
 االسطوره في اعمال النحات محمد غني حكمت

 الخالصه
 

ويرزااا ذر ا الشرعو  ا ورا ااتشر  ,ان شعوب العالم تعتز وتفتحر  موو وهارا الحررا             
ولعر  االسراري  واحرا ورن .وورراوين ييور  ,االنسان ان الحررا   التري ينتوري ايارا توت را  و را 

(. الر  لي رة ولي رة )تناو  المحث اسرو ة.جساذا الفنانين في ا والام الفنية  الوواريع الواوةالتي
ويتسرال  الماحرث , لا الووروع ال   جسا  النحات وحوا غني حاوت في ا وا  نصرمي  اهير   

 ن االوااني  التعمي ي  ل فنان ويا ت  في ان يرون ا وال  النصمي  وواريع تعم   ن ورراويناا 
 .االسرو ي  

تأتي أذوية ذ ا المحث ون أذوية فن النحت  ات  ون جاة, وون رميعة الوراوين التي           

تحو اا األ وا  ووروع الا اسة ون جاة اخ ى, وياا  المحث الى التع     ى الحاايات 

الشعمي  التي تناولتاا اال وا  النصمي  في اساري  ال  لي   ولي   و  ى يا ة النحات في 

يتحاا المحث .والتعمي   ن الوراوين االسرو ي  في ا وال , لوو وث الحرا  االستفاا  ون ا

والتي است ام فياا وورو ات  ون اسرو ة , ماال وا  النصمي  ل نحات وحوا غني حاوت ,ذ ا

 (.ال  لي   ولي  )

والهاني , االسرو   يم  االسالم ومعا  تناو  االو  ,ترون االرا  النظ   ومحهين          
وصفاً تفصي ياً وترون الفص  الهالث .ووروع المحث  ث  ن اسرو ة ال  لي ة ولي ةتحا

ا توا الماحث الوناج الوصفي :وناجية المحث:الج اءات المحث التي اتمعاا الماحث وذي
التح ي ي ال الم   ى الوالحظة في توصي  العينات وتح ي اا   ى وفق الا اسة التي تحتاج الى 

تاتم مالوروون الوعم   ن  -الهانية.تم مالشا  ال   ظا    ي  العو  النصميتا -االولى:ي اءتين
اال وا  الفنية التي انجزذا الفنان وحوا غني التي  اافة,ورم وجتوع المحث , فا ة االسرو 

في روء ي اءة وتح ي  وتم اختيا  العينة ال صاية و(.ال  لي ة ولي ة)تناولت ووروع اسرو ة 
 :ن استخالص النتالج التاليةاال وا  الفنية يوا

وارا  النحات وحوا غني ييم , االساري  وعين الينرب توا الفنان موواريع وتجاا           
وارا ت النتالج يا ة الفنان في التعمي  ن  وح .جوالي  تتوه  ماس وم  التشمياي الحااهو 

 االسرو ة ووراويناا ون خال  ذيلات جايا 
 


