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 : المحاضرة الرابعة: التربية في بعض الحضارات القديمة

اطأقئ ةة  اطصيةةقم بأل يةة  أل نتيجةة ل طترةةلح اط يةةقة لتأصةة مق ألةةب  لةةن اطلةةأب   ةة  اطلاطةة ين     
اطتحبيةةة  م للةةةن منةةةق نجةةةةت ل نةةة  ج يةةة ة مةةةا ل نةةة  اطلةةةحبين أل اإلرةةةقح اطةةة   يح ةةة   نةةة  

اطسق قت اطأقل  أل ألقكن اطأبةق ة لطة  أن ترةلحت اطلجتلع م لكقنت اطأل ي  اطتحبلي  تتم فا 
األلةةةةلح لنجةةةةةت اطلةةةة اح  اطنهقليةةةة  م للةةةةع مةةةة ا اطت ةةةةلل لاطترةةةةلح ه ةةةةحت اطكتقبةةةة  لبةةةة أت 
اط  ةةقحات تسةةجل نهل ةةق لهلانين ةةق لجةةحائأ ق للةةن منةةق للةة ت لطينةةق بأةة  اطلأ للةةقت  ةةن 

تربيةةةع األفةةةحا  برةةةقبع ت ةةةك اط  ةةةقحات اطص يلةةة  لأسةةةقطيب ق اطتحبليةةة  لرحه ةةةق فةةةا نصةةةل اطتةةةحاث ل 
 -اطجلق   . لسلف نترحق لط  بأ  اط  قحات اطص يل  للن ق لق ي ا :

 التربية في حضارة وادي الرافدين :أواًل / 

تلت  ج لح اطلأحف  لاطتأ يم فا   قحة لا   اطحاف ين لط  فجح اطتقحيخ م ل  ب ء اطت لين     
ع هبل اطليال  م لطأب اطأحاق  لحال بقحزال أللل لحة فا تقحيخ اطبجحي  فا لنتلف األطف اطحاب

اطلحاكز اط  قحي  فا سللح لأك   فا نصل لجأل اط  قحة لط  خقحج حهأت  اطجغحافي   بح
( سن  م له   ل لس  اطنللص 0333اطتا ه ت ثصقفت ق لز محة     ل ى لق يصقحب لن )

ي  فا لا   اطحاف ين اطتا يلكن لحجق  ق طؤلطف اطثقطث هبل اطليال  لط  لجل  ل اح  حسل
فا فتحة تسبق ه لح األزلن  اطبقب ي  اطص يل  م كلق ه حت فا  لح  لل حابا ل اح  
طنسخ اطكتب لتأ يم اطنقجئ  م لطص  أسست ألل ل حس  فا اطأقطم فا بال  لق بين اطن حين 

 لغ ا اطتأ يم نهقليقل فا بال  سللح بأ  أن از ا ت اطل اح  زيق ة ل  له  

اطل حسي  كقنت لق ت ق تت  ث  ن  األطلاحاطصحن اطأجحين تم اكتجقف     لن  لفا ألائل
اإل احة لاالهتلق  م كلق ته ح األطلاح أن اط ين لقحسلا فن  اطكتقب  كقنلا بقآلالف  م له  
ل تنق االكتجقفقت األثحي  بلق يتأ ق بقطل حس  فا بقبل اطص يل  م ل  بينت أن في ق غحفقل 



ق للربقت لارئ  لن اط جح تسع اطلا  ة لن ق الثنين أل ثالث  أل لاسأ   ت تل لسر 
 أحبأ  رالب م لكقنت تنجح لجلل   لن األطلاح طللقحس  اطكتقب  . 

له   حف اطأحاهيلن اطص لقء   لم   ي ة لن ةق )   ةم اطجغحافية  م اطحيق ةيقت م اط يةلان م    
 آل اب ( . اطالملت م اطنبقت م اطتأ ين م ل  م اط غ  ف الل  ن ا

لكقنةةت حلاتةةب اطل حسةةين تةة فع لةةن ا ةةلح اطرةةالب م لان اطتأ ةةيم كةةقن لصتلةةحال   ةة  األغنيةةقء 
 طت االكتجقفقت أن اطكثيح لن  ل ل    ه يل لن اطفصحاء م له  كقن ط لحأة نليب لن اطتأ يم 

كةةقن   ةة   ل اطنسةةقء فةةا اطألةةلح اطبقب يةة  كةةن لتأ لةةقت م ألةةق نهةةقم اطتأ ةةيم فصةة  كةةقن لةةأبقل 
اطرقطةةةب أن يلاهةةةب   ةةة   حلسةةة  يلليةةةقل لةةةن اطجةةةحلق ل تةةة  اطلغيةةةب لسةةةنين اط حاسةةة  كقنةةةت 
رلي ةة  لكةةقن   ةة  اطرقطةةب أن يةةةالزم اطل حسةة  لنةة ص لةةبقا لطةةة  أن يلةةب  جةةقبقل لكةةقن لةةة يح 
اطل حسةةة  يةةة   ) أب اطل حسةةة  ( لكةةةقن ي صةةةب بقألسةةةتق  ا تحالةةةقل طةةة  لكةةةقن ينهةةةح لطيةةة  بأةةةين 

ألةةق اطلأ ةةم فكةةقن يتلتةةع بلحكةةز اجتلةةق ا لحلةةلق ف ةةل أ  ةة  لةةن اطكةةقمن اإلجةةالل لاطلهةةقح م 
األسةةةتق  م ألةةةق اطتالليةةة  فكةةةقنلا يسةةةللن أنفسةةة م )أبنةةةقء  أللاط ةةةقبر لاطةةةلاطا لي صةةةب بقطأاللةةة  

بلكقنة  ل تحلة  فةا اطلجتلةع م ألةق فةا لةق يخةص اطلكتبةقت  أي ةقل اطل حس  ( لكقنلا يتلتألن 
ه يليةة  تصحيبةةقل ل  ةة  لسةةقف  لنتهلةة  طكةةل لكتبةة  لكقنةةت فصةة  كقنةةت لنتجةةحة فةةا كةةل اطلةة ن اإل

تلج  ل حس  ط نسخ ل  صة  ص ب ةق لهة  تةم اطأثةلح   ة  اكبةح لجلل ة  لةن األطةلاح لاطتةا كقنةت 
( طل ةةة  سةةةة يل  0033تتلثةةةل بقطلكتبةةة  اطخقلةةة  بةجةةةةلح بقنيبةةةقل فةةةا نينةةةلى ل   ثةةةةح   ةةة  ) 

 لل كل  فا لجلل ت  .

 : التربية في وادي النيلثانيًا / 

امةةةتم اطللةةةحيلن اطصةةة لقء امتلقلةةةقل كبيةةةحال بقطتحبيةةة  ا  كةةةقنلا يةةةحلن ان اطلأحفةةة  لسةةةي   طب ةةةل     
 أناطثحلة لاطلج  . لنهحال طتأص  اطلجتلع لاط يقة اطللحي  اطص يل  كةقن البة  البةن لا   اطنيةل 
ل يتصة م خرةلات ابأةة  لةن اإلجةحاءات اطتحبليةة  اطبسةير  اطتةةا كقنةت للجةل ة فةةا لجتلأةقت اهةة



فةةا اطلسةةتلى اط  ةةقح  لبسةةب  طةةك اطتأصةة  اي ةةقل طةةم يكةةن فةةا اطلسةةترق  أن يكتسةةب اطفةةح  
اطخبحات اطالزل  طخ ص   نلةحال فةا اطلجتلةع لةن لجةح   ل يةقت تص ية  اطكبةقح لط ة ا كةقن البة  
لةن لجةل  نهقلةقل ل حسةيقل لتأ يلةةقل أحهة  م  يةث فت ةت اطلةة اح  لاطلأقمة  اطأ لية  اطتةا رةةحق 

ي  طيكتسبلا اطخبحات اطثصقفي  لاطتكنلطلجيق اطالزل  طلجتلةع  ةحب سة لقل لافةحال فةا أبلاب ق اطتالل
اطتص م اط  قح  لخقل  فا لي ان اطلنق   م لان غح  اطل اح  بللحت ق اطنهقلي  كةقن 
أكثح امتلقلقل بقألللح اطلتأ ص  بتأ م اط غ  لاأل ب له  اخ ع اطك ن  طنفل مم اطفنلن لاط ةحف 

األخةةةحى فةةةا اط لطةةة  لطةةةم تكةةةن مةةة ا اطفنةةةلن لاط ةةةحف لاطةةةتأ م فةةةا اطلةةة اح   للخت ةةةف األنجةةةر 
 -لتق   طكل لن يحي  تأ ل ق م له  كقن اطنهقم اطتحبل  آن اك يصسم لط  لق ي ا :

 لح    تأ يم ألطي  طؤلرفقل فا ل اح  ل  ص  بقطلأقب  . -1

أ لةلن لختلةلن لال لح    لتص ل  لما  بقحة  ن ل اح  نهقلي  يصلم بةقطتأ يم في ةق ل  -0
 لن ق كقنت تصتلح     أبنقء اطفحا ن  لاطربص  األلط  لاطخقل  .

 لح    اطتأ يم اطل نا . -0

لح  ة  اطتأ ةيم اطأةقطا  يةث كةقن طة ي م جقلأةقت تة ح    ةلم اطحيق ةيقت لاطف ةك لاطرةةب  -4
 لاط ن س  .

   -كلق يلكن ت  ي  امتلقلقت اطتأ يم اطللح  اطص يم بثالث  أبأق  ما :

 : اط   كقن ي  ف لط  لكسقب اطفح  ل قحات لن فحل  اط يقة اطأل ي  . التدريب المهني* 

 : ل طك طلق ط كتقب  لن أملي  لط كقتب لن هيل  فا  طك اطألح . تعميم الكتابة* 

: فةةقطلجتلع اطللةةح  اطصةة يم ي ةةتم جةة ال بقطجقنةةب أطصيلةةا لاألخالهةةا ل   التوجيهها االقي ههي* 
 يئ  بقألخالق لاط كم .كقنت كتقبقت م ل 

   -أما أهم أهداف التربية المصرية القديمة فيمكن إجمالها بما يمي :



 تأ يم أبنقء اطلجتلع لبق ئ اال تحام اطل ي  طآلط   .     -1

 تأ يم أبنقء اطلجتلع اطس لكيقت اطالزل  طخ ل  اط يقة اط يني  . -0

 م اطنقفأ  .تأ يم أبنقء اطربصقت اطحاهي  لخت ف أنلا  اطأ ل  -0

 نصل ثصقف  اطلجتلع ط نقجئين . -4

 تأ يم أبنقء اطك ن  اطأ لم اطسحي  . -0

أنههها تربيههة نةاميههة صههارمة   لب ةة ا نجةة  أن لةةن أمةةم خلةةقئص اطتحبيةة  اطللةةحي  اطص يلةة  
 متنوعة   وا عية    اصرة عمى القمة القادرة وقاضعة لسيطرة الدولة وطبقة الكهنة .

 
 


