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 البيداجوج 

التجربة اإلغريقية يف تربية النشء وبناء اجملتمع دراسة يف ضوء املصادر األدبية والفنية



 امللخص:

بانتهاء دور املربية مع الطفل ُيسلم إىل البيداجوج الذي كان رفيًقا دائًما له طوال فرتة 

ستمر معه حتى مرحلة بلوغه. كما كان مربيه الفاضل، وحارسه يطفولته وأحياًنا 

الشخصي، ومرشده يف احلياة، وقد ارتبط الطفل بالبيداجوج أكثر من أي شخص آخر. 

القة مل تكن مثالية دائًما؛ فأحياًنا استشهدت النصوص األدبية بقسوة لكن هذه الع

 البيداجوج. 

اكتسب البيداجوج اإلغريقي شهرة لكونه ناضًجا وكبرًيا يف السن. وقد كتب معظم 

الُكتاب عنه بإعجاب، وذكروا أن كثريين منهم حصلوا على حريتهم نظري خدمة رعايتهم 

احلرية، ُمنح بعضهم مناصب شرفية وبقوا جانب األطفال  لألطفال، حتى إن مل حيصلوا على

الذين قاموا برعايتهم لسنوات عديدة، وهو ما يؤكد أن العالقة بني البيداجوج والطفل كانت 

 فريدة من نوعها.

كان البيداجوج يف األصل بعيًدا عن وظائف املعلم أو السيد، ومع ذلك، فإن ظهور 

التارخيي لدولة املدينة اليونانية. وبهذا كان للبيداجوج  وظيفة "البيداجوجية" صاحب التطور

 دور رئيس يف بناء دولة املدينة جبانب دوره األسري الفعال.

البيداجوج؛ املعلم؛ اإلغريق؛ املدينة الدولة؛ املصادر األدبية؛ الفخار.الكلمات املفتاحية:
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By the end of the role of nurse with the child, he is handed over to the 

pedagogue, who was a constant companion to him throughout his 

childhood, and sometimes continued with him until his adulthood. He was 

also his virtuous breeder, guardian, and guide in life, and the child was 

associated with the pedagogue more than anyone else. But this relationship 

wasn't always perfect; sometimes literary sources cited the cruelty of 

pedagogue. 

The Greek pedagogue gained fame for being mature and old. Most of 

the writers wrote with admiration about him, and they mentioned that many 

of them obtained their freedom in return for the service of caring for 

children, even if they did not get freedom, some were granted honorary 

positions and remained on the side of the children who took care of them for 

many years, which confirms that the relationship between the pedagogue 

and the child It was unique. 

Pedagogue was originally far from the functions of teacher or master; 

however, the emergence of the "pedagogical" job accompanied the historical 

development of the Greek city-state "Polis". Thus, the Pedagogue had a 

major role in building the city-state, in addition to his effective role in the 

family. 
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 تقديم:

يهدف البحث إىل إلقاء الضوء على البيداجوج كمهنة اجتماعية ظهرت يف العصر 

لبيداجوج الرتبوي والتعليمي لألطفال، كما يناقش وضع ، ويركز على دور الييناهل

سبب حيلِّل أيًضا البيداجوج كفاصل بني السلطات االجتماعية املختلفة مثل األسرة والدولة. و

يتساءل البحث عن إمكانية حتقيق كذلك اقتصار مهنة البيداجوج على الذكور دون اإلناث. 

تتجلى أهمية الدراسة من خالل تناول واته. البيداجوج لقيمة معينة من خالل تأدية واجب

بعضها يصور البيداجوج يف مشاهد احلياة اليومية،  ؛الفنية املتنوعة عماللجموعة من األ

األساطري اإلغريقية وما له من انعكاس على دوره الفعال يف متاسك والبعض اآلخر يصوره يف 

واليت أسهمت بدور تثقيفي األسرة اإلغريقية، كما انعكس ذلك يف األعمال املسرحية 

 للمجتمع اإلغريقي.

اعتاد اإلغريق أْن َيَدُعوا أطفاهلم وشأنهم َيْهَنُؤون حبياة سعيدة يف املنزل حتت رقابة 

أمر رعاية  τροφός (0)السابعة، أما يف اأُلسر امليسورة كانت تتوىل املربية أمهاتهم حتى سن

، وغالًبا ما كانت من اإلماء، τφηίτمرضعته  الطفل وتربيته. وعادة ما كانت هذه املربية هي

ويف أحيان أخرى من احلرائر. وتبقى هذه املربية يف كنف األسرة حتى الوفاة، إذ كانت تعد 

عضًوا أساسيًّا من أعضاء األسر الثرية. وكان من مهام هذه املربية ضبط سلوك الطفل 

بط لغته، وُتسمعه املوسيقى، وتقوميه، وتلقينه اآلداب العامة السائدة يف اجملتمع، وض

وحتكي له ما يناسب عمره من قصص األبطال واملعبودين، لذا كان يلزم على الوالدين 

اختيار مربية ألوالدهما تتوافر بها هذه الصفات واإلمكانات كي ينعكس ذلك على سلوك 

 .   (2)الطفل وأخالقه

املربية يف رعاية الطفل  فُلخيانتقل الطفل إىل املدرسة ليبدأ يف التعليم املنتظم، حني 

والكلمة تعين حرفيًّا، يف قاموس اللغة اليونانية  παιδαγωγόςشخصية أخرى ُعرفت باسم 

يف العموم ، وتعين παις-αγωُمالزم الطفل، إذ تنقسم الكلمة إىل شقني هما ، (3)القدمية

، وُتعين يف أحيان أخرى العبد الذي ُيالزم الطفل يف ذهابه إىل املدرسة، وإيابه إىل البيتذلك 

 .(7)مامُلَعلِّ املدرب أو املربي أو

  البيداجوج يف املصادر األدبية:

مل حتدد املصادر األدبية اليونانية يف أي ِحْقبة زمنية بدأ اإلغريق االستعانة بالبيداجوج 
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، φοῖνιξق.م( أن 724374) Πλάτων لرعاية أطفاهلم الذكور، وخيربنا أفالطون

)أسطوريني( يف اليونان القدمية. وقد شاع ظهور شخصية  مرّبينيهما أول   Χείρωνو

  Ἡρόδοτος البيداجوج بكثرة يف املصادر األدبية؛ إذ ُذكرت ألول مرة عند هريودوتوس

ق.م( يف حوالي الربع الثاني من القرن اخلامس قبل امليالد؛ حيث ذكر شخصية 721 781)

Σίκιννuς(0)
ق.مΘεμιστοκλῆς(1) (027702 .) توكليسثيميسكبيداجوج ألطفال  

. كذلك حتدث (4)ثيميستوكليسوخيربنا هريودوتوس أن هذا البيداجوج كان حمل ثقة 

ق.مΕὐριπίδης(2) (780711 ) ق.م( ويوريبيديس721711) Σοφοκλῆς(8) سوفوكليس

يه ق.م( إىل بيداجوج أخو374 728) (01)عن بيداجوج أجاممنون املسن. كما أشار أفالطون

 . Μενέξενος سوسينكوميني Λύσις لوسيس 

شاع االعتماد على خدمات البيداجوج يف مجيع أحناء بالد اليونان، باستثناء إسربطة، إذ 

عارض اإلسربطيون فكرة االعتماد على املربني الذين كانوا يف أحيان كثرية من العبيد 

نزل حتى سن السابعة، ثم انتقل األطفال من ذلك، قام اآلباء برتبية أطفاهلم يف امل األمّيني؛ وبداًل

 .(00)بعد هذه السن إىل رجال أحرار اتسموا بالكفاءة لإلشراف على سلوكهم

مل تتفق املصادر األدبية اليونانية القدمية على العمر الذي حظي الطفل مبوجبه برعاية 

َعيَّن ق.م( أن البيداجوج كان ُي731307) Ξενοφῶν(02)البيداجوج؛ إذ ذكر كسينوفون 

املدرسة. وبالطريقة ذاتها  هلم، وُيرَسلون إىل ُيَقاُل ما فهم على قادرين يصبحون ندماعلألطفال 

، فذكر أنه بانتهاء فرتة برعايتهمَتَكفََّل األوالد الذين حتدث عن انتهاء دور البيداجوج مع 

 الفتى من ُيحرََّر (،حوالي الرابعة عشر ربيًعا أو اخلامسة عشر)فرتة املراهقة  الطفولة، وبداية

أن البيداجوج والنحوي كانا ُيَعينان للطفل عندما يصل  (07)بينما ذكر أفالطون .(03)بيداجوجه

م( فلم حيدد سن معينة للطفل 71021) Πλούταρχος(00)إىل سن السابعة. أما بلوتارخوس 

 توىل البيداجوج مبوجبها رعايته.

لك أنه كان لكل أسرة بيداجوج واحد تفيد املصادر األدبية اليونانية القدمية كذ

، ورغم ذلك فقد كان يتقاضى (01)يتكفل برتبية أوالدها الذكور ورعايتهم أيا كان عددهم

أن البيداجوج كان يتقاضى ما يقرب من ألف درامخة  (04)أجًرا زهيًدا، فيذكر أفالطون

 . (08)الواحدسنويًّا نظري رعاية ثالثة أوالد، أي ما يقل عن ثالث درامخات عن اليوم 

من عبيد املنزل كبار  ُاْخِترَيوعادة ما  ،كان البيداجوج يف الغالب عبًدا من أصل أجنيب

ة ميلم ينظر اآلباء إىل قوته اجلسف، (02)الذين مل يكن مبقدورهم القيام بواجبات شاقة السن
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 بتوصيف أفالطون للبيداجوج بأنه Longeneckerقد استشهد و خربته.بقدر ما نظروا إىل 

"ليس ذلك الرجل الذي ال جييد أي شيء، بل هو رجل مؤهل بالعمر واخلربة للعمل كقائد 

 الطفلتنشةة املسؤولية األكرب يف اإلشراف على  َتَحمََّل. فكان الرجل الذي يهالطفل ووصي عل

وهو ما  ،ونظًرا لذلك ُعدَّ البيداجوج يف كثري من األحيان فرًدا من أفراد األسرة .(21)وتربيته

 رعاية حتت "لوسيس" لكونه األثيين الشاب سقراط ِاْنَتَقَد عندمايدته املصادر األدبية، إذ أ

  .(20)"لكنه واحد منا: "رد أقل شأًنا، بيداجوج

 -مهام البيداجوج:

كان البيداجوج يبدأ رعايته للطفل ببداية اليوم صباًحا وينتهي بذهاب األخري إىل النوم 

رضة أخالقه ُعسلوكه ولسيطرة على الطفل أمر صعب، واعتقدوا أن ى اآلباء أن اَأَر. إذ لياًل

، لذا رافقه البيداجوج طيلة الوقت، فخدمه داخل رك بدون إشراف مستمرللخطر إذا ما ُت

. ومل تقتصر مهامه على ذلك فقط، بل علَّمه أيًضا األخالق (22)املنزل، ورافقه خارجه أيًضا

لسري باعتدال يف الطريق، وتوجيه نظره صوب األرض، احلميدة والسلوك الالئق لعل أهمها؛ ا

وعلى  .(23)والتواضع، وآداب احلديث يف حضور من يكربوه، كما علَّمه االعتناء مبظهره

الرغم من كون البيداجوج من العبيد البدائيني غري املثقفني كما تصورهم األعمال الفنية 

 لقصوى يف حياة الطفل.املختلفة إال إنهم كانوا من الشخصيات ذات األهمية ا

مل يظل دور البيداجوج ثابًتا طيلة العصر اهلّليين؛ فكان يف البداية حارًسا وحامًيا له من 

 صيب هلا يتعرض قد منها، اليت سيما األخالقية األخطار املخاطر بكافة أشكاهلا؛ إذ كانت

كال الوصاية شكل من أش جتعل توفري انتشر فيه األشخاص غري األخالقيني لجتمع يف صغري

البيداجوج ُمعلًما للطفل، إذ علَّمه أساسيات اللغة يف  . كذلك كان(27)للغاية عليه أمًرا ضروريًّا

، ظل اإلشراف على سلوك مامُلَعلِّبعض األحيان، حتى عندما أصبح التعليم التثقيفي مسؤولية 

 الطفل هي نقل هوظيفت وأميًّا، وكانت متواضًعا حينها الطفل مهمة البيداجوج، ورمبا كان

 ورفاهيته إذا الطفل يف احلفاظ على سالمة مساهمته حجم من املدرسة وإليها؛ فيمكننا إدراك

لقطع  ِاضَطرَّوأنه  املدرسة، باكًرا للذهاب إىل غادر املنزل الطفل أن االعتبار يف وضعنا

 غري واألشخاص اجلوية والظروف من ِقبل احليوانات ملخاطر َتَعرَّضمسافات طويلة و

كبرًيا  أخذها معه كان إىل ِاضَطرَّ حجم ووزن ألواح الكتابة والقيثارة اليت األخالقيني، وأن

 .    (20)وثقياًل
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 مامُلَعلِّلعب البيداجوج كذلك دوًرا مهمًّا يف العملية التعليمية، إذ كان وسيًطا بني 

الذي يرافقه  التلميذ،حامي والتلميذ ورقيًبا عليهما يف الوقت ذاته. فقد قام بدور األب البديل، 

. وبالطبع مل يشارك م باملعرفة واملهاراتَعلِّامُلمن  كي يستزيداملدرسة عرب الطرقات إىل 

 من أدنى اجتماعية طبقة إىل الدراسية للتالميذ، نظًرا النتمائه املناهج تدريس البيداجوج يف

 يعرف يكن ومل ،(21)استعان به الذي لألب عبًدا إذ كان رمبا الطفل الذي َتَكفََّل برعايته،

عن َكَثب وتقويم هذا السلوك.  سلوك التلميذ والكتابة. لكن دوره َتَمثََّل يف مراقبة القراءة

 الشجاعة،والعفة، واحلكمة، و، وركز على أخالقه وعلى مفهوم العدل مَعلِّامُلكما راقب 

 ،ا لزمام هذه الصفاتيكون مالًكأن  مَعلِّفكان على امُل، لديه عتدالالاووضبط النفس، 

 . (24)ا بها يف علمهمتحلًي

 ،اإلغريق َتَبنَّاُهالطويل الذي  παιδεία(28)ساهم البيداجوج بطريقة غري مباشرة يف نظام 

 تعين كانت خالهلا من واليت املواطنني، أخالقيات تتناول األوىل عمليتني: َتَضمََّنوالذي 

باملعرفة  فتتعلق أما األخرى ومؤسساتها، πόλις املدينة دولتهم بأهداف تربطهم اليت الروابط

 παιδείαوال  .اليومية احلياة مواجهة أجل من منهم كل ميتلكها أن جيب اليت واملهارات

؛ إذ امُلَعلِّموأيًضا األب، والبيداجوج، و املدينة ذاتها، دولة بذلتها اليت اجلهود تشمل مجيع

صاحلني جديرين ببناء املدينة  مواطنني حواليصب الشباب إعداد مسؤولني عن كانوا مجيعهم

األمر  ،مَعلِّامُلو والبيداجوج، (31)وبطبيعة احلال تنوعت املفاهيم والتعاليم ما بني األب. (22)الدولة

 كما أن. مواطن قادر على البناء ثراء لدى الطفل؛ األمر الذي أسهم يف بناء شكَّل الذي

 يشري إىل والدولة األسرة املختلفة يف بالسلطات التلميذ وطرق ارتباط البناء هلذا املتغري التطور

 .(30)التعليمية املنشآت هذه لوظائف األهمية بالغ كانت أمًرا األبوية السلطة طبيعة أن

 التعبري الفين للبيداجوج حتى نهاية القرن اخلامس قبل امليالد:

على هد املدرسية يف املشا فنجده بكثرةلبيداجوج يف األعمال الفنية، اأما عن تصوير 

 الدارسنيبل من ِقعادة  حدد، ُيآخر يملتح يوجد رجل امُلَعلِّم ُيَصَورحيث األواني الفخارية، ف

وهو ما جيعل ، امُلَعلِّمتصوير يشبه إىل حد كبري تصويره ومع ذلك، فإن  البيداجوج، أنهب

ال  إذ، عام للتصويرالسياق ال من تهيأتي التحقق من هويلذا  متييزه عن األخري أمًرا صعًبا،

ُيصور يف الغالب و .الذكورمن الشخصيتني هاتني بالتمييز بني  توجد مالمح معينة تسمح

بدون مسند للظهر ُيطلق  على كرسيأحياًنا جيلس و "،اهليماتيونالعباءة " البيداجوج مرتدًيا
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 ُيصور. كما على عمود يستندعلى عصاه أو  ُمتََّكًأيقف أحياًنا أخرى و، δίφρος عليه

 الرسومعلى يسار املشهد، يف حني أن هناك بعض الرسوم الفخارية  غالبيةالبيداجوج يف 

األخرى اليت تصوره يف منتصف املشهد أو على اجلانب األمين. ومن أجل متييز البيداجوج عن 

يف  لِّمامُلَععالوة على ذلك، جيلس  ، عادة ما ننظر إىل السمات الفنية اليت حيملها األخري.امُلَعلِّم

   جوج عادًة على جانب املشهد.ا، يف حني ُيصور البيدالتلميذانب اآلخر من اجلالغالب على 

. التلميذ حياة يف أهميته على املدرسية املشاهد يف البيداجوج املتكرر ظهور يؤكد

إناء كيليس أتيكي من طراز الصورة املوسيقى، حيث يظهر على  دروس تصويره يف ويكثر

، يؤرخ اإلناء (33)(0 صورة رقم) 5776 حتت رقمحمفوظ يف متحف اآلثار بتورينو  (32)السوداء

يف  وتعرض ،الصورة داخل اإلناءق.م(. ُرمست 001071)مبنتصف القرن السادس قبل امليالد 

أمامه.  يف مرحلة الشباب يقف، ُصّور ملتحًيا عارًيا يتجه حنو تلميذ يعزف اللرياُمعلًما  منتصفها

على كرسي  البيداجوجالتلميذ، جيلس . وخلف مهُمَعلِّإىل يستمع  ذ عارًيا أيًضا،ُصّور التلمي

بدون مسند للظهر، ويبدو عليه تقدم العمر، إذ ُصّور جبسد واهن وشعر أشيب وحلية بيضاء، 

تفتقر إىل  يرتدي البيداجوج عباءة مزخرفة، غري أن الفنان مل ُيوفق يف إبراز جتاعيد وجهه.

، ويوجه نظره صوب أسفل يف نظرة يده عصا طويلةب من الثنايات. وميسكاملرونة وختلو 

. وُيالحظ تصويره حبجم صغري مقارنة بالشخصيات مَعلِّامُلتأملية، ويبدو وكأنه يستمع لعزف 

   آخر عاري ميسك برمح يف يده اليمنى.  تلميذيقف  مَعلِّامُلخلف  األخرى املصورة.

حيث تظهر الشخصيات يف وضع جانيب. ويف حني تبدو الصورة ذات ُبْعدين فحسب، 

من التباين بني  ًانوعُرمست عني الشخصيات باملواجهة على رأس يف وضع جانيب، إال أن هنالك 

تنظر حنو األرض،  تبدو وكأنها اليتالضيقة وعني التلميذ  املفتوحتني مَعلِّامُلالبيداجوج و عيين

ة وامللونة اخلطوط احملفور استخدام وُيالحظ أيًضا .وهو تباين يغذي التصوير بقدر من احليوية

والتلميذين، يف حني  مَعلِّامُلعضالت و األعني إلظهار التفاصيل الداخلية مثلباللون األبيض 

واألجزاء التشرحيية للشكل  الرسم التخطيطيعلى اقتصر تصوير شخصية البيداجوج 

  .يف الُعمر  إظهار التباينيربز مدى أهمية هذه اخلطوط يفلعل ذلك وفقط، األساسية 

مع  (37)على األواني من طراز الصورة احلمراء يالبيداجوج يف مشهد الدرس املوسيقُصّور 

ويتزامن ذلك مع الفرتة الزمنية اليت ُاعترب فيها تعليم األوالد  القرن اخلامس قبل امليالد، بداية

ثمة هيدريا أتيكية دولتهم املدينة. فلتمكينهم من املشاركة يف احلياة اليومية لللغاية ضرورًيا 

ُعثر عليها يف ، (30)(2 )صورة رقم Phintias ُتعزى إىل الرسام من طراز الصورة احلمراء
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 ُمَعلِّماملشهد ُيصور . .مق 010وحمفوظة يف ميونخ، وتؤرخ حبوالي عام  فولكي بإتروريا،

 املشهد ملتحًيا جالًسا على كرسي ذي مسند للظهر على ميني Σμηκύθοςموسيقى ُيدعى 

 Ευθυμιδεςبينما جيلس تلميذه  .ويرتدي عباءة تغطي نصفه السفلي وميسك اللريا بني يديه

أمامه على مقعد بدون مسند للظهر يرتدي عباءة تكشف عن كتفه األمين ميسك اللريا بني 

سري ي λεμπ ο λ εμο  أحد التالميذُصّور  .يديه، ويضرب على أوتارها بريشة يف يده اليمنى

وراء على ميني املشهد يقف البيداجوج و .ورمبا انتهي لتوه من الدرس املوسيقي مَعلِّامُلناحية 

البيداجوج بشعر قصري ُصّور ،  εμετριο ς[Δ] "أعطى له الفنان اسم، وقد اجلالس التلميذ

عباءة "هيماتيون" ذات طيات عديدة تغطي جسمه فيما يرتدي وحلية منتظمة أيًضا، و منتظم،

 اًليف وضع يظهر فيه جذعه العلوي متخًذا شكالبيداجوج ينحين  دا جزء من صدره وذراعيه.ع

ورغم أن رأسه يظهر يف وضع جانيب إال أن عينه  مواجًها بساقني وذراعني يف وضع جانيب،

اليت ميسك بها بيده اليمنى، بينما يضع يده  على عصاهالبيداجوج  ت بأمامية. ويتَّكئُصّور

بهذا الشكل. ورغم ذلك ُصّور ورمبا طال الدرس، وأنهكه الوقوف لذا ، خصرهاليسرى على 

، األمر الذي يدل الرتكيز الشديدمن عينه املفتوحة يبدو فجيًدا للعزف،  البيداجوج يستمع

   .(31)على شغفه ورغبته يف التعلم

 (34)ظهر البيداجوج أيًضا يف مشاهد درس القراءة والكتابة على كأس املدرسة لدوريس

ق.م، وهو العام نفسه الذي ُولد فيه 780اليت ترجع إىل حوالي عام  (38)(3 )صورة رقم

 هريودوتوس املصدر األدبي األول الذي ُذكر فيه البيداجوج. على أحد جوانب اإلناء )صورة رقم

أ( ُصّور البيداجوج على اجلانب األمين من املشهد جالًسا على مقعد بدون مسند للظهر 3

اءة تغطي جسمه فيما عدا الكتف األمين، وقد ُرمست ثناياها متفرقة يف اجتاهات مرتدًيا عب

شّتى كما ُرمست خبطوط مائلة ذات حواف متعرجة. ُصّور البيداجوج ملتحًيا، ومل ُيصور 

شعره ككتلة متماسكة سوداء بل جاء التمييز بني الشعريات واضًحا. ويستند البيداجوج 

وية )عكاز(. وقد جنح الفنان يف متييز البيداجوج عن األساتذة بيده اليمنى على عصاه امللت

إىل أعلى، ويضع ساقيه  املصورين على اإلناء بطريقة جلسته البدائية، فهو يرفع ركبته قلياًل

متعاكستني كشخص تَعود اجللوس على األرض. وقد أبرز الفنان ثنايا جسم البيداجوج 

اين مع اخلطوط احملّوطة بالشكل. كما ُوفق وعضالته وذلك بطالئها بلون رقيق كي تتب

الفنان يف تصوير البيداجوج بوضع الثالثة أرباع رغم أنه جالس، مع تصوير عينه جبانبية على 

 عكس املثال السابق، األمر الذي يوحي بالعمق.
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، مَعلِّامُلوُيالحظ أن البيداجوج جيلس جبوار تلميذه يف حجرة الدرس، وينظر بعناية إىل 

هذه لفتة فنية يدلل بها الفنان على شغف البيداجوج ورغبته يف تعلم القراءة واألدب؛ األمر وتعد 

الذي أكسبه خربة بالعلوم واملعارف كلما مّرت به األيام، ومما يؤكد ذلك تصويره على 

ب( حيث ُصّور على اجلانب األمين من املشهد 3اجلانب اآلخر لكأس املدرسة )صورة رقم 

، أو لسبب اًلره للتالميذ، ويبدو أنه ُأمر بذلك لتدخله يف العملية التعليمية مثأيًضا، يولي ظه

ن يستدير برأسه إىل اخللف ليتابع العملية التعليمية، مما يوحي أفضوله دفعه إىل آخر، ولكن 

 برغبته يف التعلم واملعرفة. إذ يتابع األستاذ وهو يعلم التلميذ كيفية كتابة احلروف. 

جوج يف درس موسيقي آخر وهو العزف على املزمار واللريا مًعا، والنموذج ُصّور البيدا

تؤرخ  (32)(7عبارة عن كأس أتيكية من طراز الصورة احلمراء حمفوظة يف فيينا )صورة رقم

املوسيقى واقًفا، م ُمَعلِّق.م، فنجد على أحد جوانب اإلناء يف وسط املشهد  011741حبوالي 

خلفه رجًل واقًفا يف وضع الثالثة ُصّور لذي يعزف املزمار املزدوج، يشري إىل تلميذه اجلالس ا

أرباع لفة يستند على عصاه، ويضع يده اليمنى على خصره بينما يضع يده اليسرى على جبهته 

كناية عن اإلرهاق الشديد. ومن خالل حلية هذا الرجل الطويلة وغري املنتظمة مقارنة بلحية 

ة، ثم من خالل وضع القدمني املتعاكستني وهي تذكرنا بوضع القصرية املنتظم مَعلِّامُل

أ(، ُيرجح أن هذا الرجل هو 3 البيداجوج املصور على كأس املدرسة لدوريس )صورة رقم

 بهذا اإلرهاق.  ُصّورالبيداجوج اخلاص بالتلميذ ورمبا مل جيد مقعًدا وقد طال الدرس عليه ف

يصور البيداجوج يف مشهد الدرس  بلندن مثة منوذج آخر حمفوظ يف املتحف الربيطاني

، والنموذج عبارة عن هيدريا أتيكية من (71)(0)صورة رقم ق.م740701 والييؤرخ حب املوسيقي

ُصّور البيداجوج يف أقصى يسار املشهد . Pig ُيعرف باسم من يد فنان طراز الصورة احلمراء

وسيقي ويتجه بنظره إىل كلبه ه ينتظر درسه املمُمَعلِّخلف تلميذ ميسك باللريا يقف خلف 

. ُصّور البيداجوج خلفه بوضع الثالثة أرباع لفة مَعلِّامُلالذي يربض أسفل كرسي  (70)األليف

حيث تتجه قدماه حنو عمود، بينما يستدير رأسه وجذعه العلوي حنو التلميذ، ويبدو أنه يتجه 

دفعه لالستدارة إىل إىل مكان جيلس فيه، ألن درس التلميذ مل يبدأ بعد، لكن فضوله 

رمبا -اخللف ملتابعة الدرس املوسيقي. ميسك البيداجوج بيده اليسرى حيوان الطفل املفضل

من عصاه املعتادة. ُصّور  اًلويضع يده اليمنى على جزء من عمود ليدعم نفسه، بد -قط

ا عدا البيداجوج بلحية غري منتظمة، يرتدي العباءة "اهليماتيون" اليت تغطي كامل جسمه فيم

 الذراع اليمنى.
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يأتي مثالنا األخري عن البيداجوج يف حجرة درس املوسيقى على كأس أتيكية من طراز 

، وتصور البيداجوج واقًفا خلف (72)(1 الصورة احلمراء، حمفوظة يف ملبورون )صورة رقم

م، إذ تلميذه الذي ميسك اللريا وينال عقابه من أستاذه، رمبا لتأخره، وليس ألي خطأ يف التعل

ال يوحي املشهد بأن الدرس قد بدأ بعد. ولذا يقف البيداجوج من خلف التلميذ يستند على 

عصاه، ُصّور بوضع الثالثة أرباع لفة مرتدًيا عباءة ذات ثنايا عديدة تكشف عن كتفه األمين. 

ويقف على قدمني متعاكستني، تذكرنا جبلسته بالطريقة ذاتها على كأس املدرسة )صورة 

، ينظر البيداجوج إىل األرض وكأنه يلوم نفسه على التأخري الذي سبب العقاب لسيده (3 رقم

 ق.م.    701ختطى مرحلة الشباب. تؤرخ هذه الكأس حبوالي عام اًلالتلميذ. وقد ُصّور هنا رج

 اًلمثة إناء كراتري من طراز الصورة احلمراء يصور البيداجوج برفقة شاب خياطب رج

ق.م. ورمبا ُيمثل 711701، يؤرخ اإلناء حبوالي (73)(4 صورة رقم) ُمَعلِّمه ناضًجا، على األغلب

املشهد الشاب برفقة بيداجوجه داخل البااليسرتا، حيث ال يوجد ما يشري إىل مدرسة التعليم 

التثقيفي أو املوسيقي. كما أن البااليسرتا مل تقتصر على التدريبات البدنية أو األلعاب 

 ستخدمت أيًضا كمكان لالجتماع ومناقشة املوضوعات املهمة.    الرياضية فقط، بل ُا

واقًفا بالوضع اجلانيب على ميني املشهد يرتدي عباءة تكشف عن كتفه  مَعلِّامُلُصّور 

األمين، وهي تذكرنا بالطريقة ذاتها اليت كان يرتدى بها معلمو التعليم التثقيفي واملوسيقي 

ناحية اليمني، حيث  مَعلِّامُلعصاه رمًزا لسلطته. وينظر  العباءة، ويستند بيده اليسرى على

يستمع إىل الشاب امُلصور أمامه، والذي ُصّور بشعر طويل لجعد ينسدل على كتفيه، ويرتدي 

هو اآلخر عباءة "هيماتيون" تغطي كامل جسمه فيما عدا جزء من ذراعه اليمنى اليت ميدها 

على األخري. ُصّور البيداجوج خلفه بلحية طويلة غري منتظمة  ، ويبدو أنه ُيلقي خطاًبامَعلِّامُلحنو 

املنتظمة، ويبدو يف هيةة رجل ناضج لكنه ليس بكبري يف السن. يرتدي  مَعلِّامُلمقارنة بلحية 

البيداجوج عباءة "هيماتيون" ترتك منطقة الصدر عارية مع الذراع اليمنى، ويقف معتدل القامة 

م، وميد البيداجوج ذراعه اليمنى حنو األمام بطريقة تشبه إمياءة مع احنناءة طفيفة إىل األما

الشاب إىل حد كبري. ينظر البيداجوج جيًدا إىل الشاب وامُلعلم، ويبدو عليه الشغف، واالندماج 

عصاه كما يظهر يف  ىيف الوقت ذاته. واجلديد يف هذا العمل الفين أن البيداجوج ال يتَّكئ عل

 ، بل يرفعها وميسك بها يف يده اليسرى لتستقر على كتفه اليسرى.غالبية األعمال الفنية

 بهمَتَكفََّل األوالد الذين عّبرت التمثيالت الفنية كذلك عن دور البيداجوج يف مراقبة  

من طراز  كيليكسومحايتهم من األشخاص غري األخالقيني، فعلى أحد اجلوانب اخلارجية ل
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ن اشابق.م ُصّور 781، يؤرخ حبوالي عام (77)(8 رقم)صورة  الصورة احلمراء للفنان دوريس

بالغان يرتدي كل منهما  النرج يقف أمامهما كرسيني بدون مسند للظهر،ن على اجالس

رجل آخر. إىل يسار املشهد يقف و عباءة "هيماتيون" تغطي فقط اجلزء السفلي من اجلسم،

كوين العام للمشهد يتبادر إىل وبالنظر إىل التعلقة على جدار فوق كل شاب، اللريا ُم ُصورت

ذهننا مشهد الدرس املوسيقي بني معلمني كبريين وتلميذين صغريين برفقة البيداجوج اخلاص 

 علقة على احلائط إىل اجلزء املادي من التعليم، ولكن هذااحلقيبة الشبكية امُلبهما. وتشري 

والذي  اليسار الشاب جهة الذي جيلس على ساقياألرنب ف ليس درًسا تثقيفًيا أو موسيقًيا؛

أن هذا مشهد يشري  للحصول على اهتمامه قدمه له الرجل البالغ الواقف أمامه كهدية

الرجلني نظرة  وتشري .يف حمادثةوكأنهما  املنتصفيف الزوجان اآلخران يبدو بينما . (70)مغازلة

لكن  اهما،ا يف احلصول على رضوجهدهم اإىل اهتمامهم الشابني حنواملباشرة  البالغني

ال يستجيبان لنظراتهما على ما يبدو. ُصّور البيداجوج يف أقصى يسار املشهد واقًفا  األخريين

عليها، ويتجه برأسه حنو اليسار،  يتَّكئبقدمني متعاكستني، ميسك بيده اليسرى عصا 

ماتيون" البيداجوج بلحية منتظمة، يرتدي العباءة "اهليُصّور  جسمه بالوضع األمامي.ُصّور بينما 

اليت تغطى كتفه اليسرى وتكشف عن كتفه اليمنى وجزء من جسمه. وقد ُصّورت ثناياها 

يف شكلها الطبيعي متفرقة يف اجتاهات شّتى. ويرفع البيداجوج ذراعه اليمنى ويلوح بأصابعه، 

 وكأنها لفتة إىل التلميذ اجلالس بأنه يتابعه، لذا عليه أن يوجه نظره صوب األرض. 

لس أ(، حيث جي8 ب اآلخر من الكأس فيصور مشهًدا مشابًها )صورة رقمأما اجلان

حيمل عصا يف و كرسي بدون مسند للظهر،إىل اليمني على  تيون"اهليماالعباءة "يرتدي  شاب

رجل يرتدي الشاب علقة على احلائط فوق رأسه. ويواجه ُم ُصورت اللريا ، وقديده اليسرى

يف  ملتًفا آخر شاب. ثم يأتي ذات عقدمييل على عصا و يغطي نصفه السفلي عباءة "هيماتيون"

يف  خلفه بقليلو. كرسياألمين، جيلس أيًضا على  هوكتف هجزء من رأس ُفقد عباءته،

ويقف أمام سفنجة. إحقيبة وُتصور علقة على احلائط، وفوقه إىل اليمني ُم لريا توجد، األعلى

البيداجوج يف هيةة ُتشبه ُصّور ن أذنيه. يعرض عليه أرنًبا حيمله م هرأسمفقودة رجل الشاب 

(، إذ يقف يف أقصى اليمني يقبض على 8 هيةته على اجلانب اآلخر من الكأس )صورة رقم

عصاه بيده اليسرى، بينما يضع يده اليمنى على خصره، ويلتفت برأسه جهة اليسار لرياقب 

اء إىل يقظته واحتجاجه املشهد. وتشري وضعية تصوير البيداجوج وتعبرياته على جانيب اإلن

 ورفضه ملا حيدث، حيث يبدو عليه الغضب. 
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ال سيما وأن املشهد بأكمله ُصّور داخل هو من يقوم بالتودد للتلميذين  مَعلِّامُلُيرجح أن 

 التعليمية، العملية من يتجزأ ال جزًءاإذ كانت مغازلة التالميذ صغار السن  قاعة الدرس

حبب  مَعلِّامُليفوز  أن القّيمة. وكان متوقًعا صفاته ذ والتعرف علىللتلمي النظر استلزمت واليت

 تدريبه يف أظهرها اليت واملهارة واإلخالص للصرب منوذجًيا كونه مثااًل خالل من التلميذ

 الذي القوى يتطلب التلميذ حبب أن الفوز"مبا ذكره سقراط  Peersوقد استشهد . األخري

 عن روحه وعزل باألحاسيس، مبالية غري نفسه جعل على والقدرة اجلسدي، بالتحمل تتميز

 ومعرفة الروح، وتعزيز الذات، لتحسني هذه البدني التحمل قوى لذا ُاستخدمت". جسده

. (71)احلسية امللذات يف إهالكه دون احليلولة على ومساعدته اآلخر توجيه وكذلك احلقيقة،

حتسني ذاتهم ومعرفة  إىل يتوقون الذين للتالميذ وحمبة موضع جذب مَعلِّامُلوبالتالي كان 

 يقوم اليت املعقدة القيم وبنية البيداجوج لعبه الذي احلاسم الدور احلقيقة. ولعل ذلك كله ُيربز

سلطته، ويف الوقت نفسه هو رقيب على  ودعم بالقيم مَعلِّامُل فكان بإمكانه تزويد عليها،

  . (74)مَعلِّامُل

 لجتمع يف القبول عملية من أ( كان جزءًا8، 8رقم )صورة  ما جتلى يف هذه املشاهد

رغم أن  مستبعد القبول يف هذا اجملتمع، كان البيداجوج ومن املفارقات أن ذكوري خالص،

 جزئًيا األثيين كان خيضع السياسي النظام يف املشاركة وحتديد واالستبعاد القبول تنظيم

القّيمة. حتى أنه مل  الصفات قالالنت مراقب من كونه بأكثر ُيعرتف ولكن مل لسيطرته،

 اهتم الذين الشباب أو الذكور املواطنون بها َرَغب ذاتها اليت بالطريقة يف الرغبة ميلك احلق

 مواطن مرتقب.  حراسة ومحاية لدور مؤهل فقد كان فقط رجل بهم،

إىل جانب تصوير البيداجوج داخل حجرة الدرس، فقد ُصّور أيًضا وهو يرافق التلميذ يف 

، تؤرخ بالفرتة (78)(2 على ليكيثوس أتيكية من طراز الصورة احلمراء )صورة رقم الطريق.

ق.م، من عمل رسام لندن. املشهد يصور أحد التالميذ يف طريقه إىل مدرسة 701 740

التلميذ إىل ميني الصورة ُصّور املوسيقى بصحبة البيداجوج الذي حيمل له اللريا اخلاصة به. 

يرتدي العباءة "اهليماتيون" الطويلة اليت تغطي كامل بدنه، فيما عدا الرأس.  باجلانب األمين،

بشعر قصري منتظم، ممشوق القوام، وهو يسري إىل األمام ببطء شديد، وكأن ُصّور و

رجًل ُمسًنا ولكن ُصّور البيداجوج يستحثه على املضي قدًما دون جدوى. أما البيداجوج فقد 

القامة ميسك بالعكاز يف يده اليمنى دون أن يعتمد عليه  معتدلُصّور بصحة جيدة، إذ 

بالوضع اجلانيب، حيث صوره الفنان باجلانب ُصّور كثرًيا، وميسك باللريا يف يده اليسرى، 
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األمين، إذ ميشي خلف التلميذ. يرتدي العباءة "اهليماتيون" الطويلة اليت تغطي جسمه فيما عدا 

لك بشعر قصري منتظم، وحلية خفيفة منتظمة، وقد البيداجوج كذُصّور الكتف األمين، 

من التلميذ والبيداجوج ال يرتدي  اًلُوفق الفنان يف تصويرها إذ ُتناسب عمره، وُيالحظ أن ك

حذاًء، ويالحظ أن التلميذ أيًضا ال يعري البيداجوج اهتماًما، بينما يراقب البيداجوج التلميذ 

شاًبا ختطى العاشرة من عمره، أما ُصّور هنا باهتمام بالغ. كذلك ُيالحظ أن التلميذ 

كهًل ختطى األربعني. جاء تصوير العيون بشكل زخريف، إذ مل يستطع ُصّور البيداجوج ف

 الفنان بعد هذه الفرتة تصوير العيون بشكل طبيعي. 

تصوير مشابه لإلناء نرى سكيفوس أتيكي من طراز الصورة احلمراء  وإذا عّرُجنا على

من حيث مشية التلميذ البطيةة اليت توضح  (72)(01 بالتكنيك نفسه )صورة رقم السابق، ُنفذ

ق.م كما يرجح بعض العلماء، ويرجح 741تكاسله يف عملية التعليم، وترجع إىل حوالي عام 

، واملرجح أنها ترجع إىل نفس فرتة اإلناء السابق (01)ق.م700البعض اآلخر أنها ترجع إىل حوالي 

حيث ُينسب هذا اإلناء إىل بستوكسينوس الذي نفذ أعماله يف الربع  ق.م(،740701ذكره )

الثاني من القرن اخلامس قبل امليالد، غري أن املوضوع هنا جاء ليصور حدًثا من أسطورة 

هرياكليس الصيب، وحيل حمل البيداجوج هنا امرأة عجوز ُكتب امسها على اإلناء 

ΓΕΡΟΠΣΟ .على اجلانب األمين من الصورة متشي  ت هذه العجوز بالوضع اجلانيبُصّور

خبطى واسعة خلف هرياكليس، ترتدي العجوز اخليتون الطويل ومن فوقه العباءة تغطي به 

مؤخرة رأسها، ومتسك بيدها اليمنى العارية عكازها، بينما متسك بيدها اليسرى اللريا 

تج بعض العلماء أن اخلاصة بهراكليس. وُيالحظ الوشم على ذراعيها وقدميها وحلقومها، يستن

، واجلديد هنا أن هذه (00)هذا الوشم يدل على أن السيدة من تراقيا إذ كانوا ُيعرفون به

ت بتجاعيد يف الوجه، وهي حماولة من الفنان يف إظهار بصمات الزمن على ُصّورالسيدة 

 ة.السيدة العجوز، مما يشري إىل جنوح الفنان أحياًنا إىل الواقعية واخلروج عن املثالي

يظهر هرياكليس يف املشهد صبًيا يرتدي عباءة، ميسك بطرفها يف يده اليسرى، تغطي 

جسمه فيما عدا الكتف اليمنى، بينما تستند باليد اليمنى على عصا يستخدمها يف السري، 

أمامًيا بعيًدا عن الطبيعة. ُوفق  ُصّورهرياكليس بالوضع اجلانيب فيما عدا الصدر فُصّور 

ر أذرع كل من هرياكليس واملربية، إذ أبرز عضالت هرياكليس عن عضالت الفنان يف تصوي

ت يف شكل خطني منحنيني، ومل ُصّورالعجوز الواهنة. ومل ُيوفق الفنان يف تصوير العيون، إذ 

ُيصور إنسان العني، رغم أن هذا اإلناء يرجع إىل الفرتة ذاتها اليت يرجع هلا كأس أتيكية من 
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ت فيه العيون ُصّور، (02)ق.م701-740حمفوظة يف باريس ترجع إىل طراز الصورة احلمراء 

 بطريقة طبيعية إىل حد كبري، مما يبيِّن اختالف قدرات رسامي الفخار.

هرياكليس التلميذ هنا كشاب بالغ ناضج، بشعر لجعد قصري، ميشي ببطء ُصّور 

ا ما ُقورنت خبطوات شديد كأمنا ُيساق على املوت، فنالحظ أن املسافة بني قدميه قصرية إذ

(، غري أنه حيل حمل 2 مربيته، وهذا ما يظهر يف الليكثوس السالفة الذكر )صورة رقم

البيداجوج هنا امرأة عجوز، وأبدع الفنان يف تصويرها حدباء، ويبدو أنها صاحبة عيب ِخلقي 

ال من أن البيداجوج كان  (03)عن كرب سنها. وهذا ما يؤكد ما جاء عند بلوتارخوس اًلفض

يصلح ألي من األعمال األخرى سوى متابعة سلوك الطفل ورعايته، ويروي أن بركليس عندما 

شاهد عبًدا سقط من فوق شجرة، فُكسرت إحدى ساقيه، قال ملن حوله ساخًرا انظروا لقد 

صار اآلن بيداجوج. وهذا ما يؤكد أن اإلغريق حرصوا أحيانًا على اختيار البيداجوج من 

عن  اًلب العاهات والعيوب اخللقية، وهي نظرة إنسانية، ال شك، فضكبار السن وأصحا

 االستفادة من خرباتهم وقدراتهم الرتبوية والفكرية. 

مهًما، وهو  اًليطرح مشهد مرافقة جريبسو هلرياكليس على اإلسكيفوس السابق تساؤ

كية من كأس أتي علىهل تقلدت املرأة وظيفة البيداجوج، ال سيما مع ظهور مشهًدا آخر 

أن  قد يشري إىل، (07)(00 طراز الصورة احلمراء حمفوظة يف متحف املرتوبوليتان )صورة رقم

تؤرخ الكأس  لفتيات األسر الثرية.لدور "البيداجوج"، على األقل  اًلاملرأة رمبا لعبت دوًرا مماث

 تسري يف طريقها إىلفتاة  يصور ق.م، وهي من يد رسام بولونيا. املشهد711701حبوالي

املدرسة، إذ حتمل يف يدها اليمنى لوحة الكتابة وقلًما، وهي يف صحبة فتاة تبدو أكرب عمًرا 

منها، إذ متشي األخرية أمام الفتاة ومتسك بيدها اليسرى، وحتث الفتاة على السري ويتضح 

ة ذلك من إشارة يدها اليسرى اليت تشري إىل املضي قدًما يف املسري. ويبدو من املشهد أن الفتا

غري راغبة يف التعلم ويتضح ذلك من خطواتها الضيقة إذا ما ُقورنت خبطوة الفتاة الكربى، 

ترتدي . أيًضا التفاف الفتاة الكربى للتلميذة وإمساكها بقوة من يدها وإشاراتها هلا بالسري

متعدد الثنايات له نطاق عند الوسط، وترتدي الفتاة الكربى  اًلكل من الفتاتني خيتون طوي

اًء للرأس، بينما ترتدي التلميذة شريًطا رقيًقا يربط شعرها. ومما يدل على أن هذا الرسم غط

ميثل مشهد الذهاب إىل املدرسة ظهور بعض الفتيات على جانيب اإلناء يتحدثن، بينما ُعلقت 

لوحات للكتابة على حائط مما يؤكد أن املشهد للتعبري عن درس يف القراءة والكتابة، وأن 

 . ذهاب إمنا هو ذهاب لتعلم دروس القراءة والكتابةمشهد ال
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 Lysiasاملرأة وظيفة البيداجوج. لكن ما أورده  َتَقلُُّدرمبا يشري هذا املثال الفين إىل 

لتوفري  اًلأنفقت أموا األسر امليسورةأن  ق.م( حيسم اجلدل بشأن ذلك، إذ ذكر770381)

 ،بيداجوج الذي رافق األوالد إىل املدرسةميز بني ال هلكن لفتياتهم،اخلادمات كمرافقات 

لذا ُيرجح أن املرأة اليونانية كانت بعيدة . (00)الفتياتمرافقة  سوى مل تكناليت بني اخلادمة و

 عن مهنة البيداجوج.

 البيداجوجالعالقة بني  كانالعامل الرئيس يف إبعاد "املرأة" عن دور البيداجوج لعل 

فهي ليست سوى تابع هذه العالقة،  بعيدة كل البعد عناألم  وكانت .كعبد واألب كمواطن

االجتماعية العالقات لقوة األب امُلَسرية هلا واملتحكمة فيها وبكل أحواهلا. باإلضافة إىل أن 

فقط، إذ كانت  بني الرجال حتدثاليت بها يف اجملتمع اليوناني كانت العالقات  امُلعرَتف

 .ُيعرتف فيها مبساهمة املرأةمؤسسات ذكورية ال  امجيعه واجليشاألسرة والدولة والتعليم 

 امُلَعلِّموالتلميذ واألب  حوله اْلَتفَّالذي  مبثابة الوسيط البيداجوج )الرجل( وبذلك كان

. فلم يستطع األب التوسط لقبول ابنه كمواطن كامل يف دولة لالعرتاف بالقيم األخالقية

املواطن الكامل عملية قبول أن  عند والدته، َبْيَداملدينة، على الرغم من اعرتافه القانوني به 

ا ومب .الروحية بني الرجالاجلسمية والعقلية ولقيم إذ قامت على انتقال ا ،اتعقيًد أكثركانت 

البيداجوج  فإن إىل ابنه بنفسه، الفضيلة املطلوبة للمواطنةمل يكن بإمكانه نقل  أن األب

 .  (01)واجليش ولةوصل بني األسرة والدالحلقة  )الرجل( كان

أمفورا أتيكية  مرافقة البيداجوج للتلميذ يف الطريق وهو عبارة عنمثة مثال آخر يصور 

ق.م 711، ترجع إىل حوالي عامBaranello من طراز الصورة احلمراء حمفوظة يف متحف

، واجلديد يف هذه الصورة أن التلميذ ُصّور كصيب ختطى السابعة من (04)(02 )صورة رقم

سم رشيق حنيف، ورغم أن العباءة "اهليماتيون" اليت يرتديها طويلة، إال أنها جتسم عمره جب

جسمه النحيف، وهنا جنح الفنان يف التعبري عن نشاط التلميذ وحيويته، عن طريق خطواته 

عن أنه حيمل أدوات يف يده، لعلها ختص  اًلالواسعة إذ ال يستطيع البيداجوج مالحقته، فض

اجوج فُصّور رجًل ُمسًنا يرتدي عباءة قصرية تغطي نصفه السفلي وكتفه دراسته. أما البيد

اليسرى، ميسك بأطرافها باليد اليسرى اليت ميسك بها اللريا أيًضا اخلاصة بالتلميذ، ويستند 

على عكاز باليد اليمنى يساعده على احلركة. ُصّور البيداجوج بشعر قصري أشيب منحسًرا 

ح الفنان يف تصوير البيداجوج منحنًيا مندفًعا إىل األمام يف جزئه . جناًلعن مقدمة الرأس قلي

 األعلى حياول اللحاق بالتلميذ دون جدوى، وكأنه يلتقط أنفاسه بصعوبة بالغة.
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ق.م 701-711يوجد إناء كيليكس كراتري من طراز الصورة احلمراء، يرجع إىل 

 هيةة شاب يافع جبسم رشيق حيث يظهر التلميذ يف (08)(03 صورة رقم)يصور املوضوع ذاته 

يسري أمام بيداجوجه، ويرتدي التلميذ عباءة "هيماتيون" تلف جسمه بالكامل، وميسك بها 

بيديه كي ال تعرقله أثناء السري. وقد ُصّور بشعر طويل تنسدل خصالته على كتفيه، ويسري 

ن أن يلتفت باعتدال موجًها نظره صوب األرض، وكأن بيداجوجه حيثه على املضي قدًما دو

ُصّور بصحة جيدة، حيث حوله. ُصّور البيداجوج يسري خلفه، يف هيةة رجل كبري ولكن 

معتدل القامة ميسك بالعصا يف يده اليمنى دون أن يعتمد عليه كثرًيا، بينما ميسك باللريا يف 

يده اليسرى، وتبدو خطواته سريعة خلف التلميذ كي يلحق به. يرتدي البيداجوج عباءة 

تيون" طويلة تغطي جسمه فيما عدا كتفه األمين، وقد ُصّور بلحية خفيفة وشعر قصري "هيما

ومنتظم. ويراقب البيداجوج بعينه املفتوحة التلميذ باهتمام شديد، األمر الذي يشري إىل يقظته 

صور الفنان لوحات الكتابة من التلميذ والبيداجوج ال يرتدي حذاًء.  اًلونشاطه. وُيالحظ أن ك

ة التلميذ يف خلفية املشهد، وهو ما قد يشري إىل أن التلميذ يف طريقه إىل درس املوسيقى وحقيب

للحاق مبوعد  الَعَجَلُةيليه درس يف القراءة والكتابة، لذا جاء تصوير التلميذ والبيداجوج بهذه 

. ويؤكد ذلك أيًضا على أن الدرس املوسيقي كان يؤدى يف مكان الدرس التثقيفي الدرس

 نفسه.

ُوفق الفنان يف التعبري عن نشاط وحيوية كل من البيداجوج والتلميذ من خالل 

خطواتهما الواسعة والسريعة. ومن امُلالحظ يف الصورة أن رشاقة األجسام واملساحة الواسعة 

 يضفيان إحساًسا برقة األشكال ومجاهلا.  

ة من طراز ظهرت بعض الرسوم اليت توضح البيداجوج وحده كما يف ليكيثوس أتيكي

ق.م، يظهر البيداجوج ملتحًيا يستند إىل عصاه، وإىل 701الصورة احلمراء ترجع إىل حوالي 

 .(02)يساره ُرمست لوحة كتابة َقَصَد بها الفنان تأكيد هوية الشخص املصور

أظهرت رسوم الفخار يف النصف األول من القرن اخلامس قبل امليالد أن وظيفة 

ن اثنني؛ إما يتابع البيداجوج تلميذه من خالل انتظاره يف حجرة البيداجوج ال تعدو عن أمري

الدرس، أو يتبعه يف غدوه ورواحه للمدرسة. أما خالل النصف الثاني من القرن اخلامس قبل 

البيداجوج يقف أمام التلميذ حياوره ويناقشه؛ ولعل أفضل متثيل لذلك بيليكي  ُصّورامليالد ف

701ء حمفوظة باملتحف القومي األثيين، تؤرخ حبوالي أتيكية من طراز الصورة احلمرا

، حيث يقف البيداجوج على اجلانب األيسر من املشهد يستند على (11)(07 ق.م )صورة رقم721
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عصاه امللتوية يف مواجهة التلميذ الذي ميسك باللريا يف يده اليسرى، بينما يضع يده اليمنى 

يه، وميسك باليد اليسرى كيًسا رمبا على صدره، يرتدي عباءة طويلة تكشف عن ذراع

خلف التلميذ عمود من ُصّور حلفظ النقود، بينما يستند بيده اليمنى على عصاه امللتوية. 

الطراز الدوري، يستند البدن على قاعدة مستطيلة، ويزينه تاج للعمود. رمبا َقَصَد الفنان 

ا، وجاء البيداجوج حيمل تصوير هذا العمود، يف هذا املشهد، بأن املكان يف البااليسرت

التلميذ يف ُصّور كيس النقود ليدفع للتلميذ رسم االشرتاك يف البااليسرتا، ال سيما وأن الفنان 

مرحلة البلوغ والنضج، لدرجة أنه حيمل اللريا بنفسه، ويتلقى توجيهات البيداجوج ونصائحه، 

لتلميذ فرمبا تشري إىل عودة ونلحظ ذلك من إشارة البيداجوج له بإصبعه، أما اللريا يف يد ا

التلميذ من درس املوسيقى أو هي الزمة من لوازم التدريبات البدنية اليت غالًبا ما كانت 

 تصاحبها األنغام املوسيقية.

له، فقد ُعدَّ  تشري احنناءة رأس التلميذ إىل أسفل إىل طاعته لبيداجوجه واحرتامه

وقد أدى مهامه بتفاٍن وأحب األوالد  من األخري.مودة  أقل األب، ومل يكن يف منزلة البيداجوج

 اة. ولكن ذلك ـة احليـم طيلـه وبينهـة بينـت الرابطـا دامـم، وغالًبا مـالذين َتَكفََّل برعايته

ال يتعارض مع وجود بعض املربني الذين اتسموا بالغضب السريع والقسوة اليت مل يكن هلا 

اليت الزمتهم كما يظهر يف بعض األعمال  مربر، إذ كانت العصا والسوط من األدوات

ُصّور  (12)(00 . فعلى أحد جوانب سكيفوس من طراز الصورة احلمراء )صورة رقم(10)الفنية

بيداجوج غاضب متجهم الوجه يرفع عصاه إىل أعلى استعداًدا ملعاقبة صيب بالضرب، والذي 

يداجوج بالوضع اجلانيب، يرتدي يفر منه على اجلانب اآلخر من اإلناء جتنًبا للعقاب. ُصّور الب

عباءة "هيماتيون" تلف جسمه بالكامل، وُيخرج منها يده اليسرى ليمسك بالعصا. ُصّور الشعر 

منحسًرا عن مقدمة رأسه، ومتيزه حلية كثيفة غري منتظمة، كما يبدو على وجهه وجسمه 

 االمتالء. يؤرخ هذا اإلناء بالقرن اخلامس قبل امليالد. 

استخدام البيداجوج للعقاب البدني أحياًنا لتقويم سلوك  الفين علىشهد امل يؤكد هذا

يف كتابه القوانني، إذ  (13)أفالطون يتفق مع ما أوردهبرعايتهم، وهو ما َتَكفََّل األوالد الذين 

ألنه بقدر ما ميتلك نبًعا من العقل الذي ال يزال ذكر أن الطفل هو األكثر استعصاء، 

املربية معه، ينبغي ربطه ولذا عندما تنتهي مهمة األم  ؛در وماكرمضطرًبا، فهو كائن غا

 يفعلوإن مل  ،إذا أخطأ أن يعاقبهبلجام البيداجوج لتوجيه جهله الطفولي، وينبغي على األخري 

 االثنان. ُيعاقب 
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 ول من القرن الرابع قبل امليالد:التعبري الفين للبيداجوج يف النصف األ

نهاية القرن اخلامس قبل  خاللاليونانية  ألعمال املسرحيةيف ا شاع ظهور البيداجوج

بيديس، ييور عند لعب دوًرا حيوًيا حيث ؛لقرن الرابع قبل امليالدامليالد، والنصف األول من ا

بيديس، لكن ييوربعد  للمأساة جديدظهر البيداجوج يف منط كما بأبطال الدراما.  وارتبط

  .الفخاريةرسوم المن ل عليه فقط الدلييأتي ف، بالكاد تبقى نصوص أدبية

على دس يبيليور Μήδειαتراجيديا ميديا مشهد مستوحى من  ُصّور البيداجوج يف

، تؤرخ إيطاليا وليكوروبب هيدريا الكونية حمفوظة يف متحف سرييتيد األثري الوطين

 هااليت يقود ميديا يف املنتصف على عربتها حيث تقف. (17)(01 )صورة رقمق.م 711حبوالي 

يف  ميديا بسوطمتسك و .ن يبدو أنهما ينظران إىل شخصية أنثوية يف اجلزء العلوي األيسرانيتن

وحجابها بفعل الفرجيية ترتفع قبعتها ويف حجابها؛  اليسرىذراعها  تتشابكيدها اليمنى، بينما 

باحلركة. تتجه العربة حنو اليسار، لكن ميديا توجه رأسها حنو  مفعمالرياح، واملشهد 

عربة. ال أسفلعلى األرض  طفلني تا. ُصورت جثἸάσων ياسون ليمني حيث حتاول الوصول إىلا

رفع حيث ي، يرثي الطفلني املتوفني إىل اليسارجالًسا البيداجوج إحداهما مغطاة، كما ُصّور 

 ُصّور .متمنًيا لو يكن مبقدوره مساعدتهماوميد ذراعه اليمنى  رأسه،يده اليسرى إىل 

حول اجلزء  "هيماتيونعباءة " بينما يرتدي عاري،جذعه العلوي  عادي،جل كرالبيداجوج 

 مه.  السفلي من جس

يف كان  (10)جناثياالفنان يف تصوير للبيداجوج ميثله مبفرده على إناء كيليكس  َعبَر

 ضمن لجموعة خاصة يف نيويورك )صورة رقم حالًياسابًقا، وهو  Freiburgسوق فرايبورغ 

301حوالي)مبنتصف القرن الرابع قبل امليالد  ويؤرخ ،اإلناء يف تارانتو هذاُصنع  ،(11)(04

شخصيته؛ إذ  تنم عنمبالبس فوق خلفية اكتست بالسواد البيداجوج  (. جاء تصوير371

ذات أكمام ملونة باللون األرجواني يتداخل معها اللون  خيتون قصريو مرتًفا يرتدي حذاًء

تشري قبعة  ويغطي رأسه، ف أرجوانية مثبتة بربوش ذهيبذات حواعباءة كما يرتدي  األبيض،

يأتي من بعيد على خشبة املسرح.  (14)يف صورة رسول مأساوي البيداجوج يبدوو .إىل أنه مسافر

سك بيده ميو .ُصّور منحنًيا يف هيةة رجل متقدم يف السن، وقد ُرمست عيناه بدقة متناهية

 وكأنه فيبدواليمنى كناية عن التحدث، يومئ بيده بينما  ،اليسرى عصا يستند عليها

أضاف الفنان بعض عناصر التعبري الواقعي يف  وقد خياطب مجهور املسرح أو ُمشاهد اإلناء.

وُيالحظ أنه يشغل املشهد . خلفية املشهد كالنباتات، للداللة على كون البيداجوج يف الطريق
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ميكن  حيثذاتية، ال تههميأمبفرده على  هتصوير بأكمله، ويرتدي مالبس متقنة، ويؤكد

 متاًما عن أي مسرحية.    عليه بشكل مستقل التعرفشاهد اإلناء للجمهور أو ُم

مثة مثال آخر يصور البيداجوج مبفرده على إناء كانثاروس من طراز الصورة احلمراء 

331، يؤرخ اإلناء حبوالي (18)(08 )صورة رقممبدينة روفو حمفوظ يف املتحف القومي 

مذبح. يرتدي البيداجوج خيتون ، حيث يظهر خلفه يف ضريح ويصور البيداجوج واقًفاق.م، 321

بلحية ُصّور وقبعة تتدىل من رقبته. وعباءة تغطي ذراعه اليسرى، أكمام وحواف أرجوانية،  اذ

يعد هو ما يبدو هذا اإلناء أقل تكلفة من سابقه، و، يومئ بيده اليمنى. وبيضاء وشعر أشيب

 تكلفة. أعلىاحلال ملشرتي إناء  يمشرتيه يفهم تداعيات الصورة، كما هعلى أن  اًلدلي

على  Ἄλκηστιςيف دور اخلادم املنزلي ألطفال ألكيستيس  كذلكالبيداجوج ُصّور 

، اإلناء من يد رسام (12)(02 ببازل )صورة رقم  Antikenmuseumإناء لوتوفوروس حمفوظ يف

Laodamia ،يصور املشهد ق.م371، حوالي امليالد يؤرخ مبنتصف القرن الرابع قبلو .

حيث جتلس داخل رواق، وتعانق ابنها وابنتها الصغريين، يف حني  على وشك املوت ألكيستيس

حزيًنا يقف إىل يسارها، وخلفه خادمتان. وباملقابل على اجلانب  Ἄδμητοςُصّور أدميتوس 

هد، باعتباره خادم األسرة يشاهد املش امرأة عجوز حزينة وخلفها البيداجوج ُصّورتاألمين 

يرتدي البيداجوج خيتون قصري، اقتصر تصويره يف الكوميديا خالل هذه الفرتة على املخلص. 

أولةك الذين يلعبون دور العبد، ويشري هذا اخليتون القصري إىل نشاط البيداجوج وحركته. 

 عباءته كما كما يرتدي أسفل اخليتون مالبس أخرى أرجوانية. وقد ُلفت ذراعه اليسرى يف

( ويبدو ذلك سلوًكا مهذًبا. ُصور البيداجوج أيًضا 04، 01احلال يف املثالني السابقني )صورة 

حبذاء ذي رقبة. وُيالحظ أنه ال يرتدي قبعة كما يف املثالني السابقني، لذا ُيحدد دوره هنا 

بيضاء،  خبادم منزلي. يظهر البيداجوج يف هيةة رجل متقدم يف السن، بشعر أشيب وحلية

ذقنه بيده يف لفتة  ويبدو منحنًيا، يستند على عصاه، حيث يضع كلتى يديه على العصا ويسند

موت ألكستيس. ويؤكد وجود البيداجوج يف  اقرتاب من املستوحى واخلوفمن احلزن مثرية 

 هذا التصوير على املأساة. 

، فإنه ال ُيالحظ عند ترمجة الرسام لشخصية البيداجوج األسطورية على املسرح

وقد  مجيع الرسوم،يف متسًقا  هامظهر جعل ه مييل إىللكن. ا مسرحًياقناًعيصورها ترتدي 

كما يكشف الكثري عن  ،املسرح ملالبس اانعكاًسمالبس البيداجوج شديدة الزخرفة  ُتمثل

ا بينم اخادم يف منزل ملكي. لذ إال أنه، اعبًد البيداجوج فعلى الرغم من كّوناملأساة.  مالبس
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بربوش عادًة ، فإنها ُتثبت ةأرجواني حافةيرتدي خيتون قصري تعلوه عباءة بسيطة قد يكون هلا 

من األحذية  ذاتهذهيب. ويف حني أنه قد يرتدي أحياًنا مالبس مسافر فقري، فإنه يرتدي النوع 

بس اليت يرتديها امللوك. وعادًة ما متيزه مالبسه كخادم يف املأساة، وختتلف بالطبع عن مال

 . (41)البيداجوج يف مشاهد احلياة اليومية

إضافة إىل تصوير البيداجوج يف دور الرسول واخلادم، فقد ُصّور أيًضا يقوم بدور 

على إناء كيليكس كراتري لرسام العامل السفلي، حمفوظ حالًيا ضمن لجموعة  (40)الراعي

ديركي(  عقابناء اإل . يصور(42)(21 )صورة رقم ق.م331 ، ويؤرخ حبواليخاصة يف ملبورن

Διρκη(43)هد يصور ديركي وقد أخذ ، رمبا مستوحى من مسرحية مفقودة ليوريبيدس. املش

جيرها ثور بري لتسقط على األرض، وال يزال ثوبها الشفاف يلتف حول ساقيها من أثر 

السقوط، وإىل اليسار غري بعيدة من ذلك ُصّورت "أنتيوبي" تهرب، وقد تواّلها اجلذع ومتلكها 

ان ه يقودوكلب والراعي ( οἶστρος الغضب)جتسيد  Furyـ ال ُصّورت الفزع من هول ما ترى.

يف هيةة راٍع أصلع ملتحي يرفع ذراعه اليمنى إىل  البيداجوجكما ُصّور ا عنها. الثور اهلائج بعيًد

أعلى، ويرتدي خيتون قصري أسفله مالبس حتتية ذات أكمام، كما يرتدي معطف ذا حواف 

كُمشاهد مفجوع ومشارك أرجوانية وميسك بيده اليسرى عصا. ويبدو البيداجوج هذه املرة 

 وس والتمبانوم على األرضسيعصا الثري وتشري .فقط وليس متفرًجايف احلدث الدرامي قريب 

للعبادة الديونيسية اليت ذهبت من أجلها اجلبال وكانت سبًبا يف  انت تابعةك يديرك أن إىل

جيلس على مذبح،  ديركي الذي َسَجن أنتيوبي"زوج " Λύκοςاألعلى لوكوس يف ُصّور . وفاتها

 مهامجته.  من Ζῆθοςوزيثوس  Ἀμφίων أمفيونالتوأم  أنتيوبيهريميس ابين  نعمييف حني 

إناء فوليوت كراتري لرسام بالتيمور، حمفوظ  علىدور احلامي كذلك لعب البيداجوج 

. (47)(20 )صورة رقمويؤرخ مبنتصف القرن الرابع قبل امليالد حالًيا باملتحف القومي بروفو، 

رجل عجوز أصلع ذي حلية بيضاء، يرتدي مالبسه التقليدية  يظهر فيه البيداجوج يف هيةة

املتمثلة يف اخليتون القصري واملعطف امُلثبت بربوش واحلذاء املرتف، كما يرتدي قبعة تتدىل 

 (40)نيوبي وهو حياول إنقاذ أبناء على ظهره للداللة على أن املشهد يف اخلالء. ُصّور البيداجوج 

Νιόβη  حيث ميد البيداجوج ذراعه اليمنى لصيب إىل . وأبوللوأرمتيس ها تؤاممن ِقبل  القتلمن

ميينه حياول اهلرب من اإلله واإلهلة باللجوء إليه، بينما يسند بذراعه اليسرى الصيب اآلخر 

توحي تعبريات البيداجوج ونظراته وكأنه . هسهم يف صدر انغرس فقدإنقاذه،  يستطعمل الذي 

ج الريح. وبالطبع مل يؤد هذا املشهد على املسرح، بل كان حيرك شفتيه بتوّسالت ذهبت أدرا
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اليت يبلغ عنها جيري ذكره على لسان رسول يرويه. لذا فإن البيداجوج هنا مراقب لألحداث 

  .(41)وليس مشارًكا مباشًرا املسرح،على خشبة 

على إناء  Γανυμήδης (44)انيميدسكذلك يف دور احلامي جلظهر البيداجوج 

رسام النتصف القرن الرابع قبل امليالد، وهو من يد اإلناء مب ، يؤرخ بربلنيكيليكس كراتري

Lycurgus (22 صورة رقم)(48) .س عارًيا إال من عباءة أو وشاح الصيب اجلميل جانيميد يصور

 حياول أن يغطي بها جسمه، وقد ُصفف شعره بتصفيفة شعر أنثوية. وإىل اخللف منه ُصّورت

يف اخللفية ويشري النبات  ،بضربها ّم، بينما يرفع البيداجوج عصاه ليُهتهامجهتقرتب منه لجبعة 

. وُيالحظ Naiskosيشبه املعبد  صغري مبنىر أسفل ميني الصورة إىل أن املشهد يف اخلالء. ُصّو

 سففي حني ينتقل جانيميد أكثر ترتيًبا وإرضاًء، جاء أن ترتيب الشخصيات من الناحية الفنية

 ا محايته، يستجيب البيداجوج ويهاجم الطائر. إىل بيداجوجه طالًب

تكرر ظهور البيداجوج مع الشخصيات البشرية اليت جُيرى اختطافها من ِقبل اآلهلة، إذ 

مشاهد كيفالوس وإيوس ومشاهد  ،مثل سُصّورت بعض املشاهد املوازية ملشهد جانيميد

هذه ما الذي جعل و مهمًا، ه ويثري تكرار تصوير هذه الشخصيات تساؤاًل .(42)أوروبا

بالتأكيد يكمن جزء من اإلجابة يف التصوير نفسه  ؟جذابة ملشرتي هذه األواني الشخصيات

طريقة تقديم األسطورة، ولكن يكمن يف رؤية املشهد ووالسعادة اليت شعر بها امُلشاهد 

لك أن وال يعين ذ ،يف املسرحأو الرسول البيداجوج  ةه شخصيتاجلزء اآلخر يف الدور الذي لعب

فما يبدو جلًيا أن البيداجوج مل ُيصّور قط على هذه األواني يف شكل . منفصلنياجلانبني 

(، بل ُصّور كممثل 01صورة رقم )ممثل مأساوي، مثلما ُصّور على هيدريا بوليكورو 

يف هيةة معينة على إناء هو وسيلة مؤكدة تصويره (. وبالتالي فإن 0420 مسرحي )صورة رقم

 .  (81)أن املشهد من مسرحية معينة، وهو أمر كان رمبا يعرفه مشرتي اإلناء لإلشارة إىل

من املشاهد مل ُترسم على األواني هذه من  الكثريإىل أن  Emily Vermeuleأشارت 

، ثم ُاختريت ةكأواني جنائزيغالبية هذه األواني يف املقام األول ُصممت  إذ. قبيل الصدفة

( حالة جيدة يف 02 )صورة رقمألكستيس . ولعل مشهد (80)فةمشاهد معينة لتكملة هذه الوظي

 "ألكستيس" " منوذج الزوجة احملبةجنائزيلوتوفوروس "إناء الحيث ُرسم على  ،هذا الصدد

 إلمتام مبشيةة اإللهعادت من املوت اليت ستتخلى عن حياتها إلنقاذ حياة زوجها، ويف النهاية 

حلد  أطفاهلاهو التعلق املبالغ بنيوبي الوحيد  خطأ كذلك كان. (82)مع أسرتها سعادتها

حتولت إىل ذاته، إذ  جوهر احلدادأظهرت نيوبي بعد ذلك و ،اآلهلة قتلتهم، وهلذا التباهي بهم
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إىل ما هو أبعد من املسرح وأصبح شائًعا  ويؤكد ذلك على أن املوضوع امتدنصب تذكاري. 

ًما، فقد عرّبت هذه الرسوم أيًضا عن ولكن مل يكن الغرض جنائزًيا دائكزخرفة جنائزية. 

 املعتقد الديين يف منتصف القرن الرابع قبل امليالد، ومت توضيح ذلك من خالل تصوير مبنى

   .(83)" يف املشاهدNaiskosيشبه املعبد " صغري

اإلهلي يف شؤون البشر، والتدّخل وبذلك جند أن املسرح ركز على آثار العنف والرعب، 

 .(87)لى تطوير التقنيات الوصفية وجعل دور البيداجوج حمورًيا يف هذه العمليةكما أنه َعَمَل ع

كما هو احلال يف املآسي حيدث " (80)وهو ما أوضحته املصادر األدبية، إذ ذكر بلوتارخوس

، ذائع الصيتادم اخلرسول أو قيادي مثل دور ال بدور يقومبشكل طبيعي أن املمثل الذي 

إليه  ىصغبينما الذي حيمل التاج والصوجلان ال ُي املبادرة،م اجملد ويأخذ زمامنه يكتسب 

البيداجوج املسرحية، فقد كان من  ة". ولعل ذلك يفسر كثرة تصوير شخصيعندما يتحدث

 الشخصيات احملببة للممثلني واجلمهور على حٍد سواء.
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 خامتة:

اجملموعة الفنية  ميكن استخالص لجموعة من النتائج من خالل العرض السابق هلذه

شاع االعتماد على خدمات البيداجوج يف مجيع املتميزة بتنوع موضوعاتها املصورة؛ فوضح أنه 

بالد اليونان، باستثناء إسربطة وجزيرة كريت نظًرا الختالف نشأة الطفل التعليمية يف 

من لجتمعهما عن نظريه يف بقية بالد اليونان األخرى، وذلك ألن إسربطة وكريت كانتا 

اجملتمعات الزراعية. ومن ثمَّ مل يكن لألطفال فرصة التعليم سوى مهنة آباءهم. يف حني كانت 

هناك فرصة كبرية ألبناء اجملتمعات التجارية وخاصة الطبقة األرستقراطية فيها لتعلم عناصر 

، 02، 2، 1، 0، 7، 2، 0 صورة رقم)التعليم املختلفة، واالعتماد على خدمات البيداجوج 

03.) 

حرص اإلغريق على اختيار البيداجوج من أصحاب اخلربات يف احلياة واملشهود هلم 

باألخالق الطيبة؛ لذا كانوا ُيختارون غالبًا من كبار السن، كما كان ُيختارون أحيانًا من 

عن االستفادة من خرباتهم  اًلأصحاب العاهات والعيوب اخللقية، وهي نظرة إنسانية فض

يف مشاهد احلياة أضفى الفنان على شخصية البيداجوج والرتبوية. وقد وقدراتهم الفكرية 

احنناءة ظهره، وجتاعيد وجهه، من خالل  رجاًل مسنًا هيف تصوير َعاملهابة والوقار، وبَراليومية 

وكذا سريه بالعصا مع  رأسه،جوانب شَّْيُب وغري املنتظمة، الشعر األبيض للحيته وأحياًنا 

خربته احلياتية وعالقته حكمته و ره الفنان بهذه اهليةة إللقاء الضوء علىاالعتماد عليها. وصو

مل ُيصور البيداجوج يف مشاهد احلياة و .أسرة الطفل الذي َتَكفََّل برعايتهمع األمد طويلة 

، شيخًا كبريًاليس و اليومية متقدم يف العمر دائًما، بل ُصور كذلك يف هيةة رجل ناضج

. ودائًما ما ارتدى البيداجوج عباءة فتية ال تعرب عن السن املتأخرر بعضالت وأحياًنا صّو

 . مَعلِّامُل"هيماتيون" تكشف عن كتفه األمين، رمبا تشبهًا ب

العمر الذي حظي الطفل خالله برعاية على الرغم من عدم اتفاق املصادر األدبية على 

 الطفل باملدرسة "حواليسن التحاق أنه كان  أوضحتإال أن الرسوم الفخارية  البيداجوج،

يؤدي مهامه جتاهه ظل  البيداجوج أن كما أوضحت ،(02، 0، 3)صورة رقم  "االسابعة تقريًب

فقد  الفتياتن البيداجوج لألوالد فقط، أما ُعّيوقد  .(8، 4، 2 صورة رقم)شاًبا ار صإىل أن 

خادمات ثرية لن إىل سن الزواج، وأحياًنا جلبت األسر التعهدت بهن املربيات حتى وصَّ

 .(00 صورة رقم)هلن كما يف  كمرافقات

ولعل السبب يف ذلك يرجع إىل أن  اإلناث،ر دون واقتصرت مهنة البيداجوج على الذك
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 بني الرجال حتدثاليت بها يف اجملتمع اليوناني كانت العالقات  امُلعرَتفاالجتماعية  العالقات

ًبا. لذا وجد اآلباء أنه من العيب أن وَضع املرأة جان فقط، فقد كان لجتمع ذكوري خالص

 اْلَتفَّالذي  مبثابة الوسيط البيداجوج الرجل وبذلك كانإىل األبناء على يد امرأة. لقيم تنتقل ا

 . لالعرتاف بالقيم األخالقية امُلَعلِّموالتلميذ واألب  حوله

ار س ؛ حيثيَِّتِهَرِعالبيداجوج مع هلا  َتَعرَّضأوضحت الرسوم الفخارية قدر املتاعب اليت 

، 02، 2صورة رقم )الدرس داخل قاعة  رهوانتظ ،املدرسية أدواتهل ومَح ،يف الطريقخلفه 

وهو ما يتفق متاًما مع ورد ذكره يف  (،03، 2 صورة رقم)الوقت نظره عليه طيلة  وأبقى (،03

من ، ِتِهَرِعيَّيف ضبط سلوك الرتبوي أوضحت الرسوم دور البيداجوج  كمااملصادر األدبية. 

يف الطريق، باعتدال  (. وحثه على السري8 صورة رقم)خالل قيامه بإمياءات بيده لتوجيهه 

واحرتامه ملن يكربه  (.03، 02، 2صورة رقم )والنظر صوب األرض دون أن يلتفت حوله 

(. كذلك أوضحت الرسوم جلوء 07 صورة رقم)خبفض رأسه واإلصغاء عند احلديث 

وسيلة أخرية لتعليم الطفل أو كعقاب على خطأ عندما يستنفذ مجيع البيداجوج إىل العقاب ك

 (. 00صورة رقم )وسائله الرتبوية والتعليمية من عطف وترغيب وتسامح 

يف مراعاة القوانني دوًرا مهًما  لعبالبيداجوج توصلت الدراسة لنتيجة مؤكدة مفادها أن 

قام بدور األب البديل، فقد  س الناشةة؛وغرسها يف نفو ةاألخالقية الصارمة لنظام دولة املدين

. كما شكلت الالئقةالشباب على أخالقهم غري  أن يوبخحيث ُيتوقع منه، على سبيل املثال، 

 ومنزلته، ة البيداجوجمبكان َيَقّر ا" رمًزاخنفاض رأس التلميذمثل "املصورة تفاصيل لبعض ا

مع  التقائهاعند  َرِعيَِّتِهاقب عني إذ ر ،لعفة والشرف ومجال الروحل مقياًساعن كونه  اًلفض

احلفاظ فكان عليه نظراته، أم ال،  َرِعيَِّتِه هل أمسكوكان عليه مالحظة رجل آخر،  عني

وسيلة لتقييم نضج شخصية  دائًما. وبذلك كان البيداجوج مبثابة على األرضعلى إبقاء عينه 

 لقياس طبيعة روحه. الصيب،

سهم يف وجود دور أداخل الفصل الدراسي مما لبيداجوج ا ثينية تواجدواني األظهرت األأ

على األواني من طراز  حيث ظهر يف منتصف القرن السادس قبل امليالد .ُرَوْيًدا ُرَوْيًداله تعليمي 

وخالل  .(0 صورة رقم)املوسيقي  وهو ينتظر تلميذه حتى يفرغ من تناول درسه الصورة السوداء

تصويره يف مشاهد الدرس املوسيقي على  َكُثَر ل امليالدالنصف األول من القرن اخلامس قب

. وإىل جانب ظهوره يف مشاهد (1، 0، 7، 2 صورة رقم)األواني من طراز الصورة احلمراء 

اول (، وهو حي3صورة رقم)الدرس املوسيقي فقد ُصور أيًضا يف مشاهد القراءة والكتابة 
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وعلى الرغم من كّون البيداجوج . تهمن خالل تواجده يف فصل الدراسة حبكم وظيف التعلم

وسيًطا يف العملية التعليمية، فلم تصوره األعمال الفنية ُيعلم الطفل، أو يساعده يف حفظ 

كذلك رأيناه يف النصف األول من القرن اخلامس قبل امليالد يأخذ دور الرقيب دروسه. 

(. وأخرًيا قام بدور 8رقم  صورة)كي حيميه من األشخاص غري األخالقيني  َرِعيَِّتِهواملوجه ل

)صورة  فكان يتبع سيده التلميذ يف غدوه إىل املدرسة ورواحه منهااحلارس خالل هذه الفرتة، 

 . (03، 02، 2رقم 

البيداجوج يف قالب جديد خالل النصف الثاني من القرن اخلامس قبل  ُصّوربينما 

صورة رقم )ايا فكرية أو تعليمية وهو حياور التلميذ ويناقشه ورمبا يف قضُصّور امليالد؛ إذ 

(، ورمبا يرجع ذلك إىل تأثري الوعي الفكري والثقايف الناشئ عن انتشار الدميقراطية 07

خالل هذه املرحلة من القرن اخلامس قبل امليالد خاصة يف مدينة أثينا، وإن كان تصوير 

 البيداجوج حياور تلميذه خالل العصر اهلّليين يف الفن نادر احلدوث. 

فقد سرة اإلغريقية وله دور فعال يف اجملتمع، البيداجوج عضو رئيس يف األ باعتبار

خالل منتصف القرن  على خشبة املسرح ُقدمتانعكس ذلك يف املسرحيات الشهرية اليت 

(. وقد 22، 20، 21، 02، 08، 04 على أواني جنوب إيطاليا )صورة رقم الرابع قبل امليالد

)ختتلف عن هيةته يف مشاهد احلياة اليومية(   هيةة ممثل مسرحييفُصّور البيداجوج عليها 

 فإن طفيفة يف تصويره، اختالفات هنالك أن حني ويف. دائًما التعرف عليه يسُهل أنه لدرجة

 أبيض، وحلية بيضاء، شعر ذو السِّنّ يف  َطاِعٌن أنه على عام بشكل تصوره مالحمه العائلية

 وبارزة ضيقة أكمام أو معطف ذا عباءة ملتوية. كما يرتدي على عصا يتَّكئ ويبدو منحنًيا،

 بقية مع باملقارنة ما حد إىل مرتًفا وأنيًقا يبدو حمدًبا، وينتعل حذاًء بيضاء. تكون ما غالًبا

 املأساة. إىل يف الغالب ويشري مظهره املميز. مالبسه

صورة )الرسول  دورارتبط تصوير البيداجوج على أواني جنوب إيطاليا بعدة أدوار مثل، 

بل واحلارس أيًضا ، (21 األطفال )صورة رقم (، وراعي02 (، واخلادم )صورة رقم08، 04رقم 

 هم الذين (. وقد أظهرت هذه الرسوم مدى ارتباطه باألطفال والشباب22، 20 صورة رقم)

 يف ك، ليس من املستغرب أن يشرتاشخصية مؤثرة وراعية وعطوفة. لذ فقد كان رعايته. حتت

 الفخارية. كما ظهر يف الرسوم  للُمعلم بعض خصائص املظهر اجلسدي

أن العديد  (22، 20، 21، 02، 08، 04 )صورة رقمعلى هذه األواني أوضحت الرسوم  

من الروايات املسرحية كانت ذات صلة مباشرة باإلغريق الذين يعيشون يف جنوب إيطاليا. 
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وال سيما  املآسي وطريقة عرضها، موضوعل من خالتتجلى أهمية املسرح جلمهوره  حيث إن

يبدو أنها أصبحت نقاط مرجعية يف حياتهم وما إىل ذلك يف طقوسهم، و، الفارقةاللحظات 

العائلة. وقد  أفراد من شخص ماوفاة ك واألحزان،األزمات الشدة وعلى األقل يف أوقات 

وعامل البشر، فنظًرا لكونه  ل املمثل الذي قام بدور البيداجوج وسيًطا بني عامل األبطالَكَش

وكان  ،اًلمن األخريين، كان بإمكانه سرد األحداث بعبارات مألوفة هلم، ولغة أقل نب ًاواحد

البيداجوج  التواصل معيتحقق بكلماته عنصر املفارقة الدرامية. وباملثل وجد غالبية اجلمهور 

  األكثر جاذبية.بطال الدراما أ التواصل مع منبكثري  أو الرسول املتواضع أسهل

، وعلى يف جنوب إيطاليا ل هذا النوع من التصوير تقليًدا لإلغريق املستوطننيشَك

الفنية  األعمالالرغم من عدم تصوير األواني األثينية خالل منتصف القرن الرابع ملثل هذه 

ُيفسر ذلك بأن  وقدالحظ وجود تقليد قوي. إال أنه ُي ،املسرحية كما يف جنوب إيطاليا

 قائمكانت ممارسة يف الغرب واستمرت كتقليد شعيب  تصوير املشاهد املسرحيةارسة مم

املسرح دوًرا  رمبا لعببل رسامي األواني األثينية. أو من التخلي عن الفكرة من ِق مدةبعد 

 مبثابة كانو اإلغريقية،للثقافة  اًلباعتباره مثا املستوطنني يف الغرب،أكرب يف حياة اإلغريق 

مع زمالئهم اليونانيني يف مواجهة تهديد  ويف الوقت ذاته رابًطا هويتهم اليونانية، إعالن عن

  .نياألصلي السكان

وبهذا كان للبيداجوج دور رئيس يف بناء دولة املدينة سيما مدينة أثينا وكل مدينة 

يت إغريقية ُنسجت على منواهلا، باستثناء مدينة إسربطة لتجربتها اخلاصة بها، وهي املدن ال

استقرت على النظام الدميقراطي كنظام سياسي يف بناء الدولة منذ نهايات القرن السادس 

قبل امليالد وبدايات القرن اخلامس قبل امليالد؛ حيث بدأت إرهاصات الدميقراطية يف انتهاج 

 بشكل متكامل ومتوازن.دولة املدينة تعليم النشء وتربيته 

تيار البيداجوج من كبار السن وهي خطوة مهمة يف النظام املتكامل للرتبية جتلى يف اخ

نقل اخلربة من خالهلم، كما متثل اختيار البيداجوج من الذكور دون اإلناث، كما تبني من 

الدراسة، هو قدرتهم يف احلفاظ على أخالق الطفل وضبط سلوكه يف البيت ويف الشارع، ويف 

سن الباكرة، كما متثلت يف رقابته الوقت نفسه احلفاظ عليه من خماطر الطريق يف هذه ال

للطفل أثناء اليوم الدراسي ومحايته من مثة خماطر قد حتدث؛ األمر الذي أكسب البيداجوج 

دراية ثم خربة بالعلوم واملعارف اليت يتلقاها الطفل يف مدرسته؛ األمر الذي أتاح له مع مرور 

كان البيداجوج هو حلقة الوصل بني  ، كمااًلالزمن أن يضيف لدوره الرتبوي دوًرا تعليمًيا فاع
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الطفل ورب األسرة من ناحية وبينه وبني املعلم من ناحية أخرى، كما لعب البيداجوج دوًرا 

واعًيا أسهم يف بناء لجتمع متماسك؛  اًلبارًزا يف ضبط أخالقيات الطفل؛ األمر الذي خلق جي

ز دور البيداجوج يف النصف األول األمر الذي ثبت أركان دولة املدينة حينًا من الدهر، ثم بر

من القرن الرابع قبل امليالد كعضو رئيس يف األسرة ويف اجملتمع، سيما يف لجتمع 

 Magna Graecia املستوطنات اإلغريقية ولعل أهمها وأكثرها متيزًا " بالد اإلغريق الكربى"

 يف جنوب إيطاليا وصقلية.  Μεγάλη Ἑλλάς أو
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  .أستاذ تاريخ احلضارات القدمية، قسم التاريخ، كلية العلوم اإلنسانية 
  .مدرس اآلثار اليونانية والرومانية املساعد بكلية اآلداب 
، قامت املربيات برعاية كل من الذكور البيداجوجعكس لبيداجوج، وعلى النظري األنثوي ل ُتَعدُّ املربية (0)

ع بداًل من األمهات، مما َضمن مربيات األطفال بإرضاع الُر الكثري وقد قامتواإلناث يف سن الطفولة؛ 

احملكمة إىل تقاضني يف خطاب أحد امل هم؛ فيذكرأدى يف كثري من األحيان إىل وجود رابط قوي بين

األثينية أنه أعاد إىل منزله أرملة عجوز كانت مربية له، على الرغم من أن والده قد أطلق سراحها منذ 

ذكرى الرقيق  اخلاصة بتخليدشواهد القبور اليونانية  معظمفرتة طويلة. ومن اجلدير بالذكر أن 

فقط اسم املربية ومهنتها، ولكن يس ل كارية،التذغالًبا ما تتضمن هذه النصب و ،للمربيات تصصُخ

 ,Wrenhavenاحلرائر. راجع: نيات يعن النساء األث خمتلفات قلياًل فيها للمربيات يظهرن أيًضا منحوتات

K., 2015: "Slaves" In Bloomer, W., N., A Companion to Ancient Education, Wiley-

Blackwell, Oxford. p.470. 
: الرتبية والتعليم يف احلضارة اليونانية والرومانية، دراسة وثائقية 2111، قنديل زايدمصطفى حممد  (2)

 .00 وأثرية، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، ص
(3) 

Liddell& Scott's Dictionary, S.V. παιδαγωγός ό. 
 .00: 2111 ،زايدمصطفى  (7)
اشتهر و. ثيميستوكليسألثيين القائد طفال األ من فرجييا. َعَمل بيداجوج فارسيعبد هو  سيينوس (0)

األول" خالل الغزو الفارسي الثاني  زيركسسستوكليس" واحلاكم الفارسي "يبني "ثيم مبفاوضاته

إرسال ب "زيركسيس"خدع سيينوس وكان له دوًرا مهًما يف التحضري ملعركة سالميس، حيث لليونان. 

  ,The Naval  B. ,2005, The Battle of Salamis:Strauss :راجع .ثيميستوكليسأسطوله إىل فخ 

Encounter That Saved Greece and Western Civilization, New York, and London, 

p.111; Herodotus, The Histories, trans. by. Godley A. D., Cambridge. Harvard 

3.-, 8.75.1University Press, 1920 
يف احلرب ا ، وماهًرا، خمادًعا، قوًياكان شجاًع اليونانيني.ز الزعماء أحد أبرهو  ثيميستوكليس (1)

صبح أفبعد انتصار اليونانيني يف ماراثون أصبح سياسي حمنك و وجوده.والسياسة. وقد حيَّر املؤرخني منذ 

 ء أسطولأثينا، حث مواطنيه على بنا الذي يهدداخلطر العظيم  ثيميستوكليسى أملا رو أثينا.ذو شأن يف 

، أقنع القضاة اليونانيني بإخالء املدينة حبيث ينجو .مق 781 عامهجومهم  الفرس حبري ضخم. فلما عاود

 ,Morris, I., M. 2003:إليها املقاومة. راجعجتّره  اليت قدمعظمها من الدمار 

-13pp. Defender of Greece, The Rosen Publishing Group, New York, Themistocles:

14. 
 .08: 2111 ،طفى زايدمص (4)
(8) 

Sophocles, Electra, trans. By. Jebb. R., Cambridge. Cambridge University Press, 1894, 

أحد أعظم  ق.م. وهو710عام وتويف  أثينا يف ق.م 721 عامحوالي لعائلة ثرية لد ُوسوفوكليس: ؛ .7 .23

https://ar.wikipedia.org/wiki/496_%D9%82_%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7
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مةة وحسب سودا فقد كتب  ويوريبيدس. ق.م(020701) أيسخولوس كتاب تراجيديا إغريقية، مع ثالثة

مرة( أكثر من أي كاتب آخر، وحصل مسرحية. وقد نال اجلائزة األوىل )حوالي عشرين  وثالث وعشرون

 .على املركز الثاني يف مجيع املسابقات األخرى. لكن سبعة من تراجيدياته فقط بقيت إىل يومنا هذا

 ’Smith, P., 1867: ‘Sophocles وقد شغل سوفوكليس العديد من املناصب السياسية يف الدولة. راجع:

Roman Biography and Mythology, In Smith, W. (ed.). Dictionary of Greek and 

Scott, S. 2002: Tragic dates, Classical Quarterly, ; Boston: Little, Brown, and Company

.new sequence 52, p.81 
(2) 

Euripides, Electra, in two volumes, trans. by Coleridge. E. P., New York. Random 

House. 1938, p. 287. .ُولد وعاش يف أتيكا على الرغم من ق.م  711و 780س: عاش ما بني يوريبيدي

ني وتسعني مسرحية. ُمثلت تاثن َفلَّ. َأاملأساةيف سالميس وهو من أعظم شعراء  اًلأنه كان يقضي وقًتا طوي

آمن بالعقل والتفكري  .ق.م. وقد نال اجلائزة األوىل أربع مرات فقط طوال حياته 700أوالها يف عام 

من مسرحياته إال  يتبقودراسة مشاكلها. مل  اإلنسانية باحلياةاهتم  وفيلسوًفاي، وكان شاعًرا املنطق

تسع عشرة مسرحية حترر فيها يوريبيدس من مقدسات اليونان وخاصة األساطري، ولذا كان موضع 

جع: را هجوم الناس خاصة ُكتاب الكوميديا يف حياته ولكن ازدادت شعبيته بعد وفاته بدرجة كبرية.

 Knox, B.1985:'Euripides' in The Cambridge History of؛ 340: 2111 ،مصطفى زايد

Classical Literature I: Greek Literature, Easterling, P.,& Knox, B., (ed.s), Cambridge 
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يف  َلَممؤلف أثيين تتلمذ على يد سقراط، َع . وهوق.م تقريًبا 300و 731عاش بني عامي  كسينوفون:

ق.م. عاد بعد احلرب  322سية عام اجليش اإلسربطي أثناء محلته على أطراف اإلمرباطورية الفار ةخدم

يف إسربطة  احلياةثينا ولكنها نفته ملساعدته إسربطة ضد الفرس حلفاء أثينا يف ذلك الوقت. اختار أإىل 

ق.م.  300واشرتك يف حروب ضد بيوتا وضد مدينته أثينا. ثم هاجر إىل كورنثا وبقي بها حتى وفاته عام 

غريق وكان حيلم بإصالح اجملتمع عن املذكرات، وتاريخ اإل ترك كسينوفون عدًدا من املؤلفات منها،

طريق الرتبية، ويرى أن الشرف والشجاعة واخللق القويم واإلميان والنشاط مجيعها مقومات الشاب لكي 

 ,Brownson, C., L., 1886: Xenophone؛ 310: 2111 ،راجع: مصطفى زايد يكون مواطًنا صاحًلا.
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London. William Heinemann Ltd. 1916, 7a. .خريونيا م يف 71لد عام ؤرخ يوناني ُوم :وسبلوتارخ

أثينا وهو ينحدر من أسره عريقة وأصبح بعد دراسته حاكًما على  ،م 021بيوتيا وتويف عام  ةمقاطع يف

يف  ةت خاصوكان مبعوًثا رمسًيا يف بعض األوقا وإيطاليايف دلفي. وقد طاف يف رحالته مبصر  وكاهًنا

أدبًيا مل يصلنا  اًلومخسني عم مةتنيأكثر من  َفلَّزمن اإلمرباطور تراجان واإلمرباطور هادريان. وقد َأ

 Gianakaris, C. J. 1970: Plutarch, New؛ 313: 2111 ،مصطفى زايد راجع: منها سوى الثلث فقط.

York: Twayne Publishers. 
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Plato, Lysis, 208c. 
(22) 

Davis, W.2007: Ancient Athens: Now That You Asked, Fireship Press, New York, 
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Yannicopoulos 1985: 175 . كان شائًعا أن يرافق كل رجل ثري خارج املنزل واحد أو أكثر من

كخادم  κέτηςἰ"οالعبيد الذين ُكلفوا حبمل أمتعة أسيادهم، ويف الوقت ذاته رافقهم العبد املنزلي "

داخل املنزل وحارس خارجه، وبالتالي رمبا جاءت مرافقة البيداجوج للصيب من املدرسة وإليها، ومحله 

 Yannicopoulos 1985: 174; Smith, W. 1875: Aألدواته املدرسية حماكاة لتلك الفكرة. راجع: 

Dictionary of Greek and Roman Antiquities, John Murray, London, p. 847. 
(21) 

Laes, C. 2009: "Pedagogues in Greek Inscriptions in Hellenistic and Roman 

Antiquity," in Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, Bd. 171, p.116. 
(24) 

Peers, C. 2006: 191. 
 ςῖπαيف قاموس اللغة اليونانية القدمية تربية الطفل وتعليمه، وهي اقرتان كلميت  παιδείαُتعين كلمة  (28)

يف أيسخولوس مبعنى يربي، وقد ظهرت أول ما ظهرت يف املصادر األدبية عند  παιδεύωومبعنى طفل، 

 .23: 2111 ،زايدمسرحية سبعة ضد طيبة. راجع: مصطفى 
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(22) 

Bitros, G. C. and Karayiannis, A. D.2011: Character, Knowledge and Skills in Ancient 

Greek Paideia: Some Lessons for Today’s Policy Makers, Athens University of 

Economics and Business, J Econ Asymmetr 8(1), p.213. 
فنجد أن الطفل يف كٍل سرة واجملتمع الذي نشأ فيه، بطبيعة األ بطبيعة احلالتأثر الطفل يف تعليمه  (31)

من إسربطة وجزيرة كريت اختلف يف نشأته التعليمية عن نظريه يف بقية بالد اليونان األخرى، وذلك ألن 

من إسربطة وكريت كانتا من اجملتمعات الزراعية، فكان معظم اآلباء فيهما خيدمون مع أطفاهلم  اًلك

راضيهم. ومن َثمَّ مل يكن ألطفاهلم فرصة التعليم سوى مهنة آباءهم، أال وهي قلة من السادة ويزرعون أ

الزراعة. بينما كانت هناك فرصة كبرية ألبناء اجملتمعات التجارية وخاصة الطبقة األرستقراطية فيها 

 .27-23: 2111، زايدراجع: مصطفى لتعلم عناصر التعليم املختلفة. 
(30) 

Peers, C. 2006: 193. 
الصورة السوداء يف بادئ األمر يف كورنثة مع بداية القرن الثامن قبل امليالد، وكانت ُترسم هر طراز ظ (32)

فيه األشكال باللون األسود مثل صور الظل على أرضية محراء بينما تظهر التفاصيل الداخلية لألشكال 

ني املستوردة من الشرق باستخدام خطوط حمفورة وملونة باألبيض. وقد نشأ هذا الطراز متأثًرا باألوا

حيث أوحت األواني املعدنية للفنانني الكورنثني باستخدام األسلوب نفسه على الفخار. ويف الربع األخري 

 ُيعرف باسم املرحلة األتيكية افيممن القرن السابع قبل امليالد اقتبست أثينا أسلوب الصورة السوداء 

تجارب األوىل ألسلوب الصورة السوداء يف أثينا حيث ظلت من كورنثة. وقد ظهر التأثري الكورنثي يف ال

األواني األثينية ُترسم على هيةة أفاريز حتمل صفوًفا من احليوانات. ومع رسوخ أسلوب الصورة السوداء يف 

  :Boardman, J. 1975أثينا احتلت اآلنية األثينية األسواق اخلارجية اليت غزتها كورنثة من قبل. راجع:

 lack Figure Vases: The Archaic Period, Thames and Hudson, London.Athenian B

p.198 78مدخل للدراسة األثرية، اإلسكندرية، ص ص الفخار اإلغريقي : 0224، العزيزحسني عبد؛ ،

07. 
(33) 

Santarelli, C., 2005: The collections of Greek and Italiot pottery of the Museo di 

Antichità, Turin, Vol. 30, No. 1/2, pp.244-254, Research Center for Music 

Iconography, The Graduate Center, City University of New York. p.249, fig.7. 
ق.م، وكان قد مضي حوالي قرن منذ أن استعملت  031يف أثينا حوالي عام ُاخرتع طراز الصورة احلمراء  (37)

عن كورنثة، والذي ظل مزدهًرا بالرغم من ظهور األسلوب اجلديد ثم  اًلسوداء نقأثينا طراز الصورة ال

ق.م، ولكن ظل استخدامه مقصوًرا على 741ق.م إىل أن اختفى ابتداًء من عام 011تدهور سريًعا بعد عام 

تلوين  األواني اليت كانت ُتقدم كجوائز يف أعياد الباناثينايا. كان هذا الطراز ُينفذ برتك الشكل بدون

من حفر اخلطوط الداخلية بألة  اًلفأصبح ذا لون أمحر بلون الفخار وُلونت األرضية بلون أسود المع، وبد

حسني  حادة أصبحت هذه اخلطوط اليت توضح التفاصيل الداخلية ترسم خبطوط سوداء المعة. راجع:

cal Athens, Painting in Classi-Martin, R.1992: The Art Vase ؛11: 0224، العزيزعبد

8; Boardman J., 1993: Athenian Red -Cambridge university press, Cambridge, pp.7

Figure Vases, The Archaic, London, p.7. 
. 2421، حتت رقم Munich, Staatlisch Antiken Summlungen ung Glptothek حمفوظ يفاإلناء  (30)
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 ;Bundrick, S.2005: Music and Image in Classical Athens, Cambridge: 60, fig.35راجع: 

Lee, M. 2015: Body, Dress and Identity in Ancient Greece, Cambridge, p.77, fig.3.11; 

Cerqueira, F., V. 2020: Música e educação em Atenas, segundo as biografias de 

Plutarco, Imprensa da Universidade de Coimbra; Annablume Editora, p.176, fig.1. 
لعبان إذ ت ،ن على وسائدتامسرتخيو، مغطاتاننصف  hetairaiمن  صور الفنان اثنتاناإلناء، رقبة على  (31)

تايرا اليت تستدير اهل . وتوجد عبارة  حتية أماماليسار جهةقلبان خملفات النبيذ وت، kottabosلعبة الشرب 

يرتتب على  رمباإليك ياإيوثوميديس الوسيم. "ΚΑΛΟΙ ΣΟΙ ΕΝΔΙ ΕΥΘΥΜΙΔΕΙ"  اهتملخاطبة رفيق

، وليس غريًبا أن ُتصور اهلتايراي مع املشاهد التعليمية أنها ترغب يف أن حيبها الشاب الوسيم. العبارةهذه 

أتاحت ، حيث حلياة االجتماعيةفقد عرّبت املأدبة عن ا والتعليم يف اليونان ارتباًطا وثيًقا. املأدبة إذ ارتبطت

 وإىل جانب الرتفيه )تناولسياسيني وشعراء وفنانني وفالسفة.  من العليالتجمع ذكور الطبقة  الفرصة

يف املزيد من أيًضا خنرط الضيوف فقد ا (،العشاء والشراب والغناء واملشاركة يف النكات واأللعاب

 األساطريوا ناقش، كما وخاصة أعمال الشعراء الغنائيني األنشطة الفكرية مبا يف ذلك تالوة الشعر،

تباع سلوكهم الاضي املمكاًنا يتعرف فيه الرجال على تاريخ أبطال  املأدبةكانت كذلك  السياسة.و

 لتقويم اخُللق ُاستخدمتب، ولكن امل تكن لجرد حفلة شرها اجليد يف حياتهم اخلاصة. وهذا يعين أن

 Beazley, J. D., 1963: Attic Red-Figure راجع .اليوناني تثقيف الرجال من أجل تعزيز اجملتمعو

Vase-Painters, 2nd edition, Oxford, 23.7, 1620; Lee, M., 2015: 77; Eirini, G., 2018: 

The Depiction of Ancient Greek Education in Classical Period Attic Vase-Painting, 

MA Dissertation, Athens, p.28. 
ق.م، وُيعّد من الفنانني غزيري اإلنتاج حيث ُينسب إليه ما يزيد 011741فرتة من ظهرت أعماله خالل ال (34)

عن مائيت إناء، وجد على ثالثني منها توقيعه، وتعترب بعض أعماله من األعمال املميزة. ومن خصائصها 

ه اعتياده وضع الشخصيات املصورة على طول واحد، وتصويره للتفاصيل الدقيقة، وثنايا املالبس عند

تشبه ثنايا املالبس للتماثيل املصنوعة يف بداية العصر الكالسيكي، وأبرز خصائص هذا الفنان هو 

: 2111، ؛ مصطفى زايد80: 0224، العزيزعلى وجهي اإلناء. راجع: حسني عبدتصوير موضوع متكامل 

342. 
 Sider, D. 2010: "Greek، راجع: Berlin, Antiken museen, no. f 2285الكأس حمفوظة يف  (38)

Verse on A vase by Douris," In the Journal of the American School of Classical 

Studies at Athens, Vol.79, No. 4 , p.542, fig.1. 
 ,.Beck, F ، راجع:3128، حتت رقم Veinna, Kunsthistorisches Museumالكأس حمفوظة يف  (32)

A., 1975: Album of Greek Education, The Greeks at school and at play, Sydney, 

Cheiron Press, p.24, fig.97. 
 Young, N., 1990: "The . راجع:E172  حتت رقم بلندن يف املتحف الربيطانياهليدريا حمفوظة  (71)

Figure of the Paidagogos in Art and Literature," In the Biblical Archaeologist, Vol. 53, 

No. 2, p..83; Eirini, G., 2018: 66, fig.12. 
لنفوسهم وأهمها اللعب مع غل التالميذ أوقات فراغهم يف املدرسة بتسلية أنفسهم بأشياء حمببة َش (70)

حيواناتهم األليفة اليت كانوا يصحبونها معهم يف مدارس التعليم التثقيفي واملوسيقى. راجع: مصطفى 

 .221: 2111، زايد



 بناء اجملتمع دراسة يف ضوء املصادر األدبية والفنيةالبيداجوج التجربة اإلغريقية يف تربية النشء و

61

 
 ، راجع:017707حتت رقم   ,Archaeological Museum NationalMelbourneظة يفالكأس حمفو (72)

10.-; Beck, F. 1975: PL.8D.1963: 892.7, Beazley, J. 
 بفلوريدا. راجع: Palm Beach اإلناء حمفوظ يف معارض أثينا امللكية، وكان ضمن لجموعة (73)

Eisenberg, J. 2007: Art of the Ancient World Greek, Etruscan, Roman, Byzantine, 

Egyptian, & Near Eastern Antiquities- Vol. XVIII, Royal galleries, New York, and 

London., p. 62, fig.130. 
 Stansbury-O'Donnell, M. 2015: A . راجع:Malibu, Getty Museum الكأس حمفوظ يف (77)

History of Greek Art, Oxford, p.332, fig. 13.11. 
والروابط  ،لجموعة معقدة من السلوكيات، وعادة مؤسسية اليوناني إىليف الفن  املشاهدهذه تشري  (70)

لفتى ما ُيثبت كونه حيتاج افكان األعراف االجتماعية.  الذكور شكلتهاوالتوجهات بني  العاطفية،

له يف ذلك. كل ذلك  مرشًدا مَعلِّامُل وكان. يف ذلكبناء شبكة اجتماعية تدعمه ًا بالغًا عن طريق مواطن

األنشطة املشرتكة يف من خالل املتوقع  ونبلهم املقيد همملواطنني الذكور وسلوكاقيم  كان يتم بنمذجة

 .M., 2015:342O'Donnell-Stansbury ,-343 راجع:. البااليسرتاالصيد، وأماكن ، واملآدب
(71) 

Peers, C.2006:193-194. 
(74) 

Kennell, N. 1995: The gymnasium of virtue: Education and culture in ancient Sparta. 

Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, p.125. 
حمفوظة اآلن يف نيويورك، إذ ، وهي Sem Simeon, Hearstالليكيثوس كانت سابًقا ضمن لجموعة  (78)

: 2111 ،مصطفى زايد. راجع: 0213إبريل عام ، يف Parke- Bernetive.2183-56بيعت ضمن لجموعة 

 Beck,F.1975:20؛ 7، صورة رقم 741
(72) 

Gorzelany, D.2012: "An Unwelcome Aspect of Life: the Beck, F.1975:PL.25; 

depiction of Old Age in Greek Vase Painting," In Muzeum Narodowe ul. Pijarska 6, 

.9, fig. 1616015 Kraków Polska, p.-31 
(01) 

Beck, F.1975:13. 
(00) 

Boardman, J., 1973: Greek Art, T. &H. Ltd, London, p.166. 
(02) 

Paris, Cabinet de Medailles, 811, ARV2, P.829, 45. 
(03) 

Plutarch, Pericles, Trans. by. Perrin. B., Cambridge, MA. Harvard University Press. 

London. William Heinemann Ltd. 191612; Laurie, S. S.1894: The History of Early 

Education. Hellenic Education, Athenian, and Ionic-Attic Education (Continued), 

Vol.2, No.7, The University of Chicago Press, p.423. 
 :Klein, A.1932 . راجع:11.0120.014 الكأس حمفوظة يف متحف املرتوبوليتان بنيويورك، حتت رقم (07)

Child Life in Greek Art, New York, Columbia University Press. 29, pl.29b; Robertson, 

E., A. 2018: Growing up Greek: The differing journeys through childhood in ancient 

Athens and Sparta, master’s degree, Stellenbosch University, p.88, fig.16. 
(00) 

Cole, S. 1981: "Could Greek women read and write?" In Foley. H. P., Reflections of 

women in antiquity (pp. 219-245). Gordon and Breach, New York, p.226. 
(01) 

Peers, C. 2006: 195-196. 
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(04) 

Dareggi, G.1979: Geramica Attica nel Museo Baranello, Baranello, Nr.16, fig.22. 
 راجع: بلندن.  Bonhams: 7.11.2002, 111, NO.329القطعة حمفوظة حالًيا ضمن لجموعة (08)

Eisenberg, J., 2004: 40, NO.100; http://www.beazley.ox.ac.uk/record/08EFE549-

C897-4DF3-B235-3276B2D2FE63. 
 .12: 2111 ،زايدمصطفى  (02)
(11) 

Beck, F.1975: pl.112; Young, N., 1990:84. 
(10) 

Young, N., 1990: 80. 
 courtesy of the Soprintendenza Archeologia della Puglia, Taranto,Museoاإلناء حمفوظ يف  (12)

Nazionale. :راجع Young, N.  2011: "Pedagogy: A Lexical Oddity," in TEACH Journal 

of Christian Education, Vol. 5.  23, fig.1. 
(13) 

Plato, Laws trans. by. Bury, R. G., Loeb Classical Library, Cambridge, Harvard 

University Press, 1926, 808. 
(17) 

Pache, C., O. 1999: Baby and Child Heroes in Ancient Greece, PhD thesis, Harvard 

University, Cambridge, p.38, fig.28; Taplin, O., 2007:  Pots and plays: Interactions 

between Tragedy and Greek Vase-painting of the Fourth Century B.C, Los Angeles, 

p.118, fig.34. 
داكنة. بالغ هذا األسلوب يف استخدام اللونني األبيض جناثيا: هو األسلوب متعدد األلوان فوق خلفية  (10)

ليهما األواني، وقد ُسمي بهذا االسم نسبة إىل املوقع الذي ُعثر فيه على مناذج واألسود حتى اقتصرت ع
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