
ΚΟΜΦΟΥΚΘΑΝΘΣΜΟΣ
Ο Κνκθνπθηαληζκφο 

απνηειεί έλα εζηθφ θαη 

θηινζνθηθφ ζχζηεκα ην 

νπνίν αλαπηχρζεθε αξρηθά 

βάζε ησλ δηδαζθαιηψλ ηνπ 

θηλέδνπ δηαλνεηή θαη 

θνηλσληθνχ θηινζφθνπ 

Κνκθνχθηνπ, ν νπνίνο 

έδεζε ηνλ

6ν αηψλα π.Υ.



ΗΣΟΡΗΑ

• Ο Κνκθνπθηαληζκφο είλαη ε πην δηαδεδνκέλε 

ζξεζθεία ζηελ Κίλα. Βαζίδεηαη ζηελ 

εζηθή δηδαζθαιία ηνπ Κνκθνχθηνπ (551-479). Ζ 

ζξεζθεία απηή έρεη δηαδνζεί θπξίσο ζηελ 

Θαπωλία, ζηελ Κνξέα θαη ζην Βηεηλάκ, ηελ επνρή 

ηνπ ν θηλεδηθφο ιαφο ζπαξαζζφηαλ απφ εκθπιίνπο 

πνιέκνπο, ζηνπο νπνίνπο ε θεληξηθή εμνπζία ηεο 

δπλαζηείαο Σζε αδπλαηνχζε λα επηβιεζεί.

• Ο Κνκθνχθηνο αθηέξσζε ηε δσή ηνπ ζηε 

δηακφξθσζε εζηθνχ-ζξεζθεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

πνπ ζα έζεηε ηηο βάζεηο γηα κία αξκνληθή θνηλσλία.



Ζ ΒΑΖ ΣΩΝ ΑΞΗΩΝ 

ΣΟΤ

• Ζ βάζε απηή ήηαλ πεξηζζφηεξν εζηθή παξά ζξεζθεπηηθή. Ο 
Κνκθνχθηνο ήηαλ αληίζεηνο κε ηηο δεηζηδαηκνλίεο κε ηηο 
νπνίεο ην πιήζνο είρε ηαπηηζηεί. Πίζηεπε φηη ε θνζκηθή ηάμε 
ηαπηίδεηαη κε ηελ εζηθή ηάμε, δίδαμε ηελ αξεηή σο 
πξνυπφζεζε γηα ηελ ζπληήξεζε ηεο θνηλσλίαο.

• χκθσλα κε ηελ δηδαζθαιία ηνπ, ε "απηάξθεο 
πξαγκαηηθφηεηα" (ηάν ή ληάν), απφ ηελ νπνία έρνπλ 
δεκηνπξγεζεί ηα πάληα, απνηειεί δεκηνχξγεκα ηνπ Οπξαλνχ. 
Ο Οπξαλφο ζεσξείηαη ν ζεκειησηήο ηεο αξεηήο, είλαη ε 
θαινζχλε "κεηέξα" φισλ ησλ αξεηψλ. Απηή νλνκάδεηαη 
ΖΕΝ.

• Ζ Κνκθνπθηαληθή αξεηή επηβάιιεη ηελ επζέβεηα (ζηάν xiao).



Ζ Κνκθνπθηαληθή επζέβεηα εθθξάδεηαη ζηηο εμήο 5 

ακνηβαίεο ζρέζεηο δηθαησκάησλ θαη 

θαζεθφλησλ (βνπ-ινπ):

• Καινζχλε ηνπ άξρνληα- λνκηκνθξνζχλε ηνπ 

αξρφκελνπ

• Αγάπε ηνπ παηέξα-ππαθνή ηνπ γηνχ

• Αγαζφηεηα ησλ ειηθησκέλσλ-ζεβαζκφο ησλ 

λέσλ

• Γηθαηνζχλε ηνπ ζπδχγνπ- ππαθνή ηεο ζπδχγνπ

• Ακνηβαία πίζηε κεηαμχ θίισλ



• Παξάιιεια ε πξψηε αξεηή Εελ ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο 4 πνπ πεγάδνπλ απφ απηήλ θαη είλαη:

• Ζ ηηκηφηεηα (η)

• Ζ παξαδνρή ή ζπκθσλία (ιη)

• Ζ αιήζεηα (ζηλ) θαη

• Ζ ζνθία (ηζη)

Οη παξαπάλσ αξεηέο θαζηζηνχλ ηνλ άλζξσπν επηπρή θαη επγελή.

Ο Κνκθνπθηαληζκφο ηνλίδεη ηελ αξρή πνπ πξνζνκνηάδεη ζηνλ ΥΡΤΟ ΚΑΝΟΝΑ:

" Όηη δελ επηζπκείο γηα ηνλ εαπηό ζνπ, κελ ην επηβάιιεηο ζηνπο άιινπο"



• Ζ δηδαζθαιία ηνπ θνκθνπθηαληζκνχ έρεη 

θσδηθνπνηεζεί ζε δχν ζπιινγέο βηβιίσλ. "Τα 

πέληε βηβιία" (wu-king), πνπ ηα έγξαςε ν 

Κνκθνχθηνο θαη

• "Τα ηέζζεξα βηβιία" (Sze-chu) πνπ ηα έγξαςαλ 

νη καζεηέο ηνπ.



ΛΑΣΡΔΗΑ

• Ο ίδηνο ν Κνκθνχθηνο δίδαμε φηη ε ηάζε 
ηαχηηζεο ηεο αλζξψπηλεο εζηθφηεηαο κε ηελ 
απφιπηε εζηθφηεηα ηνπ ζχκπαληνο επηβάιιεη 
ηελ πξνζθνξά ζπζηψλ πξνο ηνλ Οπξαλφ σο 
πεγή ηνπ εζηθνχ λφκνπ.

• Δμίζνπ κεγάιε ζεκαζία απνδίδεη ζηηο ζπζίεο 
πξνο ηνπο πξνγφλνπο θαη ηνπο εγεκφλεο.

• Οη απηνθξάηνξεο ζπλήζηδαλ λα ηεινχλ 
κεγαινπξεπείο ζπζίεο πξνο ηνπο ζενχο θαη 
πξνο ηνπο πξνγφλνπο ηνπο.

• Οη απηνθξαηνξηθέο πξνζθνξέο πεξηιάκβαλαλ 
θαη αλζξψπηλα ζχκαηα θαηά ηελ ηαθή 
ζεκαληηθψλ εθπξνζψπσλ.



ΓΡΑΜΜΑΣΑ- ΣΔΥΝΔ

• Ζ ζπκβνιή ηνπ θνκθνπθηαληζκνχ ζην ρψξν ησλ 

γξακκάησλ ηεο Α. Αζίαο ππήξμε ηεξάζηηα.

• ηελ Κίλα ν ζεβαζκφο πξνο ην γξαπηφ ιφγν απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο.

• ηελ Ηαπσλία ε ηδενγξάκκαηε θηλέδηθε γξαθή εηζήρζεθε

καδί κε ηα θνκθνπθηαλά "βηβιία".

• Ζ Κνκθνπθηαληθή ζθέςε θαη δηδαζθαιία επεξέαζε πνιχ 

θαη ηα επξσπατθά γξάκκαηα θαη ηε θηινζνθηθν-πνιηηηθή 

ζθέςε θαηά ην 18ν αηψλα.



• ηελ Κίλα ε ηδηαίηεξε ζχλδεζε ηνπ 
θνκθνπθηαληζκνχ κε ηε γξαθή θαη ην 
βηβιίν ζπληέιεζε ζηελ αλάπηπμε 
ηεο θαιιηγξαθίαο, πνπ απνηειεί 
ηδηαίηεξν ηνκέα ηεο ηέρλεο ηεο Άπσ 
Αλαηνιήο.

• Ο Κνκθνπθηαληζκφο επεξέαζε 
ζεκαληηθά θαη 
ηε δωγξαθηθή, απνηειεί "αδειθή 
ηέρλε" ηεο θαιιηγξαθίαο.

• Ζ αλαθηνξηθή δσγξαθηθή ηεο Κίλαο 
επηβάιιεη ηε δηαθφζκεζε ησλ 
αηζνπζψλ κε παξαζηάζεηο απφ ηε δσή 
θαη ηε δξάζε θαιψλ αξρφλησλ θαη 
αλψηαησλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ.



• Οη απφςεηο ηνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ζπκππθλψζεθαλ ζηηο πεξίθεκεο έμη 

ηέρλεο ηνπ: ηειεηνπξγία, κνπζηθή, 

ηνμνβνιία, αξκαηνδξνκία, 

θαιιηγξαθία θαη αξηζκεηηθή

• Ο θχξηνο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ήηαλ 

ε δηδαζθαιία ζηνπο καζεηέο ηνπ πψο λα 

δνπλ κε αθεξαηφηεηα θαη ηηκηφηεηα.



ΜΟΤΗΚΖ

• Ζ κνπζηθή ηνπ Κνκθνπθηαληζκνχ θαηαηάζζεηαη ζε δχν 
θαηεγνξίεο: Τελ επίζεκε θαη ηε ιαϊθή.

• Η επίζεκε αλαθέξεηαη ζηε ζξεζθεπηηθή κνπζηθή 
παξάδνζε θαη απαξηίδεηαη απφ ηελ "Κνκθνπθηαληθή 
κνπζηθή",Yayue θαη ηε "Μνπζηθή ηνπ πκπνζίνπ", Yen-
yue.

• Η ιαϊθή πεξηιακβάλεη ην ιατθφ ηξαγνχδη, ηηο ιατθέο 
αθεγήζεηο θαζψο επίζεο ηηο φπεξεο ηεο Κίλαο.

• Οη όπεξα ηεο Κίλαο απνηειείηαη επίζεο απφ πνιιά είδε, 
νη πην γλσζηέο είλαη: Ζ φπεξα ηνπ Πεθίλνπ θαη ε φπεξα 
Kun, απαξηίδνληαη απφ δηαθνξεηηθέο δηαιέθηνπο, 
δηαθνξεηηθνχο κνπζηθνχο ηξφπνπο θαη δηαθνξεηηθά 
ινγνηερληθά θείκελα.



ΚΟΜΦΟΤΚΗΑΝΗΚΔ 

ΓΗΟΡΣΔ

Λαηξεία, κχζνη, θεζηηβάι θαη δηάθνξεο αθνζηψζεηο πνπ 
ζπλδένληαη κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ιατθνχο ζενχο θαη ζεέο 
απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηνπ Κνκθνπθηαληζκνχ.

• Πξωηνρξνληά- Γηνπάλ ηαλ: Δίλαη ε πην ζεκαληηθή απφ ηηο 
παξαδνζηαθέο θηλέδηθεο γηνξηέο. Αξρίδνπλ ηελ πξψηε κέξα ηνπ 
θηλέδηθνπ εκεξνινγίνπ θαη νινθιεξψλνληαη κε ηε γηνξηή ησλ 
θαλαξηψλ. Ηαλνπάξηνο- Φεβξνπάξηνο

• Τελγθ ηζηέρ: Γηνξηή ησλ θαλαξηψλ ζεκαηνδνηεί ηε ιήμε ηεο 
θηλέδηθεο πξσηνρξνληάο πνπ δηαξθεί 15 κέξεο. Φεβξνπάξηνο-
Μάξηηνο

• Dondo-Yaki: Όια ηα ζηνιίδηα ηεο πξσηνρξνληάο θαίγνληαη.

• Τζηλγθ κηλγθ: Γηνξηή ηεο αγλήο ιάκςεο. Μάξηηνο θαη 
Απξίιηνο



• Τνπάλ γηάλγθ ηζηέλ: Γηνξηή ηεο βάξθαο ηνπ δξάθνπ 
δηαξθεί ηξείο κέξεο. Φεβξνπάξην θαη Μάξηην

• Τζνύλγθ ηζίνπ: Μεζνθζηλνπσξηλή γηνξηή.

• Τζνύλγθ γηάλγθ: Ζκέξα αλαξξίρεζεο ζηνπο ιφθνπο πνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηνλ επηέκβξην ή Οθηψβξην.

• Τζνύλγθ ηζηρ: Γηνξηή γηα ρεηκεξηλή ηζεκεξία. Ννέκβξην 
θαη Γεθέκβξην

• Ηκέξα ηεο ελειηθίωζεο: Μία εζληθή γηνξηή αθηεξσκέλε 
ζηνπο λένπο πνπ έρνπλ ηα εηθνζηά γελέζιηά ηνπο κέζα ζε 
απηή ηε ρξνληά. Σελ εκέξα απηή ηα αγφξηα θνξνχλ 
θνζηνχκηα θαη ηα θνξίηζηα ηα θηκνλφ.



ΚΟΜΦΟΤΚΗΑΝΗΜΟ 

ΚΑΗ ΝΑΟΗ



Σα θηίξηα ηνπ Κνκθνπθηαληζκνχ είλαη 
αθηεξσκέλα πξσηίζησο ζηε κλήκε ηνπ 
Κνκθνχθηνπ. Ο θπξίαξρνο νξζνινγηθφο 
ραξαθηήξαο ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 
Κνκθνπθηαληζκνχ αλαγλσξίδεηαη επθξηλψο 
ζε απηά ηα θηίξηα, πνπ είλαη πην ιηηά απφ ηα 
άιια ηζηνξηθά θηίξηα ηεο Κίλαο. Ωο 
νξζνινγηθφο, παηεξλαιηζηηθφο, 
ζπληεξεηηθφο θαη κε έκθαζε ζηελ 
ηεξαξρηθή ηάμε, θπξηάξρεζε πεξηζζφηεξν 
ζηελ αζηηθή θνζκηθή αξρηηεθηνληθή. Όκσο 
ζηελ Κίλα ν Κνκθνπθηαληζκφο, ν Σαντζκφο 
θαη ν Βνπδηζκφο ζπλππάξρνπλ αξκνληθά, 
ρσξίο απζηεξέο νξηνζεηήζεηο κεηαμχ ηνπο.



• Ο Ναόο ηνπ Οπξαλνύ: Οη 

αξραίνη απηνθξάηνξεο 

ιάηξεπαλ ηνλ Οπξαλφ 

δείρλνληαο ην δένο θαη ην 

ζεβαζκφ πξνο απηφλ.



• Ο Ναόο ηνπ Κνκθνύθηνπ ζην 

Ταϊπέη: Γνκεκέλν απφ ηνλ δηάζεκν 

Wang Yi-Shun sta ηέιε ηνπ 1920



• Ο Ναόο ηνπ Κνκθνύθηνπ ζην QUFU ζηε 
SHANDONG PROVINCE: Απνηειεί ηνλ 
κεγαιχηεξν, ζπνπδαηφηεξν θαη πξψην λαφ 
ηνπ Κνκθνχθηνπ.



Ναόο ηνπ Κνκθνύθηνπ 

ζηε Σαγθάε: Απνηειείηαη 

απφ πάλσ απφ 28 αξραία 

θηίξηα πνπ ρηίζηεθαλ ζε 

έλαλ κεγάιν αξηζκφ απφ 

πέηξηλα γιππηά, ν λαφο 

έρεη ηξείο απιέο.



• TEMPLE OF CONFUCIUS IN 

BEIJING: Ο λαφο απνηειείηαη απφ 

ηέζζεξηο απιέο. Οη βαζηθέο δνκέο 

πεξηιακβάλνπλ Υianshi Πχιε (Πχιε 

ηνπ πξψηνπ δάζθαινπ), Dacheng

Πχιε ( Πχιε ηνπ ζπνπδαίνπ 

επηηεχγκαηνο), Dacheng Hall

(Αίζνπζα ζπνπδαίνπ επηηεχγκαηνο) 

θαη Chongshengci (Αίζνπζα 

ιαηξείαο).



ΗΔΡΟ ΒΗΒΛΗΟ

ΣΑ ΑΝΑΛΔΚΣΑ ΣΟΤ 

ΚΟΜΦΟΤΚΗΟΤ

• Σα Αλάιεθηα είλαη κία ζπιινγή ξήζεσλ θαη δηαιφγσλ 

ηνπ θηλέδνπ ζηνραζηή θαη θηινζφθνπ Κνκθνχθηνπ κε 

ηνπο καζεηέο ηνπ.

• πληζηά έλα απφ ηα πιένλ αληηπξνζσπεπηηθά γξαπηά 

θείκελα γηα ηε δσή, ηηο ηδέεο θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ.

• Ζ θαηαγξαθή ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο 

καζεηέο ηνπ κεηά ην ζάλαηφ ηνπ θαη νινθιεξψζεθε 

θαηά ηελ πεξίνδν ησλ Μαρνκέλσλ Βαζηιείσλ (5νο 

αηψλαο- 221 π.Υ.)

• Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηα δχν 

ηδενγξάκκαηα lun θαη yu.



ΑΠΟΦΘΔΓΜΑΣΑ ΣΟΤ 

ΚΟΜΦΟΤΚΗΟΤ

• ε κηα ρψξα πνπ θπβεξλάηαη θαιά, ε θηψρηα 
είλαη ληξνπή. ε κηα ρψξα πνπ θπβεξλάηαη 
άζρεκα, ν πινχηνο είλαη ληξνπή.

• Ζ πεκπηνπζία ηεο γλψζεο είλαη φηαλ ηελ έρεηο 
λα ηελ εθαξκφδεηο, θη φηαλ δελ ηελ έρεηο, λα 
νκνινγείο ηελ άγλνηά ζνπ.

• Όηαλ παξαπνληέζαη γηα ην θαθφ, ην 
δηπιαζηάδεηο. Όηαλ ην πεξηγειάο, ην 
εμνπδεηεξψλεηο.

• Ο αλψηεξνο άλζξσπνο έρεη απαηηήζεηο απφ ηνλ 
εαπηφ ηνπ. Ο θαηψηεξνο άλζξσπνο απφ ηνπο 
άιινπο.



ΚΟΜΦΟΤΚΗΑΝΗΜΟ ΖΜΔΡΑ

• Ο Κνκθνπθηαληζκφο έγηλε ηνλ 2ν αηψλα π.Υ. ην επίζεκν δφγκα ηεο δηνίθεζεο ηεο Κίλαο. Γφζεθε 

επνκέλσο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κόξθωζεο. Ωο απνηέιεζκα ε 

Κίλα έρεη απνθηήζεη ηζηνξηθά ηελ πξψηε ζέζε ζηνλ παγθφζκην πνιηηηζκφ, ραξίδνληαο ζην θφζκν 

αλαξίζκεηνπο επηζηήκνλεο, εθεπξέηεο, ηερληθνχο, κεραληθνχο, θαιιηηέρλεο, πνηεηέο θαη 

θηινζφθνπο. ήκεξα ινηπφλ, ν Κνκθνπθηαληζκφο έρεη θηάζεη ζε ζεκείν λα επεξεάδεη εθηφο απφ 

ηελ Κίλα θαη ηελ Ηαπσλία, νιφθιεξε ζρεδφλ ηελ Αλαηνιηθή θαη Ννηηναλαηνιηθή Αζία.



ΚΡΗΣΗΚΖ

Τπήξμε ε θπξίαξρε θαη πνιχ ζπληεξεηηθή ηδενινγία ηεο Κίλαο, κε 

βαζηθνχο άμνλεο ηελ ππνηαγή ζηνπο αλψηεξνπο (γνλείο, δαζθάινπο, 

θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο, ηεξείο θ.ά.) 



• « ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κεξηθά απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ 

Κνκθνπθηαληζκνχ – φπσο ε πξνηεξαηφηεηα ηνπ θξάηνπο επί ηνπ αηφκνπ, 

ε ηεξαξρηθή δηαζηξσκάησζε ηεο θνηλσλίαο θαη ν ζεβαζκφο πξνο ηηο 

Αξρέο- είλαη πξνθαλψο αληίζεηα κε ηηο θπξίαξρεο ηάζεηο ηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίαο».

• Σάν ίε, θαζεγεηήο πνιηηηθψλ επηζηεκψλ ζηε ζρνιή Αγγιηθψλ θαη 

Γηεζλψλ πνπδψλ ζην Παλ/κην ηνπ Πεθίλνπ (απφ άξζξν ηνπ ζην CNN). 



ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

• https://el.m.wikipedia.org

• http://nicktzim.wordpress.com

• https://www.slideshare.net

• https://www.sostis.gr

• https://issuu.com

• https://grdiscovery.com

https://el.m.wikipedia.org
http://nicktzim.wordpress.com
https://www.slideshare.net
https://www.sostis.gr
https://issuu.com


Α ΔΤΥΑΡΗΣΩ ΠΟΛΤ ΓΗΑ ΣΟ 

ΥΡΟΝΟ Α


