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مما الشك فيه أن هناك تغيرات كثيرة تحدث بسرعة في عاام  اميا   نتي اة مدياادة        
امتفاعااا اممسااتمر بااين  مياار اممتغياارات امدارجيااة  امرار يااة امتااي تداياادت فااي ع اار 
امع ممة  در ا امتكن م  يا بعد ما كانات امتنشا ة تات  بشاكا منات   مان رارا اساتمرار 

ي األسارة  اممدرساة  امعدياد مان اممتسساات اال تماعياة  استقرار  كاالتها امكبرى  ه
أال أننا، مر انتشار امع ممة كحاماة حااارية تتشاكا بكاا اممقااييط انق اعاال مار امنم اي 
 اممسااتقر فااي حركااة امم تماار  باار د تسااارف امتغياارات  ف ا يااة امتحاا الت امتااي تجاا  

ط انسااان تريااد امك كااو  ماان عجيااه، فن ااد أنفساانا أمااا تحااديات  ياار مسااب  ة حاا ا أ
 مجمستقبا أن امتنش ة مره نة بام     عجى امعنا ر امتامية:

 

 .اال تدار اممعرفي 

 .ثقافة االن اد 

 .امح انة امنفسية 

   .منه يات امتفكير امتحجيجي امتركيبي 
 

إّن تربية م تمعاتنا تنح ر في امشكا د ن اممام ن فعند حديثنا عن امجغة يكا ن       
همنااا هاا  امحفااا  عجااى امرماا د  امكجمااة برساامها  مبناهااا د ن تغيياار أ  ت ديااد باادع ى 
امحفاااا  عجاااى ه ياااة امحااااارة رسااا   أ  أشاااكاا كرمياااة  مااااامين تقجيدياااة  ميسااات 

اعيال  تعبيارال مغ ياال ي ساد امفكار  امفعاا مرحجياال .أن امحاارة فكرال أ   يمال أ  نشا ال ابد
م تمعنااا يعتمااد عجااى امن اار امم اارد د ن امفعااا امت بيقااي امنشاا   يعااان ن ماان مسااافة 
فا جة بين امفكر امن ري امم رد  امعما امت بيقي.. أنه  يعرف ن في  ا ار حيااته  اسا  

 ا ر  ام بيعة. ما  ي ادم ن بشأنه،  مكنه  ال يعرف نه أذا رأ ه في ام 
 

أننا في حا ة امى أن نك ن منت اين  م انعين مجفكار امتربا ي مساتعمجين مربراتناا       
امنا حة في امتعجي   امتعج   )أننا في حا ة امى أن ي نر امتعجي  ام ديد ن اة  اعدة بحثياة 

فااان   تعجيميااة، تعااين عجااى ت ميااد أنتاااج امتكن م  يااا  األساااميو امعجميااة اممتقدمااة،  عجيااه
تعجيمناا الباد أن يتادرو فياه  ربناا عجاى ام ريا  ام اعو اممتمثاا فاي معانااة امعمجياات 
اممعرفية  االنتا ية، األمار اماذي يترتاو عجياه تحاديث اممنااهئ   را ا  امتعجاي   اماتعج  
 أنش ة امتق ي   االمتحاناات عجاى حاد سا اب   بجهاا ت انير معجا   دياد ممنااهئ  ديادة، 

 عج  ام رو كي  يتعجم ن  ميط ماذا يتعجم ن(.معج  يسر مجتعج ، ي
 

وان أطلعنااا علااى مااا حددتاا  أمريكااا حااي منااافة وحشااو  المعرحااة سن ااافد من ااا أن ااا 
 وضعت أولوية:

 مهارات امتعاما مر االررين. -1
 استعماا امتقنية في ام   ا امى اممعج مات. -2
تاريخ امبجد  ن ا  امحك ، مما يسااعد امترمياذ عجاى امحيااة بفعاماة فاي م تمار  معرفة -3

 ديمقرا ي.
 فه  امتعدد امثقافي  تقبا تن ف امثقافات  امحا ة امى اكتساو ن رة د مية.  -4



إّن كااا هااذا هاا  أساااط مبناااب م تماار متقااد   ااادر عجااى امتعامااا ماار  مياار امناااط بااد ن 
  اات فااي أمااط امحا ااة امااى درف امتسااام   امماا دة ت اار  أ  تحفاا   نحاان فااي هااذا ام

 امتعايش بين  مير   ا ا  شاعبنا ام احاد  ر   اال ا فامناا ر ااا  نسااب اممساتقبا، 
فربد ممناه نا عجى ارترفها أن تتامن هذه امنقا  امسامفة  مكن بقي  اسارمية متساامحة 

ة ثا باة اماى حااارة مر األديان األررى   مير   ا   امدين االسرمي مر األرذ بن ر
امعااارا  عجاااى مااار امع ااا ر مساااتمدين منهاااا امقاااي  األرر ياااة  ام مامياااة  اال تماعياااة 

  ت سيدها في أعداد مناه نا مر األرذ بأه  اممستحدثات امعجمية  امتقنية.
عملية تنمية  املة ومتكاملة ومستمرة لإلنسان حي جميع جوانب التربية     

واالنفعالية واالدراكية والعشلية والعلمية والوجدانية الحياة الثشاحية واالجتماعية 
وخصوصا الجمالية من اج  بناء انسان قادر على مواكبة الحياة ومواج ت ا حي 

 آن واحد لخدمة نفس  ومجتمع  على اكم  وج  ممكن . 
 

وحدد العالقاتددلشلعالةددين الشدد  لع ةدد ل لقيمااة ووساايلة لت اانيب االنفعاااالت  الجمااا       
ح و يؤثر حي النفس الب رية، وحي الجما  تنظايم لادواحع الانفس يهللحوعسنل".عالتيلت رل

وفيئت ااا الباطنااة، والن الجمااا  ياانظم دواحعنااا النفسااية تنظيمااا  عاليااا  حن ااعر باالرتيااا  
   والن اط والمنفعة والسكينة،

 
أن أي مفكر في ت  ير امتعجي  عجيه أن يار مفه   ام ماا كشيب يمكن ادراكه، امن 

تمامات اممدرساة  اممعهاد امتعجيماي، الن   يفتناا هاي بنااب امقادرات،  ت ساير فار  اه
االرتيار، فعندما تتمد  امار    ينف اا امعماا عان اممتعاة يغياو امشاغ  عان االمهاا ، 
 - تتفكك ام حدة  امتنا  ،  تك ن امحا ة شديدة امى ام ماا  ادراكه أكبار  أكثار أهمياة

 ن ام ماا  سيجة الستعادة ام حدة اممفق دة فاي امم تمار، ميك -ال أعني بذمك دراسة امفن
كما اراها في امحياة امعامة  األعر ، فاذا كاان عاام  ام بيعاة محك ماال باامق انين،  عاام  
امر   محك مال بام ا و األرر ي، فام ماا ه  امحرياة،  نساتعيد أنفسانا مان  دياد عان 

ماان  هاا ر أال بااادراك هااذا ام ماااا،  رياا  امحياااة ام ميجااة  ال يمكاان م ماااا امحياااة 
 بحرية امفن في امتعبير عن فا   مسات يات اممعرفاة امتقجيدياة. فاامفن نا ف مان امتر ماة 
مج ماااا امباااد  فااي ام بيعااة أ  اممت جااي فااي نفاا ط امبشاار، فام ماااا هاا  امفاان  بااا أن 

 يتر  .
أن امتربيااة امفنيااة هااي  اايا ة عر ااة االنسااان بااامفن فقاا   هااي تشااما أ الل تنميااة        

امحااو مجفاان  امحا ااة امدارجيااة أميااه  ثانيااال ت اا ير اسااتيعاو معنااى امفاان   يمتااه امرا ااة 
 مغته امت  يرية أما امتربية ام مامية فتق   عجى  يا ة عر ة االنسان ام مامية بكا ما 

ية في امعام . في ام بيعة،  امم تمر  االنساان...  مير أشاكاا امنشاا  يمتجك  يمته  مام
 االنساني امحياتي  كا ما ت نعه اميد االنسانية  عام  امتكنيك.

 
تبين مما تقد  أن امتربية ام مامية ال تقت ر عجى امفن ن با تشما كاا م ااالت           

تكا ين اممبااد  امنفساية امعاماة امنشا  امعمجاي امتاي تكشا  عان  اي   مامياة، فتساه  فاي 
امتي تحدد عر ة االنسان ام مامية بامعام  كاألمعاو  أد اتها  امحيااة امعا جياة  اممدرساية 



 معامجة كبار امسن  تأثيرات ام بيعة  اممدينة أ  امشاارف  من ادات امعماا  االشاتراك 
 في امعما  امفن.

يه امى امفرد في تربية مساتمرة مادى إّن مفه   امتربية ام مامية يشترك فيه عن ر امت  
حياته فيها تنساي  باين انحااب شر اية امفارد ماا يا حي اممدا  اة باين امقا ى االدراكياة 
 بين اماد افر امحساية  ام  دانياة  امتاي تحقا  امتا ادن باين امقاي  امعجمياة  امتقنياة  باين 

عماااد ماان أ اا ى  امقااي  ام ماميااة  امر حيااة  امرجقيااة، فأ ااب  امقاا ا أن امتربيااة ام ماميااة
أعمدة امتربية اممستمرة مدى امحياة ألمن اذ ت ديدها ممعارفنا  ديادتها باستمرار با من 
اذ عدها أداة مد ا  االددهار امثقافي، فمن امار ريات اممجحة االبتداب بهاا مان اممرحجاة 

 االبتدا ية.
"تنمية الجانب التربوي الني يرقق وجدان المتعلم  التربية الجمالية

و عوره، ويجعل  مرفف الحس مدركا للنوق والجما ، حيبعث نلك حي نفس  
 السرور واالرتيا  ويرتشي بوجدان  وتت نب انفعاالت  ومعامالت . 

 
 وتفضي الحاجة الى تربية جمالية على وحق االعتبارات االتية:

ها ام  دانياة  امنفساية  امذهنياة  تنماي ماديها االحسااط تستهد  امشر ية في أبعاد -1
 بام ماا  امقدرة عجى أعماا امرياا  امند ف اممستمر نح  االبداف  االبتكار.

تتعج  بعمجية االبداف  امتذ   امفني امتي تارتب  باد رها بعمجياات االدراك  امت ا ر  -2
  امتفكير  امت ر  مدى االنسان.

 اااو فياااه امتربياااة امتشاااكيجية  امم سااايقية  امساااينما ية مشااار ف شااااما  متكاماااا ت -3
  اممسرحية  مكجها  ما  د تجتقي عند بترة عامة  هي تفت  مجشر ية. 

إّن التربية الجمالية حاجة اجتماعية وضرورة حياتية يتعين على المؤسسات التربوياة 
ن المسااافمة حاااي تفاصااايل ا ،ان تعنااي بتربياااة الااان ء تربيااة تكاملياااة تسااات دف تكاااوي

ال خصية والشادرة على تبني التوج ات السليمة لتجديد ال دف من الحياة وموقف ك  
 حرد اتجاه الحياة باستشاللية تامة بعيدة عن االمالء والفرض.

 
 أفمية التربية الجمالية:

مييو وسييالت بير وةيين وبيرن ييةف  ييو بييين ف يمييا تةوييا مييو بن  ييا   ون وييا   امنيي   وسيية   .1
 ررج ى ووضوح تي منح   بيو وغ تةجب أخذها وسة   يإل الء وبيرسامي. 

رشييجع   ييى ر ييوةن بيحييف بيجمييايي ي ر مةييذه ور شييق  ييو موانبريي، و  نبريي، ب و ب ةيي ه  .2
ي ييو وبينسييل وبير ييوةنه و ييو مييو خييالت نشييا ار، بي نةيي  بيخا يي   يياى ب وبيموسيية ى وب

 نة وييا ةن ييذ بى  ييات بيييى أ ميياب بيح ة يي  ومييا ر  سيي، بي نييوو تييي شيي ونهل ور   ييارول 
 وأت انهل تي و ةول وبرجاهارول. 



ر ييي  أحييي  خ يييو  بيييي تاء بيمومييي  بنبء رحييي ةا  بي ييينو بيحيييا   وبي شييينةو تيييي مجرميييع  .3
رنمةييي  ب حسييياف بيم  وميييا  وتيييي كيييت بير نويوجةيييا ييييذب نحيييو تيييي أميييف بيحاجييي  بييييى 

 وايجمات ورذو ، تي وج بو  الونا.
ر ييوةو برجاهييا  ب نسيياو ورييشان تييي مشييا نم وو ةيي، ورسييول تييي  ييةا   بنبءم ور وةيي   .4

م ر  بريييي، ور ييييوةن بي اةيييين مييييو  يييي ا  بير مةييييذ بيجمايةيييي  وخا يييي  بيمجييييات ب ن  ييييايي 
 وبيخةات وبيرخةت وبير  ةن بيمجن .

نتيييع مسيييروا بيا اتييي  بي نةييي  يإلنسييياو ورسيييول تيييي ب نييياء  ايمييي، بينوحييييه وضيييو  رييي اةن  .5
 وسالت بى الل بي ام    ة،. 

رنمةيي  بيمةييوت رجييام ب سييرمراء وايجميياته وتييي رنوييع بيموضييو ا  بي نةيي ه ورنشيية  حةييا   .6
 بير مةذ بيوج بنة ه وبانبء حةار، و ت ما هو جمةت تي بيحةا  ب نسانة .

بيخةييات م  يي  بيمالحكيي  وبير مييته ورشييجةع بي يي ن    ييى بير وةيين بي نييي وبايينبء ر وةيي  م  يي   .7
 نيي مه مميييا ةسييا  م   يييى ب رسيياب بي اةييين مييو بيخوييينب  بي  مةيي  وبيخ  ةييي  وب جرما ةييي  

 وبي نة   ما رنمي تة، نوح بيمااية  وبيحف بيجمايي.

ا ةي  و ي نبرول   يى رنمة  ور وةن ذ اء بيرالمةذ و  نبرول   يى بي ويله ومويانبرول ب جرم .8
ب ر يييات ميييع ب خييينةو ووا ضيييات  بييييى أنويييا سييير وو بي يييو  بيمحن ييي  يرنمةييي  بوييي ب ا  

 لللللل بيرالمةذ.
 وظائف التربية الجمالية 

ل-و مي لع جلزلوظلئفهللشملل أتي:
أوً : رنوةيي  بيييذوب بيجمييايي وبي يي ن    ييى بير ييوةل وبير نةييب وييةو مييا هييو جمييايي ومييا هييو 
 ةيين جميياييه ورنوةيي  بيمو ييق بيجمييايي برجييام بيوب ييع ويياذ ةرضييمو بي  ييت بيموجيي، ي يي تاء 

 وحماة   ت ما هو نبلع وبيس ي  و ب ، ون  ، بيى بيوب ع بيمحة .
ت   يينه تيياي ةل بيجمايةيي  رشيي ت بيمخيينوو اانةييًا: ر مييت   ييى بة ييات بي ييةل بيجمايةيي  و يي

 بيجمايي  ن  ب نساو بيذ  مو خالي، ةح   برجاهار، نحو بيجمات.
ااياًا: ب  بن بىح ال بيجماية  وبيري رر  ب ب   ب    ةوا تي منح   مو ين  سيوبء تيي 

 بيمننت أل بيم نس ه مو  وت بيم  ل أو بيوبي ةو.
 

 



 التربية الجمالية عبر التاريخ

تا حسييياف بيجميييايي ميييالنل يكويييون بيمجرميييع بيوييي بلي ب وت وهيييو وبو  ييياو  بذب
شن ا ضنونةا يو    بير  ةين بيجميايي ي ني، ةو يى بحساسيا وبن  يا  ةيالنل ب نسياو  ني  
مييينونم وموب يييق مخر  ييي  وي نييي، ةرييي ان و وة ييي  ر يييوةو ب نسييياو ب جرما ةييي  وبي   ةييي  و 

وب يق هة يوو يين ف ب نسياو بحسياف جميايي بين سة  هةراان وما ةمين وي، ب نسياو ميو م
مخر ق وايسنون وب نرةاح بو بيحنو وب يل مو و   بييى خخينه و  يى ب  حيات سيةوي  

 بن وا ًا م ةنًا تي ت ن ذيك ب نساو.  
 

الرتبية اجلمالية يف بالد ما بني النهرين  –اوال 
 

نكييين ب نسييياو تيييي ويييال  ميييا ويييةو بينوييينةو بييييى بيحةيييا  نكييين   نةوةييي  برسيييم    
واين  ةيي  تييي  ال ريي، وا يويي ه ت ييل ة  ييب بيجنيي  وم ييذب  بيحةييا  ب خيين  ه و يي ن مييا  يياو 
ة  يييب بينحمييي  و   ييي  بىن، ميييو سييية مه ت نييي  بيوحيييد تيييي بيجيييذون وبيم يييةن يييي ا 

 س ي رجاونم بيى بيوحد تيي مسيالت ب نساو تي وال  ما وةو بينونةو ة وو بير ون بي 
بيحةا  وج وبها و ال ر، وواه بمران  حضانرول واير ي ل تيي بي  يول بينةاضية  وبيون سية  
 ميييا رشيييةن بيرسيييجةال  وبيحسييياوا  ب  ر يييا ة  وبيرجانةييي  وب  ميييات بيمر   ييي  ورشيييةة  

وب اميي  ب ونةيي  بيضييخم  ماييت ب ويينبة بيم نجيي  وب اميي  بيسيي و  وشييب بيجيي بوت وب نوييان 
وياين ل ميو  ب ويةي هخنبنا  ي مةام  ما ب رم     ى بيرجان  تي بيح وت   ى بيميوب  

 بيميييوب  ب ويةييي  يونييياء بيحضيييان   بتر يييان بيمسييياح  ب نضييية  ييييوال  ميييا ويييةو بينوييينةو بييييى
وخ وها مو "بيم يا و وب خشياب وب حجيان بي يايح  ي ونياء وبينحي  وب حجيان بي نةمي  

 بنوا  او   ي ح وت   ةوا تر   مو ب  ل بيحضانب  تي بيرانةخ.   وشو  بي نةم  "ب  

بمرييان  حضييان  وب   بينبتيي ةو بنوييا رمةييت بيييى بينن يي  بي  النةيي  بيرجنة ةيي  تييي 
 –واوييت  –بيون يياء  – يية   -نراجوييا بي منبنييي وبي نيييه تايم رشيي ا  ب اانةيي  تييي  أون 
ب و بء بي نيي وبي  ين بيجميايي بشون( ر ت   ى ما و    بية، هذم بيحضان  تي  ايل 

مييو ن ييي وبن هييان تاىاييان بي ةنةيي  ريي ت   ييى نوح ب ويي بء وحييب ب ور ييان ون ويي  تييي 
           نشة  بيجمات تي  ت م او.                



بو  ن ييييون ( م ةنيييي  أون ذيييييك بي يييينح بي منبنييييي بيشييييامخ ة ويييين  ييييو ن ييييي تييييو 
نو وبيرماايييت وب نر ييياءه  ييياو بي يييو بيون سييي  بيم مانةييي  وخ ال ييي، بيجمايةييي  تيييي بيريييوب

و ون   امي  ب اين ميةال بييى بيروكةيق ت ي  ب اين ميو بسيرخ بم، تيي بيجانيب بيم ميان  
وهييذب مييا نالحكيي،   ييى جيي نبو واوييت وويياب   شييران( ت يي   سيية  و ييون  وييانن  ي اةيينبو 
ويألسيييو  بيمح  ييي  و  ويييا منسيييوم  ووسيييا   خايةييي  ميييو بينخيييانق وونخوييي  ميييو ب ييييوبو 

      واى  ن وبين  نبني.              بيمروهج 
رمريييان بيمنحوريييا  تيييي ويييال  ميييا ويييةو بينوييينةو و نويييا روكة ةييي  بةضيييا   ةنهيييا ميييو        

سييةو( واة يي  رانةخةيي  و مييال تنةييا ه مييا ر يي   نيينبلبي نييوو ب خيين بذ مييو هنييا ة يي  ن ييب  
ب يي ل بي ييوبنةو واة يي   انونةيي  هاميي  وبايين تنييي خاييي ه  ةيين بنوييا يةسيي     مسيي   حمييونبوي(

ه ي نوييييا رميييينة نوييييا  انيييي  ب يييي ل م  بيم روويييي  بذ بو شيييينبلع  بوننمييييو( وشيييينبلع  بشيييينونا(
 بي وبنةو وبيش الن وبيوةو  بيم  ة ه بي و  مع بيجمات تي بيمنحورا ه بما رمااةت   و ةيا(

بيرييي بمرييان  وايو ييان وخ ييو بجنبلوييا مييو بينخييانق ر  ةيي ب ي وةويي  واسييراناء بي اميي  بيرييي 
ه ورمايات   بيم يك خ و ويا بيمسير ةم  وبيمر ا  ي    يى شي ت م  ويا  بييى م اني رنمن

( بيونونيين ه ةيي ت   ييى بويي بء ةيي و  وخويين  مونةيي  وذوب تنييي وا اتيي  ونيياوي نبسييبيم  يي   
 جماية  .

ون وب بةضيا تيي بسير مات ب ييوبو   يى بين يو  بيويانن ه وواينسيل وياىيوبوه ت يي 
بي ريييات و ييي وق بيجنيييو    يييى ب ييييوبح بيج بنةييي  بحييي  بي  يييون بيم  ةييي  وجييي   مشييياه  

ي   ييونه بذ   ةيي  هييذم بيمنحورييا  ويياىيوبو وهنيياك مسيياحا  وبسيي   ويياي وو ب  يي ن 
وب ننب بيخ ةق وب حمن وب وية، و ةين ذييك ميو ب ييوبوه وي يي ر يوو ب ييوبو ب اين 

بمرييان  اوارييا يجيياء بيييى ريينةةو ب حميين وايمةنييا  مييا ر رضييي ب شيي ات بيمنسييوم ه  مييا 
 بي راويي  بيمسييمانة ( وييذوب  يياتا مييو بذ بي يياوع بيرناسيي ي ي خ ييو  بذ  ونيي  ووييا بخوييان 
بيم يييوك وب مييينبء وب سيييا ةن وبيرنبرةيييت بي ةنةييي  ه ميييا  نتييي  واينخيييانق وبين يييو  بي نةييي  

ه و اني  ب ب  ف وبي ةن تي رناسب ريال بيري رايق منوا بيحجن وبي  ف وبي  ق وبينحا
مو م  و بو خشب بو   ب رنسل ووبس روا ب ش ات بيمسيمانة  بي راو         و  

ه وبي اةيي  بيةسييان بو ميو ب   يى بيييى ب سي ت   يى ييوح بييي ي او ور ريب ميو بيةمييةو بييى
 مو بي راو  ين ت بت انهل وش ت  ون ال بخرني  بيى بش ات مسمانة  .



تيييي وبن هييين   ييينا   ب خريييال ب سييي وبنة  مميييا رييي ت   يييى م ييي نرول ب و ب ةييي  
 اسيييية  مجييييات بييييين   ونسييييل مشيييياه    ة يييي    ييييى ب خرييييال بيم يييينو   مييييو ب حجييييان بي

بو ب خرييال ب سيي وبنة   يياو مييو بيمسييرحةت ر  ةيي ها يونب يي   ييان وا و وويي  وب  وسيية   
تر ييوو ومااويي  رو ةييع ور يي  خةيين م يي ن ي نبسيي  بي ييا ب  وبير ايةيي  وبي  اليي  بي ةنةيي  بيرييي 

  ى ميا و  ي، تيو بيين   وبينحي  ميو ر ي ل وبنر ياء ور ت بي  ون   ان  سال   تي ر ك
وبويي بءه وو يي    يينا   ب ايياد وب وبنييي بيييى  نجيي   ايةيي  مييو بيجمييات بذ بن هيين  

  نا   بيم ا و خ و ا بيونونن بيمنخنق وايحةوبنا .
ب رنى س او وال  ما وةو بينونةو واي وة ي  ت نشي وب  حي بلب واويت( بيم   ي  شيوا        

وبح    يى خ يب وبحي  نوارةي  ميو بيجميات وسي    وي  منكين  يحنبو ه   ى   ن  نجت 
  الميي  بحريينبل ينوجريي،  ضيي   ييت  ييوبنةو بي وة يي ه بوجيي  بيم ييك نووخييذ ن يين بيحيي بلب

ه بو بسيير نب، هييذم ب ما ييي  ةج  نييا نسييرنر  مييي ا  يي روا ويياي  ن بيرييي م ي سييمةنبمةف 
ميات  وين  ني، تيي باييانم وبيرجيانب بيحةارةي  وسي   بيخةيات تيي بيوحيد  يو بيح ة ي  وبيج

بي نةييي  يرح ةيييب تالييي    ةنةييي  ورانةخةييي  ورشييينة ة  ون  ةييي  جمايةييي  ن يييل وسيييا   بيخاميييا  
وب  وب  بيرييي  يياو ةسيير م وا بنسيياو ر ييك بيح ويي  بينمنةيي  بيماضيية  مييو خييالت  ييت مييا 

 بينونةو بمران و ن، : وما وةر  ل تاو بي  ن بيجمايي تي وال  
 ناء ن ونب   م او  وواب  شران(. او ذب  اوع  ةني  نةو    و .1
 (.و نةواترشنة ي  بيمسال  وبيم روا   م رو  بشون  .2
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بن  ييييت بنسيييياو وب   بينةييييت   مييييا ر مييييت جنةيييياو بينةييييت ترخةييييت ب نيةيييي  وب و ةيييي ه 
ور ا يييت ميييع شييينوب بيشيييمف و نووويييا بيمر ا يييب ترويييي   ي ةييي، ر يييونب  شييي    نيييوب  



بي ييو ورو يي وب بيييى ت يين    ة ريي، بيرييي ب ييوح   مييا  بيحةييا  ومحييون ب  ب وموضييوء 
بيخ ييو  وت سييي   بيحةييا  وبيميييو  ورخةيييت بيحةييا  و ييي  بيمميييا ه تجاشيي  بيييين ف ومالمسييي  
بي وة   تر  ل بيحجين ب  يل ورمااةيت وم اوي  رمةين  و ياوع بيجيالت م وين   يو بيخ يو  
وب و ة  ور ون  بيحضان  تي وال  وب   بينةيت بيشيامخ    يى مين بي  يون ميو خيالت 

 تنوو ر انء بينمو . ما أنرجوم مو

 يييياو بيمجرمييييع بيم يييين  بي يييي ةل منكمييييا رنكةمييييا بجرما ةييييا ةحرضييييو رنكةمييييا  
وبسييايةب ب بنةيي    ة يي  بييينكل ب جرما ةيي  بيرييي وجيي   ووجييو  بيمجرمييع بيوشيين  بيوسيية  
 ب سيين ( وشييي ت ر  ييالي وميييو هييذم بيرنكةميييا  مييا شيييمت بينكييال بيسةاسيييي وب  ر يييا   

ي ييو بي  يين بيمسيية ن   ييةول هييو بيو ييد و يي  بيمييو  وخ ييو   و وبييي ةني وبيرنتةوييي وبيرنويي
بنويييل ب ر ييي وب بو ب نوبح ر يييو  يرسييي و  ي بيحةيييا  ب خييينا بذبيييينوح وبيايييوبب وبي  ييياب تييي

ب جسييا  مييو ج ةيي  ويوييذب ب  ر ييا  ب ايين بي وةيين تييي بهرمييامول وحن يي  رحنيية  ب جسييا  
من هين  جيذو  بيةويا  اةينب  بيمةر  ووناء ب هنبل يةح كوب تةوا م و ول ت  وح   نا  

مو بي ام ةو و ان  وة  بي ون  وبيم و  ويوا   وف  ةنة   م ة    ى جانيب  وةين ميو 
 ب همة .    

بو بيمايت ب   ييى بيجميايي  نيي  بي نياو بيم يين  بي ي ةل هييو بير وةين  ييو بيخ ييو  
هت رييب بيم يين  بي يي ةل تنيي، مييو   ة ريي، وبسييرم  ح مريي، مييو ذيييك بي ييو تيير مف بيوجييو  
ر ميييييف بينوحييييياني بي نييييياو ت  ييييي ل بييييييى رح ةيييييب بضيييييخل بيمشيييييانةع بيم مانةييييي  وبيرمااةيييييت 

تييان هن  بي نييوو سييوبء مييا بر ييت منوييا و يينا   اال ةيي  بيجنبنةرييي وبينسييول بيج بنةيي  بيو 
بي يييياة بو بيخشييييب بو بيم ييييا و بو ب حجييييان بو بينسيييية  "بنمييييا ر ييييون  بي نييييوو ي ونوييييا 

بو ب هنبمييا  وبيم ييا ب وبيرمااةييت وبيم اويي ه  منرو يي  وايم اويي  وبي  ييوف بي ةنةيي " بذ
وهو خةن  يةت   ى بيوجو  بي ةنة  ي  وه وبني، ييل ة يو حينب ر  الةيا ويت  ياو ن  ةيا م ةي ب 

 ون وا  ب حاب بيس    تي بيمجرمع .
بو بي و  ياو محاتكيا  جمايةيا(   ةخضيع ي اميت بير يون وييةف م نيى هيذب بني، 

ريينق وبيمجييوو وبيخال يي  ورسييو م بسييايةب بيريينةةو  يياو تنييا بخال ةييا هوييت ةماييت حةييا  بي
نبرول وبيرجمةيييت ه ميييا بنييي،  ييياو تنيييا حنوةيييا بذ ة يييون  كمييي  بيح يييال وتروحيييارول وبنر يييا

بي ناو  ان ا ب ال ي ن، بسر اء بو ةح ت مع ذيك   ى و ، بيم اتآ  بيجما ةي  



 ميا بو  مع نتا ، ه ت  موب يويل ممةينب  وب يوحوب مينرو ةو ونشسياء بي ميت وبيمون سيةو
  منةن ( و ةنهل .   سمالول و    بيةنا ومنول   وةا(هو ضول نات شون  بيى ح  بو ب

 
لع لعالف لعالمصريلعمتلزلشمظهر  لعسلس   :

بيمكويين بيج نبتييي ومييا تةيي، مييو ننء وحةييوبو و وة يي  وبيييذ  بخييذ و يي ب ب بلةييا وب  ةييا  -1
 نخنتةا .

 ي م وك وبي و ا  بيحا م .بيمكون بي ةني ةمات مناكن بير  ةف ب يوي وب جالت  -2

فل لعالقوعع لعالجملال الالشا لوع يلعالن للعالتيل ميد لعستالاصدهللمد لعالتقلال د ل 
 -عالفن العالتيلظنشلمتوعرثالع سنوبلع فلعالسن  لتقوملعنىلعلمن  ل:

. مةراتةنة ي  ةر ت وما ونبء بي وة  ( وبو  او ة ول   يى بسياف جنيالن  بذ  اني   1
ى ر ييوةن بييينوح بيخاييي   ويي  ان مييو بي ناةيي  وايجسيي   ناةيي  بي نيياو من ييو    يي

 ن س، وهذب ة ني ب هرمال وإ  اء بي ون  بيجوهنة  بيمما   ي مروتي.
. ب وضيييياء بيجمايةيييي  بيرييييي  انيييي  رسييييرن    ييييى ت سيييي   ذب  موييييا   و ييييوبنةو وضييييع  2

 بسسوا بي ون  و  ةحة  بي نانوو  و بوضا وا ب ساسة  .
ةييا  و يي  بيممييا  ر  ةيي  يخ ييو  بييينوح وبيجسيي  هييذب مييا يييذب نشيي  بي ييو يييةح ك بيح  

ج  ، ةرمةين و وني، ميو بيحةيا  و ي  بيحةيا  ت وي ء بايان خايي   يحةيا  ميا و ي  بيمميا ه ب  
بن، يل ةجرو     تي ر ةةين بيوجيو  ب نسياني بو بي شيق  يو جوبنوي، بيخ ةي  ويت ب ر يى 

م بي ا ةييي  بيم يوتييي  بو و وييي بء بيوجيييو  كيييال ةما ييي، واي يييون  بو وايشييي ت وةجسييي  مشييياه 
 بي كم  بينبل   .
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سيي ى تةاييا ونف بيييى توييل بي ييوو ووبسيي   بي يي    نكييال ب شييةاء(ه نكييال لالفيثاغوريةةة
بي ييييووه  اوييييت  و ةخر يييين تييييي  وب يييي  حسيييياوة  وهن سيييية  وبييييين ل هييييو بيحييييا ل وةم ييييو 

لبيخ وص و، بيى بيم نت  وىةم و بو ة وو سوا بيح م   ةنوا. 
 يييانوب بذ أوت ميييو ر ييي ل وموضيييو ا  حيييوت  ضييياةا بي يييو تيييي بيةونييياو بي  ةمييي ه 

مايييايةةو تيييي ر  ةييينهل ة ر ييي وو أو ب ن يييال هيييي بيريييي رحييي   جيييوهن ب شيييةاء وبو م نتييي  
بن ال ييييا مييييو ب رشيييياق بخييييرالق بين مييييا  ه  بي ييييايل رحييييرل م نتيييي  ب ن ييييال بيمسييييةن  ييييي، 

بي بخ ييي  تيييي ر يييوةو  بيموسييية ة  بيوبحييي    يييو ب خييينا رو يييا  خيييرالق بينسيييب بي   ةييي 
 .ب وران

 نييي  بي ةايييا ونةةو وايريييذوب بي نيييي ي موسييية ى بييييذ  هيييو وبنريييو  بير ميييت بي  سييي ي 
ن    بيو بة  يرح ة  نأةول تي بيجمات بي ني وبسر ا وب بو ة و يوب نكينةرول بي نةي    يى 
بيموسيييية ىه "بو تةاييييا ونف  يييياو ةمييييانف بيموسيييية ى و يييياو  بنسييييا ينكنةاروييييا وة رويييين 

 يييالة ن سيييي" وميييو ممانسييي  بيموسييية ى ر وةييينب ي ييين ف وو اةييي  يويييا ويييت ب رونهيييا وسييية   
رح ة ، ي موسة ى وضع ر سةن       ن اموا وتسن بيروبتب بيموسة ي و ن، ةنجيع بييى 

نكنةيي  بي يي   هييي ب سيياف ي  ال ييا  وجييو  وسيي  نةاضييي وييةو نييو ةو مييو بييين له وبو 
بيجمايةيي ه تايم ةييان بيجمييايي هييو م ةييان نةاضييي ورناسييب ب جيينبء وهييي جمايةيي  ماايةيي  

غ بت انها بيجمايةي  تيي  ية   نةاضية  ور ي موا م ةيانب رشي ة ةا ر ول   ى بي  ته ور و 
 .  ي جمات 
اي و ةماييت نراجييا بةجاوةييا ه تيي، رنوييو  وةن ييت بيييى ب نسيياو ن سيي، ه بمييا بي م ةيي  تيي       

ب و ب ةيي  ميياهي ب  محاوييي  بةجييا  بيروبتييب بين مييي بيم ييوو ىسيياف بي م ةيي  ب و ب ةيي ه 
 ييينبء ب ضييي ب  هيييو بسييياف بي م ةييي  ب و ب ةييي   ب ن يييال بيحا يييت و  يييت هنميييونيوبو 

وه وب نريياة بي نييي هييو  م ةيي  بساسييوا ب نسيياو و  ييت بم انةريي، ةي  نييوو  نيي  بي ةاييا ونة
يألن يال بيمش ةي   بيونميونيبي   ة  بيري بساسوا بي ماغ بيذ  ةسر ةع أو ة رشيق بيونياء 
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 وب وييييةو بيم نتيييي  حييييب رميييي   ت سيييي رول   ييييى نكيييينةرول بيحسيييية  تييييي بيم نتيييي  تو 
وب  نبك بيحسييييي بو بيخويييين  بي م ةيييي  وتييييي حنةيييي  بي يييين  تييييي بير وةيييين  ييييو نأةيييي، و ييييو 
بحساسيييار، وبن  ا رييي، بيخا ييي  وميييو جوييي  بخييينا نا ييين  بي ةم نب ةييي   نييي ما  ايوييي  

ه بهرميوب ونميو ذبرةي  بي ين  "و يايوب ي  ين  بو ة ينن مي ا خ ماري، بيميوب نةووايمساوب  ويةو 
ي  ويييي  ومييي ا منب ارييي، ي  يييا ب  بي  ةمييي  وبير ايةييي  وب خيييالب ومييي ا رضيييحةر، وايو ييي  
وبيانو  وبينشا  تي سوةت بي ايح بي ال وبو بيحةا  بيم نس  ينمو ذبرةي  بي ين  ونضيجوا 

رنب يي تةويا بي يا ب  بيريي ر  يب   ةويا بخيالب  ذب   ةم  خ  ة  ب كل مو بيحةيا  بيريي
   ب خنةو بي  ةم  ونكمول ".    

ت  يييوح بيوييي ق ميييو ر  يييةل بيموسييية ى بو ةنميييي تيييي ن يييوف بيرالمةيييذ ب  رييينبن 
وايذب  وحب بيمنح وبي وا   تي بي الل و ي ل بيرحينة ميو بيسي وكه ون ينوب   يى بيشي ن 

 ت بيحييا  وبيمنا شي  بي  ة يي ه و انيي  بيجي يي   ييى ب رويان بو ةميينح بيرالمةيذ تن يي  ي جي
ه وبضيياتوب ب   موسيية ة  ج ةيي   نوةيي بيموييان  تييي بيشيي ن هييي بيجانييب بينلةسييي تييي بير

ن ما  موسة ة  مسرح ا  رو ق بيى بح بد بير اةن بيذبري بيسيان و نجي  ب وين  بوب خ و 
يذبرةي  مو بجت رس ة  بي ن  وبنضال، ورن ، ةشوع مةوي، ون واري،ه وميا ة ميت   يى نميو ب

 ه وبو ا  بيرالمةذ مو نكل بيرنوة  بيخ  ة  بي اسة  .                                        
بوَّ بيس سيي الةو ة يي وو " بي ضيية   ب بء بيوكة يي  وييإخالص وبمانيي  وبر يياو تييي   

شرى خوبص بيحةا  بي م ة  ومو بيموب  بيري بهرميوب ور  ةمويا ي شيواب: بيحسياب وبي  يك 
بي وة ييييي وبينحييييو وبيوةيييياو وب سييييا ةن وبيمن ييييب وبيسةاسيييي  وب خييييالب وبييييي ةو وبيرييييانةخ 



تايرنوةيي  بيس سيي الة  رن يين  يونةيياو هوبينسييل وبيموسيية ى وبير رةييك بيحنوييي ون يينوب   ييى ب
  ييى ب رجييام بينكيين  تييي بيرنوةيي  وهييذب ب رجييام بهييرل واي نبسيي  بيشيي  ة  وبيشيي ق بي   ييي 

رمييال وكيييوبهن ب مييون وهييذب ةر يييب مييع رييوجوول بييييذ  بيمرنبةيي  وييةو بي  ميييا  ونةييا   ب ه
ب روييين ب خيييالب وبي ضييية   ةم يييو بو ر  يييل نكنةيييا هتييي  ي بيس سييي الةوو بييييى حيييت  يييت 
بيمشيييي ال  وييييايمن به وذهوييييوب بيييييى بو موميييي  بيم نسيييي    ر ر يييين   ييييى ن ييييت بيريييينبد 

  ه بيا يياتيه وييت رج ةيي  ور نةيين هييذب بيريينبد ه  ييى مييا ر رضيية، حاجييا  بيميير  ل بيمرنبةيي 
ومر  وييا  وةلريي، بيمورذييي ه وب رميي وب تييي ذيييك   ييى بيمحاضيينب  ه ومييو موييا لول بنيي،   

م يياةةف ت نةيي  ي سيي وك وبنمييا ب نسيياو م ةيياف  ييت شيييء ه و  ييى بي يين  بو ة ييةو   ةوجيي
ين س،  اةر، تي بيحةا  مح ما    ، تةما ةجي م ميو  يا ب  ور ايةي    ةمي  ه تيال ةنب يي 

 ب  بيم  وت منوا. 
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