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إّن تربية مجتمعاتنا تنحصر في الشكل دون المضمون فعند حديثنا عن اللغة يكوون       
همنووا هووو الحعوواا علوو  الرموووب والكلمووة بر ووم ا ومبناهووا دون تغييوور  و تجديوود بوودعو  
الحعووواا علووو  هويوووة الحضوووارك ر ووووة  و  شوووكال كيميوووة ومضوووامين ت ليديوووة ولي ووو  

اعياً وتعبيوراً لغويواً يج ود العكور والععول مرحليواً   ن الحضارك فكراً  و قيماً  و نشاطاً ابد
مجتمعنووا يعتموود علوو  الناوور المجوورد دون الععوول التطبي ووي النشووط ويعووانون موون م ووافة 
فاصلة بين العكر الناري المجرد والعمل التطبي ي    ن ة يعرفون في واقو  حيوات ة ا وة 

 اق  والطبيعة  ما ويجادلون بشأنه، ولكن ة ال يعرفونه  ذا ر وه في الو
 

عملية تنمية شاملة ومتكاملة ومستمرة لإلنسان في جميع جوانب التربية     
الحياة الثقافية واالجتماعية واالنفعالية واالدراكية والعقلية والعلمية والوجدانية 
وخصوصا الجمالية من اجل بناء انسان قادر على مواكبة الحياة ومواجهتها في 

 آن واحد لخدمة نفسه ومجتمعه على اكمل وجه ممكن . 
 

وحدد العالقاتددلشلعالةددين الشدد  لع ةدد ل لقيمااة ووساايلة لتهاانيب االنفعاااال   الجمااال      
فهو يؤثر في النفس البشرية، وفي الجمال تنظايم لادوافع الانفس عالتيلت ريهللحوعسنل".

وهيئتهااا الباةنااة، والن الجمااال ياانظم دوافعنااا النفسااية تنظيمااا  عاليااا  فنشااعر باالرتيااا  
   كينة،والنشاة والمنفعة والس

 
 ن  ي معكر في تطوير التعلية عليه  ن يض  مع وة الجمال كشيء يمكن ادراكه، ضمن 
اهتماما  المدر وة والمع ود التعليموي، الن وايعتنوا هوي بنواء ال ودرا ، وتو وي  فور  
االختيار، فعندما تتمبق الورو  وينعصول العمول عون المتعوة يغيوف الشوغل عون االل واة، 

 -وتكون الحاجة شديدك ال  الجمال وادراكه  كبور و كثور  هميوة وتتعكك الوحدك والتناغة،
ليكون الجمال و يلة ال تعادك الوحدك المع ودك فوي المجتمو ،  -ال  عني بذلك درا ة العن

كما اراها في الحياك العامة واألعية، فاذا كوان عوالة الطبيعوة محكومواً بوال وانين، وعوالة 
لجمال هو الحريوة، ون وتعيد  نع ونا مون جديود عون الرو  محكوماً بالواجف األخيقي، فا

طريووق الحيوواك الجميلووة وال يمكوون لجمووال الحيوواك موون ا ووور  ال بووادراك هووذا الجمووال، 
وبحرية العن في التعبير عن فووق م وتويا  المعرفوة الت ليديوة  فوالعن نوول مون الترجموة 

العوون قبوول  ن للجمووال البوواد  فووي الطبيعووة  و المتجلووي فووي نعوووا البشوور، فالجمووال هووو 
 يترجة 
 ن التربيووة العنيووة هووي صووياغة عيقووة االن ووان بووالعن ف ووط وهووي تشوومل  والً تنميووة        

الحووف للعوون والحاجووة الداخليووة  ليووه وثانيوواً تطوووير ا ووتيعاف معنوو  العوون وقيمتووه الخاصووة 
ما ولغته التصويرية  ما التربية الجمالية فت وة عل  صياغة عيقة االن ان الجمالية بكل 

يمتلك قيمته جمالية في العالة  في الطبيعة، والمجتم  واالن وان   وجمي   شوكال النشواط 
 االن اني الحياتي وكل ما تصنعه اليد االن انية وعالة التكنيك 

 
تبين مما ت دة  ن التربية الجمالية ال ت تصر عل  العنون بل تشمل كول مجواال            

ة جماليوة، فت و ة فوي تكووين المبواد  النع وية العاموة النشاط العملوي التوي تكشول عون قوي



التي تحدد عيقة االن ان الجمالية بالعالة كاأللعاف و دوات ا والحيواك العالليوة والمدر وية 
ومعاملة كبار ال ن وتأثيرا  الطبيعة والمدينة  و الشوارل ومنجوبا  العمول واالشوتراك 

 في العمل والعن 
شترك فيه عنصر التوجيه ال  العرد في تربية م وتمرك مود  إّن مع وة التربية الجمالية ي

حياته في ا تن ويق بوين انحواء شخصوية العورد موا يووحي المباوجوة بوين ال وو  االدراكيوة 
وبين الودواف  الح وية والوجدانيوة والتوي تح وق التووابن بوين ال وية العلميوة والت نيوة وبوين 

 ن التربيووة الجماليووة عموواد موون  قووو  ال ووية الجماليووة والروحيووة والخل يووة، فأصووب  ال ووول 
 عمدك التربية الم تمرك مد  الحياك ألمن اذ تجديدها لمعارفنا وبيادت ا با تمرار بل من 
اذ عدها  داك لدواة االبدهار الث افي، فمن الضروريا  الملحة االبتداء ب وا مون المرحلوة 

 االبتدالية 
قق وجدان المتعلم "تنمية الجانب التربوي الني ير التربية الجمالية

وشعوره، ويجعله مرهف الحس مدركا للنوق والجمال، فيبعث نلك في نفسه 
 السرور واالرتيا  ويرتقي بوجدانه وتتهنب انفعاالته ومعامالته. 

 
 وتفضي الحاجة الى تربية جمالية على وفق االعتبارا  االتية:

وتنموي لودي ا االح واا  ت ت دل الشخصية في  بعادها الوجدانيوة والنع وية والذهنيوة -1
 بالجمال وال درك عل   عمال الخيال والنبول الم تمر نحو االبدال واالبتكار 

تتعلق بعملية االبدال والتذوق العني التي تورتبط بودورها بعمليوا  االدراك والتصوور  -2
 والتعكير والتصرل لد  االن ان 

 وووي ية وال وووينمالية مشووورول شوووامل ومتكامووول تصوووف فيوووه التربيوووة التشوووكيلية والمو -3
 والم رحية ولكل ا وما قد تلت ي عند بؤرك عامة وهي تعت  للشخصية  

إّن التربية الجمالية حاجة اجتماعية وضرورة حياتية يتعين على المؤسسا  التربوياة 
المساااهمة فاااي تفاصااايلها ،ان تعنااي بتربياااة الااان ء تربيااة تكاملياااة تساااتهدف تكاااوين 

توجها  السليمة لتجديد الهدف من الحياة وموقف كل الشخصية والقادرة على تبني ال
 فرد اتجاه الحياة باستقاللية تامة بعيدة عن االمالء والفرض.

 
 أهمية 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 .

رسيييول تيييي ب نييياء  ايمييي، بينوحييييه وضيييو  رييي اةن نتيييع مسيييروا بيا اتييي  بي نةييي  يإلنسييياو و  .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  ى بير وةيين بي نييي وبايينبء ر وةيي  م  يي  بيمالحكيي  وبير مييته ورشييجةع بي يي ن    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.

رنمة  ور وةن ذ اء بيرالمةذ و  نبرول   يى بي ويله ومويانبرول ب جرما ةي  و ي نبرول   يى  .8
ةو وواإلضيييات  بييييى أنويييا سييير وو بي يييو  بيمحن ييي  يرنمةييي  بوييي ب ا  ب ر يييات ميييع ب خييين 

 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

تاإلحسييياف 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، واإليويي 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

 حنوي  بي نوا  بيحنوة  وبياون بيمجنح(. .3

 خ م  بيم ك.  .4

 مجووت بي ناو . .5

 روكة ي   ةجمع وةو بيجمات وبيمن   (. .6

  النييي ورجنةيي    مييو بذ شيي ت بيمنحورييا  بيمالييت بيييى بيو ييان ورجنةيي     ةييت  .7
 وبير ا ةت ب  ي اة (.بينخانق 
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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
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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
  ييى ر ييوةن بييينوح بيخاييي   ويي  ان مييو بي ناةيي  وايجسيي   ناةيي  بي نيياو من ييو  

 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  .
يحةييا  و يي  بيممييا  ر  ةيي  يخ ييو  بييينوح وبيجسيي  هييذب مييا يييذب نشيي  بي ييو يييةح ك ب  

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 

ه م بي ا ةييي  بيم يوتييي  بو و وييي بء بيوجيييو  كيييال ةما ييي، واي يييون  بو وايشييي ت وةجسييي  مشيييا
 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 

 .  بيى بي  ت ب و ب ي بي ني
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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 

ي جي ت بيحييا  وبيمنا شي  بي  ة يي ه و انيي  بيجي يي   ييى ب رويان بو ةميينح بيرالمةيذ تن يي  
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 
و بيذبرةي  مو بجت رس ة  بي ن  وبنضال، ورن ، ةشوع مةوي، ون واري،ه وميا ة ميت   يى نمي

 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 
ةخ بي وة ييييي وبينحييييو وبيوةيييياو وب سييييا ةن وبيمن ييييب وبيسةاسيييي  وب خييييالب وبييييي ةو وبيرييييان 



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 

 هرمييال وكيييوبهن ب مييون وهييذب ةر يييب مييع رييوجوول بييييذ  بيمرنبةيي  وييةو بي  ميييا  ونةييا   ب
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 

بةيي   ه بيا يياتيه وييت رج ةيي  ور نةيين هييذب بيريينبد ه  ييى مييا ر رضيية، حاجييا  بيميير  ل بيمرن 
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. 
لعالسفسطلئ   :ل رى
نكييينوب بييييى بيجميييات بنييي، بي  بيييي  وبيحيييب وهميييا يةسيييا اييياورةو م   يييا و  ةنج ييياو بييييى  -1

 م  ن بيوي وبنما من هما بيى  نا   بيناف.
وبي يييو نشيييا  وشيييين    ة رسيييب  ةمريييي، بيجمايةييي  مييييو بير وةييين  ييييو مايييات بيجمييييات   -2

سييييانة  بيم  ييييب و  هييييو هويييي  مييييو ب يويييي  وبنمييييا هييييو موييييان  م رسييييو  وييييايخون  ب ن
 وبير  ةل تاو بيجمات  اوت ي ر ةن واخرالق بينماو وبيم او.

 بو بيخةن وبي  بي   او   ي ر  ةل . -3

وبو بيموسة ى وبيش ن رنمنيي تيي ن يوف بيرالمةيذ ب  رينبن واييذب  وتن ي  ي جي ت   -4
 وبيمنا ش . 

 


