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 الدورة العادية

دور  

 اإبداع والطبيعة

كانれ هذه الطبيعة هي بيئة الفنان ذاتها أュ المناخ العاュ أ، سواء لمبدعينلأحد الروافد المهمة  الطبيعةتعد 
والبيئة، با شポ، تختلف من مكان إلى مكان، ومن زمن إلى . الذي يتنفس فيه المبدع ويستلهュ منه مصادر عمله

ومنذ فجر التاريخ، أن يترجュ البيئة أو الطبيعة المحيطة به ترجماれ  زمن، ولقد استطاع المبدع، وخاصة الفنان،
 .متعددة تتفق مع فلسفته وعقيدته

ومن . عملية التكوين اأولي أي عمل فني، ذلポ أن بيئة الفنان توحي له باإلهاュ جدا فيالطبيعة مهمة إن 
 تحليل عناصرهاا كما هي، أو عبر هنا تعددれ أساليゆ اإبداع في استلهاュ الطبيعة، إما بتسجيلها حرفي

الطبيعة إلى لوحته كما هي، فذلポ يعني أنه لュ  نقل الفنان فإذا. مضامينها، ما ظهر منها وما لュ يظهر واستكشاف
وأنه ا يستطيع التعبير عن مواقف أو فلسفة خاصة به، وأن إبداعه ا يتجاوز مرحلة التقليد التي  ،يضف جديدا

 . ا حيوية فيها

، ولكي تعبر هذه يعة، في مجال اإبداع، تلعゆ دورها كينبوع ماء يستقي منه المبدع ألفاظه ومفرداتهالطبو
إن  .المفرداれ عن حقيقتها فابد لها من أن تسمو إلى مستوياれ عواطف اإنسان ومشاعره وتحتوي كيانه كله

 ュالطبيعةعد ュوالطبيعة  .من قابليته على اابتكار ويحد ،قد يعرض المبدع إلى تقليل قدرته على التجديد استلها
اللون والحركة، والصخゆ والهدوء، وكل  ؛دائمة العطاء، فهي تعطي المبدع الكثير مما فيها من بدائع اأشياء

れأو مظهر محدد ا تخرج عنه، فمنذ أن وجد اإنسان وهو يحاول تقليد لفليس . المتناقضا れلطبيعة شكل ثاب
وتفسير ظواهرها تفسيراれ تتفق مع ذوقه وأهدافه، واتجاهاته وفلسفته في الحياة، وهو يتأملها  ،الطبيعة

واستلهاュ  .بتفاعل وتناغュ  وتجاذゆ ،ويحاورها ويناجيها ويتعامل معها كرفيق وصديق، يعطيها مرة وتعطيه مرة
أخرى تعتمد على تفكيポ أجزائها إلى المبدع للطبيعة يقتضي إعادة تشكيلها من حالتها القائمة المعتادة إلى حالة 

 .ثュ إعادة تجميعها من جديد على شكل رموز مستمدة من الطبيعة نفسها ،قطع مختلفة

فنانا  ュكان أديبا أأعشق الطبيعة، سمة من سماれ اإبداع، وليس ثمة مبدع، سواء  ل  ـقـن  ـحゆ الطبيعة، أو ل  
ولقد وجد الكثيرون من . ف مستوياれ هذه الصلة وقوتهاعالما فيزيائيا، إا وله صلة بالطبيعة مع اختا ュأ

 .وارتموا في أحضانها مستلهمين مظاهرها في أعمالهュ اإبداعية ،العباقرة والمبدعين ماذا لهュ في الطبيعة
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 (نقط  ヶ) درس التعبير واإنشاء : المجال الرئيس الثالث

وأنه ا يستطيع التعبير عن  ،نボل الفنゅن الطبيعة إلヴ لوحته كمゅ هي، فذلポ يعني أنه لュ يضف جديدا فإذا» : جاء في النص
 ".ه، وأن إبداعه ا يتجゅوز مرحلة التボليد التي ا حيوية فيゅヰمواقف أو فلسفة خゅصة ب

  .توسع في تحليل هذه  الفكرة، مستثمرا في ذلポ ما استفدته من تقنياれ مهارة توسيع فكرة                            


