
 09-01:االسبوع رقم         09- 01:حاضرة رقم الم  لوناس عبداهللا.د:اسم المؤلف
 

 
 

  البدني الریاضي نشاطالمدخل عام لتاریخ و فلسفة 

  :النشاط البدني الریاضيمفهوم 

یعتبر النشاط البدني والریاضي أحد األشكال الراقیة للظاهرة الحركیة لدى اإلنسان وهو األكثر تنظیما واألرفع من 
بأنه نشاط ذو شكل خاص وهو المنافسة المنظمة من أجل " ماتفیف"رفه األشكال األخرى للنشاط البدني ویع

، و بذلك فعمى ما یمیز النشاط الریاضي بأنه التدریب البدني بهدف "قیاس القدرات و ضمان أقصى تحدید لها
نما من أجل النشاط في حد ذاته  تحقیق أفضل نتیجة ممكنة في المنافسة ال من أجل الفرد الریاضي فقط وإ

یف طابعا اجتماعیا ضروریا وذلك ألن النشاط البدني نتاج ثقافي للطبیعة التنافسیة لإلنسان من حیث أنه وتض
 . كائن إجماعي ثقافي

أن التنافس سمة أساسیة تضفي عمى النشاط الریاضي طبعا اجتماعیا ضروریا وذلك الن " كوسوال"وتضیف   
أو نسبة إلیه، كما . نسان من حیث أنو كائن اجتماعي ثقافيالنشاط الریاضي إنتاج ثقافي للطبیعة التنافسیة لإل

أنو مؤسس أیضا عمى ویتمیز النشاط الریاضي عن بقیة ألوان النشاط البدني باالندماج البدني الخالص ، ومن 
  .دونه ال یمكن أن نعتبر أي نشاط عمى أنه نشاط ریاضي قواعد دقیقة لتنظیم المنافسة بعدالة ونزاهة

ط البدني الریاضي عن بقیة ألوان األنشطة باالندماج البدني الخاص ومن دونه ال یمكن أن نعتبر ویتمیز النشا
أي نشاط ریاضي أو ننسبه إلیه كما أنه مؤسس أیضا على قواعد دقیقة لتنظیم المنافسة بعدالة ونزاهة وهذه 

اضي یعتمد بشكل أساسي على القواعد تكونت على مدى التاریخ سواء قدیما أو حدیثا، و النشاط البدني الری
  .الطاقة البدنیة للممارسة وفي شكله الثانوي على عناصر أخرى مثل الخطط وطرق اللعب

إلى أن النشاط البدني الریاضي یمكن أن یعرف بأنه مفعم باللعب التنافسي والداخلي " كوشین وسیج" ویشیر
سابقة وتقرر النتائج في ضوء التفوق في المهارة والخارجي، المردود والعائد یتضمن أفرادا أو فرقا تشترك في م

  .البدنیة والخطط

أما فیما یخص النشاط البدني الریاضي فهو التعبیر األصح المجمل الحركات والمهارات البدنیة األكثر دقة، إذن 
ي هو تتویج للحركات واألنشطة الریاضیة التي تقوم على أساس وهدف معین مبنیا على خطط ومهارات محددة ف

  .إطار تنافسي نزیه وذلك من أجل الوصول إلى النتیجة المرغوب فیها
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إن النشاط البدني الریاضي عبارة عن مجموعة من المهارات، متعلمة من اتجاهات یمكن أن یكتسبها الفرد دون   
 سن معین یوظف ما تعلمه في تحسین نوعیة الحیاة نحو المزید من تكیف الفرد مع بیئته ومجتمعه، حیث أن

ممارسة النشاط البدني والریاضي ال تقتصر المنافع على الجانب الصحي والبدني فقط إال أنه یتم التأثیر 
االیجابي على جوانب أخرى إال وهي نفسیة واجتماعیة، العقلیة والمعرفیة، الحركیة و المهاریة، جمالي و فني 

  .وكل هذه الجوانب تشكل شخصیة الفرد شامال منسقا متكامال

    :النشاط البدني تعریف

یقصد بو المجال الكمي لحركة اإلنسان وكذلك عممیة التدریب والتنشیط و التربص في مقابل الكسل و الوىن 
م بیا والخمول، في الواقع فإن النشاط البدني في مفیومو العریض ىو تعبیر شامل لكل النشاطات البدنیة التي یقو 

ر أن ى اعتبالالنشاط البدني عماء تعبیر لام و لقد أستخدم بعض العبشكل ع ها بدنهاإلنسان، و التي یستخدم فی
الذي اعتبر  larsen یبرز ونسان إللشكال و أطوار الثقافة البدنیة ى ألوان وألالمجال الرئیسي المشتمل ع

  .خرىلألالفرعیة ا نظمةألكل ا النشاط البدني بمنزلة نظام رئیسي تتدرج ضمن

   :يضتعریف النشاط البدني و الریا

رفع األكثر تنظیما و األالحركیة لدى اإلنسان و  راهشكال الراقیة لمظألر النشاط البدني و الریاضي أحد ایعتب
و المنافسة المنظمة من ذنشاط ذو شكل خاص و  هبأن" مات فیف"شاط البدني و یعرف نخرى لأللشكال ااألمن 

التدریب البدني  هیمیز النشاط الریاضي بأنى ما لا، و بذلك فعهیاس القدرات و ضمان أقصى تحدید لأجل ق
 هأجل النشاط في حد ذاتتحقیق أفضل نتیجة ممكنة في المنافسة من أجل الفرد الریاضي فقط و نما من  حیثب

ى النشاط الریاضي طبعا اجتماعیا ضروریا و ذلك لأن التنافس سمة أساسیة تضفي ع" لكوسوا"و تضیف 
و یتمیز النشاط  .اجتماعي ثقافيكائن  هنسان من حیث أنلإلیعة التنافسیة طبلالنشاط الریاضي إنتاج ثقافي ل
 هى أنلیمكن أن نعتبر أي نشاط ع هندماج البدني الخالص ، ومن دونباإلالبدني الریاضي عن بقیة ألوان النشاط 

ى مدى التاریخ سواء قدیما أو لذه القواعد تكونت عهو  .هةنشاط ریاضي قواعد دقیقة لتنظیم المنافسة بعدالة ونزا
ى عناصر أخرى مثل لالثانوي ع لهممارس و في شكلى الطاقة البدنیة للحدیثا و النشاط الریاضي یعتمد أساسا ع

ات اهات، متعممة من اتجیار بإن النشاط البدني الریاضي عبارة عن مجموعة من الم . عبلالخطط و طرق ال
حو المزید من تكیف الفرد مع في تحسین نوعیة الحیات ن هملظف ما تعا الفرد دون سن معین یو هیمكن أن یكتسب
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 ى الجانب الصحي و البدني فقطلتقتصر المنافع ع ، حیث أن ممارسة النشاط البدني والریاضيهومجتمع هبیئت
   .یة و المعرفیةلى جوانب أخرى نفسیة و اجتماعیة، العقلیجابي عاإلیتم التأثیر  هأن لىإ

  لبدنیة و الریاضیة مفهوم التربیة ا

اختلف العلماء في تحدید معنى واحد للتربیة البدنیة وذلك الختالف أهداف النظم االجتماعیة والسیاسیة كما      
فقد  .نحو المجتمع ونمو حیاة األفراد وعالقاتها بالمجتمع الفلسفیةواختالفات النظم  األهدافیرجع لتنوع وتباین 

ربیة البدنیة بأنها جزء من التربیة العامة التي تستعمل دوافع النشاط الطبیعي الت" ناش"عرف العالم التربوي 
  .الموجود في كل شخص لتنمیته من الناحیة العضویة  و العقلیة و االنفعالیة 

حدوث  إلىأن التربة البدنیة هي ذلك الجزء من التربیة الذي یؤدي  ماكيو  ایسلنجرو  فولتمرویرى كل من   
وانب البدنیة و العقلیة واالجتماعیة و النفسیة للفرد وذلك من خالل ممارسته لألنشطة البدنیة تغیرات في الج

واكتسابه للخبرات الحركیة ، ویؤكد هذا المفهوم على أن الغایة من التربیة البدنیة هي تحقیق النمو الشامل و 
رتباط بین المفهوم و األهداف المتكامل لشخصیة الفرد من خالل االهتمام به ، و مما سبق یتضح لنا اال

المرتبطة بالتربیة البدنیة كما أن المفهوم یتأثر بفلسفة المجتمع و هو بدوره یؤثر على تحدید األهداف أو 
األغراض حتى تتماشى أهداف التربیة البدنیة مع أهداف التربیة التي تنبع من فلسفة المجتمع ، وفي العصور 

الفرد للقتال حیث كان ینظر للتربیة البدنیة على أنها وسیلة هامة  إعدادل في القدیمة كانت فلسفة التربیة تتمث
التي  المظلمةالفرد للحیاة القتالیة من خالل تحقیق لیاقة بدنیة وحركیة ، ثم بعدها جاءت أفكار العصور  إلعداد

 إلىینضر  وأصبحربیة نادت بعدم االهتمام بالجسم واعتباره خطیئة وبعدها جاء عصر النهضة وتغیرت فلسفة الت
أما في الوقت الحدیث . التربیة البدنیة على أنها وسیلة مهمة لتحقیق النمو الجسمي و العقلي و الخلقي للفرد 

ونتیجة للتطور أهداف التربیة البدنیة وفقا لتطور مفهومها و لمسایرة مفهوم وأهداف التربیة أصبحت تهتم بالنمو 
  النواحي الشامل و المتزن للفرد من جمیع 

  

  عنى تاریخ وفلسفة التربیة البدنیة والریاضیة  م

إن المقصود بتاریخ و فلسفة التربیة الریاضیة هو ذلك العلم الذي یدرس ویبحث في ما مرت به التربیة عامة   
والتربیة البدنیة خاصة منذ ظهور اإلنسان على وجه األرض حتى عصرنا هذا والكیفیة و الطریقة التي كان یفكر 
بها اإلنسان الذي عاصر كل مرحلة من مراحل التطور البشري ومنهج حیاتهم في ما یخص التربیة عامة و 
التربیة البدنیة و الریاضیة خاصة وحتى استخداماتها في كل عصر كالدفاع عن النفس و البقاء على قید الحیاة 

لف المهارات الحركیة، وما قدمته التربیة أو إلعداد جیوش قویة من خالل تربیة الشباب على القوة البدنیة و مخت
حضارة اإلنسانیة باعتبارها احد أركانها ودعائمها األساسیة الالبدنیة والریاضیة لإلنسان والمجتمعات البشریة عبر 
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الحیاة البشریة في ماضیها وحاضرها وحدة عضویة تتفاعل فیها مختلف العناصر  إنفي الخلق واإلبداع، 
مكن لإلنسان أن یتفهم حدث من اإلحداث إال إذا تفهم الحیاة كلها، كما ال یمكنه أن یدرك وتتكامل، لذلك ال ی

جزء من التاریخ إدراكا صحیحًا إال إذا فهم التاریخ البشري بكامله، والذي یشمل الحیاة البشریة الماضیة بجمیع 
  .مظاهرها االقتصادیة واالجتماعیة والدینیة والفنیة

    رئیسیة وهامه منها أمورو تحقیق الغرض من دراستها ه -

 .معرفة تاریخ التربیة البدنیة والریاضیة وأحداثها عبر العصور   -1
 .مدى استخدام واستغالل التربیة البدنیة والریاضیة لخدمة الدولة قدیمًا وحدیثاً  -2
 .إضافة إلى إجراء مقارنة شاملة لهذه الظاهرة الحضاریة في المجتمعات المختلفة  -3
صیغ جدیدة مبنیة على أسس علمیة وعملیة مستمدة من تجارب وخبرات  إیجادطالب من كما تمكن ال -4

 .األخرىالشعوب 
 .العمل على تطویر المستوى العلمي للتربیة الریاضیة والبدنیة والصحیة والترویح  -5
وحتى  إلى ارتباط التربیة البدنیة والریاضیة بالتاریخ اإلنساني منذ عصور مقابل التاریخ باإلضافةهذا   -6

 .الوقت الحاضر لدى مختلف األقوام والشعوب 
على صعید دراسة تاریخ الحركات  أماكبیرة، وذلك الن التاریخ أصبح علمًا قائمًا بذاته،  أهمیةلدراسة التاریخ   

في الوقوف  وتساعدهتلقي الضوء للدارس والباحث  فإنهاالریاضیة العالمیة، قدیمًا وحدیثًا ماضیها وحاضرها، 
تحكم العالم بأسره یوم كان  أنالتي استطاعت  واألمممدى التطور الحضاري والتقدم الذي مرة به الشعوب على 

  .عمار والتقدم والرقي البناء واإل أركانلكیان الدولة وركنًا من  أساسایعتمد التربیة البدنیة والعسكریة  اإلنسان
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  التربیة البدنیة في المجتمع البدائي

لم تكن التربیة البدنیة في المجتمعات البدائیة لها برنامج منظم بحد ذاته أو تزاول في أوقات معینة إذا إن    
الرجل البدائي لم یكن بحاجة إلى وقت لیخصصه لممارسة الریاضة أو األنشطة البدنیة حیث أنها تشكل الجزء 

ان الیومیة من خالل سعیه من اجل الحصول على قوته الیومي أو حمایة نفسه من البیئة األكبر من حیاة اإلنس
المعادیة ، لهذا نجدة ذو جسم قوي وعضالت كبیرة وأجهزة عضویة سلیمة، تهدف التربیة البدنیة في المجتمع 

البدائي لم یهتم ویعرف  البدائي إن یتعلم كیف یبقى حیًا، فالطفل یتعلم أوال قواعد السالمة والمعروف باإلنسان
سوى االهتمام بحاضرة الملي بالمخاطر وان یوفر لنفسه المأكل والمشرب والكساء والدفاع عن النفس وكان 
اإلیمان بالعشیرة هو الهدف الثاني من أهداف التربیة البدنیة فالبد إن یرعى اإللهة العشیرة وكان مهما إن یتعلم 

  .سها ولیس حمایتها فقط كل طفل كیف یؤمن بهذه اإللهة ویقد
  

 
ند معظم الدول واألمم والشعوب بالرغم من اختالف قد دخلت التربیة البدنیة في حیاة اإلنسان قدیمًا وحدیثًا عو 

ثقافاتها ، لكونها تلعب دورًا في حیاتهم بشكل مباشر أو غیر مباشر ، ولهذا تغیرت أغراض التربیة الریاضیة 
فنجدها قدیمًا عند المجتمعات البدائیة وثیقة االرتباط بالدین ، والطقوس الدینیة ، إلى درجة انه حتى العاب الكره 

والعدید من األلعاب كانت محاكاة لبعض األعمال . بسیطة كانت لها دالالت معینة عند القبیلة التي تلعبها ال
الحیویة كبذر الحبوب او جمع المحصول ، او صورة لألعمال السحریة وتمارس هذه األلعاب لحث المزروعات 

  . على النمو او لجعل المحصول وفیراً 

تنظم على نطاق محلي ولم یكن لها شان بتحسین سرعة اإلنسان وقوته ورفع ومع ذلك فقد كانت هذه األلعاب 
مستواه بل ان كسب العیش والرغبة في ممارسة حیاة أفضل كانت أحدى الدوافع لممارسة األنشطة الریاضیة 

رات فت  التي كانت جزء من نظام الحیاة الیومیة لإلنسان البدائي ، لهذا لم یكن هناك برامج منظمة وال توجد
مخصصة لممارستها ، بل كان التركیز یتم في البحث عن الطعام ومواجهة الطبیعة والبیئة من اجل البقاء على 

فاألجسام القویة واألجهزة العضویة السلیمة كانت هي القاعدة بین الشعوب البدائیة ، وكان اإلنسان . قید الحیاة 
ل على طعامه ، وفي أقامة مأوى یقیه من األعداء یحصل على كفایته من النشاط ألبدني في محاولته الحصو 

 .والحیوانات ومن البیئة ألمعادیه له 
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وبما أن اإلنسان بطبیعته یمیل إلى ممارسة األنشطة الحركیة من لعب اوعمل سواء أراد ام لم یرد ، لهذا نجد       
وان هناك میوًال معینة في اإلنسان یرجع إلیها . ة والضرورة أن الدافع النفسي لالشتراك فیها یتصف بالحاج

  .السبب في ممارسة األنشطة الریاضیة ، التي یكون الدافع ألیها داخلیًا غرضه ألمتعه واالستجمام 

  
  

  :مرّ اإلنسان البدائي بثالث مراحل هي
  .المرحلة األولى العصر الحجري القدیم -1
  .المرحلة العصر الحجري الوسیط -2
  .المرحلة الثالثة العصر الحدیث -3

  لهذا تمیزت بثالث ممیزات رئیسیة وهي 

  :لبدنیة الكفایة ا -1

لعبت الكفایة البدنیة دورًا أساسیا في بقاء اإلنسان الن الركیزة األساسیة التي اعتمد علیها في مواجهة    
األخطار الطبیعیة واالعتداء وكذلك كان بقاء العشیرة یعتمد على تمتع أعضائها بصفات بدنیة كالقوة والرشاقة 

المصاعب لذا كانت القبیلة تشجع على االهتمام بالكفایة البدنیة  والسرعة واللیاقة، والمطاولة والصالبة، لمجابهة
  .باعتبارها وسیلة لزیادة الضمان في فرصة البقاء

 ): الشعور باالنتماء الى الجماعة( التماسك االجتماعي  -2

میة  إن التمسك االجتماعي ضرورة قصوى لإلنسان البدائي وقد ساعدت التربیة البدنیة على خلق الفرصة للتن 
والوعي االجتماعي وتقویته ولقد أصبح النشاط البدني بعد ذلك وسیلة لتعلیم األطفال والفتیان تقالید العشیرة 
وكانت الرقصات العشائریة والحركات الجماعیة وأهداف األلعاب بمثابة أداة استغلها قادة القبیلة بمهارة لتنمیة 

  .الروح الجماعیة 
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 :الترویح  -3

البدائي خالل مطاردة الحیوانات والتي زاولها یومیًا ألجل الحصول على غذائه ، لم یعرف  عرفه اإلنسان  
المجتمع البدائي المدرسة النظامیة بمفهومها الحالي وكان الوالدان یقومان بتربیة األطفال وعلى الطفل أن یقلد 

أي من المهارات الحركیة التي والده في رمي الحراب والرماح وكانت الظروف هي التي تحكم في تعلیم الطفل 
 .التي البد من أن یحصل علیها ویطورها) أي عنصر من عناصر اللیاقة البدنیة ( یحتاجها 
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  تاریخ التربیة البدنیة و الریاضیة في العصور القدیمة 

  في مصر القدیمة 

تعتبر الحضارة المصریة القدیمة من أقدم الحضارات البشریة وأكثرها تأثیرا حیث كانت تسمى بالحضارة      
شاهدة  الفرعونیة وكانت متطورة ومتمیزة عن باقي الحضارات في عصرها و الدلیل على ذلك اآلثار التي تبقى

علیها إلى غایة یومنا هذا حیث تمیزت بحیاة اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة خاصة بها حیث تشهد اآلثار على 
اهتمام المصریین القدامى بالنشاط البدني و التربیة من خالل البدن من خالل قیام المصریین القدامى من 

المنافسات والمباریات للترویح عن النفس كما ممارسة العدید من أوجه النشاط البدني الریاضي فكانت تمارس 
أثبتت دراسات اآلثار أنهم كانوا مولعین بالصید و القنص باستعمال الرمح والقوس و السهم كما عمد المصریون 
القدامى الى صید الحیوانات حیة وذلك بأسرها و االحتفاظ لها كالغزالن و السباع باإلضافة إلى حیوانات كان یتم 

  . من األمم المجاورة من أجل الترفیه استقدامها 

  
كما وجدت دالئل قویة على  ، الریاضیة كالمصارعة و المبارزة كما عرف المصریون القدامى المنازالت

ممارستهم استخدام الكرة و وجود رسومات تشبه ممارسة ریاضة الهوكي كما مارس األطفال ما یشبه ریاضة 
الجمباز المعروفة فضال عن ممارستهم للرقص و السباحة في نهر النیل ، كما أنه ركبوا الخیل و استخدموها في 

و السلم كذلك الحال في الریاضة و بالذات في الصید كما أنهم عرفوا العدید من األنشطة البدنیة و الحرب 
 .الریاضیة 

كان مناخ البالد مثالیًا لقضاء معظم الیوم في الهواء الطلق وفضل ذلك ممارسة الریاضة البدنیة ، ولكن دون أن 
ا ا العالقة بین النشاط و . یكون لدیك تصور لكونها ریاضة كما هي متصورة حالیً مع ذلك ، فهم یعرفون تمامً

 .البدني وقوة العضالت الجیدة

 والتدریب العسكریة والمصارعة الخارجیة األلعاب من القدیمة مصر في الریاضة تألفت في األساس ،
كما . الجودوفي بعض المواقع األثریة تم العثور على مقابر بها صور تمثل فنون قتالیة تشبه الكاراتیه و . القتالي

تم العثور على تمثیل تصویري في مقبرة الجریف حیث یظهر عدة أشخاص في وضع قتالي كما لو كانت مباراة 
 .مالكمة
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األمر یتعلق بالسباقات الصغیرة  كان. القوى ألعاب هي القدیمة مصر في تمارس كانت التي األخرى الریاضة
ا من األنشطة الشائعة جًدا  كان الجري. من نقطة إلى أخرى لمعرفة من كان أسرع أو السباحة بالخارج كثیرً

 .بالنسبة لهم

 هناك. األفیال أو األسود أو النهر أفراس صید هو المصریون یمارسه متفرقة طبیعة ذو آخر ریاضي نشاط
ا في یوم واحد وأن أمنحتب الثاني تمكن من  90قصص تقول أن الفرعون أمنحتب الثالث جاء لیصطاد  ثورً

فیما یتعلق بالناس ، فقد قاموا أیًضا بالصید ولكنها كانت . درع نحاسي بإطالق خمسة سهام بنفس القوساختراق 
  .لعبة صغیرة مثل صید البط في النهر

 

ا 40منذ آالف السنین ، لم یكن العمر المتوقع طویًال جًدا ولم یتجاوز في مصر  هذا هو السبب في أن . عامً
ا جًدا ویمیلون إلى النشاط البدني  .األشخاص الذین یمارسون الریاضة كانوا صغارً

لم تكن أنشطة  لكنها كانت المرأة المصریة القدیمة تمارس الریاضة قد تعتقد خالف ذلك ، على الرغم من أنك
ا بارًزا في المآدب . تتعلق بالسباقات أو القوة أو الماء بل باأللعاب البهلوانیة والتلویة والرقص أي لعبت النساء دورً

ا الیوم یمكن. الخاصة واالحتفاالت الدینیة كراقصات وألعاب بهلوانیة ً ا مشابه نا القول أن هؤالء النساء فعلن شیئً
 .للجمباز اإلیقاعي

من خالل  .لم یتم تصور الریاضة في مصر كمشهد على عكس الشعوب األخرى مثل الرومان أو الیونانیین ،
الصور والتمثیالت التي تم العثور علیها في الحفریات األثریة ، لم یكن من الممكن العثور على إشارات إلى 

 .أماكن كبیرة أو سیناریوهات تتعلق بالعروض الریاضیة الكبیرة

ن في تنافس المصریو  هذا یعني أنه في مصر القدیمة لم یكن هناك شيء اسمه األلعاب األولمبیة بل باألحرى
 .لم یكن هناك حتى جمهور .المجال الخاص وفعلوا ذلك لمجرد التسلیة
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ومع ذلك ، على سبیل االستثناء ، كان هناك مهرجان مارسه الفراعنة ویمكن أن یرتبط بطریقة ما بحدث 
ا بسبب . ریاضي أقیم هذا المهرجان عندما كان الملوك یحكمون لمدة ثالثة عقود ، لذلك كان احتفاًال نادرً

 .العمر المتوقع للسكان في ذلك الوقتانخفاض متوسط 

في ذكرى العید هذه للسنوات الثالثین من حكم الفرعون ، كان على الملك أن یسافر في سیاج مربع في نوع من و 
ا ولدیه الحیویة الكافیة لمواصلة حكم بلد  .الطقوس العرقیة التي كان هدفها إظهار شعبه أنه ال یزال شابً

ا من الحكم وكل ثالث سنوات بعد ذلك 30ال بأول مهرجان من نوعه بعد تم االحتف على سبیل المثال ، . عامً
ا ، لذلك كان لدیه متسع من الوقت للقیام  قال إن الفرعون رمسیس الثاني مات مع أكثر من تسعین عامً ُ ی

  .بمهرجانات مختلفة ، وكان ذلك استثناًء في ذلك الوقت

 

أمنحتب الثاني الذي  عاش الفرعون رمسیس الثاني طویال جدا وشارك في العدید من المهرجانات ولكن كان ذلك
 .ن الناحیة الجمالیة أو المادیة، مكان یعتبر النموذج األولي للملك الریاضي

كان نهر النیل هو الطریق السریع الرئیسي في البالد في ذلك الوقت ، حیث كانت تنقل البضائع وینتقل الناس 
 .لهذا ، تم استخدام قوارب التجدیف واإلبحار ، لذلك كان المصریون جیًدا في هذا التخصص. من خاللها

بعض المسابقات الخاصة ، إما عن طریق القوارب أو السباحة ، لكنهم لم لهذا السبب في النیل یمكنهم تنظیم 
 .یكونوا بطوالت مع الجمهور حیث تم تكریم الفائز

في النیل كانت هناك أیًضا بعض المسابقات ذات الطبیعة  فیما یتعلق بالصید ، یتم االحتفاظ بوثائق توضح ذلك
ا على اللحاق أكثر  ..الخاصة لمعرفة من كان قادرً

ا ولكن من الغریب أنها لم تكن للریاضة ألنه ،  في مصر القدیمة ، كانت هناك آلهة لجمیع مجاالت الحیاة تقریبً
ا ، لم تكن الریاضة في ذلك الوقت تصور كما نفعل الیوم  .كما أشرت سابقً
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التي تحمل أي أن اآللهة . إال أن المصریین إذا عبدوا اآللهة على شكل حیوانات لما ینسب إلیهم من صفات
جسد طائر كانت موضع إعجاب بسبب خفة حركتها وقدرتها على الطیران ، في حین أن اآللهة التي لها شكل 

 .ثور تم صنعها بالقوة التي تمتلكها هذه المخلوقات ، كما یحدث مع الحیوانات األخرى مثل التماسیح

 .نت الریاضة بامتیاز في ذلك الوقتكما نظم المصریون سباقات العربات وكذلك مسابقات الرمایة التي كا

  : البعد التربوي للریاضة في مصر القدیمة 

ذكر المؤرخون أن المدرسة في مصر كانت تسمى بیت التعلیم ومنهاج الدراسة یشتمل على الدین و آداب   
ظمة تمارس السلوك و القراءة و الكتابة و السباحة و الریاضة البدنیة ، كما ذكروا أنه كانت هناك ساعات منت

  .فیها بقیة أنواع الریاضة كفنون القتال و النزال و المبارزة 

  : البعد االجتماعي 

كانت الریاضة أداة للتعلم أنشطة العمل الیومي فتطویر بعض النظم و المؤسسات االجتماعیة أثر تأثیرا   
  .واضحا في أنماط األنشطة البدنیة التي یشترك فیها الناس بمختلف طبقاتهم 

  :  بعد الحربي ال

باعتبار أن الجیش هو طبقة متمیزة في المجتمع اكتسب الرجال المهارات البدنیة التي تعدهم لخوض المعارك   
و الحروب ولقد سجلت اآلثار كل أنواع التدریبات المرتبطة بذلك العصر و التي من شأنها إعداد الجنود ، 

  الخ .....وس و الرمح استخدام األسلحة و أدوات القتال مثل السیف و الق
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  التربیة البدنیة في الهند القدیمة
سیطرة المناخ الفلسفي البدني على كافة ألوان النشاط، حیث یؤمن الهنود الدیانة الیهودیة والهندوسیة،      

فتعالیم هذه الدیانات تتضمن أمور مناهضة للنشاط البدني و الریاضي ، لذلك فقد اهتم الهنود  القدامى 
  .إلیمان بالذات، اآللهة وفق األدیان بنشأة و تربیة أبنائهم على ا

ومع ذلك فان التراث الهندي یشتمل على قواعد بدنیة ، وعلى ألوان عدیدة من الرقص أبرزها الرقص 
ا كجزء من الشعائر الدینیة فكان األفراد یتدربون على بوذالطقوسي، كما مارس حكام الهند بعض العاب 

هم و المبارزة و صید الحیوانات ، وعرف الهنود بریاضة الیوقا بعض الفنون الحربیة كالرمي بالقوس و الس
وهي حسبهم اتحاد الروح اإلنسانیة باآللة من خالل ربط الجسم و الحس و العقل في إطار واحد لخدمة 
العقیدة و الیوقا في نظرهم الجسم هو شيء مادي یجب السیطرة علیه مع االحتفاظ به في حاله صحیة جیدة 

رقي بالروح كما أنها تعمل على استطالة عضالت اإلنسان ومرونة مفاصله فضال عن و ذلك بغرض ال
  .تنظیم عملیة التنفس بطریقة  محكمة 

كما مارس الهنود عدة أنواع من الریاضات ذات أصول فلكلوریا أي تقلیدیة كریاضة سباق المحاریث   
لغرض دیني في شكل طقوس دینیة وسباق العربات و المصارعة ، كما مورس النشاط البدني الریاضي 

  .وللتقرب من اآللهة كما مورس لغرض عسكري وعدد من األغراض األخرى

في الهند القدیمة تشبه الصین في كثیر من النواحي ، وبالرغم من النواهي التي كانت من تعالیم بوذا باالمتناع 
ست ألعاب مثل الرشاقة وركوب الخیل عن ممارسة األلعاب والتمتع بالنشاط البدني توجد أدلة على أنها مار 

فرید من نوعه یشمل ) الیوجا(واألفیال التي هي من میزاتها إلى الوقت الحالي ، والمصارعة الرقص وكان نظام 
 84تمرینات القوام والتنفس المنظم ، وكان على كل من یرغب ممارسة هذا النظام أن یتبع برنامجا یشمل على 

  . "اتحاد روح اإلنسان باآللهة"ة الیوجا تعني وضعا مختلفا للقوام ، وكلم

ط بها، و یؤمن الهنود بالبوذیة سیطر المناخ الفلسفي الدیني على الهند القدیمة وعلى كافة ألوان النشا
الهندوسیة، وكما تعلم فإن هذه العقائد تتضمن تعالیم مناهضة للنشاط البدني والریاضي، و مع ذلك فإن التراث و 

لى قواعد بدنیة، وعلى ألوان عدیدة من الرقص أبرزها الرقص الطقوسي، و لقد أفادت البحوث الهندي یشتمل ع
التسلیة كجزء من حیاتهم في الحضارات اختراع  األثریة أن الهنود قد عرفوا بعض ألوان الریاضة على سبیل

ارزة و من المعروف أن القدیمة، مثل األلعاب واألكروبات و المالكمة و ركوب الخیل و السباحة والمب. هندي
السیوف ولقد ورد عن بوذا حكیم الهند و أكبر رموزها الدینیة أنه نهى عن ممارسة التمرینات واأللعاب، ومع ذلك 

 ( البدنیة، مازال یمارس حتى اآلن سواء في الهند أو خارجها هو نظام للتمرینات نجد في الهند نظاما قدیما
(yoga یندمج الفرد في منظومة تمرینات ذات أوضاع مقننة للغیة لقوام اإلنسان و تعمل على استطالة  حیث
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ینظم  شدید عملیة التنفس إلى درجة ال تصدق، ویتم من خالل تركیز عضالته و مرنة مفاصله فضال عن تنظیم
وتذكر بعض  .سمالعالقة بین الجسم والعقل، بهدف إضفاء مزید من سیطرة العقل على مختلف أجزاء الج

المراجع أن هناك أدلة على ممارسة الهنود القدماء أللوان عدیدة من الریاضة ذات أول فلكلوریة مثل سباق 
  .المحاریث والعربات التي تجرها الخیل، كما مارسوا المصارعة

اك م استوطن الهند فرع من فروع العنصر اآلري بعد أن هزم الشعوب األصلیة هن.ومنذ األلف الثاني ق
  .و التي كانت تنتمي إلى العنصر اآلري األوربي

  :تمیز المجتمع الهندي بصفتین
  .الروح الطبقیة من الوجهة االجتماعیة .1
  .مذهب الحلول من الوجهة الدینیة .2

  - :من الناحیة الطبقیة انقسمت الهند إلى أربع طبقات هن كاألتي
  .طبقة البراهماتیین أو الكهان وشملت المعلمون و المشرعون .1
  ).المحاربین( طبقة الكشاتریا .2
  )الصناع(طبقة الفایزا  .3
  )العبید( طبقة السودرا .4

  .عند الهنود) البراهاما(من الوجهة الدینیة عملوا على كبت الشخصیة الفردیة و االمتزاج مع مبادئ 
  :التربیة البدنیة الهنود  قدیما  لماذا یهمل -1

  ).بوذا(تعالیم كانت فلسفتهم الدینیة ال تقر النشاط البدني حسب  .1
  .ضرورة االمتناع عن ممارسة األلعاب أو التمتع ببعض اللهو و النشاط االجتماعي .2
  .تعارض مبدأ إنكار الذات و التقشف مع االهتمام بالبدن و الصحة .3
  .كان لمناخ الهند الحار تأثیر سلبي اتجاه اإلعداد البدني .4
  .نت تشجع األعداد البدنيلم یعرف عن الشعب الهندي سمات النزعة العسكریة التي كا .5

  
  :أغراض التربیة البدنیة في الهند-2

زاول الهنود التمرینات البدنیة للغرض العسكري وفق متطلبات األسلحة المتوفرة، شمل التدریب العسكري  .1
رمي السهام من األرض أو من ظهر الحصان و الفیل، إذ تمیز أهل الشمال بالفروسیة أما الجنوبیون 

  .الفیلة، و استخدموها في الحرببرعوا في ركوب 
  .ساهمت بأعداد الراقصات في لغرض التعبیر الدیني في المعابد و لغرض التسلیة .2
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زاول بعض طبقات المجتمع الهندي العاب كرمي النرد و قذف الكرة و مسابقة المحاریث و العاب  .3
  .الرشاقة و المصارعة و المالكمة
) الیوجا( قل في أطار واحد سمي رمي إلى ربط الجسم و الحس و العإتباع نظام للتربیة البدنیة و العقلیة ی

هو نظام یعتمد على إیجاد ارتباط ما بین النواحي البدنیة و الذهنیة و الروحیة و تمارینه تشمل الكثیر من و 
  .الحركات الخفیفة الشكلیة التي تعتمد على الرأس و الذراعین و الساقین

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 09-01:االسبوع رقم         09- 01:حاضرة رقم الم  لوناس عبداهللا.د:اسم المؤلف
 

 
 

  التربیة البدنیة و الریاضیة في بالد فارس
إن الشعب الفارسي من الشعوب المحاربة فقد مرت علیه عدة حروب و غزوات انعكس ذلك على كافة     

مظاهر الحیاة في فارس ، و لذا فقد كان الهدف الرئیسي للتربیة الفارسیة هو إعداد أبنائها لخوض المعارك 
سیع نفوذ و سلطان إمبراطوریتهم ، ولذلك فقد اهتمت فارس بممارسة و الحروب دفاعا عن بالدهم و تو 

أبنائها ألوجه األنشطة البدنیة ، بغرض إعدادهم للحرب و القتال و یقال إن الفرس هم الحضارة الشرقیة 
 األولى التي وضعت نظاما خاصا للتربیة البدنیة ، كما مارسوا ألوانا من الریاضة المتصلة بالمهارات الحربیة

  .كالرمایة بالقوس و السهم و المصارعة و ركوب الخیل و الجري و الصید البحري 
فكان النظام التربوي في فارس یعتبر األوالد من سن السادسة ملكا للدولة حیث كانوا یتلقون التدریبات   

خدمة العسكریة البدنیة و القتالیة من سن الخامسة عشرة ، ثم یلتحقون بحیاة الجندیة ویستمرون في تأدیة ال
حتى سن الخمسین ، ودولة فارس هي الوحیدة من بین دول الشرق األوسط القدیم التي أرست نظاما تعلیمیا 
وتربویا یعتمد على النشاط البدني و األلعاب الریاضیة العتقادها ألهمیة اللیاقة البدنیة كوسیلة إلعداد جیش 

عوب األجنبیة المحیطة بهم و السیطرة علیها ، األمر ناجح وهذا كله لتحقیق مطامعهم التوسعیة وغزو الش
الذي یتطلب تدریبا بدنیا ألفراد الجیش یقوم على أساس سلیم و قوي ، كما كانت تربیة أبناء الطبقة 
األرستقراطیة تعتمد غلى التدریب البدني العسكري التكتیكي أي تدریبهم للقتال في المیدان كجنود وكقادة 

  .عسكریین 

  
م في المنطقة الواقعة ما بین بحر قزوین والخلیج .الفرس من اآلریین الذین استقروا في القرن الثامن قو 

م، و بعده أقوام .ق331اها السكندر المقدوني عام العربي، وأنشأت فیها إمبراطوریة دامت لعدة قرون ثم غز 
  .آخرون حتى فتحها العرب في القرن السابع للمیالد

  :أهداف التربیة - 1
  .انحصر الهدف األساسي للتربیة في تحقیق االستقرار االجتماعي عن طریق حمایة نظام الحكم .1
  .األخرى إعداد الفرد بدنیا للغرض العسكري للتوسع و فرض السیطرة على الدول .2
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تحملت العائلة مسؤولیة أبنائها منذ السنة األولى حتى بلوغه السن السابعة من العمر، إذ یصبح تحت  .3
 .إشراف الدولة

 :مراحل التربیة البدنیة في بالد فارس
احتلت التربیة البدنیة المكانة األولى في النظام التربوي الفارسي تحت إشراف مدربین من الطبقة العلیا و جرت 

  .تدریبات في الفناء الملكي أو في الساحات العامة، وفق برنامج اعد من قبل الدولةال
  .یبدأ التدریب مع بلوغ الطفل السابعة من عمره و حتى إحالته على التقاعد .1
  :مراحل و هي كاألتي 3قسم التدریب إلى  .2
  .یتعلم فیها األسس األصولیة للتدریب البدني و العسكري 15-7من  -أ 
  .قاتال یخدم في صفوف الجیشیعد م 50 -15من  - ب 
  .و إحالته على التقاعد یكلف بمهمة التدریب 50بعد إكماله   -ج 

ركوب الخیل و استخدام القوس و النشاب و قول الصدق (  20 - 5شملت مرحلة اإلعداد من سن  - 3
  ).و الركض و رمي الحجارة بالمقالع و رمي الرمح و المشي لمسافات طویلة

لصبغة الحربیة الى درجة جعلتة یستولي على الكثیر من المناطق المحیطه به لیكون نشأ الشعب الفارسي على او 
وقد المت بفارس بعد ذلك نكبات وهزائم حطمت عظمتهم على ید االسكندر . االمبراطوریة الفارسیة العظیمة 

د خالق للجمیع ومع ان الفرس اعتقدوا بوجود اله واح) م . ق  331(االكبر الذي اخضع تلك البالد لحكمه عام 
وقد اتخذوا من . اال انهم امنوا بحتمیة الحرب الى جانب النواحي الخلقیة والروحیة التي امتازت بها دیانتهم 

لطبقة الحربیة وسیلة للمحافظة على المؤسسات والمنظمات الحكومیة حتى تصبح هیئات لها فاعلیتها في تدریب ا
ولما كان الجیش هو االداة الوحیدة لتحقیق مطامعهم لغزو الشعوب . المحافظة على قوة البالد وتوسیعها 

وبینما اعتبر العلماء , االول فقد حظي التدریب البدني للشباب باالهتمام  ،المحیطة بهم والسیطرة علیها 
حسب روایة  ،اشتمل الطابع الریاضي العام المتبع  ،الروحیون في الهند التدریب البدني عارا مشینا یلحق بهم 

وذلك في المرحلة من  ،واستخدام القوس والنشاب وقول الدق  ،ركوب الخیل : هیردوت على ثالث مراحل هي 
باب یبدأون تمریناتهم قبل شروق الشمس بممارسة الجري ورمي الحجارة سن الخامسة وحتى العشرین وكان الش

كما كانوا یدربون على . بالمقالع ورمي الرمح وكانوا یتحملون اقصى درجات الحرارة والمشي لمسافات طویلة 
ل عنها والتدریب على ركوب الخیل والنزو  ،والنوم في العراء  ،عبور االنهار دون تبتل االسلحة التي یحملونها 

وهذا البرنامج القاسي الذي كان یعطي الشباب الفارسي لعرض االداء والسیطرة على بالد . بأقصى سرعة 
االخرین المجاورین لهم كان یعتمد على قدرة لیاقتهم البدنیة في الوصول لهذه االهداف العدائیة لذا كان الفرس 

هذه التعالیم لم تكن فقط في المجال  ،براطوریتهم یستخدمون النشاط البدني جزءا هاما من سیاستهم لتوسیع ام
حیث كان االوالد ابتداء من  ،النظري بل كان الشباب الفارسي یشارك میدانیا في تطبیق الدراسة النظریة التحلیلة 

وهذا اول  ،اعد في الخدمة العسكریة قتمرون في خدمتهم حتى بلوغ سن التسن السابعة یعتبرون ملكا للدولة ویس
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بعد ذلك  ،معروف في التاریخ على سیطرة الحكومة على التربیة وتوجیهها في سبیل عظمة الدولة ومجدها  مثال
   .كان االوالد یتلقون المباديء االساسیة للتدریب العسكري والبدني كي یتمكن من القیام بواجباته الحربیة

هي لعبة جماعیة تقلیدیة لها تاریخ ألكثر من  Chogan بولو أو :عندهم العدید من الریاضات كـعرفت  وقد
عام في إیران وكانت أفضل لعبة معروفة ومفضلة في المالعب الملكیة وبالنسبة لألشخاص العادیین  2000

 .ولدت في إیران

 التدریب البدني والفلسفة والروحانیة ، وتسمى الریاضة التقلیدیة األخرى هي فنون قتالیة قدیمة تجمع بین
Varzesh-e Pahlavani تعود أصول هذه الریاضة إلى العصر المیثراكي. وهي ممارسة ریاضیة قدیمة جًدا .

من خالل هذا االنضباط یصل الجسد والعقل إلى حالة كاملة من الصحة البدنیة والعقلیة ؛ تكیف هذا النظام 
تنتمي الحركات واإلیماءات الطقسیة التي تمارس في : لوقت مع روحانیة اإلسالمالریاضي القدیم بمرور ا

. االحتفال إلى الحیاة الیومیة لألبطال الفارسیین القدماء الذین أولى المجتمع قوتهم وشجاعتهم الروحیة قیمة كبیرة
 .كانوا حماة الوطن واألرض

على مستوى أقل من الطابق األرضي ، والذي یمكن الوصول إلیه من  (Casa della Forza) تم بناء الزرخانة
یكمن المعنى الرمزي لهذه العادة في التواضع العمیق الذي یضع به المصارعون . خالل العدید من الخطوات

   .أنفسهم أمام اإلنسانیة

النضال اإلیقاع الذي یصاحب  موسیقى یتم مسحها من قبل واحد (الزرخانة) "ا دیال فورزاكاس"دخولهم إلى 
باستمرار ، والذي یتغذى بالتالي على أرقى األغاني والنصوص الشعریة الصوفیة وهناك ریاضة تقلیدیة أخرى 

  .الروماني- ذات شعبیة خاصة هي النضال الیوناني
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  التربیة البدنیة و الریاضیة في الصین القدیمة
تعتبر الحضارة الصینیة من أقدم الحضارات البشریة التي احتفظت بحالها الحضاري دون أن تتغیر آلالف       

السنین أي كانت تهدف إلى المحافظة على المثل العلیا القدیمة أي بعبارة أخرى أعداد الفرد لیكون مؤهًال للعمل 
ف الحكومیة ویتصف بالفضیلة والثقافة والتمسك بالتقالید القدیمة وهكذا أمتد التاریخ الصیني لقرون في الوظائ

عدیدة والتربیة كانت تركز على التراث الماضي أكثر من الحاضر أو المستقبل باستثناء الفترة الواقعة بین 
  .م، حیث كانت التربیة العامة تنمیة الجسم والعقل للطفل.ق 249 – 1122

من أقدم الحضارات الشرقیة آلسیا التي امتدت على مساحات شاسعة والتي   الحضارة الصینیة  تعتیرو 
تمیزت بالتكافل األسري، تقدیس االرواح والشیوخ كما تمیزت بسلمیتها في التعامل مع جاراتها من الحضارات 

 .األخرى

 
عیسى "على مدى سنوات طویلة قبل میالد   الصین إن هذا الترابط األسري أدى إلى ظهور سالالت تحكم

خ وحتى األسر الحاكمة أدى الى بروز الحاجة الى وحتى بعده، كما أن اختالف التضاریس والمنا"علیه السالم 
و حتى آلداء بعض الطقوس الروحانیة التي    مزاولة بعض الحركات والنشاطات من أجل مواجهة الطبیعة

 .  جسدت بذلك طبیعة أفكارهم ومعتقداتهم
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  :لهذا فقد تمیزت التربیة في الصین بمایلي

وتهدف إلى أن تجمع في الفرد روح الماضي، وتنشئته على عادات كانت التربیة تتصف بروح المحافظة   - 1
 .فكریة وعلمیة كالعادات الماضیة مما أدى لالحتفاظ بها آلالف  السنین

 .كانت الحیاة الرتیبة والجمود هي الصفات التي تمیز بها الشعب الصیني منذ أكثر من ثالثة آالف سنة  - 2

منحصرًا في اإلبقاء على كیان الدولة من خالل تدریب الفرد على  أن الغرض الرئیسي للتربیة في الصین - 3
الواجبات التقلیدیة التي تساعد على المحافظة على التراث الماضي فقط دون االلتفاف الى الحاضر أو المستقبل 

. 

اعد الصین كانت تتبع سیاسة انعزالیة، وال ترغب في أقامة صالت وعالقات مع الدول المجاورة لها مما س - 4
 .على الحیاة االنعزالیة طبیعة األرض وتضاریسها

بناء سور الصین العظیم زاد األمر سوء في االنعزال والتي أخرت الكثیر من النواحي في حیاة الصین  - 5
 .القدیمة منها التربیة البدنیة 

رت على التربیة البدنیة إضافة إلى ذلك كانت عبادة األسالف التي تعتبر جزءًا هامًا من حیاتهم الدینیة قد أث - 6
ألن أهمیة الجسم وحریة الفرد في الصین مما یتعارض مع التعالیم التي كانت سائدة في تلك الفترة الن معتقداتهم 

 .قد اتجهت إلى إضعاف الوعي الصحي 

و التربیة البدنیة أخذت الصیغة العلمیة المتزنة فاتجهت إلى العنایة بالعقل والجسم للطفل في مرحلة ش - 7
 ).م .ق 249 -1122( دنیاشتي 

كانت اختبارات الموظف الحكومي في فترة حكم تشو یتم على أساس لیاقته البدنیة ومقدرته ومهاراته في  - 8
 .اللعب على اآللة الموسیقیة والرمایة بالقوس وركوب الخیل إضافة إلى القراءة والكتابة

یف ل رفع األثقال وشد القوس والرمي واستخدام الساختبارات الخدمة العسكریة تشمل تمرینات بدنیة مث - 9
 .القدم  ةوالمصارعة والمالكمة وكذلك كر 

 .مارس الصینیین األلعاب المائیة كالسباحة والتجدیف إضافة إلى شد الحبل والكرة الطائرة  -10

حالة  م، التي غرضها حفظ الجسم في.ق 2698عرف الصینیین التمارین العالجیة وكان ذلك في عام  -11
 .عضویة الئقة حیث كانوا یعتقدون بان اإلمراض تنتج بسبب عدم قیام األجهزة الداخلیة بوظیفتها
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12-  ، كان الرقص یحتل جانبًا رئیسیًا ضمن المهارات األساسیة للشباب وكان الرقص الصیني ذو طابعًا دینیًا
، دفاعیًا   .  وهجومیًا

 
 

 : الحقبة التاریخیة للحركة الریاضیة في الصین القدیمة
  هان الغربیة أسرةقبل عهد: 

ظهرت في الصین أكثر  األنشطة الحركیة  على أن الصحة وبناء لقد ساهمت بعض اآلثار الثقافیة القدیمة دلیل  
  ).قبل المیالد 771-1066(سنة مضت وبحلول عهد اسرة تشو  4000من 

لتطویر الریاضة في الصین القدیمة، یمكن اإلنتقال إلى متحف الریاضة  للحصول على صورة كاملة وحیة
مركز الوطني الریاضي األولمبي في الضواحي الشمالیة بالصین، الذي یقع في الناحیة الجنوبیة الشرقیة من ال

  .لبكین
 30وثیقة تاریخیة واالثار ثقافیة،  300مجسم ،  800   صور، 1000یعرض في قاعاتها الست أكثر من 
 56سنة من الثقافة الریاضیة والعدید من األنشطة الریاضیة ل  5000نموذج رملي، التي تعكس أكثر من 

  .مجموعة عرقیة
مع اإلنتاج، الحرب، العمل والترفیه مثل سباقات الصید ،    اقترن  ل وتطور األنشطة الریاضیة في الصینإّن أص

  jiaodi  الرمایة ،التجدیف والمصارعة بقرون الثیران
باعتبارها جزءا هاما من الثقافة الشعبیة، شهدت الریاضة في الصین تطورا كبیرا لتأخذ الشكل الحقیقي 

األنشطة   إن مختلف  .، كمرحلة هامة في تاریخ الصین)م280 -قبل المیالد  221(وهان خالل فترة حكم تشین 
في هذه الفترات وجدت تعبیرها في اللوحات الجداریة ،اللوحات الحجریة ،لوحات الطوب، والتماثیل  الریاضیة

بمقاطعة شاندونغ في مدینة جینان  1969سنة    الفخاریة والقصائد، بحیث تم اكتشاف العدید من هذه اآلثار
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م تحتوي في مضمونها على بهلوانیین راقصین 23قبل المیالد و 200تخص الحقبة الزمنیة الممتدة بین 
  .موسیقیین وحركات جمبازیة

  
 یوان إلى أسرة  تانغ  من اسرة:  

 ابان مرحلة حكم ساللة تانغ كما بدأت تأخذ منحى  تطویر الحركة الریاضة  مرت الصین بفترة مهمة أخرى في
األلعاب  مجموعة متنوعة من البرامج بما في ذلك بعض مباریات الكرة و بعض   ترفیهي ، حیث تم ادماج

كما تم استحداث .النسویة وكذا لعبة البولو الشعبیة في القصر ومع األرستقراطیین وكبار المسؤولین الریاضیة
الریاضیین من أجل ادخال اكبر عدد لعبة تشبه الى حد كبیر الغولف التي تمارس حالیا حیث یتنافس عدد من 

  .من الكرات داخل حفرة موجودة في االرض
 مجموعات األقلیات العرقیة:  

من المعروف أن الناس الذین یعیشون على المراعي المنغولیة في شمال الصین یتمیزون بالبسالة واالنفتاح ففي 
من أجل التحضیر للحفل السنوي ، nadam شهر أغسطس من كل عام یقوم المنغولیون بعقد إجتماع لمعرض

المصارعة وسباقات الخیول حیث    للعرق المنغولي المتمثلة في البرامج الریاضیة الذي یتم فیه تنفیذ
المتسابقون بارتداء بدلة المصارعة مزینة بالمسامیر النحاسیة أو الفضة مع وشاح مصنوع من القماش    یقوم

  .من االغاني االصلیة القدیمة األسود واألحمر واألصفر متبوعة باألهازیج
كما أنه وألسباب بیئیة زاولت العدید من األقلیات الشمالیة الرمایة ،المصارعة، والصید وسباقات الخیول، أما في 

  .فصل الشتاء فكانت تنتشر سباقات التزحلق على الثلج
ن ساهمت في خلق جماعة عرقیة موزعة على التبت ویوننان وقویتشو فى جنوب غرب الصی 20إّن تمركز 

ویمكن إرجاع سباق الخیل . التبتیین المفضلة هي سباق الخیل  ریاضة  برامج ریاضیة خاصة فعلى سبیل المثال
، والتي، استمرت نصف الشهر، وسباقات الخیل التبت تتخذ ثالثة 779على أول اجتماع یعود إلى عام 

ویقام عادة في سباق المسافات الطویلة على . لمسافات طویلة، قصیرة وسباقات الخیل فارغة  سباقات :أشكال
 12حتي  11كیلو مترا، في منطقة رعویة بمتسابقین معظمهم من البنین  10-6   مضمار مستقیم طوله من

ا فیما یخص. سنة و طول سباق الخیل فارغة . المسافة القصیرة فهي حوالي ثالثة إلى خمسة كیلومترات   أمّ
  .كیلومترا 10حوالي 

الیوم، یتم عقد اجتماع الریاضیة الوطنیة من جماعات األقلیات العرقیة مرة واحدة كل أربع سنوات، وتوفیر 
  فرصة لتدریب الریاضیین أكثر وتعزیز التنمیة الصحیة

  :أهداف الریاضة لدى قدماء الصین  -2
القتصادیة والسیاسیة ، نمت الریاضة وبشكل یتماشى مع التنمیة ا التاریخ الصیني  خالل آالف السنین من

األنشطة الریاضیة، وبطرق مختلفة في أوقات مختلفة،  والعسكریة، كانت تمارس فیها مجموعة كبیرة ومتنوعة من
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واألهداف التي نشأت الریاضة من أجل خدمتها،    فمن حیث األغراض. وحتى بأسماء مختلفة في أماكن مختلفة
  :یمكن تصنیفها إلى الفئات التالیة

  الریاضة لهدف اآلداء والترفیه /1       

في الربیع والخریف في حقبة الممالك المتحاربة )رمي السهام في أباریق النبیذ(  touhuالمبارزة و - 1
  .)قبل المیالد 221- 770(

 م220 قبل المیالد 206(من ساللة هان ) البهلوانیة( baixiو) كرة القدم(تسوجو  - 2

 .)907-618(من ساللة تانغ ) بولو( - 3

 ).1911-1644(من ساللة كینغ ) على الجلید األلعاب(   - 4

  .الصید من أجل التسلیة - 5

  من أجل القضاء على الكسل والخمول   التمارین البدنیة والتنفسیة المحافظة على اللیاقة البدنیة      /2      

د اسرة تشو مختلف أشكال التدریب البدني ألغراض عسكریة، مثل الرمایة وقیادة العربات الحربیة في عه  / 3           
كما اعتبر الشعب الصیني ان الواجبات  )1644-1368(الغربیة و كذا الركض لمسافات طویلة ساللة مینغ 

  العسكریة شرا البد منه ولیست مهمة قومیة

تتمثل في االحتفاالت الدینیة حیث تم تأسیس المدارس التي تهتم بتعلیم الطقوس  :توجهات فلسفیة دینیة       / 4     
  ".تنغ سو"، الرقص كمعهد الدینیة

  :وأنواع الریاضیات لدى قدماء الصین   أهم
إّن تنوع األقالیم وظروف الحیاة لدى شعب الصین القدیم على غرار اختالف االعراق و االقلیات أدى إلى 
ظهور العدید من أنواع الریاضات التي عبرت عن تقالیدهم ومعتقداتهم اتجاه حیاة االنسان وصحته لهذا سوف 

  :تطرق تحت هذا العنوان إلى أهم الریاضات التي مارسها الصینیون قدیمان
  االلعاب االرضیة      -

كان الحبل . لعبة تقلیدیة تعقد عادة خالل مهرجان المصابیح وبین اثنین من القرى المجاورة: لعبة شد الحبل   -
. خدام خیوط بدال من ذلكبدأ الناس في است) 907 - 618(المستعمل من الخیزران ولكن أثناء ساللة تانغ 

كما .ولتمكین أكبر عدد ممكن من الناس لالنضمام كان في كثیر من األحیان تربط عدة فروع بالحبل الرئیسي 
  .بأن الفریق الذي یفوز یفعل ذلك لیس فقط من خالل القوة ولكن مع روح التعاون   كان یأمن الصینیون
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 8، كانت تلعب بكرة مستدیرة محشوة بالشعر ومصنوعة من قبل المیالد 15  القرن ظهرت في  لعبة كرة القدم   -
  . أشرطة

سنة مضت وهي في االصل موجهة خصوصا لفئة االطفال بحیث  4000تعود الى    هي لعبة لعبة المغازل    -
م بعدها یتم سحب العصى بقوة لیبدأ 2كغ بأعلى عصى طولها 0.45تمارس عن طریق ربط مغزل یزن حوالي 

  .ان والفائز في اللعبة هو آخر متنافس یبقى مغزله في حالة دورانعندها الغزل بالدور 

تتمثل اللعبة في الوقوف " توجیا"و " میاو"مارستها االقلیات العرقیة لشعب " قاوتشاو" لعبة الوقوف على ارتفاع    -
عبة م، ضهرت هذه اللعبة نتیجة للضروف البیئیة الص1والمشي على عصي الخیزران التي یصل ارتفاعها إلى 

  ".هیونان"لألراضي في اقلیم 

سم  5تتمثل هذه الریاضة في القاء العب ناریة تحتوي على حلق یبلغ قطره حوالي  لعبة مسك االلعاب الناریة   -
العبین لكل فریق یتنافسون على جمع  8م عرض یحوي فریقین من 50م طول و 60في ملعب تبلغ مساحته 

  دقیقة40حلقات االلعاب الناریة لمدة 

  باقات األحصنة و المصارعةس    -

لعبة عریقة في الصین تم ابتكارها بسبب المناطق الوعرة وانتشار الحیوانات الخطیرة،  لعبة الرمي بالقوس   -  
، تجري هذه الریاضة خالل مسابقة یقوم فیها "میاو، یي، اهو، یسو، ویاو  "انتشرت هذه اللعبة خاصة لدى شعب

  .محددة كالذرة وقطع من اللحم ویتحصل فیها الفائز على جوائزالمتسابقون بمحاولة اصابة أهداف 

  1279-(960واسرة سونغ   (907 - 618)نشأت خالل عهد اسرة تانغ  لعبة الریشة    -  

العبین یتبادلون رمي الریشة  3م بفریقین یتكون كل منهما من 6م وعرضه 12یتم لعبها في ملعب یبلغ طوله 
  .مربع أو سداسي باألیدي ومن دون مضربالمصنوعة من غالف الذرة في شكل 

وهي لعبة معروفة حتى في وقتنا الحالي وبمكن أن تحتوي على أكثر من العب   لعبة القفز على الحبل          -
  .في الحبل الواحد مما یساعد على انضمام عدد كبیر من المتنافسین ما یعطي اللعبة أكثر حیویة

  القفز بین عصي الخیزران          -

هي ریاضة تعتمد على عملیات التنفس والجلوس التي مورست من أجل أغراض   :ة الكنغ فوریاض         -
  عالجیة، لتتطور وتصبح فنون للدفاع عن النفس تقتبس طبیعة حركاتها من الحیوانات

  :األلعاب الهوائیة    -2
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بحیث أن هذه  هي ألعاب تعتمد على الحركات البهلوانیة وتمارس في أماكن مرتفعة جدا  العاب االرجوحة    -
ظهرت أول مرة في عهد    اللعبة ال تصلح لذوي القلوب الضعیفة الخوف من المرتفعات حسب المؤرخین فقد

  م(420-265) اسرة جین ساللة

تم ممارسة هذه الریاضة من طرف النساء خاصة في :See-Saw Jump Tiao ban لعبة القفز في الهواء    -
ول االسطورة أن أربعة سیدات تم سجن أزواجهن ولیتمكن من العهد االقطاعي حیث كن یضطهدن لهذا تق

رؤیتهم كن یقفزن في الهواء ومن هناك بدأت تمارس هذه الریاضة، تمارس هذه الحركة بواسطة لوحة خشبیة 
یقف اثنان كل على طرف منه فعند قیام األول بعملیة القفز والنزول على اللحة یرتفع الطرف اآلخر نحو 

  م6ع یمكن أن یصل إلى األعلى في ارتفا

، وعلى سبیل المثال تشتمل الریاضات المائیة على السباحة ،الغطس والقوارب   :الریاضات المائیة             -
  نأخذ ریاضة

قامت العدید من االقلیات المتواجدة في جنوب الصین بممارسة هذه ": ساي لونغ تشو"سباق قوارب التنین    -
لوان والنقوش والزینة متر بمختلف األ1متر وعرض 20لتي یبلغ طولها ا   الریاضة بحیث یتم تزیین القوارب

  قبل المیالد  )476-221  ( التي كانت منتشرة في تلك الفترة، تم ظهور هذه الریاضة في حقبة الدول المتحاربة

 
  :المالمح السلبیة واالیجابیة للحركة الریاضة لدى قدماء الصین

  :لدى قدماء الصین للحركة الریاضة  مما سبق یمكن أن نستخلص بعض المزایا االیجابیة والسلبیة
تعدد أنواع الریاضات من ألعاب االرضیة، هوائیة ومائیة الدلیل على تنوع النشاطات والممارسات   نالحظ   

طة األنش الحركیة لدى الصینیین ، في حین تم تسجیل غیاب للمعالم االثریة لمیادین كانت تمارس فیها
  بسبب الممارسة في الساحات العامة الریاضیة

فقد اهتموا بالجانب الروحاني، الجسماني للفرد، العسكري وكذا  ممارسة االنشطة الریاضیة تعدد التوجهات في   
  .في حین واجه العنصر النسوي العزلة واالنحصار في ممارسة نشاط أو نشاطین معینینالترفیهي 
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واجدة عبر كامل التراب بل تعداه إلى االقلیات المت طلدى األسر الحاكمة وفق الحركة الریاضیة  عدم انحصار   
  .الصیني

  

  

  )اإلغریقیة ( التربیة البدنیة و الریاضیة في الیونان القدیمة 
  

اإلغریق من األقوام التي تتكلم اللغات الهندیة واألوربیة وهم لیس من جنس واحد وعلى األكثر من ثالثة     
  .عروق كعرق البحر األبیض المتوسط واألقوام المینیة والسیما من كریت مع األقوام اآلریة

اآلثینین عرق البحر المتوسط، أما اإلسبارطیون فهم اقرب الى النوردیین، ویقدر الزمن الذي یغلب على       
م، واتخذت في .بدأت فیه فروع من هذه األقوام تهاجر من موطنها األصلي بحوالي بدایة األلف الثاني ق

 .هجراتها اتجاهات مختلفة الى أوربا الجنوبیة والى الشرق األدنى والهند

 
  

م، جاءت قبائل أخرى وهم .ق 1500كانت أول الهجرات اإلغریقیة هي االخیون الى البیلویونیس وفي حوالي   
م، وقد أنقسمت القبال االغریقیة الیونان والجزر االیجیة كذلك .ق  1000م  و .ق 1300الدوریون وفي حدود 

الیلیون في الشمال، ویمكن تقسیم سواحل اسیا الصغرى وسكن الدوریون في الجنوب واالیونیون في الوسط وا
  : التاریخ الیوناني الى ما یلي 

 )م .ق 750 – 1100( عهد الملوك  - 1

 )م.ق  625 – 750( عهد النبالء  - 2

 )م .ق 525 – 625( عهد الصفاء  - 3
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 )م .ق 400 – 525( عهد الدیمقراطیة  - 4

 
 
  

  التربیة البدنیة في اسبرطة
المیالد أخذ نفوذ مدینة اسبرطة یمتد إلى المناطق المجاورة لها حتى تمكنت من في بدایة القرن الثامن قبل       

السیطرة على الكونیا التي تشمل النصف الجنوبي من شبة جزیرة البلقان، أن عدد سكان اسبرطة كان في بدایة 
تهم بینما عدد القرن الثامن قبل المیالد حوالي ربع ملیون نسمة أكثرهم من سكان المدن التي وضعت تحت سیطر 

االسبرطیین األصلیین ال یتجاوز تسعة األلف نسمة لذا كان یشكلون الطبقة العسكریة المسیطرة على الدولة 
لتطبیق التقالید االجتماعیة والسیاسیة الخاصة بهم والمتوارثة من أجدادهم الهومیرین، كان الهدف األساسي من 

 .غرض إعداد جیش قوي قادر على تحقیق أهدافهم اإلغریقیةالتربیة والتربیة البدنیة هو الغرض العسكري ل
  لقد تمیزة اسبرطة باالتجاه التربوي بثالث عوامل وهي  
 البیئة الجغرافیة   - 1
 النظام االجتماعي   - 2
 العالقات السیاسیة  - 3

وهو  إن  بیئة منطقة اسبرطة كانت تتطلب الكفاح المستمر الــذي یستند على قوة الجسم والقدرة على التحمل    
  .ما تتمیز به تلك القبائل من أصل دوریاني لذا أطلق علیهم االسبرطیین

  
وتعطي هذه الكلمة معنى قوة الشكیمة والجلد وبذلك أصبحوا یمثلون الطبقة األولى في هذا المجتمع الجدید  

وتلیه الطبقة المتوسطة وهم أتباعهم والطبقة الثالثة وهي طبقة العبید، لذلك كان البد لهم من جیش قوي مدرب 
النساء، حیث كانت النساء مطالبات بالحصول على لیاقة بدنیة مناسبة یشمل جمیع القادرین من الرجال و 

  :العتقادهم بأن ذلك یحقق ثالثة أغراض
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 .اعتقادهم بأن األم التي تملك صحة جیدة وجسم قوي تلد أبناء أصحاء أقویاء  - 1

 .مساهمة المرأة بالدفاع عن الوطن عند الحاجة إلى جانب الرجل  - 2

اف على تدریب أوالدها من السنة األولى ولغایة بلوغ الولد السادسة من عمره والبنت قیام األم باإلشر  - 3 
 .السابعة من عمرها

  : أما أهم ممیزات البرنامج التدریبي المعد من الدولة فكانت بمایلي

 .البرنامج التدریبي في أسبرطة كان یستند على أساس التدریب - 1

ال والوثب العریض والسباحة والمصارعة والمالكمة وركوب الخیل البرنامج یشمل على الركض وفنون القت - 2
 .والعاب الكرة 

 .البرنامج التدریبي اخذ تدریجیًا بنظر االعتبار التطور البیلوجي من حیث العمر والجنس - 3

 .التمارین تعطى للصغار كالركض والوثب وتمارین اإلعداد البدني العام  - 4

 طة كان المقصود منها إكساب المواطن المهارة والقوة العضلیة والقدرة على التحملأن التربیة البدنیة في اسبر  - 5

 .أن اكتساب السرعة والقوة والمطاولة القیمة لها اذ لم تستخدم لخدمة الدولة للغرض العسكري - 6

یاقة البدنیة الشباب االسبرطي ومشاركاتهم في الدورات االولمبیة القدیم كانت عامًال مساعدًا على تطویر الل - 7
 .لدیهم خدمة للغرض العسكري 

القوة الجسمیة والقدرة الحربیة هي الخصال المفضلة لدى االسبرطیین الذي كانوا هدفهم الوحید تكوین أبطال  - 8
 .وجنود مما أدى إلى خلق الشجاعة والبسالة والتفشف

حهم المعنویة وخاصة للشباب مابین الدولة كانت تجري اختبارات سنویة لفحص قابلیات شبابها البدنیة ورو  - 9
 .سن الثامنة عشر ولحد العشرین

اخیرا كان هدف االختبار معرفة مدى شجاعة وقدرة الشباب على تحمل االلم والحیاة الخشنة اضافة الى  -10
 .معرفة مهاراتهم العسكریة 
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  :التربیة األثینیة والتربیة البدنیة

كان األوالد والبنات یضلون في رعایة أمهم حتى السابعة من العمر، االوالد لهم الحق في اللعب، أما البنت        
دادها وتعلمها الواجبات البیئة االعتیادیة وكان الزواج فكانت سجینة البیت وما تتعلمة من امها مقتصر على أع

  .یقرره الوالدان 
اما االوالد عندما یبلغون سن المدرسة یوضعون على ید احد من المعلمین طیبین السیرة واجبه تحسین       

ولى تهتم سلوكهم وبشكل عام تلقینهم االخالق الحسنة، كانت التربیة حرة التشرف علیها الدولة وفي العصور اال
بالناحیة الخلقیة أكثر من اهتمامهم بالناحیة الفكریة هدفها تربیة مواطنین صالحین العلماء، الركنان االساسیان 

الموسیقى والجمناستك، وعند دخول الطفل المدرسة االبتدائیة كان المعلم بقوم بتعلیمة : للتربیة في اثینا هما 
والهندسة والرسم وبعض أن تمضي على الطفل ثالث سنین یبدء  القراءة والكتابة وبعض الدروس في الحساب

 .بدراسة الشعراء وحفظ الشعر وخاصة وما جاء بااللیاذة واالودیسا

  
اما في الموسیقى فیتعلم االوالد الغناء بمصاحبة القیثارة وكان االغریق یهتمون اهتمامًا عظیمًا باالثر        

الخلقي، وكان التدریب یزداد عنفًا وشدة كلما اقترب الفتى من مرحلة البلوغ ویتولى تدریبه مدرب خاص في 
  . القرص والرمح اضافة الى الرقص والسباحة مدرسة التربیة البدنیة حیث یزاول المصارعة والقفز والرمي 
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  التربیة البدنیة في العصر الهومیري 
قدیم الى شبه جزیرة الیونان من شمال اوربا الى جنوبها متبعة االنهار لقد هاجرت القبائل االغریقیة ال        

والسهول حتى وصول البعض منها الى اسیا الصغرى والبعض االخر الى جزیرة كریت وقسم منها الى بالد 
  .الیونان

مجتمع قوي  لقد اتبع الهیلینیون حكمًا مطلقًا یعتمد على اسس تربویة اساسها االعداد البدني الجل تهیئة        
یعتمد على القوة البدنیة القتالیة، لذا وجب على كل فرد في هذا المجتمع اعداد جسمه اعدادًا یؤهله للقتال 
والتغلب على الخصم من هذا نفهم بأن التربیة البدنیة كانت للغرض العسكري بالدرجة األساس وكانت منزلة 

ه القتالیة، وفق هذا المفهوم أصبح كل مواطن جندیًا الفرد في المجتمع تحدد على ضوء قوته البدنیة ومقدرت
مؤهًال للدفاع عن الوطن والتدریب المتواصل والذي اساسه رفع عناصر اللیاقة البدنیة كالقوة والمطاولة والرشاقة 

  .والسرعة
جنائزیة فقد لقد اصبحت التربیة البدنیة جزءًا من حیاتهم الدینیة حتى انها دخلت في احتفاالتهم الدینیة وال        

كانت تجري سباق العربات التي تجرها الخیول ویشترك فیها خمسة متسابقین یقود كل منهام زوج من الخیول، 
وبعدها تجري مسابقة المالكمة بین إبطال هذه المدینة وقیاداتها، وثم نزاالت المصارعة، وتأتي بعدها سباقات 

ین، أن هذه المسابقات تجري في الحاالت االعتیادیة الركض واخیرًا رمي الرمح وخصصت ثالث جوائز للقائز 
بین المنافسین من قواد وابطال القبائل الذین برزوا فیها، كانت تجري مسابقات المبارزة بالحراب والدروع ورمي 
السهام ورمي الثقل، وكانت المبارزة تعتبر من النشاط العنیف واما رمي الثقل فقد كان من االلعاب الشعبیة لدى 

هومیرین وكان لدیهم نوع من الثقل المعدني وحجري وكانت مسابقات الرمي بالسهام تجري ألصابة هدف معین ال
.  

   -:ومما تقدم یمكن حصر ممیزات التربیة البدنیة في العصر الهومیري بما یلي 
ق أن الریاضة وااللعاب في ذلك العصر كانت تتمیز بالروح العسكریة وهدفها تطویر القوة والتفو  -

 .البدني وبنفس الوقت أشغال وقت الفراغ والترویح 
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أنها كانت ذو طابع استعراضي إذ كان الفرد ورؤسائهم الفئة الوحیدة التي تتنافس فیها للفوز  -
 .بالببطوالت الریاضیة المختلفة

ظة انها كانت مالئمة لما تطلبه حاجات المواطنین وظروفهم فاقبلوا علیها بدافع ذاتي بقصد المحاف -
 .على لیاقتهم البدنیة 

لم یكن في العصر تنظیم بالمعنى الدقیق لعملیة التدریب واالعداد الفني، بالطریقة التي عرفها  -
  .االغریق في العصور التالیة

  
  
  
  :هنالك ممیزات تمیز المجتمع االثیني االول وهي  
االعمال في الدولة وتفرغ االثینین لخدمة أن اغلبیة السكان في اثینا كانوا من طبقة العبید التي تحملت كافة   .1

 .الدولة في الجوانب االخرى 
في أثینا كانت لدیهم قوانین التربیة القدیمة الخاصة بمقاطعة أتیكا التي فیما بعد اخذت أصول التربیة في   .2

 .المجتمع اتجاه نحو النشاط الریاضي والتربیة البدنیة 
 .باحة والقرأءة على االطفال وقبل كل شي أن یتعلموا الس  .3
كانت الدولة تشرف على المدراس الریاضیة مما یدل على أن البرامج التدریبیة توضع من قبلها، بینما نجد   .4

 .المدراس الموسیقیة ومدارس النحو حرة یشرف علیها المواطنون 
لیة والمعنویة الهدف من التربیة الجدیدة هو أیجاد المواطن المتكامل المتوازن في النواحي البدنیة والعق  .5

 .والجمالیة 
التربیة لالطفل تكون من الوالدة وحتى السادسة او السابعة تحت رعایة االم أو المرضعة وتكون مسؤلة   .6

 .علیهم 
 .یدخل الطفل إلى مرحلة التعلم في مدارس البالسترا وتطبق فیها برامج التربیة البدنیة   .7
 .االدب والموسیقى وشیئًا من البرامج الریاضیة ثم یدخل الى مدرسة الموسیقى وتطبق فیها برامج   .8
في مدرسة البالسترا یمارس الشباب التمرینات وااللعاب الریاضیة مثل الوثب العریض والمصارعة   .9

 .ویصاحبها احیانًا الموسیقى 
 .في البالسترا خصص لكل مرحلة من مراحل عمر الشباب مكان مخصص لتدریب   .10
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و السادسة عشرة یترك البالسترا ویلتحق بالجمنازیوم ویبدء بتطبیق برنامج عندما یبلغ الشاب عمر عشرة أ  .11
 .تدریبي جدید 

أن المثل العلیا عند االثینین في العصر األول كانت في مقدمة الدوافع التي تشجع الفرد على تنمیة   .12
 .قدراته العقلیة والبدنیة لخلق شخصیة المثالیة والمتكاملة والمتوازنة 

الطفل االثیني في العصر األول اقل تأثرًا في التوجیه والتنظم عن المجتمع االسبرطي اذ أن كانت تربیة   .13
 .الدولة التشرف على اعداده وأنما یترك أمرة لوالدیه لتقریر مصیره 

عندما یدخل الطفل السنة السابعة من عمر یبدء في ممارسة التمرینات وااللعاب الریاضیة والمسابقات   .14
 .الخفیفة 

ء ممارسة التمارین العنیفة عندما یبلغ عمر الطفل الثانیة عشر والتمارین االشد عنفًا تبدء ممارستها تبد  .15
بعدة فترة االعداد البدني عندما یشاركون في المسابقات العامة مثل رمي الرمح والوثب العریض والمصارعة 

 .   والمالكمة
  

  :العصر االثیني الثاني 
تغیر على مفاهیم التربیة والتربیة الریاضیة في أثینا في العصر الثاني، وقد في هذا العصر حدث بعض ال     

أبتعد المجتمع االثیني الثاني عن االیمان بالمثل العلیا التي أمن بها األثینیون االوئل لهذا ولغیرها من االمور 
   -:تمیز المجتمع االثین في هذه الفترة بمایلي

وقابلیاته لتحقیق التقدم الذاتي، العداده كرجل حكیم وعدم تطویر النواحي كان الفرد یركز على تنمیة قدراته   .1
 .التي تساعد في اعداده كرجل عامل والتركیز على البرامج العلمیة 

أن نمو هذا االتجاه الفلسفي قد اضعف أرتباط االثینین بأهداف الدولة وشجعة على العمل على اشباع   .2
 .خصیة حاجاته الفردیة واختیار اهدافه الش

نتیجة لعدم العنایة بالشباب من خالل التدریب البدني ظهر صفة االعتراف الریاضي واقتصر التدریب   .3
 .البدني على المختصین بحكم وظائفهم

أصبح االعتراف الریاضي مهنة مرموقة ومربحة لذا فقدت االحتفاالت الطابع الدیني وتحولت قدرات   .4
 .والشراءوقابلیات الریاضیین سلع قابلة للبیع 

نتیجة للفلسفة التربویة في هذا العصر فقد ظهر بعض الفالسفة ومنهم الفیاسوف افالطون، وافكارة التربویة   .5
 .عكسها في الجمهوریة وفي كتاب القوانین 

 .من أراء افالطون ضرورة ممارسة المرأة للتدریب البدني أسوة بالرجال  .6
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ع الموسیقى في منزلة أفضل من الریاضة النه كان یعتقد بأن النفس هي التي تهب كان افالطون یض  .7
 .للجسد بما لها من فضیلة لذا فهي الغایة

الیعتي أن افالطون كان ضد القوة البدنیة والصحة بل على العكس كان ینادي بضرورة ممارسة التدریب   .8
 .البدني للحصول على جسم قوي

ال الطفل بعد الثالثة الى دار الحضانة لیلعب تحت أشراف مسؤولة عن ساحة ومن أراء ایضًا ضرورة ادخ  .9
 .اللعب
 .عندما یبلغ السادسة عشرة یدخل مدرسة حكومیة حیث یبقي السنوات الخمس في التربیة العسكریة  .10
 .في فترة العاشرة والسادسة عشرة یتعلم االداب والعزف على الفالوت  .11
العسكري الریاضي أن هذه االراء تدعو الى وجود موازنة بین التربیة  یوصل سنتین أو ثالث في التدریب  .12

 .البدنیة والتربیة العقلیة 
 .كان افالطون ضد االعتراف الریاضي وكان یرى أن قیمة االلعاب الریاضیة في قیمتها الخلقیة   .13
مرحلة : لى اربع مراحلواما الفیلسوف زینوفون فقد تأثر بالتربیة االسبرطیة الذي اقترح تدریبًا مقسمًا ا  .14

 .الفتیان، مرحلة الشباب، مرحلة الرجولة، مرحلة الشیوخ
طور النشاء البدنیة من الطفولة، طور النفس النزوعیة، : اما ارسطو فأن یرى االنسان یمر بثالثة أطوار   .15

 .وطور نشاة القوى الناطقة أو الطور العقلي
 .ة البدنیة اعتقد ارسطو بأن الصحة العقلیة تعتمد على الصح  .16
نادى ارسطور بضرورة تدریب البدن قبل النواحي العقلیة لذا اقترح ضرورة تدریب الطفل التربیة البدنیة   .17

 .ولغایة بلوغ الرابعة عشرة من العمر 
انشأت كلیة الشباب وكانت مناهجها التدریسیة تعتمد على التدریب العسكري االلزامي للشباب الذین   .18

 .الثامنة عشرة والعشرین تتراوح اعمارهم مابین 
واخیرًا ان االراء التربویة التي نادى بها الفالسفة افالطون وزینوفون وأرسطو كان یتقبلها اقلیة ضئیلة من  .19

 .  المجتمع االثیني، الن معظم الشعب االغریقي في ذلك الوقت كان محرومًا من التعلیم 
   :االلعاب القومیة الهیلینیة

م، من خالل مزاولتهم واجراء .یة مرحلة متقدمة لدى االغریق في القرن السادس قبلغت االلعاب الریاض     
المسابقات الریاضیة في المهرجانات واالعیاد الدینیة والریاضیة في مختلف الدویالت والمقاطعات، وتمیز 

شاركة فیه مما مهرجان أولمبیا عن بقیة المهرجانات الرئیسیة مما دفع الكثیر من المدن والمقاطعات السعي للم
سهل من ایجاد مجال للتألف والتفكیر بأنهاء خالفاتهم وحروبهم ومن ثم التفكیر بأیجاد مهرجانات وأعیاد ریاضیة 
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على غرار مایجري في أولمبیا فظهر مهرجان أیثمس، ومهرجان نیمیا، ومهرجان بیثیا، ومهرجان بناثیا، وكانت 
وأخر اي كل اربع سنوات مرة واحدة ویمكن أعتبار هذه المهرجانات تلك المهرجانات تقام مابین مهرجان أولمبیا 

  .الواقعة بین الدورات بمثابة دورات ریاضیة تمهیدیة العداد االبطال
( واعتمد االغریق بعدة آلهة منها القدیم جدًا وتوارث االبناء عن االجداد عبادتها ومنها االله كرونس والد        

لثاني عبد الهة جبل أولیمبوس الواقع في مقاطعة تسالیا ومقدونیا، وهم یشكلون كبیر االلهة والقسم ا) زیوس 
  - :المجلس االولمبي ویتكون من أثني عشر الها أهمهم 

 .زیوس اله السماء  -
 .بوسیدون اله البحر  -
 .ابوللو آله النور وراعي الریاضة -
 .أفرودیت الهة الجمال  -
 .آیوس اله الحرب  -

  
  ــــبیامهــرجان أولمـ

منذ اكثر من عشرة قرون قبل المیالد بدأت الروح القومیة تجمع االغریق وأن العوامل التي أكدت   
الشعور بضرورة الوحدة لدیهم هي االعیاد الدینیة والریاضیة، حیث في مطلع كل صیف كان االغریق یخرجون 

الدینیة او ینشدون االناشید تعظیمًا الى العراء ویجتمعون بالقرب من معابدهم ومقدساتهم ویقیمون شعائرهم 
اللهتهم وبمرور االیام اضافوا الى تللك التمثیلیات مسابقات ریاضیة، وكانت تلك التمثیلیات تنتهي بتغلب ملك 

  .شاب على ملك شریر وهذا مایشیر الى تغلب الربیع على الشتاء

ة مناطق من بالد االغریق، وكان ثم تركزت االعیاد الدینیة والریاضیة حتى اصبحت اربعة تقام في عد  
في أولمبیا مما جعلها اعیاد قومیة یشارك فیها معظم الشعب ) زیوس ( أهتمام االغریق كان یتمیز تمجیدًا لالله 

معرفة متى اصبحت تلك االعیاد حدثًا  –االغریقي ولكننا لم نستدل من المصادر واالثار المكتشفة لحد االن 
م، واصبح هذا العام بدایه التقویم .ق 776دورة أولمبیة اقیمت عام  –ذكر بأن أول قومیًا ولكن تلك المصادر ت
  .االولمبي الذي أرخ االغریق

ومن جهة الشمال من جزیرة البیلوبونیس وعند ملتقى نهر كالدیوس بنهر ألفیوس یقع سهل خصیب   
ة ویحده البحر من الجهة مترامي االطراف وتحیط به ثالث اطراف من جهات جبال تكسوها الخضرة الدائم

  ) .التیس ( الشمالیة الغربیة ویسمى سهل أولمبیا، أقمیت االلعاب القدیمة في حرم زیوس المقدس المسمى بــ 

للمشاهدین بل شیدت تلك المباني  –ولم تكن في أولمبیا بادئ االمر أبنیة دائمیة او مالعب او مدرجات   
تلك التقالید االغریقیة التي تحرم على االجانب االشتراك بالمسابقات  التي نشاهد اثارها باقي لحد االن، وكانت
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االغریقیة االولمبیة وكذلك تحرم على روؤساء ونبالء القبائل التي من اصل هیلیني من ارساء القرابین او الهدایاء 
  الى االماكن المقدسة في 

ایطالیا قد بذلت الكثیر من الجهود الجل أولمبیا ولكن الجالیات التي نزحت من بالد االغریق وسكنت أسیا و 
المشاركة بتلك الدورات االولمبیة عن طریق أرسال الوفود وفعًال قد حققت ذلك فیما بعد الن البعثات التنقبیة وقد 
عثرت على الكثیر من االدلة التي تثبت اشتراك المغتربین من االغریق في المهرجان الریاضي المقدس اي 

  .م.ق  576كما هو واضح في الدورة االولمبیة الخمسین التي اقیمت عام الدورات االولمبیة 

  
  

  :كة في االلعاب االولمبیة فكانت اما اهم نتائج المشار 

الشرقیة والغربیة في المهرجان  –اشتراك سكان المقطاعات التابعة الى االغریق واهل المستعمرات  - 1
ن واالسبرطیین والتي كانت تمنع المواطنیین من االشتراك في االولمبي  قد ازاحة الحواجز التي أقامها االیلینیی

 .المهرجان االولمبي اال من كان منهم االحرار والنبالء وبذلك تالشتى التمیز العنصري 

كان االغریق یحرصون على اقامة المهرجان االولمبي في االیام القمریة من شهر أب وایلول ودوریًا كل  - 2
 .اربع سنوات

 .ابقات في الیوم العاشر أو الحادي عشر الى الیوم الخامس عشر أو السادس عشر تبدأ عادة المس - 3

 كانت ایام الخمسة تشمل احتفاالت تقدیم القرابین وأقامة السباقات الریاضیة وأقامة الوالئم احتفًال بالنصر  - 4

 .المتسابقین یكون الختام في الیوم االول الطقوس الدینیة ونحر الضحایا وتقدیم القرابین وعرض مواكب - 5

في الیوم الثاني تقام مسابقات الصبیان وتشمل الركض والمصارعة والمالكمة وسباق الخیل وااللعاب  - 6
 ).القفز، الركض، قذف القرص، رمي الرمح، والمصارعة(الخماسیة 

، یاردة، 400 -200الیوم الثالث تقام مسبقات الرجال في القفز، المصارعة، الركض مسافات القصیرة   - 7
 .حوالي ثالثة امیال بالمالبس العسكریة( كض لمسافات الطویلة والر 

الیوم الخامس یخصص لغرض مواكب وتقدیم الضحایا والقرابین وكان الفائزون یتقدمون المواكب ووضع  - 8
 .على روؤسهم اكالیل من اغصان الزیتون والغار
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مكان مشاركة المتسابق بأكثر من ومما تقدم یتضح لنا بأن وضع منهج المهرجان كان مدروسًا بحیث یصبح باال
مسابقة وتذكر المصادر ایضًا بأن هذا البرنامج قابل للتغیر حسب ظروف واحداث المهرجان وكان التغیر من 

اذ طلب  142والدورة /  81صالحیة المشرفین الرسمیین على المهرجان فقط وهذا ماحدث في الدورة االولمبیة 
  .كمة والمصارعة الحرةاحد المتسابقین المشاركین في المال

  - :اما الشروط المتبعة للمشاركة فهي 

كانت التعالیم والشروط تستوجب على المشاركة بااللعاب تسجیل أسمة في وقت معین قبل  -
 .السباق وان یمضي في التدریب ثالثین یومًا قبل بدایة المهرجان

من قبل مایقارب العشرة اشهر  یكون التدریب تحت اشراف المدربین والمسئولین الذین قد أمضوا -
 .في االعداد والتدریب للمشاركة في الدورة

كانت المرأة شبه معزولة عن المجتمع الریاضي، الیسمح لها بالمشاهدة او المشاركة وذلك  -
 .باعتقادهم بان الزوجة الكاملة هي التي تنصرف لتدبیر منزلها وتربیة الطفل

لرجال لفترة طویلة حتى تقرر اقامة دورة أولمبیة خاصة ظلت االلعاب القومیة مقصورة على ا -
وكانت المباریات النساء قاصرة على مسابقات الركض لمسافات قصیرة )هیرا (للنساء في عید 

 .تجري في شهر ایلول بعد مباریات الرجال االولمبیة

 .االلعاب االولمبیة تقام ولو كانت البالد في حالة حرب مع عدو خارجي  -

وى هذا االلعاب هبط واصبح هدفه المشاركة في النواحي المادیة ثم زاد الهبوط سقوط االغریق تحت ان مست  
الرومان اذ فقد تلك االلعاب هویتها االغریقیة وخاصة بعد اشتراك المحترفین فیها واصبحت االلعاب  –سیطرة 

ن یصاحبها من طقوص وشعائر التقرها االولمبیة تشكل مشكلة للرومان الذین اعتنقوا الدیانة المسیحیة بسب ماكا
 394بابطالها عام ) ثیودوسیوس ( تلك الدیانة حتى اصبحت الدیانة الرسمیة للرومان لذا امر االمبراطور 

  .میالدیة 

  :مدرسة البالسترا 
عندما وكانت جزءًا تابعًا الى الجمنزیوم و ) البالسترا ( شید االغریق أبنیة تزاول فیها المصارعة فقط وسمیت      

ظهرت الحاجة لدیهم الى ایجاد أماكن خاصة لتدریب الفتیان والشباب الذین ترعاهم الدولة وتعدهم االعداد 
، وعلیه اصبح هذه الكلمة تطلق )البالسترا ( البدني والعقلي اطلق علیها نفس أسم االماكن الخاصة بالمصارعة 

را یتدرب فیها الفتیان واخرة خاصة بالشباب یتدرب على أماكن متعددة منها مایخص أماكن اإلبطال ثم البالست
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فیه على المالكمة والمصارعة وكانت البالسترا الخاصة بالفتیان تطبق برامج نظریة وعملیة وكان النشاط البدني 
  .احد تلك البرامج الى جانب برامج الموسیقى والحساب واالدب والغناء

ي الى مدرب االلعاب الریاضي الذي یتواله فیعدل قوامه یذهب الصب" وقد وصف افالطون هذه المدرسة        
، وكان برامج التدریب یتناسب وعمر الفتیان تتراوح اعمارهم "وتقوى صحته فیصبح قویًا شجاعًا الیهاب الحرب

  .سنة )  16 - 11( سنة والثانیة تضم الذین تتراوح اعمارهم مابین )  11- 7( ما بین 
  ول االلعاب التي تتالئم واعمارهم وتشمل الركض والقفزوكانت الفئة االولى تزا         
وتسلق الحبال واللعب بالكرة، وأما الثانیة فكانت تزاول التدریبات العنیفة كالمصارعة والمالكمة اضافة الى رمي  

  .القرص والرمح، كما مارسوا السباحة والرقص بمصاحبة الموسیقى 
  

   :مدرسة الجمنزیوم
ة أو المعهد الریاضي عند االغریق والتي یمارس فیها الریاضیون التدریب البدني وهم الجمنزیوم هو المدرس    

  .عراة وتتوفر فیه كل االمكانات واالدوات واالجهزة الریاضیة الخاصة بااللعاب الریاضیة المعروفة لدیهم
روبهم فیما م، حیث استقرت دویالت االغریقیة وقلت ح.وظهر هذا المعهد الریاضي في القرن السادس ق    

  بینها وتالشت غزواتهم لالقوام االخرى بینما نجد في العصر الهومیري 
لیسوا في حاجة لمثل هذه االبنیة المدرسیة لكونهم غیر مستقرین، واختیرت اماكن بناء الجمنزیوم بالقرب من 

، كان یشرف على اماكن عباداتهم وذلك العتقادهم باالرتباط الوثیق بین النشاط الریاضي وتلك المعتقدات 
الجمنزیون ریاضیون یختارون من القبائل حیث ترشح كل قبیلة عشرة ریاضین لالشراف علیه وبالتناوب على 
مختلف معاهد الجمنزیوم وكانت مهمتهم االشراف على سلوك الشباب داخل الجمنزیوم ، باالظافة الى تعینة 

من الرجال الذین تتوفر فیهم الصفات االخالقیة  بصفة دائمیة عشرة من االدارین لكل معهد وكانوا یختارون
  .الفاضلة

والجمنزیوم لم تقتصر وظیفتها على النواحي الریاضیة بل كانت تستخدم فیما هو اكثر أهمیة واعتقادهم            
جاء من خالل تنمیة النواحي االجتماعیة والخلقیة والصحیة، حیث كان التدریب البدني والعنایة بالنواحي 

هي الحجر االساس في برامج التعلیمیة االغریقیة وكان الشباب یتلقى تدریبة في المالعب المخصصة الصحیة 
وكاما تقدمت مراحل العمر لدى الشباب حلت الدروس النظریة التي تلقى علیهم من قبل الفالسفة والحكماء في 

تحمام بعد أنتهاء التدریب أو المناهج التدریسیة ، كان اإلغریق یدلكون أجسامهم بالرماد والزیت ثم االس
  المسابقات الریاضیة وكان االنتماء الى الجمنزیوم له نظامه الخاص حیث كانت العضویة 

التمنح اال لألحرار من المواطنین ومن مختلف االعمار وكان التدریب یقوم به المدلك والمدرب ولهما اطالع 
ب قد درس النواحي التدریبیة دراسة علمیة حتى اصبح بالنواحي الطبیة مما یدل على أنهما وعلى االخص المدر 

  .مؤهًال للعمل في الجمنزیوم 
  -:وقد مرت ادارة الجمنزیوم بمراحل متعددة حتى استقرت على الشكل التالي 
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 .العنایة بشؤون الصبیان  -
 .العنایة بشؤن الشباب ورعایتهم  -
 .للمهرجانات العنایة بشؤون التدریبات الریاضیة العداد المنافسین  -
 .العنایة بشؤون التدریب على استعمال السالح  -
 . التدریب على العاب القوى ورمي السهام بالقوس  -

 

  

  

  

  التربیة البدنیة في العصر الروماني
  بالقرب من )  الرومانیین( استقرت إحدى القبائل الرحالة و المعروفة باسم الالتینین           

  نهر الیبر، وقد سمي المكان بعد ذلك باسم روما و ذلك بعد انتصار الرومانیین على االغریق  
التعایش بین الریاضة الرومانیة و الیونانیة ، ولقد ظلت  و لقد حدث ما یشبه نوعا من) الیونان والقدماء ( 

الریاضة االغریقیة تمارس مهرجاناتها المعروفة لمدة أربعة قرون في ظل رعایة الرومانیین و لقد اشتملت 
االمبراطوریة على أغلب بلدان اوروال و حوض البحر المتوسط ولقد رفع الرومان في مبدأ تأسیسهم 

  .ت مثل العدالة و التسامح ، و لم یتسنى لهم انشاء فلسفة للتربیة على غرار االغریق لالمبراطوریة شعارا
ولقد عرف الرومان فلسفة مختلفة في تطویر البدن وترویضه عن طریق انشاء الحمام الروماني و الذي   

ف التدلیك كان متاحا لكافة أفراد الشعب وكان مكون من حمام سباحة في الهواء الطلق و غرف الراحة وغر 
أو التدریب باالثقال ویتجاهل التربیة البدنیة عند الرومان ظهر االحتراف الریاضي وبالتالي ظهر الفساد و 
الرشوة لدى المتصرفین على ادارة هذه المسابقات كالمدربین و الحكام ، ثم ظهرت العاب المیدان للمحترفین 

ین الریاضة ووجدت الدعم من الدولة التي شجعت وفي عهد الرومان تكونت اول نقابة لمحترف) السیرك ( 
  .المشاهدة 

وانتشرت ثقافة مشاهدة العروض الدمویة البشعة كتمثیل معركة بحریة داخل الخلیة باستخدام تجهیزات   
خاصة لمألها بالماء ، كما فضلوا مشاهدة المنازالت الدمویة كسباق العربات ومعارك المصارعین المحترفین 

  .حتى الموت أو مصارعة الوحوش المفترسة الجائعة  لبعضهم البعض
 



 09-01:االسبوع رقم         09- 01:حاضرة رقم الم  لوناس عبداهللا.د:اسم المؤلف
 

 
 

وكان المفهوم . في روما القدیمة، كانت الریاضة تكتسب شعبیة واسعة اإلنتشار، كما كانت مثیرة ومسلیة
فقد كانت الریاضة   .الروماني للریاضة مختلفا تماما عن الذي لدى جیرانهم الیونانیین أصحاب األلعاب األولمبیة

ن وسیلة مذهلة من وسائل الترفیه التي تتخللها الخطورة، وذلك عكس األثینیین، الذین كانوا ینظرون لدى الروما
كانت األحداث  .إلیها من زاویة أكثر روحانیة، وكانوا یهدفون إلى اإلرتفاع األخالقي ومجد الریاضیین أنفسهم

ورأى األثینیون الریاضة البدنیة .  دمویةالریاضیة في الیونان القدیمة في المقام األول مسابقات غیر خطرة وال
 .كوسیلة للعمل على خلق اإلنصهار المثالي بین الجمال الخارجي ونبل العقل

  

  

  

 :الهیمنة الرومانیة
نتیجة للتأثیر الروماني، تم إستبدال قدسیة الریاضة، والتي تعتبر سمة مشتركة للنشاط الریاضي في الیونان، 

 .جامحة في خلق حالة من التشویق المتعطش للدماء تدریجیا بعرض ترفیهي ورغبة
على الرغم من أن الریاضات التي مورست في روما شملت أیضا تلك الریاضات التي كانت تتضمنها األلعاب 
األولمبیة الیونانیة الراسخة، فالریاضة الوحیدة التي إكتسبت شعبیة باإلجماع، كانت هي األكثر عنفا، مثل 

 .المالكمة والمصارعة
، وهي ریاضة قتالیة من أصل یوناني، كانت تتألف (Pankration) وكان تقدیر الرومان خاصا لریاضة تسمى

 .من مزیج بین المصارعة والمالكمة
 میالدي، وكانت 648كان قد تم تقدیمها كریاضة بشكل رسمي إلى األلعاب األولمبیة الیونانیة في عام 

(Pankration) التي سمحت بإستعمال جمیع تقنیات العراك، بإستثناء العض والمساس  الریاضة القتالیة الشاملة
 .بأعین المنافس، فهو أمر كان یعاقب علیه بشدة عن طریق الجلد

إن مظاهر حب المنافسة الریاضیة العنیفة في روما القدیمة، یمكن العثور علیه بسهولة في مدى الشعبیة الهائلة 
كما یمكن رؤیة مدى هذه الشعبیة بمعرفة . یع أفراد الشعب الرومانيالتي كان یحظى بها المصارعون بین جم

العدد الضخم للمدرجات الكبیرة التي كانت متفرقة في جمیع أنحاء العالم، بما في ذلك إیطالیا، وبقیة أوروبا، بل 
فریقیا  .وحتى في الشرق األوسط وإ

 :تأثیر أثیني على روماال
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ألعاب الجمباز “ ماركو فولفیو”میالدي، قدم الروماني  186في سنة  قبل أن یتم غزو الیونان من قبل روما
وسبب ذلك في حدوث إشتباكات لعدم تقبل المجتمع الروماني هذا النوع من الریاضة، الذي . الیونانیة في روما

عتبروا ذلك  إعتبرها غیر أخالقیة، وذلك راجع لكون الرومان لم یكونوا معتادین على عري الریاضیین، وإ
وقبل كل شيء، ألنهم كانوا یرون أن هذه األلعاب كانت فارغة من أي تدریب عسكري نافع ذو . نحطاطاإ

 .مغزى
، واللذان “نیرون”و “ كالیجوال”ولم یقدر مجلس الشیوخ الریاضة الیونانیة وعارضها بشدة كل من اإلمبراطورین 

 .صیا في األلعابكان قد فتنت بهما الحضارة الیونانیة، والذین كانوا یشاركون شخ
 آنذاك ثم اآلن: القوة المؤثرة للریاضة

لقد تغیر تصویر الرموز الریاضیة القدیمة، ما أدى بالتأثیر على شعبیة بعض الریاضات، وتغیر تفضیالت 
فتم إستبدال صورة البطل الیوناني، الذي كان یصور كریاضي متناغم، في روما بشخصیة . الناس الریاضیة
 .كثر عنفا للتأكید على عدم تقدیرهم لمفهوم الرشاقة الیونانيمختلفة تماما، وأ

، والتي ال تزال محفوظة اآلن بمتاحف الفاتیكان، تصور الریاضیین ”Caracalla“ الفسیفساء من حمامات
الرومان في أوضاع تدل على البعد الذكوري، وهي مختلفة جدا عن التماثیل المصورة بأناقة لدى ثقافة الیونان 

 .یكیةالكالس
وأصبح الریاضیون . بسرعة نحو األمام إلى الوقت الحالي، یتم تصویر الرموز الریاضیة الیوم في كل مكان

 .مصدر مال وكسب لألرباح من خالل قوتهم المؤثرة، كما أنهم یستخدمون أیضا إلیصال الرسائل إلى الجمهور
عات القلیلة من الناس الذین یمتلكون أكبر قدر لدى الریاضیین الیوم نفوذ كبیر، ألنهم یشكلون واحدة من المجمو 
 .من اإلستطاعة على جذب إهتمام المستهلك والتأثیر على قراراته

الرموز الریاضیة قادرة اآلن على أن تستخدم في قنوات متعددة من التسویق المؤثر ، بما في ذلك الحمالت 
 .التسویقیة، واإلعالنات التلفزیونیة والمجالت والبرامج

. س على الجانب اآلخر، یستمتعون بالتشویق الذي یأتي من المشاهدة والرهان على نتائج الریاضات المختلفةالنا
ذا أخذت القلیل من الوقت للعثور على مواقع الرهان األكثر شعبیة على اإلنترنت على سبیل المثال، فسترى  وإ

ن . ن على نتائجها مع مرور الوقتمدى ما وصلت إلیه شعبیة ریاضة أو أخرى، ومدى تطور أسالیب الرها وإ
بعض األلعاب الریاضیة التي تحظى بشعبیة في الوقت الحاضر فیما یتعلق بمجال الرهانات، نجد مثال سباق 

 .الخیل، وهي ریاضة یعود تاریخها إلى الرومان القدماء
 :الریاضة التي نشترك اإلستمتاع بها مع الرومان القدماء تشمل الیوم كل من ریاضة

 رمي القرص •
 الرمح •
 سباق الخیل •
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وهذا باإلضافة أللعاب . كما كان لدى الرومان العدید من األشكال المختلفة للعب الكرة، على غرار كرة الید
النرد، ألعاب اللوح وألعاب الطاولة، والتي كانت ألعابا ذات شعبیة هائلة، غیر أن النساء كانوا ممنوعین عن 

 .الحال في عصرنا اللعب، على عكس ماهو علیه
وكانت تتألف سباقات الخیل آنذاك من سباقات العربة، والتي كانت تجرى في المباني الكبرى ذات الشكل 

وكان ال ینتهي السباق إال بعد أن یغطي كل منافس سبع لفات . المستطیل، مع جانبین منحنیین في الساحة
 .ویعبر خط النهایة

فمن عند اإلغریق، أتت الریاضات والتشویق . ل تالقح وتمازج الحضاراتإنتشرت القوة المؤثرة للریاضة من خال
نتشرت بعد ذلك نحو روما القدیمة حیث تم  والرهانات الممتعة المصاحبة لها، والنرد وألعاب الطاولة البسیطة، وإ

 .قبولها وتقنینها
ممارسة هذا الحدث الریاضي فأصبح الرومان یراهنون على ألعاب المصارعة والقتال، وحتى عندما إنتهى عهد 

ستمر في اإلنتشار نحو ممالك أخرى. القدیم  .ففي نهایة المطاف نجا القمار والمراهنة وإ
وفي ظل القرون الوسطى إستمر مفهوم الرهان والقمار على األلعاب الریاضیة ونتائجها في التواجد والنمو، بما 

تى الیوم، الزالت الریاضات واأللعاب األولمبیة أحداثا وح. أن أحداث ریاضیة جدیدة كانت قد قدمت إلى العالم
فهي تقدم طبقا من التشویق والمتعة، ورغم أنها تغیرت في العدید من جوانبها . بارزة تجذب أنظار العلم بأسره

 .مقارنة بقرون ماضیة، فهي ما تزال تمثل رغبتنا البشریة في اللعب وضخ األدرینالین في أجسامنا
 

  : الرومان الریاضیة  ومن اهم منشآت
مشاهد وهو اكبر ما یستعیب  9000قدما ویتسع ل 160مدرج مساحته ستة هكتارات وارتفاع اسواره  : الكولزیوم

نیت من أسفله حظائر من المنشآت الرومانیة الریاضیة وكان تصمیمه یتیح دخول وخروج آالف المشاهدین وقد ب
للعبید و المذنبین و االمبري واخرى للحیوانات المفترسة ، كما كان یمر من اسفله نظام لحفظ المیاه في خزانات 
یمكن فتحها لتنساب وتمأل الخلیة اذا دعت ضرورة االستعراض الى ذلك ، وقد ادرج الرومان تخصیص جزء من 

وتتكوم . طوریة وحاشیته في شكل مقصورة یطلق علیها اسم بودیوم قلب المبنى على شكل مدرجات ممیزة لالمبرا
مترا عرضا وفي الداخل ترتفع  107مترا طوال و  136مجموعة الحلبات من شكل بیضاوي تبلغ ابعاده 

المدرجات الخاصة بكبار الشخصیات تسمى بالمنطقة الرئیسیة وتحیط بها مدرجات اخرى للمتفرجین تبعا 
  .واطنون و الرومان في المقدمة یلیهم الرجال االحرار ثم العبید و المحررون لمراكزهم فیأتي الم
ومانت تتم فیه مسابقات المركبات وكان على الرومان ) بیضاوي(كان مدرج مستطیل الشكل  : مدرج مكسیموس

ا اعضاء وقت اذن الوقوف او الجلوس على االرض العاریة بینما تقع مقصورة االمبراطور في قلب المیدان ، ام
 255000مجلس الشیوخ فكانت لهم مقاعد حجریة ، وفي النهایة أخذ المدرج في االتساع حتى استوعب نحو 

  .شخص 
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( ولقد كان درس سقوط االمبراطوریة الرومانیة احد الدروس الكبرى في تاریخها ، وكان انحالل الشعب الروماني 
ن الریاضة في عقیدتهم تؤهل لالعمال العسكریة ، اما هم أحد أهمها ، وقد تجاهلوا الریاضة ال) حیا و بدنیاو ر 

فلیسوا بحاجة الیها بعدما استخدموا الجنود المرتزقة من مختلف بلدان العالم التي احتلوها ونهبوا خیراتها وعاشوا 
  .حیاة الترف و الرذیلة 

ة المعاصرة لالنسان تنهج نفس ولقد أثار فالسفة التربیة البدنیة في العصر الحدیث أمثلة عما اذا كانت الحضار 
طریق الرومان مشیرین الى المادیة و االعتراف في عالم الریاضة وتفضیل المشادة السلبیة و االنغماس في 

  .الملذات واهمال اللیاقة البدنیة الصحیحة 
  
  
  
  

  التربیة البدنیة في العصر الروماني القدیم 
غرضها التربیة البدنیة واالعداد العسكریة في عهد الجمهوریة، لقد عرفت روما التربیة االسبرطیة التي كان        

وقد سادت التربیة االثینیة التي تهدف الى اعداد الفرد اعدادًا متكامًال من كافة النواحي، تولى االباء مهمة تربیة 
وخلقیة  االوالد في هذا العصر التي كانت تنحصر في االعداد العسكري والصحي أو بتعبیر اخر تربیة عسكریة

لتحقیق التوسع وتكوین االمبروطوریة لذا كان االعداد العسكري اهمیة بالغة في حیاة الرومان في العصر القدیم 
  -:ومن اهم ممیزات هذا العصر هي 

كانت تربیة الشباب منحصر على القوة والشجاعة والتحمل والصحة العداد المواطن لیكون محاربًا الن   .1
 .للشباب الروماني الحرب هي المهنة االولى 

یكون الدخول في التجنید للجیش الروماني من السنة السابعة عشرة لغایة السابعة واالربعین من العمر ویقام   .2
 .احتفاًال سنویًا للشباب عند دخولهم في مصاف المحاربین 

راعیة وبتطور كانت المهرجانات وااللعاب هي جزء من حیاتهم أذ كانت االلعاب مرتبطة بأعیاد المواسم الز   .3
 .المجتمع ارتبطت بالطقوس الدینیة وتقدیم االقرابین لاللهة

كانت صفات الروماني تثیر المرء الى االحترام اكثر من المحبة، لذا كانت الخشونة من ممیزات الروماني   .4
 .ولهذا أفتقر الى الى المیول للجمالیة والفكریة 

لعربات والعرائس والخیول الخشبیة وتربیة الحیوانات مثل من أهم االلعاب االطفال كانت تشمل االطواق وا  .5
 .الكالب والقطط والطیور
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أما بالنسبة الى الصبیان كان تدریبهم على أیدي أبائهم الكتساب المهارات الضروري للحیاة العسكریة   .6
 .كرمي السهام والمالكمة والمصارعة والسباحة وتحمل البرد والحر

بانواعها واحجامها المختلفة وكان االساس في هذه االلعاب الرمي والقذف ومن  مارس الرومان العاب الكرة   .7
  -:اهم االلعاب التي كانت تشمل الحركة والنشاط فهي 

وفیها یحول الالعب ضرب الكرة بالید المفتوحة موجهًا ایها الى الحائط، ویكرر العملیة  - :كرة الكف  -
 . اكبر قدر ممكن من المرات بعد أن تالمس الكرة االرض ویستمر في هذا 

تلعب بثالثة العبین یقف كل منهما في رأس مثلث وتبدأ اللعبة برمي ولقف كرتین أو  -:لعبة التریجون  -
 .ثالث في وقت واحد 

 .تجري في ملعب اقرب الى ملعب التنس، وان یواجه الالعبون بعضهم البعض  - :لعبة السفیروماكاي  -
محشوة بالصوف واالساس في مزاولة هذه اللعبة بعد قذف الكرة من العب الى كرة  -:لعبة الهارباستم  -

اخر وهنالك خصم یحاول اخذها منهم ویقف في وسطهم وقد اتسمت هذه اللعبة بالقوة والعنف وكانت 
 .احیانًا تستعمل مسكات المصارعة خاللها 

كض والقفز والمصارعة، اما كانت ساحات الحمامات وساحة ماریقوس یقوم الشباب بها بتمارین الر   .8
 .المتقدمون في العمر فیلعبون العاب الكرة 

المهرجانات الرومانیة  كانت تقام في األعیاد والمناسبات الوطنیة والدینیة وكانت تشمل مسابقات الخیول   .9
 .والعربات والمجال لبقیة االلعاب كمسابقات رمي الرمح والقرص وغیرها

لممیتة كانت موجودة في العصر الروماني القدیم وتلقت كل التشجیع نزاالت المصارعة الدمویة وا  .10
 .والمشاهدة من الجماهیر 

زاول الرومان الرقص ضمن الشعائر الدینیة وكانت الرقصات ذات صابع حربي، اما الطباع التعبیري   .11
 .والجمالي للرقص فلم یلقي االهتمام من الرومان

دم الجانب العسكري وكان هو االساس في في البرنامج التربوي وضع الرومان برنامج لالعداد البدني یخ  .12
 .للشباب ویتضمن الركض والوثب والسباحة والرمي 

  
  التربیة البدنیة في العصر الروماني الحدیث 

عندما اتسعت االمبراطوریة الرومانیة ونمت أمكانیاتها وقوتها ونفوذها واتصلت بالحضارة القدیم الشرقیة            
ة فأصبحت مهمة علمائها لیس االبتكار بل النقل عن الكتب والمعلومات القدیمة بعد االستعانة بالعلماء واالغریقی

والفالسفة ورجال الطب كانوا ضمن الذین وقعوا اسرى بیدهم خالل حروبهم لذا نقلوا عن تلك الحضارات 
  .یةماشعروأ بأنه ذو فأئدة سواء كانت من النواحي الدیني او االدبیة او العلم
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  - :ومن اهم ممیزات هذا العصر كانت 
بسبب الفتوحات انشأت ظروف اجتمعاعیة واقتصادیة بسبب السیاسة الخاطئة التي أدت بالتدریج الى   .1

 .سقوط االمبراطوریة
في الفترة االخیرة من االمبراطوریة الرومانیة بدأت ظهور التداعي والتفسخ في نظام الدولة وتدفق القبائل   .2

 .البالد الهمجیة الى
ابتعاد الرومان عن الضوابط الخلقیة الصارمة والعادات والتقالید القدیمة وانغماسهم في الترف وفساد الجهاز   .3

 .االداري والحكم وسلب الحریات اداء الى سقوط االمبراطوریة 
 .نيظهور نسبة كبیرة من التفكك العائلي والطالق وانخفاض معدل الموالید اضافة الى االنحالل الدی  .4
 .ازداد الرومان االهتمام بالتربیة العقلیة واالعتماد على الجیش المعترف مما قلل من أهمیة التربیة البدنیة   .5
 .افتقر هذا العصر إلى القیم المتزنة للتربیة البدنیة فكان ینظر الیها المحترفون فقط   .6
 .عبید أن االلعاب كانت وسیلة للتسلیة یقوم بها المحترفون أو االسرى او ال  .7
رغم قلة اهمیة التربیة البدنیة في هذا العصر ولكن دعا الكثیر من الفالسفة والمشتغلین في الطب الى   .8

 ).  جالیوس(مزاولة التدریب البدني وبینوا اهمیتها للفرد وفي مقدمتهم 
 .نصح جالیوس بممارسة االلعاب بالكرة باعتبارها افضل تمارین لجمیع اجزاء الجسم   .9

 .عصر كانت المهرجانات مثل السیرك واستعراض المصارعین تتمیز باالحتراف في هذا ال  .10
، في عهد ماركوس أوریلیوس وذلك  135یومًا، وازدادت الى  76كانت االیام المخصص للسیرك   .11 یومًا
 .یومًا  175م، ثم اصبحت .ق 354عام 
الخاصة ، اما الوسائل العامة یمكن تقسیم وسائل التسلیة عند الرومان الى الوسائل العامة والوسائل   .12

 .فكانت في العهد الجمهوري جزء من االحتفاالت الدینیة الكبیرة
من اهم االحتفاالت هي األلعاب الرومانیة في عهد جوبیتر وابولو وعید االم االلهة وفي اواخر العهد  .13

 .یوماً  67الجمهوري كانت هذه االعیاد تشغل مایقارب 
  - :مل اما االلعاب الخاصة كانت تش  .14

 .التي ینظمها بعض المواطنین وتشكل عرض المسرحیات - :العاب برایفت  -
ولها شعبیة كبیرة في العهد االمبراطوري وتتألف العاب السیرك من سباق العربات  -:العاب السیرك  -

 .ونزاالت المصارعة وتجري مابین المحترفین واالسرى والعبید
 .ین االسرى والحیوانات المفترسة أو مابین الحیوانات المفترسة مصارعة الحیوانات وتجري احیانًا ماب -
 


