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 البعد التربوي للرياضة وااللعاب في العراق القديم
 ))دراسة في التراث الرياضي لسكان العراق القديم(( 

 
 

 .عبد الرزاق حسين حاجم  أ.م                                                       
 ادسيةجامعة الق /كلية التربية                                                    

 02/9/4105 -تاريخ قبول النشر :                5/9/4102 -تاريخ أستالم البحث :
 
حقيقة تاريخية , حيث ال تزاؿ  عبر االدوار الحضارية في العراؽ القديـممارسة الرياضة  اف
 فيجدراف الكيوؼ والمغارات ومقابرىـ و  عمى القدماءمحتفظة بما سجمو العراقيوف  واآلثارالشواىد 

القصد التربوي مف الرياضة في عيدىـ وانيـ كانوا يدربوف برياضة ومشاؽ ال  إنكارمعابدىـ , وال يمكف 
ث لـ يكف يسمح الحدىـ بتناوؿ افطاره قبؿ اف يكوف قد قطع مسافات في العمؿ وايضا يتنقطع , بح

ممارستيا  ختالؼوااوضحت بعض المصادر اف االلعاب الرياضية التي كاف يمارسيا الصبية والتالميذ 
متدليؿ عمى اف الرياضة كانت لعما كاف يمارسو المحترفوف والعسكريوف , وذلؾ مما يعطي مؤشرا ىاما 

وسيمة  لمتربية لدييـ وذكر بعض المؤرخيف اف المدرسة في العراؽ القديـ ))بيت التعميـ(( كاف مرتبط في 
 (1) .المعبد

 قديمة : ال يةممارسة المعب في المدرسة العراق احتماؿ
 رياالدلة الى ممارسة العراقييف القدماء لرياضات والعاب عديدة منيا السباحة  والصيد والج تشير

العصى ولكف ال نستطيع العاب بالكره و و ,بالكرة  أللعاب ؿوالوثب والرقص كما سجمت االثار وجود اشكا
ية والمالكمة والمبارزة وتفريقا ليذه اف نجـز بانيا اصوؿ العاب الكرة الحديثة كما مارسوا المصارعة والرما

وقد  نازالتالمنازالت عف مثيالتيا العسكرية فاف الفناف العراقي القديـ قد سجؿ الرياضي الممارس ليذه الم
تشبو وظيفة القفازات , كما اف السيوؼ التي كانوا  مالكمةارتدى سيورا جمدية حوؿ معصمو في ال

 . (2)الحديثة اضية( فيما يشبو الذبابة في السيوؼ الريأماف)كعامؿ يتبارزوف بيا كانت ذات اطراؼ مدببة 
 االجتماعي لمرياضة في العراؽ القديـ  البعد
مف ء تكف جز لـ التربية البدنية في العراؽ القديـ مشيرا الى انيا  فبعض المؤلفيف االجانب ع كتب

ؿ اليومي فتطوير بعض النظـ كانت ببساطة اداة الستعماؿ انشطة العم لكنيا ,اي منظومة تعميمية
واضحا في انماط االنشطة البدنية التي يشترؾ فييا الناس بمختمؼ  تأثيراوالمؤسسات االجتماعية يؤثر 

 طبقاتيـ سواء بالتوجيو او باالختبار وكاف الصيد ىو الرياضة المؤثرة 
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د الطيور البحرية او بالقوس والسيـ او بالحراب او صي تلمطبقة العميا سواء الصيد البري لمحيوانا
 االسماؾ او حتى افراس النير . 

 ات في مكانيف اثنيف ضاماكف ممارستيـ لمريا وكانت
 في ساحات المنازؿ والدور  الممارسة .1
 (3) .في الساحات الخارجية والطرؽ العامة والممارسة .2

 الحربي لمرياضة في العراؽ القديـ :  البعد
المجتمع اكتسب الرجاؿ الميارات البدنية التي تعدىـ  اف الجيش قد اصبح طبقة مميزة في وحيث

لخوض المعارؾ ولقد سجمت االثار كؿ انواع التدريبات العسكرية المرتبطة بيذا العصر والتي مف شانيا 
 مثؿ :  دواتاعداد الشباب الستخداـ اسمحة وا

 , القوس , السيـ , الرمح , الدرع ( السيؼ)
كثيرة واضحة عمى ارتفاع  ةازالت شعبية عندىـ , وىناؾ ادلالمصارعة اكثر الواف المن وكانت

  شائعة ميارةاف السباحة اصبحت كذلؾ .  كما,  ((1))شكؿ رقـ درجة الميارة المكتسبة فييا
القديمة رياضات عنيفة يتطمب اداؤىا الجيد والتمريف والميارة  لنا الحياة العراقيةصورت  ولقد

وف والمحترفوف عمى اف ىذا ال يعني انيا مقصورة عمييـ دوف سواىـ ويحتمؿ جدا اف يكوف منيـ العسكري
 ., المالكمةبالعصىىذه الرياضات حمؿ االثقاؿ , المصارعة , المبارزة اىـ مف الشباب واالطفاؿ ومف 

(4) 
طابع  ذات ىناؾ انشطة رياضية جمعت بيف اكثر مف غرض في ممارستيا وكانت وكانت

  في نفس الوقت كاف الشباب واالطفاؿ يزاولونيا بيدؼ الترويح كذلؾعسكري مثؿ العربات الحربية و 
 في العراؽ القديـ  ةوالواف الرياض مظاىر

قبؿ  والعراقيوف القدماء الى اىمية الرياضة والنشاط البدني منذ اكثر مف ثالث االؼ سن فطف
عالقة الوطيدة بيف سالمة الجسـ الميالد ووضعوا المبنات االولى لفكر التربية البدنية والرياضة وادركوا ال

 والنفس .  قؿوسالمة الع
بالرياضة منذ اقدـ  ييتموف كانواف القدماء يفي تاريخ العراؽ القديـ يجد اف العراقي والباحث

 وتحسيف اجساميـ ويجدىـ قد اتقنوا المبارزة والمصارعة صحتيـعصورىـ بقصد المحافظة عمى 
والقنص وكانوا  تمفة وانواع الصيدخجسمانية البارعة والعاب الكرة الموالحركات ال ((2والمالكمة))شكؿ رقـ 
ىذه االنشطة عمى جدراف الكيوؼ والمغارات  ومآثرنقشوا مظاىر حتى سرورا و يجدوف في ذلؾ لذة 

 (5) .ومقابرىـ التي سكنيا االنساف العراقي القديـ  القصور والمعابدو 



 
البعد التربوي للرياضة                                                          .عبد الرزاق حسين حاجم أ.م

 لعاب في العراق القديمواال

 

164 
 

المجلد                                                                نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م1/2011التاسع عشر: العدد 

القدماء كانوا ميتميف بالرياضة بشكؿ دائـ وكانت ف ينستطيع اف نعرؼ اف العراقي النيايةفي و 
ومنيا مصارعة ىناؾ تطورات في رياضاتيـ يستغرب االنساف عف مدى وجودىا في العصور القديمة 

 .((3التوازف التي يجسدىا مصارعيف في وضعية النزاؿ وتسمى مصارعة حفظ التوازف))شكؿ رقـ 
 لعبة المالكمة في العراؽ القديـ .

سكاف العراؽ القديـ منذ اقدـ عصورىـ  مارسياالمالكمة مف االلعاب الرياضية التي لعبة  تعد 
ولتنمية لياقتو البدنية ليستطيع  والتاريخية فقد تعمميا االنساف القديـ في بداية حياتيـ لمدفاع عف نفس

 (6) .امنومجابية مخاطر الحياة التي يعيش فييا فكاف لزاما عميو ايجاد الوسائؿ لمحفاظ عمى قوتو و 
العراقي القديـ الى جانب االلعاب الرياضية  لإلنسافالمالكمة احدى الوسائؿ الدفاعية  فكانت 

 قوتو مف ية كاف االنساف العراقي القديـ يعتمد عمى لياقتو البدنية في جمعائاالخرى ففي العصور البد
كما تعمـ السباحة والوثب فكاف يجري خمؼ طريدتو  بأنواعياالغابات والحقوؿ ويمارس عممية الصيد 

 (7) .والتسمؽ والمالكمة والمصارعة ونحوىا
وقد عدت فعالية المالكمة مف الفعاليات الميمة لمدفاع عف النفس فكاف االنساف العراقي القديـ 

وبعدىا عدت المالكمة والمصارعة مف  األسمحةاستمرار حياتو قبؿ اختراع  ألجؿ نفسويستعمميا لحماية 
وقد تطورت  ياخاصة في أىمية واىتموا المزدوجة التي استخدميا سكاف العراؽ القديـ  فاعيةالد االساليب

لعبو رياضة منتظمة ليا قواعدىا ونظميا ومالبسيا الخاصة .  الىلعبة المالكمة عبر العصور التاريخية 
(8) 

 عند سكان العراق القديم  لمالكمةا لعبة
ية اف لعبة المالكمة قد زاوليا سكاف العراؽ القديـ منذ اقدـ والمصادر التاريخ ةاالثاري األدلة تشير

 رأسعصورىـ التاريخية وكانت تزاوؿ في عيد السومرييف في احتفاالتيـ الدينية وخاصة في احتفاالت 
 بإقامةالسنة الجديدة وذلؾ  رأسمنذ القدـ يحتفموف بعيد  اف انيـ كانو يالسنة اذ كاف كما نعرؼ عف السومري

مف ضمنيا لعبو المالكمة لتمجيد االلو مردوخ وكاف ذلؾ يتـ  ضيةفييا مسابقات ريا يدينية تجر ميرجانات 
 (9) .السنة  رأسمف عيد بابؿ اذ كاف يحتفؿ بعيد  المتأخرحتى العيد 

 ساكز  ويذكر
 (10) .لعبة المالكمة كانت نشاطا لو عالقة بالطقوس الدينية  اف

 كونتينو :  ويقوؿ
 مثمما عميو االف مف المناظر الشائعة  انتالمالكمة ك اف
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ولتيا استطاع العبة المالكمة مف احب انواع الرياضة في بالد وادي الرافديف ومف خالؿ مز  وتعد
  .لدى الناس لمدفاع عف النفس أصيمةالرجاؿ المقارنة بيف قواىـ بسرعة ولعبة المالكمة فعالية 

لممالكمة تعود الى نحو االلؼ  األثريةشؼ ف سالح لمدفاع ويظف اف المكتيلدى السومري وكانت
 (11) .الثالث قبؿ الميالد 

 الخطيب :  ويؤكد
وكانوا  يرتدوف لباسا    اقدـ قفاز في تاريخ المالكمةواستعمموا ف قد زاولوا المالكمة يالسومري باف

عة مما يدؿ ىو بذلؾ يختمؼ عف لباس المصار و قصيرة تمتد الى الركبة  تنورهخاصا بالمالكمة يتكوف مف 
 . ياخاصا ب عمى مدى تطور االلعاب الرياضية لدييـ بحيث اوجدوا لكؿ لعبة زياً 

ف فقد عثر في مدينة الرسا يالسومري بعد مف الرياضة النوعىذا  أوصمواونعتقد اف البابمييف 
ري ( كـ شماؿ غربي مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار عمى لوح فخا44)سكنره( الواقعة عمى بعد نحو )

في المتحؼ  حفوظتحتوي عمى مشيد بارز عف سطح الموح يجمع بيف المالكمة والموسيقى وىو م
مف رجميف في حالة  االيسرالنصؼ  يتألؼ والذييرجع تاريخو الى العصر البابمي القديـ  يطانيالبر 

المشيد  المالكمة وىما يرتدياف مئزرًا قصيرًا , أما النصؼ الثاني مف الموح نفسو فأنو يحتوي عمى
 .يعزؼ عمى آلة الناي  االخرعمى طبؿ و  وفالموسيقي المرافؽ لممالكمة المتكوف مف موسيقييف يضرب

(12) 

حرمؿ قرب بغداد , يرجع تاريخو الى العصر البابمي  تؿتـ العثور عمى ختـ اسطواني في  كما
مف العبيف يقفاف متقابميف في القديـ , مطمع االلؼ الثاني قبؿ الميالد . ويمثؿ مشيدًا لممالكمة متكونة 

يرتدييا المالكماف , ويمبساف سروااًل يصؿ  المالكمةوضع اثناء النزاؿ , ويرى بوضوح تاـ نوع مف قفازات 
 الى الركبة .
في الوقت  وفأف وضع المالكمة يشبو الى حد كبير الوضع الذي يتخذه المالكموف المدرب رىون
 وعمقيا التاريخي. عبةلم ف العراقي القديـاىتماـ االنسايدؿ عمى  وىذا ,الحاضر 

رياضية وتمرينات رياضية متعددة االغراض لتقوية قابمياتيـ  ألعاباً اف البابمييف زاولوا كذلؾ  كما
الداخمية ولموقوؼ  دياتالتح عيًا , لردميسعوف الى تحقيؽ ذاتيـ داخكانوا البدنية في عصور اسبؽ النيـ 

 (13)ؾ البد مف التفكير بتصعيد وتأثر القدرات البدنية لمشعب . , لذل ةالخارجي اتداءتضد االع
مما يؤسؼ لو اف المصادر ىنا ضئيمة جدًا , عدا ما عثر عميو مف دليؿ عمى وجود  ولكف
 المالكمة .
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 والمرونةاف المالكمة تنمي وتطور صفات الشخصية مثؿ القوة والمثابرة والسرعة وخفو الحركة  
ة والعـز عمى مجابية المخاطر التي تواجو الفرد والدولة فكانت تمؾ الصفات ودرجة كبيرة مف الشجاع

أشوناؾ  ))ضرورية لتقوية الدفاع لدى االشورييف لخوض الحروب بنجاح , ومف خالؿ الموحة الحجرية مف
ة أقيـ الدليؿ عمى اف االشورييف كانوا متدربيف عمى المالكمة بقبضات االيدي الخالية مف كفوؼ المالكم((

 (14) ؽ. ـ ( . 944فرنسا ويرجع تاريخيا الى ) –والموحة محفوظة في متحؼ الموفر بباريس 
 ووضعوىا ضمف برنامج التدريب العسكري. المالكمةنرى بأف العراقييف القدامى عرفوا  وىكذا

 الفنية المالزمة لمعبة المالكمة  الممارسات
لرياضية ومنيا لعبة المالكمة , وكانت القديـ الموسيقى في االلعاب االعراؽ سكاف  استخدـ

ضفاء, وزيادة حماسيـ  يفلتوقيت حركات المالكم  والصنوج ونحوىما تستخدـ آالت الطبوؿ حالة  وا 
 السرور والبيجة عمى المشاىديف .

الرياضية لدى العراقييف القدماء  لأللعابالذي نستدؿ منو عمى مصاحبة الموسيقى  األثري فالمشيد
الذي عثر عميو في مدينة الرسا يوضح مشيدًا بارزًا يجمع بيف العزؼ والمالكمة ففي يميف  الموح الفخاري
ونشاىد أيضا رجاًل واقفًا  باألخرىالتي تحمميا بيدييا الواحدة الصنج عازفة تضرب عمى   سالمشيد تجم
بو الكأس الكبير يعد عمى الطبؿ الذي يتوسط العازفيف بيديو , والطبؿ الذي يش لقرعيقوـ با’  ةيقابؿ المرأ

يرتدياف مالبس خاصة لمعبة ,  يفاف المالكم ونشاىد,أقدـ دليؿ اثري عمى استخداـ ىذا النوع مف الطبوؿ 
المصادر التاريخية اف  وتشير ,في أيدييما المالكمة خاصة بالمالكمة وكذلؾ نشاىد كفوؼ تنورهوىي 

 (15) .كفوؼالخاص بالمالكمة وال الزيأوؿ مف استعمؿ  ـالعراقييف ى

االستعداد لممالكمة , اذ  يةالمشيد االثري بشكؿ بارز لمعياف اف المالكميف ىـ في وضع ويوضح
لكمة مستقيمة ومازالت حركات الساقيف في اثناء النزاؿ آنذاؾ تستعمؿ حتى الوقت  لألخريوجو احدىما 

تعمؿ آنذاؾ  اال نادرًا ليبوط في حالة الدفاع المعموؿ بو حاليا لـ تكف تس الذراعيفالحاضر . أما وضع 
 باأللعابالموح يعد مف النماذج التي تعكس اقتراف الموسيقى  وىذا ((,4))شكؿ رقـ عف الوجو افعةاليد المد

االيقاعية التي ال تزاؿ ميمة في ضبط الحركات االيقاعية في  باآلالتالرياضية مثمما يوضح االىتماـ 
 (16) الممارسات الرياضية المختمفة .

 اإليقاعيةمشيد أثري آخر يمثؿ رجميف يضرباف عمى طبؿ كبير مما يؤكد أىمية االنغاـ  ىناؾو 
ويدير وجو نحو اليسار ورسمت  ذراعيوقناعًا , يستثني يمبس ليذه االلة . وفي وسط المشيد صورة رجؿ 

قي القديـ فف النحت العرا فيصورة الرجؿ بأصغر مف حجـ العازفيف , وىي في ذلؾ تعكس مبدأ المنظور 
في ىذه الموحة انيا تشبو عممية  هنعتقد والذي,الذي اراد الفناف مف ورائو بياف البعد والقرب مف المشاىد 
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, ولكف ىذه العممية كانت تخضع  مالكمةاي تييئة الجسـ لمنزاالت الرياضية كالمصارعة او ال اإلحماء
 (17) .ىالموسيق بإيقاعاتترتبط  إيقاعيةلحركات 

وقدـ المالكمة في العراؽ  أصالة ألثباتاالثرية التي تـ استعراضيا , ىي خير دليؿ االدلة  اف
 اآلالتالقديـ ومصاحبة الموسيقى ليذه المعبة وغيرىا . أف الموسيقى المرافقة ليذه المعبة كانت تقدميا 

 . ذات الصوت واآلالتالجمدية  اإليقاعية واآلالتالوترية 
المالكمة منذ أقدـ عصورىـ التاريخية  لعبة االعراؽ القديـ زاولو ومما تقدـ يتبيف لنا اف سكاف 

 ةيولعبة المالكمة كانت مرتبطة بالشعائر الدينية لتمجيد االل ,لفوائدىا الكبيرة 
وتـ استخداـ قفازات اليد في اثناء اجراء  ,لعبة المالكمة لزيادة حماس النزاؿ  ىالموسيقورافقت 

  (18) .استخدمت المالكمة ضمف التدريبات العسكرية  ,مة زيا خاصا بيا وكانت لمعبة المالك, المالكمة
 لعبة الركض في العراؽ القديـ ممارسة

الركض مف الفعاليات الرياضية التي ارتبطت بوجود االنساف منذ بدء الخميفة , انو كاف لزاما  يعد
نقؿ , كاف عميو اف يمشي عميو اف يحمي نفسو , واف يتنقؿ مف مكاف لمكاف قبؿ اف يخترع وسائط ال

ويعدو ويجري تمبية لمقتضيات الحياة فالمشي والعدو والجري لمسافات قصيرة او طويمة باتت حاجة 
 (19) .عمييا  التدربعنيا تقتضي  ألغنىلممعيشة 

 فاف داليف ويقوؿ
اف يوفر عميو  اً طبيعة البيئة كانت تستمـز عدـ اىماؿ المياقة البدنية لمفرد الذي كاف لزام ف) فأ

حفظ كيانو والحصوؿ عمى عيشو , وحتى يمكنو حماية نفسو  لوو جسمًا قويًا قادرًا حتى يتسنى سلنف
 (20) واسرتو مف خطر اعدائو مف االنساف او الحيواف ( .

االراضي  فموالمساحات الشاسعة  باألشجارالتي عاش فييا االنساف القديـ كانت مميئة  فالبيئة
وبذلؾ كانت بمثابة استاذ كبير  ((5))شكؿ رقـو فرصًا أكثر لمعدو والتسمؽ والسباحة, مما اتاح ل واالنيار

 كما , لألصمح البقاء, كما كانت البيئة اختبارًا دقيقًا يقضي عمى الضعيؼ , ويبرز الممتازيف , ويقرر 
نساف لتوفير غذائو االخرى التي يستفاد منيا االالوحشية المفترسة والحيوانات بالحيوانات  مميئةكانت البيئة 
الحصوؿ عمى  ألجؿعائمتو فتستوجب منو مطاردة ىذه الحيوانات التي زاوليا يوميًا  وألفراداليومي لو 

 (21) غذائو .
القديـ في العراؽ مف  لإلنسافعمؿ يومي  بةلمحيوانات والجري والعدو ورائيا كانت بمثا فالمطاردة

ائمتو أو مف اجؿ اليروب مف ىذه الحيوانات المفترسة اجؿ الحصوؿ عمى توفير االمف الغذائي لو ولع
 البقاء . ألجؿمنو التحقيؽ متطمبات 
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او يبرىف عميو اال  يثبتبصفتو نوعًا اساسيًا مف انواع الرياضة في بالد وادي الرافديف ال  فالركض
 (22) مف نواقص . تخموبمساعدة مصادر وادلة تاريخية ال 

نا تثبت بأف فعالية الركض والمطاردة والعدو كانت رياضة  يمارسيا التاريخية المدونة لدي فاألدلة
واضحة لمعياف عنيا في ممحمة كمكامش الخالدة حيث  أشارتقدـ , فقد وردت السكاف وادي الرافديف منذ 

فكمكامش المكتمؿ القوة , الذي يوصؼ )  .كاف كمكامش وصديقو انكيدو يمارساف ىذا النوع مف الرياضة
 شي ( كاف يطارد الحيوانات :كالثور الوح

 ) لقد طاردت حمار الوحش في التالؿ ( 
 النمور في الصحاري . واقتنصت

 وقتميا .االسود طارد كمكامش  وكما
االسود , وكاف يجوب التالؿ  دةانكيدو القوي , فقد كاف يطارد الحيوانات المفترسة وغيرىا ومنيا مطار  اما

 -والبراري :
 كؿ العشب ) أنو يجوب البراري ويأ

 يا عند مورد الماء ( .عالكالء مع حيواف البر ويستقي م ويرعى
 بقى مع البغي ... خذلتو ركبتاه لما اراد المحاؽ بحيواناتو  وعندما
 ؽ العدو كما يفعؿ مف قبؿ ( يالقوى ال يط رانكيدو خائ اضحى
 (23)( ) والذي طارد حمار الوحش في البرية  حشكاف انكيدو يطارد حمار الو  وكذلؾ

 األكدي, نرى اف الممؾ سرجوف بياالمموؾ القدماء بالقوة البدنية الخارقة وتفاخروا  واتصؼ
ؽ.ـ ( قد وحد بالد الرافديف بقسمييا الشمالي والجنوبي بعد اف تغمب وقضى عمى  2334-2279)

مخمفات االثرية , وقد بينت المصادر وال قديمةدويالت المدف في العراؽ . واقاـ اوؿ امبراطورية عراقية 
لعيد يعود البدنية الخارقة . ففي نشيد ممكي قابمياتو الحربية ومدح  ةعمى اسموب حكمة واعمالو البطولي

تالحـ االكدييف بالسومرييف يمتدح الشعور بالقوة البدنية التي ال تقير والتي اتصؼ بيا الحاكـ في ذلؾ 
  -قدراتو وقابمياتو عمى الركض ونصو كما يمي :

ساعة  15مسافة  قاطعااخترقت أور  وقد الممؾ , ىجمت كالحمار الوحشي في ركضي ) أنا
 (24)بدىشة ( ي كانوا ينظروف ال ورجاليمزدوجة 

ية التي تعود الى عصر انمفات االثرية التي تبيف لنا فعالية الركض ىي االختاـ االسطو خالم واقدـ
طمؽ عمييـ مورتكات كممة يبة والنصؼ بوضعية الرك ألشخاصؽ.ـ ( التي تصور 2644-2744مسيمـ )

Knielaufer . (25) راكضيف متأىبيف عمى الركبة 
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ؽ.ـ توضح  2644اف مسمة بدرة التي يرقى تاريخيا الى عصر فجر السالالت مف حوالي  كما
لالنطالؽ  التييؤاحدى مشاىدىا الثمانية عمى فعالية الركض . وفي ىذا المشيد ثالثة اشخاص في وضع 

وف عمى الركبة اليمنى والساؽ اليسرى منتصبة بالوضعية التي تعرؼ بػ ) الركبة ونصؼ ( عـ راكفبينما ى
ويحتمؿ اف اليد اليمنى تمسؾ بزند اليد اليسرى , وحسب رأي الدكتور منذر الى االعمى مثنيتاف  يدافوال

 سفرفسر فؤاد . وي((6))شكؿ رقـ ينتظروف اشارة االنطالؽ فالخطيب اف ىذه الصورة تدؿ عمى عدائي
في وضعية الركبة والنصؼ يداىـ ممسكة الواحدة بزند االخرى  عداؤوفذلؾ لربما اف ىؤالء الثالثة ىـ 

بو  طؽوقدميـ مرفوعة الى االعمى كؿ ذلؾ لمتييؤ لممباشرة بالركض عند االشعار والحبؿ الغميظ الذي يتمن
ذ الراي مطابؽ لراي مورتكات في تفسير يف ايضًا وىئالعدا   ىؤالء االشخاص قد يكوف يستعمؿ مف قبؿ

 (26)المشيد .  اليذ
يتكوف مف رسـ اربعة عدائيف  معقوؼفيناؾ صميب الركض المخمفات االخرى التي تخص  ومف

نص كتابي يؤكد عمى سباؽ الركض يعود تاريخو الى القرف الركض وىناؾ  مبرىنا عمى رسـ  فني لحركة 
د يعود تاريخو الى القرف الثاني عشر قبؿ الميالد يوضح صياد مشيد صي وىناؾ,الثامف قبؿ الميالد 
 (27) طمقة بأقصى سرعتيا والصياد منطمؽ خمفيا .نيطارد نعامة تجري م

حدثنا الدكتور  وقدلمعداء في العراؽ العظيـ دور كبير في نقؿ البريد في المواقؼ الصعبة  وكاف
ؽ عبر االمبراطورية كاف ىناؾ محطات بريد تحت ساكز عف البريد االشوري حيث افاد انو ) عمى الطري

وبيف الواحدة واالخرى ( ميؿ  34الى  24حراسة القوات الحكومية الدائمة , وعمى مسافة رحمة يـو ) اي 
 (28) قبؿ الرسؿ لممحطة الثانية . فحيث كاف يتـ في المحطة تبديؿ الخيؿ او البغاؿ لكي تستخدـ م

صاحب البريد( راكبًا مف محطة الى محطة مع قوات  –ف الرسالة فقد يسافر المارشيري ) أمي لذا
 بافعمما  ممكوحرس صغيرة وىو يحمؿ الرقيـ الذي يتضمف رسالة حاكـ او جواب 

 ) محطات بريد الحيوانات كانت مقصورة عمى طرؽ معينة ( . 
 فيو . ذلؾ بأف تنظيميا عمى ىذه الصورة كاف لضماف تواجد الحيوانات في كؿ جزء سبب وعمؿ
البريد ( عف تبميغ رسالة مواله في موسـ الثمج وفي شعاب  بحاؿ عجز المارشيري ) صاح وفي

 (29) الجباؿ كاف الريالو أو الراكض او العداء ) الساعي بالمصطمح العربي بعدئذ( ىو البديؿ .
كض او العداء كاف مف ااالثار االشورية أنو ) يمكف االستنتاج اف الر  الى ناداذكر ساكز است وقد

 (30) متسمقي الجباؿ الماىريف ويتمكف مف أف يجد لو طريقًا عبر المناطؽ التي اليمكف لمخيوؿ عبورىا ( .
 اثر الرياضة وااللعاب عمى مؤسسة الجيش في العراؽ القديـ 
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ي التراث الحضاري الركيزة االساسية  التي تبني المجتمعات سياستيا  االنمائية وتعتمد ف ديع
مراجعة الفكر االنساني القديـ  اف,و أغمب االحياف عمييا في وضع مخططاتيا لكؿ تطوير تنوي القياـ بو 

عمى مر العصور التاريخية ومناقشتيا واستيعاب كؿ ذلؾ البد اف يخرج المرء بتقويـ جامع ,  نجزهوكؿ ما ا
تعتبر المحور االصيؿ الذي   جعةايضـ كؿ االساليب والمحتويات بما فييا البرامج والمناىج اف ىذه المر 

يجب  اف تدور حوؿ  معظـ البحوث المعاصرة وتعتبر نقطة االنطالؽ تستمد وتستمد منيا والييا محاولة 
بال عمـ ومعرفة بماضيو وامجاده  ,فاألنسافاجؿ نموه وتقدمو وازدىاره مف كؿ مجتمع في تحقيؽ تطمعاتو 

نياية واف تصرفاتو  لـ يكف ليا روابط او ضوابط فاف كؿ وال فأنو يسير في تيو واسع ليس لو بداية 
منثورًا ولـ يستطع تحقيؽ ما يصبو اليو ويحتاجو مف معارؼ ومطالب , لقد سعى جيوده تكوف ىباء 

االجتماعي وتسمؽ سممو حيث كاف لديو الرغبة الشديدة والممحة مف أجؿ  التقدـ مف أجؿ دـاالنساف منذ الق
وف المجتمع الذي يعيش فيو مف انماط وعادات وتقاليد واساليب مختمفة  في كافة التغير والتبديؿ في شؤ 

يستوعب نظرياتيا  اوالتربية البدنية التي ال يستطيع احد أف يبدؿ مفاىيميا الحديثة  يامجاالت الحياة ومن
ا عبر االجياؿ ومستوعبا كافة انواع الفمسفات والمبادئ التي تحكمت فييا وسيرتي ممما يا ما لـ يكفقوطرائ

تفي بمتطمبات المجتمع الحديث وتحقيؽ ما يصبو اليو اال اذا البدنية اف المتعاقبة وال يمكف لمتربية 
عمييا واوصمتيا الى ما ىي عميو  مدتوضحت الظروؼ والمؤشرات التي احاطت بيا في الماضي واعت

وجو  خير يوش اف تؤدي دورىا عمىالمياقة البدنية ميمة في اعداد الجيوش فال يمكف لوحدات الج, و االف
باعتبارىا احدى المؤسسات التي تساىـ في التقدـ االجتماعي دوف اف تراعي تطور المدينة الحديثة وىنا 

 يواجو مسؤولية انعكاس  افالبدنية يعمؿ في مجاؿ التربية  الجيش يجب عمى كؿ منتسب الى وحدات
 ي اعداد المقاتميف االعداد الشامؿ والكامؿ ليكوف مستعداواجبو واف ييـ ف اداء الحياة وتطورىا عنداحداث 

 المختمفةالشريفة في المقاءات الرياضة  نافسةالحرب لمدفاع عف الوطف وفي خوض روح الم في اوقات
 (31) .سواء كانت داخمية اـ خارجية في اوقات السمـ 

 البدنية واهميتها لمجيش والمجتمع  المياقة
ومف وجية نظر عمماء التربية البدنية  والمجتمع  لبدنية حسب اىميتيا لمفردمفاىيـ المياقة ا اختمفت

اال اف المفيوـ المتفؽ عميو ىو )قدره الفرد عمى اداء عممو في حياتو اليومية بكفاءة دوف سرعة شعوره 
 بالتعب( 

خالؿ اعطائيا  مف البدنيةالبدنية اىتماما كبيرا لمياقة  ربيةمف ىذا المفيوـ اولى عمماء الت وانطالقا
 مفيوما خاصا يتعمؽ بفمسفتيا وتكويف اىدافيا وكذلؾ وضع برامج التدريب والتقويـ والقياس .
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ولقد جاءت اىمية المياقة البدنية مف خالؿ البحوث والدراسات الوصفية والتجريبية والنتائج التي  
الت اد مف المجيرتباطيا بالعدتوصموا الييا بيذا الخصوص كؿ ذلؾ يعزز دور واىمية المياقة البدنية وا

 (32).  لإلنسافالحيوية 
افرزتو مف تطور واكتساب كالحاسوب والتمفزيوف والفيديو واجيزة  ماالحياة العصرية الحديثة و  اف

الى الجموس وعدـ الحركة مما ادى الى اضعاؼ نشاطو اليومي في اداء  باإلنسافالتسمية االخرى دفعت 
ت الترىؿ والتشوىات البدنية وضعؼ الجانب الطبي والنفسي واالجتماعي فمنذ واجباتو اليومية بسبب حاال

بو بتدريب جسمو واالىتماـ  ايةعمى العن دأباف خمؽ اهلل سبحانو وتعالى االنساف عمى سطح االرض 
مف اجؿ الحفاظ عمى البقاء مف خالؿ صراعاتو قتيا ومشالحياة  لكي يتمكف مف مجابية  اعضائو وتقوية

يعة وعناصرىا بالظروؼ البيئية الصعبة التي عاشيا االنساف لـ ترحمو مف اف يممؾ جسما ضعيفا مع الطب
عائمتو كما كاف  و ورمؽرمق ليسدالحيوانات االخرى  ويطاردالمفترسة  ناتوليذا كاف يتيرب مف الحيوا

د اىتماـ االنساف المتعاقبة ازدا القديمة وبمرور الزمف وعبر الحضارات , االنيار ويتسمؽ الجباؿ عبري
مفاىيـ  أخذت لبدنيةالخاصة وليذا يالحظ اف المياقة ا أغراضوبجسمو وعقمو واخذ يسخر الطبيعة لخدمة 

كانت المياقة البدنية تعتبر مف العوامؿ المؤثرة في الحياة العامة لتمؾ  –متعددة عبر تمؾ الحضارات 
والروماف اعتبروىا احد  يؽالنيؿ واالغر  الحضارات فالسومريوف والبابميوف واالشوريوف وسكاف وادي

العناصر االساسية في اعداد جيوشيـ لممعارؾ التي يخوضونيا وكاف مف يمتمؾ المياقة البدنية الكافية 
 (33)يحسـ المعارؾ لصالحة . 

عمييا كميا  عتماداىمية المياقة البدنية في الوقت الحاضر في مجاالت متعددة الى جانب اال تظير
وكذلؾ  (نوعا وكما)الصناعي والزراعي يعتمد عمى المياقة البدنية كميا  فاإلنتاجد العسكري في االعدا

تغنيو عف الكثير مف االمراض والعاىات والتخمص مف الترىؿ  ألنيا لإلنسافالحاؿ بالنسبة لمصحة العامة 
فراغ التي يقضييا االنساف ال بأوقاتكما ترتبط المياقة البدنية  وغيرىاوالقمب والشيخوخة  النفسيةواالمراض 

 (34) .مع اسرتو وعائمتو
الذكاء واختالؼ و اف البحوث الحديثة قد اثبتت اىمية المياقة البدنية وارتباطيا بالتحصيؿ الدراسي  

المياقة  لعبت, كما ة مف حيث زيادة النجاح وتحقيؽ التفوؽ الدراسي ورفع المستوى العممي يالقدرات العقم
جزء ال يتجزأ مف المتطمبات االساسية الخاصة  ألنيافي حسـ الكثير مف الحروب  البدنية دورا كبيرا

عمى ضوء ما  عتمدمكونات المقاتؿ البدنية التي ت لممقاتؿ والتي يتطمبيا الموقؼ اثناء المعركة حيث ابراز
كفاءة الوظيفية بالمياقة البدنية التي تعتمد عمى ال ساالف النشاط يرتبط اسا ممارسيتطمبو طبيعة النشاط ال
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اف تطور قابمية الفرد في تحمؿ الكثير و  ,والتنفس وغيرىا  فالمقاتؿ الداخمية كالقمب وجاىز الدورا ألجيزة
 (35) .مف االعباء يصحبيا تطور في سرعة العودة الى الوضع الطبيعي وىذا ما يسمى بػ)استعادة الشفاء( 

ة عير مف الجوانب التكتيكية التي تطمبيا طبيمف الكث حديثتخمو المعارؾ الحربية في العصر ال ال
وطبيعة  جويةالمعركة سواء كاف في اليجوـ او الدفاع او االنسحاب وتجري ىذه المعارؾ في ظروؼ 

في  اتمختمفة واف الظروؼ تحتاج الى صفات خاصة لمياقة البدنية لكي يتمكف المقاتؿ مف اداء  الفعالي
 دار . المعركة بدرجة عالية الكفاءة واالقت

الكثير ممف يعتقد خاطئًا باف الحروب الحديثة ال تعد بحاجة الى المياقة البدنية بسبب  ىناؾ
لمياقة البدنية دورا في حسـ الكثير  الفاالسمحة الحديثة المتطورة اال اف ذلؾ ىو عكس الحقيقة  ـاستخدا

تخداـ االسمحة واحتالؿ المواقع واف مف العمميات العسكرية الف المقاتؿ ىو الوسيمة االساسية الفعالة في اس
تؤدي الى  فأنيالـ تتوفر المياقة البدنية والفنية لدى المقاتؿ  اذاياقة بدنية في كافة النواحي فل يتطمبذلؾ 

 ,(36) .فقداف المقاتؿ لمقدرتو وميارتو القتالية
اال اف  –بدف المياقة البدنية قاصرا عمى ال تأثيرسوء فيـ لدى البعض الذي يعتقد باف  ىناؾو 

الفعاؿ عمى صحة  تأثيرىاجاالت التربية البدنية يؤكد باف المياقة البدنية ليا م فيتطور البحث العممي 
واالمر الذي يؤدي الى تحقيؽ قدرة الفرد  ,الفرد في جميع نواحييا النفسية والتربوية والعقمية واالجتماعية

 وزيادة االنتاج واالقتصاد وغيرىا . 
 اعداد المقاتميف.ة البدنية واستخداـ السالح في المياق اىمية

التدريب البدني في اعداد  اىميةقديما عمى المياقة البدنية وقدروا  فسكاف وادي الرافدي اعتمد
سند اليو ميمة الدولة والدفاع عنيا ضد االخطار الخارجية تمف اجؿ تكويف جيش قوي  أىيمووتجيوشيـ 

ف تربة الوطف وليذا فاف الحضارات المتعاقبة في وادي الرافديف اوجدوا التي كانت تيدد دولتيـ والدفاع ع
انظمة مختمفة في اعداد جيوشيا بدنيا وىناؾ الكثير مف االدلة التاريخية التي توضح اساليب القتاؿ 

صنؼ المشاة ىو الصنؼ المفضؿ عمى بقية الصنوؼ   فالعصر حيث كاذلؾ المختمفة لمختمؼ صنوؼ 
حيث اىتـ الممؾ سرجوف االكدي بالجيش واعطاه اىمية كبيرة وادخؿ  الدولة االكديةر كما يالحظ في عص

اساليب جديدة لمتدريب وطور االسمحة واساليب الحرب واعتمد عمى سرعة الحركة والمناورة في حالتي 
المبارزة  نظاـالدفاع واليجوـ وليذا كاف لمتربية البدنية دورا بارزا وواضحا في ىذا المجاؿ , كما ادخؿ 

لياقة بدنية عالية يجب تطويرىا كالسرعة والقوة وخفة الحركة والرشاقة ولـ  مبرجؿ لرجؿ وىذا النوع يتط
تدريب منضـ اما في العصر البابمي  برنامج اال مف خالؿ االعتماد عمى التدريب البدني العنيؼ وفؽ يأت

التربية البدنية في تدريباتو وخاصة  مىماد عفقد كاف لمممؾ حمورابي دورا كبيرا في اتجاه الجيش الى االعت



 
البعد التربوي للرياضة                                                          .عبد الرزاق حسين حاجم أ.م

 لعاب في العراق القديمواال

 

144 
 

المجلد                                                                نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م1/2011التاسع عشر: العدد 

 تبابؿ مف غزوا بالد بعد اف جعؿ التجنيد اجباريا بسبب كثرة الحروب والغزوات وما تعرضت لو حضارة
شرقية عديدة كما اعتمد االشوريوف عمى الجيش حيث كاف اىـ المظاىر البارزة وكانت الفتوحات تشكؿ 

ذا البد اف يعتمدوا عمى المياقة البدنية وااللعاب الرياضية لتدريب جزءا اساسيا في حياتيـ العممية ولي
 في ألىميتياضمف منياج الجيش وذلؾ  التيجيوشيـ عمى القوة والسرعة والحركة كما اىتموا بالمصارعة و 

   (37) مة ومتطورة في االعداد البدني .ظبرامج من ىنالؾالحروب ولقد كانت 
يكف قبؿ ىذا العصر  ـفم التالنظامي في عصر فجر السال ظيرت البوادر االولى لمجيش لقد

ما اذ طقة المحيطة بو نعسكرية بؿ كانت ميمة الدفاع تقع عمى عاتؽ افراد المستوطف او الم اتتنظيم
 . اعتداء خارجي أليعرض ت

المدف وتطور انظمتيا الدفاعية والسيما في الفترة التي ساد فييا الصراع بيف دويالت  وبظيور 
ى ذلؾ الى داالخرى او عمى موارد اقتصادية ومائية فا عمىدف السومرية رغبة كؿ منيا في السيطرة الم

 .تمؾ الدويالت السياسية وبذلؾ ظير الجيش النظامي  تاالىتماـ بخمؽ قوة لمدفاع عف كيانا
يييأ لوادي الرافديف بؿ كاف  ةحقا كما ىو الحاؿ في العصور الاليىذا الجيش لـ يكف نظام افاال 
 .ر( تزاؿ مياموخطر الخارجي وبزوالو )الخطاثناء بدء ال
عدـ وجود جيش نظامي فييا  المدينة وقمو عدد سكانيا كاف مف اسباب  دويمةر غص عؿل 
 .ودائمي

ومعموماتنا قميمة عف الجيش وتنظيماتو واعداده في العصر السومري عصر دويالت المدف 
ا وصؿ الينا يستشؼ ذلؾ مف خالؿ  بعض المخمفات االثرية السومرية لقمة المصادر والنصوص ,وكؿ م

 (38) او مف بعض النصوص المسمارية والمسالت العسكرية .

 ق.موالسالح خالل االلفين الرابع والثالث  الجيش
وعمى نظمو القديـ ا االدلة الكافية عمى مكانة الجيش العراقي نقد قدمت ل ريةالمخمفات االث اف

ة ويعبتو واساليبو التحمخمفات االثرية الكثيرة التي تعطينا تطورا واسعا عف الجيش واسمتو ومف بيف الحواسم
العقباف حيث انيا قد صورت لنا ضمف  مسمةباسـ  ةالمعروف المسمةالد ىي يخالؿ االلؼ الثالث قبؿ الم

ف االولى ؽ.ـ بوضعيف اساسيي 2475مشاىدىا ساللو لكش االولى زمف ممكيا المدعو اي انا ناتـ حوالي 
قد صورت لنا ترتيب الجنود عندما يكوف الجيش في حالة الدفاع وقد تـ االعتماد في ىذه الحالة عمى 

الثقيمة كالدروع والرماح  باألسمحةمع تزويد الجنود  سالكرادييدعى بنظاـ  أوما صؼاستخداـ نظاـ ال
تبرز مف حيث اف ترتيب الجنود نظاـ العنؼ او الكراديس اثناء الدفاع  ةية لمراس واىميقوالخوذ الوا
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منع العدو مف اختراؽ ىذا النظاـ بسيولة . تجندي واخر ولذلؾ فيي  بيف فييا إلفراغ ضعيةودروعيـ في و 
(39) 

في حالة اليجوـ حيث اف اسمحتو  شالجيت لنا ترتيب الجنود عندما يكوف ر الثانية قد صو  اما
ا قد بينت لنا ايضا باف العربات الحربية كانت تتقدـ كما اني واالنفتاحالحقيقية ونظامو يسمح بالحركة 

واضح مف مشاىد  ىو امالجنود المياجميف مثمما تتقدـ الدبابات ىجوـ المنشاة في الحروب الحديثة ىذا وم
ليسحبيا بؿ استخدمت ليذا  حصافجميع العربات في االلؼ الثالث قبؿ الميالد ىو انيا لـ تستخدـ ال

التي تتمتع بيا العربة والسبب الذي جعؿ سكاف  المتانةوالبغاؿ وذلؾ تبعا لدرجة  والحمير الثيرافالغرض 
تمؾ العربات كاف ال  تصميـ افعرباتيـ الحربية يعود الى  لجرالعراؽ القديـ يستخدموف الحمير او البغاؿ 

 رييفالسومخداـ تؿ مف االحواؿ وىذه الحقيقة ىي التي تسبب في عدـ اساباي ح حصافيتحمؿ سرعة ال
ال يصمح لسحب العربات الحربية او غير الحربية وال يمكف ايضا  ألنو كما قمنا لمحصاف رغـ معرفتيـ لو 

نظاـ الفروسية واف الجيش ال يستطيع مجاراة سرعة الحصاف لو استخدمو السومرييف  ألغراضاستخدامو 
 ـدعربات االلؼ الثالث قبؿ الميالد تقل الساحبةوالبابمييف لمنظاـ المذكور وىذه الحقيقة الخاصة بالحيوانات 

ستطيع اف يستخدميا في يالكافي لمسرعة الممكنة التي كاف الجيش العراقي القديـ  التصوررة او و لنا ص
 (40)مناوراتو اثناء اليجوـ واالنسحاب . 

  
ىو معموـ حاليا اف صنؼ المشاة ال يكتفي اثناء ىجومو بتقديـ الدبابات امامو بؿ يحتاج  ومما

مف اجؿ اف تشاغؿ العدو اثناء تقدـ المشاة وفكرة اسناد الجيش اثناء ليجومو ايضا الى قوة اضافية ساندة 
العراقييف القدماء المبدأ  ص ممارسةالتكنيؾ العسكري عموما وفييا تخص ادئتقديمو تعتبر مف اىـ مب

بيف لنا بشكؿ يكاف  رتقدـ لنا اي اثالميالد لـ  قبؿااللؼ الثالث  لفترة العسكري الميـ فاف المشاىد االثرية
  المعارؾ. اثناء داصريح استخداـ الجيش لمبدأ االست
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ؼ .  2644لوح مف الرخاـ فيو ثالث مراحؿ مف نزاؿ المصارعو عثر عميو في خفاجي يعود الى حوالي 
 ـ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
البعد التربوي للرياضة                                                          .عبد الرزاق حسين حاجم أ.م

 لعاب في العراق القديمواال
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المجلد                                                                نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م1/2011التاسع عشر: العدد 

 
 
 
 
 
 
 

 ( 2شكؿ رقـ   ) 
 

 ؽ . ـ ( 1454ختـ اسطواني يمثؿ بداية نزاؿ ) مصارعو ومالكمة ( مف العصر السومري األخير في حدود )
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
البعد التربوي للرياضة                                                          .عبد الرزاق حسين حاجم أ.م

 لعاب في العراق القديمواال
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المجلد                                                                نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م1/2011التاسع عشر: العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (   3شكل رقم   )  
 

 الق  . م ميثل مصارعني يف وضعية النز  0622متثال من النحاس يعود اىل عصر فجر السالالت الثاين حوايل 
 

 ) مصارعة حفظ التوازن (
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144 
 

المجلد                                                                نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م1/2011التاسع عشر: العدد 

 
 
 
 
 

( 4شكل رقم )   
ق. م ( ميثل مشهد مالكمة يعود اىل العصر البابلي  0752-0222جمسم فخاري يقدر زمنه حوايل )   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
البعد التربوي للرياضة                                                          .عبد الرزاق حسين حاجم أ.م

 لعاب في العراق القديمواال
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المجلد                                                                نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م1/2011التاسع عشر: العدد 

 
 
 
 
 
 
 

(   5شكل رقم   )    
 

شخاص يف وضعية السباحة تعود إىل العصر األشوريلوح من احلجر حمفوظ يف ادلتحف العراقي يظهر فيه ثالثة أ  
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 لعاب في العراق القديمواال

 

144 
 

المجلد                                                                نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م1/2011التاسع عشر: العدد 

 
 
 
 
 
 
 

اجلانب اخلايف من مسلة بدرة وفيه ثالثة أشخاص عراة راكعون على الركبة اليمىن والساق اليسرى منتصبة بالوضعية 
 ) ركبة ونص (
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المجلد                                                                نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م1/2011التاسع عشر: العدد 

 
 
 
 
 

 
 

  
سم( وعرضها 72وهي من الرخام األبيض منشوريه الشكل ارتفاعها ) 0770ميثل مسلة بدرة اليت عثر عليها عام 

 ق . م  0622سم ( يقدر زمنها حوايل 00سم ( ومسكها ) 37)
 (   6الشكل  رقم   )  


