
 يتـللرتب التارخييتول ـثانيًا : االص

وجدت التربٌة بوجود الحٌاة واخذ االنسان ٌكٌف نفسه للطبٌعة وٌسخرها 

اكتشافه الكتابة كانت العادات والتقالٌد  تدرٌجٌا ألغراضه الخاصة وقبل

والقصص تنتقل من جٌل الى اخر عن طرٌق الحفظ والتردٌد فحدث تراكم من 

 التراث االجتماعً .

ضاعف االنسان من قواه ونظم مجتمعه عن طرٌق اللغة والعادات والقوانٌن 

ووسع نظرٌة الكون ، فاكتشف وابتكر وسائط النقل والسفر وكان لعملٌة 

والفن  باألدبتطور االبداعً الخالق بطموحاته وتصوراته التً عبر عنها ال

والدٌن اثر فً ارتقائه االجتماعً . وارتبطت عملٌة التفكٌر عند االنسان 

بعالقاته البٌئٌة من حالل التركٌز على المأكل والمشرب وتوفٌر االمن 

حت قواه ورغبته فً اخضاع القوى التً تقف بٌنه وبٌن هذه االشٌاء فتفت

قواه الفكرٌة ولكن بتطور الحضارة االنسانٌة  وتأخرتومشاركاته الحٌة 

واحتكاك المجتمعات مع بعضها اخذت افاق االنسان بالتوسع وتحققت المدنٌة 

كتب عنها ، وحدث تقدم فً االفكار التربوٌة وفكر االنسان بالتربٌة قبل ان ٌ

 -التربوي :لمراحل التً تطور فٌها الفكر لذكر فٌما ٌلً و

 ت ــــــاث البدائيــــت يف اجملتمعــالرتبي .1



ان اهم ما اتسمت به التربٌة فً المجتمعات البدائٌة هً البساطة وخلوها من 

تعقٌدات الحٌاة    ألنها تتم بصورة عفوٌة تلقائٌة الشعورٌة تتمثل بتقلٌد 

وكان الصغار للكبار كالصٌد والحٌاكة ورعً الماشٌة والزراعة وغٌرها ، 

ثل الطعام اهتمام االنسان منصباً على االشٌاء االساسٌة التً تؤمن بقاؤه م

والشراب والمأوى .... 

 

 ت ــت البدائيــواع الرتبيــــان

 الرتبيت العمليت ) املرئيت (  .1

االنسان وهً تقوم على تنمٌة قدرة االنسان الجسدٌة الالزمة لسد حاجات 

 .  والمأوىاالساسٌة مثل المأكل والملبس 

 الرتبيت النظريت ) غري املرئيت ( .2



اقامة الحفالت والطقوس المالئمة لعقٌدة الجماعة على قوم كانت توهً التٌ

وانشطة العبادة والنواحً الروحٌة فً الحٌاة التً كانت تعطً  المحلٌة

 .االنسان البدائً االمن والطمأنٌنة 

 خصائص الرتبيت يف اجملتمعاث البدائيت 
كانت بسٌطة فً محتوٌاتها وكانت تجري بصورة غٌر مقصودة ، انها  .1

بمعنى ان االطفال كانوا ٌتعلمون ما تعلم اهلهم او افراد قبٌلتهم بالتلقٌن 

 والمشاهدة .

كانت تتمٌز بالتوزٌع ، بمعنى ان المجتمع البدائً ككل كان ٌقوم بعملٌة  .2

ٌتولى ذلك  التربٌة لعدم وجود مؤسسات تربوٌة مسؤولة كالمدرسة وكان

 االبوان او االسرة او رئٌس القبٌلة .

كانت متدرجة ومرحلٌة ، بمعنى ان الطفل ٌتدرب فً سن معٌنة على  .3

معٌن وٌزداد فً االهمٌة والعمومٌة بازدٌاد عمر الطفل حتى بلوغه  ءشً

 مرحلة الشٌخوخة .

 انها تمثل ٌقظة العقل البشري واحساسه بنقل الخبرة من جٌل الى اخر . .4

 الرتبيت يف العصور القدميت

 الرتبيت يف حضارة وادي الرافدين  -



، جر التارٌخ ــــتمتد جذور المعرفة والتعلٌم فً حضارة وادي الرافدٌن الى ف

وقد سبقت غٌرها من الحضرات كالحضارة الٌونانٌة والرومانٌة بعشرات 

 مرة فً تارٌخ البشرٌة فً منتصف االلف ألولبدأ التدوٌن القرون حٌث 

 .ع قبل المٌالد ـــالراب

وغدت حضارة العراق القدٌم فً سومر واكد تنمو وتتطور بانتظام حتى        

التً ورقعته الجغرافٌة ّشـَعت بنورها ونفوذها فً القرون التالٌة الى خارج 

 .ظلت ثقافتها مزدهرة على مدى ما ٌقرب من ثالثة آالف سنة 

لم الفلك وعلم التنجٌم وقٌاس وضعت حضارة وادي الرافدٌن اسس ع      

الزواٌا واستخدام االقواس ، واختراع العربات ، واكتشفت وسائل الري 

والزراعة فامتازوا السومرٌون لكونهم فالحٌن ماهرٌن فً صنع المحارٌث 

 وطوروا الزراعة .

وقد وجدت وثائق كتابٌة مهمة عن حضارة كما ابتكروا الكتابة المسمارٌة 

منت معلومات اقتصادٌة وادبٌة وقانونٌة وعلمٌة واساطٌر العراق القدٌم تض

 ملحمٌة ، اضافة الى  صناعة بعض اآلالت الوترٌة .

اما فً مجال القانون فقد كان سكان وادي الرافدٌن سباقٌن فً القوانٌن 
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وفً مجال االدب فقد تمٌز باألسلوب وطرٌقة التعبٌر والصور الفنٌة 

والقصص والرواٌات ، وشمل الترنٌم والمراثً واالمثال واالساطٌر الملحمٌة 

مثل قصة الخلق والطوفان وتعتبر ملحمة كلكامش من اقدم واطول واكمل 

ة حٌث عالجت قضاٌا اخالقٌالمالحم البطولٌة فً تارٌخ جمٌع الحضارات 

كبرى وكانت اثارها واضحة على العراق ووسطه وشماله ووجود نسخ منها 

 فً االناضول وفلسطٌن .

منصباً على استخدام المعلم  التعلٌمفقد كانوالمناهج الدراسٌة اما نظام التعلٌم 

للعصا للمحافظة على النظام ، ومع ذلك كان المعلمون ٌشجعون طالبهم على 

ثناء وكان الدوام الرسمً طوٌالً ٌبدأ من االجتهاد عن طرٌق المدح وال

الشروق وحتى المغٌب وكانت هناك عطلة مدرسٌة فً وقت من اوقات 

الطالب كان علٌه ان ٌالزم المدرسة . اما سنٌن الدراسة فقد كانت طوٌلة ف

، وكانت هناك امتحانات فٌها نجاح  المدرسة منذ صباه الى ان ٌصبح شاباً 

 ورسوب وامتحانات اعادة .

فقد كانت تدرس مواد الطب وعلم الفلك والتنجٌم واالدب  المناهج الدراسٌةاما 

والفن وعلوم الرٌاضٌات والتجارة والجغرافٌة والخرائط ، حٌث شمل المنهج 

 الدراسً على الدراسات العلمٌة واالدبٌة . 



وكان  (أب المدرسة ) المدرسة ٌدعى  مدٌركان المدرسٌة  لإلدارةبالنسبة 

اما  ،ٌنظر الٌه بعٌن االجالل والوقار وكان ، احتراما له  ( االستاذ) ـ ٌلقب ب

اط بوالض ةهناعلى من الكوفكان ٌتمتع بمركز اجتماعً مرموق فه المعلم

ابناء المدرسة (  )بـفكانوا ٌسمون  لتالمٌذمة ، اما اوٌلقب بالعال ةالوالو

 . بمكانة محترمة فً المجتمع ٌتمتعون وكانوا اٌضاً 

، وكانت  كل المدن االقلٌمٌة تقرٌبا ٌخص المكتبات فقد كانت منتشرة فٌفٌما 

وقد تم العثور على اكبر مدرسة للنسخ ملحقة بها ، بجانب كل مكتبة توجد 

( بانٌبال  بـ ) آشورمجموعة من االلواح والتً كانت تتمثل بالمكتبة الخاصة 

، هذه  موعته( لوحة سلٌمة ومحكمة فً مج 2511فً نٌنوى اذ عثر على ) 

 هً حضارتنا العرٌقة التً تمٌزت عن بقٌة الحضارات االخرى  .

 


