بىالح ف الم تىة ةتلىي مىي اعطى خطىةم خطامىا فىي ط يى الحضىا م
ةأنشأ في مذ البقا من اال ض اةل نةام للمجتمع المتحض الذي ىان مىن امى وىفاته المؤسسى
االجتماعي ى التىىي اوىىبح فيم ىا باىىد منىىا ات امتىىد بىىه البش ى ي مىىن خىىالل اةل لبن ى لالس ى م ةاةل
مد س ف ىان اةل تلميىذ ةاةل مالى ةاةل تىا ع فتىه البشى ي  ,ة لهىا احىداث ف يىدم فىي تىا ي
البش ي ان امتما امل الا ا القدي باإلنسان دفاه ال عناي ائدم في تثبي البيئ التىي تىؤمن
الايش السلي لالنسان حيث أد ةا أممي اإلنسىان بةوىفه عضىةا مهمىا فىي المجتمىع ةان ةجىةد
ةنمة ة فاميته تحدد في ضةء عالقته ببقيى اعضىاء المجتمىع فح وىةا على تطبيى الىنط التىي
تؤمن ذلي

الغاية من

الدراسة :

 1التا يف بالتنشئ االجتماعي ةأمدافها ةخوائوها ةام الاةامل المؤث م فيها
 2ع ض ألم مواد التنشىئ االجتماعيى فىي حضىا م ةادي ال افىدين ةمىا لهىذ الموىاد مىن
أممي تا يخي في ةضع اللبنا األةل لمؤسسا التنشئ االجتماعي

التنشئة االجتماعية (: )Socialization
مىىي عمليى ي تسى األطفىىال مىىن خاللهىىا الح ى الخلقىىي ةالضىىبط الىىذاتي الىىالا لهى حت ى
يوبحةا اعضاء اشدين مسىؤةلين فىي مجىتماه ةمىي عمليى تالى ةتالىي ةت بيى  ,تقىة على
التفاعىىل االجتمىىاعي ةتهىىدف ال ى ا سىىا الف ى د طف ىالت فم امق ىا ت ف اشىىدات فشىىيخات) سىىلة ا ةماىىايي
ةاتجاما مناسب تهدف الدةا اجتماعي ماين تم نه من مساي م جماعته ةالتةافى االجتمىاعي
ماهىا ةت سىبه الطىابع االجتمىاعي ةتيسى لىه االنىدماح فىي الحيىام االجتماعيى  )1ةتشىا ي اطى اف
عديدم في عملي التنشىئ االجتماعيى االسى م ةالمد سى ةالمسىجد ةال فىا ةهي مىا اال ان اممهىا
االسى م بىىال شىىي ةنهىىا المجتمىىع اإلنسىىاني األةل الىىذي ياىىيش فيىىه الطفىىل ةالىىذي تنفى د فىىي تشى يل
شخوي الطفل لسنةا عديدم من حياته تاد حاسم في بناء شخويته (. )2

أهداف التنشئة

االجتماعية :

( )3

هنالك عدة اهداف للتنشئة االجتماعية يمكن اجمالها بما يلي :
ت
ت
 1ه س عةامل ضبط داخلي للسلةي ةتلي التي يحتةيها الضمي ةتوبح جىاءا اساسىيا لىذا
فأن م ةنا الضمي اذا ان مىن االنىةاع االيجابيى فىأن مىذا الضىمي يةوىف بأنىه حىي
ةأفضل اسلة القام نس الضمي في ذا الطفل ان ي ةن االبةان قدةم البنائهمىا حيىث
ال ينبغىىىي ان ال يىىىأتي احىىىدمما اة الممىىىا بىىىنمط سىىىلة ي مخىىىالف للقىىىي الدينيىىى ةاآلدا
االجتماعي

 2تةفي الجة االجتماعي السلي الوالح ةالالا لاملي التنشئ االجتماعي حيىث تىةف الجىة
االجتماعي للطفل من ةجةد في أس م م تمل تض اال ةاال ةاالخةم
 3تحقي النضج النفسىي ,اذ ال ي فىي ل ىي ت ىةن االسى م سىليم متمتاى بالوىح النفسىي ان
ت ةن الاالقا السائدم بين مذ الاناو متان سليم ةان ال تاث الطفل في نمة النفسىي
ةالةاقع ان االس م تنجح في تحقي النضج النفسي للطفل

وفا ةخوائص التنشئ االجتماعي

:

 1تاىىد التنشىىئ االجتماعيىى عم ليىى تالىى اجتمىىاعي يىىتال فيهىىا الفىى د عىىن ط يىى التفاعىىل
االجتماعي ادةا االجتماعي ةالماايي االجتماعي التي تحدد مذ االدةا
 عملي نمة يتحةل خاللها الف د من طفل ياتمد عل هيى متم ىا حىةل ذاتىه ال يهىدفمىىن حياتىىه اال اشىىباع الحاجىىا الفسىىيةلةجي الىى فىى د نىىاجح يىىد ي مانىى المسىىىؤةلي
االجتماعي ةتحةلها مع ما يتف مع القي ةالماايي
 2أ نها عملي مستم م تبدأ بالحيام ةال تنتهي اال بانتهاءما
 3تختلف من مجتمع ال اخ بالد ج ةل نها ال تختلف بالنةع
 4التنشئ االجتماعي ال تاني و اف اد المجتمع فىي بةدقى ةاحىدم بىل تانىي ا تسىا ىل
فى د شخوىىي اجتماعيى متميىىا قىىاد م على التحى ي ةالنمىىة االجتمىىاعي فىىي اطىىا ثقىىافي
ماين عل ضةء عةامل ة اثي ةبيئي
ومن خصائص التنشئة ايضا انها تاريخية  :أي ممتدم عب التا ي  ,ةانساني يتميا فيهىا
االنسان دةن الحيةان  ,ةتلقائي أي ليس من ونع ف د اة مجمةع من االف اد بل مي مىن وىنع
)4
المجتمع ةمي نسبي أي تخضع الث الامان ةالم ان

العوامل المؤثرة في التنشئة االجتماعية :
الاائل مي اةل عال اجتماعي يةاجهه الطفل  ,ةاف اد االس م م م آم ل ل طفل ل ي ي ى
نفسه ةاالس م بالتأ يد لها دة بي في التنشئ االجتماعيى  ,ةل نهىا ليسى الةحيىدم فىي لاى مىذا
الىىدة ةل ىىن منىىاي الحضىىان ةالمد س ى ةةسىىائل االعىىال ةالمؤسسىىا المختلف ى التىىي اخىىذ مىىذ
الةطيف من االسى م  ,لىذلي قىد تاىدد الاةامىل التيي كيان لهيا دور كبيير فيي التنشيئة االجتماعيية
سواء كانت عوامل داخلية او خارجية (. )5

أوالً  :العوامل الداخلية :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

الدين  :يؤث الدين بوة م بي م في عملي التنشئ االجتماعي ةذلي بسب اخىتالف االديىان
ةالطباع التي تنبىع مىن ىل ديىن  ,لىذلي يحى ص ىل ديىن على تنشىئ افى اد حسى المبىاد
ةاالف ا التي يؤمن بها
االسرة  :مي الةحدم االجتماعي التي تهدف ال المحافط عل النىةع االنسىاني فهىي اةل مىا
يقابل االنسان  ,ةمي التي تشا ي بش ل اساسي في ت ةين شخوي الطفل من خالل التفاعىل
ةالاالقا بين االف اد  ,لذلي فهي اةل الاةامل المؤث م في التنشئ االجتماعي
نوع العالقات االسرية  :تؤث الاالقا االس ي في عملي التنشئ االجتماعي ذلي ان الساادم
الاةجي تؤدي إل تماسي األس م مما يخل جةات يساعد عل نمة الطفل
الطبقة االجتماعية التي تنتمي أليها األسرة  :تاد الطبق التي تنتمي أليها األس م عامالت مهما
في نمة الف د ,اذ توبغ ةتش ل ةتضبط النط التي تسام في تش يل شخوي الطفل فاالس م
تمثل ام محة في نقل الثقاف ةالقي للطفل التي توبح جاءات جةم يا ت
الوضع االقتصياد واالجتمياعي لألسيرة  :لقىد أ ىد الاديىد مىن الد اسىا ان منىاي ا تبىاط
ايجىىابي بىىين الةضىىع االقتوىىادي ةاالجتمىىاعي للطفىىل ةبىىين الفى ص التىىي تقىىد لنمىىة للطفىىل ,
ةالةضع االقتوادي من احد الاةامل المسؤةل عن شخوي الطفل ةنمة االجتماعي
المستوى التعليمي والثقافي لألسرة  :يؤث ذلي من حيث مدى اد اي االس م لحاجا الطفل
ة يفي إشباعها ةاألسالي الت بةي المناسب

 -7نوع الطفل (ذكر أو أنثى) وترتيبه في األسرة  :اذ ان ادةا الذ تختلىف عىن ادةا األنثى
فالطفل الذ ينم في داخله المسؤةلي ةالقيادم ةاالعتماد على الىنفس  ,فىي حىين ان األنثى
في المجتماا الش قي خاو ال تنم فيها مىذ األدةا  ,مىا ان ت تيى الطفىل فىي األسى م
أةل األطفال أة األخي أة الةسط له عالق باملي التنشئ االجتماعي سةاء بالتىذليل أة عىد
خب م األس م بالتنشئ ةهي ذلي من الاةامل
ثانيا ً  :العوامل الخارجية :
 1المؤسسات التعليمية  :ةتتمثل في دة الحضان ةالمدا س ةالجاماا ةم ا ىا التأميىل
2
3
4

5

جماعة الرفاق  :حيث األودقاء مىن المد سى اة الجاماى اة النىادي اة الجيى ان ةقىاطني
نفس الم ان ةجماعا الف ةالاقيدم ةالتنطيما المختلف
دور العبادة  :مثل المساجد ةال نائس ةأما ن الابادم المختلف
ثقافيية المجتمييع  :ل ىىل مجتمىىع ثقافتىىه الخاو ى المميىىام لىىه ةالتىىي ت ىىةن لهىىا وىىل ةثيق ى
بشخويا من يحتضنه من االف اد  ,لذلي فثقاف المجتمع تؤث بش ل أساسي فىي التنشىئ
الوضييع السياسييي واالقتصيياد للمجتمييع  :حيىىث ان لمىىا ىىان المجتمىىع أ ث ى مىىدةءات
ةاستق ا ات ةلديه ال فاي االقتوادي لما سام ذلي بش ل ايجابي في التنشئ االجتماعيى ,
ة لما ا تنفته الفةض ةعد االستق ا السياسي ةاالقتوادي ان الا س مة الوحيح
وسييائل اإلعييال  :لاىىل اخط ى مىىا يهىىدد التنشىىئ االجتماعي ى اآلن مىىة الغىىاة الثقىىافي الىىذي
يتا ض له األطفىال مىن خىالل ةسىائل اإلعىال المختلفى ةخاوى التلفايىةن  ,حيىث يقىة
بتشةيه الاديد من القي التي ا تسبها األطفال إضاف إل تالىيمه الاديىد مىن القىي األخى ى
الدخيل عل الثقاف المحلي

مؤسسات التنشئة االجتماعية :
تت عملي التنشئ عن ط ي مؤسسا اجتماعي متاددم تامىل ة ىاال للتنشىئ نيابى عىن
المجتمىىع أممهىىا األسى م ةالمد سى ةدة الابىىادم  ,ةجماعى ال فىىا  ,ةةسىىائل اإلعىىال ةدة ىىل
مؤسس كما يلي :
 1األسييرة (  : ) the familyمىىي الممثل ى األةل ى للثقاف ى  ,ةأقىىةى الجماعىىا تىىأثي ات فىىي
سلةي الف د  ,ةمي المد س االجتماعي األةل للطفىل  ,ةالاامىل األةل فىي وىبغ سىلةي
الطفل بوبغ اجتماعي
 2المدرسة ( : )the schoolمي المؤسس االجتماعي ال سمي التي تقة بةطيف الت بي ,
ةنقىىل الثقاف ى المتطىىة م ةتىىةفي الط ى ةف المناسىىب لنمىىة الطفىىل جسىىميا ت ةعقلي ىا ت ةانفاالي ىا ت
ةاجتماعيا ت
 3المجتمع ( : )the societyةيقود به المؤسسىا األةسىع مىن األسى م ةالمد سى ةيضى
)6
دة الابادم ةأما ن الامل ةةسائل اإلعال

مواد التنشئ االجتماعي في الا ا القدي :
 -1األسييرة ) : (The Familyمىىي اللبن ى األساسىىي فىىي ت ىىةين المجتمىىع ةمىىن مجمىىةع األس ى
يت ةن المجتمع لذلي فأن والحها ياني إوالح المجتمع ةفسادما ياني إفساد المجتمع ةتف ه
 ,ةتت ةن األس م في الا ا القدي عادم من األ الاةح) ةأال الاةج ) ةاألةالد ةقد تض
األس ى م أخىىةا األ ةاخةانىىه ةةالديىىه مىىا قىىد تض ى هي ى مىىن األق بىىاء الىىذين يتىىةل األ
إعالته ةإعاشته ةفي باض األس يةجد اإلماء ةالابيد الذين يايشةن فىي الىدا نفسىها لىذلي
ال سبيل ال ما ف مادل عدد اف اد االس م  ,ة ان هب االس م بوة م عام مي اال ثا
من الذ ة من االةالد ةل ت ن مناي ةسائل ماين لتحديد النسل ةمع ذلي فقىد اشىا باىض
المةاد القانةني الى تحى ي االنجىا على وىنف ماىين لتحديىد النسىل ةمىع ذلىي فقىد اشىا
باض المةاد القانةني ال تح ي االنجا عل ونف ماين من اوناف ال هنى  )7ةلقىد ىان

ال جىل يمثىل مى السىىلط فىي االسى م الا اقيى القديمى ة انى المى أم تليىىه فىي السىلط على
االس م باد ابنه اال ب عند مةتىه ة انى االسى م فىي بابىل اشىد تماسى ا ت منهىا فىي آشىة ةمىن
الطىىةام التىىي تسىىتح االلتفىىا ان الىىاةح ىىان يقىىة على اسىىاس عقىىد وى يح ةان سىىجال
ماين ان تدةن بها المةاليد  ,ةان التبني ان ام ات شائاا ت ةقىد خووى شى يا حمىة ابي
من المادم  127ال  193قةانين تتال باألحةال الشخوي تناةل اح ا قىذف ال امنى الاليىا
اة الم أم المحون بالانا ةت تي حوص األةالد فىي الة ثى ةمىال األ ملى ةتبنىي األطفىال
ةإ ضاعه ةقىد شىف مىا عثى عليىه مىن ةثىائ بابليى ةآشىة ي على مىدى الانايى باألسى م
ةتنطيمهىىا حتى إننىىا ال نجىىد بىىين أيىىدينا وىىة بالغى ال مىىال عىن حيىىام األسى م ال فىىي عوىىة
الحضا م البابلي ةاآلشة ي فحس بل ةفي الاوة السابق لهما ذلي مما يلق ضةءات عل
تطة مذ النط في مختلف الاوة ة ان إعداد الطفل للحيام يبدأ مع باىد اجتيىاا لم حلى
الطفةل المب م  ,ف ان الطبقا الفقي م تةجه أبناءما للامىل فىي سىن مب ى م لي تسىبةا م انىا ت
ةلياىدةا لمهنى ماينى  ,امىىا ابنىاء الطبقىىا االخى ى ف ىىان يباىىث بهى الى فوىىةل الد اسى فىىي
المابد اة يؤت له بالم بين ةيتلقةن مباد ال تاب ةالحسا ثى يىد بةن على نىةاحي ماينى
من الد اس حت ينشئةا ليشغلةا باض مناو الدةلى القضىام ةال تبى اة يةجهىةن لد اسى
الفلي ةهي ما من الالة ةيدفع به ال المؤسسا الح في لتلقي نويبا ت من التالىي ةالتمى ين
يساعدم في شى طى يقه إلى الحيىام  ,ةحىين يبلىغ الطفىل م حلى الوىبا ةيف ى فىي الىاةاح
االسى م اذ ان
حيث ان السن الش عي للاةاح مي سن الااش م فأن االمى ينحسى فىي يىد
ا لتقاليد في بابل ان تشي ال ان اال مىة الىذي يختىا خطيبى البنىه  ,ةامىا الفتىامفتقع مىي
االخ ى ضمن سلط ابيها بحيث انها ال تستطيع الاةاح اال بمةافقت ِه حت لة ان في خدمى
شخص آخ منا ت لدين ة ا ن القةانين السىةم ي تحىت على مىن يغتوى فتىام ان يتقىد الى
املها طالبا ت الاةاح منها ةاما اذا تقد لخطبتها ة فض طلبه ةاهتوىبها باىد ذلىي فىأن عقةبتىه
علىىى ج يمتىىىه مىىىي  )8ةمىىىن المطىىىام الشىىىائا فىىىي الاىىى ا القىىىدي مىىىي طىىىام م التبنىىىي
) ) Adopationالتىىي ان ى تسىىد حاج ى مىىن حاجىىا المجتمىىع ال ئيسىىي ةمىىي تىىةف االةالد
لالس التي ال تنج االطفال  (Childless Family) ,اذ ان باض االس تتبن عدد من
االطفال الذ ة ةاالناث) ةيت التبني بمةج عقد مدةن ش يط ان يقة بالتااماته اتجىامه
بحيث ياامل االبن المتبني ماامل االبناء الطبيايين من حيىث التالىي ةالثقافى ةالميى اث ةفىي
الةق نفسه يج عل االبن المتبن اطاعى مىن تبنيىا ةمااملتهمىا ةالديىه الحقيقيىين ةان لى
)9
يلتا بذلي فلهما الح بض به اة استاباد
 -2المدرسة  :ان اةل مد س في الاال ان قد اسس في بالد ما بين النهى ين ة ىان ذلىي قبىل
خمس ى االف سىىن حيىىث ع ى ف السىىةم يةن ال تاب ى الةل م ى م فىىي التىىا ي ة ان ى المد س ى
السةم ي ثم م ا تشاف ال تاب ةتطة ما ةتلي مي اعط االنجااا الحضا ي التي انجامىا
البش ى عب ى الق ى ةن مىىن خىىالل د اس ى النوىىةص المسىىما ي الم تشىىف فىىي مختلىىف المةاقىىع
االث ي  ,تبين ان نطا التالي م في تا ي بالد ال افدين بثالث حق ئيسي يم ن حو ما
)10
كاآلتي :
تمثلها نوةص عوة فج السالال
 1الحقبة األولى  :تنحو في األلف الثالث
) ةعوىى سىىىالل
) ةالاوىى اال ىىدي 2230 – 2371
2400 – 2800
) عث عليها في مةاقع يش ةنفى ةابىة الوىالبي
أة الثالث 2004 – 2112
ةلجش ةسبا ةما ي ةش ةباي
 2الحقبيية الثانييية  :ةمىىي أهىىا الم احىىل مىىن حيىىث عىىدد النوىىةص الم تشىىف ةتتمثىىل
بنوىىىىىىىىىىىىىىىىىىةص الاوىىىىىىىىىىىىىىىىىى البىىىىىىىىىىىىىىىىىىابلي القىىىىىىىىىىىىىىىىىىدي فىىىىىىىىىىىىىىىىىىي حىىىىىىىىىىىىىىىىىىدةد
) ةتمثلهىىىا الم ا ىىىىا الحضىىىا ي فىىىىي سىىىبا ةنيبىىىىة ةأة ةي
1600 – 2000
الة اء) ةتل ح مل شادي ) ةتل حداد ميتة ان)

 3الحقبيية الثالثيية  :ةتمثلهىىا النوىىةص التىىي ي قى تا يخهىىا الى مىىا باىىد الاوى البىىابلي
القدي أي في الاو البابلي الةسيط ةالاو االشة ي الةسىيط ةالاوىة اآلشىة ي
التالي
المؤسسات التعليمية والمدارس :
كيان نشيوو ها نتيجية مباشيرة وحتميية البتكييار الكتابية وتطورهيا واليذ يعيد بيدور ابيير
مشاركة حضارية أغنت بها بالد الرافيدين الحضيارة البشيرية فقيد كانيت الميدارس االوليى ملحقية
بالمعابد حيث كان المعبد المدرسة األولى لتنشئة الجييل وتعليميه كميا كيان الكهنية فيهيا المعلميين
األوائل والمؤسسين الفعليين لتلك المدارس فقد ظهرت الحاجة الى مراك التعلي منذ وقيت مبكير
 ،لتقو بتدريب األوالد على مبادئ القراءة والكتابة وتعليمه فيما بعد العلو األساسية األخيرى
 .فقد ابانت المكتشفات األثرية ان تعلي األوالد كان قد ابتدأ منذ ابتداع الكتابة كما تشير إلى ذليك
أقد األلواح المكتشفة في الوركاء (الطبقة الرابعة) وهي تحمل كتابة صيورية عليى األليواح مميا
يمكيين تسييميته بالنصييوص أو األلييواح المدرسييية التييي كييان قييد كتبهييا المبتييدئون لتعلييي الكتابيية
الصورية  .كما أظهرت التحريات األثرية مجموعية مين االليواح المدرسيية المهمية االخيرى التيي
ترقى بتاريخها الى العصر البابلي القدي خيالل النصيف االول مين االليف الثياني ق .ومين خيالل
دراسة تلك الرق المدرسية تمكن الباحثون من تقسي المدارس في بالد الرافدين إليى نوعيــيـن :
(.)11
أ .المدارس االبتدائية  :وهي المدارس التي كان يتلقى فيها التلميذ اللغة والقراءة والكتابية
والحساب ومعرفة المفردات اللغوية والموسيقى  ،ويطلق عليها بالمصطلح السومر "ا
د ّبيا  " E.DUB. BA.Aاميا فيي اللغية االكديية فسيميت (بييت طيب  )bit-tuppiالتيي
تعني بيت األلواح .
ب .المدارس المتقدمة  :تشمل المدارس التيي كانيت تعلي العليو عليى اختالفهيا كالرياضييات
والفلك والطب والسحر واالدب وغيرها  ،وسميت هذ المدارس بيـ (بييت الحكمية) (بييت
ُمي ّ  ) bit-mummeإذ كانييت هييذ المييدارس بمثابيية المعاهييد العالييية  ،وقييد اطلييق علييى
الملتحقين بها (الدخول في بييت الحكمية) ارييب (بييت) ُم ّ  erib (bit) mummeكيذلك
تيرد إشيارة واحييدة حيول وجيود المييدارس فيي بييالد صشيور مين العصيير اآلشيور الحييديث
( 216-111ق ) .كييان يييت تييدريب الكتبيية فيهييا  ،فقييد ذكيير عيين مجموعيية تسييمى (كتبيية
كال ِ ) إشارة الى تالميذ وه يتعلمون مهنة الكتابة  .اال انيه لييس ليدينا ادلية عليى وجيود
ميييدارس اخيييرى لحقيييول اخيييرى مييين التعليييي هنييياك  ،لقيييد اميييدتنا النصيييوص المسيييمارية
المكتشفة في هذ المدارس بمادة غنية عن نظا التعلي ومعلوميات مهمية اخيرى تخيص
المدرسة وإدارتها وما تض مين طلبية ومعلميين وعين منياهر الدراسية وأسياليب التعليي
كمييا كييان ميين بينهييا نصييوص تحمييل مييذكرات الكتبيية الخاصيية فييي ايييا حييياته الدراسييية
المبكرة ونصائح وامثلة ذات عالقة بايا الدراسة  ،مع اشادات باهميية التعليي فيي حيياة
الطالب وقد وردت هذ المعلومات على هيئة نصوص تعليمية كتبها التالمييذ بالسيومرية
في تلك المدارس التي تدربوا فيها  .واعطوا وصفا ً مفصالً لما كان يجر في اروقتهيا ،
ومن المعطيات التي وصلتنا من هذ النصوص ايضا ً ما يسمى بالعمليية التعليميية والتيي
كانت تدور على ثالثة محاور رئيسية هي .)16( :
 .1الطالب .
 .6المعل .
 .3المناهر الدراسية .
وقد توضحت من خالل دراسة هيذ النصيوص تكياد تكيون متكاملية عين الحيياة الدراسيية
وكان من بين تلك النصوص  ،ما اطلق عليه الباحثون مجا اً (ايا الدراسية) و(المشاكسيون فيي
المدرسة) و(الكاتب وابنه الضال) و (حوار بين وكيل وكاتب)  ،فقد اشير في هذ النصوص اليى

الجوانب المفصلة للحياة التعليمية وانظمتها وتميي شخوصها ويأتي في مقيدمته او عليى رأس
الهييير التعليميييي (الخبيييير او المتخصيييص) وكيييان يطليييق علييييه بالمصيييلطح السيييومر ( امييييا
 ) UM.MI.Aويقابلييه باللغيية االكدييية ( :أميي ِن  )ummaianu/ummenuوالتييي تقابييل فييي
وقتنا الحاضر المشرف التربيو او االختصاصيي  ،يليي الخبيير فيي سيل الكيادر التعليميي (ميدير
المدرسة) والذ يدعى باللغة السومرية (ادِِ .أُ .د ّبا  ) AD.E.DUB.BAويقابلها باالكديية (اب
– بيت – ُط ّبا ِ
ت  )AB BIT TUPPATIوتعني حرفيا ً (أبو المدرسة) وكيان ليه دور بيار فيي
عملية التعلي وإدارة شؤون المدرسة  ،وييأتي بعيد ميدير المدرسية ( ،األخ الكبيير) اليذ يعاونيه
فييي التعلييي وإدارة المدرسيية ويعتقييد انييه كييان تلميييذاً فييي مرحليية دراسييية متقدميية يوكييل اليييه
المتعلمون مهمة مساعدة المبتدئين من مالئه التالميذ في تحضير واجباته اليوميية ومتيابعته
في أداء ذلك ويطلق عليه باللغة السومرية (شيش  .كال  )SES.GALويقابلها باالكديية (أ ُ
خ–
رصب  ، )ahu rabuإذا كان يقو بكتابة األلواح الجديدة للتالميذ بغية استنسياخها فيي المدرسية
ُ
والبيت ومن ث يفحص استنساخاته ويستمع اليه بعد تحضيرها وقراءتها في اليو التالي وقد
كييان لييألخ االكبيير (شيييش كييال) الييدور المه ي فييي هييذا الجانييب إذ اتقيين اسييلوب استنسيياخ هييذ
النصوص األدبية كما أل باسلوب وتركيب الرسائل والعقود بطريقة االستنسياخ  ،كميا كيان ييتقن
مصطلحاتها المستخدمة وفي كل اختصاص معين باستنساخ قوائ للمفردات الفنيية  ،لقيد سيهلت
تصنيف هذ المصطلحات في مجاميع وقوائ خاصة وحسب الموضوعات عملية التعل وقلل مين
جهد الطلبة إلى حد ما في معرفة المصطلحات المستخدمة فيي النحيو واإلنشياء المعقيد ويبيدو ان
غالبية هذ القوائ المعجمية كانت مقررة للطلبة المتقدمين  ،كما كان من ضيمن الهيئية اإلداريية
في المدرسة (رجل النظا ) وكان يطلق عليه المصيطلح السيومر ) (LU.GAS.HUR.RAإذ
كييان يقييو بمراقبيية سييلوك التالميييذ خييارا المدرسيية  ،الييى جانييب ذلييك كييان هنيياك المسييؤول عيين
االنضييباط فييي المدرسيية وكييان يييدعى بييـ (رجييل السييوط  ، ) LU.AS.NA.GAامييا فيمييا يتعلييق
بالمعلمين فمنه معل اللغة السومرية ومعل اللغية االكديية ومعلي النشييد اليذ كيان يطليق علييه
) (NAR.GALويقابليييييييه باالكديييييييية (نركيييييييل  )NARGALLUأ الموسييييييييقي الكبيييييييير و
) (NAR.TURويقابلييه باللغيية االكدييية (نر ُت ير (NARTURRUأ الموسيييقي الصييغير  ،امييا
التلميذ فقد عرف بالمصطلح السومر ) (DUMU.E.DUB.BAأ ابن المدرسة او ابن بيت
األلواح ويقابله باللغية االكديية (ميار -بييت – ُط ّبيا ِ
ت  )MAR BIT TUPPATIوكيذلك (شيمل ُ
خر  )salalu sehruاو  agisguاللذان يعنيان المتدرب الصغير وهذا اللقب كيان يوصيف بيه
صِ ُ
التلميذ في المدرسة قبل ان يتخرا ويمنح لقب ) (DUB .SARكما وردت مصيطلحات لإلشيارة
إليييييى التلمييييييذ مثيييييل (طبشييييير صيييييخر  AKK : (TUPSARRUEHRUو (دبسيييييار ُ .تييييير
 SUM: (DUB.SAR.TURالتي تعني الكاتب الصغير او المتدرب .
وفيما يخص المناهر التعليمية فقد كانيت المدرسية تيدرس جمييع خصيائص مهنية الكاتيب لإللميا
بالمنهر الدراسي الذ كان يغطي اربعة حقول تعليمية هي  :اللغة (بضمنها المفردات والقواعد)
واألدب والرياضيات (وبضمنها المساحة) والموسييقى  .وفيي الفتيرة االكديية حليت اللغية االكديية
محل السومرية كلغة في المخاطبيات الرسيمية والدبلوماسيية وفيي تيدوين العقيود االقتصيادية فيي
بالد الرافدين مما تطلب من التالمييذ إتقانهيا فيي المكاتبيات ( .)13ومين الجيدير باليذكر ومين خيالل
النصييوص المسييمارية يتضييح لنييا ان هنيياك عالقيية وثيقيية بييين المدرسيية واألسييرة ولمييا هيياتيين
المؤسستين من دور بار في تنشئة الطفل وإبرا شخصيته من خالل األسياليب المسيتخدمة فيي
كلتا المؤسستين .
 . 3المجتمع  :كان المجتمع العراقي القدي  ،كغير مين المجتمعيات القديمية والحديثية يتيألف مين
شرائح عدة منها الحاكمة والمتنفذة سياسيا او اقتصاديا ً او دينيا ً ومنهيا المحكومية والتيي ضيمت
عامة الناس ومنها المملوكة وفي مقدمة الفئات الحاكمة تقف األسرة المالكة التيي اكتسيبت عليى
مر العصيور قدسيية واحتراميا ً خاصييين نظيراً للمركي اليذ يتمتيع بيه المليك وأسيرته ليدى عامية
الناس  .ولقد دلت المصادر التاريخية والحفريات االثارية ان المجتمعات القديمة كانت تعيش فيي

تجمعييات صييغيرة او كبيييرة نسييبيا ً هييذ التجمعييات ال ت يييد عيين كونهييا مجموعيية ميين الصييياديين
المتجولين وفي مثل هذ التجمعات ل يكن للتدرا الطبقيي االجتمياعي وجيود بيالمعنى اليذ نيرا
اليو  ،ويعتقد ان موضوع الطبقات بدأ في المجتمعات اإلنسانية مع بدء الينظ االقتصيادية اليذ
اثير فيي بنياء المجتمعييات منيذ بدايية الخليقيية ( . )11ولقيد قسي البيياحثون الطبقيات االجتماعيية فييي
العراق القدي الى ثالث طبقات هي :
 .1طبة األحرار الطبقة العليا من المجتمع :
 .6الطبقة الوسطى من ذو الحرية المقيدة نوعا ً ما وهي طبقية بيين األحيرار والعبييد ولهيا حيق
تملك العبيد .
 .3األرقاء او العبيد ول ينظر اليه كبشر له شخصية بل ه كالمتاع يعرفون باسماء اصحابه
ولقد اشار قانون حمورابي الى العالقات التي تقو بين هذ الطبقات فأشار الى امتيا ات الطبقة
االولى وما يقع مين عقوبيات عليى مين يرتكيب جرميا ً فيي حقهيا وهيي الطبقية التيي تشيمل الحكيا
وقواد الجيش وكبار الموظفين ويحدد فرص احتيرا الطبقيات االخيرى ووردت بقيانون حميورابي
كذلك طريقة معاملة ابناء أفراد الطبقة الثالثة التي نستطيع ان نصفها بأنها طبقة االحيرار نصيف
أحرار بمعنى انه ليست له امتيا ات الطبقة األولى من حيث العقوبات والقصاص (. )15
أماكن العبادة  :ثمة دور كبير وخطير الماكن العبادة في توجيه المسار التربو في حياة اإلنسان
عبر التاريخ الطويل لظهور االديان من بدائية وانسانية وسماوية واماكن العبادة شانها شيأن أ
مؤسسة تربويية أخيرى تيؤثر فيي حيياة االفيراد تيأثيراً تربوييا ً كبييراً اليى جانيب تأثيرهيا العقائيد
واألخالقي والسلوكي بشكل عا ودور العبادة منذ نشأتها تتعامل مع النياس روحييا ً وأخالقييا ً كميا
تنمي لديه القي والمثل التي ترضيها الديانة المعنية فيي تليك الفتيرة  ..ويعتبير المعبيد (الهيكيل)
الذ يمثل الطبقة المالكة – الحاكمة ويالحظ المرء على كل حيال عيدداً وفييراً مين المهين يلتحيق
أربابها بالهيكل وتتثمل فيه كل الطبقات االجتماعيية ابتيداء مين العبيد حتيى ابين المليك وابنتيه ..
ولكيين ال يسييتنكف افييراد هييذ الفئييات المختلفيية ميين االنييدماا فييي الحييياة المدنييية فه ي ال يييأتون
بثرواته الشخصية الى الهيكل الذ ينتمون اليه ويملكون ار اقا ً شخصية يستثمرونها كما يحلو
له ي وكييان المعبييد يض ي اصيينافا ً مختلفيية ميين الكهنيية والكاهنييات لهييا تقاليييدها وا يائهييا وحياتهييا
الخاصة وكانت مهمة الكهنة األساسية القيا بالطقوس والشعائر الدينية واإلشراف عليى شيؤون
العبادات ومعاونة المتعبيدين فيي أداء الطقيوس الدينيية فضيالً عين مهيا بعضيه الخاصية بيددارة
شؤون المعبد األخرى االقتصادية وغيرهيا (. )12وكيان المعبيد مكانيا ً تعقيد فييه بعي المحاكميات
وأداء القس وإبرا بع العقود كما كان المكان الذ تقا فيه االحتفاالت العامة في ايا االعيياد
الدينية وبخاصة اعياد رأس السنة التي كانت تجر في بداية كل عا وتستغرق احد عشير يوميا
مملؤة بالنشاطات الدينية واالحتفياالت والمهرجانيات التيي يرتياح فيهيا النياس مين تعيب ومشياكل
السنة المنصرمة كانت تعد بالد مابين النهرين مراك اقتصادية ودينية هامة جدا ويروى ان هذ
المعابييد كانييت تملييك (الكهنيية) و (المانينييا كثييورات) والمحترفييات ومراك ي تو يييع  ..وكانييت لهييا
عالقييات تجاريية مييع الخييارا مثييل مصيير  ،كمييا كانييت تمتلييك يييدا عامليية وفيييرة تسييتعملها لتربييية
العجول والخنا ير والحمير والخراف  ،ول راعة الشعير والقمح والبلح  ،كما كانيت هيذ المعابيد
تضع يدها على الحرف حتى كان الفالحون تحيت سييطرتها والرعياة والصييادون  ..وباختصيار ،
فأنها كانت تملك كل ما من شأنه تامين مسيرة مشروع مستقل  ..ومن هنا نفه استعجال الصياد
إلبالغ والد وبالتالي إبالغ جلجامش عن انكيدو عندما رص في السهل  ..وتجدر اإلشارة هنا اليى
ان هؤالء الناس ل يكونوا يعلمون لصالح المعبد كعبيد  ،أنما كعمال مأجورين ( ، )11فكان العبييد
يؤلفون طبقة خاصة يتكون معظمه من اسرى حرب  ،حيث ينيذر عيدد معيين مينه لاللهية مين
قبل الملك بعد الحملة الظافرة  ،ولو ان الكثيرين منه كانوا يهدون اليى المعبيد مين قبيل الكرمياء
من االشخاص المنتفعين ( )11وذلك الن المعابد تعد عادة مراكي اقتصيادية واداريية فيي العصيور
التاريخييية ومييا قبلهييا فتطورهييا يشييير الييى تطييوير المدينيية علييى مسييتوى العمييارة  ،كمييا ان غنيياء
المعبد وثروته تشير اليى القيوة االقتصيادية للمدينية وسييطرتها عليى االراضيي المحيطية  ،ثي ان

طبيعيية االلييه وخواصييه تشييير الييى القييوة الجاذبيية للمتعبييدين ميين خييارا المدينيية إليهييا  ..حتييى ان
االمكانيييات العلمييية والتعليمييية فييي المعبييد هييي االخييرى تشييير الييى قييدرة المعبييد علييى األسييتمرار
والديمومة لكثرة االجيال التي تتدرب على ادارته واحدا بعد االخر  .اما عن الموقيع اليذ تشيغله
المعابد بالنسبة لتخطيط المدن  ،نالحظ ان المعابد تختلف باختالف اساليب تخطيط الميدن  ..ففيي
الشمال اذ النظا المتراص في تتابع االحياء القطاعات السكنية تكون المدينة الملكية عادة خارا
ج ئيا عن اسوار المدينة او تقع على الحافة الخارجية القريبة للنهر والمطلة عليه وهنياك عيادة
تنتشر المعابد بين القصور كما هو الحال في خرسبارد وفي نينوى  ..اما في الجنوب حيث تترك
منطقيية القصييور والمعابييد فييي مرك ي المدينيية ووسييطها فييان المعابييد تتييو ع عييادة فييي المنيياطق
المجاورة لل قورة وقد يحيط بها جميعا سور مرك واحد ومن المالحظ ان موقع المعبد يشيكل
مكانا مقدسا إذ تعد المواقع التي تشيد عليها المعابد داخل المدن مقدسة وليذلك ال تتيرك أو تهميل
وإنما تبقى في موقعها حيث يت تجديد بنائهيا بيين فتيرة وأخيرى لهيذا فيأن المعابيد تظهير بحسيب
سلطة اآللهة فهناك صلهة قومية وأخرى محلية  ..وتتنوع المعابد من حيث الوظيفية التيي تقيدمها
منها ما هو م ار او منها ما يتخذ لغر التعل .
ومما سبق يمكن القول ان الديانة العراقية القديمة اتصفت بعدد من الصفات هي (: )11
 .1مبدأ الحيوية  ،أ االعتقاد بوجود قوى او ارواح كامنة في المظياهر الطبيعيية المختلفية
وتجسيدها على هيئة إلهة .
 .6االستمرارية  ،أ ان الطقيوس والمعتقيدات واآللهية ظليت محافظية عليى جوهرهيا خيالل
العصور التاريخية المختلفة وهذا يعكس طبيعة الحضارة العراقية القديمة في االسيتمرار
والتواصل .
 .3التشبيه  ،أ التشبيه بالبشر في هيئتها العامة وحياتها وحواسها وعالقاتها االجتماعيية
غير أنها كانت تنفرد عن البشر بصيفة الخليود  ..اذاً مين خيالل ميا تي عرضيه يتبيين لنيا
أهمية الدين والمعابد في العراق القدي والتيي كيان لهيا مكانية كبييرة النهيا تمثيل تجسييدا
لسلطة اآللهة .

اخلبمتة :

أن العراق القدي مثل ما كيان سيباقا ً فيي تأسييس الحضيارة بمختليف أوجههيا كيان ليه السيبق فيي
تأسيس وايجاد الجماعات والمؤسسيات فيي المجتميع والتيي كانيت مهمتهيا تربيية أجياليه وتنميية
قدراته وإكسابه الخبرة الال مة الستمرار حياته وبناء شخصيته االجتماعية من خيالل نظيا
تعليمييي أوجدتييه مصييادر التنشييئة االجتماعييية التييي يمثييل القييانون المكتييوب ج ي ء منهييا وكييذلك
األعراف والتقاليد والتي صهرت في بوتقة واحدة تفاعل من خاللها كيل هيذ العواميل لتصيل اليى
قيميية حضييارية متكامليية ميين حيييث االختييراع واالكتشيياف او ميين حيييث اليينمط السييلوكي والثقافيية
والتراث والتي احتفظ بها افراد المجتمع العراقي قديمه وحديثه فنقله االجيداد اليى االبياء واالبياء
الى االبناء  ..اذاً دور التنشئة االجتماعية والتربية ضرور لكل مجتمع اذ ال يقو أ مجتمع اال
بالتربية ومصادرها ومؤسساتها لتنقل تراثيا ً ثقافييا عظيميا اسيتمر وا دهير وتطيور وبقيي بفضيل
تلك المصادر التي كانت االساس في حفظ تراث هذ االمة واستمرارها .
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