
 )المحاضرة الثالثة(

 -األساس التاريخي لمتربيػػػػة:

لقد مر الفكر التربوي بمراحؿ عديدة وازمنة وعصور مديدة تطور مف خالليا واكتسب 

المعنى االصمي لو ىو وغيره مف العموـ والمعارؼ االخرى التي بدورىا تنشأ وتتطور وتكتسب 

جاء جيؿ عالج المفيوـ الذي كاف عميو الحقائؽ والدقة وتبتعد عف االخطاء والغموض فكمما 

الجيؿ االخر مع االجتياد في تحسينو وتطويره وىنا نسترسؿ في ذكر المراحؿ التي تطور فييا 

 الفكر التربوي .

 -التربية البدائية:

ؽ.ـ (  4444المجتمعات البدائية :ىي المجتمعات التي عاشت في فترة ما قبؿ اختراع الكتابة )

 اريخية .أي قبؿ العصور الت

 يتصؼ المجتمع البدائي بانو  :

مجتمع غير متحضر ، يتصؼ بالعزلة وعدـ التغير ، وقوة التضامف االجتماعي بيف االفراد  – 1

 ، اذ يشتركوف معظميـ بالمعرفة واالىتمامات واالفكار واالنشطة عمى مستوى المجتمع بأكممو .

 بو وتقسيـ ادوار العمؿ .يتصؼ المجتمع البدائي ببساطة الحياة وقمة مطال – 2

 بالنظر لبساطة الحياة لـ تكف ىناؾ حاجة لمؤسسة تربوية ) كالمدرسة ( . – 3

 كانت التربية ميمة الوالديف واالسرة او مف ىـ اكبر سناً  . – 4

 



 تنقسم الى قسمين هما : -انواع التربية البدائية : 

ف الجسدية الالزمة لسد الحاجات االساسية (التربية العممية : وىي تقـو عمى تنمية قدرة االنسا1)

 مثؿ الطعاـ ، الممبس والمأوى وكاف يقوـ بيا االبواف واالسرة .

(التربية النظرية : وىي التي كاف يقوـ بيا الكاىف او شيخ القبيمة مف خالؿ اقامة الحفالت 2)

 والطقوس المالئمة لعقيدة الجماعة المحمية .

لبدائية بالتقميد والمحاكاة وكاف جوىرىا التدريب اآللي اتسمت التربية في المجتمعات ا

والتدريجي والمرحمي ، إذ كاف يقمد الناشئ عادات مجتمعو وطراز حياتو تقميدياً  عبودياً  خالصاً  

ونظراً  الف المتطمبات الحياتية لـ تكف معقدة وكثيرة فمـ تكف ىناؾ مؤسسة او مدرسة تقوـ بنقؿ 

مية التربوية او التدريبية وعممية تكيؼ االفراد مع البيئة ، الولداف او العائمة التراث وكاف يقوـ بالعم

 او احد االقارب وفي اواخر المرحمة البدائية كاف يقـو بيا الكاىف او شيخ القبيمة .

 وقد كانت لمتربية في ىذه المجتمعات نفس اىداؼ الحياة العامة :

 ليد السائدة .المحافظة عمى الخبرة االنسانية والتقا – 1

 تحقيؽ مطالب استمرار حياة الفرد وامنو النفسي . – 2

 ليذا تكونت التربية البدائية مف عمميتيف رئيسيتيف :

االعداد الالـز لمحصوؿ عمى ضروريات الحياة، وتمكيف الفرد مف نفسو وممف يعتمدوف  – 1

 التربية العممية .عميو، وبناء عالقات طيبة مع افراد قبيمتو. وىذه العممية ىي عماد 

تدريب الفرد عمى انواع العبادة التي يستطيع بواسطتيا اف يرضي عالـ االرواح ، ويثير  – 2

ارادتو الطيبة. وبذلؾ يحقؽ لنفسو االمف والسالـ. وىذه العممية ىي عماد التربية النظرية. فيي 



ة وسيمة االنساف لتعريؼ سّر الحياة والكشؼ عف الحقيقة. فيو يجيد نفسو لفيـ الطبيعة وعالق

العالـ المادي بالعالـ الروحي. وبواسطة التربية النظرية يتمكف الرجؿ البدائي اف يفسر الناحية 

 العممية لمعالـ .

 ومف خصائص التربية البدائية :

 انيا تعتمد عمى التمقيف والتدريب العممي والتقميد الالشعوري . – 1

خاصة بيا ، بؿ يقوـ بيا المجتمع انيا تتـ بطريقة غير مقصودة بدوف معاىد او مؤسسات  – 2

 بأسره .

انيا تربية مباشرة ، تتـ عف طريؽ الخبرة العممية واالشتراؾ النشيط لممتعمـ اثناء تقميده لما  – 3

 يقوـ بو الكبار مف نشاط جسدي او روحي .

 غمبة روح المحافظة عمييا . – 4

الجماعة دوف تغيير او تعديؿ ،وتحاوؿ  انيا كانت تسعى الستمرار العرؼ السائد في-سمبياتيػػػػػػا :

 تشكيؿ الفرد بالثقافة المحيطة بو، دوف اف يكوف لو مجاؿ الحرية او االختيار .

 وتتـ ىذه التربية عمى مرحمتيف ىما :

الفترة االولى ) مرحمة ما بعد الوالدة ( يبقى الطفؿ مف خالليا في رعاية امو ، وتقوـ االـ  – 1

رسات البسيطة التي تساعده عمى االندماج باقرانو مف االطفاؿ فقط دوف بتدريبو عمى بعض المما

 االندماج في المجتمع .



الفترة الثانية ) مرحمة البموغ ( وكاف الطفؿ في ىذه المرحمة يدرب عمى طقوس تساعده عمى  – 2

 االندماج بمجتمعو ، ويتـ ذلؾ مف خالؿ شيوخ القبيمة او الجماعة التي ميمتيا الحفاظ عمى

المعتقدات والتقاليد ، وكانت الطقوس الدينية ىي الطوة االولى في االنتقاؿ مف التربية غير 

 المقصودة الى التربية  المقصودة .

 ىناؾ ثالث اشكاؿ لمتربية البدائية ىي : -أشكاؿ التربية البدائية:

في حرية المعب  المجاؿ الواسع ألطفالياالتربية الجسدية: كانت المجتمعات البدائية تترؾ  – 1

التي مف خالليا يقمدوف الكبار في انشطتيـ واعماليـ ، كصنع السيوؼ والرماح والنسيج وبناء 

االكواخ وغيرىا ،مثؿ ىذه االعماؿ المسمية تسيـ في بناء الطفؿ جسدياً  ،كما تسيـ في تكوينيـ 

 الفكري عف طريؽ تنمية قابميات المالحظة والتخيؿ واالبداع .

الفكرية العممية : ويغمب عمى ىذا النوع مف التربية الطابع العممي ، وتيدؼ الى  التربية – 2

تدريب الطفؿ عمى تمبية حاجاتو ثـ حاجات اسرتو ، ويختمؼ ىذا االعداد حسب جنس الطفؿ 

وحسب تفكير القبيمة ، فاذا كانت القبيمة تعتمد عمى الصيد في حياتيا ، فاف االطفاؿ الذكور 

السالح واستخدامو ، وعمى تسمؽ االشجار ، وعمى اعداد االت الصيد يدربوف عمى حمؿ 

تدرب اطفاليا عمى رعي الحيوانات وحرث  فأنياوالمطاردة ، واذا كانت القبيمة تعتمد عمى الزراعة 

 يدربف عمى بناء االكواخ وجمع الحطب . فإنيفاالرض ، اما الفتيات 

ف يمتمكوف ضمير يفرض عمى افكارىـ قيوداً  وضوابط التربية الخمقية والدينية : كاف البدائيو  – 3

، ويشددوف عمى تقديس االجداد واحتراـ الشيوخ واالباء ، وعمى الشرؼ والصدؽ والوفاء ، اما 

 المشاعر الدينية فكانوا يميزوف فييا بيف العالـ المرئي والعالـ غير المرئي .



 البدائية يكمف في سببيف : واخيراً  يمكف القوؿ اف سر قوة التربية في المجتمعات

نجاح ىذه المجتمعات في تربية صغارىا وادماجيـ في مجتمع الكبار بتعميميـ العادات  – 1

 والتقاليد .

 قدرتيا عمى اثارة تشوؽ الطفؿ لمتربية واقبالو عمييا بدافع حقيقي . – 2

  -التربية في حضارة وادي الرافديف:

ة وادي الرافديف الى فجر التاريخ اذ بدأ التدويف تمتد جذور المعرفة والتعميـ في حضار 

ألوؿ مرة في تاريخ البشرية في منتصؼ االلؼ الرابع قبؿ الميالد ، ولعب العراؽ دوراً  بارزاً  في 

نقؿ مشعؿ الحضارة الى خارج رقعتو الجغرافية عبر المراكز الحضارية في سومر واكد التي ظمت 

ف ثالثة االؼ سنة ، وقد دؿ مسح النصوص التي يمكف ثقافتيا مزدىرة عمى مدى ما يقرب م

الثالث قبؿ الميالد الى وجود مدارس رسمية في وادي الرافديف في فترة تسبؽ  لؤللؼارجاعيا 

ظيور االزمنة البابمية القديمة . كما ظيرت في عصر حمورابي مدارس لنسخ الكتب وتعميـ 

د ما بيف النيريف وغدا التعميـ نظامياً  في بالد الناشئة . وقد اسست اوؿ مدرسة في العالـ في بال

 سومر بعد اف ازدادت المدارس زيادة ممحوظة .

وفي اوائؿ القرف العشريف تـ اكتشاؼ عدد مف االلواح المدرسية كانت مادتيا تتحدث عف 

ا االدارة واالقتصاد ، كما تظير االلواح اف اعداد مف مارسوا الكتابة كانوا باألالؼ . وقد مدتن

االكتشافات اآلثارية بما يتعمؽ بالمدرسة في بابؿ القديمة ، اذ بينت اف فييا غرفاً  تحتؿ وسطيا 

مصطبات واطئة مف الحجر تسع الواحدة منيا الثنيف وثالثة واربعة طالب ، وكانت تنشر 

 مجموعة مف االلواح لممارسة الكتابة . 



يات والحيواف والنبات والالىوت وقد عرؼ العراقيوف القدماء عموـ الجغرافيا والرياض

 والتعديف وعمـ المغة فضالً  عف اآلداب .

البابميوف ىـ شعب سكنوا في جنوب حوض الرافديف ، بينما االشوريوف سكنوا في الجزء 

العموي منو . كانوا يميموف الى التديف ، اما عف المدارس فقد عرفوىا وكانت تمثؿ لدييـ ضرورة 

لؤلفراد ، كذلؾ عرفوا جدوؿ الضرب والنظاـ العشري في العد ، ونظاـ تعميـ ألنيا توفر الرفاىية 

اوجدوا نظاـ االسبوع القراءة عف طريؽ تجميع مقاطع الكممات ، كما عرفوا الفمؾ والرياضيات ، و 

ة اياـ ، والتشريع والنظاـ واشيرىا شريعة حمورابي ، ووضعوا تصنيفات ميمة عبالمؤلؼ مف س

 ية والحيوانية .لممممكتيف النبات

اما نظاـ التعميـ فقد كاف صعباً  اذ كاف عمى الطالب اف يواظب عمى دروسو يومياً  مف 

الشروؽ وحتى المغيب ، وسنيف الدراسة كانت طويمة فالطالب كاف عميو اف يالـز المدرسة منذ 

باألستاذ صباه الى اف يصبح شاباً  ، وكاف مدير المدرسة يدعى) اب المدرسة( وكاف يمقب 

احتراماً  لو وكاف ينظر اليو بعيف االجالؿ والوقار ، اما المعمـ فكاف يتمتع بمركز اجتماعي 

مرموؽ فيو اعمى مف الكاىف والضباط والوالي ويمقب بالعاّلمة او االستاذ ،اما التالميذ فكانوا 

 جتمع .يسموف انفسيـ) ابناء المدرسة( وكانوا يتمتعوف ايضاً  بمكانة محترمة في الم

توفرت لدى السومرييف والبابمييف واآلشورييف المواصفات المطموبة لذىنية ذات توجو 

عممي بشكؿ حقيقي . امتازوا قبؿ كؿ شيء بتطمعيـ الشديد لضروب المعرفة : جمع االرقاـ 

القديمة ، تأسيس متاحؼ لآلثار ، جمب انواع نادرة مف النباتات والحيوانات غير المعروفة مف 

بعيدة . كما اتصفوا بالصبر والولع بالتفاصيؿ ، وامتمكوا قوة مالحظة نفاذة ، ودرسوا مناطؽ 

الطبيعة بحماس مسجميف وموحديف كمية كبيرة مف المعمومات الخالصة اكثر مف توخي اغراضيا 



العممية . وفي اقراره بفضؿ حضارة وادي الرافديف عمى الحضارة االغريقية والحضارة المعاصرة ، 

ورج رو " بالنسبة لنا نحف ابناء القرف العشريف يجدر بنا اف نعترؼ بديننا لسكاف وادي يقوؿ ج

الرافديف القدماء . وفي الوقت الذي نقدـ فيو عمى كبح جماح الذرة ونعد انفسنا الكتشاؼ النجوـ ، 

ا نظامنا فاف مف العدؿ اف نتذكر بأننا نديف لمبابمييف بالمبادئ االساسية لرياضياتنا وفمكنا بضمني

في االرقاـ ذات القيمة المرتبية والنظاـ الستيني الذي ما نزاؿ نقسـ بواسطتو دائرتنا وساعاتنا ... 

ىناؾ ايضاً  الكثير مف االصوؿ العراقية القديمة التي يمكف تحرييا في الكتاب المقدس ... وفي 

ماـ ما تدعى ) المعجزة الواقع فاف االساتذة الكالسيكييف الذيف وقفوا مبيوريف لفترة طويمة ا

االف يدركوف كامؿ حجـ الزخـ اليائؿ لمتأثيرات الشرقية عمى النواحي المولدة  بدئوااالغريقية ( 

مف الفكر والفف واالخالؽ االغريقية . وكاف الشرؽ معتمداً  بدرجة كبيرة عمى حضارة وادي 

كية " . ورغـ تسربمو بالخرافات ، الرافديف طواؿ الجزء االكبر مف الحقبة التاريخية ما قبؿ الكالسي

تميز طب وادي الرافديف ببعض سمات العمـ االيجابي " وىو العمـ الذي انتقؿ الى االغريؽ وعّبد 

الطريؽ مع الطب المصري لمقياـ باإلصالح االبقراطي العظيـ لمطب في القرف الخامس ؽ. ـ " 

طبيقاتو العممية ، وعرفوا المعادف .انصبت جيود سكاف وادي الرافديف في مجاؿ الكيمياء عمى ت

ومعالجة المواد المعدنية وتنقيتيا ، ويميزوا بميارة ودقة تصنيعيا وتشكيؿ السبائؾ غير المألوفة 

اما في مجاؿ التاريخ فمـ يفطف القوـ لتحديد نقطة تاريخية لكتابة التاريخ عمى اساسيا كما ىو 

دي ( والتاريخ االسالمي ) اليجري ( ، بؿ كانوا قائـ حالياً  بالنسبة لمتاريخ المسيحي ) الميال

يؤرخوف السنيف حسب الحوادث الميمة ، ومف ثـ ادخؿ الكشيوف ) العصر البابمي الوسيط ( 

طريقة جديدة تستند الى تسمسؿ سني حكـ المموؾ  . واخيراً  ، ابدع اىؿ وادي الرافديف في مجاؿ 

لذلؾ ترؾ  –المعبد والقصر  –قرباً  لخدمة االلية   الفنوف والعمارة ، لكونيا احد الحقوؿ االكثر

فف وادي الرافديف اثره حتى عمى وادي النيؿ باإلضافة الى اليوناف ، كما ىو واضح في العمود 



االيوني الذي يرجع اصمو الى بالد سومر ، اذ كاف رمزاً  دينياً  في العصر الشبيو بالكتابي . 

ة " وانتشار تسميتيا الى الفف السومري ، فقد جاء ذكرىا في وترجع اصوؿ المعرفة بػ" شجرة الحيا

 عند الحديث عف خطيئة ادـ وحواء في جنة عدف  . التوراةسفر التكويف مف 

 


