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لفكر العريب إحدى املعضالت القائمة يف واقع ا" يذكر عبد السالم املسدي أّن قضية املصطلحات متثل 
املصطلح يتضمن شحنات ثقافية تقف يف خلفية النص األصلي وحتيط  كون ،"املعاصر منذ انبعاث :ضته احلديثة

اإلطار السميولوجي، بل أيضا عليه أن يرتجم كبه، وعلى املرتجم حينئذ أن يرتجم ليس فقط العناصر املختلفة  
مصطلح فإن احلمولة املفهومية لل ر أو املفهوم واحد، وVلتايلمكان هذا العنصر يف اWتمع كله، Vعتبار أن التصو 

أو حدة لغوية كل وِ طلح الفين هو  من منطلق أن املص، خالل قواعد منهجية وعناصر معرفيةالفين تتكامل من 
Vالتفاق على و حمدد ومشروط بشكل وحيد الوجهة الداللية، ملموس أو حمسوس مفردة أو مركبة دالة على مفهوم 

، غري قابل للتفسري لفنتصل Vياملدلول، ضمن ميدان معريف /الدال وبني املسمى /قة املعرفية بني االسم العال
  .االصطالح عليه مت واالستعارة يف غري ما
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تأويلية من حيث هو فن متضمن يف النسق تكمن وظيفته ال، هــو فــن تصميــم احلــروف والكلمــات:  :كاليغرافال
احلروف  استخداميتم  خلط العريبVكلمات الفن تصميم يف  و، ويف آليات التعبري �سلوب مميز وزخريف جذاب

  .النص بطريقة عصرية، تتناسب مع وحدة العمل ومساته األصليةرسم فيمنحنا القدرة على وهندستها، العربية 

املتباينة هي األلوان املتقابلة يف الدائرة اللونية وكل لون منها جيعل اآلخر أكثر وضوحا وان األلإن  :األلوان املتباينة
فعندما يتجاور لو�ن  ،ظراً البتعاد العنصر املشرتك بينهمانعن بعضها عند جتاورها، يزداد ف األلوان اختالمبعىن أن 
فعال،  أي أن اللون الفاتح يبدو أفتح مما هو عليههو الز�دة يف درجة االختالف بينهما،  ، يكون التباينخمتلفان

فاللون األصفر يتباين مع اللون البنفسجي، واللون األمحر يتباين مع اللون  ،هواللون الغامق يظهر أغمق مما هو علي
  .األخضر، واللون األزرق يتباين مع اللون الربتقايل



بعمق يف الثقافة الغربية، اليت كانت موجودة  رمتجذّ  ونوع، نا يف عامل الفلبورتريه هو مفهوم شائع جدً ا:  البورتريه 
هو متثيل  le portraitالبورتريه " حسب القاموس الفرنسي و الكلمة أصلها أجنيب، ف منذ العصور القدمية،

، أو )اجلبهي(احلفر، يكون فيها الشخص واقفا كامال، األمامي أو شخصية حقيقية موجودة، Vلرسم، األلوان، 
  .مبعىن جتسيد فين تشكيلي لوجوه الشخصيات  صورة فوتوغرافية، يفيكون 

ار معني ، وينتج عن هذا التنظيم طيف اتشكيلية عمل الفين يعتمد علي بناء وتنظيم العناصر الإن أي : التكوين 
لعمل نا لقيمت يبىن عليهاليت اهذه القيم ، ف)ايقاع ، اتزان ، وحدة ، التنوع ، احلركة ( عالقات حتقق قيم فنية وهي 

 .لتكوين الفينى Vسمداخل اللوحة الفنية ت ن العناصر املختلفةمن ترتيب وتنظيم ومزاوجة م الفين

هو ذلك النوع من األعمال الفنية املرسومة واملصورة Vخلامات املختلفة اليت تنفذ وتتصل مباشرة جبدران : اجلدارية 
ت وحيوا�ت أو حىت أشكاال جتريدية من خالل موضوع قصصي املباين واهليئات والعمائر ، تصور أشخاصا ونبا

  .أو أسطوري أو »رخيي أو ديين

يف التدرج اللوين أثناء العمل الفين كاستعمال االسود بدرجات  واحد لون املوحد، أي اعتماد اللونهو : مونوكروم 
تعتمد أحادية الّلون التلفزة شاشات ت ، فقدميا كانمتفاوتة ومتباينة فينتج لنا االسود الغامق والفاتح والرمادي 

خمّصص لعرض الصورة وهو ما يسّمى ) األمامي(اللون األّول ف، السود واالبيضعلى ظاهرة ا
،  . Background ، أّما الّلون الثاين فهو خمّصص للخلفية أو ما يسّمى VThe Foregroundإلجنليزية

  .شري إىل جزء صغري من الضوء املرئيت أجهزة الرؤية الليلية صورًا أحادية اللونبعض تنتج كما 

يف اللوحة الفنية  عليها رتكيزوالبارزة، يقوم الفنان Vل هي العناصر األكثر وضوحا الفنية الناحيةمن  :األمامية 
  .يها الغموض والضبابية، اليت يغلب عل¼دف جذب املشاهد على عكس اخللفيةوتقدميها بشكل ملفت لالنتباه 

  نقاط  06  التعريفات املختصرة للمرادفات التالية

، ظهر يف القرن الثامن وموضوعا اسلوV Vأل�قة الشغف يف افراط فيه ارستقراطي فن الركوكو فن يعترب: فن الركوكو
 رعاية تعد مل حيث كو،الروكو  طراز وهي االخرية مرحلته اىل الباروك طراز انتقل عشر الرابع لويس ربحيلعشر، ف
 هذا النوع من الفن ويتميز، املدن وارستقراطية العليا الربجوازية الطبقة هاتتلقف بل امللكية للبالطات احتكارا الفنون

 متداخلة ونيةل ساحات، ومبواالصداف واحملار القواقع ألشكال احملاكية املنحنية اللولبية اخلطوط ذات Vلزخارف



يعّد فن ، كما .املرسوم للعناصر الواضح التجسيم يظهر ال حبيث بينهما، تفصل حةواض خطوط توجد ال حيث
  .التزين الداخلي

 الفرد عن يتلقاها اليت املنبهات ومتييز تفسري عملية اعتبارا على اإلدراك تعريفات غالبية تتفق :االدراك البصري 
 :يلي ما اإلدراك تعريفات ومن حواسه طريق

 أو املثريات عملية إعطاء هو أو وتفسريها احلسية املعلومات على التعرف يتم خالهلا من اليت العملية وهو  
   .ومدلوالÀا معانيها احلسية املعلومات أو املنبهات

 داخلي حدث وهو خارجه أو داخل الكائن العمليات أو األشياء بني الكمية أو الكيفية الفروق متييز أنه عملية
  .وإكسا¼ا معىن ، وتفسريها stimulation املنبهات أمناط وحمكوم مقرتن

االنطباعات احلسية، القادمة من  وحتويل املثريات متييز عملية اإلدراك هو أن جند السابقة التعريفات ومن  
 املعاين وإعطائها ملعناها وتقديرا واللون واحلجم الشكل �حية تفسريها من و معينة، عقلية متثيالت العني إىل

  .¼ا اخلاصة

فهو عبارة عن دراسة حسّية أو ف ينبثق عن الفلسفة كفرٍع من فروعها،�نه  اجلمال علم يُعرف: اجلمال  علم
واالحساس واللذة اليت تبعثها  ،والعناصر املكونة له وفة Vألحكام املنبثقة عن الشعورجمموعة من القيم العاطفية املعر 

وأطلَق ، اي يبحث فيها اجلميل والقبيح ،الشيء اجلميل مناظر االشياء اجلميلة ويضع املستو�ت اليت يقاس ¼ا
مل يُعرْف كعلٍم و ، ) معجم الالند( اجلميل والقبيح  علم األحكام التقوميية اليت متيز بنيمبعىن  األستاطيقا عليه لفظةَ 

Vلّتفريق  لسفيةÌمالت ف يف آخر كتابه (1762–1714) بوجمارتن خاصٍّ قائٍم حبدِّ ذاته، حّىت قاَم الفيلسوف
Vٌب من أْبواب الفلسفة يبحث يف : ويعرف علم اجلمال أيضا على أنه بني علم اجلمال، وبقّية املعارف اإلنسانّية، 

  .اجلَمال ، ومقاييسه ، ونظر�ته


