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 اثر البٌئة على الفكر االبداعً للنحاتٌن المصرٌٌن

اإلنساف أحد عناصر البيئة والمكػوف لاػاب بثػرهيرل النسػبه ،ياػاب والمثكونػة   لػ ب 
أجػزا  ييػر بابمػة ل نفصػاؿب ،الثػرهير مثبػادؿب البيئػة  بحكـ ثكيف  الهقػا،ه مهاػاف ،ك امػا

ثحمػػؿ اإلنسػػاف وثحثويػػ  واإلنسػػاف يحمػػؿ البيئػػة ويحثوياػػاب ومػػف هػػـ يظػػؿ الثفاعػػؿ بائمػػا ب 
السثمرارية ال ثنثاه بانثاا  الزماف والمكاف بحكـ الثواصؿ اإلنسانه والثػراكـ الهقػا،ه اال 

نمػػػط الثفاعػػػؿ الػػػذ  بػػػد يػػػرثه ثػػػرهيرل مػػػف أف ثرجمػػػ  ثفاعػػػؿ اإلنسػػػاف مػػػد البيئػػػة يحػػػدداا 
ال ػػارج ،يثػػرهر الفنػػاف ،ػػه إبداعاثػػ  بالبيئػػة ال ارجيػػة رمػػوزا  وأقػػكاال  وطقػػوس ومهثقػػداتب 
وبػػد ثكػػوف البيئػػة ال ارجيػػة مهيػػرا  لثػػداعه الػػذكريات أو اسػػثبطاف م ػػزوف الػػذاكرة والهقػػؿ 

ريبػة ،ػه ثحقيػؽ ذات  الباطف ،ث رج رموز وأقكاؿ اإلنساف النحثية انطباعػا عػف ألاانػا 
أو إقػباع حاجػػةف أو اسػث داما لمرمػػز لمريبػة ،ػػه الثمػػرد عمػن الوابػػد ،حينمػا يسػػود الرمػػز 
،ه الفف النحثه قرن  قرف ييػرل ثثنػا،ه الحريػةب الق صػية والسياسػية والمجثمهيػةب لكػه 

 يسثطيد الفناف أف يمرر ،كرث  إلن اآل ريف مهمنا  الثمردف
ل ارجيػة محفػػزا  مهر،يػا  مسػرعا  لثحقيػػؽ ثػد،ؽ أ،كػار يػػود وبػد ثكػوف البيئػػة الماديػة ا

الفنػػاف الثهبيػػر عناػػا أو ثجسػػيداا ،يظاراػػا مػػف  ػػ ؿ أعمالػػ  الثجسػػيدية ،ػػه حػػوار مػػد 
الفراغ ،ه حدود االثجااات البنائية والحركية لمهمؿ الفنهب ويرثبط بػذلؾ مػا يهػرؼ بػالفف 

و،ػػػػػػػف الهػػػػػػػورة  Social Artوالفػػػػػػػف االجثمػػػػػػػاعه   Conceptual Artالمفػػػػػػػاايمه 
Revolutionary Art  والفػػف السياسػػهPolitical Art  كمػػا اػػو الحػػاؿ ،ػػه ،نػػوف الػػدوؿ

ذات االيػػديولوجيات الفكريػػة الموجاػػة الثػػن يثكػػوف مػػف   لاػػا ميهودولوجيػػا لفكػػر الفنػػاف 
و،مسفث  ،ه الحيػاةب كمػا اػو الحػاؿ ،ػه ،نػوف الػدوؿ االقػثراكيةب أو ذات االثجػال الفكػر  

لثيػػار مػػا ويػػرثبط بػػذلؾ أينػػا الفنػػػوف الجنائزيػػة الدينيػػة و،ػػه كػػؿ الحػػاالت ثظػػػؿ الموحػػد 
البيئة ال ارجية مهيرا لمنحاتب ودا،ها  وموجاا  لممسار ماما حػدث مػف ثمػرد الفنػاف عمياػا 
ثظػػؿ مقوماثاػػا وم محاػػا ثقػػكؿ أ،كػػارل وأحاسيسػػة ووجػػداف واػػذل الوربػػة البحهيػػة ثونػػ  

لفكػر اإلبػداعه ،ػه ،ػف النحػت المصػرأب إال أف مػا ثقػدـ مػف اله بة بػيف البيئػة وبنائيػة ا
طرح يبغه رؤية موهوبية ،ه إطػار المنظومػة اادبيػة لثػراث اابحػاث والدراسػات النحثيػة 
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المحمية والهالميةف إلمكاف ال ػروج بمقومػات يمكػف ،ػه نػو اا رصػد وثحديػد اهػر البيئػة 
 عمن الفكر اإلبداعه لمنحاثيف المصرييفف

 ث :مشكلة البح

 يجيب البحث عف ثساؤؿ رئيسه موادل ما يمه:
 ما اهر البيئة عمن الفكر اإلبداعه لمنحاثيف المصرييف ؟ -

 ول جابة عف الثساؤؿ المطروح ونهت الثساؤالت الفرعية الثالية:
مػػا  -مػػا مفاػػـو النحػػت المصػػرأ؟  -مػػا مفاػػـو الفكػػر اإلبػػداعه؟  -مػػا مفاػػـو البيئػػة ؟ 

مػػا اهػػر البيئػػة ،ػػه  -ة ،ػػه الفكػػر اإلبػػداعه لمنحػػاثيف المصػػرييف؟ الهوامػػؿ البيئيػػة المػػؤهر 
مػا النثػائا المسػثفادة لثطػور إبداعيػة ،ػف النحػت  -الفكر اإلبػداعه لمنحػاثيف المصػرييف؟ 

 المصرأ؟
 أهداف البحث :

يادؼ البحث إلن الوبوؼ عمن اهر البيئة عمن الهوامؿ اإلبداعية الكامنة  مؼ 
لمصرييف بادؼ الثوصؿ إلن ا،نؿ صيغ لمبنا  اإلبداعه الفكر اإلبداعه لمنحاثيف ا

لفف النحت المصرأ والوبوؼ عمن الفمسفة الكامنة  مؼ االبداعات النحثية بغية 
 االرثقا  بمنظومة ،ف النحت المصرأ المهاصرف

 أهمٌة البحث :

 ثثمهؿ أامية البحث ،ه الثاله:
فناف الثه ثنطػوأ عمػن يساـ ،ه القا  النو  عمن ااسس الكامنة  مؼ إبداع ال

،كػػر ،ػػه بنػػا  ،ػػف النحػػت إلمكانيػػة ثوظيػػؼ ذلػػؾ ،ػػه مؤسسػػات الفنػػوف الم ثمفػػة وثنبيػػ  
المسئوليف إلن أامية انطوا  الهمؿ الفنه عمػن ،كػر ابػداعه مسػثمد مػف منظومػة الثػراث 

 والحنارة المصريةف
 حدود البحث :

 منذ الحنارة المصرية القديمة حثن اآلفف
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 منهج البحث :

دـ المناا الوصفه مد االعثماد عمن ااسموب الثحميمه وونهت مجموعػة اسث 
لػػبهض ااعمػػػاؿ النحثيػػػة المصػػرية ،ػػػه بيئػػػات مثنوعػػػة لثحميماػػا وربطاػػػا بالبيئػػػة لموبػػػوؼ 

 عمن اابهاد اإلبداعية ،ه ،ف النحت المصرأف
صػرييف أف البيئة المصرية ثهد مكوف أساسه ،ه بنائية ااعماؿ النحثيػة لمفنػانيف الم -  

حيػػػث ثظاػػػر بونػػػوح البيئػػػة المصػػػرية ،ػػػه انهكاسػػػات عمػػػن ثكػػػويف اا،كػػػار اإلبداعيػػػػة 
 لمنحات المصرأ مف   ؿ الثاله:

أف ااعماؿ الفنية النحثية المصرية عمن مػر الهصػور ،ػه قػراكة دائمػة البيئة والضوء: 
ومسػػػػثمرة بػػػػيف كثمػػػػة الهمػػػػؿ والنػػػػو ب الػػػػذ  ارثػػػػبط بالقػػػػروؽ والحيػػػػاةب 

  وجميػػد أعمػػاؿ 1لسػػما  ألثمهػػاؿ أبػػو الاوؿ قػػكؿ ربػػـ ألومػػي د وثػػوف ا
 النحاثيف المصرييف ،النو  رمز لممي د الدائـ والمثجددف

  يقػػػكؿ الفػػػػراغ بيمػػػة إيجابيػػػة لمنحػػػػت 2ألثمهػػػاؿ ممنػػػوف  قػػػػكؿ ربػػػـ ألالبيئـــة والفــــرا  : 
المصػػػػرأ حيػػػػث يهػػػػد الهمػػػػؿ الفنػػػػه راوأ ،ػػػػه وادأ الصػػػػمت ومػػػػف هػػػػـ 

ثؤكػػػد اله بػػػة الحواريػػػة بػػػيف الهمػػػؿ جػػػا ت ثماهيػػػؿ الحقػػػوؿ والصػػػحرا  
والفػػراغ ،ػػه ثكامػػؿ وثوحػػد أبػػدأ واػػه سػػمة لفػػف النحػػت المصػػرأ عمػػن 

 مر الهصورف
اسثمد الفناف أ،كػارل النحثيػة مػف ناػر الحيػاة المثحػرؾب ،جػا ت ااعمػاؿ البيئة والحركة: 

الفنيػػة ثكػػويف مثحػػرؾ ،ػػه جميػػد مكوناثػػ  جامهػػا  بػػيف ،نػػوف الحنػػارات 
رنػػػػػة بػػػػػيف سػػػػػكوف المصػػػػػرأ وديناميكيػػػػػة الفػػػػػف الثػػػػػن جػػػػػا ت عمػػػػػن أ

 اإليريقه والرومانه والامينيسهف
أف اثساع الصحرا  القاسهة جهؿ ااقكاؿ المصػرية مقرونػة بسػكوناا البيئة والسكون: 

حيث صمثت لثثوحد مد السكوف ،جا ت الثماهيؿ المصرية كثمة واحػدة 
 ثجمس ،ه  قوع ،ه انثظار مي د وثوف مف جديدف 
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ينػدر أف يوجػد عمػؿ ،نػه مصػرأ مجسػـ ال يحمػؿ مونػوعب ،جميػد لموضـو  : البيئة وا
ااعمػػاؿ الفنيػػة النحثيػػة عمػػن مػػر ثػػاريم الحنػػارات لػػـ ثنفصػػؿ عمميػػة 

 الثقكيؿ عف المونوع أو البيئةف
ثقكؿ بيئة الثراث والموروث الهقا،ه أامية ،ه بنا  اا،كار اإلبداعيػة البيئة والموروث: 

الحكايػات ويبثكػر الق صػػيات الثراهيػة ويظاػػر ،مناػا يسػثمد ااسػػاطير و 
ذلػػػػؾ ،ػػػػه بهػػػػض أعمػػػػاؿ الفنػػػػاف أحمػػػػد عبػػػػد الواػػػػاب والفنػػػػاف عصػػػػمت 

  ف4ب 3داوسثاقه قكؿ ربـ أل
أف الفولكمػور المصػرأ مصػدر  صػب لممونػوعات واا،كػار اإلبداعيػة البيئة والتـراث: 

الثػػن يسػػثمد مناػػا الفنػػاف أعمالػػ  وأ،كػػارل وثحفػػؿ أعمػػاؿ م ثػػار بالهديػػد 
مػػف اػػذل ااعمػػاؿ وكػػذا أعمػػاؿ الفنػػاف جمػػاؿ السػػجينه وبهػػض أعمػػاؿ 

  ف6ب 5الفناف ،اروؽ إبراايـ والفناف عبد المنهـ الحيواف قكؿ أل
ارثبطػػت جميػػد ااعمػػاؿ النحثيػػة ،ػػه ثنفيػػذاا بال امػػات البيئيػػة المثاحػػة البيئــة والمامــة: 

،قػا  كااحجار المثنوعة مف بازالت وجرانيت وأحجار جيرية ويير ذلؾ و 
 لما يثوا،ر بالبيئةف

الهمؿ الفنه يكاد يكوف مثفردا  بسمات مثميزة وثحقؽ ل  الفرادة أحػد اػذل البيئة والزمان: 
السػػػػمات ارثباطػػػػ  بمفاػػػػـو الػػػػزمف ودورة النجػػػػـو والكواكػػػػب ،ػػػػه السػػػػما  

 واسقاطات النو  عمن الوجولف
ف طبيهة المكػاف منػذ أراد ثنبد أ،كار ااعماؿ الفنية النحثية المصرية مالبيئة والمكان : 

الفناف المصرأ م ثار عمن سبيؿ المهاؿ أف يهبػر عػف مصػر لجػر إلػن 
  ف7عمؽ الثراث الهقا،ه حيث البيئة الريفية المصرية قكؿ ربـ أل

ثحفػؿ جػدراف المهابػد ثسػجيؿ االنثصػارات الم ثمفػة حيػث يمهػؿ الثػاريم البيئـة والتـاري : 
 وااحداث رصيدا  لإلبداع الفكرأف

الفػػػف المصػػػرأ ،ػػػه مهظمػػػة ،ػػػف جنػػػائزأ ويحفػػػؿ بقػػػيـ الػػػديف والحيػػػاة يئـــة والعةيـــدة : الب
 والهقيدةف
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عمن امثداد نار النيؿ كانت أعماؿ الفنػاف المصػرأ مهبػرة عػف أسػاليب البيئة والحياة : 
الحيػػاة والثفاعػػػؿ مػػد اػػػذا الناػػػر وثقديسػػ  وعنػػػدما صػػند ثمهػػػاؿ عػػػروس 

مسػػػثاد،ا  اسػػػثمرارية ثػػػد،ؽ النيػػػؿ اسثهوانػػػا  عمػػػن الهػػػروس الحيػػػة كػػػاف 
 النار بالهطا  والحياةف

ــات التشــكيل:  ــة وتةني ثفػػرض البيئػػة ثقنيػػات مهينػػة ،ػػه اادا  و،قػػا  لطبيهػػة ال امػػة البيئ
وااداةب الثػػػن ثقػػػكمااف ومػػػف هػػػـ ثفػػػرض البيئػػػة نمطػػػا  ،كريػػػا  ،ػػػه الثنػػػاوؿ 
ب وأساليب المهالجةف حيث الثقكيؿ يرثبط ارثباطا  وهيقػا  بال امػة وأسػمو 

الثقػػكيؿ ومػػف هػػـ ثوظػػؼ أدوات مهينػػة لثحقيػػؽ كفػػا ة بثقػػكيؿ ااسػػط  
  ف8وثجسيداا قكؿ ربـ أل

يسػػػػثمد الفنػػػػاف أ،كػػػػارل اإلبداعيػػػػة مػػػػف مهطيػػػػات الهقا،ػػػػة حيػػػػث ثثكػػػػوف البيئــــة والةةا ــــة : 
 الموانيد المثنوعة و،قا  الثجال الثهبير والفكرةف

ر اإلنسػاف لثكػويف ع بػة بينػ  بد  النحت المصرأ بجميػد أقػكال  ينظػالبيئة واألرض : 
 وبيف اارض بد ا  مف الهروس الطيف النقا  مهبد أبو سمبؿف

الناػػػر رمػػػز لمحيػػػاة ومنػػػ  اسػػػثمد الفنػػػاف أ،كػػػارل اإلبداعيػػػة بكا،ػػػة أقػػػكالاا البيئـــة والن ـــر: 
  ف9وكذلؾ ما يرثبط مناا بطقوس  وقهائرل قكؿ ربـ أل
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 المصطلحات والمفاهٌم :

اػػػه السػػػمة أو المممػػػ  لهنصػػػر أو عناصػػػر مػػػاب ثبػػػدو :  Effect- Impactأهػػػر 
 وهاراا ألدالئماا  عمن مكونات أ ر  ثؤكد ارثباطاا بالهنصر ااصمهف

برنػػ  االنطبػػاع والثطبػػد لممفػػردات   1أل Edward Lunfieldوعر،ػػ  ادوارد لونفميػػد 
 الظاارة أو الكامنة عمن مفردات ظاارة أ ر ف 

Sara Philipبينمػػػا ثػػػر  سػػػارة ،يميػػػب 
أف ااهػػػر اػػػو االنهكػػػاس الػػػذ  ينػػػفي    2أل

 مجاؿ ما عمن مكونات عنصر أ ر أو هقا،ة  اصةف 
Johan Sandmanوثػػػر  دراسػػػة جػػػوف 

أف ااهػػػر اػػػو مػػػا يثركػػػ  عنصػػػر مػػػا   3أل
 وببنائية عنصر أ رف

و،ه نو  ما ثقدـ يمكػف ال ػروج بمفاػـو ااهػر برنػ  الصػورة المنهكسػة لنظػاـ مػا 
االثصػػػاؿ والثواصػػػؿ مهػػػ  بحكػػػـ ثقػػػاب  المكونػػػات عمػػػن نظػػػاـ أ ػػػر مػػػف قػػػرناا ثحقيػػػؽ 

 والسمات وال صائصف
 : Environmentالبٌئة 

أناا اه كؿ مػا يطػرح  ػارج نطػاؽ وحػدود  4أل Imel Landmanيهر،اا اميؿ الند 
القػػكؿ المػػادأب والػػذ  ي نػػد ،يػػ  القػػكؿ لهمميػػة ثبادليػػة الثػػرهير والثػػرهر حثػػن واف كػػاف 

 القكؿ ساكنا ف 
Georgeta Sandosبينما ثر  

أناا المحيط الفرايه والمسثنفذ مف إطار وجػود   5أل
 المكونات الذ  يحدد ادواراا ووجوداا وايئثااف

برناػػػا المنػػػاخ الػػػدا مه وال ػػػارجه المحػػػيط والػػػدا،د  1أل Linda Georgeوثػػػذاب 
والمحػػػػرؾ لمهنصػػػػر اإلبػػػػداعه أأ الػػػػذ  يحمػػػػؿ مهػػػػانه إبداعيػػػػة أو منػػػػاميف ثػػػػؤهر ،ػػػػه 

                                                 
(1 ) Edward Lunfield 2002: Culture impact on art history, oxford press, oxford. 
(2 ) Sara Philip : Art and environment, illinoy university, press, illinoy. 
(
3
) Johan Sandman 2002: Sculupture and environment impact, Brixton press, London. 

(
4
) Imel Landman 2001: Environmental through creative arts, progress press, 

Washington, DC. 
(
5
) Georgeta Sandos 2001: Environment & Literature, oxford press, oxford. 
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البيئػػة الدا ميػػة المػػؤهرة واف ثكػػوف البيئػػة  ارجيػػة إال أناػػا ثثقػػكؿ المػػدرؾ ويطمػػؽ عمياػػا 
بوجود القكؿب والبيئة اه ارثبػاط الهنصػر بمقومػات الوجػود المكػانه واػه اإلطػار الػذ  

 يمكف مف   ل  برا ة مفردات ااقكاؿ وااقيا  إلدراؾ كنااا ومهانيااف
 : Creative thoughtالفكر اإلبداعً  

بانػػػ  مركػػػب مثجػػػانس مػػػف القػػػدرات والهمميػػػات  2أل Camilia Pronoviskyوثػػػر  
الهقميػػػة اإلبداعيػػػة كالث يػػػؿ والثػػػذكر والثغييػػػر واالسػػػثرجاع ل بػػػرات سػػػابقة لثطويهاػػػا ،ػػػه 

 إطار رؤية الهمؿ الجديدف
Sandrof Luviskyوثقػػير 

واػػه المنػػموف الػػذ  يبنػػه عميػػ  الفنػػاف رسػػالث    3أل
وااصالة واله بة والرؤيػة والفػرادة واالسػثمراريةب اإلبداعية الثن ثثصؼ بال برة والحداهة 

 والدا،هية والث حؽ لثحقيؽ وجود مثميز لرسالة ماف
Emilia Dowhillوثؤكػػػد 

أف الفكػػػر اإلبػػػداعهب بنػػػا  نػػػص يثصػػػؼ بالحداهػػػة   4أل
وال ػػروج عػػف المػػرلوؼ إال انػػ  مثواصػػؿ الجػػذور ولكنػػ  مصػػاغ ،ػػه بالػػب جديػػدب يحقػػؽ 

 ،رادة البنا  اإلبداعهف
واػػػػو الهطػػػػا  ييػػػػر المسػػػػبوؽ المػػػػي د لرمػػػػوز   5أل Samoil Brinkozeyويػػػػر  

وأقػػػػكاؿ يػػػػثـ صػػػػيايثاا و،ػػػػؽ نسػػػػؽ مثجػػػػانس يػػػػرثبط بمقومػػػػات المكػػػػاف والزمػػػػاف أو رؤأ 
 ث ي ت المسثقبؿ ،ه نو  مهطيات الحانرف

 : Sculptureالنحت 

 النحت ثجسيد مادأ مهنوأ لأل،كار يطرحاا إلن عالـ الوجودف

                                                                                                                                               
(
1
) Linda George2001: Relation between sculupture art and environment, foils press, 

London 
(
2
 ) Camilia Pronovisky :2000, Visual thinking and creativity, Luna press, Poland 

warsow. 
(
3
 ) Sandrof Luvisky: 2001, Creativity and creative thought, Helsinky press, Romania. 

(
4
 ) Emilia Dowhill : 2002, 

(
5
 ) Samoil Brinkozey : 2001, Environment and creative thought, progress press, 

warsow Poland. 

 * عف يوسؼ يراب: ااصوؿ الجمالية لمرموز وااقكاؿ الفنيةب دار الفكر الهربهب ثحت الطبدف
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قػكؿ ،ػه ،ػراغب ثثحػدد مقوماثػ  الجماليػة و،قػا   1أل Edward Johanد ويهر،ػ  ادوار 
 له بة  طوط  ال ارجية ،ه ثحريؾ وند إيقاعات اذا الفراغف

برنػػػػػ  كػػػػػؿ ثجسػػػػػيد لفكػػػػػرة ثحقػػػػػؽ رسػػػػػالة لاػػػػػا ثرهيراػػػػػا   2أل S.S.Sandmanويػػػػػذاب 
 ووجوداا ،ه الفكر واإلحساس والوجدافف

Helen Randolfوثػػػر  ايمػػػيف 
هنصػػػر ،ػػػه بيئػػػة مػػػا ليجػػػد ،كػػػرة برنػػػ  وجػػػود ال  3أل

ويسػػاـ ،ػػه ثغييػػر وجػػود الزمػػاف والمكػػاف بمػػا ينػػيف  مػػف مهػػانه ومحسوسػػات ويثنػػمف 
 أبهادا  ثثراوح بيف ه ث وأربهة أبهادف

John Mclenويؤكػػد جػػوف 
برنػػ  منػػثا يحمػػؿ مقومػػات إبداعيػػة مػػف قػػرن  أف   4أل

   بيـ الجماؿف  يغير إيقاعات المكاف والزماف ،ه مقاركث  مد ااقيا  و،ؽ رسم
المداخل البحثٌة المستخدمة فً عملٌة التحلٌل لقٌاس اثر البٌئة علىى الفكىر اإلبىداعً 

 للنحاتٌن المصرٌٌن.

ولكػػه يمكػػف ثحقيػػؽ أقػػكالية مونػػوع البحػػث كػػاف مػػف المنطقػػه المجػػؤ لهػػدد مػػف 
وف المدا ؿ البحهية الثن اسث دمت ،ه عمميػة الثحميػؿ السػثنباط اله بػة بػيف البيئػة كمكػ

وبػػػيف االبػػػداع الفكػػػر  المكػػػوف اآل ػػػر لمهمػػػؿ الفنػػػه لمنحػػػاثيف المصػػػرييف حيػػػث اعثبػػػرت 
مكونػػػات اػػػذل المػػػدا ؿ بمهابػػػة مهػػػايير نػػػابطة لسػػػ مة الثحقػػػؽ مػػػف بيػػػاف ااهػػػر واػػػذل 

 المدا ؿ اه: 

                                                 
(
1
 ) Edward Johan: 2002, Modern Sculpture, Mcmillan press, Oxford. 

(
2
 ) S.S.Sandman : 2001, Sculpture through ages, waterman press, Sofia. 

(
3
 ) Helen Randolf : 2001, Sculpture and environment, pencilvania press, Pencilvania. 

(
4
 ) John Mclen : 2002, Sculpture and nature, evil press, London. 
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 Content Analysis Approach المد ؿ الثحميمه لممحثوأ  -

 Concept Analysis Approach حميمه لممنموفالمد ؿ الث -

 Interpretation Approach المد ؿ الثفسيرأ -

 Her mo matic Approach المد ؿ الثرويمه -

 Structural Approach المد ؿ البنائه -

 Inter disciplinary Approach المد ؿ البيئه -

حيػػث  ػػرج الباحػػث بمجػػددات أساسػػية مػػف كػػؿ مػػد ؿ ثػػـ و،قػػا  لمػػا ثناولػػ  لبحػػث 
الطػػرح الفكػػر  لمثوصػػؿ إلػػن ااهػػر البيئػػه الممهػػؿ ،ػػه بنائيػػة ااعمػػاؿ اإلبداعيػػة أقػػكالية 

 لمنحاثيف المصرييفف
 منهج البحث :

 المن ج المستمدم لةياس األةر لتصنيف األعمال النحتية لمفنانين المصريين:
رؤ  أف ا،نؿ منااج يمكف اسث دام  ،ه مهؿ اذل النوعية مف الدراسات 

لوصفه له بث  بوصؼ وثحميؿ الرموز وااقكاؿ البثفا  اهر البيئة الهممية او المناا ا
الموج  لنمطية الفكر اإلبداعه لمنحاثيف المصرييفب وذلؾ ،ه نو  اسثهانة الباحث 

 ببهض ااساليب البحهية لمثحميؿ والثن ثبنه عمياا المدا ؿ السابقةف
 خطوات الدراسة : 

نمف أنماطا  مثهددة مف أقكاؿ وند الباحث مجموعة مف ااعماؿ النحثية ثث
،ف النحت المصرأ المثنوع اازماف والبيئات والهقا،ات بادؼ اسثكقاؼ نوع البيئة 

 والفكر اإلبداعه لكؿ مكوف ثجسيدأف
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أدبٌات البحث التربوي العربً فً مجال العالقة بٌن اثر البٌئة على الفكر اإلبداعً 
 للنحاتٌن المصرٌٌن :

 ب أونػػحت الدراسػػة دور البيئػػة   1ألمحمػػد قوقػػاف دراسػػة سػػمير عبػػد المطيػػؼ
،ػػػه بنػػػا  المكػػػوف الرمػػػزأ ااسػػػطورأ ب وأهراػػػا عمػػػه ثكػػػويف الفكػػػر اإلبػػػداعه 
لمفنػػػاف وهقا،ثػػػ  الدا،هػػػة إلنجػػػاز أعمالػػػ  وأف البيئػػػة بمهطياثاػػػا الم ثمفػػػة ثكػػػوف 

 رصيد الهقا،ة الدا،هة إلبداع الفناف ف 
 سة اله بة الوهيقة بيف الفناف ب أونحت الدرا  2ألدراسة صال  محمد المهطه

والبيئػػة حيػػث يػػؤهر كػػؿ منامػػا ،ػػه اآل ػػر ب إال أف الفنػػاف يبقػػه موجاػػا وبػػادرا  
عمه الهطا  اإلبداعه الذأ يقدم  إلػن البيئػة حيػث ثثمهػؿ بدرثػ  ،ػه صػياية 
عػػػػادة ثقػػػػكيماا جماليػػػػا  بمػػػػا يثوا،ػػػػؽ واثجااػػػػات الثقػػػػدـ والثحنػػػػر  المفػػػػردات واة

 اإلنسانه ف 

 ب أونػحت الدراسػة أف لمبيئػة دور   3ألالديف القمػرأ عبػد الكػريـ دراسة ص ح
إيجابه ،ه ثنقػيط وثحفيػز القػدرات اإلبداعيػة لمفنػاف ب بمػا ثكسػب  لػ  مػف بػيـ 
و بػػرات وماػػارات ثػػرثبط بمقومػػات البيئػػة وأسػػاليب اسػػثغ لاا واإل،ػػادة مناػػا ب 

 ،ه إعادة صياية مكونات البيئة واالرثقا  باا جماليا  ف 

                                                 
سمير عبد المطيؼ محمد قوقاف : أهر البيئة ،ه الثقكيؿ الفنه بديما  وحديها  ب دراسة مقدمة إلن المؤثمر   1أل

 ف38-13ب1994 بكمية الثربية الفنيةبجامهة حموافب1994 ديسمبر 1 –نو،مبر 28الهممه ال امس أل
 صال  محمد المهطه : دور الفناف ،ه المحا،ظة عمه البيئة ب دراسة مقدمة المؤثمر الهممه ال امس   2أل

 ف46-39ب ص  1994  كمية الثربية الفنية ب جامهة حمواف ب 1994ديسمبر 1 –نو،مبر 28أل
: دور البيئة المصرية وأهراا ،ه ثنقيط دوا،د اإلبداع الفنه دراسة مقدمة إلن ص ح الديف القمرأ عبد الكريـ   3أل

ب ص  1994  كمية الثربية الفنية ب جامهة حمواف ب 1994ديسمبر 1 –نو،مبر 28المؤثمر الهممه ال امس أل
 ف71-86
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 ب أونحت الدراسة اله بة اله هيػة بػيف الطبيهػة   1ألة باسـ محمد حسيفدراس
والفنػػػػػػاف وأف البيئػػػػػػة والطبيهػػػػػػة ثػػػػػػزودل بػػػػػػالمفردات وال صػػػػػػائص والمقومػػػػػػات 

 والهناصر واا،كار الثه ثكوف اإلبداع الفنه لمنحات ف

 ب  أقػػارت الدراسػة إلػػن ثػػرهير البيئػػة عمػػه أعمػػاؿ   2ألدراسػة ماجػػدة سػػهد الػػديف
حمود سهيد باعثباراا مصدر اا،كار والمونوعات الثه يبنػه عمياػا الفناف م

أ،كػػػػارل اإلبداعيػػػػة وأف البيئػػػػة ليسػػػػت ال امػػػػة والنػػػػو  ولكػػػػف ثػػػػرثبط بػػػػػالثراث 
ناػػا رمػػػز ال صػػوبة الفكريػػػة ب لإلبػػداع المكػػػوف لممهػػػانه  والمػػوروث والهقا،ػػػة واة

 المثجددة ال ناائية ف 

 دراسػػة عمػػه مػػدار  مسػػة ب أونػػحت ال  3ألدراسػػة محفػػوظ صػػميب بسػػطوروس
وه هػوف عامػا  ثطػور مفاػـو البيئػػة وانهكاسػاثاا عمػه الهمميػة اإلبداعيػة لمفنػػاف 
وثنػػػػوع ،ػػػػه ال امػػػػات ودور النػػػػو  ومفاػػػػـو الكثمػػػػة والفػػػػراغ وثنػػػػوع ع بػػػػات 

 ااسط  وأساليب المهالجة و،قا  لمبيئة ف 

 قا،يػة ثقػكؿ ب أقػارت إلػن أف البيئػة اله  4ألدراسة محمد عبد الهاؿ عبد الس ـ
بهػػدا  اامػػا  ،ػػه ثبػػادؿ ااعمػػاؿ اإلبداعيػػة ب حيػػث ثػػزود الفنػػاف بحمػػوال  إبداعيػػة 
مصدراا الثراث والثاريم والهقا،ة الثػه يثفاعػؿ مػف   لاػا الفنػاف والثػه ثكػوف 

 رصيد أ،كارل ومهموماث  الثه ثد،ه  لمبنا  اإلبداعه ف 

                                                 
ن المؤثمر الهممه ال امس باسـ محمد حسيف : اله بة المثبادلة بيف البيئة والطبيهة والفناف ب دراسة مقدمة إل  1أل

 ف131-119بص1994  كمية الثربية الفنية بجامهة حموافب1994ديسمبر 1 –نو،مبر 28أل
 
ماجدة سهد الديف : أهر البيئة ،ه أعماؿ الفناف "محمود سهيد" ب دراسة مقدمة إلن المؤثمر الهممه ال امػس   2أل

 ف156-141بص1994موافب  كمية الثربية الفنية بجامهة ح1994ديسمبر 1 –نو،مبر 28أل
محفوظ صميب بسطوروس : دراسة لمبهد البيئه ،ه نمازج مف أعماؿ ،ف النحت منذ أوا ر السثينيات ب دراسة   3أل

  كمية الثربية الفنية بجامهة 1994ديسمبر 1 –نو،مبر 28مقدمة إلن المؤثمر الهممه ال امس أل
 ف174-157بص1994حموافب

أهر البيئة والهقا،ة عمه رؤية الفناف ،ه مجاؿ الطبيهة الفنية ب دراسة مقدمة إلن  محمد عبد الهاؿ عبد الس ـ :  4أل
ب  1994  كمية الثربية الفنية ب جامهة حمواف ب 1994ديسمبر1 –نو،مبر28المؤثمر الهممه ال امس أل

 ف188-175ص
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 البيئػػػة برقػػػكالاا ب أونػػػحت الدراسػػػة أسػػػاليب حمايػػػة   1ألدراسػػػة جمػػػاؿ لمهػػػه
الم ثمفة حيث أف ثنسيؽ البيئة ال ارجية ب يهػد إطػار إبػداعه لثكامميػ  الفكػرة 

 اإلبداعية لمهمؿ الفنه ف 

 ب أونحت الدراسة أف البيئػة عنصػر ،هػاؿ   2ألدراسة عبد الغنه النبوأ القاؿ
،ػػػه الثقػػػكيؿ اإلبػػػداعه لمهمػػػؿ الفنػػػه واػػػه مصػػػدر ال امػػػات لإلنسػػػاف الثػػػه 

ائيػػات ااعمػػاؿ الفنيػػة ب واػػه المصػػدر لأل،كػػار والمهمومػػات يؤسػػس عمياػػا بن
 الدا،هة لإلبداع الفكرأ ب واه مصدر لمموروث الهقا،ه لمهمؿ اإلبداعه ف 

  ب أونػػحت وجػػود ع بػػة ثبادليػػة بػػيف ،ػػف النحػػت   3ألدراسػػة محمػػد زكريػػا طػػ
والبيئة وثجميماا ب باعثبػار أف عمػؿ النحػت ثجسػيدأ لػ  مكانػة وزمػاف وبيئثػ  

فاعميػػػة ب وأف الهمػػػػؿ بمػػػػا يحممػػػػ  مػػػػف مقومػػػػات وبػػػػيـ يسػػػػاعد عمػػػػه ثحقيػػػػؽ الث
إنا،ة جديدة لمبيئة ب ،الهمؿ الفنه او إعادة صياية ثرهيريػة لمفػردات البيئػة 
ل مؽ مجاالت إبداعية جديدة بإنا،ة عناصر إلياا ثنيؼ بيمػا  جديػدة ييػر 

 مرلو،ة لحمماا مقومات إبداعية جمالية ف 

                                                 
ه الجامهة  ب دراسة مقدمة جماؿ لمهه : جماليات البيئة وحمايثاا كمد ؿ ،ه براما الفف والثربية الجمالية ،  1أل

  كمية الثربية الفنية بجامهة 1994ديسمبر 1 –نو،مبر 28إلن المؤثمر الهممه ال امس أل
 ف158-145بص1994حموافب

 
 عبد الغنه النبوأ القاؿ : أهر البيئة ،ه الثقكيؿ الفنه ب دراسة مقدمة إلن المؤثمر الهممه ال امس   2أل

 ف252-243بص1994لثربية الفنية بجامهة حموافب  كمية ا1994ديسمبر 1 –نو،مبر 28أل
 محمد زكريا ط  : دور ،ف النحت ،ه ثجميؿ البيئة ب دراسة مقدمة إلن المؤثمر الهممه ال امس   3أل

 بصف1994  كمية الثربية الفنية بجامهة حموافب1994ديسمبر 1 –نو،مبر 28أل
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 من الدراسات العربيةالنتائج المستفادة 
ثوجػػد ع بػػة ثبادليػػة بػػيف البيئػػة بمػػا ثحممػػ  مػػف مقومػػات وموروهػػات هقا،يػػة وبػػيف  -1

 الهمؿ الفنه الذأ يقكؿ جز ا  مناا ف
 يؤهر الثموث البيئه ،ه بنائية ااعماؿ النحثية وأساليب ثناولاا وعرناا ف  -2

 اؿ النحثية ف المكونات البيئية مصدر إيجابه لثكويف اا،كار اإلبداعية لألعم -3

 الثراث والموروث الهقا،ه دا،د لبنا  ،كرة الهمؿ النحثه الجيد ف  -4

 ثحدد البيئة القيـ والمقومات الجمالية لمكثمة النحثية وأسموب ثناولاا وعرنااف  -5

ثفرض البيئة المهاصرة اسث داـ  امة يير مرلو،ة ،ه بنا  الهمػؿ النحثػه لثقػاـو  -6
 الثموث برقكال  الم ثمفة ف 

ع إبداعات الفناف النحثية و،قا  لثنوع ااصوؿ الهقا،يػة الثػه يسػثند إلياػا الفنػاف ثثنو  -7
 ،ه إنجاز أعمال  ف 

ثثوبػػػػؼ القػػػػيـ اإلبداعيػػػػة لمهمػػػػؿ الفنػػػػه عمػػػػه ماػػػػارات صػػػػياية ال امػػػػات البيئيػػػػة  -8
 الم ثمفة ف

البيئػػػػة ثقػػػػكؿ بهػػػػدا  ممػػػػاه   لمهمػػػػؿ الفنػػػػه النحثػػػػه حيػػػػث ثحقػػػػؽ وجػػػػودل واله بػػػػة  -9
   وبيف المكوف البيئه الموجود ب  الهمؿ الفنه ف الثبادلية بين

 المهاصرة والحداهة ،ه ااعماؿ النحثية ثحثماا مثغيرات البيئة ف  -11

أف ااعمػػػاؿ اإلبداعيػػػة المنحوثػػػة ،ػػػه البيئػػػة المصػػػرية الثػػػه ارثبطػػػت بالبيئػػػة مػػػف  -11
حيػث ال امػػة وااداة وااسػموب أصػػبحت ،ػه حاجػػة لممراجهػة مػػف جديػد نظػػرا  لوجػػود 

يات ثاػػػدد بنائيػػػػات الهمػػػؿ الفنػػػه وثػػػػذيب الثػػػراث والمػػػوروث ثػػػػدريجيا  واػػػو مػػػػا اقػػػكال
عادة ثوظيفاا ف   يثطمب مراجهة اسث داـ ال امات واة
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 النتائج المستفادة من الدراسات البٌئٌة : 

 أوالً : البٌئة والضوء فً المجسم النحتً : 
رأ والذأ إف النو  و،مسفث  مكوف أساسه ،ه ثايئة مناخ الهمؿ الفنه المص

 عقائدية ف  ةيسثند إلن أيديولوجي
 ثانٌاً : البٌئة والخامة فً المجسم النحتً المصري : 

إف ال امة ،ه البيئة مكوف أساسه ،ه أبنية ااعماؿ النحثية لثحقؽ الثجانس 
 بيف الهمؿ والبيئة ف 

 ثالثاً : البٌئة والموضوع فً المجسم النحتً المصري : 

ونوعاث  اإلبداعية مف ،مسفة الحياة المصرية النحات المصرأ يسثمد م
 وب اصة ريؼ مصر حيث النقا  ف 

 رابعاً : البٌئة والملمس السطحً فً المجسم النحتً المصري : 

ثهالا أسط  ااعماؿ الفنية لثثوا،ؽ ومهثقدات البيئة المصرية واه مكوف موج  
 لإلبداعية الفكرية لمنحات المصرأ ف 

 ٌة األداء فً المجسم النحتً المصري : خامساً : البٌئة وتقن

ثرثبط ثقنية اادا  بطبيهة ال امة المسث دمة والثه ثثكوف ،ه مهظماا مف 
 ااحجار المصرية البيئية ف 

 سادساً : البٌئة ومعالجة الفراغ فً المجسم النحتً المصري : 

نائزأ ثثج  مهظـ ااعماؿ النحثية إلن الثماسؾ الكثمن و،قا  لمفاـو عقائدأ ج
 يؤكد المهالية وثركيد بيـ ال مود ف 

 سابعاً : البٌئة وأٌدٌولوجٌة العقائد الدٌنٌة فً المجسم النحتً المصري :

الديف محرؾ دا،د إليجاد ع بة بيف البيئة والفكر اإلبداعه لمنحاثيف المصرييف 
 بقكؿ مباقر أو يير مباقر ف 
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 :  ثامناً : البٌئة ومٌثودولوجٌا  البعث والخلود

 أبدع النحات المصرأ إيمانا  من  برحمة البهث وال مود ف 
 تاسعاً : البٌئة والتراث الفلكلوري : 

الفناف النحات المصرأ ارثبطت أعمال  باارض والثراث الفمكمورأ الذأ اسثمد 
 من  إبداعاث  الفنيةف

 عاشراً : البٌئة والتقنٌات اإللٌكترونٌة : 

ه سثحدهاا الثقنيات المثقدمة ،ه ثايئة المناخ المحيط و،قا  لممثغيرات البيئية الث
 بااعماؿ الفنية أصب  الثحكـ ،ه الفف مسممة ف 

 حادي عشر : البٌئة المضافة والمنقولة : 

ااعماؿ الفنية يثحقؽ وجوداا ومثغيراثاا وثهبيراثاا و،قا  لطبيهة البيئة المنا،ة 
 أو المنقولة ف 

 كٌل : ثانً عشر : البٌئة وأداة التش

 ثحثـ البيئة أداة مهينة ثرثبط بثقنيات ثقكيؿ ال امة البيئية ف 
 ثالث عشر : البٌئة وبنائٌات التكوٌنات الفنٌة : 

يثوبؼ الثكويف المجسـ عمه طبيهة البيئة المصرية والثه يثج  جميهاا نحو 
 ثماسؾ ووحدة الكثمة ف 

 رابع عشر : البٌئة ودٌنامٌكٌة بناء األشكال : 

ديناميكية بنا  ااقكاؿ النحثية المصرية عمه حركة المحيط ال ارجه ثثوبؼ 
 لمثكويف المجسـ ف 
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 خامس عشر : البٌئة واستاتٌكٌة البناء الشكلً : 

ثثوبؼ اسثاثيكية القكؿ النحثه عمه السهة المحدودة لمفرايات ومحور اثزاف 
 القوأ لمقكؿ المجسـ ف 

 سادس عشر : البٌئة وبنائٌة الرمز : 

ج  ااعماؿ النحثية المصرية ،ه مهظماا إلن الرمزية الثه ثرثبط بالبيئة ثث
 االجثماعية والسياسية لمفناف ف 

 سابع عشر : البٌئة وبنائٌة الشكل : 

ثثج  ااعماؿ النحثية المصرية إلن الثفرد ،ه بنا  الهنصر الواحد والبهد عف 
 الثركيبات باسثهنا  بهض ااعماؿ ف 

 ة وحوار األشكال : ثامن عشر : البٌئ

ال يثحقؽ ذلؾ إال مف   ؿ بهض أعماؿ الرليؼ بينما ثثج  ااعماؿ اا ر  
 إلن الثفرد البنائه ف 
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 ثانٌاً : الدراسات األجنبٌة

ثهد الدراسات ااجنبية بمهابة اثجااات وثوجاات ثنيؼ جديدا  إلن أرصدة 
نو  ذلؾ أمكف الثصنيؼ ومحكات بياف ااهر البيئه عمه ،ف النحت المهاصر ب و،ه 

 عمه النحو الثاله : 
 أوالً : العالقة بٌن البٌئة والفكر اإلبداعً منظور حضاري )تارٌخً( 

أرثبط ،ف النحت ،ه مسيرث  الحنارية بمحاور ه ث المحور ااوؿ : كاف ،ي  اإلنساف 
قرب مف طميقا  ،ه ثهبيرل وثجسيدل ولكف ثحكم  ،كرة ب وأيديولوجيا يسث دماا كوسيط لمث

اآل ر ألالمجاوؿ  الذأ ال يهمـ عن  قيئا  ب سوأ ظواار كونية ثقرب مناا مف أجؿ 
إحساساا بوال  اإلنساف وانثمائ  و نوع  ومف هـ ثبثهد عن  ،ه اإليذا  ،جسد اابنهة 
وعرؼ الطواطـ والمجسمات الجنائزية ب واسث دام  ل امات بيئية ثحقؽ ل  و،ؽ 

رية ب سوا  كاف اإلنساف ،ه رحمة الحياة أو عمه راحمة مهثقداث  الثواصؿ واالسثمرا
وحفرة اابدية ب حيث ثصاحب  الطواطـ والمجسمات النحثية ربما ثثقفد ل  عند 
الحساب ب وبد اسث دـ اإلنساف ثمؾ المنحوثات لوظائؼ أ ر  يمند مف   لاا القر  

نانية القديمة ب أو الثه ب والثه عر،ت بالثمائـ ب أو الثماهيؿ الصغيرة ،ه المقابر اليو 
 اسث دماا المصرأ القديـ ب كذلؾ الفف اآلقورأ 

الفنوف الحنارية الثراهية الصينية ب وبد أقار إلن ذلؾ الهديد مف أدبيات 
 البحث الهممه ،ه ،ف النحت ومناا دراسة كؿ مف : 

   1أل Johan Diago (2003)  جوف دياجو 
   2أل Georgita Bradit (2003) وجورجيثا باراديت 

                                                 
 ,Johan diago (2003): Modern Sculpture and Contemprary attitude’s , Boston press   1أل

Boston.  

  . Georgita Bradit (2003) : Sculpture through ages, Indiana press, Indiana   2أل
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   1أل William Macdonald (2003) وويمياـ ماكدونالد 
    2أل Sandra Michel (2003) وساندرا ميقيؿ 

أف أرصػػدة الحنػػارات الثاري يػػة ثهػػد مهينػػا  أساسػػيا  ل بػػرة النحػػاثيف حيػػث ثكػػوف 
البيئة والمناخ الذأ يزود النحات بال برات والماارات المثراكمة عبر الهقا،ػات واػه الثػه 

 حدد نمط بيئة الفكر اإلبداعه ف ث
 بينما أكدت دراسة كؿ مف :

   3أل Santos Allegre (2003) سانثوس وليجر 
   4أل Georgenov Yalisty (2003) وجور جينوؼ 
   5أل Sofia Salin (2003) وصو،ه ساليف 

إف أرصػػدة الحنػػارات الفنيػػة ثقػػكؿ مقومػػات البيئػػة المؤديػػة إلػػن الفكػػر اإلبػػداعه 
 منطؽ ااعماؿ الفنية وي نهاا لفمسفة ثراهيةف  الذأ يحدد

 ثانٌاً : العالقة بٌن البٌئة والفكر اإلبداعً النحتً منظور ثقافً )بٌئً( 

 وثذاب دراسة كؿ مف :
   6أل Simon Geargey (2002) سيموف 
   7أل Michal Wlliam (2002)  ميقيؿ 

                                                 
 ,William Macdonald (2003) : Art history and environment, South Dacota press   1أل

Dacota .  

  .Sandra Michel (2003):New attitudes in modern sculpture, Silvador press, London   2أل
  .Santos Allegre (2003) : Sculpture and globalism, modern press, Bir min gham   3أل

  .Georgenov Yalisty (2003) : Sovit Sculpture and progress, Mosco   4أل

 ,Sofia Salin (2003) : Matterial Sculpture through age , Adinber press, Oxford   5أل

London.  
  .Simon Georgey (2002) : Sculpture and environment, Oxford press, Oxford   6أل

 
 Mochal William (2002) : Sculpture through culture approach to understanding   7أل

forms, Oxford press, Oxford.  



 21 

ية يثوبػؼ عمػه أرصػدة إلن أف أساس الفكر اإلبداعه الحا،ز إلنثاج ااعماؿ الفن
الهقا،ة الثه ثكوف البيئػة والمنػاخ الفكػرأ الػذأ ثؤسػس مػف أجمػ  ااعمػاؿ ،ػه ،ػف النحػت 
جػرا ات الثنفيػذ  الذأ ي ثمؼ عف ييرل مف الفنوف باسثنادل إلن الهقؿ ،ه ثكػويف الفكػرة واة

 ف بينما ثرأ دراسة كؿ مف 
   1أل Georginan Waterman (2002) جورجينا 

   2أل William Roy (2002) وويميـ روأ 
أف المهايقػػػة الهقا،يػػػة انظمػػػة البيئػػػات الفكريػػػة ثكػػػوف  بػػػرات الثنػػػاوؿ والمهايقػػػة 
إلجػػرا  ااعمػػػاؿ الفنيػػة ب وأف اإلدراؾ والفاػػػـ لمبيئػػػة الهقا،يػػة ثهػػػد مػػد    إيجابيػػػا  لثحقيػػػؽ 

الثصػميـ  الفكرة اإلبداعية لمهمؿ الفنه ب الذأ يقثرب كهيرا  ،ه إنجػازل وثحقيػؽ ،كرثػ  مػف
 حيث الهقؿ الممنطؽ لمفكر ف 

 ةالةًا : العالقة بين البيئة والفكر اإلبداعي منظور سيكولوجي 
 و،ه دراسة 

   3أل Harrngton Lueker (2003) اارنجثوف لوكر 
   4أل Lynn Olson (2003) وليف أوليسوف 
     5أل David Conley (2003)  ودا،يد كونمه 

                                                 
 Georginan waterman (2002) : How we recognize about culture through forms, Grec   1أل

press, San Diago.  

 , William Rou (2002) : Forms and Reality, Approaches to Contemperary Art   2أل

Luiziana press, Luiziana.  
 ,Harrington Lucker (2003) : Sculpture through civilization – history approach   3أل

Virginia press, Aleocandria.  

  .Lynn Olson(2003):Art and modern sculpture, the twentieth fund press, New York   4أل
  .David conley (2003) : Future of sculpture art, University of Oregon, Oregon   5أل
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نمطػػػا  بيئيػػػا يكػػػوف اػػػو الػػػدا،د لثحريػػػؾ عمميػػػات أف أرصػػػدة الهقػػػؿ البػػػاطف ثكػػػوف 
الفكػػر اإلبػػداعه المحػػرؾ لأل،كػػار الثػػه يسػػثند إلياػػا الهمػػؿ الفنػػه النحثػػه ب وأف ااعمػػاؿ 
الثػػػه ثسػػػثند إلػػػن البيئػػػة السػػػيكولوجية ثصػػػبغ الفكػػػر المحقػػػؽ لػػػألدا  الثجسػػػيدأ لأل،كػػػار 

 ثمه إليااف بصبغة ذات سمات  اصة ثحدد نمط واثجال منثجاا والمدرسة الثه ين
 بينما ثرأ 

   1أل Jacqueline Danzbergo (2002)  جاكميف دانز بيرجو 
   2أل Luker Harrington (2003)  ولوكر اارنجثوف 
   3أل Shoughnessy Bratlie (2002)   وقوجاف سه 

أف البيئة السيكولوجية اه الم زوف الػدائـ لثنفيػذ ااعمػاؿ الثجسػيدية ومثػه يفػرغ 
 ػػ ؿ عمميػػات ثحقيػػؽ االثػػزاف واإلقػػباع الػػذاثه يثوبػػؼ الفنػػاف عمػػه  اػػذا الم ػػزوف مػػف

اادا  ب إلػػن أف يهػػاد ثحفيػػزل مػػرة أ ػػر  وأف اػػذا الػػنمط مػػف المبػػدعيف ،ػػه حاجػػة دائمػػة 
إلػػػن ثهزيػػػز نفسػػػه وهقػػػا،ه مػػػف  ػػػ ؿ البيئػػػة الثػػػه يثفػػػاعموف باػػػا وأف الثوبػػػؼ يهنػػػه ،قػػػد 

 الفناف لمثوثر الدا،د لألدا  الثنفيذأ ف 
البيئػػػػة السػػػػيكولوجية اػػػػه الثػػػػه ثحػػػػدد نمػػػػط الفكػػػػر اإلبػػػػداعه وثوهػػػػؽ وثػػػػدعـ وأف 

مقومػػات الق صػػية الفنيػػة ب بػػؿ ثهطػػه ااعمػػاؿ اإلبداعيػػة رؤ  مثجػػددة دائمػػة الثفاعػػؿ 
 مد المثمقه والمثذوؽ والمقااد والمسثمد لمهمؿ الفنه ف 

فنػاف الثػه وأونحت الدراسات السابقة أف المنػاخ الهقػا،ه يكػوف البيئػة المزاجيػة لم
ثد،هػػ  إلػػن الثفكيػػر ،ػػه أسػػاليب ثحقػػؽ أ،كػػارل المطروحػػة ب وأف ثمكػػف البهػػد السػػيكولوجه 

                                                 
 Jacqueline donzberger (2002) : Contemperary and modem art sculpture, the   1أل

twentieth century fund press, New York.  

 Shoughnessy Bratlis (2002) : Sculpture and post modernism paper presented at the   2أل

art environment conference, (April – 2002) Mankato.  

 Harrington Lueker (2003) : Contemprary Sculpture and ultra modernism, the   3أل

twentieth century fund press, New York.  
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عمه المنطؽ الهقمه لمفكر اإلبداعه يحوؿ الهمؿ إلن الرمزية الثه ثهػد أساسػا  لمسػريالية 
وكممػػا ثػػـ االبثهػػاد عػػف الػػذات ثحػػوؿ الهمػػػؿ إلػػن الهق نيػػة حيػػث حسػػاب الكثمػػة والفػػػراغ 

 ريانيا  ف 
 ( Globalرابعاً : العالقة بٌن البٌئة والفكر اإلبداعً منظور كونً )

   1أل Grau Shoughnessy (2002) أونحت دراسة جروا 
   2أل Inman Freitas (2002)  ودراسة انماف 

أف المنطػػػػؽ الهقمػػػػه لبنػػػػا  ااعمػػػػاؿ النحثيػػػػة اإلبداعيػػػػة يهثمػػػػد عمػػػػه البيئػػػػة الثػػػػه 
ثػػه ب وأف اػػذل البيئػػة يحسػػماا الفػػراغ الكػػونه ،اػػو يثحقػػؽ مػػف   لاػػا الهمػػؿ الفنػػه النح

المحػػػػدد لجماليػػػػات ااقػػػػيا  ف أأ أف الفػػػػراغ اػػػػو البيئػػػػة الثػػػػه ثحػػػػدد بيمػػػػة الهمػػػػؿ الفنػػػػه 
 اادائية 

   3أل Brawn Deavers (2002) وثؤكد دراسة : براوف ديفرس 
   4أل Stephens Nachtigal (2003)  وسثيفف 

   5أل Jones Bowes (2003)  وجونز باوس 
أف الفػػػراغ المكػػػوف لبيئػػػة القػػػكؿ الممثصػػػؽ بالهمػػػؿ الفنػػػه والفػػػراغ الكػػػونه والفػػػراغ 
المحصػػػور بػػػيف الهمػػػؿ وااقػػػيا  المحيطػػػة مقومػػػات أساسػػػية يثوبػػػؼ عمياػػػا إدراؾ الهمػػػؿ 
الفنػػػه النحثػػػه وثػػػرأ الدراسػػػات أف البيئػػػة الكونيػػػة المحيطػػػة بالهمػػػؿ المجسػػػـ ثثمهػػػؿ ،ػػػه 

 الثاله : 
                                                 

 &Grau Shoughnessy (2002) : Sculpture and Religus New Trends in world art IVM   1أل

New Mexico Univ 

  .Inman Freitas (2002) : Art methodology through sculpture, Boudler co . westrien   2أل

 Brown Deavers (2002) : Sculpture art and methodology, Eastern New mexico   3أل

university press, New Mexico.  

 ,Stephens Nachtigal (2003) : Sculpture value and civilization, University of Illinois   4أل

Compaigh, New.  

  .Bowes Jones (2003) : Environment and art sculpture, Jossey press, san fransico  5أل

 



 23 

البيئػػة الثػػه ثحػػيط  واػػه Positive environmentالبيئػػة الموجبػػة  -
 بااقيا  ويمثصؽ ،راياا بسط  الهمؿ الفنه ف 

واػػه البيئػػة المسػػثقطهة  Negative environmentالبيئػػة السػػالبة  -
 مف ،راغ أو ،رايات القكؿ الثه ثحدد م مح  ف 

واػه الفػراغ البيئػه الػذأ  Adding environmentالبيئػة المنػا،ة  -
إلدراؾ الهمؿ الفنه ويالبا  ما يمهؿ ال مفيػة والهمػؿ  يكوف المناخ الهاـ

 وال ناائية ف 

الفػػراغ البيئػػه المثػػوثر واػػو اإليقاعػػات الفراييػػة الثػػه ثنثقػػر مػػف بنػػا   -
الهمػػػؿ المجسػػػـ وثثبػػػايف ،ػػػه كها،ػػػة وقػػػدة طابثاػػػا الفراييػػػة المحصػػػورة 

 بيف مكوف القكؿ ف 

ـ الػػػػثحكـ ،ياػػػػا الفػػػػراغ البيئػػػػه الطػػػػابن واػػػػو البيئػػػػة الفراييػػػػة الثػػػػه يػػػػث -
إليكثرونيػػػا إلعطػػػا  الهمػػػؿ النحثػػػه إيحػػػا ات ثنبػػػ  عػػػف ،كػػػرة إبداعيػػػة 

 الناائيةف 

واػػو الفػػراغ  Dynamic environmentالفػػراغ البيئػػه الػػديناميكه  -
المثغير بحكػـ الثقػارب والثباعػد القػكمه بػيف الهمػؿ وااعمػاؿ اا ػر  

 ف  

ار الهمػػؿ واػػو اسػػثقر  Static environmentالفػػراغ البيئػػه السػػاكف  -
الفنػػه ،ػػه ،ػػراغ بيئػػه واحػػد دوف وجػػود ثػػدا  ت ،ػػه الحيػػز الفرايػػه 

 بيف أعماؿ أ ر  أو مؤهرات ثغير مف نمط ،كرث  اإلبداعيةف 

الفػػراغ البيئػػه المونػػوعه واػػو نمػػط الفكػػرة الثػػه يبنػػه عمياػػا ااعمػػاؿ  -
الفنيػػػػة بثوالػػػػد عناػػػػا مهػػػػانه مثجػػػػددة بثغيػػػػر المنػػػػاخ البيئػػػػه والمػػػػؤهرات 

 ف   المحيطة ب 
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 خامساً : العالقة بٌن البٌئة والفكر اإلبداعً النحتً الموجه

 االجتماعً( المفاهٌمً –الفن )السٌاسً 

 أونحت دراسات كؿ مف 
   1أل Philip Crosby (2002)  ،يميب كروسبه 
   2أل Edwards deming (2003)  وادوارد ديمنا 

عمػػػػه بنائيػػػػة الفكػػػػرة أف االبثكاريػػػػة ،ػػػػه ثحقيػػػػؽ ااعمػػػػاؿ الفنيػػػػة النحثيػػػػة ثثوبػػػػؼ 
المونػػوعة الثػػه يثبنااػػا الفنػػاف واػػه الثػػه ثكػػوف المهنػػه الفمسػػفه لمبيئػػة الثػػه يػػدور مػػف 
  لاا وحولاا الهمؿ الفنه ب أأ أف الفكرة البنائيػة لمهمػؿ الفنػه ثكػوف بيئػة مجازيػة اػه 

 أساس برا ة الهمؿ الفنه 
 بينما ثرأ دراسة 

   3أل Joseph Juran (2002)  جوزيؼ 
   4أل Brent Ruben (2003)  ت روبف وبرن

أف بنائيػػػة الهمػػػؿ الفنػػػه الثػػػه ثحػػػدد بيئثػػػ  الثصػػػنيفية ثثوبػػػؼ عمػػػه اثجػػػال و،مسػػػفة 
الفكػرة الثػػه نقػػر مػػف أجماػػا الهمػػؿ الفنػػه وأف االبثكاريػػة واإلبداعيػػة ،ػػه بنػػا  الفكػػرة يحقػػؽ 

 بيئة جيدة لمهمؿ الفنه ثجهؿ من  مونوعا  ذا ثرهير ،ه المدرؾ والمثذوؽف 
 وثرأ دراسة 

   5أل Daniel Seymour (2002)  دانيؿ 

                                                 
  .Philip Crosby (2002) : modernism and concept art, gomo press cambridge   1أل

 Edward Deming (2003) : Political through sculpture an introduction to art   2أل

ptolosophy, paper presented at an annual meeting ot the art association for the 

contemporary art, Nocember 13,2003 Tucson, Arizona.  

  .Josep Juran (2002) : Space form and forms space, free press, New York   3أل

 .Brent Ruben (2003) : After form space environmental creativity thought, Nj   4أل

Transaction publisher, New Brunswick.  

 ,Daniel Seymour (2002) : Sculpture between modernism and postmodernism, ACE   5أل

orgs prees, Alexandria.  
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ثرأ أف بيئة الهمؿ الفنه النحثه يثوبؼ عمه بنا  المفاـو الذأ يحدد ،ي  الهمػؿ 
 الفنه ومنا   اإلبداعه ف 

و،ػػػه دراسػػػة أ ػػػر  لػػػنفس الباحػػػث ثػػػرأ أف البيئػػػة االجثماعيػػػة اػػػه مصػػػدر ،كػػػرة 
 الهمؿ الفنه المجسـ وأقارت دراسة 

   1أل Lowrence Sherr (2002)لورنس 
أف أسػاس بنػػا  الهمػػؿ الفنػػه المكػوف لػػنمط البيئػػة يثوبػػؼ عمػه بنػػا  مفاػػـو الهمػػؿ 

 وما يحمم  مف مقومات وأبهاد سياسية وثؤكد دراسة 
   2أل Teeter Deborab (2002)  ثيثر 

أف المنػػػػموف الفمسػػػػفه المحػػػػدد لمفكػػػػرة اػػػػو البيئػػػػة والمنػػػػاخ المكػػػػوف اليديولوجيػػػػة 
 الفنه المحدد لهق نية الثناوؿ ف إدراؾ الهمؿ 

   3أل Linda (2003)  و،ه دراسة ليندا 
ثرأ أف الفراغ البيئه لمهمؿ اإلبداعه النحثػه يحػدد القيمػة الجماليػة لمهمػؿ والثػه 
ثنطوأ عمياا الفكرة ب ومف هـ ،إف ،كرة الهمػؿ الفنػه مفثػاح بػرا ة البيئػة الثػه عبػر عناػا 

 الهمؿ الفنه المجسـ ف 
   4أل Jane David (2003)  راسة جاف وثقير د

إلػػن أف البيئػػة اػػه مصػػدر الفكػػرة اإلبداعيػػة ب إال أف اػػذل البيئػػة ثػػرثبط بمنطقيػػة 
 الفكرة و،مسفة ينا  الهمؿ الفنه 

                                                 
 Daniel Seymour (2002) : Sculpture between classic age and Global age, prescou   1أل

publishing co. Mary ville.  

 Lowrence Sherr (2002) : Global art and civilization through an introduction to art   2أل

philosophy, Jossey – Jossey – Bass, San Francisco.  

 ,Linda Chicnkenney (2003) : Space and environmental Technic, Virginia press   3أل

Arlington.  

  .Jane Dacid  (2003) : Environmental and modern sculpture, virginiam Alexandria   4أل
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   1أل  Lori (2002)  وثرأ دراسة لورأ 
أف البيئة اه اإلطار الفكرأ المحدد إلبداعية المحثوأ والمنموف والذأ يثوبػؼ 

دراؾ الرسالة اإلبداعية ،ه ،ف النحت ف عمي  ،اـ   واة
   2أل Anita and Amy (2002)  وثقير دراسة أنثيا وومه 

إلن أف البيئة اػه بػاموس مفػردات بػرا ة الهمػؿ الفنػه واػه مقػـو أساسػه إلدراؾ 
الهمؿ ب وبد يحمؿ الهمؿ الفنه أجزا  مف مقومات البيئة الفكرية عند انثقال  لبيئة أ ػر  

 ف  
   Jann Freed (2002)  سة جاف وثؤكد درا

 أف البيئة مناخ إبداعه يؤكد منموف الهمؿ الفنه ف 
 و،ه نو  ما ثقدـ مف أدبيات يمكف ال روج بالثاله : 

  أهر البيئة عمه الفكر اإلبداعه المجسـ ،ه أدبيات الفكر ااجنبه ف 

 مما سبؽ مف أدبيات لمثقكيؿ المجسـ يمكف ال روج بالنثائا الثالية : 
   Space and environmentلبٌئة والفراغ : ا

% مف البنا  االسثاطيقه 41الفراغ الديناميكه المحيط بالهمؿ الفنه يمهؿ 
 لمهمؿ اإلبداعه النحثه المجسـ ف 

 Environment and cultureالبٌئة الثقافٌة : 

 المناخ الهقا،ه مقـو أساسه ،ه بنا  اا،كار اإلبداعية لألعماؿ الفنية ف 
   Global and environmentة الكونٌة : البٌئ

االرثبػػاط البنػػائه بالبيئػػة الكونيػػة ثحقػػؽ المهاصػػرة والثوحػػد مػػد المثغيػػرات الكونيػػة 
 ويحدد طابة الهمؿ ف 

 Material and environmentالبٌئة والخامة : 

                                                 
  .Lori oswald (2002):Contemprary art sculpture, Oregon press, Oregon, Alexandria   1أل

 Anita summers and Amy Johonson (2002) : Dynamic and static environment an   2أل

introduction to sculpture instructions New orlens, Louisiana, April - 2002.  
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ال امػػة ليسػػػت مقصػػورة عمػػػه البيئػػة ب ويمكػػػف اسػػث داـ  امػػػات مثهػػددة الناائيػػػة 
 الفنية ف لبنا  ااعماؿ 

 Current attitude and environmentالبٌئة والمعاصرة : 

المهاصػػػرة ،ػػػه ااعمػػػاؿ الفنيػػػة اإلبداعيػػػة ومػػػا يػػػرثبط باػػػا مػػػف ،كػػػر ثهنػػػه ثوحػػػد 
 القكؿ مد بنايا اإلنساف ف 

 Pholosophy and environmentالبٌئة وفلسفة العمل : 
ثحػػدد سػػماث  ومقوماثػػ  لكػػؿ بيئػػة ،مسػػفثاا ال اصػػة ،ػػه بنائيػػة الهمػػؿ الفنػػه الثػػه 

 واثجاا  الفمسفه ف 
 Ideology and environmentالبٌئة واالٌدٌولوجٌة : 

ايديولوجيػػػة الفنػػػاف اػػػه أسػػػاس اإلبػػػداع الفنػػػه والجمػػػاله الػػػذأ يحقػػػؽ مػػػف   لػػػ  
 ااعماؿ اإلبداعية المجسمة ف 
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 نتائج الورقة البحثٌة :

  لثحقيق  بدرجة أف مصدر الفكر اإلبداعه لمنحات المصرأ كاف الدا،د
 أساسية البيئةف بمهطياثاا الثاري ية والثراهية والهقا،يةف

  أف البهػػػد ااسػػػطورأ الػػػذ  اسػػػثمدل النحػػػات السػػػكندرأ مػػػف ثػػػراث الحنػػػارات
اليونانيػػػة والرومانيػػػة والامينيسػػػثية الػػػذ  ارثػػػبط ببيئثػػػ  المهاقػػػة اػػػو المصػػػدر 

 ااساسه ا،كارل اإلبداعيةف

 كػػػػر اإلبػػػػداعه لمنحػػػػات المصػػػػرأ يالبػػػػا  مصػػػػبوغ البيئػػػػة القااريػػػػة اهػػػػر ،ػػػػه الف
 بصبغة سياسيةف

  البيئػػة القااريػػة ثػػذيب مقومػػات الفكػػر اإلبػػداعه ال ػػاص بالفنػػاف الػػذ  ينثمػػه
 إلن الذاثية الهقا،ية الثه ثنحدر إلن أصوؿ القر  وأماكف النقرة ااولنف 

 اامػاكف أف الثجربة اإلبداعية ،ه بنائية الفكػرة لمهمػؿ الفنػه النحثػه ارثبطػت ب
المفثوحة وب اصة البحريػةب وكممػا كػاف االثجػال إلػن الجنػوب ظاػر الثقيػد ،ػه 

 الفكر والبنا  النحثه اإلبداعهف

  ثرثبط الفرايات ،ه بنا  الفكرة اإلبداعية لمهمػؿ النحثػه بمػدأ مفاػـو النحػات
 عف الحرية الثه ثقكؿ البيئة محوراا ودا،هاا ااساسهف

 حثية ينب  عف القيـ الكامنػة ورا  الفكػر اإلبػداعه أف ثحميؿ ااعماؿ الفنية الن
 لبنا  ااعماؿ الفنيةف

  ثوجػػػد ع بػػػة وهيقػػػة بػػػيف بنػػػا  الفكػػػرة اإلبداعيػػػة لمهمػػػؿ الفنػػػه والبيئػػػة الهقا،يػػػة
 الثاري ية والمهاقةف
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  اثجات نثائا ثحميؿ ااعماؿ الفنيػة إلػن اهػر ثػرهير البيئػة ،ػه الفكػر اإلبػداعه
 صر ،ه االسثناد إلن عدد مف المصادر واه:لمنحاثيف المصرييف وثنح

 ثرهير الثراث والموروث الهقا،هف -1
 أرصدة الثاريم والحناراتف -2

 الموبد الجغرا،ه والحنار ف -3

 الثرهير السياسه لمبيئةف -4

 الصراع بيف اإلنغ ؽ واالنفثاح الهقا،هف -5

 الرصيد الثاري ه لممفاـو االبثصادأ واالجثماعهف -6

 يؤؿ إلن ريؼ مصر وبيئاثاا المثنوعةفبيئة ومجثمد الثنقئة والذ   -7

يهثمػػػد النحػػػات المصػػػرأ ،ػػػه ،كػػػرل اإلبػػػداعه عمػػػن ثػػػوا،ر عػػػدد مػػػف المقومػػػات ااساسػػػية 
 واه:
 الماارات الثقنية المرثبطة باله بة بيف ال امة والبيئةف -1
 ثركيد مفاـو النو  ،ه اسقاطاثة عمن الهمؿ الفنهف -2

 االثجال الحركه لبنا  الهمؿ الفنهف -3

 جمالية المسثنبطة مف أرصدة الثاريمفالقيـ ال -4

 دور البيئة ،ه ثكويف اله بة بيف الكثمة والفراغف -5

 كفا ة ال برات واالدراؾ البصرأ والمهر،هف -6

 ماارات ثطويد ثقنيات الثقكيؿف -7

 سهة ال ياؿ اإلبداعه الداعـ لبنا  ااقكاؿف -8

 مد  الحا،ز والمهير اإلبداعهف -9

 لفكػػػر  لمنحػػػات المصػػػرأ عمػػػن مقومػػػات اسػػػثناد المنػػػثا النحثػػػه ،ػػػه االبػػػداع ا
المػػػػزج الثراهػػػػه الثهػػػػددأ ااسػػػػاليب والمقومػػػػات الهقا،يػػػػةف مهػػػػاؿ ذلػػػػؾ الفنػػػػوف 

 النحثية السكندريةف
  ثػػػػػػؤهر البيئػػػػػػة بجماوراػػػػػػا النابػػػػػػد والمثػػػػػػذوؽ عمػػػػػػن االبػػػػػػداع الفكػػػػػػر  لمنحػػػػػػاثيف

 المصرييفف

  مػد أنظمػة أف االرثقا  ،ه المسثوأ الهقا،ه مرجه  إلن انفثاح البيئة وث بياػا
 مثهددة مف الهقا،ات الهابرة والوا،دةف
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 التوصٌات :

،ػػه نػػو  مػػا ثقػػدـ مػػف طػػرح ،كػػر  لمنػػموف الوربػػة البحهيػػة ومػػف  ػػ ؿ النثػػائا 
 الثه ثـ الثوصؿ إلياا يوصه الباحث بالثاله:

إعػػادة النظػػر ،ػػه صػػياية الفكػػر اإلبػػداعه لممنحوثػػات المصػػرية المهاصػػرة بمػػا  -1
 وطبيهثاافيثوا،ؽ و،مسفة البيئة 

أف ثهيػػػد مؤسسػػػات الفنػػػوف ااكاديميػػػة النظػػػر ،ػػػه برامجاػػػا نحػػػو البيئػػػة وثرسػػػيم  -2
 بيمااف

أف ثحػػدد المؤسسػػات ااكاديميػػة والنقابػػات والػػروابط والجمهيػػات الفمسػػفة البنائيػػة  -3
 لمفكر البيئه المرثبط بالهممية اإلبداعية لمفنوف النحثية المصريةف

ديماا لمجماػػػور أو المثػػػذوؽ لثحديػػػد مػػػدأ أف ثنػػػابش ااعمػػػاؿ اإلبداعيػػػة ببػػػؿ ثقػػػ -4
 اإلنا،ة وااسااـ اإلبداعه الرصدة الفكر وال ياؿ واإلبداعف

أف يهمػػػػف النحػػػػات المصػػػػرأ مػػػػف  ػػػػ ؿ إبداعاثػػػػ  الفكريػػػػة صػػػػراحة عػػػػف ،مسػػػػفة  -5
بداعاثااف  اإلبداعية واابهاد المسثاد،ة مف المثمقه لمفنوف واة
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 المراجع

 : أوال : المراجع العربية

جماؿ لمهه : جماليات البيئة وحمايثاا كمد ؿ ،ه براما الفف والثربية الجمالية  -1
 –نو،مبر 28،ه الجامهة  ب دراسة مقدمة إلن المؤثمر الهممه ال امس أل

 ف1994  كمية الثربية الفنية بجامهة حموافب1994ديسمبر 1
وحديها ب  سمير عبد المطيؼ محمد قوقاف : أهر البيئة ،ه الثقكيؿ الفنه بديما   -2

  ب 1994ديسمبر  1-نو،مبر28دراسة مقدمة إلن المؤثمر الهممه ال امسأل
 ف1994كمية الثربية الفنيةبجامهة حموافب

صال  محمد المهطه : دور الفناف ،ه المحا،ظة عمه البيئة ب دراسة مقدمة  -3
  كمية الثربية الفنيةب 1994ديسمبر 1 –نو،مبر 28المؤثمر الهممه ال امس أل

 ف1994مواف ب جامهة ح
عبد الغنه النبوأ القاؿ : أهر البيئة ،ه الثقكيؿ الفنه ب دراسة مقدمة إلن  -4

  كمية الثربية الفنيةب 1994ديسمبر 1 –نو،مبر 28المؤثمر الهممه ال امس أل
 ف1994جامهة حموافب

باسـ محمد حسيف : اله بة المثبادلة بيف البيئة والطبيهة والفناف ب دراسة  -5
  كمية 1994ديسمبر 1 –نو،مبر 28ثمر الهممه ال امس ألمقدمة إلن المؤ 

 ف1994الثربية الفنية بجامهة حموافب
ماجدة سهد الديف : أهر البيئة ،ه أعماؿ الفناف "محمود سهيد" ب دراسة مقدمة  -6

  كمية الثربية 1994ديسمبر 1 –نو،مبر 28إلن المؤثمر الهممه ال امس أل
 ف1994الفنية بجامهة حموافب

بسطوروس : دراسة لمبهد البيئه ،ه نمازج مف أعماؿ ،ف  محفوظ صميب -7
النحت منذ أوا ر السثينيات ب دراسة مقدمة إلن المؤثمر الهممػه ال امػس 

 ف1994  كمية الثربية الفنية بجامهة حموافب1994ديسمبر 1 –نو،مبر 28أل
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محمد عبد الهاؿ عبد الس ـ : أهر البيئة والهقا،ة عمه رؤية الفناف ،ه مجاؿ  -8
 –نو،مبر28الطبيهة الفنية ب دراسة مقدمة إلن المؤثمر الهممه ال امس أل

 ف1994  كمية الثربية الفنية ب جامهة حمواف ب 1994ديسمبر1
محمود زكريا ط  : دور ،ف النحت ،ه ثجميؿ البيئة ب دراسة مقدمة إلن  -9

  كمية الثربية الفنية 1994ديسمبر 1 –نو،مبر 28المؤثمر الهممه ال امس أل
 ف1994مهة حموافببجا
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 اثر البٌئة على الفكر اإلبداعً للنحاتٌن المصرٌٌن

 د. ناجي محمود عبد الفتاح
 

 ملخص البحث

 
يثنػػػاوؿ اػػػذا البحػػػث اهػػػر البيئػػػة عمػػػن الفكػػػر اإلبػػػداعه لمنحػػػاثيف المصػػػرييف حيػػػث 
اإلنسػػاف أحػػد عناصػػر البيئػػة والمكػػوف لاػػا بثػػرهيرل النسػػبه ،ياػػا والمثكػػوف   لاػػاب بحكػػـ 

 اما أجػزا  ييػر بابمػة ل نفصػاؿف ،الثػرهير مثبػادؿب البيئػة ثحمػؿ ثكيف  الهقا،ه مهااف ،ك
اإلنساف وثحثوي  واإلنسػاف يحمػؿ البيئػة ويحثوياػاب ومػف هػـ يظػؿ الثفاعػؿ بائمػا ب ويجيػب 
البحػػث عػػف الهوامػػؿ البيئيػػة المػػؤهرة ،ػػه الفكػػر اإلبػػداعه لمنحػػاثيف المصػػرييف كمػػا ياػػدؼ 

اإلبداعيػػػة الكامنػػػة  مػػػؼ الفكػػػر اإلبػػػداعه  إلػػػن الوبػػػوؼ عمػػػن اهػػػر البيئػػػة عمػػػن الهوامػػػؿ
لمنحاثيف المصرييف وثرجد أاميػة البحػث ،ػه إلقػا  النػو  عمػن ااسػس الثػن بػاـ عمياػا 
إبداع الفنػاف مثنػاوال  عػدد مػف البيئػات المثنوعػة وااعمػاؿ النحثيػة المرثبطػة باػذل البيئػات 

 لموبوؼ عمن اابهاد اإلبداعية ،ه ،ف النحت المصرأف


