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تاريخ قبول النشر2021/4/18 :

تاريخ تقديم البحث للمجلة2021/3/17 :
الملخص:

النصـ ــوص الم ـ ـ ـ ــدرسية هي نصوص ترجع بأصولها الى العصـ ـ ـ ــور الس ـ ـ ـ ـ ــومرية والب ـ ـ ـ ــابلية

المبكـ ـ ـ ـ ـ ـرة ( 1595-2004ق.م) ،وهي تأتي في المـ ـ ـ ـ ـ ـرتبة الثانية من حيث عـ ـ ـدد اُلرُقم
المكتشفة ،وتضم مجموعة من النص ـ ـ ـ ـ ـوص التي أُعدت لتعليم المبتدئين القـ ـ ـ ـ ـراءة والكتابة
وتعـ ـ ـريفهم باللغتين السـ ـ ـ ـ ـومرية واألكدية وتضم قوائم بالعالمات المسمارية السومرية وما يقابلها
باللغة األكدية ومعانيها ،إن النصوص المدرسية ال تشمل النصوص المسمارية القـ ــرصية الشكل

فحسب ،بل هناك العديد من األشكال للنص ـ ـ ـ ـ ــوص الم ـ ـ ـ ــدرسية ،حيث أنها يمكن أن تكـ ـ ـ ــون
مستطيلة أو مـ ـ ـ ـربعة أو دائ ـ ـ ـرية وبعضها منظم ومقسم الى عدة أعمدة والبعض اآلخر مدون

بشكل عشوائي ،ولها احج ـ ـ ــامها المختلفة أيضا ،وشكل النص قد يـ ـ ـ ـ ــدل على مضمونه ،وثمة
نصـ ـ ـ ــوص م ـ ـ ـ ــدرسية يصعب على الب ـ ـ ــاحثين التف ـ ـ ـريق بينها وبين النصوص األخرى ،حيث أنها

ومنفذ جيدا.
مصنوعة بعناية واهتمام كبيرين ،ومدونة بخط مسماري أنيق ُ
أما مضامين النص ـ ـ ـ ـ ـوص فهي متعددة فقد تحتـ ـ ـ ـ ـوي على ع ـ ـ ـ ـ ـالمات مكررة لغرض تعلم

تدوين الخط المسماري ،وقد تحت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوي على نصوص معجمية تسهل على الطالب ترجمة
النصوص من السومرية إلى األكدية او العكس ،وقد تمثل هذه القوائم أكثر من مجرد استنساخ أو

تحفيظ ،حيث أن كل مرحلة من مراحل التعليم المعجمي تخدم غرضا تربويا .وقد تتضمن

النصوص المدرسية رسائل ونصوصا أدبية مثل األمثال والتراتيل ونصوصا فنية للمنشدين

ونصوصا قانونية كتعلم كتابة العقود التجارية وقد تحتوي على نصوص علمية مثل التمارين

الرياضية والهندسية وغيرها.

الكلمات المفتاحية :النصـوص المدرسية ،المعـاجم اللغـوية ،الرياضيات ،الفلك ،الهندسة ،األدب.
(*) طالب دراسات عليا  /ماجستير /جامعة الموصل /كلية االثار /قسم اللغات العراقية القديمة.
Email: murad.raad.991@gmail.com
(**) استاذ مساعد دكتور /جامعة الموصل  /كلية االثار /قسم اللغات العراقية القديمة.
Email: shaymaa1976@uomosul.edu.iq
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The Contents of School Texts from Ancient Iraq in Light of
Published and Unpublished Cuneiform Texts
Murad Raad Mashkor

Shaymaa Ali Ahmed

Abstract:
School texts are texts that go back to the early Sumerian and
Babylonian eras، and they come in second place in terms of the clay
tablets discovered، and they include a group of texts that were prepared to
teach beginners reading and writing and to introduce them to the
Sumerian and Akkadian languages، and it includes lists of the cuneiform
signs in the Akkadian and Sumerian languages. School texts do not
include cuneiform disc-shaped texts only، but there are many forms of
school texts، as they can be rectangular، square or circular، and some of
them are organized and divided into several columns and others are
randomly written، and they have different sizes as well، and the shape of
the text may indicate its content There are school texts that are difficult
for researchers to differentiate between them and other texts، as they are
made with great care and attention، and are written in elegant and wellexecuted cuneiform script.
As for the contents of the texts، they are multiple، they may contain
repeated signs or words for the purpose of learning to write the cuneiform
script only، and they may contain lexical texts that facilitate the student's
translation of texts from Sumerian to Akkadian and vice versa، and these
lists may represent more than just copying or memorization، as each stage
One of the stages of lexical education serves an educational purpose.
School texts may include literary letters and texts such as proverbs and
hymns، artistic texts for singers، and legal texts such as learning to write
commercial contracts، and they may contain legal texts such as
mathematical and engineering exercises and others.
Keywords: school texts, linguistic dictionaries, mathematics, astronomy,
engineering, literature.
:المقدمة

يمكن التعرف على مضامين النصوص المدرسية في بالد ال ارفدين من خالل النصوص

 وقد اكتشفت البعثات األثرية ج ـ ـ ـزءا كبي ار،)1( المسمارية التي كتبها المعلمـ ـ ـون أنفسهم عن التعليم
 والهيئات الت ـ ـدريسية،الدرسة وطرقها التعليمية
من هذه النصوص التي استنبطت منها مناهج ا

 كما عثر علماء اآلثار على مئات األلواح الطينية التي استعملها،)2( واإلدارية إلى غير ذلك
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مضامين النصوص المدرسية من العراق القديم في ضوء النصوص المسمارية

شيماء علي احمد

المنشورة وغير المنشورة

التالميذ في مسارهم التعليمي ،ومن خاللها أمكن التعرف على المناهج التعليمية ،كما بينت تلك
األلواح أن الدراسة اعتمدت بشكل رئيس على الحفظ واالستنساخ (.)3

أظهرت العديد من تلك األلواح طريقة تدريب التالميذ على الكتابة حيث يكتب المعلم على

األلواح الصغيرة الدائرية الشكل نصا سومريا ويقوم التلميذ بإعادة نسخه في اللوح نفسه ،ومما

لوحظ على تلك الخطوط أن جزءا منها قد اتسم برداءة الخط بينما يتسم البعض اآلخر المستنسخ
على ألواح أخرى بالجمال والدقة ،إلى درجة ال يمكن للمتخصص أن يميز بينها وبين كتابة

المعلم

(.)4

لقد هيأ معلمو المدرسة الع ارقية القديمة جداول رياضية متنوعة ،وكثي ار من المسائل

الرياضية مع حلولها .أما في حقل علم اللغة فكانت دراسة نحو اللغة السومرية تحتل مكانة بارزة
في مؤلفات ألواح الطين المدرسية ،كما نجد أن السومريين هيأوا أقدم المعاجم اللغوية ،ومن هنا

فأن استنساخ نصوص كتابية واستذكارها ،كان يشمل قائمة طويلة من الكلمات والعبارات ،كان

فيها أسماء أشجار وحيوانات وطيور وحشرات ،وبلدان وقرى ومدن وحجارة ومعادن (.)5

في المرحلة األولى من المنهج ،تم تدريب الكتبة على كتابة العالمات المسمارية ،والمفردات

السومرية ،وغيرها من جوانب ثقافة النسخ .في المرحلة الثانية ،واصل الكتبة المتقدمون تدريبهم
في طريقهم للوصول إلى مستوى أعلى من إتقان اللغة واألدب السومريين(.)6

وقد ذكرنا في هذا البحث المضامين التي عثر عليها في النصوص المسمارية المدرسية التي

كانت تدرس للتالميذ في العراق القديم ،مثل نصوص العالمات المكررة لتعليم الخط والنصوص

المعجمية لغرض حفظ أكبر عدد من المفردات والرسائل وكيفية تدوينها والنصوص القانونية
والعلمية واألدبية والتعليم على اآلالت الموسيقية وهي كاآلتي:
المواد التي كانت تدرس للتالميذ في العراق القديم:

أولا :نصوص العالمات المكررة لتعليم الكتابة:
ورد هذا النوع من النصوص بشكل كبير من العصر البابلي القديم وقد اتفق الباحثون على
أن جميع المناهج في المدارس العراقية القديمة تبدأ بهذه المرحلة حيث يكتب االستاذ عالمة

واحدة ويقوم الطالب بإعادة نسخ العالمة م ار ار وتك ار ار حتى تترسخ في ذهنه ،والتي اطلق عليها

الباحثون تعّلم تقنيات الكتابة ،حيث كانت تستخدم مع التالميذ المبتدئين ،ويرد في هذا النوع عدة
اسطر كل سطر يحتوي على عالمة واحدة مكررة عدة مرات .ينظر النص (.)1
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ثاني ا :النصوص المعجمية أو المعاجم اللغوية:

()7

توفر القـ ـ ـ ـ ـ ـوائم المعجمية مجموعة من الكلمات أو العالمات دون سياق محدد .ينظر النص

( ،)2ومع ذلك تمثل هذه القوائم أكثر من مجرد استنساخ أو تحفيظ .كل مرحلة من مراحل
التعليم المعجمي تخدم غرضا تربويا .حيث يمكن تقسيمها أيضا إلى أربع مراحل متميزة

المــــــــــــرحلة األولى :قام الناسخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون بنسخ القـ ـ ـ ـوائم التي سمحت لهم بتعلم اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارات
البسيطة ،وأساسيات المقطع ،ومعايير كتابة األسماء الشخصية ،ينظر النص (.)3

المـــــــــــرحلة الثانية :تضم نصوص هذه المرحلة قوائم المفردات السومرية ،مرتبة في الغالب وفقا
للمجال الداللي :األشيـ ـ ـاء المصنـ ـوعة من الحجر ،ينظر النص ( ،)4وأنواع الطي ـ ـ ـ ـ ـور وانواع

اشجار ،ينظر النص (.)5

المـــــــــرحلة الثالثة :وتتمثل مرحلة التعليم المعجمي المتقـ ـ ـ ـ ـ ـدم ،إذ زاد من إلمام الكاتب بنظام

العالمات ،وضمت نصوص الرياضي ـ ـ ـ ـ ـات والقياس.

المـــــــرحلة الرابعة :تضمنت عقودا نمـ ـ ـ ـوذجية وأمثاال س ـ ـ ـ ـ ـومرية معق ـ ـ ـ ـدة ،مما أعطى الك ـ ـ ـ ـاتب
لمحة أولية عن العالمات والكلمات في السياق ،وهكذا استطاع الناسخ أن يحسن الممارسات
والتقنيات المعتادة خالل المراحل السابقة( .)8وجاءت المعاجم على ثالثة أنـ ـ ـ ـ ـ ـواع منها احادية
اللغة وثنائية اللغة وثالثة متعـ ـ ـ ـ ـ ـددة اللغات ،وكما هو معلوم فأن الكتابة المسمارية دونت بلغتين

السـ ـ ـ ـ ـومرية واألكـ ـ ـ ـ ـدية وكانت على درج ـ ـ ـ ـة كبيرة من التعقيد ،وكان هذا التعقي ـ ـ ـ ـد الذي اتصفت به
الكتابة المسم ـ ـ ـ ـارية حافـ ـ ـ ـ ـ از قويا دفع الكتبة األوائل الى تنظيم ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداول مطـ ـ ـ ـ ـ ـولة بالعالمـ ـ ـ ـات

المسمارية المستخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدمة في الكتابة مع بيان معانيها ال ـ ـ ـ ـ ـرمزية المتعددة وقيمها الصوتية التي
كان عددها يتناسب وعدد معاني العالمة ،وترتيبها على وفق اسلوب معين كي تكون عونا

للمبتدئين في تعلم الكتابة عند كتابة نص جديد او قراءة نص قديم(.)9
ثالث ا :الرسائل:

يبدو أن كتابة الرسائل كانت من األمور المحببة الى نفوس الطلبة إذ كشفت التنقيبات في

مدينتي أور ونفر عن كثير من األلواح المستنسخة في المدارس والتي دونت باللغة السومرية
وكانت معنونة الى ملوك أور وأيسن .وبالمثل فقد تم العثور في نفر وأور وكيش على كثير من

األلواح المكتوبة باللغة البابلية وهي تتضمن تمارين مدرسية في أدب المراسالت مما يدل على أن

الطلبة كانوا يتلقون تدريبا جيدا في كتابة الرسائل في السومرية والبابلية على حد سواء( .)10ويمكن
أن نستنتج ذلك من قراءة بعض النصوص المسمارية ذات العالقة مثال ذلك النص الذي يسجل
محاورة بين تلميذين إذ نق أر فيه اآلتي:

()11

" كتبت رقيما إل أنك ل تعرف فحــــواه ،كتبت رسالة ،وهذا كل ما تستطيع عمله "

"عندما تكتب وثيقة ،فإنها ل تعني شيئا ،وعندما تكتب رسالة فإنها غير مفهومة "
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وقد كشفت التنقيبات األثرية عن نصوص مدرسية ترجع إلى العصر البابلي القديم إذ وجدت

في معبد نابو شخاري في مدينة بابل نصوص مدرسية بوصفها رسائل لإلله نابو

(،)13

ونظ ار

لوجود عدد من الطلبة في الصف الدراسي والن أولئك الطلبة كان ـ ـ ـ ـ ـ ـوا يستنسخون من رقيم

أنموذجي يعـ ـ ـده أستاذ مادة اللغة لذلك تعددت النسخ التي تكشف عنها التنقيبات في مواقع
المدارس القديمة .فالرسالة االتية التي سوف نقتبس بعض مقاطعها عثر على ما يقرب من عشر
نسخ منها وهي مرسلة الي شولكي ثاني ملوك ساللة أور من شخص اسمه آبا -انداسا:
" قل إلى ملكي

أيها الجواد و يا مخلب الصقر

يا نخلة تنبت في أرض طاهرة وتحمل رطب ا نقي ا
هكذا يقول خادمك آبا-انداسا ،ناظر العمال
انك عظيم واني سوف أتبع سيدي الملك
وأكون رسول لك أحمل كلمتك "

()14

وبعد أن يتفاخر بذكر قدرته وقابليته على العمل في الظروف الشاقة ويقوم بمدح الملك

شولكي يتحدث كاتب الرسالة عن أحواله وكيف أنه يعيش وسط أوضاع بائسة تحيط به قوى

الشر واألشباح المخيفة من كل جانب ويختتم رسالته للملك قائال:
"هب لي حياتي وخذ بيدي

فأنا ابن أرملة وليس لي من يرعاني

ُترى متى يعطف علي قلب ملكي شولگي
ّ
()15
فعسى أن يرعاني ملكي وعسى أن يعيدني الى منصبي الرفيع"

ومن خالل تكرار هذه الرسالة وغيرها من النصوص الخاصة بأدب المراسالت نرى أن تعلم

كتابة الـ ـرسائل كان من األمور المهمة التي يجب على التلميذ أن يتمرس عليها .ينظر النص

(.)6

رابع ا :النصوص القانونية:

تشكل الوثائق القانونية الغالبية العظمى من النصوص المكتشفة في العراق القديم ،ولقد كان

لهذا النوع من الوثائق أهمية كبيرة في معرفة الكثير من أوجه حضارة العراق القديم في مختلف
جوانبها ،والسيما وأن العراقيين القدماء لم يعترفوا بشرعية التصرفات القانونية ما لم تكن محررة
ومشهودا عليها(.)16

كان على التلميذ دراسة وتعلم بعض المواد القانونية في المرحلة المتقدمة ربما ألعداد التالميذ

لتولي مراكز إدارية واجتماعية مهمة أو لمزاولة مهنة القضاء ويمثل هذا الصنف من النصوص
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المدرسية نسخا من نصوص أخرى وضحت لغرض التدريس وتدريب التالميذ على كتابة المواد
القانونية وفهمها ومعرفتها باللغة السومرية وما يقابلها باللغة األكدية( .)17ومن هذه النصوص

القانونية اآلتي:

أ .العقود:

تعد العقود من النصوص القان ـ ـ ـ ـ ــونية المهمة في المجال االقتص ـ ـ ـادي كان لهذا النوع من

الوثائق أهمية قص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوى في معـرفة أساليب التعامل االقتصادي اليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـومي بين أفـ ـ ـراد المجتمع

إلى جانب ما تعكسه من نظم اقتصادية كانت شائعة آنذاك ،وما يقال عن العقود االقتصادية
ينطبـ ـ ـق على عقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـود األحوال الشخصية ،إذ بينت لنا هـ ـ ـذه العقود الكثير من األم ـ ـ ـور المتعلقة

بالمجتمع والعالقات االجتماعية التي سادت في العص ـ ـر البابلي القديم ،أما من الناحية القان ـونية

فقد كان لهذه العقود أهميتها في مع ـ ـرفة مدى الت ـ ـزام أف ـ ـراد المجتمع في تطبيق القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوانين في
حياتهم اليومية ،ومن جانب آخر كان لهذه النصوص أهمية في إكمال النقص الموجود في

القوانين المدونة التي وصلتنا ،إذ اعتمدت الصيغ القانونية التي استخدمت في كتابة هذه العقود
على القوانين واألعراف السائدة آنذاك(.)18

ونظ ار ألهمية هذه النصوص في تنظيم الحياة االقتصادية واالجتماعية كان البد من توثيق

أنشطتها كافة وهذا يتطلب فئة من المثقفين وهم الكتبة ،ومن هنا جاءت الحاجة إلى تدريب هؤالء
الكتبة في مرحلة التتلمذ على كتابة مختلف أنواع العقود( ،)19حيث كان هنالك كاتب مختص

لكتابة هذا النوع من النصوص يدعى ( كاتب العقود )( ،)20وقد أكتشف المنقبون العديد من

النصوص المدرسية في م ـ ـ ـ ـواقع المدارس تحتوي على صيغ من هذا النـ ـ ـوع .ينظر النص (.)7
ب .نصوص ( ana-ittišuعند الطلب):

وهي سلسلة من النصوص تحتوي على مصطلحات وتعابير قانونية ،أطلق عليها الباحثون

هذا االسم نسبة ألول سطر ورد فيها ،وهي تعود الى العصر البابلي القديم ،وقد تكون مقتبسات

من قانون لم يصلنا لحد اآلن ،وقد دونت باللغتين السومرية واألكدية ،وربما كانت الغاية منها هي
تعلم اللغتين السومرية واألكدية ،ومعرفة المصطلحات التي ترد في القوانين( ،)21وقد ضمها بعض
.

الباحثين الى النوع الثاني الذي ذكرناه سابقا

العربية
وضعه جانبا
ترك الجلوس
أخذ حيازة
لقد قيد
() 22
لقد حذف

األكدية
iz-zi-iz
u2-še-ši-ib
iṣ-ba-at
ik-me
u2-še-ti-iq
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خامسا :النصوص العلمية:

اكتشف علم ـ ـاء األثار ع ـ ـددا من األلـ ـواح الطينية التي تصور طبيعة النشاطات الفكرية

والفنية في بالد الرافدين ،وهي ال تق ـل أهمية عن المجاالت األدبية التي تفوقوا فيها ،منها علم
الفلك والرياضيات ،والطب ،والصناعات الكيمائية ،وقد ارتبطت محتويات هذه األلواح بالمفاهيم

كبير في الدراسة في العراق
التي يحملونها عن الدين والتنجيم والفلك ،والتي البد انها اخذت حي از ا
القديم في المراحل المتقدمة منها:
أ .الرياضيات:

()23

تقسم النصوص الرياضية المكتشفة الى صنفين رئيسين اولهما النصوص الخاصة بالج ـ ـ ـ ـداول

الرياضية والتي تدخل ضمن تعليم ال ـ ـ ـ ـ ـ ـرياضيات في المـ ـ ـ ـ ـرحلة األولية ،وقد كتب التالميذ انفسهم
بعض الج ـ ـ ـ ـداول على هيأة تمارين ويتعلق الصنف الثاني من النصوص :بالقضايا الرياضية
وهي عبارة عن مسائل رياضية يسال بها الممتحن ويعطي فروض القضية أي معطيات المسالة

ثم يذكر الخطوات التي يجب أن يستمر بموجبها إليجاد الحل(.)24

وقد دونت غالبية هذه النصوص باللغة األكدية إلى جانب قلة قليلة من النصوص المدونة

باللغة السومرية ،والفرق بين الجداول الرياضية والقضايا الرياضية واضح ،هو أن الجداول

الرياضية كانت تدرس في مستوى ابتدائي من مراحل التعليم كما كانت تستخدم على نطاق واسع

خارج المدارس في حين أن القضايا الرياضية كانت تدرس في مراحل التعليم المتقدمة وكانت
كتابتها وفهمها وتداولها محصورة في جماعات محدودة من المثقفين من طبقة الكتبة ولعل هذا
هو السبب في كثرة ما جاءنا محفوظ من الجداول الرياضية مقارنة مع قلة ما وصلنا من القضايا

الرياضية ( .)25ينظر النص (.)8
أ 1-التمارين الرياضية:

سنعرض هنا لمحة عامة عن أنواع التمارين المختلفة في منهج المدارس العراقية القديمة.

ومن أجل التنسيق وسهولة الشرح ،تم تصنيف أنواع التمارين الى خمسة أصناف وسيتم شرح كل
منها بمثال للتوضيح .تشكل المسائل الهندسية الجزء األكبر من مجموعة المواد الرياضية وجميع

التمارين تقريبا يتم تقديمها كمسائل مكتوبة ،باستثناء لوحين قرصيين يمثالن رسومات تخطيطية

لمتوازي األضالع.

النوع (أ) :تطلبت التمارين من هذا النوع من الطالب تحديد طول جانب واحد من المستطيل عند
أحد جوانبه ،إما " الجانب القصير" أو "الجانب الطويل" ،مع إعطاء مساحة المستطيل .يطلب
من الطالب استنتاج طول جانب من المستطيل بإعطاء الطالب طوال واحدا (السطر  )1والمساحة

(في هذه الحالة ُ .)iku 1يطلب من الطالب إيجاد الجانب اآلخر من المستطيل؛ وتحث عالمة
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( SAGبدون أي أرقام) الطالب على استنتاج طول ذلك الجانب ،والسطر التالي هو مكان كتابة
اإلجابةsag-bi ،

يجب حلها " (.)26

الرقيم األمر( " :المشكلة)
" جانبه (الطول) هو ،" ........ويعطي ظهر ُ

النوع (ب) :تتحدى هذه التمارين الطالب للعثور على مساحة المربع عند إعطاء طول ضلع واحد

فقط ،في هذا التمرين ،يجب على الطالب تربيع الطول الستنتاج مساحة المربع .يحتوي المثال
الرقيم .في كل منها ،يتوقع من الطالب أن يرّبع الطول من أجل
على مشكلتين لم يتم حلهما على ُ
إيجاد مساحة الحقل .من المفترض أن تكون األسماء بعد كل طول هي الطالب الذي تم تعيين

التمرين له ،وقد يكون اللوح المعروض هنا بمثابة مالحظة للمدرس بأن هذه التم ــارين قد تم
الرقيم
توزيعها .ومن المثير لالهتمام أن التمرين نفسه الذي أُعطي ل ــ(  ) Ur-Ištaranعلى هذا ُ

تم العثور عليها بإجابتها على نص آخر لم يتم تضمين اسم (  ،) Ur- Ištaranلذلك ليس من
الواضح ما إذا كان اللوحين من نفس الطالب بالفعل أم أنه من قبيل المصادفة أن التمرينين
متطابقين(.)27

النوع (ج) :تمارين هذا النوع تطلب من الطالب إيجاد مساحة الشكل الرباعي ،عندما يكون
وجهان أو أكثر معروفين .في بعض األحيان يتم استخدام أعداد كبيرة بشكل خيالي لتحدي

الطالب " .لحل اإلشكاالت ،يجب على الطالب ضرب الطولين معا ،أو تقسيم الشكل الرباعي

إلى مثلثات .ويترك مساحة فارغة كبيرة ،على األرجح لكتابة اإلجابة على هذا التمرين .ثم ،بعد
الفراغ ،يتم إعطاء قياس آخر متبوعا بالتعليمات  " dah-damالمراد إضافتها " ،مما يشير على
األرجح إلى أنه كان على الطالب إضافة قياس جديد وحل لمنطقة جديدة ،لكن التعليمات ليست
واضحة تماما (.)28

النوع (د) :تختبر هذه التمارين الطالب في إيجاد مساحة المستطيل عند إعطاء جانبين من
جوانبه وتضمين البيانات الزراعية .وهنالك أحد تمارين النوع (د) ،حيث يتم إعطاء أطـ ـ ـ ـ ـوال

ضلعي الحقل في أول سط ـ ـرين ويتم حساب المنطقة في السطر التالي.

بعد ذلك ،تظهر

المشكلة أنه لكل(  )1 ikuمن األرض (  1 gurو  ) 1 barigaمن الحبوب هي المحصول.
إجمالي (  87 gurو  ) 2 barigaمن الحبوب للحقل بأكمله(.)29

النوع (ه) :نوع التمرين األخير المعروف من المجموعة هو حساب الحجم .توفر هذه التمارين
للطالب ثالث مجموعات من القياسات التي يحدد بها المساحة الداخلية لجسم ما.

يبدو أن هذه األبعاد لمساحة طويلة ونحيفة ،كبيرة بما يكفي ألكثر من جسم واحد ،ولكنها

ليست عالية جدا ،وال يحدد الوصف الغرض من هذه القياسات .االسم األخير (  ) a-tuهو
على األرجح الطالب الذي كتب أو أُعطي هذا اللوح ،تماما مثل (  ) Ur-Ištaranفي التمرين

السابق .ومن المثير لالهتمام أن شخصا ُيدعى (  ) a-tuيظهر ككاتب في نصوص مدينة
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گرسو ،لسوء الحظ ،هناك شهادة واحدة فقط عنه تتضمن لقبه المهني (  ،)dub-sarلكن من

الممكن أن يكون هذا قام بكتابة التمرين أثناء تدريبه على الكتابة (.)30
ب .الفلك:

من الحقائق الثابتة للحضارة السومرية التي سادت في االف الثالث ق.م انها شهدت ميالد

كل فروع العلم وترعرعت فيها أنواع الفنون وعلى أساس هذه الحقيقة فان بداية علم الفلك البد أن
تكون خالل المدة المذكورة آنفا غير ان اعمال الحفر والتنقيب عن اآلثار لم تقدم نصوصا كافية
عن علم الفلك ابان العصر السومري ما عدا بعض الرقم المهشمة التي وردت على كسراتها

أسماء عدد من الكواكب والنجوم(.)31

ظهر علم الفلك في سومر في منتصف األلف الثالث ق.م( ،)32وانتقل الى البابليين

واآلشوريين الذين اتخذوا من حركات الكواكب وسيلة لكشف طالع للبالد والملوك ،ويرجع اهتمامهم

أثر في
بهذا العلم إلى رغبتهم في ضبط الوقت( .)33إذ أكتشف الباحثون بأن للكواكب والنجوم ا

حياة االنسان على وجه الكرة األرضية ،ولم يقتصر ذلك على االنسان بل على الحيوانات

والنباتات ،فالقمر مثال يؤثر في الكرة األرضية مدا وجز ار (.)34

اعتقد العراقيون القدماء بان للظواهر الطبيعية وحركة األجرام السماوية قوى خفية فأصبحوا

يفكرون بكيفية التخلص من شرورها .وهناك من ربط علم الفلك بالتنجيم وعالقة حركة النجوم

بالكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والهزات األرضية والمجاعات واألم ارض والحروب ،وقد فسر

البعض ظاهرتي الهزة األرضية والرعد على أنهما نذير شؤم ،وقد وجدت العديد من النصوص
الفلكية منها ما يسمى نصوص فلكية رياضية ومنها النصوص الفألية ،حيث أن قراءة الفأل

تعتم ـ ـ ــد على ح ـ ـ ــركة األجـ ـ ـ ـ ـرام السمـ ـ ــاوية بينما التنجيم يعتمد على نظـ ـ ـ ـ ـ ـرية التمـ ـ ـ ــاثل بين

األرض والسماء ،وألهمية هذا العلم كان البد من نقله الى االجيـ ـ ـ ــال الالحقة وذلك عن طـ ـ ـ ـريق

المدارس ،حيث تعلم التالميذ كل ما يخص علم الفلك .وقد صنف الباحثون النصوص الفلكية الى
عدة اصناف هي:
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.1
.2
.3
.4

.5
.6

.7

الغرض منها
انواع النصوص الفلكية
ألغراض الفأل ،تتكلم عن حياة المجتمع مثل
نصوص التنجيم
مصير مدينة أو حدوث مجاعة أو خيانة
ملك..الخ.
وهي تتكلم عن المستقبل القريب للملك،
نصوص التنجيم للتنبؤات
وأمور البالد خاصة ما يتعلق بالحصاد
والفيضانات والغزو ..الخ.
نصوص ارصاد كوكب الزهرة وبعض هذه النصوص كانت المفتاح لتعريف
الباحثين بالتاريخ التعاصري وايجاد التواريخ
الكواكب األخرى
المضبوطة لحكم السالالت العراقية وتعاقبها.
هي عبارة عن خرائط فلكية تتضمن كل
النصوص اإلسطرالبية
خريطة ثالث دوائر متداخلة مقسمة الى 36
اليزال الباحثون غير متأكدين من الغرض
الذي صنعت من أجله.
النصوص الخاصة بطرق (دروب) وهي عبارة عن وصف مقتضب لألجرام
السماوية ويعزوها بعض الباحثين على أنها
الكواكب
خرافات.
هي أرصاد فلكية كان يعتقد البعض أنها
نصوص رصد الخسوف والكسوف
اشارات من السماء ،اذا خسف القمر في اليوم
 14من شهر تموز فذلك نذير على سقوط
الملك..الخ.
النصوص الخاصة بكبس السنوات( ) 35الغرض منها معروف لحساب التاريخ وهي
ايضا ً دليل لبعض الباحثين الذين يعتقدون أن
كبس السنين لم يتم إال بعد  500ق.م والدليل
وجود شهر  13في احدى رسائل
حمورابي(.)36

ج .الهندسة:

على الرغم من شح المادة األثرية التي تبرز الدور البارز الذي عرفته هذه العلوم ،إال أنه يمكن

مرحل تطوره عن طريق ما توفره لنا الحفريات من معلومات متفرقة ،فقد عني العراقيون
استق ارء ا
األرضي نتيجة لكميات الطمى التي كان يحملها نهر دجلة
منذ القدم بشق القنوات واستصالح ا
ونهر الف ارت ج ارء الفيضانات السنوية ،فكان ل ازما على القائمين عليها تطهيرها والعناية بها ،وبما

أن هذه الفيضانات كانت تأتي بصفة فجائية فإنهم كانوا ملزمين بتقوية سدادات األنهار وتحويل
الفرت،
حاجز بطول  50كم بين دجلة و ا
ا
ما فاض عنها لإلفادة منه عند شح المياه ،فأنشأوا سدا
خرئط مفصلة لتنظيم قنوات الري في نفر(.)37
وقد كشف االثريون على ا

كان تَ ّعلم الهندسة مهما لالستفادة منها في مسح األراضي وخدمة الملك وخاصة في األعمال
العمرانية كالقصور والمعابد والجسور وغير ذلك .حيث يذكر في نص حوار بين تلميذين نجد ان
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احدهم يستهزئ بزميله وجهله بعلوم الهندسة وقياس المساحات والحجوم وهذا ما يؤكد اهمية تعلم
هذا العلم في المراحل الدراسية بوصفها أحد مناهجه نق أر فيه اآلتي:

« ......عندما تخرج لقسمة مقاطعة ،إل أنك ل تستطيع مسك حبل القياس ول مسك

مسمار ( حرفيا حجة الحقل ) في يدك .انك لن تستطيع ان تدق اوتار الحقل لعجزك أن
()38

تدرك ما انت فاعل »

وقد تم العثور على قضية هندسية تضمنت مبدأ تشابه المثلثات مدونة على رقيم طيني من

العصر البابلي القديم في تل حرمل ،وبالقرب من بغداد .والسؤال الذي يطرح نفسه عن مدى فائدة
هذه القضية عمليا في تقسيم ارض مثال او غير ذلك .لذا ال بد ان كانت مثل هذه القضايا قد

استخدمت ألغراض مدرسية صرفه .ينظر النص (.)9
سادسا :النصوص األدبية:

هناك الكثير من األسئلة التي يمكن للباحث أن يطرحها عن أهمية النصوص األدبية ولكن أهم

هذه األسئلة هي لماذا كان يتفاخر التالميذ بمعرفتهم لكتابة هذه النصوص؟ ولماذا يرى الكتبة أن
من ال يعرف كتابة النصوص األدبية هو أدنى من البقية؟ واين تكمن الصعوبة في كتابة النص

األدبي؟

بعد الدراسة وجد الباحثون أن استنساخ هذا النوع من النصوص كان يعتمد بشكل رئيس على

الحفظ والتذكر ،وهنا تكمن صعوبة هذه النصوص حيث ركز عمل الباحث ( )Delneroعلى
النصوص األدبية وجادل بشكل مقنع أن النقل من الذاكرة كان الطريقة الرئيسة التي يستخدمها

الكتبة لنقل األدب السومري ،ويبدو أن الكتبة قد حصلوا على حريات في النقل ،مما أدى في

الواقع إلى إنشاء إصدارات فريدة من النصوص المعروفة جيدا(.)39

وقد تختلف األخطاء التي من المحتمل أن تحدث عند النسخ من الذاكرة بشكل كبير عن

األنواع األخرى من أخطاء النسخ .إن إعادة إنتاج النص بالكامل على أساس مدى تخزينه في

العقل ،دون القدرة على رؤية النص أو سماعه أثناء النسخ ،يؤدي عادة إلى حدوث أخطاء
نادر ما يمكن استنساخه
مرتبطة بشكل سببي بهذه العملية .حتى عندما يتم حفظ النص جيدا ،ا
بشكل مثالي ،حيث إن تفاصيل معينة ،إن لم يكن كل الكلمات والعبارات ،سيتم نسيانها بشكل
غير دقيق واستدعائها بشكل غير دقيق .على الرغم من أن دراسة منهجية ألنواع األخطاء التي

يمكن توقع حدوثها من أخطاء الذاكرة لم يتم إجراؤها للنصوص السومرية ،فإن الذاكرة والعملية

التي يتذكرها العقل وينسيها تم التحقيق فيها على نطاق واسع ألكثر من قرن من قبل علماء
إطار قيما لتحديد أخطاء الذاكرة في ُنسخ التراكيب
ا
النفس المعرفي .توفر نتائج هذه الدراسات
األدبية السومرية(.)40
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في حين أن البحث عن األخطاء التي من المحتمل أن تحدث عندما لم يتم إجراء النسخ من

الذاكرة لغرض تصنيف المتغيرات في نسخ النصوص السومرية ،فقد تم إجراء دراسات من هذا
النوع لثالث مجموعات نصية أخرى على األقل :اللغة اإلنجليزية القديمة الشعر ،والرومانسية،
والطبعات األولى المطبوعة لمسرحيات ويليام شكسبير مثل روميو وجولييت ،زوجات ميري من
وندسور ،وهاملت .تتوافق معايير تحديد أخطاء الذاكرة في نسخ هذه النصوص تماما مع نتائج

التجارب على الذاكرة التي أجراها علماء النفس المعرفيون .عالوة على ذلك ،فإن الميزات التي تم
تحديدها على أنها مميزة ألخطاء الذاكرة لكل مجموعة نصية فردية متطابقة تقريبا عبر جميع

الشركات الثالثة ،مما يشير إلى أنه يمكن تعميم المعايير مع صحة متساوية للتراكيب من أنواع
مختلفة(.)41

وسنورد فيما يأتي أهم النصوص األدبية العراقية القديمة التي كان الناس يتناقلونها شفويا

ومن ثم بدأ الكتبة بتدوينها ويالحظ وجود النسخة نفسها من النص مع تغييرات طفيفة ،وذلك

حسب نقل الراوي لها وحفظ الكاتب الذي دونها فيما بعد وهي:
أ.

األمثال:

األمثال هي أقوال وألفاظ تتميز بارتباطها بموضوع والتأثر به .وهي تتضمن كلمات
قصيرة ذات دالالت عميقة ومعبرة ،وهي تتشارك مع ِ
الح َكم في المعنى ،وتختلف عنها في
الوقت نفسه من حيث الشكل والصياغة( .)42كان الهدف من إنشاء هذه األمثال و ِ
الحكم هو
األفرد .وقد حظي الحكماء بمكانة رفيعة تحت رعاية
ا
تقويم الجانب األخالقي وتهذيب سلوك

القر ارت الحكيمة
نظر لقدرته على اتخاذ ا
ا
اإلله انكي ،اي إله الحكمة والمعرفة ،وهذا
ومساهمتها في تطوير المجتمع والعمل على استقراره ونشر المحبة بين جميع أف ارده(،)43
ومثال على ذلك المثل الذي ورد ليبين مسؤولية الملك ودوره في تسيير شؤون البلد:
()44
اع »
« الناس بال ملِك مثل قطيع الغنم بال ر ِ

تعلم األمثال وصياغتها كان مهما للتالميذ ألنه وكأي شعب من الشعوب فأن الشخص

يتحسس بمن حوله في المجتمع ،فهو يحب ويكره ،يذم ويمدح ،يتباهى ويفخر ،وبذلك يمكن
القول أن األمثال هي الحقل الوحيد من حقول األدب العراقي القديم الذي يمكن عن طريقه

تلمس أحاسيس ومشاعر وشخصية الفرد السومري االعتيادي ،وذلك ألن هذه المجموعات

ومثله التي تطبع
من األمثال تعكس ارهاصات الفرد العاطفية وقلقه النفسي وبعضا من قيمه ُ
شخصيته ،وهذا ما جعل دراسته مهمة ،حيث انه يعكس الجانب االنساني للمجتمع

السومري(.)45

يقال عن هذه األمثال بشكل عام أنها مثل األمثال األخرى في آداب الشعوب ،يصعب

فهم الكثير منها حتى لو كانت مفهومة من الناحية اللغوية ،ألنها مثل سائر األمثال جمل
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قصيرة مقتضبة ومركزة المعنى ،وتعبر عن تجارب وحاالت خاصة في حياة المجتمع ،كما

أن الكثير منها نشأ من وقائع أو حوادث قيلت فيها تلك األمثال على نحو ما هو مألوف في

األمثال العربية وغيرها( .)46وقد كشفت التنقيبات عن العديد من النصوص التي تحتوي على
حكم وأمثال ،جمع منها ما يقارب ( )550مجموعة أمثال وحكم أشورية وبابلية كتبت
باآلرمية( .)47ومن المؤكد أن هذه األمثال تناقلتها األجيال شفويا وتم حفظها فيما بعد في
ا
النصوص وقد تختلف طريقة روايتها وطريقة تذكر الكاتب لها من مدينة ألخرى .ينظر النص

(.)10

ب .أدب المناظرة والمفاخرة:

وه ـ ـ ـ ـو عبارة عن حوار بين متناظرين من االلهة أو بين متناظرين من البشر أو مناظرة

بين ظاهرة طبيعية وأخرى ،وتهدف هذه المناظ ارت إلى إثبات أفضلية وأحد من المتناظرين

على اآلخر ،وهي عادة ما تحتوي على مقدمة وتمهيد ،يعمل فيهما أحد المتناظرين على

ومزياه ،ويرد لآلخر بالمثل وهكذا إلى أن يتدخل طرف ثالث إلصدار الحكم
إبرز محاسنه ا
ا
بينهما ،وذلك بتعيين األفضل وتنتهي المناظرة بقبول الحكم وزوال الخصام وحلول الصداقة
بينهما(.)48

وقد ذهب الباحثون الى أن هذا النوع من النصوص كان يتلى بين متناظرين أو متفاخرين

في األعياد واالحتفاالت في بالطات الحكام والمل ـ ــوك ولعل الملك نفسه كان يمثل اإلله

الحكم الذي يحتكم إليه المتناظرين لفض الخالف بينهما( ،)49وق ـ ــد تنوعت ماهيات

المتناظرين فق ـ ـ ـ ــد تكـ ـ ـ ــون بين نوعين من المعادن أو من األشجار أو بين فصلين من
الفصول أو حـ ـ ـ ـرفتين أو مهنتين ،مثل مناظرة بين الصيف والشتاء و بين الفالح والراعي
(50

وبين الفضة والبرونز وغيرهم

) .ومثاال علىذلك هذا الجزء من المناظرة بين األستاذ

والطالب ذكر فيه اآلتي:
I3.DU.DE3.EN

DUMU E2.DUB.BA U4.UL.LA.AM3 ME.ŠE
E2.DUB.BA ŠED.DU.DE3.EN
E2.DUB.BA.A A.AN.AM I3.AG
DUB.MU I.SED NIG.GA.DU.MU I3.KU2
المعلم :أيها التلميذ أين كنت تذهب في األيام الماضية؟
التلميذ :كنت أذهب الى المدرسة

المعلم :ماذا كنت تفعل في المدرسة؟

التلميذ :أق أر لوحي مثل بقية التالميذ وبعدها آكل غذائي(.)51
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ج .التراتيل الدينية:

ترجع أغلب التراتيل الدينية إلى عهد ايسن و أور الثالثة ( 2004-2112ق.م) ،وهي

تأتي في شكل شعري ينقسم إلى نوعين :تراتيل كهنوتية مخصصة لمدح وتمجيد اآللهة،
ينظر النص ( ،)11وتراتيل ملكية ،متخصصة في تمجيد أعمال الملوك( .)52ونورد احدى

هذه التراتيل الدينية التي نتلمس فيها رغبه الشاعر في االستق ارر الديني النفسي .وقد أّلف هذه

الترتيلة الدينية رغبة في التقرب من اآللهة ،وتتمثل هذه القصيدة في شكوى تتضمن معاناته

النفسية عبر تمجيد اآللهة والبكاء حتى تستجيب له

« على أمي التي ولدتني أل تنقطع عن بث شكاتي إليك
لتكف أختي عن ترديد الغنية السعيدة فال تترنم بها
لترك وتنح بمصائبي بين يديك
لتصرخ زوجتي بالرثاء لعذابي

()53

ليندب المغني الماهر نصيبي التعس »

كانت تَ ّعلم هذه التراتيل مهما بالنسبة للطالب ألنها تعتبر نوعا من اعمال التقرب لآللهة
وتستخدم في المناسبات الدينية ،كما ذكرنا أن أول المعلمين كانوا من الكهنة ولهذا ربما كان

تَ ّعلم هذه التراتيل من ضمن االساسيات عند دخولهم المدرسة.
سابع ا :الجانب الفني:

لتنفيذ الطقوس الدينية واالحتفاالت الملكية واألعياد كان العراقيون القدماء يضيفون جانبا

فنيا ،حيث كانت تقرع الطبول وتستخدم اآلالت الموسيقية .وأيضا تضاف بعض الرسوم والنقوش
الخاصة بتلك الطقوس أو االحتفاالت ،وقد وجد ذلك في النقوش الجدارية.
 -1الموسيقى:

كانت الموسيقى تشكل جزءا هاما من حياة المعبد والكهنة .وقد كانت جزءا من البرنامج

الد ارسي المخصص إلعداد الكهنة ورجال الدين والذي يستمر طوال مدة ثالث سنوات( ،)54حيث

تشير األدلة األثرية الى أن العراقيين في العهد السومري كانوا يهتمون بتعلم الموسيقى( ،)55وان

تعليمها كان يبدأ منذ الصغر ،مما يدل على ان الموسيقى كان لها دور مهم وبارز سواء تعلق

األعرس أو المأتم وغير ذلك من
ا
األمر بالجوانب الدينية أو الدنيوية كاالحتفاالت أو
() 56

المناسبات

العرقيين أللة الطبل بمختلف األشكال واألسماء منها ألة
وقد وردت عدة دالئل تؤكد استعمال ا

العرقي ترجع إلى أواخر النصف األول من األلف
ا
الطبل المستدير والمحفوظة في المتحف
الثالث ق.م التي نشرت في اآلونة األخيرة في مسلة حيث يظهر فيها بالنحت البارز رجل يقرع
على طبل كبير( ،)57ومن بين اآلالت الموسيقية التي عثروا عليها في مدينة أور قيثارة يرجع
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عه ـ ـ ـدها إلى منتصف األلف الثالث ق.م ،كما استعملت ألة النفـ ـ ـخ الهوائية بداية من األلف ال اربع

المرسيم الملكية والطقوس الدينية الكبرى،
ق.م ،وهي قيثارة استعملت في الموسيقى العسكرية و ا
كما استعملت آلة الناي في طقوس الدفن

()58

كما وج ـ ــدت في المعابد فئة من الكهنة يتـ ــولون مهمة الغناء والت ـ ـ ـ ـراتيل الدينية ،وكان

يصاحب الغناء والترتيل الضرب على الطبول واألدوات النحاسية ،وكانت الكاهنات من بين

المغنيات والعـ ـ ـازفات في جوقة المعبد الموسيقية( ،)59وكـ ـ ـان العـ ـ ـزف يتم ب ـ ـدقة وبقواعد
(،)60

منتظمة

وقد وردت اشارة الى تعليم الموسيقى في المدارس وذلك في محاورة بين تلميذين نق أر

فيها:
GIŠ.ZA3.MI AN.DA.GAL2 NAM.NAR NU.UN.ZU
A.GA.AŠ.GI4.GI4.ME.A.AŠ.E.NE
AD.ŠA4 ZA.PA.AG2 NU.SA5 EME.GI7 ŠE3 AL.DUGUD
EME.NI SI NU.UB.SA2
« حتى لـــــو ( أن ) لديه ألة الزامي ( نوع من اآللت الموسيقية ) ،فهو ل يستطيع تعلم فن

الغناء ،إنه األخير في صفه ،ل يستطيع أن يعمل اهتزاز ( وتر ) صوت جميل

إنه متأخر باللغة السومرية ل يستطيع تحريك لسانه بشكل صحيح ،ل يستطيع غناء أغنية ،ل

يستطيع فتح فاه ،وهو رجل متمكن »

() 61

وهناك العديد من النصوص التي تشير الى تعلم الموسيقى واألناشيد .ينظر النص (.)12

فيما ياتي بعض اآلالت الموسيقية التي استخدمها العراقيون القدماء حسب الدراسة التي قام بها
الدكتور صبحي أنور رشيد والتي تظهر بأن العراقيين القدماء عرفوا الموسيقى وصنعوا الكثير من

اآلالت(.)62
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ت

تاريخ ظهورها

اآللة الموسيقية

1

عود

 2350ق.م

2

الكنارة

 2700ق.م

3

الجنك المنحني – آلة وترية

 3000ق.م

4

الجنك الزاوي

 1950ق.م

5

الدف المستدير

 2650ق.م

6

التمباني – نوع من الطبول

 1950ق.م

7

الطبل الكبير

 2550ق.م

8

الصنوج المعدنية

 2050ق.م

9

الناي

األلف الخامس ق.م
 2050ق.م

 10المزمار المزدوج
 11البوق

 2600ق.م

) 1- ( I.M.206046
Obv.
1- diĝir - diĝir - diĝir - diĝir - diĝir - diĝir - diĝir
2- gug2 - gug2 - gug2 - gug2 - gug2 - gug2 - gug2
3- lagar - lagar - lagar - lagar- lagar - lagar - lagar
4- lagab - lagab - lagab - lagab - lagab - lagab - lagab
5- sud4 - x - sud4 - sud4 - sud4 - sud4 - sud4 - sud4
6- dim3 - dim3 - dim3 - dim3 - dim3 - dim3 - dim3
] 7- [ x - x
Rev.
……………….
( م.ع ) 206046 -

 -1إله  -إله  -إله  -إله  -إله  -إله  -إله

 -2حلوى  -حلوى  -حلوى  -حلوى  -حلوى  -حلوى

 -3كاهن  -كاهن  -كاهن  -كاهن  -كاهن  -كاهن  -كاهن

 -4قطعة  -قطعة  -قطعة  -قطعة  -قطعة  -قطعة  -قطعة
 -5صالة  - x -صالة  -صالة  -صالة  -صالة  -صالة  -صالة
 -6طفل  -طفل  -طفل  -طفل  -طفل  -طفل  -طفل
] x - x [ -7
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القفا

............
المعنى العام:

نص يتضمن عالمات مكررة بقصد التدريب على تدوين الخط المسماري.

) 2- ( I.M.214630
Obv.
1- a -iš -ri
2- du -liš -ba -sar
Rev.
……………………….
الوجه

( م .ع ) 214630 -

 -1أ  -إش  -ري

 -2دو -لش  -با  -سار
القفا

................................

المعنى العام:

نص يتضمن تدريب طالب على تدوين العالمات المسمارية.
) 3- ( I.M.188953
ib -ni -ilu
ib -ni -E2 -a
ib -ni - d.Adad
ib -ni -ilu
ib -ni -E2 -a
ib -ni - d.Adad

73

Obv.
123Rev.
456-

مجلة اثار الرافدين  /ج  / 2مجلد 2022 / 7

( م.ع )188953 -

الوجه
 -1إب  -ني  -ايلو
 -2إب  -ني  -أيا
القفا

 -3إب  -ني  -ادد
 -4إب  -ني  -ايلو
 -5إب  -ني  -أيا

 -6إب  -ني  -ادد

المعنى العام:
نص يتضمن اسماء أعالم بابلية تبدأ بالمقطع إ ب  -ني.

) 4- ( I.M.163794
na4

an -kal -za -gin3
an -pu2 -za -gin3
na4
ad -za -gin3
na4

na4

an -kal -za -gin3
an -pu2 -za -gin3
na4
ad -za -gin3
na4

الوجه

( م.ع )163794 -
 -1حجر السماء الثمين الالزوردي

 -2حجر الينبوع السماوي الالزوردي
 -3حجر كريم اخضر الزوردي
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Obv.
123Rev.
456-
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القفا

 -4حجر السماء الثمين الالزوردي

 -5حجر الينبوع السماوي الالزوردي
 -6حجر كريم اخضر الزوردي
المعنى العام:

نص يتضمن اسماء انواع من احجار الالزورد.

)5- ( IM. 325994
giš

ḫa - lu - ub2
ša3 - kal
giš
gir3
giš

Obv.
123-

Rev.
……………………

الوجه

( م.ع ) 325994 -

 -1شجر بلوط
 -2شجر صفصاف

ضارة
ضارة  /عشبة ّ
 -3شجرة ّ
القفا
............................

المعنى العام:

نص مدرسي يتضمن أنواعا من األشجار.
)6- (79.B.1/19
1. a-na dza-ba4-ba4
2. EN GAL-u2 mu-lat-tu-u / šad ab-nu
3. d ig-alim šul-ša3-a- ga-ni
4. d šar- ur4 d šar- gaz
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5. d me-tu d lu2-ḫuš-a
6. d e-ta-ni US2.SA.DU -šu2
7. 7 giš TUKUL nak-lu-tu
8. ša2 UD? U2 mu? rag-gu
9. se-e-nu-u2
10. za-ma-nu u2-ḫal-la-qa
11. ina ri-ba-a-ti
]… [ )?(12. d AK
المعنى العام:
الى زبابا الملك العظيم الذي يحطم جبل الحجر إله ايج -آلم وشول -شا -اجاني وإله

شار اور وإله شار كاز وإله ميتو وإله لو -خوش -ا وإله اي -تا  -ني الذين الى جانبه
االسلحة السبعة التي تعمل بمهارة والتي تدمر االشرار والعدو في الساحات نابو....

) 7- ( I.M.205074
30 la2 1 še - gur sila3 72 ta
2(gur) 2(pi) 4(ban2) gur sila3 72 ta
lum -še u3 du -ga ba -zi -bi ta
ki inim -gi ta
e2 -ša3 -kur -gi šu -ba -ti
233 (180+50+3) (gur) 2(pi) 4(ban2)! 2 sila3 / še -gur -lugal
še - ša3 nig2 -du na -du11
[ x ] 2(gur) - še gan2 [x x x] u3 še -ka /-ka –ra

Obv.
12345Rev.
678-

( م.ع ) 205074 -
الوجه

 29 -1گور شعير لكل  72سيال

 ( 2 -2گور )  ( 2بي )  ( 4بان ) گور لكل  72سيال
 -3وخمس الفائدة تخصم منها.
 -4من إنم  -گي
القفا

 -5أي  -شا  -كور  -گي

استلم

 ( )3+50+180( 233 -6گور )  (2بي )  (4بان )  2سيال  /شعير الكور الملكي
 -7من وسط الشعير يستخرج رأس المال
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 ( 2 ] x [ -8گور ) شعير حقل [  ] xxxو شيكاكا ار.

المعنى العام:

نص يتضمن تدريب الطلبة على كتابة نص اقتصادي.

) 8- ( IM.160505
Obv.
][1
][2
][3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

][7.10.2
[10.4].20.4
[20. 1].30.6
20. 8.40.8
]30.[6
]40.3.10[.2
]50. 10[.4
]5. 7.30[.6
]1.4.[40.8
1.10.2
1.10.9.10.2
1.20.6.20.4
]1.30.3.[30.6
]1.40.[40.8
]1.[40.8
]1.50.[5.10.2

][2.2.20.4
]2.[9.30.6
2.10.6.[40.8] 20. A.RÁ

]1. [7.12 A.RÁ
][A.RÁ
][A.RÁ
A.RÁ
5. A.RÁ
A.RÁ
A.RÁ
A.RÁ
A.RÁ
10. A.RÁ
A.RÁ
A.RÁ
A.RÁ
A.RÁ
15. A.RÁ
][A.RÁ
Rev.
][A.RÁ
][A.RÁ
A.RÁ

][17
][18
][19
20
2.20.4
A.RÁ
30
A.RÁ
40
A.RÁ
50
]nu-úr. d IM- [x-x-x
]25. IM. GÍD.DA [x-x

3.30.6
4.40.8
6
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( م .ع ) 160505 -
الوجه
432=1×432.1
864=2×432.2
1296=3×432.3
1728=4×432.4
2160=5×432.5
2592=6×432.6
3024=7×432.7
3456=8×432.8
3888=9×432.9
4320=10×432.10
4752=11×432.11
5184=12×432.12
5616=13×432.13
6048=14×432.14
6480=15×432.15
6912=16×432.16
القفا
7344=17×432.17
7776=18×432.18
8208=19×432.19
8640=20×432.20
12960=30×432.21
17280=40×432.22
21600=50×432.23
 .24نور -ادد [] ....
 .25لوح رياضي [] ....

المعنى العام:
نص رياضي يمثل جدول ضرب العدد  ) 432 ( 7.12ومعناها = 12+420= (60) ×7

 432وتبدأ عملية الضرب ابتداء من الرقم  1إذ يضرب  1×432والى الرقم  20ومن يضرب
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االعداد فما فوق  50 ،40 ،30على التوالي وقد شاع استخدام مثل هذه الجداول في العصر

البابلي القديم.

) 9- ( IM.46108
Obv.
1- 20 IKU A.ŠA3
2- 30 IKU A.ŠA3
3- 40 IKU A.ŠA3
Rev.
……………………….
( م.ع ) 46108 -
الوجه
 -1حقل (مساحته )  20فدان.
 -2حقل (مساحته )  30فدان.
القفا

 -3حقل (مساحته )  40فدان.

.................................

المعنى العام:
نص اقتصادي يتضمن مساحة حقول.

) 10- ( IM.58028
Obv.
1- [ dub] -sar eme -zir2
)2- inim -bala -e me -da -ḫe2 -en -tum(u
Rev.
…………………………
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( م.ع ) 58028 -
الوجه

 -1كاتب السومرية

 -2من أين سيحصل على الترجمة
القفا

....................

المعنى العام:
نص يتضمن مثال عن صعوبة تعلم اللغة السومرية.

) 11- ( IM.183623
Obv.
1- d. nisaba
2- mi2 ul -la -la -a
Rev.
………………………

الوجه

( م.ع ) 183623 -

 -1اإللهة نيسابا
القفا

 -2المولولة  /المنادية ( ذات البلوى )

..................
المعنى العام:

نص يتضمن تضرع لإللهة نيسابا
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) 12- ( IM. 160040
Obv.
1- nar - ḫal - la - tuš - a
2- nar - gar - gar
3- 11 - eš2
Rev.
……………….

الوجه

( م.ع ) 160040 -

 -1المنشد الصغير
 -2كل المنشدين

 -3نحو  ( 11منشدا )
القفا

.................

المعنى العام:
نص مدرسي يتضمن مجموع اعداد منشدين صغار.
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)2- ( IM.214630
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)3- ( IM.188953
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)5- (IM.325994

)6- (79.B.1/19
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)8- (IM.160505

)9- (IM.46108

)10- (IM.58028
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)12- (IM.160040
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الخاتمة:

تبين لنا من البحث أن النصوص المدرسية ال تشمل النصوص المسمارية القـ ــرصية الشكل

فحسب ،بل هناك الع ـ ـ ـ ــديد من األشك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال للنص ـ ـ ـ ـ ــوص الم ـ ـ ـ ــدرسية ،حيث أنه ــا يمكن أن

تكـ ـ ـ ــون مستطيـ ـ ـ ــلة أو مـ ـ ـ ـربعة أو دائ ـ ـ ـرية وبعضها منظم ومقسـ ــم إلى ع ـ ـ ـ ــدة أعم ـ ـ ـ ــدة والبعض

اآلخ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـدون بشكل عش ـ ـ ـ ـ ـوائي ،وكانت أحج ـ ـ ــامها مختلفـ ـ ـ ــة أيضا ،وأن شك ـ ـ ـ ـ ـ ــل الن ـ ـ ـ ـ ــص قد
يـ ـ ـ ـ ــدل على مضم ـ ــونه ،وأن هناك نصـ ـ ـ ــوصا م ـ ـ ـ ــدرسية يصعب على الب ـ ـ ــاحثين التف ـ ـ ـريق بينها

وبين النص ـ ـ ـ ـ ــوص األخرى ،إذ إنها مصنـ ـ ـ ـ ــوعة بعنـ ـ ـ ـ ـ ــاية واهتمام كبيرين ،وم ـ ـ ـ ــدونة بخط مسماري

ومنف ـ ــذ جيـ ــدا ،أما عن مضامين النصوص فهي متعددة فقد تحتوي على عالمات أو
أنيـ ـ ــق ُ
كلمات مكررة لغرض تعلم تدوين الخط المسماري ،وقد تحتوي على نصوص معجمية تسهل على
الطالب ترجمة النصوص من السومرية إلى األكدية والعكس ،وقد تمثل هذه القوائم أكثر من

مجرد استنساخ أو تحفيظ ،حيث أن كل مرحلة من مراحل التعليم المعجمي تخدم غرضا تربويا.
وقد تتضمن النصوص المدرسية رسائل ونصوص أدبية مثل األمثال والتراتيل ونصوص فنية

للمنشدين ونصوص قانونية كتعلم كتابة العقود التجارية وقد تحتوي على نصوص علمية مثل
التمارين الرياضية والهندسية وغيرها.

المصادر والهوامش:
 )1كريمر ،صموئيل نوح ،السومريون ،ترجمة :الوائلي ،فيصل ،الكويت ،1973 ،ص.239-238
 )2كريمر ،صموئيل نوح ،هنا بدأ التاريخ (حول االصالة في حضارة وادي الرافدين ) ،ترجمة :المراني ،ناجية،
الموسوعة الصغيرة ،ع ،77بغداد ،1980 ،ص.10

 )3األمين ،محمود حسين ،مالمح حضارية من بالد الرافدين ،مجلة سيرتا ،ع ،1الجزائر ،1979 ،ص.22
 )4خالفي ،جميلة ،التعليم والمدارس التعليمية في بالد الرافدين ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،الجزائر،2016 ،
ص.131
5) Rassam، H.، Ashor and The Land of Nimrud، New York، 1897، P.406.
6) Crisostomo، C.J.، Writing Sumerian، Creating Texts: Reflections on Text-building
Practices in Old Babylonian Schools، JANER، Vol.15، University of Michigan، 2015،
P.121-142.
 )7المعاجم اللغوية :هي تلك المؤلفات التي تضم الفاظا لغوية مرتبة ترتيبا خاصا ومشروحة شرحا يزيل
غامضها ،مضافا إليها بعض المعلومات التي تتناسب مع المادة التي تشرحها .وكلمة معجم مشتقة من الفعل
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