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 مقدمة:

العملٌة اإلبداعٌة تكون نابعة من ذاته التً تشكلت مما ال شك فٌه أن الفنان ٌعتبر ابن البٌئة التً عاش فً رحمها، وأن 

وتكونت من أثر ما ٌحٌط به من جوانب حٌاتٌة اجتماعٌة وثقافٌة وسٌاسٌة، ولعل المشاهد الٌومٌة تكون المخزون البصري 

 ً أعماله.لدٌه  فٌستدعٌها الفنان وٌستعٌن بها فً أثناء العملٌة اإلبداعٌة وٌجعل مفرداتها ركٌزة العناصر البصرٌة ف

" إن اإلنسان فً األصل لدٌه مشاعر ووجدان وردود أفعال ومواقؾ متباٌنة، فقد أصبح ٌعتمد على ذاتٌته واعتبرها أساساً 

جدٌداً ومنهالً صادقاً فً التعبٌر واإلبداع الفنً، وبعد أن كانت اللوحة هً نقطة واقعٌة أصبحت رإٌة وجدانٌة ، وتعتبر 

علقة بالمعانً واألشكال والرموز التً ٌرسمها وٌحاورها وٌنظم بها تكوٌنات عمله الفنً على مشاعر الفنان التشكٌلً مت

سطح اللوحة، ولهذه المشاعر أدوات تحركها قواعد تنظمها ولؽة تنطق بها، ومعنى ٌدل علٌها، ألن الشكل ٌؤخذ معناه 

ط تلك األشكال سوٌاً داخل المسطح بإٌقاع وألوان وذاتٌة الفنان وتؤثٌره من خالل اإلطار الخاص به داخل العمل لكً تتراب

 (1)وتؤثٌرات تبدو قٌمتها وٌسهل للمتلقً التعرؾ على أٌدٌولوجٌة العمل الفنً وفلسفة الفنان ورإٌته الخاصة." 

اء ٌعتبر الفنان عوض الشٌمً واحداً من أبرز الفنانٌن المصرٌٌن و العرب فً مجال الفنون الجرافٌكٌة الذي ٌرتكز فً بن

أعماله على الموروث الثقافً اإلسالمً حٌث أستلهم أعماله من خالل بٌئته المحٌطة به، فتؤثر بها وأثرت على فلسفته فً 

تناول أعماله ، ومن خالل هذه الورقة البحثٌة سٌقوم الباحث بعرض أعماله ودراسة رإٌته الفلسفٌة للموروث الثقافً من 

 خالل وصؾ وتحلٌل أعماله الجرافٌكٌة.

وبنفس النهج سٌقوم الباحث بدراسة تجربة الفنان صالح عبد المعطً ودراسة إلً أي مدى أثرت رإٌته الفلسفٌة للموروث 

 الثقافً فً الجنوب على شكل أعماله كونه واحداً من أهم الفنانٌن المصرٌٌن فً فن الجرافٌك.

 ؛ الحضارة المصرٌةفروالطباعةالرؤٌة الفلسفٌة؛ الحكلمات مفتاحٌة: الجرافٌك؛ الموروث الثقافً؛ 

Abstract: 

There is no doubt that the visual artist is the reflection of his community and the surrounded 

environment. The innovation process is basically stemming from the visual storage that 

combined from the environmental visual elements which interested by it from his childhood. 

In this study the researcher introducing experiments for two famous Egyptian artists, they 

have a great output full of the Egyptian elements and signs. They are Awad Elshimy and 

Saleh Abdelmoaty. 
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Awad Elshimy is one of the most important artists in Egypt and middle east, he is born in one 

of the most ancient areas in Cairo which is teeming be Islamic architecture and famous for 

Mamluks style like Zoila Door and minaret of Moaed Mosque, Elshimy says “I was Always 

thinking of the ancient people who lived in the past in those houses and walked in those 

streets..” 

 In this research we will explore how Elshimy insurgence of reality in his work and went back 

to the past for the Mamluks era and used all the elements and signs, composed it in an 

interesting visual formula, in each volume the artist takes you in a journey throw Time 

Machine for the Islamic eras. 

Key words: Graphic, Culture heritage, philosophic vision, printmaking,  

 مشكلة البحث: -1
تعددت الرإى الفلسفٌة فً األعمال التشكٌلٌة فتتشكل تلك الرإٌة وفقاً لتجارب وظروؾ حٌاتٌة معٌنة، وبما أن الفنان  

عوض الشٌمً والفنان صالح عبد المعطً قد نشؤ فً خضم مورثات ثقافٌة عمٌقة فكان لكال الفنانٌن خضع ضمن متؽٌرات 

 البحث فً التساإالت االتٌة: ثقافٌة مختلفة  وفً ضوء ذلك ٌمكن صٌاؼة مشكلة

 

  هل كان للمعطٌات الثقافٌة خاصة الموروث الثقافً اإلسالمً أثًر على الرإٌة الفلسفٌة فً و من ثم أثرت على تجربة

 الفنان عوض الشٌمً؟

 .ًهل أثرت الرإٌة الفلسفٌة للموروث الثقافً على التجربة التشكٌلٌة للفنان صالح عبد المعط 

 

 فروض البحث:  -2

 ٌفترض الباحث أن :

  البناء التشكٌلً للتجربة الفنٌة عند الفنان عوض الشٌمً قد خضعت تحت تؤثٌر الرإٌة الفلسفٌة الثقافٌة التً تشبع بها

 الفنان من خالل ولعه بالحضارة اإلسالمٌة.

لمعطٌات البٌئة المحٌطة إبداعات الفنان صالح عبد المعطً قد تؤثرت بالرإٌة الفلسفٌة للموروث الثقافً المصري وفقاً 

 التً نشؤ فٌها الفنان وقد جاءت تلك الرإٌة لتإكد على الهوٌة البصرٌة لدٌه.

 

 أهمٌة البحث:  -3
  ٌستمد البحث أهمٌته من أهمٌة دور الموروث الثقافً فً تشكٌل فلسفة ورإٌة الفنان التشكٌلً كؤحد أهم مصادر اإللهام

 .للفنان

  الثقافً وأثره على رإٌة أثنٌن من أهم فنانً مصر والوطن العربً وهما الفنان عوض أهمٌة إبراز فلسفة الموروث

 الشٌمً والفنان صالح عبد المعطً.
 

 أهداف البحث: -4
 ٌهدؾ البحث إلى :

  دراسة مفهوم الرإٌة الفلسفٌة للموروث الثقافً وأثره على العملٌة اإلبداعٌة عند الفنان عوض الشٌمً والفنان صالح

 .عبد المعطً

 .إبراز دور الفن التشكٌلً فً دعم الهوٌة الثقافٌة والحفاظ علٌها 
 

 منهج البحث: -5
 .المنهج )الوصفً التحلٌلً( وذلك عن طرٌق تناول أعمال الفنانٌن بالوصؾ والتحلٌل 
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 حدود البحث:  -6
 حدود مكانٌة : وهً تقتصر على مصر 

 حدود زمانٌة: من نهاٌة القرن العشرٌن حتى وقتنا هذا 
 

 الثقافً: الموروث -1

إن كلمة موروث تعنً كل ما ورث، والتراث تعنً كل ما تركه األوائل بشرط االستمرارٌة، فالموروث الثقافً هنا ٌعنً 

أن كل ما ورثناه عن أجدادنا سواء كان مادٌاً كؤي موروث ملموس مثل فنون العمارة والنحت الخ.. أو ؼٌر مادي مثل 

 طلق علٌها التراث الشعبً.العادات والتقالٌد والحكاٌات والتً ٌ

مما الشك فٌه أن للموروث الثقافً دوراً كبٌراً فً تنمٌة المجتمعات فهو ٌمنحه هوٌته وأصالته، كما ٌعطٌه عمقاً تارٌخٌاً 

 ٌجعله ثابتاً وٌعٌنه على بناء مستقبل أكثر قوة فً مواجهة التحدٌات المختلفة.

فة مثل الفلسفة وعلم االجتماع  واألنثربولوجً وهذا ٌدل على أن الوعً إن الموروث الثقافً ٌشترك فً فضائه علوم مختل

 اإلنسانً فً األساس وعً ثقافً ولٌس مادٌاً.

إن الموروث الثقافً ٌعتبر الالعب األهم فً تشكٌل صٌاؼات ذاكرة األمم والمجتمعات وٌشكل أٌضاً عمقها الحضاري 

زون المتمٌز الذي ٌساعد الحضارات على الثبات واالستمرارٌة، كما وتمٌزها الثقافً كما ٌعتبر الرصٌد الداعم والمخ

ٌجمع فً طٌاته القٌم الجمالٌة والروحٌة باالضافة إلى كونه حقٌقة مادٌة ملموسة فرصنت لنفسها كونها مسجالً صادقاً 

حدٌات مادٌة خالل فترات وحارساً أمٌناً على ثقافة المجتمع ومنهجه ومالمحه الفكرٌة، كما ٌعبر عن أسلوب التعامل مع ت

 زمنٌة بالٌة. 

 : الثقافً وأثره على الرؤٌة الفلسفٌة عند الفنان  المتغٌر -2

ا التشكٌلً للفنان الثقافً المتؽٌر ٌعتبر " ًٌ  ذلك أهمٌة وتؤتى إبداعه، على ٌنعكس فإنه  وبالتالً شخصٌته تكوٌن فً محور

 من ٌتمكن كً الدافعة القوة وإعطائه الفنان، خٌال الستثارة الالزمة ةاالنفعالٌ الشحنة إلى أقرب كونه خالل من المتؽٌر

 (2)واالبتكار."   واإلبداع التحلٌق

 الثقافة ضحالة حالة وفىكما أن للفنان ثقافة ذاتٌة تمتد برإٌته لرصد وإدراك وتقٌٌم الواقع بما فٌه من إٌجابٌات وسلبٌات " 

فن  هو التشكٌلً الفن ألن والمستقبل؛ للواقع والرإى الرإٌا الفنان وال ٌجد ٌنابٌعه وتجؾ اإلبداع قٌم تسقط ؼٌابها أو

 المستمتع للمتذوق اإلدراكٌة المعرفٌة البصرٌة الثقافة خالل من الفنً العمل مع التفاعل أي الثبات صفة له ؼالًبا بصري

 ثقافٌة بخلفٌة تمٌز أن البد ، ما فراغ خارج أو داخل مشكلة أو مسطحه سواء البصرٌة الثابتة األشكال بلؽة فالتعبٌر به،

 إبداعً ثقافً إطار فً بؤفكار محملة الوجدانٌة رسالتها تصل حتى أخرى جهة من لها والمتذوق جهة من المبدع لدى

 (3)" .تشكٌلً فنً ثقافً مستوى خالل من بلؽتها واعٌة

 التواصل خالل من محققها المعاصرة الرإىذات  أعمال وابتكار إلبداع دافعتٌه  المستمرة هً التشكٌلً الفنان فثقافة

 .الفنٌة الحداثة لها برإٌا إلحساسه التشكٌلً المعادل إٌجاد وأًٌضا جهة، من المتذوقٌن المتلقٌن مع الثقافً

 الموروث الثقافً المصري كمصدر إلهام للفنانٌن المصرٌٌن: -3

تعتبر مصر من أقدم الحضارات على األرض والتً احتضنت العدٌد من االتجاهات الثقافٌة وامتصت التداخالت العرقٌة 

على مر التارٌخ فمنذ قٌام حضارات "البداري" و"نقادة األولى" و"نقادة الثانٌة" حتى قٌام األسرة العلوٌة شهدت مصر 
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فٌة كما دخلت فً ساللتها أعراق مختلفة مما أدى إلى وجود مورثات ثقافٌة العدٌد من التحوالت السٌاسٌة والدٌنٌة  والثقا

 مختلفة متؤصلة بجذورها العمٌقة داخل وجدان كل منا.

 الموروث الثقافً المصري القدٌم: -3-1

مما ال شك فٌه أن فنون النحت والعمارة والتصوٌر من أبرز المورثات الثقافٌة المادٌة التً خلفتها الحضارة المصرٌة 

القدٌمة ، فمثلما ترك الفنان المصري القدٌم بصمته من خالل أعماله التً ُكتب لها الخلود؛ فقد وصل إلٌنا العدٌد من 

الموروثات الثقافٌة المادٌة وؼٌر مادٌة التً تنحدر جذورها إلى اإلنسان المصري الذي عاصر الحضارة المصرٌة 

 كثٌر من المصرٌٌن عاشت فً وجدانهم وأثرت فً تجارب مبدعٌها .القدٌمة، فكل هذه المإثرات التً نشؤ فً رحمها ال

 الموروث الثقافً اإلسالمً: -3-1

وهو كل ما تركه لنا العصر اإلسالمً الذي شهد فتح عمرو بن العاص لمصر حتى بداٌة التارٌخ الحدٌث فؤبدع الفنان 

ه المفردات البصرٌة التً ٌقع الكثٌر منها فً المسلم فً بناء المساجد والقصور والقالع والبٌوت وكذلك البوابات فكل هذ

مصر القدٌمة كان لها دوٌر كبٌٌر فً تشكٌل الرإٌة الفلسفٌة للعدٌد من الفنانٌن المصرٌٌن، لٌس ذلك فحسب ولكن كان 

معها للمعتقدات الدٌنٌة والموروثات الشعبٌة التً نشؤ علٌها البعض شكلت وعً الكثٌر من المبدعٌن الذٌن منهم من تعامل 

باحترام شدٌد ومنهم من كانت تعامل معها كخزعبالت واستخدم عناصرها كمفردات بصرٌة ترمز لواقع مصري تمسك 

 بعادته التً ربما الكثٌر منها لم ٌعد مفهوم.

ومن خالل ما سبق ذكره والتعلٌق علٌه نجد أن الموروث الثقافً الحضاري الشعبً المصري ٌحمل بٌن طٌاته العدٌد من 

صٌل التً تم توظٌفها فً العدٌد من األعمال التشكٌلٌة  التً بالفعل قام فنانون مصرٌون عده باستلهام أعمالهم من التفا

الموروث الثقافً المصري فً صٌاؼات تشكٌلٌة مختلفة وتحمل العدٌد من القٌم التشكٌلٌة والجمالٌة مثل الفنان سعد كامل 

 .والفنان محمد الطحان والفنان إدرٌس فرج هللا

 :()الرؤٌة الفلسفٌة للموروث الثقافً عند الفنان عوض الشٌمً  -4

"نشؤ الفنان عوض الشٌمً فً حً عرٌق بالقاهرة وهو حً )تحت الربع( والذي ٌزخر بالعمارة اإلسالمٌة األثرٌة كجامع 

العالٌة التً تشق عنان السماء المإٌد الذي ٌشهر بمئذنته المملوكٌة الطراز وباب زوٌلة كما ٌزخر بالقباب الدائرٌة والمآذن 

 (4)فً سمو وصعود لتختلط معها أصوات المتعبدٌن  والمبتهلٌن."

فكان لنشؤة الفنان وسط أزقة القاهرة العتٌقة أثٌر كبٌٌر على بناء شخصٌته وتشكٌل رإٌته وفلسفته التشكٌلٌة حٌث ترسخت 

المركبة ذات الثنائٌات المتضادة بٌن األشكال الفاتحة فً وجدانه العناصر اإلسالمٌة من عناصر معمارٌة وحدات زخرفٌه 

 والقاتمة كذلك النوافذ الخشبٌة وفنون األربٌسك.

" ٌقول الفنان عوض الشٌمً أنه ُبهر بفترة حكم الممالٌك لمصر وكان دائم التفكٌر فً من سكنوا تلك المنازل والقصور 

وأسلحتهم، ووجد متعته فً العمل من خالؾ استلهام عناصرها وكانوا ٌسٌروا فً دروبها وشوارعها بمالبسهم المزخرفة 

 (5)المختلفة التً ٌعتبرها من أهم فترات التارٌخ المصري والذي ترك إرثاً تقنٌاً هائالً على المستوى المعماري والفنً." 

ات ورموز العصر نجد فً أعمال الفنان عوض الشٌمً رإٌة فلسفٌة متفردة وعمٌقة لٌس فقط لمجرد االستفادة من مفرد

اإلسالمً فقط إنما عودة بالة الزمن قادة حنٌنه للعصر المملوكً وٌؤخذ الملقً فً رحلة مملئوه باألحاسٌس نحو حاالت ال 

 شعورٌة ومعاٌشة لخبرات نفسٌة من نسج خٌاله الخصب للزمن القدٌم أشبه ما ٌكون بقصص ألؾ لٌلة ولٌلة.

                                                           
(


م، تخرج فً كلٍح الفٌىى الجوٍلح تالقاهرج ثن عٍي هعٍذاً تقسن الجرافٍك وتذرج فً 6491(عىض الشٍوً : فٌاى هصري هعاصر ولذ تالقاهرج عام 

 الجرافٍك، وله العذٌذ هي االسهاهاخ فً الحركح التشكٍلٍح فً هصر والىطي العرتً.الوٌاصة حتى عٍي أستاراً ورئٍساً لقسن 
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ها بتجاوز كل حواجز الوسائط الطباعٌة والصٌاؼات التشكٌلٌة ما بٌن طباعة ؼائرة لقد مر الشٌمً بعدة مراحل فنٌة قام فٌ

على معدن ورسم باأللوان المائٌة وصوالً إلى الوسائط الرقمٌة ، حتى على مستوى الموضوع، وبالرؼم من اختالفها من 

من نفس المصدر الذي تشبع به وهو  ناحٌة الشكل والمعالجات التشكٌلٌة والصٌاؼات أستمر الفنان من استلهامه ألعماله

 .الفن اإلسالمً وباألخص عصر الممالٌك الذي طالما حلم به منذ نعومة أظافره

بدأت إرهاصات ظهور رإٌته الفلسفٌة الجدٌدة تتجه نحو االستلهام من الفن اإلسالمً لٌكون باكورة أعماله بعد تخرجه 

ٌذ مجموعة الجواري بطرٌقة الطباعة الؽائرة، وفٌها بدت تظهر فً األفق بعدة سنوات من كلٌة الفنون الجمٌلة حٌث قام بتنف

أفكاره وحنٌنه إلى الماضً والتً حفلت أعمال هذه المجموعة باألشكال المجردة  داخل عناصر هندسٌة مثل العمل 

دائري التً ؼلبت  ( وهً طباعة ؼائرة على معدن الزنك، فقد نفذ الفنان هذا العمل فً تصمٌم0المسمى )الجارٌة( شكل)

على طبٌعته التجرٌدٌة الهندسٌة فكان محور الموضوع هو الجارٌة التً ظهرت  فً تشخٌص تعبٌري ممٌز وكؤنها تسبح 

وتتماٌل داخل شكل المربع الصارم وكؤنها جارٌة تخضع 

  لقوانٌن صارمة وحبٌسة منزل الوالً.

 -طباعة بارزة على معدن –الجارٌة   -(عوض الشٌمً 1شكل)

1977
(6)

 

وفً مرحلة أخرى أعاد الفنان عوض الشٌمً العمل فً 

مجموعة الجواري ولكن برإٌة مختلفة فجاء فٌها 

بشحنات قوٌة وأحاسٌس أكثر تدفقاً داخل إطار دائري فً 

تصمٌمات ثابتة وراسخة ناسجاً حواراً بٌن األشكال 

الهندسٌة الممثلة فً مفردات الفن اإلسالمً وبٌن ثناٌا 

اأٌلقمشة وزخارفها والتً تعبر عن وجود كٌاٍن ما بداخلها 

 ولكنها ُمثلت بطرٌقة ؼٌر مباشره.

( 0ومن أعمال تلك المرحلة  العمل المسمى )الجارٌة 

( نجد فٌها رسوم مستوحاة من العصر المملوكً والتً صور 1والمنفذة بطرٌقة الحفر الؽائر على معدن الزنك شكل)

المزخرفة والعمائم بال رإوس ورؼم ذلك حٌنما تنظر لتلك الشخوص ٌمكنك أن تستدل على شخوصاً ترتدي المالبس 

 وضع واتجاه الوجه فً تشخٌص تعبٌري فرٌد ومتمٌز.

( المنفذ بطرٌقة الطباعة الؽائرة، فنجد الفنان قد ترك الخٌال مشدوداً 2وفً عمل آخر من نفس مجموعة الجواري شكل)

ألرٌكة فً حالة رومانسٌه منتظره سٌدها فً سكٌنة، ونالحظ على مالبسها الجاذبٌة وقد لشخص الجارٌة الجالسة على ا

أحاطها الفنان بعقود وحلى تحمل فٌها عبق الماضً الثري ، ونجد أن الفنان كعادته فً هذه المجوعة قد أخفى رأسها التً 

 تحمل العمامة مع إبراز النافذة والمفردات الزخرفٌة اإلسالمٌة. 

حلة أخرى أعاد الفنان عوض الشٌمً العمل فً مجموعة الجواري ولكن برإٌة مختلفة فجاء فٌها بشحنات قوٌة وفً مر

وأحاسٌس أكثر تدفقاً داخل إطار دائري فً تصمٌمات ثابتة وراسخة ناسجاً حواراً بٌن األشكال الهندسٌة الممثلة فً 

ً تعبر عن وجود كٌاٍن ما بداخلها ولكنها ُمثلت بطرٌقة ؼٌر مفردات الفن اإلسالمً وبٌن ثناٌا اأٌلقمشة وزخارفها والت

 مباشره.
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( نجد فٌها 1( والمنفذة بطرٌقة الحفر الؽائر على معدن الزنك شكل)0ومن أعمال تلك المرحلة  العمل المسمى )الجارٌة 

رإوس ورؼم ذلك رسوم مستوحاة من العصر المملوكً والتً صور شخوصاً ترتدي المالبس المزخرفة والعمائم بال 

 حٌنما تنظر لتلك الشخوص ٌمكنك أن تستدل على وضع واتجاه الوجه فً تشخٌص تعبٌري فرٌد ومتمٌز.

( المنفذ بطرٌقة الطباعة الؽائرة، فنجد الفنان قد ترك الخٌال مشدوداً 2وفً عمل آخر من نفس مجموعة الجواري شكل)

ه منتظره سٌدها فً سكٌنة، ونالحظ على مالبسها الجاذبٌة وقد لشخص الجارٌة الجالسة على األرٌكة فً حالة رومانسٌ

أحاطها الفنان بعقود وحلى تحمل فٌها عبق الماضً الثري ، ونجد أن الفنان كعادته فً هذه المجوعة قد أخفى رأسها التً 

 تحمل العمامة مع إبراز النافذة والمفردات الزخرفٌة اإلسالمٌة. 

 
1988 -سم  66×66 -طباعة بارزة على معدن –ة الجارٌ  -(عوض الشٌمً 2شكل)

7
 

 
1988 -سم  60×60طباعة بارزة على معدن  –الجارٌة   -(عوض الشٌمً 3شكل)

8
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( نرى أن الفنان قد نفذ 3ومن نفس المجموعة ولكن فً عمل أخر المنفذ بطرٌقة الطباعة الؽائرة على معدن الزنك شكل)

بدون حبر، لقد مزج الفنان بٌن العناصر عضوٌة الشكل مع عناصر أخرى جزء من العمل بطرٌقة الطباعة البارزة 

أستمدها الفنان من وحً العناصر الزخرفٌة اإلسالمٌة النباتٌة فً تؤلؾ فرٌد بٌن المطبوع بدون حبر والمطبوع بواسطة 

نافذة المصنوعة من الحبر األسود والذي ٌظهر فٌه عناصر أخرى من مفردات العمارة اإلسالمٌة  والتً تمثلت فً ال

 األربٌسك، كما وضع الجارٌة بؤزٌائها جالسة فً حالة تعبٌرٌة متفردة.

 
1988 -سم  66×66 -طباعة بارزة على معدن –الجارٌة   -(عوض الشٌمً 4شكل)

9
 

 استعادة المحارب المملوكً فً أعمال الفنان عوض الشٌمً: -3-1

المحارب والفارس العربً والتً مثلت فتره من أهم الحقب فً تارٌخ أما فً المرحلة التالٌة للفنان فهً التً مجد فٌها 

مصر اإلسالمً والتً كانت ؼزٌرة باألحداث الهامة والمتعاقبة وسطر األمراء وقتها مالحم عدٌدة وصوراً للمجد من 

لتلك المالحم  خالل االنتصار فً الحروب والمعارك التً شهدتها مصر فً هذا الوقت، مما ال شك فٌه أن تتبع الفنان

واألمجاد قد ألهمه ووجد فً هذه الموضوع مساحة هائلة ومثالٌه لتفرٌػ شحنات قد ملئت وجدانه وحان الوقت للتعبٌر عن 

رؼبته فً تحقٌق الحلم العربً واستعادة العرب والمسلمٌن لهٌبتهم وسٌطرتهم مثلما كان فً الماضً فكؤنه وجد ضالته فً 

 مٌت " تمجٌد المحارب القدٌم".أعمال هذه المجموعة التً س

(،  المنفذة بطرٌقة الحفر الحمضً على معدن ومطبوعة 1ومن أعمال هذه المرحلة لوحة )تمجٌد المحارب القدٌم 

( نجد فٌها أن الفنان قد رمز لشخصٌة المحارب وهو البطل فً العمل من خالل المالبس المزخرفة التً 5باأللوان، شكل)
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الٌك، "كما ركز الفنان على األسلحة التً ٌحملها شخصٌة البطل من خناجر وسٌوؾ ومسدسات أستوحها من العصر المم

وما علٌها من زخارؾ رائعة، أما الخلفٌة فكانت ؼاٌة فً الجمال حٌث مكن الفنان وحدات من الزخارؾ اإلسالمٌة داخل 

ل فؤصبح ما هو منها ظاهر وما هو ٌختفً األشكال الهندسٌة مثل الدائرة والخطوط الرئٌسٌة العرٌضة مستفٌدا من الظال

 (10)فً تلك الظالل. " 

 

1991 -طباعة بارزة  ملونة على معدن –تمجٌد المحارب   -(عوض الشٌمً 5شكل)
11

 

( 6وفً عمل أخر من مجموعة تمجٌد المحارب القدٌم، شكل)

والمنفذة بطرٌقة الحفر الحمضً ، نجد أن الفنان قد جسد شخصٌة 

رأس فً منتصؾ دائرة ؼٌر مكتملة والتً قامت المحارب بدون 

بدورها بوظٌفتٌن األولى كونها شكل دائري والتً تمثل االستمرارٌة 

والالنهاٌة والوظٌفة الثانٌة والمتمثلة فً شكل الدرع وهو أحد الرموز 

 العسكرٌة الهامة فً هذا العصر.

 

 

 

 1991 -طباعة بارزة على معدن –تمجٌد المحارب   -(عوض الشٌمً 6شكل)

12
 

 

 العمارة اإلسالمٌة كمفردة بصرٌة فً أعمال الفنان عوض الشٌمً:  -3-1

، وجاءت 1996عمالً مطبوعاً قام الفنان بتنفٌذها عام  88وفً مجموعة أخرى والمسمى ) نوافذ شرقٌة ( والممثلة فً 

أعمال هذه المجموعة كحالة متكاملة وشدٌدة الداللة على أن الرإٌة الفلسفٌة للفنان عوض الشٌمً مبنٌة فً األساس على 

لمرة جاءت أعمال هذه المجموعة بصٌاؼة مؽاٌرة عن التجارب السابقة الموروث الثقافً المصري اإلسالمً ولكن هذه ا
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( نجد أن الحضور 7( والمنفذ بطرٌقة الحفر الؽائر على معدن الزنك شكل)1له، ففً العمل المسمى )نوافذ شرقٌة 

النفرج البصري فً هذا العمل لجدران عتٌقة تظهر وسط كثافات ظلٌه بٌن الرنٌن الصدح إلشراقات الضوء كمعادل 

النوافذ الذي انتهى بؤسلوب المقابلة بٌن تدرٌجات الظل والنور فً تضاد عالً فجاءت النوافذ فً أعلى العمل المطبوع 

 بدون حبر ناصعة البٌاض فً حضور كبٌر للطراز المعماري اإلسالمً.

 
 1996  -طباعة بارزة على معدن –نوافذ شرقٌة  -(عوض الشٌمً 7شكل)

13
 

 

تعتبر العمامة واحدة من أهم المفردات التراثٌة فً األزٌاء المصرٌة منذ العصر اإلسالمً ، وارتبطت ارتباطاً وثٌقاً 

م، وهً مجموعة 1996بالهوٌة فً مصر منذ العصر اإلسالمً. فمن خالل مجموعة العمائم التً أنتجها الفنان عام 

الشٌمً ٌإكد على رإٌته الفلسفٌة للموروث الثقافً فً أعماله والتً ُرسمت باأللوان المائٌة نجد  فٌها أن الفنان عوض 

ترتكز فً األساس على التراث اإلسالمٌة والهوٌة فركز فً هذه المجموعة على العمامة كعنصر رمزي ٌحمل داللة 

شكٌلً للعمل فؤقام ( نجد أن الفنان ركز على العمامة فً البناء الت8عرقٌة وتراثٌة ، ففً أحد أعمال هذه المجموعة شكل)

تكوٌن راسً فً فضاء لونً مكون من مجموعة أقمشة ملونه تعلوها قبعة حمراء كما نالحظ  اللون الذهبً فً الثلث 
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السفلً فً من خلفٌة العمل ربما تعود أٌضاً لداللة تراثٌة أخرى كاإلكسسوارات الذهبٌة التً كان ٌتزٌن بها بعض األثرٌاء 

 وقتها.

 
1996  -ألوان مائٌة –العمائم   -مً (عوض الش8ٌشكل)

14
 

 مجموعة شهرزاد بٌن حداثة التقنٌة والحكاٌات التراثٌة : -3-1

مما ال شك فٌه أن حكاٌة شهرزاد وشهرٌار ألهمت العدٌد من الفنانٌن على مر العصور التً اعتبرت شهرزاد أٌقونة من 

أٌقونات التراث اإلسالمً فجاءت حكاٌتها ضمن مجموعة من القصص التً وردت من آسٌا باإلضافة إلى العدٌد من 

ة خالل العصر اإلسالمً الذهبً، لقد ألهمت شهرزاد الفنان الحكاٌات الشعبٌة التً ٌجمعت وترجمت إلى اللؽة العربٌ

عوض الشٌمً بذكائها وجمالها األخاذ لكً تلعب دور البطولة من جدٌد ولكن هذه المرة فً عالم الشٌمً الملًء بالرموز 

ن الرسم والدالالت التراثٌة ففً مجموعة شهرزاد نجد أن الفنان عوض الشٌمً دخل هذه المؽامرة بؤدوات مختلفة ع

( نجد أن الفنان قد أحدث عالقة متجانسة بٌن 1والحفر فكان قلمه ورٌشته من خالل التقنٌات الرقمٌة ففً العمل ) شهرزاد 

العناصر الهندسٌة وبٌن البطلة )شهرزاد ( فً حوار ٌتسم بالؽموض رؼم أن الفنان عوض الشٌمً قد كشؾ لنا عن وجه 

ل أنه قد ربط التراث القدٌم بالحداثة فنجد مجموعة من الشرائط التً تمر أمام وجهها البطل فً أعماله ، ونرى فً هذا العم

 ( 9تتصل بها وكؤن الفنان ٌقول هذه شهرزاد العصر الحدٌث. شكل )
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 2003 -طباعة رقمٌة –شهرزاد   -(عوض الشٌمً 9شكل) 

15
 

 :  ()الرؤٌة الفلسفٌة للموروث الثقافً عند الفنان صالح عبد المعطً -4

ٌعتبر الفنان صالح عبد المعطً من أكثر الفنانٌن المصرٌٌن المتؤثرٌن بثقافة مجتمعاتهم، حٌث أنه من موالٌد األقصر فً 

جنوب مصر والتً تتمتع بوجود ثلثً آثار العالم والتً كانت عاصمة مصر القدٌمة وعاصمة الفن على مدار أكثر من 

 ثالثة أالؾ عام.

لتً نشؤ فٌها الفنان ونهل من حضارتها ال تمتاز فقط بانتشار فنون حضارتها المصرٌة مما الشك فٌه مدٌنة األقصر ا

القدٌمة فً أروقتها فقط بل للحضارة اإلسالمٌة وباألخص االتجاه الصوفً أٌضاً باعاً كبٌراً فهً مقصد للمتصوفٌن من كل 

 أنحاء العالم فشكل جزءاً كبٌراً من الموروث الثقافً فً المدٌنة.

تجربة الفنٌة للفنان صالح عبد المعطً تؤثرت بالموروث الثقافً للمجتمع فً مدٌنة األقصر، وعند التعمق فً جوانبها إن ال

الفلسفٌة الثقافٌة ترى ما ٌقصده الفنان عند صٌاؼة أعماله فكل ما قصده فً أعماله كان وراءه فً األساس مإثرات بٌئٌة 

دما نبحث فً أعمال الفنان نجد العدٌد من البراهٌن التً تإكد صحة فرض الباحث وثقافٌة التً أنتج من خاللها أعماله، فعن

 ولعل أهمها هً:

"نسب الفنان صالح عبد المعطً إلً عائلة العارؾ باهلل الشٌخ أبو الحجاج األقصري، ولعل هذه هً نقطة بداٌة  أوالً :

 تكونت فٌها ثقافته وتعلقه بآل البٌت وبؤولٌاء هللا الصالحٌن ومكانتهم .

                                                           
 


عٍي  الفٌاى صالح عثذ الوعطً: فٌاى تشكٍلً ، أستار تقسن الجرافٍك والعوٍذ ألسثق وهؤسس كلٍح الفٌىى الجوٍلح األقصر، تذرج فً الوٌاصة حتى 

 العذٌذ هي اإلسهاهاخ فً الفٌىى التشكٍلٍح هحلٍاً ودولٍاً.ًائثاً لرئٍس جاهعح جٌىب الىادي، له 
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وتقالٌد لها خصوصٌة  حضور االحتفال السنوي لذكرى مولد الشٌخ أبو الحجاج األقصري والتً تحتوي على عادات ثانٌاً:

تتشابه مع عادات وموروثات احتفال المصرٌٌن القدماء بإلله آمون فٌخرج الناس إلى ساحة أبو الحجاج المالصقة لمعبد 

األقصر، وٌخرجون منها لٌجوبوا شوارع األقصر فً موكب عظٌم ٌذكرون هللا ٌنشدون األناشٌد الدٌنٌة ومنهم من ٌمتطً 

بٌت مؽطاة باألقمشة الملونة باألخضر واألحمر، كل هذه المشاهد زادت أٌضاً من تعلقه بالصوفٌة الجٌاد وتحمل جمالهم توا

 وطقوسها وتقالٌدها، فكان لها عظٌم األثر على بناء شخصٌة الفنان.

 نشؤته فً رحاب معبد األقصر الذي ٌحتضن فً كنفه معبد، وكنٌسة، ومسجد، فالمعبد كان لقدماء المصرٌٌن أقٌم ثالثاً:

لعبادة آمون رع، والكنٌسة أنشؤتها القدٌسة ترٌزا أثناء حكم الرومان لمصر فكان المسٌحٌون األوائل ٌعبدون فٌها هللا 

وٌختبئون بها تجنباً لبطش الروم، والمسجد ٌرجع لجد الفنان العارؾ باهلل الشٌخ أبو الحجاج األقصري، فوسط هذا الزخم 

تجربة الفنان صالح عبد المعطً مشحونة بكل هذا الكم من الموروثات الثقافٌة  بٌن الحضارات والدٌانات الثالثة خرجت

 الحسٌة والمادٌة.

الحكاٌات الشعبٌة والقصص الخٌالٌة التً سمعها من أجداده و األساطٌر التً رأها على جدران معبدي األقصر  رابعاً:

 (16)والكرنك." 

المعطً أستقى من المورثات الثقافٌة لمصر من منبعها وهً  ومن خالل كل ما سبق ذكره ٌتضح أن الفنان صالح عبد

مدٌنة األقصر، فتؤثر بمشاهد االحتفاالت والتقالٌد الصوفٌة وكذلك الحكاٌات الشعبٌة ومشاهدته بشكل ٌومً اآلثار المصرٌة 

الفنان وعلٌها ظهرت  القدٌمة وبهذا الكم الهائل من المشاهدات وسماع الرواٌات فكان لها الدور األكبر فً بناء شخصٌة

فلسفته الثقافٌة على تجربته الفنٌة التً خضعت تحت تؤثٌرها والتً حركت وجدانه ومشاعره لٌنتج أعماالً  فً صٌاؼات 

فنٌة تحمل رموزاً ومفردات فً مضمونها رإٌة فنٌة شدٌدة الصلة بالهوٌة الثقافٌة والبصرٌة الممتدة عبر تارٌخ مدٌنته 

 الثقافً المصري شكل من خاللها أعماله تواصل فٌها بٌن الماضً والحاضر.  وبٌئة منشئه. الموروث

 الرمزٌة فً أعمال الفنان صالح عبد المعطً: -3-1

تعتبر الُمتٌفات ورموز الكتابة المصرٌة القدٌمة كذلك العنصر المعماري المصري القدٌم هً المفردات التشكٌلٌة األساسٌة 

المعطً فً أعماله المرسومة والمطبوعة باإلضافة للمعالجات والحلول التصمٌمٌة التً ٌعتمد علٌها الفنان صالح عبد 

المحكمه ، والتً تتسم بالتجرٌدٌة الهندسٌة ففً العمل المسمى )الجعران( وهو عمل فنً مطبوع بطرٌقة السلك سكرٌن 

مثل قرص الشمس رمز ( نرى أن المثلث الذي ٌمثل الهرم وهو عنصر معماري مصري ٌقطع الدائرة التً ت11شكل)

الخٌر والعطاء واإلله األوحد فً عصر إخناتون ، ٌتوسطها الجعران الذي ٌرمز للخٌر عند المصرٌٌن القدماء، كما نجد 

امرأتان فً وضع جلوس تعطً كل منهما ظهرها لألخرى جسدهما الفنان فً وضع جانبً مجرد من التفاصٌل، ٌشبه 

وعلى الخط األفقً قام الفنان بوضع مجموعة من النخٌل مجرده تشبه الفن وضع الجلوس فً الفن المصري القدٌم، 

 الشعبً المصري، وكذلك مجموع من الشخوص فً الجزء السفلً من العمل.
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 1991 -طباعة سلك سكرٌن  -سم 60x40 –الجعران   -(صالح عبد المعطً 10شكل)

17
 

 

 للفنان صالح عبد المعطً :عقٌدة التوحٌد فً الموروث المصري القدٌم كمصدر الهام   -3-2

كان الفنان دائماً منشؽالً بفكرة التوحٌد والدولة التً أقامها اخناتون فً تل العمارنة بشمال صعٌد مصر ومن خالل هذا 

الموضوع أنطلق الفنان صالح عبد المعطً برٌشته وأنتج مجموعة حدوتة مصرٌة المستوحاة من الحضارة المصرٌة 

( فنجد فٌها أن الفنان قد وضع رأس إخناتون فً منتصؾ العمل ، داخل بناء 11م ، شكل)1991ام القدٌمة، والتً نفذها ع

تشكٌلً ؼلب علٌه العمارة المصرٌة القدٌمة، كما ظهر فً العمل أٌضاً بعض الشخوص والتً ٌقصد بها بنات إخناتون 

لقدٌمة التً بدت مطموسة بعض الشًء فً ٌتضرعن لإلله طالبٌن منه الخٌر، كما نالحظ ظهور رموز الكتابة المصرٌة ا

 الدرجات الظلٌة القاتمة.

( قام الفنان بتنفٌذها من خالل وسائط 18م ولكنها حالة مختلفة، شكل)8112وفً العمل )حدوتة مصرٌة ( المنفذة عام 

الؽروب،  مختلطة، قد أحدث طفرة بصرٌة بظهور اللون األحمر فً العمل كان له حضور قوي ٌشبه مرحلة الشفق عند

 كما نالحظ هنا اهتمام الفنان بقرص الشمس بما تحمله من رمزٌة فً الفن المصري القدٌم.
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الحالة  -سم  69x40 –اخناتون   -(صالح عبد المعطً 11شكل)

1991-طباعة سلك سكرٌن  -األولى
18

 

 

وسائط  –الحالة الثانٌة  –اخناتون   -(صالح عبد المعطً 12شكل)

2003 -مختلطة
19

 

 
 

 الفن الشعبً كمفردة بصرٌة فً أعمال الفنان صالح عبد المعطً: -3-3

 

لقد مزج الفنان صالح عبد المعطً فً بعض أعماله بٌن عناصر 

المثال فً الفن الشعبً ومفرداته التشكٌلٌة الممٌزة فعلى سبٌل 

( وهو عمل مرسوم بسن الرٌشة، جاء 1العمل المسمى )تكوٌن

التكوٌن فً نسق راسً ٌتمٌز بالحضور المعماري الهندسً ، 

فسادت الخطوط المستقٌمة والدوائر على البناء الشكلً للعمل، 

وعلى المستوى الرمزي نجد أن الفنان استعان برموز من الفن 

لثات التً شكلت حضور قوي الشعبً مثل الدٌك والعٌن والمث

 (12رؼم وجودها فً الخلفٌة مع تباٌن لونً منخفض، شكل)

                                                           
18

 http://www.fineart.gov.eg/Arb/CV/Works.asp?IDS=172, 1/10/2018 
19

 169الورجع الساتق، ص  ،هحوذ، أٌوي قذري 

 

رسم سم  60x50 – 1تكوٌن   -(صالح عبد المعطً 13شكل)

م 1989-سن رٌشة وأقالم تحبٌر
20
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وفً عمل آخر ٌظهر تمسك الفنان بمفردات الفن الشعبً 

(وهو من نفس المجموعة والمنفذه 8ورموزه العمل)تكوٌن

( ففً هذا العمل نجد 11بطرٌقة الرسم بسن الرٌشة، شكل)

الت مولد الشٌخ أبو الحجاج أن الفنان قد جسد معاٌشته الحتفا

األقصري فً هذا العمل فنجد من ما ٌرمز لتقالٌد هذا الحدث 

مثل الحصان الذي وضع فً خلفٌة العمل وكؤنه ٌرقص على 

أنؽام المزمار وقرع الطبول كذلك عروسة المولد وهً أحد 

المفردات البصرٌة التً ال نرها إال فً مثل هذه االحتفاالت، 

أسفل العمل تظهر وكؤنها ٌتماٌلون  كذلك نرى شخوص فً

فً حلقة ذكر هللا، أخٌراً نالحظ فً شرٌط بالخلفٌة مجموعة 

من الدالالت التً تإكد على مضمون العمل ورإٌة الفنان 

فنجد الطائر وأناس فً جلسة ذكر والعرٌس والعروس، كل 

هذه الدالالت الرمزٌة تبٌن للباحث أثر الرإٌة الفلسفٌة 

 ً عند الفنان صالح عبد المعطً. للموروث الثقاف

 

 

المتلقً بمفردات ورموز مبتكرة كما أن الرسم الجرافٌكً ٌعتبر لؽة لها بالؼتها وتؤوٌالتها، وفً أعمال الفنان صالح عبد 

القٌمة الخطٌة وطرٌقة استخدامه لها وٌإكدها بخٌاله الخصب من خالل تحوٌر أشكال المعطً  نرى فً أعماله المرسومة 

( وهو عمل 15رمزٌة لموروثات بٌئته مدركاً ووعٌاً لداللتها ورمزٌتها، وكذلك قٌمتها التشكٌلٌة ، فإذا نظرنا إلى الشكل )

، نرى فً هذا (22)م وبٌن الحداثة "مرسوم بسن رٌشة سوؾ نجد تكوٌن بصري ٌجمع فٌه الفنان بٌن موروث مجتمعاته

العمل أٌضاً شخصٌن أظهر كالً منهما لألخر، وٌجلسان على بناء تشكٌلً ٌذكرنا بالعمارة المصرٌة القدٌمة، وفً األسفل 

مفتاحان حٌاة رمزاً مصرٌاً خالصاً وممثل فً التراث القدٌم وفً الٌسار نجد خطوطاً مائلة وتركٌبات هندسٌة والتً مثلت 

 اثة .الحد

( وهو عمل مرسوم بسن الرٌشة نجد فٌه أن الموروث الحضاري قد حضر بقوة وأفاض برمزٌته على 16أما فً الشكل)

الفنان من خالل مفرداته التشكٌلٌة ذات الطابع المصري القدٌم ، فالدائرة ترمز لقرص الشمس والخطوط الدائرٌة من 

شكل الجعران وهو رمز الخٌر فً الحضارة المصرٌة القدٌمة كذلك  حولها ترمز لألبدٌة والالنهاٌة وٌعلوا قرص الشمس

أكد الفنان على التعبٌر الجسدي للشخوص والذي ٌذكرنا بالتجرٌد التعبٌري فً الفن المصري القدٌم كما نرى فً األسفل 

أسفل داخل درجات العدٌد من الرموز  منها ثعبان الكبرى المقدس عند قدماء المصرٌٌن وزهرة اللوتس التً تتدلى من 

ظلٌة قاتمة ، كل هذه المفردات والزخارؾ نابعة من تؤثر الفنان صالح عبد المعطً ببٌئته الصعٌدٌة وما تحمله من 

 موروث حضاري عرٌض. 

                                                           
 

 

رسم سن رٌشة وأقالم  -سم 60x50 –تكوٌن    -(صالح عبد المعطً 14شكل)

م 1990 -تحبٌر
21 
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رسم -سم  60x50  – 2تكوٌن   -(صالح عبد المعطً 16شكل)
م 1999-سن رٌشة وأقالم تحبٌر

23
 

 

 60x40  – 2تكوٌن   -(صالح عبد المعطً 15شكل) 
م 2003-رسم سن رٌشة وأقالم تحبٌرسم 

24
 

 

( وهو عمل مطبوع بطرٌقة الحفر الحمضً ، نجد أن الفنان صالح عبد المعطً قد مزج بٌن 17وفً عمل أخر شكل )

فً  تقنٌات الحفر الحمضً من قالفونٌة ومربلٌنج الخ و الخطوط المكونة لعناصر تصمٌمه الُمحَكم فقد وضع كتلة مجردة

وسط العمل ترمز إلى المومٌاء الملكٌة من فوقها الدائرة  بها مربلٌنج توحً بالحركة الدائمة وكذلك ترمز لألبدٌة كما نجد 

( وهو 18عناصر أخر كا الثعبان وزهرة اللوتس التً تزٌنت بها المعابد والمقابر المصرٌة القدٌمة ، وفً عمل أخر شكل)

رة وقد ظهر فٌها جلٌاً رأس تشبه رأس إخناتون وسط خطوط متنوعة وتقنٌات حفر عمل مطبوع بطرٌقة الطباعة الؽائ

 مختلفة ومتعددة المالمس تباٌنات ظلٌه قوٌة.

ومن هنا ٌمكن القول أن نتاج أعمال الفنان صالح عبد المعطً جاء نتاج تؤثره بالبٌئة األقصرٌة التً تشبع بصورها والتً  

أختزنها طوال مراحل حٌاته منذ نعومة أظافره فؤفاض بها وأضاؾ علٌها بحلوله البصرٌة معالجاته الجرافٌكٌة الُمحَكمه 

 التقنٌة التً عالج بها مسطحات الرسم أو الطباعة. سواء على مستوى التصمٌم أو على مستوى
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 النتائج والتوصٌات :

 أوالً النتائج:

 البحث استنتج الباحث :من خالل هذا 

 ٌعتبر الموروث الثقافً له أثر كبٌر على بنٌة شخصٌة الفنان التشكٌلً مما ٌإثر على الرإٌة الفلسفٌة للفنان التشكٌلً. .1

إن الفنان عوض الشٌمً تؤثر بمفردات الموروث الثقافً للحضارة اإلسالمٌة من خالل المشاهدات الٌومٌة للعمارة  .8

 الشعبٌة كذلك ولعه بعصر الممالٌك.اإلسالمٌة  والحكاٌات 

إن الفنان صالح عبد المعطً أنتج أعماله وفقاً للمعطٌات الثقافٌة فً مدٌنة األقصر فكانت الرإٌة الفلسفٌة للموروث  .2

 الثقافً المستلهمة من الفنون المصرٌة للحضارة الفرعونٌة واإلسالمٌة هً األساس فً اختٌار أعماله ومفرداته الخاصة.

نان عوض الشٌمً و الفنان صالح عبد المعطً قد ساهما بشكل كبٌر فً الحفاظ على الهوٌة البصرٌة فً أعمالهم إن الف .1

 الجرافٌكً،فساهمت أعمالهما فً تؤجٌج المشاعر الوطنٌة  وكذلك كانت خٌر سفٌر لمصر.

 ثانٌاً التوصٌات: 

 من خالل هذه الدراسة ٌوصً الباحث باالتً:

 الموروث الثقافً المصري فً المدارس والجامعات حفاظاً على الهوٌة البصرٌة لمصر.االهتمام بتدرٌس  .1

 إقامة معارض متجولة فً بلدان مصر وذلك للتعرٌؾ بؤهمٌة الفن فً الحفاظ على التراث و الهوٌة الوطنٌة. .8

 عبد المعطً.إعداد وطباعة كتب على نفقة الدولة لنشر مجموعات أعمال الفنان عوض الشٌمً و الفنان صالح  .2

 تحفٌز الشباب على االهتمام بالهوٌة البصرٌة و التراث المصري. .1

 إنشاء أكادٌمٌة بحثٌة لدراسة التراث المصري بما ٌحتوٌه من عمق تارٌخً وبصري  ٌمتد آلالؾ السنٌن. .5

                                                           
 

 

طباعة –سم  30x22  – 4تكوٌن   -(صالح عبد المعطً 16شكل)

م 2002-غائرة
25

 

 

 30x22   – 3تكوٌن   -(صالح عبد المعطً 17شكل) 

م 2003-طباعة غائرة –سم 
26
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2001. 
وراه ، كلٌة الفنون الجمٌلة، ، رسالة دكتالبٌئة وأثرها على بنٌة الشخصٌة لفنانً الجرافٌك"محمد صالح الدٌن، أكرم، "( 2)

 88م،ص8118جامعة المنٌا 

(3) Mohmed Salah eldein, Akram, Albiaa wa athroha ala benyet alshakhsia le fanany al 

graphic, dektorah, koliet al fenon al gamila, gamiet al minia , 2012. 
 بتصرؾ. 288م، ص 1985العامة للكتاب، القاهرة،"، الهٌئة فن الجرافٌك المصريأحمد، فتحً، " (1)

(4) Ahmed, Fathy: Fan elgraphic elmasri,el haya elaama lelketab, Alkahera, 1985, p223 
 www.alittihad.ae 6/10/2018جرٌدة اإلتحاد:  (5)

(5) Garedit el elittihad, www.alittihad.ae 6/10/2018 
، دار جلٌس الزمان بٌئة المصرٌة وأثرها على إبداعات فنانً الجرافٌك المعاصرٌن""العلً، محمد عباس محمد،  (6)

 811، ص 8111للنشر والتوزٌع، األردن ، 

(6) Ali, Mohmed Abbas Mohmed: Elbeaa al masria  wa athroha alla ebdaat fanany 

algraphic al moasreen, dar gales alzaman, amman, 2011,p 210 
(7)
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gamete ganob al wadi., 2015, p 19 
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 http://www.fineart.gov.eg/Arb/CV/Works.asp?IDS=172, 1/10/2018 
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" ، المإتمر الدولً األول للفن وخدمة المجتمع، جرافٌكٌون صعٌد مصر وتؤثرهم بمجتمعاتهممحمد، أٌمن قدري ، " (18)

 615م ، ص 8115كلٌة الفنون الجمٌلة ، جامعة جنوب الوادي، 

(18) Mohmed, Ayman Kadry: Graphicoin saaid misr wa taathorahom bemogtamaatehm, el 

moaatamr aldawly alawal lefnon elgraphic wa khedmet almogtama,kolit al fenon al gamela 

gamete ganob al wadi., 2015, P615 
 611محمد، أٌمن قدري، المرجع السابق، ص  (19)

(
19) Mohmed, Ayman Kadry: opposite,p 615

 

 (20)
 http://www.fineart.gov.eg/Arb/CV/Works.asp?IDS=172, 1/10/2018 

(21)
 http://www.fineart.gov.eg/Arb/CV/Works.asp?IDS=172, 1/10/2018 

 ، بتصرؾ612محمد، أٌمن قدري، المرجع السابق، ص  ( 88)

(22) Mohmed, Ayman Kadry: opposite, p 613 

 615السابق، ص محمد، أٌمن قدري، المرجع  (82)

(23) Mohmed, Ayman Kadry: opposite,p 615 

 617محمد، أٌمن قدري، المرجع السابق، ص  (81)

(24) Mohmed, Ayman Kadry: opposite, p 617 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


