
 مراجع البحث في اعمال الفنان النحات

 محمد غني حكمت

 مساعد جواد عبد الكاظم عباس.م

 الجامعه التكنولوجية/ قسم التربية الرياضية والنشاط الفني

 الخالصه

يعمل الفنان على تسجيل انطباعاته العميقه لما يستخلصه من الحياة الواقعيه مجسدا ذلك في 

االنطباعات واساليبها ومدى تطابقها مع الواقع االجتماعي   ومحددا مضامين تلك,عمله الفني 

ويستقي الفنان من بيئته المحيطة ومن مؤثرات اخرى مصدر .لتنعكس على منجزه الفني العام 

سنحاول تسليط الضؤ على تلك المصادر التي اغنت عمل الفنان محمد غني ,لذلك المنجز 

 .حكمت ومنجزه الفني 

تناول االول اهمية البحث والحاجة اليه وتحديد االهداف التي , تضمن البحث اربعة فصول

تسعى الى التعرف على بيئة الفنان والمصادر التي اثرت على تطور منهجه الفني والفتره 

الزمنيه التي تضمنها مجتمع البحث فضال عن عرض لبعض المصطلحات استيفاءا للمفاهيم 

ين تنا ول االول نشاة الفنان وبيئته االولى فضال وشمل الفصل الثاني مبحث.الوارده في البحث 

 .وتضمن المبحث الثاني مفهوم المرجعيه,عن دراسته ومسيرته التجريبيه بين روما وبغداد 

وتضمن الفصل الثالث منهجية البحث واجراءاته وتحليل االعمال عينة البحث وصوال الى 

البحث والتي اكدت على ا مكانية العاليه والتي تمخض عنها ,النتائج التي تضمنها الفصل الرابع 

 .في االستفاده من مراجع متعدده باسلوب فني وبرؤيه جديده متفرده 

  

 

 

 



 اسطورة الف ليلة وليلة في اعمال النحات
 محمد غني حكمت

ويازااا ذا ا الشاعور ا ماا ااتشاس ا   اان ,ان شعوب العالم تعتز وتفتحر بموروثها الحضاار  
ولعااااس ا  ااااا ير واحااااا ماااان .ومضااااامين  يماااا  ,ي تماااا  ايهااااا تمت اااا   م ااااا ان الحضااااارت التاااا  

الاااس لي اااج )ت ااااوس البحااار ا ااا ور .المواضااايل المهماااجالت  ا ااااذا الف اااا ين لااا  ا ماااالهم الف ياااج 
 لااا  الموضاااو  الااا   ا اااات ال حاااا  محماااا ن ااا  حامااا  لااا  ا مااااس   ااابي  اثيااارت (. ولي اااج 

 ااااان و ارتاااا  لاااا  ان يضاااامن ا مالاااا  ال  اااابي  ويت ااااالس الباحاااار  اااان ا ماا ياااا  التعبيرياااا  ل ف,
 .مواضيل تعبر  ن مضامي ها ا   وري  

تأت  أذميج ذ ا البحر من أذميج لن ال ح   ات  من اهج, ومن  بيعج المضامين الت   تحم ها 
لىالبحر ا س ويهااأل ماس موضو  الارا ج من اهج اخرى,  

 ا  ماس ال  بي  ل  ا ا ير الس لي   ولي  التعرس   ى الحاايا  الشعبي  الت  ت اولتها 
والتعبير  ن المضامين ,التعرس   ى  ار  ال حا  ل  ا  تفاات من المورور الحضار 

 .ا   وري  ل  ا مال 
والت  ا ت هم ليها , با  ماس ال  بي  ل  حا  محما ن   حام  ,يتحاا البحر ذ ا

 (.الس لي   ولي  )موضو ات  من ا  ور  
والثا   تحار ’ا   ورت  بس ا  الم وبعات ت اوس ا وس ,تضمن ا  ار ال ظر  مبحثين 

و فًا تف ي يًا  اراءا  وتضمن الفشس الثالر .موضو  البحر   ن ا  ور  الس لي ج ولي ج
ا تما الباحر الم هج الو ف  التح ي   :م هايج البحر:البحر الت  اتبعها الباحر وذ 

ظج ل  تو يس العي ا  وتح ي ها   ى ولق الارا ج الت  تحتاج الى ال الم   ى المالح
تهتم بالمضمون  -الثا يج.تهتم بالشاس ال   ظهر   ي  العمس ال  ب  -ا ولى: راءتين

ا  ماس الف يج الت  ا ازذا الف ان  االج,وضم ماتمل البحر , المعبر  ن لار  ا   ور
ل  وتم اختيار العي ج ال  ايج و (.لي ج ولي ج الس)محما ن   الت  ت اول  موضو  ا  ور  

 :ضوء  راء  وتح يس ا  ماس الف يج يمان ا تخالص ال تالج التاليج
واضاس ال حا  محما ن    يم امالي  , ا  ا ير معين  ي ضب تما الف ان بمواضيل متااات 

 ن روح ا   ور   ار  الف ان ل  التعبير واضهر  ال تالج .تتمثس با  وب  التشبيه  الحااثو 
 ومضامي ها من خالس ذيلا  اايات

 


