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 :المحاضرة الخامسة : تكملة التربية في الحضارات القديمة

 التربية الصينية : ثالثا : 

 -الحضارة الصينية حضارة قديمة وعريقة يتميز جانبها التربوي بما يمي :

تربية محافظه  دهدفت ىلهل الح هاظ عمهل ال هادات والتقاليهد الماضهية دون المأهاس بهها  و  -1
 محاولة تغيردا .

 فيها  دمي لقاء اجر وي تمد التمقين اآللي والقوة  أاس لالنضباط .الت ميم  -2

 طرق التدريس كانت ت نل بتمرين الذاكرة . -3

 لم يكن لمبنت نصيب في الت ميم . -4

 الخضوع لمتقاليد وال ادات القديمة خضوعًا تامًا . -5

لذلك لهم تتغيهر ابمهب ت تبر الصين من الدول المتشددة في المحافظة عمل القيم والتقاليد     
الشهه ب الصههيني امتههاز بخضههوع  التههام   نم ههاديمهم ف فههالتراث لههديهم مقههدس وك يتغيههر كمهها 

لمتقاليههد وجزاياتههها وبتقديأهه  لههها وبصههورة كميههة واأههتمر دههذا الشهه ب ول تههرة زمنيههة طويمههة عمههل 
الخضههوع لمماضههي ف فقههد  خضهه ت التربيههة بنظمههها ومادتههها و أههاليبها و دههدافها خضههوعًا كميههًا 

تجدد ف وظل األمر كهذلك ىلهل لمتقاليد القديمة واتص ت نتيجة ذلك بروح المحافظة ومقاومة ال
ق . م  والهذي عهر   478 -551 ن جاء )كون وشهيوس  الهذي ظههر كمصهمي عظهيم عهام )

عنههه   انههه  عقهههل راجهههي ف حيهههث اوجهههد م هومهههًا جديهههدًا لمتربيهههة يههههتم بدراأهههة ال ضهههيمة وخدمهههة 
األقههارب و شههياء ك يههرة فههي شههةون ال مأهه ة الروحيههة وكههان ذلههك يههتم عههن طريههق المههدارس التههي 

ت تهههههههتم بنظههههههام اكمتحانههههههات التههههههي يههههههدخمها التمميههههههذ . وقههههههد حههههههددت ت اليمهههههه  الأياأههههههية كانهههههه
 -واكجتماعية واألخالقية ويطمق عميها) ال القات الخمس   ودي :



 عالقة الزوج بزوجت . -3  عالقة األب بابن  . -2  عالقة الحاكم بالمحكوم . -1

 .  عالقة الصديق بصديق   -5      عالقة األخ بأخت  . -4

  كمهههههها  كههههههد عمههههههل ال ضههههههاال الخمههههههس ودههههههي ) ا حأههههههان ف ال دالههههههة ف النظههههههام ف الحههههههزم ف    
ا خههالص    ومههن هراء   ن ا نأههان خيههر بطب هه  ولههيس بشههرير وان دههد  التربيههة اكحت ههاظ 
بطبي ههة ا نأههان ف كمهها ي تقههد  ن ا نأههان يميههل ىلههل ال ضههيمة كمهها يميههل المههاء ىلههل اكنأههياب 

 دعا ىلل تنظيم األأرة وفق  أس  خالقية أميمة . ىلل   األأ ل ف لقد

نمهها دههي نظههام فمأهه ي يجمهه  بههين     والكون وشههية ليأههت نظامههًا دينيههًا وك دههي نظههام عبههادة وال
اآلداب الأياأهههية واكجتماعيهههة وبهههين األخهههالق الخاصهههة ف واأهههتمدت الكون وشهههية قوتهههها مهههن 

بت عمل الط هل ت مهم الت هاليم األخالقيهة الديانتين البوذية والتاوية في ت اليمهما دذ  حيث  وج
 من المبادئ الرايأية لمأموك .   أاأياً والواجبات اكجتماعية باعتباردا جزءًا  

انتشرت مدارس القرى ودهي عبهارة عهن م ادهد  فقدحكومي ف  نظام ت ميميلم يكن لمصين    
 جهر  مهن  يتمقهلدرس فيهها م مهم واحهد أاذجة ك تزيد عن حجرة واحدة في كوخ صغير كان ي ه

 باء التالميهذ ف  مها الت مهيم فكهان يقتصهر عمهل  بنهاء األبنيهاء ف  مها  بنهاء ال قهراء فمهم تهتي لههم 
لهم تجهد كوخهًا  ىنوبالبًا ما كانت المدارس تأخذ مكانها في م بهد مهن الم ابهد  ف فرص الت ميم

الدراأههة فقههد   مههات ف مناأههبًا  و أههقي ة  و ركنههًا يههأوي التالميههذ ف ولههم تكههن دنالههك مههدارس لمبنهها
قهرب المغيهب ف وكهانوا  ىلهلخض ت لنظام صارم فكان األط ال يدرأون من الصهباح البهاكر 

يت ممههون القههراءة والكتابههة ومبههادئ الحأههاب وشههياًا مههن كتابههات كون وشههيوس وب ههض الشهه ر ف 
ة   أههنوات ف وتمهي دههذ  المرحمهه 5-3وكهان عمههل التمميهذ  ن ي ههتم دراأههت  فهي مههدة تتهراوح بههين )

الت ميم ال انوي  م الت ميم ال الي وفيها يت مم الطمبة التاريخ الصيني والقانون والشةون الحربية 
 ك ر وشرح  عمق .  ىلل الكتابات ال مأ ية والدينية الأابقة ولكن بزيادة  با ضافةوالزراعية 

 -/ يمكن ىجمال  ددا  التربية الصينية بما يمي : * أهداف التربية الصينية



  تدعيم القيم األخالقية . -1

 تربية  بناء المجتم  ونقل  قافت  . -2

 ىعداد القادة لتولي شةون الحكم . -3

 الوصول بأبناء المجتم  ىلل طريق الواجب من خالل التربية والت ميم . -4

 * نظام المدارس في التربية الصينية :

أهيادة المغهة الصهينية واألدب  تأم دذا النظام بطاب   الخاص والمتميز الذي يهد  ىلهل     
المقهدس وبههث القههدرة عمهل كتابههة المقههاكت وقهد اشههتمل عمههل مراحهل  ههالث خصصههت المرحمههة 
األولههههل كأههههتذكار  شههههكال الرمههههوز المختم ههههة وذلههههك بح ههههظ ب ههههض النصههههوص التههههي اختيههههرت 
لمتالميهذ وح ههظ الكتههب الدينيههة ف  مهها المرحمههة ال انيهة فهههي مخصصههة لمترجمههة  ي حههل الرمههوز 

لتههي أههبق  ن ت ممههها الطالههب فههي المرحمههة األولههل ف  مهها المرحمههة ال ال ههة فخصصههت لكتابههة ا
المقههاكت والموضههوعات ا نأههانية ىلههل  ن يحصههل التالميههذ عمههل مهههارة وقههدرة كافيههة فههي دههذا 

 ال ن تمكنهم وتةدمهم لدخول اكمتحانات والنجاح فيها .

 التربية اليونانية : رابعا : 

ل التي أاعدت عمل تقهدم المجتمه  اليونهاني ورقيه  فهي المجهاكت الحيهاتي من  دم ال وام    
كافههة والمجههال التربههوي بشههكل خههاص دههو مهها امتههازت بهه  بههالد اليونههان مههن جههو لطيهه  قميههل 
التغيههر يب ههث النشههاط فههي ا نأههان ويأههاعد  عمههل الت كيههر وا بههداع والتصههور ف فقههد حضههت 

لمها أهارت عميه  التربيهة فهي   أاأهاً  منظمهًا كهان اليونان بنظام تربوي متميز اتخذت في  شكالً 
ال صهههور الالحقهههة وامتهههازت دهههذ  التربيهههة بكونهههها تربيهههة ارأهههتقراطية محصهههورة ب اهههة قميمهههة مهههن 
المجتمهه  ف وفههي ضههوء دهههذا ال ههدد المتميههز مهههن القمههة الم ضههمة اتأهههمت التربيههة بههروح التجهههدد 

نهههب ال مميهههة والأياأهههية والخمقيهههة واكبتكهههار وفأهههي المجهههال لنمهههو الشخصهههية ال رديهههة فهههي الجوا



وال نيههة وكانههت بايههة التربيههة عنههددم وصههول ا نأههان ىلههل الحيههاة الأهه يدة والجميمههة وذلههك عههن 
 طريق وصول  ىلل الكمال الجأمي وال قمي م ًا .

والمتصهه ي لتههاريخ اليونههان القههديم يجههد  ههالث نظههم لمتربيههة تكونههت نتيجههة التطههور الحاصههل فههي 
لمت اقبهة ف وكانهت كهل مرحمهة تمتهاز بخصااصهها الواضهحة والمتميهزة عهن المراحل التاريخيهة ا

   -بيردا من المراحل ودذ  المراحل دي :

مرحمههة التربيههة الهومريههة )  و التربيههة فههي بههالد اليونههان قبههل كتابههة تاريخههها والتههي امتههدت  -1
 ق.م   .776ىلل حوالي عام 

 ا أهههبارطيةمرحمهههة التربيهههة اليونانيهههة القديمهههة ويتميهههز فيهههها نظامهههان تربويهههان دمههها التربيهههة  -2
 والتربية األ ينية المبكرة .

مرحمة التربية اليونانية الحدي ة التي بهد ت ب صهر بركميهز الهذي ي تبهر مرحمهة انتقهال بهين  -3
والهدين والقهيم األخالقيهة وبيردها ف القديم والحديث في نواحي الحيهاة اليونانيهة القديمهة كالتربيهة 

 م تأتي ب د عصر بركميز ال ترة الممتهدة مهن اأهتيالء المقهدونيين عمهل   ينها فهي  واخهر القهرن 
الرابههه  ق. م حتهههل خضهههوع اليونهههان للمبراطوريهههة الرومانيهههة ف ولمههها كانهههت كهههل مهههن ىأهههبارطة 

نههههها بنظههههام تربههههوي لهههه  و  ينهههها مههههن الههههدول البههههارزة بههههين دول اليونههههان القديمههههة وامتههههازت كههههل م
خصااص  و دداف  ووأاام  المتميزة بأب اختال  ال وامل ال قافية والأياأية التي تق  وراء 

 ذلك فان ذلك يقتضي  ن نقوم بتوضيي طبي ة النظام التربوي في كمتا الدولتين .

 / نظام التربية في إسبارطة : أولا 

يمهة فهي  وضهي صهوردا ومظادردها ف ىذ لهم يطهر  تم ل التربية ا أبارطية التربية اليونانيهة القد
عمههههل دههههذ  التربيههههة  ي تغييههههر  و ت ههههديل مههههن النههههاحيتين ال مميههههة والتطبيقيههههة ىك فههههي حههههاكت 

 اأت نااية نادرة حد ت عند انهيار دولة ىأبارطة . 



   -من ال وامل التي كان لها تأ ير كبير في طبي ة تكوين النظام التربوي في ىأبارطة دي :

: تق  ىأبارطة في منطقهة جبميهة وعهرة ف والم يشهة فهي م هل دهذ  البياهة  وقع الجغرافيالم -1
 تتطمب قوة الجأم والقدرة عمل اكحتمال .

كان المجتم  ا أبارطي يتهأل  مهن  هالث طبقهات دهي   النظام الجتماعي اإلسبارطي : -2
أههبارطيون وأههخروا )طبقههة الأههادة ف الطبقههة الوأههطل ف وطبقههة ال بيههد   وقههد حكههم الأههادة ا 

 فهههراد كهههل مهههن الطبقتهههين ) الوأهههطل وال بيهههد   فهههي خهههدمتهم والقيهههام بجميههه  األعمهههال اليدويهههة 
يجههاد حالهه  مههن عههدم اكأههتقرار  والشههاقة فههي الدولههة ف ممهها  دى ىلههل أههخط دههاتيتن الطبقتههين وال

 داخل البالد .

طة ديمنتهها عمهل لقد فرضت ىأهبار  العالقات السياسية الخارجية للمجتمع اإلسبارطي : -3
ال شهههاار القريبهههة منهههها وفرضهههت عميهههها الضهههرااب ممههها  دى ىلهههل ك هههرة اكضهههطرابات وال هههورات 

 الداخمية والخارجية التي كان عمل الأادة ا ىخماددا والأيطرة عميها .  

لقد ددفت التربية ا أهبارطية ىلهل ىعهداد المهواطن المحهارب الشهجاع المهداف  عهن وطنه       
 ال مياء لمقانون وتحقيق الم ل ال ميا لمحياة الحربية . ات الطاعةوالمتحمي ب اد

تبهد  التربيهة ا أهبارطية منهذ الهوكدة ف والدولهة دهي المأهيطرة عمهل الت مهيم بمراحمه  المختم ههة ف 
ار صهههالحيت  لمحيهههاة مهههن خهههالل ىجهههراء بهههحيهههث كهههان المولهههود ي هههرض عمهههل شهههيوخ الدولهههة كخت

ة احتمال  ف فهان  بهت ضه    كهان يمقهل عمهل قمهة جبهل ار قو بب ض التجارب وال حوص كخت
عاريًا حتل يموت  و ينقذ  احد ال بيد ليربي  ويدرب  عمل ىحهدى الحهر  ليكهون عبهدًا مه مهم ف 
ومههن ي بههت صههالحيت  ي ههاد ىلههل  مهه   رضههاع  وتربيتهه  حتههل الأههاب ة مههن ال مههر وفههق نظههام 

 محدد من قبل الدولة .

ة مهن ال مهر كهان اآلبهاء يقومهون ب رأهال  بنهااهم ىلهل الم أهكر وعندما يبمغ الط ل الأاب     
ال ام حيث يوض ون تحت ىشرا  ورعاية مشرفين  ك اء ف وكانوا يمحقون بالمدارس الداخميهة 



الشهههبيهة بال كنهههات ال أهههكرية حيهههث يقأهههم األط هههال ىلهههل مجموعهههات كهههل مجموعهههة تتهههأل  مهههن 
وب هد أهن  ن األوكد المتقهدمين فهي الأهن ف  ط اًل يدير شةونها رايس يهتم اختيهار  مهن بهي64)

ال انيههة عشههر ينقههل األوكد ىلههل نههوع مههن التههدريب ال أههكري ال نيهه  الههذي يأههتمر لمههدة عههامين 
 تحت ىشرا  الجيش ا أبارطي . 

ت ممونهها عهن يلم ي تني اكأبارطين بالقراءة والكتابة والحأاب حيث كهان الهب ض مهنهم      
أن ال امنة عشرة يمتحق الشاب ا أبارطي ب رقهة اكفبهي  طريق مدرأين خصوصيين . وفي

مهها ت ههر  بالطالههب الحربههي ليتمقههل تههدريبات عأههكرية متقدمههة ودراأههة عميقههة فههي مختمهه   و 
األأهههمحة والخطهههط ال أهههكرية واأهههتخدام الأهههالح ف وكانهههت تختبهههر قهههوة تحممههههم كهههل  أهههبوعين 

 تقريبًا وكان اكختبار ك يخمو من القأوة .

يبمهههغ المواطنهههون أهههن ال شهههرين يمحقهههون بهههالجيش ويتهههدربون عمهههل تحمهههل الصههه اب  وحينمههها   
ويةدون يمين الوكء لمدولة  م يرأهمون ىلهل وحهدات الجهيش عمهل الحهدود حتهل يقضهون عشهر 

   .أنوات كجنود نظاميين يقومون بمهامهم ال أكري عند اندكع الحروب

  يتمته  بجميه  الحقهوق واكمتيهازات المواطن ا أبارطي عندما يبمغ أن ال ال ين من عمر  ىن
المدنيهههة ويصهههبي عضهههو مهههن  عضهههاء الجم يهههة ال امهههة ف ويجبهههر عمهههل الهههزواج لصهههالي الدولهههة 
ويأتمر في أكن ال كنات ال أكرية ويكهون عمهل  دبهة اكأهت داد لالشهتراك فهي كهل الحهروب 

 الدفاعية والهجومية التي تت رض لها البالد .

 ي إسبارطة  :* أسباب فشل النظام التربوي ف

 عدم اكعتماد عمل الن س وتوجيهها ودذا ما عر  عن المجتم  ا أبارطي . -1

نهم لم يت ودوا عمهل مواجههة المشهكالت  و  -2 قدرتهم عمل الت كير والتخيل كانت محدودة وال
الدولهة عهودتهم عمههل اكنصهياع ل وامهر والطاعهة ال ميههاء   نحمهها بت قهل ف والأهبب فههي ذلهك 

 طريق الحياة .ورأمت لهم 



اكنحهههالل الخمقهههي واكجتمهههاعي الهههذي ت شهههل فهههي المجتمههه  ا أهههبارطي ب هههد الهزيمهههة فهههي  -3
 .الحروب 

اكقتصار عمهل جانهب واحهد مهن التربيهة ودهو ىعهداد  فهراد امتهازوا بالطاعهة والهوكء لمدولهة  -4
 دون اكدتمام بالجوانب األخرى لمتربية .

ة األوكد ىك ىنههههن ك يقمهههن فهههي م أهههكرات  و  كنهههات  مههها تربيهههة البنهههات فههههي تشهههب  تربيههه    
       عأهههكرية بهههل ك هههن ي شهههن فهههي بيهههوتهن مههه   مههههاتهن ويتمقهههين تهههدريبًا عمهههل األل هههاب المختم هههة

لههذلك ت مههيمهن  نههواع مههن  ىضههافةً ك أهيما التههي تتأههم بههالقوة والأههرعة والأههباحة ورمهي القههرص 
ة بقأههط مههن الحريههة ىذ أ ههمي لههها مشههاركة الرقصههات الدينيههة ف وقههد تمت ههت المههر ة ا أههبارطي

الرجههال فههي ب ههض األل ههاب والأههباقات الرياضههية واكخههتالط م هههم ومشههاددتهم عنههد تههأديتهم 
ال تههاة القويههة   نلمتمههارين الرياضههية المتنوعههة ف وكههان الغههرض مههن تقويههة  جأههام ال تيههات دههو 

عههن ىأههبارطة ويحمونههها  الجأههم تنجههب  ط ههال  قويههاء ليصههبحوا جنههودًا  قويههاء شههج ان يههداف وا
 من دجمات األعداء . 

 ثانياا /  نظام التربية في أثينا :

مههن أههمات التربيههة األ ينيههة دههي تقههديردا ال مههم والبحههث فههي عههالم ا نأههان وعههالم مهها وراء     
الطبي ههة والبحههث عههن حقههااق األشههياء وتحكههم ال قههل فههي مظههادر الحيههاة وتوجيهه  ال نايههة ىلههل 

عطههاء الخطابههة والرياضههة والموأههيقل والنحههو والشهه ر  دميههة الجأههد والههروح وتههذوق  الكههالم وال
 خاصة والمحافظة عمل نظام األأرة .

لقهههد دهههدفت التربيهههة األ ينيهههة ىلهههل ىعهههداد المهههواطن األ ينهههي مهههن النهههواحي الجأهههمية وال قميهههة     
ة والخمقية بحيث يتمكن من الدفاع عن وطنه  والهذود عنه  ويأههم بشهكل ف هال فهي ىأههام  قافه

 وطن  .

   :دي لقد برزت في التربية األ ينية اتجادات  ال ة ميزتها عن بيردا من المجتم ات



 ج ل مصمحة الدولة فوق كل شيء . -1

 التربية المتناأقة التي تشمل عمل تربية المواطن من كافة النواحي . -2

 التأكيد عمل ال صل التام لمتربية الحرة عن التربية المهنية . -3

تبههد  التربيههة األ ينيههة مههن األأههرة حيههث ي هههد ىليههها بتربيههة الط ههل حتههل يبمههغ الأههاب ة مههن     
عمر  فيتم ىرأال  ىلل المدرأة ويبقل فيها حتهل الخامأهة عشهر  و الأادأهة عشهر مهن عمهر  
ياب  لمراقبت  وا شهرا   وكان يرافق التمميذ خادم يدعل ) بيداجوج   في ذداب  ىلل المدرأة وال

الخمقيهة والجأهمية وعاداته  فههي الحهديث وم اممهة اآلخهرين والمشهي فهي الطريههق ف  عمهل تربيته 
كما  وكمت ىلي  مهمة تقويم  خالق  وم اقبت  عند ىخالل  بآداب المياقة ف وعنهدما يبمهغ الشهاب 
األ ينههي أههن الخامأههة  و الأادأههة عشههر يكههون قههد تههم دراأههت  اكبتداايههة التههي تأههتمر ل مههان 

ذ  المرحمهههة تنتههههي دراأهههت  لههه دب والموأهههيقل ويبهههد  بالتهههدريب عمهههل أهههنوات  و تأههه  وفهههي دههه
األل ههاب الرياضههة ويكههون تدريبهه  تحههت ىشههرا  موظهه  مههن الحكومههة مكمهه  بهههذ  المهمههة ف 
تكون دراأة الشاب األ يني حتل يبمغ ال امنة عشهر ب هد ذلهك ينخهرط فهي أهمك الجنديهة حيهث 

د جنهههديًا مهههةداًل لمهههدفاع عهههن   ينههها ىذا يتهههدرب عمهههل فنهههون الحهههرب والحيهههاة ال أهههكرية لكهههي ي ههه
 اقتضت الضرورة ذلك ويأتمر في الخدمة لمدة أنتين . 

عندما ينهي المواطن األ يني أنتي الخدمهة فهي الجهيش يتقهدم ىلهل الجم يهة ال امهة ويتأهمم    
 مهها بالنأههبة  مههن الدولههة رمحههًا ودرعههًا ويصههبي مواطنههًا حههرًا ب ههد  ن يقأههم يمههين الههوكء أل ينهها .

تربية البهات فقهد كهان نصهيب ال تهاة األ ينيهة مهن التربيهة م هدومًا واقتصهر ت ميمهها عمهل القيهام ل
بالواجبات اكعتيادية التي ينبغي  ن تقوم بها كل ربة بيت كأعمال الغزل والحياكهة واكدتمهام 

 بالمظهر والجمال ولم يكن يأمي لها الخروج من بيتها اك في ب ض المناأبات الدينية .



لقد ادتمت   ينا بتربية األفراد تربية اتأمت بالموازنة والتناأق ف لل جانب عنايتها     
بالجانب الجأمي ادتمت بالنواحي ال قمية والخمقية لذلك اعتبردا المهتمون بالشةون 
 التربوية منب ًا لم مم والم رفة المذين كانا أببًا في حدوث النهضة الغربية الحدي ة .


