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�'�لف مفه�م ال!ق� الف!ي ع�ا  ان �ع�ف عل	ه ألنه ����ل علي ج�ان� ع�ی�ة فه� ل	� اس�ع�اض 

، و إن�ا ه� ف+ ی�ت:9 عل8 ن567 ق�ان	!ه علي م�اد جام�ةتار2'ي أو ت�0	ع ل�دود أفعال ال��اه�ی+ ، و ه� ل	� 

 .ال�ع�فة ال�اسعة في م0ال الف!�ن و العل�م ال�0اورة و ل�ق��2 مفه�مه س!��7ق ل�ع�2فه  علي ال<قافة ال6=�2ة و

 فه ف�ل"مان�، ال�Gل	لذلE ال!�ع م+ ال�أو2ل و  ن�اج ت7�ر ل�راسة م�'==ة نق��ة م=ق�لة و وA	ف�ه ت�ف	� :Bع

تق		8 اإلن�اج ل وتفL	� و تGل	علي وصف و  ه� �ق�مو . د و ع�م ال�G	9 العل�ي م�J!ا ال�ق�82 ح	H �0عل ال��0 و 

أو ال:�اNة لل�ع�N Q2الف!ان	+ واألع�ال، وال�عارض مع ت!اول  ،�ض	ح األع�ال الف!	ة إما Nال�GیHالف!ي م+ أجل ت

 .ال�عاص�ة قTا�ا الف+ واالت0اهات الف!	ة الق���ة و 

 �!�L� ال�ي �	ال�عای Uان به�ف اس�0الء ل6عLم بها اإلن�ة �ق	ة إب�اع	انLة إن	ع�ل �ه  �+ فه	ها ع�ل مع	إل

 .ع�ل	ة م=اح6ة لل�Yوق الف!ي و ال��ارسة الف!	ة 

  ل و	لGة ت	ع�ل �هYال�� +J��	الع�ل الف!ي ل �	Lة ، و تفG	G=ع وق م+ أن ی�] ال�ؤ2ة ال���L� ع أن	7�L� ال�الي\

 .N aه تفاعله مع ما �G	مهارات و  ه� ن�اb م�تN a6اإلنLان م!Y اللG`ة األولي إلك�LاNه - 1بهYا الع�ل 

  ع و ال!`�ة ، و ال��ونة في إص�ار	وق ال�فYال Eل��� [Yال c'ف� في ال��ام ت�Jة علي إص�ار األح	ق�رة ج�ال

  .ال�فاس	�

  ة	: ع�فه ع7 �ع+ الف+ أو ه Hی�Gعا م+ ال�2اته ن��Lم aLNد ��<ل ال!ق� الف!ي في أ�وج b���� ف!ي bن�ا

  .ال!ق� فعالة و مgث�ةة ال�ي ��J+ أن ت0عل ع�ل	ة �G2اج ال!اق� إلي اللغالع�ل الف!ي، وال�0ه�ر و 

  و �	Lصف وال�ف�ال �هLل فل�8 ح		غ�ض ز2ادة فه8 وتق�ی� الف+ ،ال�قN ك�ا ���ل إس�ع�ال الع6ارات فة الع�ل الف!ي

 ه� ن�اb ف!ي ����b وج�د الع�ل وال��لقي، وه� الق�رة .اللغ�2ة ف��:�ن ن`�ة ال!اق� م+ واقع تفاعله مع هYا الع�ل

تع��6 الق�رة على إص�ار االحJام ی�Gق5 م+ اإل�0اب	ات والLل6	ات و ما ل8  علي تGل	ل وتفL	� ومع�فة ما تGق5 و 

الغ�ض م!ه خ�مة الف!ان ومLاع�ته لل:�ف ع+ الق	8 ال�0ال	ة ال��Gققة Nالع�ل الف!ي و  وس	لة ل�7��2 االحLاس

  .وح<ه على ال�ف:	� االب�اعي

  ني�	L6ل ال�ن م�خال لل��وق صل في ال!قاألق�J� ة في الع�ل  الف!ي اد �ع� و  � الف!ي ان	8 ال�0ال	ة للقNاالس�0ا

 �G6=� القادر2+ على ت�وق األع�ال ان �	ال!اق� م+ جعل االش'اص غ c'ال� +Jلة ت�	لGة ت	الفق� الف!ي ع�ل
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H �'�لف االش'اص في قادر2+ على ادراك الق	8 الف!	ة و ال�0ال	ة و ال�ي تgد] إلى ال�ؤ2ة الف!	ة ال=G	Gة ح	

 .ادراك ال�0ال ال`اه� و االشJال Nاخ�الف ال!�اة وال6	pة ال67	ع	ة و االج��اع	ة

2(  C05......                                                                     :الف�ي أه��ة ال�ق"ب� bنقا 

الGالة االنLان	ة و ال!ق� ال �'�لف ع+ ال�=ادر  ح�L رL2اتي إن اله�ف م+ ال!ق� الف!ي ه� فه8 ال0!� ال��6] و

األخ�u فه� یه�N 8الف!�ن ال6=�2ة ل��\	ة رؤ2ة ال!اس ج�	عا �Nا ف	ه8 الف!ان�ن �Nاه	ة الف+ ع+ 52�t اع7ائه8 ف:�ة 

 .ت�ض	ح الق	8 الTGار2ة واالج��اع	ة م+ تلE الف!�ن و  ع+ مع!ى  الف+ ل29ادة فه�ه8 وت�وقه8

   :الف!	ة  + أه�	ة الق�اءة ال!ق��ة لألع�ال�عة م+ ال!قاb ال�ي ت��Gث علق� اس�ع�ض غ�اب م�0

  ة	ام ال�0الJالق�رة على إص�ار األح.  

 ها نق�ه الف!ي	ی6!ي عل �	اب الف�د ال��6] معایL2قة إلك�t.  

  ة	مات ال�0ال�اب ال�0ی� م+ ال�علLلة الك�	م6اش�وس �	ل م6اش� أو غJ�N.  

 ة اإلب�اع واال	لة ل�!�	ال و وسJزب�:ار في األش�ال�م.                                                                               
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ت�ص	ف الع�ل و ت�Gی� : م�0�عة م+ ال�Aائف ال�6اش�ة ذ �ها عل�ان  ىعل اق� الف!يمه�ة ال!Nال!6Lة للع�ل الف!ي ت�ت:9 

ش'=	�ه و|دخال ال�0ه�ر إلى ع�5 الع�ل الف!ي م+ أجل تYوقه و �ف م�اt+ ال�0ال ف	ه ومLاع�ة الف!ان ذاته في 

اإلب�اعي اللYی+ 2+ االج��اعي و Jان الع�ل Nال!6Lة إلن�اج الف!ان، وتار2خ الف+ في اإلtار ت7�ره نG� ال��Lق6ل وت�Gی� م

هي فE وت�ض	ح وتق��2 ال�م�ز وتفاعالتها ض�+ م!`�مة ف!	ة لها م�جع	�ها : Aه�ا ف	ها الع�ل ف�ه�ة ال!اف� الف!	ة 

 .لل�0ه�ر 

في ح	+ یg � ال�غ�\ي أن مه�ة ال!اق� ه� تG�2ل ال�ؤ2ة ال��J	ل	ة إلى رؤ2ة م�J�\ة تف�L الع�ل الف!ي و تT	pه ، 

فال!اق� ال ب� أن �J�ن واع	ا و م��J!ا م+ ت!اول أدوات ال!ق� �Nهارات وم+ ث�t 8ح نق�ه Nأسل�ب عل�ي وسل� ع+ 

، فال!اق� ه� ح�0 ال9او2ة ل�لE اإلشJال	ة ب	+ أوال8JG عل	ه|�0اب	اته 52�t تق�82 وتفL	� و|Aهار سل6	ات  الع�ل و 

  .الع�ل الف!يال��لقي و 

 :ال�اق" الف�ي صفات

 .ال8JG الG	اد] العل�ي ال��ض�عي  - 

 .الق�رة على ت�ص	ف وتGل	ل  ودراسة الع�ل الف!ي  - 

 .ال0Gة الق�2ة وال�ل	ل ل��ع	8 ح�Jه الف!ي  - 

         .الق�رة على اإلق!اع - 
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م�ا الشE ف	ه أن ال!ق� الف!ي ی�ت:9 على إج�اءات أو خ7�ات م�Gدة تgد] إلي إص�ار ال8JG على ج�دة األع�ال  •

عة خ7�ات ی6!ي قاد على أر\، لYلE اتف5 الع�ی� م+ ال!ال'7�ات م+ جعل ح8J ال!اق� م�6رات�J+ هYه و . الف!	ة

 : م+ ه!ا ی�] ر��2ارد وجاك ه�\9 أن ال!ق� ه� HGN م!`8 لألع�ال الف!	ة و . عل	ها ال!اق� ح�Jه

 : ال�صف -1

�ع�فه ف	ل�مان إج�اء لع�ل قائ�ة ج�د لع!اص� الع�ل الف!ي أو مالح`ة ما ه� م�ئي ف	ه م6اش�ة ، و في هYه ال'7�ة ال 

ی�اصل ع�ل	ة ال�صف األج9اء أو ال��اع� ال�ي ت<	� ها أو ال�عاني ال�ي ت�Gلها بل �=�ر ال!اق� األحJام على هYه 

 ت�L	ة ال�J�نات ال�ئ	L	ة للع�ل الف!ي ع!� رالف س�	� �ع��� على تع�Q2 و ال�صف و . ل�0	ع األج9اء

  :ثة مGاور �02 أن ����L ال!اق� ال�عل�مات ال�صف	ة م+ داخل الع�ل الف!ي ذاته و هYه ال�عل�مات ت�!اول ثالو 

 أ] وصف ال�'=	ات أو الع!اص� أو األماك+ أو األح�اث في الع�ل الف!ي : م�ض�ع الع�ل الف�ي - 

 .....وهي ت�L	ة ن�ع ال'امة ال�ي اس�'�مها الف!ان س�اء أكان� ل�حة أو م!G�تة : خامة الع�ل الف�ي - 

ل��س	قي س	�ف�ن	�ه إلى آالت الع9ف ، م<ل�ا ی!قل ل!ا ا: س�اء  ان� األشJال واقع	ة أو م�0دة �ق�ل غ�تة  :ال'&ل - 

 .كYلE ال!اق�  أنه �=!ع ع�ال ف!	ا Nقل�ه ب�ع6	�ات جYاNة ، م�ا �ع�J على القار� به0ة و إثارة 

 :ال�3ل�ل  -2

 ه� اك��اف 6t	عة ت:�2+ ال��ض�ع الف!ي و  	ف	ة ت!`	8 األشJال و ال�Lاحات ، و األل�ان ، و ال�Gود ال'ارج	ة 

  الف�اغ وال�ل�� و 

  .ج�ع األدلة ل�أو2ل الع�ل الف!ي و ال8JG عل	ه : �ع�ف ف	ل�مان ال�Gل	ل 

 .2!ق8L إلى ال�Gل	ل ال�Jلي و تGل	ل ال�عاني و 

 :ال�Gل	ل ال�Jلي *

الع!اص� ال�ي ��Gدها ال!اق� في ال�صف فال ب� م+ ن`ام ی�\a ال��J	الت ال�'�لفة ال:�ف ع+ العالقة ب	+ األش	اء و  ه�

  .لف!ي داخل إtار الع�ل ا

 :ت3ل�ل ال�عاني *

أما ال�عاني ال�T!	ة ف��علN 5ال�ق�مات ال��ج�دة داخل الع�ل الف!ي م<ل تق��8 رم9 أو س	اق أو إی�ی�ل�ج	ة و ه!ا دور 

ألن .ال!اق� أن �ع�6 ع�ا أدر ه في تلE األشJال م+ خالل الف:�ة ال��ج�دة ل�فL	� الغ�ض الY] أن�ج هYا الع�ل م+ أجله 

	A�ل و الJه الف!ان ال�	ی� 9 عل [Yع األساسي ال�ض�الن ال�J�� ر اه��ام ال��اه� ألنه�ا�Gفة ه�ا م. 

3-�  ال�ف��

ه� ع�ل	ة الHG6 في ال�عاني ال:ام!ة ض�+ أشJال الف+ و م�ض�عاته و الY] ق�مه ال!اق� Nال�صف و ال�Gل	ل م+ ناح	ة 

ی�ور الف!ي ل	0عل م+ ج�لة ال��اه�ات ال�ي  ال�فL	� ه� ج�لة و تعل	5ف�ل"مان و ح�L رأ] . ال�Jل و ال��T�ن 

ع�ة اآلخ�2+ على مع�فة األف:ار ت�ف�ت ل�u ال��اه�  	انا ل�=6ح ذات مع!ى ، و م+ ه!ا ت:�+ مه�ة ال!اق� في مLا

 ال�عاني ال�ي ��G�2ها الع�ل و 
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 :ص"ار ال3&� إ-4

، وق� �J�ن تفاوت م+ ناق� ألخ� للع�ل الف!ي�ت� على ال!اق� إع7اء ق	�ة ماد�ة، أو مع!�2ة �ع��6 أصع� م�حلة ألنه ی�

، ح	H ی�8 ال�� 	9 على ثالثة ات0اهات ف!	ة ت�جه ال!اق� ات0اهاته الف!	ةعلى إص�ار ح8J ألنه �ع�د ل<قافة ال!اق� وم	�له و 

 :ح�L ما یلي 

 :االتOاه ال'&لي 

لع�ل الف!ي ح	J� H�ن ال8JG ل�:�2+ العام لهYا �ع��� على ال2�7قة ال�ي ی�8 ف	ها ت!`	8 و ت!اس5 الع!اص� ال�Jل	ة في او 

 .م!`ار ج�اليم+ 

 Q��Rع� :االتOاه ال

�ع��� هYا االت0اه على ع�5 ال��0\ة و ال'�6ة ال�ي �ق�مها الع�ل الف!ي و ه!ا ��J+ دور ال!اق� في ق�رته على نقل و 

 إ�=ال األف:ار وال��اع� لآلخ�2+ 

 :االتOاه ال��Tفي الغائي 

ال�سالة ال�ي ��0 أن ی�صلها س�اء  u وص�ل الع�ل الف!ي و تGق	قه للغ�ض الY] وضع م+ أجله و هYا �ع��� على م�

 .، أو ج�اليكان اله�ف دی!ي، أو س	اسي

  

  

  حL	+ رح�] . د: ل ال�ادة مgLو


