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 التربية اليونانية : -5 

من اهم العوامل التي ساعدت على تقدم المجتمع اليوناني ورقيه في المجاالت الحياتية كافة      
والمجال التربوي بشكل خاص هو ما امتازت به بالد اليونان من جو لطيف قليل التغير يبعث 

اليونان بنظام تربوي  حظيتالنشاط في االنسان ويساعده على التفكير واالبداع والتصور، فقد 
اتخذت فيه شكال منظما كان اساسا لما سارت عليه التربية في العصور الالحقة وامتازت  متميز

هذه التربية بكونها تربية ارستقراطية محصورة بفئة قليلة من المجتمع ، وفي ضوء هذا العدد 
المتميز من القلة المفضلة اتسمت التربية بروح التجديد واالبتكار وفسح المجال لنمو الشخصية 

دية في الجوانب السياسية والعلمية والخلقية والفنية حيث كانت غاية التربية عندهم هي وصول الفر 
 0االنسان الى الحياة السعيدة والجميلة وذلك عن طريق وصوله الى الكمال الجسمي والعقلي معا 

  -وبصورة عامة ظهر في اليونان نموذجان تربويان هما :

 : ثينيةاأل التربية • 

ثينية من االسرة حيث يعهد اليها بتربية الطفل حتى يبلغ السابعة من عمره فيتم ة األتبدأ التربي    
ارساله الى المدرسة ويبقى فيها حتى الخامسة عشرة او السادسة عشرة من عمره وكان يرافق 
التلميذ في ذهابه الى المدرسة وايابه شيخ كبير يقوم بمراقبة سلوك الصبي وعاداته في الحديث 

اآلخرين والمشي في الطريق كما اوكلت اليه مهمة تقويم اخالقه ومعاقبته عند اخالله ومعاملة 
  0بآداب اللياقة 

ثيني المتكامل من النواحي ان يتمثل في )) اعداد المواطن األثينية فكاما هدف التربية األ    
اء ثقافته الجسمية والعقلية والخلقية بحيث يتمكن من الدفاع عن وطنه ويسهم بشكل فاعل في اغن

 ))0 

 



من أهم العوامل التي ساعدت على تقدم المجتمع اليوناني ورقيه في المجاالت الحياتي كافة     
والمجال التربوي بشكل خاص هو ما امتازت به بالد اليونان من جو لطيف قليل التغير يبعث 

ضت اليونان بنظام تربوي النشاط في اإلنسان ويساعده على التفكير واإلبداع والتصور ، فقد ح
لما سارت عليه التربية في العصور الالحقة وامتازت  أساساً متميز اتخذت فيه شكاًل منظمًا كان 

هذه التربية بكونها تربية ارستقراطية محصورة بفئة قليلة من المجتمع ، وفي ضوء هذا العدد 
وفسح المجال لنمو الشخصية  المتميز من القلة المفضلة اتسمت التربية بروح التجدد واالبتكار

الفردية في الجوانب العلمية والسياسية والخلقية والفنية وكانت غاية التربية عندهم وصول اإلنسان 
 إلى الحياة السعيدة والجميلة وذلك عن طريق وصوله إلى الكمال الجسمي والعقلي معًا .

نتيجة التطور الحاصل في والمتصفح لتاريخ اليونان القديم يجد ثالث نظم للتربية تكونت     
المراحل التاريخية المتعاقبة ، وكانت كل مرحلة تمتاز بخصائصها الواضحة والمتميزة عن غيرها 

  -من المراحل وهذه المراحل هي :

مرحلة التربية الهومرية ) أو التربية في بالد اليونان قبل كتابة تاريخها والتي امتدت إلى  -1
 ق.م ( .776حوالي عام 

والتربية  اإلسبارطيةحلة التربية اليونانية القديمة ويتميز فيها نظامان تربويان هما التربية مر  -2
 األثينية المبكرة .

مرحلة التربية اليونانية الحديثة التي بدأت بعصر بركليز الذي يعتبر مرحلة انتقال بين القديم  -3
ن والقيم األخالقية وغيرها ، ثم تأتي بعد والحديث في نواحي الحياة اليونانية القديمة كالتربية والدي

عصر بركليز الفترة الممتدة من استيالء المقدونيين على أثينا في أواخر القرن الرابع ق. م حتى 
خضوع اليونان لإلمبراطورية الرومانية ، ولما كانت كل من إسبارطة وأثينا من الدول البارزة بين 

نظام تربوي له خصائصه وأهدافه ووسائله المتميزة بسب دول اليونان القديمة وامتازت كل منها ب
اختالف العوامل الثقافية والسياسية التي تقف وراء ذلك فان ذلك يقتضي أن نقوم بتوضيح طبيعة 

  النظام التربوي في كلتا الدولتين .

 

 



 سبرطية :التربية اال• 

تمثل التربية االسبرطية التربية اليونانية القديمة في اوضح صورها ومظاهرها اذ لم يطرأ على هذه    
  0التربية أي تغير او تعديل اال في حاالت استثنائية نادرة حدثت عند انهيار دولة اسبارطة 

ث يعرض على شيوخ الدولة ليقرروا ان كان يستحق تبدأ التربية االسبرطية منذ مولد الطفل حي    
اذ كانت  –الحياة او الموت وذلك بعد اجراء عدد من التجارب والفحوص عليه الختبار قوة احتماله 

وبعد التثبت من صالحيته للحياة يعاد الى  –الدولة هي المسيطرة على التعليم بجميع مراحله المختلفة 
السابعة من عمره ولكن االم كانت تسير على نظام نصحت به الدولة  وتربيته حتى بإرضاعهامه لتقوم 

تستجيب  في تربية الطفل وتنشئته وهو عدم تقييد نموه وحركاته وان تقسو عليه في معاملته وان ال
لمطالبه وكذلك تمنعه من البكاء وتتركه في الظالم حتى يتعود على الصبر وتحمل المشاق وكذلك 

  0عند بلوغه السابعة يرسل الى المعسكر العام لتلقي التدريب العسكري تحمل الجوع وااللم ، و 

اعداد المواطن االسبرطي المزود بقدر كاف من اما هدف التربية االسبرطية فكان يتمثل في ))     
الكمال الجسماني والشجاعة المتحلي بعادات الطاعة العمياء للقانون حتى يكون الجندي المثالي الذي 

 0((  ال يهزم

تمثللل التربيللة اإلسللبارطية التربيللة اليونانيللة القديمللة فللي أوضللح صللورها ومظاهرهللا ، إذ لللم     
يطللرأ علللى هللذه التربيللة أي تغييللر أو تعللديل مللن النللاحيتين العلميللة والتطبيقيللة إال فللي حللاالت 

 استثنائية نادرة حدثت عند انهيار دولة إسبارطة . 

   -تكوين النظام التربوي في إسبارطة هي : من العوامل التي كان لها تأثير كبير في طبيعة 

 : الموقع الجغرافي -1

تقللع إسلللبارطة فللي منطقلللة جبليللة وعلللرة ، والمعيشلللة فللي مثلللل هللذه البيئلللة تتطلللب قلللوة الجسلللم  
 والقدرة على االحتمال .

 



 النظام االجتماعي اإلسبارطي : -2

طبقللللة كللللان المجتمللللع اإلسللللبارطي يتللللألف مللللن ثللللالث طبقللللات هللللي  )طبقللللة السللللادة ، ال     
الوسللطى ، وطبقللة العبيللد ( وقللد حكللم السللادة اإلسللبارطيون وسللخروا أفللراد كللل مللن الطبقتللين ) 
الوسطى والعبيد ( في خدمتهم والقيام بجميلع األعملال اليدويلة والشلاقة فلي الدوللة ، مملا أد  

يجاد حاله من عدم االستقرار داخل البالد .  إلى سخط هاتيتن الطبقتين وا 

 ية الخارجية للمجتمع اإلسبارطي :العالقات السياس -3

لقللد فرضللت إسللبارطة هيمنتهللا علللى العشللائر القريبللة منهللا وفرضللت عليهللا الضللرائب ممللا     
أد  إلللى كثللرة االضللطرابات والثللورات الداخليللة والخارجيللة التللي كللان علللى السللادة ا إخمادهللا 

 والسيطرة عليها .  

ن المحلارب الشلجاع الملدافع علن وطنله لقد هدفت التربية اإلسلبارطية إللى إعلداد الملواط     
 العمياء للقانون وتحقيق المثل العليا للحياة الحربية . والمتحلي بعادات الطاعة

تبدأ التربية اإلسبارطية منذ الوالدة ، والدولة هي المسيطرة على التعليم بمراحلله المختلفلة     
للحيللاة مللن خللالل إجللراء ار صللالحيته بلل، حيللث كللان المولللود يعللرض علللى شلليوخ الدولللة الخت

ار قوة احتماله ، فلان ثبلت ضلعفه كلان يلقلى عللى قملة جبلل ببعض التجارب والفحوص الخت
عاريًا حتى يموت أو ينقذه احد العبيد ليربيه ويدربه على إحلد  الحلرف ليكلون عبلدًا ملثلهم ، 
م ومللن يثبللت صللالحيته يعللاد إلللى أملله إلرضللاعه وتربيتلله حتللى السللابعة مللن العمللر وفللق نظللا

 محدد من قبل الدولة .

وعندما يبلغ الطفل السابعة ملن العملر كلان اآلبلاء يقوملون بإرسلال أبنلائهم إللى المعسلكر     
العام حيث يوضعون تحت إشراف ورعاية مشرفين أكفاء ، وكانوا يلحقون بالمدارس الداخليلة 

لف ملللن الشلللبيهة بالثكنلللات العسلللكرية حيلللث يقسلللم األطفلللال إللللى مجموعلللات كلللل مجموعلللة تتلللأ
وبعلد سلن  ( طفاًل يدير شؤونها رئيس يلتم اختيلاره ملن بلين األوالد المتقلدمين فلي السلن ،64)



الثانيللة عشللر ينقللل األوالد إلللى نللوع مللن التللدريب العسللكري العنيللف الللذي يسللتمر لمللدة عللامين 
 تحت إشراف الجيش اإلسبارطي . 

تعلمونهلا علن ياللبعض ملنهم   لم يعتني االسبارطين بالقراءة والكتابة والحساب حيث كلان    
طريق مدرسين خصوصيين . وفي سن الثامنة عشرة يلتحق الشاب اإلسبارطي بفرقلة االفبلي 

مللا تعللرف بالطالللب الحربللي ليتلقللى تللدريبات عسللكرية متقدمللة ودراسللة عميقللة فللي مختلللف  أو
األسللللحة والخطلللط العسلللكرية واسلللتخدام السلللالح ، وكانلللت تختبلللر قلللوة تحملهلللم كلللل أسلللبوعين 

 تقريبًا وكان االختبار ال يخلو من القسوة .

وحينملللا يبللللغ المواطنلللون سلللن العشلللرين يلحقلللون بلللالجيش ويتلللدربون عللللى تحملللل الصلللعاب    
ويؤدون يمين الوالء للدولة ثم يرسللون إللى وحلدات الجليش عللى الحلدود حتلى يقضلون عشلر 

   .سنوات كجنود نظاميين يقومون بمهامهم العسكري عند اندالع الحروب

المللللواطن اإلسلللللبارطي عنللللدما يبللللللغ سللللن الثالثلللللين مللللن عملللللره يتمتللللع بجميلللللع الحقلللللوق  إن   
واالمتيازات المدنية ويصبح عضو من أعضاء الجمعية العامة ، ويجبر على الزواج لصلالح 
الدولللة ويسللتمر فللي سللكن الثكنللات العسللكرية ويكللون علللى أهبللة االسللتعداد لالشللتراك فللي كللل 

 لتي تتعرض لها البالد .الحروب الدفاعية والهجومية ا

 * أسباب فشل النظام التربوي في إسبارطة  :

 عدم االعتماد على النفس وتوجيهها وهذا ما عرف عن المجتمع اإلسبارطي . -1

نهم لم يتعودوا عللى مواجهلة المشلكالت أو  -2 قدرتهم على التفكير والتخيل كانت محدودة وا 
الدوللة علودتهم علللى االنصلياع ل واملر والطاعلة العميللاء  أنحلهلا بتعقلل ، والسلبب فللي ذللك 

 ورسمت لهم طريق الحياة .



االنحلللالل الخلقلللي واالجتملللاعي اللللذي تفشلللى فلللي المجتملللع اإلسلللبارطي بعلللد الهزيملللة فلللي  -3
 .الحروب 

االقتصار عللى جانلب واحلد ملن التربيلة وهلو إعلداد أفلراد امتلازوا بالطاعلة واللوالء للدوللة  -4
 م بالجوانب األخر  للتربية .دون االهتما

أملللا تربيلللة البنلللات فهلللي تشلللبه تربيلللة األوالد إال إنهلللن ال يقملللن فلللي معسلللكرات أو ثكنلللات     
 . عسكرية بل ُكن يعشن في بيوتهن مع أمهاتهن ويتلقين تدريبًا على األلعاب المختلفة

تعللليمهن أنللواع  لللذلك افةً ضللإال سلليما التللي تتسللم بللالقوة والسللرعة والسللباحة ورمللي القللرص     
من الرقصات الدينية ، وقد تمتعت المرأة اإلسبارطية بقسط ملن الحريلة إذ ُسلمح لهلا مشلاركة 
الرجللال فللي بعللض األلعللاب والسللباقات الرياضللية واالخللتالط معهللم ومشللاهدتهم عنللد تللأديتهم 

يللة الفتللاة القو  أنللتمللارين الرياضللية المتنوعللة ، وكللان الغللرض مللن تقويللة أجسللام الفتيللات هللو 
الجسللم تنجللب أطفللال أقويللاء ليصللبحوا جنللودًا أقويللاء شللجعان يللدافعوا عللن إسللبارطة ويحمونهللا 

 من هجمات األعداء . 

  

 
 

 

 


