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 الملخص: 
ال ندد ا التشددةيفي   دد  ت ظيدد   الددا التفددر  مفددا   هدد م هدد ا الث دد هدد   ي   

مبدددر  ثقا ددد    رس  ادددت ام دددال االاددد ثار   ددد اا  يددد التراثاله يددد   ال  دددال مفدددا
اتثددد   ،تجادددي ش تشدددةيفيا ليةددد ا  رافدددا ا اليدددا   نيدددا  ثقا يدددا ل ايدددا  القا  ددد 

  بفغددع ميندد  الث دد  سددت  مينددا  ل ندداايال  الث دد  ال ددنهت التجريبدد  الت فيفدد ،
تشددةيفييال ليبيدديال،   ددال اهددم ام  ا  ال اددته    ال شدداه ل  ال ال  دد  ال  يقدد  

ال تغيرا  ل م ا  التشدةيفي   د    الت فيل ال ن   لف  ا  ال ناا الفيب  بت  ي 
 اددا   مهددم اتددا ت امسدداليم  ددال  ندداا مثددر  تدداثرش لددالتراس  الةقا دد  ال  فيدد ، 

 ظيد  ال دال التشدةيف   د  ت د   تاريهيد  الث   لتبديال  اد   مال د   ا   اللد 
الةقا يد  القديم  ت ثيد   دال مهدم اتا جهدا ، التراثيد   الةقا يد   د  ليبيدا   د  اله يد 

تشددجي    ددال مبددرت الت  دديا   مبددر الف  ددا  التشددةيفي  لف ندداا الفيبدد ،  التراثيدد 
م االهت دا ال نداا التشدةيف  مفد  الث د  مفد   ةدا ال الج دا   د  التدراس  تيدا ل

لدال ن ا التشدةيفي  االدا ي يد    م هدا ل اداه تها  د    د  لال راسا  ال تففقد  
ل دداس   يةدد   تنقيددم م راسددا    م ددل    ،ةقا يدد  لتفزيددز اله يدد  ال  نيدد ال القدديم

  ا  ال ضارا  ال  في مال ال نا   
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 ال ال التشةيف ، اله ي ، التن ع، الةقا      التراس الفيب . الكلمات المفتاحية:
 

ABSTRACT  

    Employing Plastic Art in Preserving 

the Heritage and Cultural Identity in Libya 

Najla  Alialsadiq  Almaqtoof 

This research aims to introduce the importance of plastic arts in 

preserving the heritage and cultural identity in Libya, through the 

concept of employing the idea of plastic art according to a directing 

vision defined by a set of psychological, artistic and historical 

considerations for each country, rich in heritage arts that express its 

culture, history and distinctive identity. The artist since ancient times 

had a great impact in preserving civilizations of all kinds through 

what he embodied in caves and rocks. Libya embraces a huge asset of 

primitive civilization represented in the (Acacus and Tassili 

Mountains), which shows the importance of art in preserving 

civilizations and heritage over time. 

This research aims to shed light on the importance of plastic arts in 

preserving heritage from extinction and ensuring a sustainable culture 

and legacy by embodying it formally to be an aesthetic, artistic and 

cultural reference for future generations, in addition to rooting the 

self-identity of Libyan heritage with the difference and diversity of its 

culture, which increases its beauty. 

The researcher used the descriptive and analytical method in 

presenting the idea of the research, which shows the extent of the 

influence of plastic art in preserving the heritage and cultural 

heritage over time in Libya, through which the cultural heritage is 

revived. 

The research community and the research sample were chosen in the 

intentional method, which is represented in a presentation of the work 

of some artists, where the Libyan plastic artist with his brush 

simulates the reality between the style of the realist school and the 

new realism, and how to pay attention to very subtle details and his 
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use of shadow, light and harmonious colors in the painting in a 

different way and mastery in the use of expressions Libyan faces. 

Creativity in drawing did not stop at the point of documentation, but 

depicted the self and the spirit that is embodied in the movement to the 

point of being affected by the depicted scene as if it were real. 

Keywords: Plastic Arts, Identity, Diversity, Culture in Libyan 

Heritage. 

 مقدمةال
 دد  ال ت اددب ل ا ددي   تراثدد ،  دد  م   جت فدد اادداا ببيهتدد  اللطال ددا ارتددث  ا   

شب  ي  ما لف دال التشدةيف    ر  ال  ا  ص ر إلهام لف ب ميال     ي ل شةفع 
  . هم    ال جت فا 

  اهت ام ر ا ها ال ني  ال  يزل ةيفي     ليبيا بنشاتها ت يز  ال ن ا التش ق     
،"  دال ال الفال   ال  ر س الةقا   الفيب     ظل ال  ر س الةقا   اإلاااا ل

 مم ددددا   نيدددد  اال  ددددال ثددددال ل   دددد ما  ا اليدددد  ال ي ةددددال اا تددددر   ابدددد اع
 ,Kifaya & Mirahan) الادديا ا   ال دد ارا  التدد  يبدد مها ال ندداا"

 فتجدار  التد  مبدر  مداللمبدرت اا ام ا  ال ناا الفيب  ال فا ر ( (2009
 رسددهتها  دد  الدد ادرل التجرندد  ال نيدد    اله يدد  الةقا يدد   ال  نيدد  يدد التراثه يتدد  

مالجع  اال  اله ي     ادال   ، ه ش التجرنبتن ع  جاالتها فيبي ال التشةيفي 
  دال مه يد  ال  دال مفدا لف  اثد  ااطال داامرض  التاريخ كن ع  ال ال قا  د  

تبفددددد ر   ودددددرل ت ظيددددد  ال دددددال  نهددددد ا ، يفتبدددددر  اددددددرل الشدددددف   الددددد  التدددددراس 
مبر  اله ي  الةقا ي     ليبيا   التراس         ت  يالالتشةيف  كا ال  فال  

ال  ر س الةقا   الفيبد   د  ك ا اا  اشاتها  تاريخ ال دن ا التشةيفي     ليبيا 
لددددد   ةااددددد  كبيدددددرل  دددددال ثدددددال   الفدددددال   ظدددددل ال ددددد ر س الةقدددددا   اإلااددددداا 
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نقدددع اثارهدددا  م ارتهدددا  اسدددت ر  لقدددر ا    تن مددد  التددد  اشدددا ال ضدددارا  ال 
 .مبر الز ال شاه ا مف  ه ش ال ضارا 

 مشكلة البحث:
يقدد   ك نينددا  يرسددر "ال تصددث  اله يددد   اددال   ةددار اقددا  إال  دديال ت ااددد  "  

مت  ،  يال ينزاح  ا ا ترض ثثات   اتاا    اسدتقرارش لادبم  دا يتفدرض لد   دال 
  نهد ا تدر  الثا ةد  اا ت ظيد  (1994)م  ادي،،  " شة ك  م ت إلدا اليقديال

 دال ال  ا دي  م دث   التراثي   الةقا ي     ليبيدا ال ال التشةيف         اله ي 
  تدا   تو ال مه ي  إما ل ت  د   تبديال ه    ال ف  ،    ال ر   الراهن ال 

ال نيددد   الت ثيقيددد   نهددد ا لفيبيددد  مه يتهدددا بندددا   نفددد رل، منا دددر اله يددد  ال  نيددد  ا
 تتجفا لفض التااؤال   ال ثال   شةف  الث    ه :

 هل اله ي  التراثي  الةقا ي     ليبيا غني    تن م ؟ .1

 ؟التشةيف   ص ر إلهام لف ناا الةقا ي     ليبيا  هل اله ي  التراثي .2

لدددال  ر س ال  فددد  ث  دددا  دددال  ددد  التطددد ر التونفددد ا  هدددل تا  االهت دددام   .3
 اا ثارش؟

  هداف البحث:أ

   ر ال ال التشةيف     ا يا  التراس.  .1

ال ندددداايال   فر دددد  الفال دددد  التدددد  تددددرن  ال ددددال التشددددةيف  لددددالتراس   دددد   تدددداثر .2
  ي  التراثي   الةقا ي     ليبيا.اله   التراسلال فا ريال 

ال فا ددريال  التدد   الاالم ددا  ال نيدد  لددثفض ال ندداايال الفيبيدديالتفددر  مفددا  .3
 ت ق   يها اله ي  التراثي   الةقا ي  لف  ر س التراث     ليبيا.

 تتجفا مه ي  الث   ال الي  ل ا يف : أهمية البحث:



تصدر عن جامعة مجلة علمية محكمة  – 2022يونيو  -13العدد -7السنة  –مجلة كلية الفنون واإلعالم    

 272X)-ISSN  2523Online ( Faculty of Arts and Media Journalمصراته 

                                                                                                                                         

 

  89 

 

التراثيدد   الةقا يدد    دد    دد  اله يدد  ندد  التشددةيف   اا ظيدد  ال ندد كيدد   راسدد  .1
 .   ليبيا

 جددا  ثصددم  شالضدد   مفددا  ددا ت يددز لدد  التددراس الةقددا   لامتثددار تاددفي   .1
 ل ب اع  االبتوار.

   ددددد  التدددددراس الةقدددددا   بت ا ددددديف  ال ياتيددددد  ماددددد ا اا  االهت دددددام لا يدددددا  .2
 ال  ن   ال االا ثار.  ال  ر س

 التاريه .ال     الت فيف   ال نهت الث   يتبع :منهج البحث
 حدود البحث:     

 .م.2020ال  1946 ال سن   تمتدالحدود الزمنية: 

 : اثتصر  مين  الث   مف  ال ناا التشةيف       ل  ليبيا.المكانيةالحدود 

مينددددا  ) صدددد ي (  هتددددارل  ددددال ل  ددددا  ال ندددداايال تت ةددددل  دددد   :عينةةةةة البحةةةةث
 اثريال لالتراس  الةقا      ليبيا  ت فيفها اق  تشةيفيا.تال فا ريال ال 
( الرسدددم  التصددد ير)م دددا  ال نيددد  االيتضددد ال  جت ددد  الث ددد   البحةةةث:مجتمةةة  

ال صددد ريال   ددد  ثدددم ال صددد   مفدددا لفدددض  ال نددداايال التشدددةيفييال ل ج  مددد   دددال
 ال  دد  ا ،   ددال ثددال نفددض ا ،مددال  ريدد  ال ندداايال ما اددهملف  ددا  الن ددا   

 ال صددددا ر  ال راادددد   اترايددددع،الاإلددددا اااددددم  ال تدددد  رل، اتناددددها  الف  ددددا  
م دا  اللت  يد   جت د  الث د   دال ا   لب ت  دفع الثا ةدال    ال ث الفف ي ،

(  نهددا تددم ت فيفهددا ت فيددل اقدد   6)م ددل  ندد   (24)ال نيدد  التدد  بفدده  ج فهددا 
  .تشةيف 
   :البحثأداة 
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 .مفا ال راا   ال صا ر الفف ي   العاال .1

 . ال قابف ،  الف  ا  ال نش رل، رايعماتامفا   العاال .2

 النق   التشةيف  لف  ا  مين  الث  .الت فيل  .3

 مصطلحات البحث:

اله يددد  لااهدددا "ل ددد  يددد   مفدددا   يفدددر  "ما ريددد  ال الاددد (Ldentityالهويةةةة  
الص   الت  تجفل  ال الش  ه   اتد ،  لدي، غيدرل،  تفدر  اله يد  ايضدا مفدا 
ااهدددا كدددل  دددا يفبدددر ا  يدددرتث  لالبيهددد   الةقا ددد  التددد  ا ا ددد  ا  ت امفدددع ا   تدددا 
 ااتجهددددددا االاادددددداا مفددددددا ارض التدددددد  ياددددددي  مفيهددددددا لتطثفدددددد  لطددددددال  ثددددددا "

 .(1997)مب الفزيز، 

تطف  كف   تراس مفا الفنا ر الةقا ي  الت  تنتقدل  دال ايدل الد  اثدر  التراث:
( لقدددددد  ظفددددددع هدددددد ش Legacyد ددددددا اادددددد   صددددددطف  يفندددددد  ميضددددددا لاإلاجفيزيدددددد  )

الوف ددد )التراس(   ددد   ل االسدددتف ا  تنددد   منهدددا كف ددد  ال ددد ر س  ددد  كةيدددر  دددال 
غددد  االاجفيزيددد  ل فنددد  اال ددد ر،  نالتدددال  شددداع اسدددته ا ها  قابدددل كف ددد  تدددراس لالف

(Tradition م  ااتقدددا  الفدددا ا   ال فتقددد ا   دددال ايدددل الددد  اثدددر م  تددد ارس )
 .(1961)التهات ا ،      مف ،  الق يم

ال   يت اشا     التفري    نها لفةقا  هناك تفري ا     اهيم  تف  ل  الثقافة:
ال  صددف  الوفيدد  لفتددراس اإلاادداا   االات ددام  سدد ا   ”فندد ي ددا    دد ع الث دد  

 تدد  ا الةقا دد  مفددا  ج  مدد   ددال الادد ا   ددداا هدد ا التددراس  ا يددا م  غيددر  ا يددا
التدد  ت ياددز م ا  جت دد  مددال غيددرش،  نهددا: ال ندد ا،  ال  سدديقا التدد  تشددتهر بهددا، 

)مطيددد ،    ددد    غيرهدددا ليددد  الادددا  ل،  القددديم الددد يال،  اممدددرا ،  الفدددا ا   التقا
  .(1999  اال، 
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 :مرجعيال إلطارا
 ـنون التشكيلية في ليبيا نشأتهاتاريخ الف

إا ال ال ه  اتا  إب ام  ينث   ال ثقا   االاااا  تاثرش لالبيه  ال  يط   ال      
ظر   اات اعي   سياسي   اغرا ي   سياسي   تاريهي ،  ير  ا يال القريط  إا 
ال ناا ال ب ع ال يفجا ال    ام  التدراس  تقاليد ش كغايد   د   د   اتهدا  اا دا يفدتق  

تن ي    ترتيث     ج  مفا ا د   غداير  ال ه ش التقالي  لق ر  ا يات مم ليفي  
 ددد   ددد   االسدددف   ا  الطدددرات ال نددد  ال  يدددز لف نددداا ليهدددر   ددد  النهايددد  ال ندددتت 

ت   اشال ال ال  د  اإلااداا  (1984)القريط ،  ،ال ن  اال يل لفي ا مال التقفي 
فا ما ال ال كاا   اتا   ن  ب اي  ظه رش،  تط ر ال ضا يال  امساليم ال ني ، م

ازً ا ال يتجزم  دال تداريخ اإلااداا  ثقا تد   تراثد ،  لقد  ثبدع ما  راسد   دال شدفم 
 ال الشف   تؤ   مفا الد  ام إلدا تود يال  ودرل  ا د   مدال  ادت اش ال ضدار ، 

) صددط ا،    دد    ددا   ددل إليدد   ددال ثبددرا   تجددار   دد  شددتا ا ااددم  ياتدد 
إا ال شدده  التشددةيف   دد  الددبال  شدده  مبددر  ادديرت  الط يفدد  تن مددًا كبيددرًا  (1996

 تف  ًا    امساليم  الرؤ  مبر منها مشرا  ال ناايال ثال   فار هم ال ر يد  
 الج اعي ،   ال ثال    ارستهم لتجارنهم  تف     ارسهم  مساليبهم الت  تج   

  ال ر  ي  بيال ال ا اي  الا ري   الوالسيةي   نيال التجري 
 د  التدداريخ ال دد ي    ددال  م اثددر  :فترررا السمنررينا  مررن القرررن العشرررين •

االرنفينددا   ددال القددرا ال ا دد    دد  ب ايدد  االسددتقال   دد  ب ايدد  اله اددينا  
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    ل    لفض ال نا      ليبيا،  ت سفع سدا   ال  ارسد  برت  مس ا  
ال ني   وااع  ج  م   ال االس ا   نها( الشيخ اب  لةر ساس ، ابد  القاسدم 
ال ر  ، ال ه   الشدري ،    د  االراداؤ   ، مد ض مبيد ل،    د  سدتيت ، 

 .(2012قا  ، )الة ثم ت الع ال  اهم ،الج ي  الجفي    اثر ا( مب 
 
 فترا النتينا  من القرن العشرين: •

اا    ترل الادتينا  ا تد ا  ل ر فد  اله ادينا  الادالق   ندن ، الدر ح،  تدم  دت  
شددداث  لفترنيددد   التشدددةيفي   ددد  كدددل  دددال  دددرابف،  ننغدددات  تاددداه اا  ددد  تهدددريت 

 لفددل اهددم  دددا  فف دد   ددا ل الترنيدد  ال نيدد  التشددةيفي  لفتففدديم االساسدد   ال ت سدد  
ي يز ه ش ال ترل ه  س ر لفض الشثا  الفيب  ال  ه   ل راس  ال ند ا التشدةيفي  

تاسادع ا   ا ايد  لف دال   .مفد  سدبيل ال ةدا  بثفض ال    الغرني   نها ايطاليدا
تدددددم تاسددددد، اددددددا    (2014)لشدددددن ،  ،م ل  ينددددد  بنغدددددات  1960 التشدددددةيف  سدددددن 

الرسا يال لطرابف،   ادثا ال تتاح  فرض  ناا  تفب ال ترل   ت   لفدض ال در  
لدثفض ال نداايال لفدرض ام دالهم ثدار  ليبيددا، مدر  التشدةيل الفيبد  تطد را ا يدد ا 
 مفدد  يدد  رسددا يال اثندديال ه ددا )مبدد ال نفم بددال ادداا (  )مفدد     دد  بركدد (  يدد  

   كددد لب ال نددداا الطددداهر ال غرنددد  داادددا ا    دددال  دددار  التجريددد  ثدددال  الادددتينا
)لشدددن ،  _مفددد  الاثددداا  _ لشدددير   ددد  ل _ مفددد  مر دددي  _ م  ددد   ال دددارات (

2014). 
 

 فترا النبعينا  من القرن العشرين: •

تزاي  م   ال ناايال    ال رك  ال ني   تنا   ال ا ق  ال ني  لد   كةيدر  دال الشدثا  
تزايددد  الهدددرايال الفا ددد يال  دددال الددد    الغرنيددد   ا ريةدددا  الهدددرايال  دددال ا دددا   الددد  

 ال اثل.
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 ت دد  بدد ا رل الةقا دد  لطدرابف،   دد ل ال ندد ا التشددةيفي ،   ددت  لددا   د  هدد ش ال تددرل 
ال شاركا  الهاراي  مفا م س  مب ابها تم تادجيل مضد ي  ليبيدا لات دا  ال نداايال 

   دددال تفدددب القيددد   ال ره اددد   دددار  الف  ددد  الفيبيددد  تت دددرر لفدددض الشددد الفدددر ، 
تدددم تاسدددي،  ا دددرل ال نددد ا التشدددةيفي  لددد  ارل ال نددد ا  1971لال ا ايددد ،   ددد  الفدددام 

 اآل ا  ممقبهدددا  فددددرض لف دددال التشددددةيف   الددد    دددد ر م    طب مددد  مددددال ال ددددال 
التشةيف   د  ليبيدا،   د  ا اثدر الادثفينا  تدم ا تتداح  ادم لةفيد  اآل ا  لجا فد  

الد  كفيدد  ال ندد ا  االمددالم  ي ددا  1988-1987فددام  درابف،  الدد   ت دد    دد  ال
 .(2021)الن يصر    ال اس ،  لف 
 فترا الثمانينا  من القرن الماضي: •

الادنتيال الفرند  لف دال التشدةيف  برمايد  م م ديم  فدرض 1980   ب اي  ه ا الفق  
لطدددرابف،،   ددد  الادددن ا  اال لدددا  دددال ال نددداايال التشدددةيفييال الفدددر  ل نددد   الددد  اا 

لطرابف،   د  اهايد  الة اايندا   الالة ااينيا  ا يم ال فرض الةاا  لف ناايال الفيبيي
تم ت  يل  ام ال ن ا لجا ف   رابف، لةفي  اآل ا  ال  كفي  لف ن ا  الت  تضم 
مدد ل م اددام لفتهصصددا  ال نيدد   مدد ل شددفم بهدد ش اال اددام تفندد  بتدد ري، ال ندد ا 

ي   ال  سدديقي   ال اددرح،  تزايدد  مدد   الرسددا يال  ددال ثددريجيال  غيددرهم  دد  التشددةيف
 .(2012)الةقا  ،  ال ال التشةيف  الفيب   نرت ايل ا ي 

 فترا التنعينا  من القرن العشرين: •

شددده    ر فددد  التادددفينا   دددال القدددرا ال ا ددد    دددزا  ا عيددد  ا يددد ل  ددد   جدددا  
 يددد  تثايندددع  الالتشدددةيف  ال  فددد   الدد   تنددد ع  يددد  إاتدددا  ال ندداايال الفيبيددديالف ددل 

مم ددددالهم  ددددال  ندددداا مثددددر  ناسدددداليم  هتف دددد  اثتف ددددع  يهددددا الها ددددا   التقنيددددا  
ال اددتف ف   ددد  التفبيدددر ال ندد  ك دددا شددده    تدددرل التاددفينا  كةيدددر  دددال ال فدددارض 
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هراااددا  ال  ليدد  الفيبيدد  لالدد اثل  الهددار  إ ددا   الدد  كةيددر  ددال ال شدداركا  لال 
 .(2014)لشن ،   اال في ي 

 
 فترا العشرية االولى من القرن الحادي والعشرون: •

شه   ه ش ال ترل التزايد  الفد    مفدا  ادت    ؤساد  ليبيدا  مفدا  ادت   ثقا د  
الهدريت  ند  النا  التشةيفي   تاس،  ام ال ن ا لادا ي ي  ال راسا  الففيدا ليندا  

ال راددددد  ال  يقددددد  الفاليددددد  ال ااادددددتير،  اثيدددددرا تدددددم ا تتددددداح شددددداث  لالقادددددم ا اددددد  
 لامدا ي ي  لت ن  ال كت راش.

الفيبي  مدةر اضجا من  كةير  ال ال ناايال ال يال   دل ه ش التط را  اففع الف  
ياف ا ثفف تط ر الن   التقني     الف ل ال ن   واادع الف  د  الفيبيد   ت   د  

كةير  ال ال ناسثا   ال شاركا  ال اثفي   الهاراي   لها اوهتها   اها بديال    
 .(2016)الن يصر    ال اس ،  ام ا  كةير  ال ل  ا  ال ناايال االثريال

 
 التوظيف الفني التشكيلي في حفظ الهوية التراثية والثقافية في ليبيا. •

    ال ضارا   ق    رل  ني      اا ال ال مف  اثتال  ما ام     ارس      
ه  الادا  ل الد  م د  لفيد   يم ال ني   الج الي  لف ن ا   فع الق مف   ر الفص ر

 ددال ثددال  تندد ع ال ضددارا   ت يددز ال ندد ا ال  فيدد    د ددا ااتشددر  االسدداليم ال نيدد 
هدد  ت ظيدد   ادد  ر  دد  ال الت ظي  الج ددال   دد  التددراس الةقددا   لفشددف     دد

ي ةال م راد  اال لال شاه ل  الت ق  ال قر ا لال راس   الت فيدل ال شدغ ال  ال نيد  
لف  ر س ال راد  ال ا قد   دال االتقداا ال ند  الرا فد  "ثا د    د  ال نتجدا  ال نيد  

هنداك (  تر  الثا ة  ااد  (2010لاي ، ) ال شغ ال  التراثي  ل هتفف اا اع   
 يم ثقا ي   تاريهيد  تضدي  الد الال  الر  يد  الد  القي د  الج اليد  لفف دل ال ند  

هدددد  إثارتدددد     تقدددد ير ال ددددال  ي دددد  التشددددةيف  ادةددددرم قددددا  اا بيدددد    ددددا يدددد م اا الدددد
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 ، لااتد ا    اسدنا تجداش االشدةا م يق   نيًا، ب    ال اا يةت   بتداثيرش لف ا ف
ق م    الف    التشةيفي  لاستقا  رس     ال  ا ف     يط      ال ناا ال قيق  ي

    ر     يهدا    فد  بدرؤاش ال ادتقف   تداثيرش ل دا  ضدا  تطففاتد  لشدةل مدام 
 ا ي  لبنا   جت    ضار   تق م،  ف ناا ير   ا ال يراش االثر ا.

 الهوية واالنتدامة في الموروث التراثي الثقافي في ليبيا. •

ليبيددا لهفيددد  را دد   ددال ال ندد ا   لددب ل   فهدددا الجغرا ددد  ال  ددديز  الدد    تت يددز    
 فيبيا ثفيد   ت يدز بيدال مدر   ا اتيده  تبدد ،  ،يتد س  م ل      تفد  ل الةقا ا 

 الودددددل التا  الددددا   تندددددا هدددد ا  الدددد   يفتبدددددر مصدددددر ال  اثددددد   القريددددد  الصغيدددددر 
ت ةدددل  دد   ددا اددراش افيدددا  دد  الت ادددب ي دا  ددد ا مفددا مددا اتهم  ا دددالتهم   لددب  

  ددال مهدددم  ددا ي يدددز ليبيددا ثقا يدددا هدد  الصفددد   الفدددا ا  ال يداتيددد ال اللدد،   لالفغددد    
،   ةف دا ل ا ه ش ال ؤساد  دم بثفدض  ال ت ةفد     القبيفد الق يد  الت  ترند  الشف

 . ال ميد     ا لها   يدزا     اال ت دال مفا النايت ال  ن 
متيددا  التقفي يدد  الفيبيدد   نفدددض   ددال اهددم  ددا ي يدددز ثقا دد   تددراس  دد  ليبيدددا ا     

تفددد  امتيدددا    لودددل  نطقددد  ال فوف ريددد  ال  سددديقي  التددد  تفةددد، التددراس  ال قتنيددا 
 ا   سددديقاها    لوف رهددد التقفي يددد  سدددجاًل ي  ددد  بددديال  ياتددد  مدددا ا  ام ددد   تراثهدددا

ال ؤشددددددرا  االات اعيدددددد   ياددددددت   بهددددددا مفدددددا كةيددددددر  ددددددال  دددددرتث  بهدددددد ش االتيددددددا  
 امتيا  مهم  سيف  لفوشف مال تدراس ي ،  اال تصا ي   الةقا ي   ال نزل  االات اع

الشف   ل هتفف امت اا   ا اثتف دع مشدةالها  مل ااهدا،  هد  تفبددر مددال  را ددل 
 :(1شةل ) (2014)االثثاري ،   ه ش لفض الص ر لفت  ي   ..تاريهي   ه  
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مملكة الطوارق، بال )  لطوارقمالبس التقليدية لبعض 

 ( المالبس التقليدية لقبيلة2شكل ) تاريخ(

 
 
راددا،  هدد  م ددغر ا دد   ددار  ، م  راددل  ددال  بيفدد  تا Tuareg الطةةوا ق  نجةةد

يف  ابال ثفد  ا مشدهر  دال كتدم مدال م دل الطد ار ،  قد  ،  ر ع  ثا ل  نهاا 
هم إلا م    مرني  بت ر هدا  ألزياء التقليديةا تت يز  مهتم ب راس  ما ا هم،  ر َّ

 )   فوددد  الطددد ار ، بدددال تددداريخ(  ال نطقددد  ددد  االلددد اا  تن مهدددا لددداثتال  القبيفددد  
 لوددل ت    هددر يت دد   يتادد   دد  بيهدد     نطقدد  متيا هددافوددل شددفم  (، 2شددةل )

 .ه ا الشفم م   اك
 
 
 
 
 
 

 

 

 
تتود ا الب لد  الوبيدرل  البدلةة الكبية ة والبدلةة الصة ي ة :النسةاءأزيةاء  بعة  ومن
  ه   ا ي  ٌمل   بها لتج يفها  ت هي ها "  اا   " مفا هيه  "الُثاةل " ال 
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، صفحة Gramhir) البدلة الكبيرة والبدلة الصغيرة النساء:أزياء  بعض

 (3شكل ) موقع انترنت (

 

 م ددا الب لدد  الصددغيرل  هدد  لددالنق   الزيندد  ال طف دد  م يااددا   شددفر  ددال  دد    
الد هم  ال جد هرا   الق دي   ال ر فد   الادر ا   يرتد   الا ري  م   تتو ا  ال

 ك اك ب ل  )الجف ل(  التد  تت يدز لالطا يد   نزثدار  الة ين   ا  الطال  التراث  
 (3شةل )  التطريز  ل اها اال  ر ا  االرا اا .
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 (2016)خليف، سميحة ،  الكبرى ( مدينة لبدة4شكل )
 

 
 الثاني المبحث

 .العالمي في ظل المو وث الثقافي اإلنساني المو وث الثقافي الليبي
 اس الفال   الةقا    الطبيف  سن مُبر ع االت ا ي  الها   ل  اي  التر       

ت  يددد     ايددد  مر ع ال  ا ددد  الةقا يددد   الطبيايددد   ددد  الفدددالم.   دددال مادددل (1972)
 ،1972ما ددًا مفددا إبددرام هدد ش االت ا يدد   دد  مددام 40 نفدد   ددر ر  ددا يقددر   ددال 

   ا إ را        ا مفا  ا        فًا، 878تش ل اآلا  ا    التراس الفال   
 

 ل هر ما   اففال ال  ني ،التراس الفال   ُيفتبر تفزيزًا لف شامر  الورا   
  : ه ”. التراس الفال  “ث ،  ال ال     امثري  الفيبي  االع شفار 

تفدددد  م دددد    ا دددد   ا  دددد  التددددراس (2016)ثفيدددد ، سدددد ي   ، :  مدينةةةةة لبةةةةد   -أ

 ت تددد   هددد ش (  4شدددةل )، 1982بتددداريخ    ن  ددد  الي اادددة ل الفدددال    سدددجفع
  د ها ال دؤرا البيزاطد  بر كد    الت سا ا  ش ا  م ريقيا  ال  ين  مفا مدبر

   ين  لب ل الوبدر  شدي ها اال برا د ر الر  داا  سديبتي    سدي ير  ،  هد   دال

اآلثدددار  تطدددل مفدددا   ا ددد  التدددراس الفدددال   لفي اادددة   ت تددد   مفدددا الوةيدددر  دددال 
 .الث ر امبيض ال ت س 
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 (2017) الزبون،إسالم، ( 5شكل ) شحات مدينة 

إ ددد   ما دددل اآلثدددار الي ااايددد   ددد   ،1982سدددجفع بتددداريخ  ،شةةةحاتمدينةةةة -ب
 (2017) الزن ا،إسالم،  الفالم  ي  ثصصع ك     لفتراس االاااا  الفال  

الددد   تاسددد،  ددد     فبددد  تيددد   تت يدددز ال  ينددد  لال  ا دددا  الي ااايددد (، 5شدددةل )
 القرا الها ،  بل 

الشددددد ر ،   ففددددد     جفددددد،امغددددد را    غيدددددرش  دددددال ال فابددددد   مب لددددد  ال ددددديال    فبددددد 
الفه  الر  اا  م ثل لفض الت  يرا  مفا ال ثداا  الي ااايد      ، االدراب لي،

 الر  ااي   ال ارح  شي  الوةير  ال ال ثاا  الج ي ل   نها ال  ا ا 
 

  

 

 

 
 
 
 
 

 الوةيدددر  دددال ال فابددد   النصدددم،  الاددد ر الهدددارا  الددد   بنددد   ددد   هر دددل  ر ا 
القددرايال ام    الةدداا  لف دديال ، ك ددا ي ادد  الف يدد   ددال الونددا ، التدد  تفدد   لففهدد  

م ال يفادددددددددد   البيزاطدددددددددد .  سددددددددددب  ما تارهددددددددددا مدددددددددد    ددددددددددال الشهصدددددددددديا  بيددددددددددنه
 .م ال  ا  اإلغريق 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B3_(%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B3_(%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B3_(%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B3_(%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B3_(%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
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 ( الرسوم الصخرية وتنوع مراحلها في جبال اكاكوس وتاسيليي 6شكل )

 (2009ترجمة: أنيس زكي، ) هنري لوت اقصى الجنوب الليبي 

 

 هد  ميًضدا  ،1985سدجفع بتداريخ  الصةررية مواقع تةادااات أاةااو  - ج
يقدد  هدد ا ال رت دد  الصددهر   (6، شددةل )الفددال     دد   دد ر  مفددا  ا  دد  التددراس 

 الغن  لآال  الرس م الصهري   ا  امساليم ال هتف   كفًيا  الت  
ملف مام  .م. تقريًثا،  ي ةال امتثدار ما م د ثها ير دا إلدا  21يف   م   ها إلا 

"( الددددد    دددددا  لفدددددض H. Lote" "لددددد     هندددددر “  ادددددر  ددددديال   )ام   القدددددرا 
تفدب الرسد م لهدا مال د   ما سديف ات اثدا   اثا  ادداد  دتشا ا      نطق  اال

 لقرابياللالرس م ال يني      صر ال رم اي ،  نطق   تق يم ا

ثر     لث   اما(2017)  ايال سفي اا بال  ا  ،   نالا ر ميًضا،   كر ماَّ 
  ثيدددر  سدددتو ا التون ل ايدددا   سدددا ل النقدددل ال  يةددد ،االصددد را   ددداتا  غيدددر   يًقددد

)ل       ب ر  ا  بل التاريخ الت  تنتشر    الص را  مال فيال لفثا ةيال لفوشف 
  (2009ماي،، 
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 (2017) حسين سليمان بن مادي، ( 7شكل )صبراتة  مدينة

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

تاساددع ال  يندد   1982سددجفع  دد  التددرا س الفددال   سددن   مدينةةة رةةبراتة -د
الد يال  ر  داا ال  بل الر  اا، ثدم ا تفهدا ال مفا ي  ال ينيقييال،  نف   لب ا تفاع

 ددال ا يدد ،  نقدع ت ددع سدديطرتهم  تددا   ماشددا ها  ر هدا، ثددم ا تفهددا البيزاطيد ا 
  اددددا  ال ددددت  اإلسددددال  ،  مسدددد اها الفددددر  لاسددددم  ددددبرل،  سددددةال لجااددددم ال  يندددد

ُتادددد اا ( 7  يندددد   ددددبرات  شددددةل ) ا ددددث ع ،  ج  مددددٌ   ددددال  ثا ددددل م دددداتيه ت ال 
 يد   كدر  لد    ال نطق  لاسم ت اغ    كر  ه ش ال نطق     الوتم التاريهياد 

 . ا  غيرشلفض ال ؤرثيال   نهم ابال ثف 
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)المصري ( مدينة غدامس اإلثارية ذات الطابع المحلي 8شكل )

 (2019محمود، 

 

التددراس  ا  دد   ن  دد  الي ااددة  ب  ددفها مفددا  امت دد تها ج. مدينةةة اةةدام : 
م ك   د  مثدر  مدال   يت تد  لهص  دي  1986الفال   ل ن  د  الي اادة  مدام 

ا  دد  ال  دددال مفدددا  يددد  التددراس  تن مددد   هن سدد  البندددا   ا دددم الددر     رهددد ددال 
مدددديال ي ادددد  بهددددا ) ك ددددا (2019)ال صددددر     دددد  ،  (،8شددددةل ) الةقا دددد  الفيبيدددد 

 يدد  ال يددال  دد  ال ا دد  التدد  ت دد  ال  يندد   مفددالقددا  غدد ا ،  ال ددر ( هدد  سددر
اهل غد ا ، ا دام ا يدل لفدر   دال هد ش   ي      لام الح ا ه   غني   ل ياش

ا يددل الصددهري ،   لهددا لبهددريال ارتدد اتيتيال كبيددرتيال  دد  ال ا دد   لاإل ددا  الفدديال، 
 . ال  اد بها  ق   تزرع بها ال ب    الهضر ا   نفض 
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 المبحث الثالث 
 )تحليل لوحا  الفنانين( "اإلطار العملي"

 والثقافية في اعمال الفنان الليبي المعارر.حفظ الهوية التراثية 

االبتوار يرن  بيال ال ال  الصنام     Alain"(1951-1868)ال يفا   "االا نجد   
 يفددر  "نالا"  بتوددر يفدد  ال ضدد  ا ال قيقدد  لف ددال  مندد  ت قيدد  الف ددل ال ندد  ال

ال نددداا ااددد  الصددداا  الاثقدددر  ال بتودددر  سددد ر الف دددل ية دددال  ددد  رميددد   ددد  ام دددا  
  ال ا دد  إ  ما ال ددا ل  دد  الف ددل ال ندد  هدد  الاددبيل الدد  إبددرات إبدد اع ال ندداا ال ددا ل

 .  (1997)الاي  ، 
رًا ، بدل ا دث ع ارثدًا  اثدتر  الثا ةد  اا تجرند  ال نداا الفيبد   ت در ل   فه د    

 الفيبيدديال ال فا ددريال الدد يال ،  هندداك لفددض ال نددااياللالت صدديال   التقنيددا  ال نيدد 
ت ةنددد ا  دددال االسدددت ا ل  دددال التدددراس ك ددد ثل لت قيددد  اله يددد  ال اتيددد   ددد  ام دددالهم 

ا ام دددا  تت يدددز لالهص  دددي   الت دددر    دددا   ا  دددال التصددد يري  ال فا دددرل   ددد    
  ددنهم  ددال امت دد  مفدد  اال وددار ثددال  اسددف نهم مفدد  الفددا ا   التقاليدد  ال تن مدد  

ال امت   مف    ارس  التجرن  لاا ام  لف     لفه ي   ال  ثل ال فا     نهم  
 ظ هدا  دال اسدتف ل التونف ايدا ال  يةد     التراثي   الةقا ي  لاسف   ثدا ،   دنهم

 دد  ام الدد ،  نهدد ا تددر  الثا ةدد  اا التددراس ياددهم  دد  تف يدد  الرؤيدد  ال نيدد   اثددرا  
  التجرن  ال ني  لف ناا

  ا لشدهرل  د  ا  ال ال    ليبيا ،ر   ه   ناا ليب   ال الفنان عوض عبيد  :
 الهددار ، إادد  اشددتهر برسددم الف  ددا  ال فبددرل مددال ال يددال التراثيدد  الثادديط   الدد اثل

 كدداامبيدد ل  ،  ر  ال ددال  دد  إيطاليددا،1923 سددن    لدد  ال ندداا الرا ددل،  دد  ليبيددا
مام  لن ا ته   رس ًا ل    ا  فتز ا لال ا اي  ال ني  ال ات  ل  ال ال يال الي  ي ،

)مدددد ض مبيدددد ل، ،  رسددددم ل  ددددا  التددددراس مدةددددر  ددددال اثندددد  مشددددر سددددن   1978

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
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 (9شكل ) تحليل اللوحة:

 الفنان: عــــوض عـبيدة 

 –العممممرس الليبممممي اسممممم اللوحممممة: 

 (الزفة)

 500 دد  ر ددي ش ال ندد   ددا يقددار   ،  دد     يةيبيدد يا، ال  سدد م  ال ددرل(2018
 امت دد   (14-13-12-11-10 -9شدةل) قفي يد  ل  د  تر د  مدا ا  ليبيددا الت

، إلا االهت ام بت ا يل ال يال الفيبي    ي االق ي    ش ارع بنغات  الثايط ،  ال 
  فددد  الدددز ا  الفيبددد  القددد يم  ملفدددا  الددد ر   ال قددداه  الشدددفبي   ملفدددا  ام  دددا  

 (2020ال فر ي  ، ) تارل الةقا    التن ي    غيرها
 

 

 

 

 

 

 

 

 من الناحية التراثية: تحليل اللوحة

  يهدت   ناسدث  ف  دا (9   هد ش الف  د   شدةل ) ال ناا م ض مبي لق م ي    
الز   لففر  الفيب    ي ا     رابف،  ال   كاا ياتف ل  ي  الور سد  لت  ديل 

بتجداا، ال ف دار القد يم  يد ،  د  متيدا   الف  د  ت يدزت الفر   ال  بيدع الز ايد 
 تبد     د   لفناظر الق      لفي ل مال الف ا   الل، الناا   الراا ، لال اا  ري

اإلب اعي ،  يت اشا    مسف ن  ال ن ،   االاتقا  لف شه  لالشةل ال   يترام رؤيت
الدد ام  لددالتراس تددات  الف  ددا     ددال     دد  ، دد  تقدد يم   ددر ا  مم الدد  ال تن مدد 
لف  ر س الةقا    ال دا   لففدا ا  ال ت ارثد   لتشفرك لالج الي   نف   اإل اا 

 إتا  ال ف ددار   تا  ال ددرمل   كدد ملب اال اددا  لا ددال  ،دتجاددي   دد  لف يددال  دد ي ا
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تاد ياتهم ال هتف د  ب الفثدا  التقفيد    ال درنش التقفيد   لج دا  ر ا ،  الرال الفيب 
 ددددد  دال ر فددددد   الب لددددد  الفرنيددددد  لفرادددددل الفيبددددد   يفددددد  ت ا دددددال م يددددد  بددددديال ال ا

ل  د   نداظر   ب كد  ت دت  شدهي  الرؤيد   التا د م ض مبي ل ل  ا  ال ا ر، 
 االاااا ال تفاي  لف يال ال  ثق  لفيال ال ناا لول ت ا يل التراس  ل هني  ال ناا

 ددددال تقاليدددد  ا   ناسددددثا   االت دددا   سدددد ا   ناسددددثا   ينيدددد    ددددا يترتددددم ثددددالال لهدددد
سدددد رها مشدددديا  ا الهددددا   تددددر   دددد  ا اات اعيدددد    ددددا يترتددددم  يهددددا  ددددال مددددا ا  

 اإل تدداع اااددم  ددال  تددات  مه يدد   نجددزش اإلبدد ام  ،ال اددت   لفت ثيدد  اإلبدد ام 
،  ديال  دال التدراس الفيبد  ا تنا دهابدرع  د  ل نداظر     د ما    لت ثي  الرا  ا
ل ن  رهدددددا اإلبددددد ام ، سددددد ا  تففددددد  لالطبيفددددد  الصدددددا ت  م   بددددد   لهدددددا  ناسدددددبت ي

 هد ا  دا اال  د   د  ل  اتد  لصد    كا  كا ناتهدالال شاه  ال ينا ي  ال ا ف  ل ر 
 .ما   

 تحليل اللوحة من الناحية الفنية:

تو ادددع الف  ددد  هندددا منددد  ال نددداا مددد ض مبيددد ل  ددد  شدددةل مجيدددم  دددال  الرةةة :
لتدراس الفيبد   الزثدار  الشدفبي   د  ا  طدا  لتفبر مال م د  التو ينا  الهطي  

 ال ضد  ا لتود يال ا تزاادا  ري دا شدةل ط  هتف    توا ال لف    تتض ال الثط  
 ال تفق ، لشهصيا  ل الل، تراثي    ركا  تفبر مال ال رح. لفيال

 وااع  د رل  ال تن م ط ط يع الف    شةال ما ا ا يال  ال الهممط التكوين:
 ما دد   توا فدد  البنددا  ثطددا   ل اددا  شددةال لهددا اوهدد  م   دد ا  مفددا مدديال ال تفقدد 

 .  تزا  ل شامر ال رح
املد اا ال دارل  ت يز  مل اا ال ناا    ه ش الف    لالبهج   التن ع  نر ت اللون:

 االبيض       ال الل، االتر    ت اثل الف ا  ام  ر  اال  ر  البن الف ا د
  ا     ال ال ناا    الض    ال ل.  هارل
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 لدددامل اا الثصدددر  التددد  ت ددد ا  مشدددةا  التفبيدددر اسدددتف ل ال نددداا ثبراتددد   التقنيةةةة:
 ا   دددد رل تفبيريدددد  غيددددر   دددد   ل تاددددتف ل لتفبيددددر   تقنيدددد  هدددد   سدددديف  الزيتيدددد 

 .التشةيف 
تت يز الف    لاسف    ن  تشفر ال تفق  بتن ع ال الل،   ف اها  دال  الملم :

شه  مثر  اف  ت  ل ي  يتض  االثتال     ا ع  الل، الرادا    اللد، 
الناددددا  ال ريريدددد   ددددال ا ددددرل الفدددديال هدددد ا يؤكدددد  ثبددددرل ال ندددداا  ت ةندددد   ددددال التقنيدددد  

يد  ال ف د،    إبرات  ؤثرا  الف ل ال ن   ال   هاالت   ظ ال اته    لفتفبير 
 . االا فاال  الاية ل اي 

بعةةا اعمةةال االةةد الفةةن الت ةةكيلي فةةي ليبيةةا الفنةةان عةةوض عبيةةد  والتةةي 

 تجسد المعني الحقيقي لحفظ التراث والهوية الثقافية في ليبيا:
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 An independent writer from)اعمال الفنان عوض عبيدة 

Euesperides  ،2015)  (14-13-12-11-10)شكل 

 

 

 

 

  ت صددل مفددا  ددرابف، –م 1968 ددال   اليدد   :الريةةا ي قعبةةد الةةر ا فنةةانال
 ااادتير  ند ا   درابف،اا فد  – درابف،-م1991لةال ري    ن ا ا يف  سدن  

تشدةيف     (2014)لشدن ،  ر  دا – 2005ا يف  اا فد  ر  دا لف ند ا الج يفد  سدن  
ليب  ي اد  بريشت  ال ا   بيال مسف   ال  رس  ال ا ايد   ال ا ايد  الج يد ل،  نداا 

ا  يادتف ل ال دل   د  الف  د  لشددةل   املدد اا الضد   يهدتم لالت ا ديل ال  يقد  ادد س
  .(19-18-17-16)شكل   هتفف مال َ ال اثتار ا  نهت ال ا اي     الرسم

 ي اد   د  (الرياا )اج  ال ناا  (15شةل ) :الت اثيةتحليل اللوحة من الناحية 
 ،الق ي  ت ايا   ين   رابف،   ج  م   ال اال  ا  تففم "الثط " ل     ل  ت 
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 ددال  اليفباددر ال ندداا بر ددي  تشددةيف  ي ددت ، الف  دد  مسددم " ندديال م فقددع مفددا هدد ش
 د ر س تراثد  بتد راا  ل ايد  ا اليد  ينادجها   د   ال ال ال ا ف   ا ت  الهصدث 

 ضدا   ، تجفدل  دال ال جدا  الفد ا ، بت ظي    ر ا   نيد اال  ا    ي ا ملفا 
م  دا  يففبد ا  م ي  ال الال ، ل ال   ال االسقاط ال ن   نيا  ن  ا    ت اشت

 فدد   دد  ات دد  ال  يندد  الق ي دد   بفثاسددهم التقفيدد     جادد   دد  الب لدد  الفرنيدد   ال ر 
كفهدا تدرتث   تد   مفد  ه يد   ثقا د  ال جت د   -لاا اع  هتف    ت ا يل  هتف د  

ا ددام بيددع متيدد  لدد  ا الدد  ال ف ددار    - البيهدد  الفيبيدد  الغنيدد  لددال ن ا التقفي يدد  
 جادد  ب  دد   دد  ا ا دد   نددا  البيددع بت ا دديل  تثر دد  اادد   ا دد  بيدد   ال  يندد  

مددددال  ريدددد  الةقا دددد   التددددراس الفيبدددد  الق ي دددد  لطددددرابف، اال دددد   ارتثدددداط الف  دددد  ل
   د ع الف  د   دال ثدال    دياغ يفيد  ال نداا   نجد التفبير لال ال   ال ا ايد ، 

 فبددرل مددال التددراس الفيبدد    اددت  ل  ددال الةقا دد  التراثيدد  ال ا يدد     ددر ا   اشددةا 
 الغيدر  ا يد   ال ت ةفد   د  ال اللدد، التقفي يد  ل   دا   ال درنش  ال بندا ال ف ددار  

يم  الددد ا  مفددد    تددد   تددداريه   ددد يم بت ا ددديف  الزثر يددد  الج يفددد   التدددراس القددد 
لاسدف   تشدةيف  الةقا   الغير  ا   ال ت ةف     الفاث  التراثي  ل   ا    ي ا،  

  نه ا اا     ل  ات   فن  الت ثي  التاريه  لفه ي  التراثي   ال ثدال   فا ر
  لتراس الةقا   لفيبيا.
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 لتحليل الفني للوحة:ا

الهطدد ط ال ة ادد  لف  دد  ) ندديال( تبددرت لادد ب يهتفددف  اددم ادد ع الهدد   الرةة :
 شدددةف ،    رل  ددد  ابدددرات    ددد ع الف  ددد   تجادددي    ددد ل ال   ددد ع مدددال  ريددد  
ا دد اس التدد اتا بدديال الفنا ددر ال ة ادد  لف  دد  ال ندديال ل يدد  اددا    تبفدد ر  دد  

 .ثط ط  ت اسة    ثة     التفبير

الف     ا  ت تي   تدزا لفوةدل  التد  تت ةدل  د  االشدها   التداثيرا   التكوين:
البهجددد   ال دددرح  التددد  يراددد  ت هدددر  ال ثاشدددرل  ددد  الف  ددد  الادددية ل اي   ال ةاايددد 

 صددد رها لفترالطدددا  الفا اليددد   االاطثاعيددد   ددد   اددد ش شهصددديا  الف دددل  تددداثير 
 لام اا. إ اا االل اا ال اته    يفط  

سدف   الرسدم ال تثد   دال مفدا ا تد    د  الف  د ، ل اا الصا ي   النقيد ام اللون:
   تال  ل  ات   دال ثدال  ت تيد  املد اا الزيتيد  بنادم  ال   يتض   بل ال ناا 

 .الف اي   ال ل  الض     يم امل اات راا    يق    ال ثال  

 ها   ت نال    اتقاا ه ش ال مفا   ا  ي تيت استه م ال ناا مل اا التقنية:
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  الرياني التيبعض اعمال الفنان 

ِّد  (19-18-17-16شكل) (2018)الرياني، عبدالرزاق،  الواقع الليبي فيها يجس 

 
 

االشديا      ف ، لفديال ال شداه لدال ادا  البديال ايستطاع الريداا  اا ا الملم :
 مدةدددر ا ترالددد    دددال ا  شددد  ا   يطددداا ا  شدددجر ا  تهددد ر ال هتف ددد  التددد  يرسددد ها

ام ةندد   نجدد  اادد  امطدد  لف يطدداا  ددال ثددال  سدديت  ال  ر دد   ددال اغرا يددا ل اا
تت دا   بديال  ف د،   اجد   اللد، ام  دا  لة ا  ا دا اإل اا   ريشت ل اا  

 اثدتال   ف اده ا  ال درنش  الدر ا   ادتاا   اامم  ثشال  اج  تناغم الهطد ط  د 
 تصددد يم الثدددا   اال ادددا  لااددد  ثشدددثفال ال  دددي   دددال  يطددداا البيدددع  تثر ددد  

    ال دا   اافةدا   امر ي النا  ل ت ييز اثر      ال ف ا        الثا    
 .مجفع الط ل    ال ا  م   ا ال  اثر
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  تحليل اللوحة:

 بركة نعبد الرحم الفنان:

اسممم اللوحممة: )الصممناعات التقليديممة 

، tumblr)( 20فمممي الواحمممة شمممكل 

2020) 

 

 :الرحمن براة الفنان عبد

الرسددم  ندد  الصددغر ال ندداا بركدد   ددال  نطقدد  بددراك الشددا   اندد   ليبيددا بدد       
 يددد  اشدددا  ددد    دددي  مسدددر   نددد   كددداا  غ ددد رًا بددديال ام دددالم  املددد اا  ال دددر  

 شدارك  د   (25-24-23-22-21) شدةلليبيدا لال نطق  الجن نيد   د   الف  ا ، 
،   صدد  الف يدد  2007   ليدد   ندد  مددام مدد ل  فددارض  نيدد    هراااددا    فيدد  

 .(2021، 2021أبريل  06)محمد عقيلة العمامي | الثالثاء  ، ال الج ا ز

 التراثية:تحليل اللوحة من الناحية 

 دددال  شددداه  ه   شددد  مدددال تضددداري، بيهيددد ،  20شدددةل  تت ددد س هددد ش الف  ددد      
تد  التالدع  ت ا لد  الد     ليبيا   ي ا  دال الصدناما  التقفي يد   ال ال يال الي  ي 

 د  الت تيد  الد  ي  لف ادا   اسدتنثاط رؤيد   نيد    يتجفا  اد  ال ند  ، ي  نا ه ا
 ددال   رتتنددا الةقددا    دد  الجندد   الفيبدد   دد  تفدد     را دد  تةبيددع مشددةا  الفدد ا، 

ال  دد   دد   ندد  القدد م ، اا ا دد   تندداغم يةددر   يجدد  مرا دد   ا ددال  الشددفم الفيبدد  
، التد  تشدةل الف دل    التقا فا   ال  ل بديال  هتفدف ال  در ا  ال نيد   الرسم

ت قدد   دد  مم الدد  التناددي   ال اددت  ال  ددال البيهدد  الفيبيدد  التراثيدد   التشددةيف  ل يدد 
،  ياددفا  دد  كددل لدد ا ال ندد   التندد ع بدديال كددل ال ة اددا  التشددةيفي   اثددل ال ضددا 

 إلا ت قي  ت اشت    ل ا نثر م  مبر    ل الشةل  البنا   الرؤي  
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ال دارل  ا فد  تفبيدر   بند  مفدا  امد ل  دال املد اا ال ند    امسدف    امسف  ،
،  امشدةا  التفبيريد   ال ا ه   تثاين     لفض امل اا كند ع  دال التضدا  الج يدل

تال دد، البيهدد  ال  فيدد  لف ندداا  ت ا دديل  ال  ت  دد  مفددا مدد الم  تفبيددرا   تن مدد 
  ادا     فندا ، يقار  بها بديال ال بندا  الالتقالي   الةقا   ال  يزل لفجن   الفيب 

 رهددف،   هيفدد  ثصددث  لت ليدد  الف يدد   ددال ال فدداا   الدد الال ،   دد   ددا تضدد رش 
 مم ال   ال  ضا يال  ا   غات م يق .

 

 التحليل الفني للوحة:

 ت اسددة   لادديط ااادديابي  تبدد   الهطدد ط  ددال  الف  دد  الوةيددر  دد  ظهددر الرةة :
   فبرل مال    ل الف ل ال ن    فبرا ل  مال البيه  ال  يزل.

 د    دياغ  امشدةا   فت د ًا مفدا ال  در ا  ال  يطد  لد  ال نداا : امدا التكوين
 تناس   ي  م  س ال ناا الت اتا  ال  ال راغ لشةلت تي  الوتف    تو يال الف      

 ال  الهط ط  الت ا   الف ا     الف ل ال ن  ث

 زادد  تفطدد  ل فدد     ددا ل  دد   الدد  االلدد اا ال ا هدد   التدد  ملدد ااا يددل ت ون:اللةة
 .ت  ل  ي ي  ر يق    ا    امتر ،  الف       امثضرلالبن   اال  ر   

ك ددا اسددته م  ددرنا   لددامل اا الزيتيدد  مفددا الق ددا  ا دد ش هدد ش الف  دد  التقنيةةة:
 الف   .ال اترث     ه ش     ال ق ا   ك  يةرا  ال زا   هتف   رشال 

 الشةل  ت تي  الوةل ل ي  امطا ال ناا  جاالً تتناغم الف     ال  ي   ال كل:
لةقل الشه   اا   ال رك      ال قابل  ااه  لاتزاا     اا    ال الاة ا 

 د  ما دل  د رل تو يندا  ادت   بثفض اال ااد   ثطد ط القد  ا  سدفف النهيدل 
  توا ال ل اا  شةال.
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والتي تجسد حفظ التراث  بركة نعبد الرحمالفنان  بعض اعمال

-22-21)شكل  (tumblr ،2020)والهوية الثقافية في جنوب ليبيا: 

23-24-25) 

 

تت يز هد ش الف  د  لاسدف    ند  لد   ف د، يشدفرك لهشد ا  تدم تن يد ها  الملمس:
تفبيدرا  الفد ا الاد يب  ك ي   ال ف ، ثشال   ا تو ا  ال ثال  ل اا  ال رشال 

 مال التقشف.
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  تحليل اللوحة:

 عمران بشنة الفنان:

يموم ممن ايمام العمرس اسم اللوحة: 

 ةالزاويممممبمدينمممة الليبممممي  الشمممعبي

 26شكل  (2014)بشنة، 

 

 الفنان عمران ب نة:

م ددراا لشددن   دد    يندد  الزا يدد  ال ا فدد   دد  شدد ا  غددر    لدد  ال ندداا الفيبدد     
 مفدا  ت صدل ، الت  مر ع   ي ا لاسم )اساريا( 1952الفا    الفيبي  مام 

 ندد     كتدد راش اقد  درابف،  – ااادتير  ندد ا ا يفد  لادا ي يدد  ال راسدا  الففيددا 
لفددض ل  اتدد  تفبددر ،  (2014)لشددن ، م 2014  ددال ادا ي يدد  ال ندد ا لالقدداهرل

ممت ددد   ال ناسددثا  االات اعيدد  التددد  تفبددر مددال ا دددال  التددراسمددال مادد ا   دددال 
مسددف   اظهددر  يدد  تقنيدد  ا يفدد    فاد   ثقا يدد  تبدديال ثقا دد  الثا يدد   اتاددا  ال نداا

 اسه   ال ال   كفقي ل ر  ثقا تيال ك ال  ا    ه  الةقا   يها بيال 
يقدددد   لشددددن   ،(31-30-29-28-27 -26شددددةل الفرنيدددد  اإلسددددال ي الفيبيدددد   

ال نداا " لف ف    ا ي  ف   ال ثقا     ودر،ا   يط  يتاثر ل   يؤثر  ي  اال ناا ل
 ال يقد  هم ا د   ادتقبل م ضدل ماد    يق   الج اهير " ب عي   ا ر لصيرت   ه

 اآلثر ا.ير   ا ال يراش 
 تحليل اللوحة من الناحية التراثية:

التراث  الفيب   ل فوف ر  ما ا  تقفي يد   ملفا  ال ةااتفبر مال  ال ناا لشن   ل  
  نج  الف    تفبر مال الفر  الفيب      (26شةل الق يم )لففر  الفيب  
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 ن مد   لدال ااالتد  تبد    زهد ل  ر ص  ااا ي  لال الل، التقفي يد  )الدر   الفيبد (
 ال ندداا  دد   لددب ي ددا   ما يغيددر  ددال مل اادد  تفييددرا ،  هددر الددز البن اددها تت دد   

 ةااد   د   هي د ااادم  لدب اجد  لف ل  ا رت   الف    ال فه   ل  ت تضي  الي ا 
 ندد لب تودد ا ل  ددا  هدد ا ال ندداا  مم الدد  ل ددا ت  فدد  ر دد ت تراثيدد   ملدد اا  تجااادد 

   مصر ت     فيب إ ا   تغن  ال نجز اإلب ام   التشةيف  ال  ث  لفتراس ال
 .الف ل   الت  تات   ا ي    ناي  لتراس الشف   ام يل  الج يل

 التحليل الفني للوحة:

تترام الهطد ط  د  ا د   دال الشده   رسد ع لهطد ط تفطد  ا ادا   :الر 
 ثي   تفبر مال مر  تقفي   لال   ل  االتزاا ا ام 

التودد يال لةددل  ددا ا تدد اش الف ددل ال ندد  يفبددرا مددال ادد  تشددةيف  يف ددع  :التكةةوين
 الن ر ال   ال   ال ال رح ت  ل     ياتها تقالي  تراثي    ي   توا  تن ثر.

  ملدددد اا اففددددع  ددددال الصدددد رل تفطدددد  ا اددددا  بتناغ يددددا اثتددددار ال ندددداا اللةةةةون:
  سيقي  ا يف   كااب ت ا   سد اع ايقداع يت اشدا  د  شهصديا  الف دل ال ند  
  ركددداتهم  دددامل اا ال ت ةفددد   ددد  البنددد  الددد ادال  البنددد  الهاليددد   الددد اا ال اللددد، 

 يفطيب تناسقا  ننا   توا ل لفت اتا ال ن     الف   .
مبدر  يهدا مفدا اسدف     يدز ثشدم  لد اا الزيتيد  مفدااستف ل ال نداا م :التقنية

يادددر  لددد  مددديال ال شددداه  لفنا دددر ااتجددد  مدددال  ددد اعثا  ال دددر  لفددد ا ل ركدددا  
  ااايابي   تقن .
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بعض اعمال الفنان عمران بشنة والتي تجسد حفظ التراث والهوية الثقافية 

 (2014)بشنة،  (31-30-29-28-27شةل ليبيا في 

 

استف ل ال ناا مسف   الت فيل   دز  االلد اا بنف  د   سالسد  لتفطد   الملم :
 الشهصيا  ال رس   .لفيال ال تفق  اي ا  لال رك   االااجام بيال 
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 متحصملة علمىليبيما،  - من مواليد مدينة الزاوية  :المقطةوف علي لفنانة نجالءا

فنمون جميلممة م ماجسمتير 2014 دكتمورا   نقمد فنمي ممن اكاديميممة الفنمون بالقماهرة

 (2019الفيبيدددد ، )الاددددقي    ، م2010طممممرابلس –بأكاديميممممة الدراسممممات العليمممما 
، ت يز  ام الهدا ال نيد  بتاثرهدا ال ا د  ال فارض ال  لي   ال  في  الف ي   ال لها

 لشدةل  فا در لالتراس الفيب   اله ي  الةقا ي  ال  يزل لول  نطق   التد  ترا تهدا
  اسدددف نها ل اتااهدددا ت ظي هدددا  ددد  الف دددل ال نددد   ثا ددد   نهدددا ال ا ايددد   اسدددف نها

ال  دددال مفددد  التدددراس الفيبددد  ا اليدددًا   نددد  الهددد  ل  الف دددل الهدددا   ادددم ال ودددر 
 نهدددد ا تفددددرض الثا ةدددد  تجرنتهددددا   ثقا يددددًا  ددددال ثددددال  ام الهددددا ال نيدددد  التشددددةيفي  
  يدد الفيبيدد  تف دد،  يهددا ال ا ايدد  الها دد   دد  ت ظيدد  لفددض ال  ددر ا  ال نيدد  

  دل ت  اات اعي     تنا ال ال  لطريق  ابتواري  تفبيري   لفض القضايات اد  
 دددالتراس  نثددد  يصدددل  الوةيدددر  دددال الفنا دددر التددد  بفغدددع اضدددجها رؤيددد    بددد اما ،

ال ا دد  لال ا ددر مبددر ال بدد ميال الدد يال ياددتن  ا إليدد   ي دد هم لهال دد   تندد ل 
تجار   ب ميال م ةدالهم مبدر ا ثدم ر فد ا  تركد ا إرثهدم اإلبد ام  ثدر ل  ابفد  لفن د  

، ل ا  التراس  دارض لن اد   د  مد ل ت ايدا     التج ي التزكي  لالت  ي   اإل ا 
 نهددا ال  دددال مفدددا اله يددد   البنددا  مفدددا مسدددا   تددديال ، دد  الت امدددل  فددد  ت امدددل 

 .اما ا   اآللا     امبنا 
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 تحليل اللوحة:

 نجالء المقطوف  الفنانة:

اسممم اللوحممة: الموسمميقار )محمممد 

 (32حسن( شكل 

 اللوحة من اعمال   الباحثة.

 

 

 

محممد  الموسميقار الليبمي الكبيمرلوحمة  التراثيةة:تحليل اللوحةة مةن الناحيةة 

الفثدددا   ال ددد  التدددراس لةدددل  ددد ل  دددال  يددد   ااددد  ( والتمممي 32) شمممكل حسمممن
 التقفيدد   لفراددا   دد  ليبيددا  ال تفددار  مفيدد  لاسددم )الجددر  الفيبدد ، الزندد ا الفرندد (

ت ا ديف   دال  اللد،  تقاليدد   الا ال  سديقار    د   ادال ايق اد  التدراس  دد  كدل 
مهدددم  مبدددرت ام ددد ا  الغنا يددد   ال ف نددديال الفيبيددديال، الددد يال  تراثيددد  ك دددا يفتبدددر  دددال

  ال اهم  ال  دا   مفد   ظهر ا مفا الاا   ال ني     ستينا  القرا ال ا  ،
التددراس الفيبدد  الغيددر  ددا      نهدد ا تددر  الثا ةدد  ااهددا ا فددع بدديال ر ددز لفتددراس 

ليبيددا  ال ت ةددل  دد  الر ددي  الغنددا   لف ندداا الفيبدد     دد  ثقددا   الغيددر  ددا    دد  
 اددال   ددال ثددال  تجاددي ش  دد  ل  دد   تجادد  التقاليدد  الفيبيدد   ددال ثددال  ال اللدد، 

 التراثي  الت  ت يز بها مبر  ايرت  ال ني  ال ناا.
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 التحليل الفني للوحة:

ا فدددع ال قطددد    ددد  ل  تهدددا لف  سددديقار    ددد   ادددال بددديال شددده   ليةةةل:حالت
ال ناا  ا الت         التراس  اله ي   ال ثال  اهت ا   الهال  لالز  الفيب  

 .التقفي    ال   ي هر ل     كل   ا ف  الغنا ي  ال  في   ال  لي 
 ااادديابي  تودداثر   تراد دد  لشددةل  تناسدد  ت يددز  الف  دد  بتو ينددا  ثطيدد الهدد : 

 لتت       تناغم  اثل ل     ا اي .    التفبير
 ددرض التودد يال  الدد   دد  الف  دد  تت ةددل  دد  شهصددي   ا دد ل لشدده   ن:التكةةوي

ال  سيقار       اال  ن هدا ثطد ط النجداح  دال ثدال  تفدب الهطد ط ال تو اد  
 لشةل ال راغ      رل تو ين  را    تناس    تزا.

شدددةل الف  ددد   دددال ثدددال    اددددال لف ا ددد  لشددده  ال نددداا    ددد   ادددال  ال ةةةكل:
ال   ركدد  ي ةددل  ا دد  الراددل الفيبدد   دد   اللادد   لثاسدد  الشددفب  الفيبدد   ودداا شددة

 التقفي ي     ما ل   رل تو ينا  توا ال ل اا  شةال.
اهت ددع ال ناادد   دد  ل  تهددا ال  سدد    لددامل اا الزاهيدد   امطددا  ادد ع  ددال  اللةةون:
 الف ا   ال ثال  االل اا ال ارل لتفبير مال  رك   ايقاع ال ن   ت يزا.  ال   

لف دل االلد اا الزيتيد  مفدا   دا  لاسدف   ل ادا  ال رشدال استه م    ا التقنية:
 ال ا    تارل  اسف   ال ز     ا  الف ا  لال رشال تارل اثر .
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بعض اعمال الفنانة نجالء المقطوف والتي تجسد حفظ التراث والهوية 

 وأرشيف( اللوحات من اعمال 36-35-34-33 )شكلالثقافية في ليبيا 

  الباحثة.

 

ال ف ،    سط  الف    ت يز لاالااديابي   تركدع االلد اا اثدرا ا ديال  الملم :
   لفدض اال يداا    تاطي  ماي  ت يز لالنف       لفض اال ياا  الهش ا  

 االثرل 
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 االستنتاجات:

  لف    ال النتا ت الت  ت قد  اهد ا  الث د   هد  تتجفدا ل  هد م الثا ة عت  ف
 ظيدد  ال دددال التشدددةيف   ددد    ددد  اله يددد  التراثيددد   الةقا يددد   ددد  ليبيدددا  دددال ثدددال  ت

ل ادا  ال رك  التشةيفي  الفيبي  ل اجات ال بتور  ال ت يز  اال يل  ال   م  ا 
اب اعي  مفا النتا ت الاا  ل  ال ال     ن ا تدرك مثدر  ا د ا مفدا  ادار النشداط 

 التشةيف :
سدداهم ايددل الددر ا   ددال ال ندداايال لشددةل مددام  ددال ثددال  التددراس مفددا تا دديل  .1

ال  رسدد  التشددةيفي   دد  ليبيددا  اسددتطام ا اا يتركدد ا لصدد    ا دد   ال فددالم 
 ها  ض  ا اببيال  ياتهل ناايال  ام ا  ا مفا ثار   ال ال الفرن   الفال  

 ات  ل  ال البيه  ال  يط  لال ناا لاسف    ن  ثصم  ه ي   ني   فا رل
 . فا ر لف  اث 

سدف  التشددةيفييال الفيبيديال الدد  تطدد ير ال ا قد  الج اليدد   ددال ثدال   ددا ماجددز ش  .2
  ال ام ا   ني   مساليم تفبيري   تج  ل.

اشددر الدد م  الةقددا    ال ندد   تف ددديم ددداا لف ندداايال الفيبيدديال   را  ا دد ا  دد   .3
  هدد م التددراس  دد  لامتثددارش  سدديف  لفتطدد ر  التن يدد  الثشددري   تجفددا  لددب  ددال 
ثددال  تودد يال الج امددا  ال نيدد  الها دد  ا  اسددت  اس  ددر ع  ا اددام ال نددد ا 
التشةيفي     ال  ار   ال فاه   الجا فا  الت  كاادع   داتزا  را د ا لتاهيدل 

 ه      اثرا  ال رك  ال ني   النق ي .االايا  الج ي ل لف اا
اإل دددا ا  االب اعيددد  التددد  ت يدددز بهدددا لودددل  نددداا مسدددف ن  الهدددا   ال  يدددز   .4

  ريقد  تفبيدرش  الف ل ال ن  ال فا ر من  ال ناايال الفيبيديال  دال ثدال  التداثر
 دال لاسف ن  الها     ت ثي  التراس الفيب  لاثتال  ثقا ات .
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يارها تفتبر  ال النهث  ال ني  مفدا الادا   الفيبيد  االم ا  ال ني  الت  تم اثت .5
  ا ه  اال  رااي   ني   ثقا ي   تا ف     مرا   ه ا البف  الغن .

 

 التوريات:

تقاليدد  االات اعيدد  التدد  ت ثيدد  ا يدد  الالثا ةدد  بتشددجي  الجيددل الج يدد  لت  دد   .1
 .ت اد  ا التنا  تقالي اا ال ياتي  ال  يزل له يتنا

 دد  اال ددالع مفددا ال دد ر س التراثدد    ايددا  ال تال قدد ال جددا  ال اسدد  لممطددا  .2
   ليبيا  ال ثال  ال فارض  ال  ا را   الدر ال  ل ندا    هتف د   د  ليبيدا 

  التفر  مفا التقالي  التراثي   تقالي  كل  نطق  بتن مها الةقا  .

   دد  الدددبال  الت اددب  ال  دددال لاله يدد   التندد ع الةقدددا    ال تجاااددالتاديدد  مفدد    .3
 .  فيا  مال يا دن ع  ال التن ع الةقا    التراث  لف جت   الفيب 

 ا  ال ضدددارا  ال  فيددد  ل ددداس   يةددد   تنقيدددم مدددال ال ندددا   مم دددل  راسدددا     .4
 . له ش ال نطق   الت  لم توشف لف  الت  التزا  غا ض  

ال بهد ا ال يال التراس  اله ي   كيالي  االست ا      ال  مال  الم  ثا قي  مم ل  .5
 االرس الضهم.

، لففدالم ات اعي   اال تصدا ي ال ني   اال  ت  ي  امه ي  ال ضاري    ةااتها   .6
ثا دد  ما ليبيددا تزثددر ل ضددارل   فيدد  لدد  رار  ددال مف ددا    ددؤرثيال  رسدد ا هدد ش 

 .   ال ارس  ضار  برات  ا ت ت ي  إل ال نطق  ل نها  مرا تها   لب

  فال هددددا  ضددددارل الدتشددددا     نهددددا  اهددددمتاددددهيل الزيددددارا  الادددديا ي  لهدددد ش ال .7
 . ا    ال فالم الايا ي     ليبيا    ر   ثل سيا   لفبال  لامتثارها

ثدار تاهيل   د   الثدا ةيال  ال ارسديال  د  كا د  ال جداال  ال تهصصد   د  اآل .8
  التاريخ  ال تيارل ه ش ال نطق . ال ن ا 

 



تصدر عن جامعة مجلة علمية محكمة  – 2022يونيو  -13العدد -7السنة  –مجلة كلية الفنون واإلعالم    

 272X)-ISSN  2523Online ( Faculty of Arts and Media Journalمصراته 

                                                                                                                                         

 

  123 

 

 المراجع العربية:

المؤتمر العلمي (. الهوية في مقابل التغريب. 1997احمد عبدالعزيز. )  .1

 .السادس

موسوعة الكاشف اصطالح الفنون (. 1961التهاتوني محمد علي: ) .2

 بيروت: مكتبة لبنان. والعلوم.

 Matog, M . Retrieved from التراث البدوي والصحراوي  .3

https://tasweer.zenith.me/ar/tasweer 

/entry/mohammed-matog. 

 Retrieved .تاريخ الفن التشكيلي الليبي .(14اكتوبر  ,2012) .الثقافة .4

from https://www.yemeress.com/october14/3021934. 

 .(2018) .الرياني، عبدالرزاق .5

https://www.facebook.com/abdo.alryani/. Retrieved 

from الصفحة الرسمية للفنان عبدالرزاق الرياني. 

الزي التقليدي الليبي عراقة ، ابريل  2014) .بارية، بوابة الوسط)اإلخ .6

 .موغلة في القدم وعادة تواراتتها األجيال

https://www.afrigatenews.net/a/7044. 

  https://mawdoo3.com.  Retrieved   (2017) . الزبون،إسالم .7

from  ليبية. مدينةموضوع ، كل يوم 

 التابث والمتحول في االتباع واالبداع عند العرب.(. 1994أدونيس. ) .8

 بيروت: دار الساقي.

 القاهرة : مكتبة النور . توظيف الفن .(. 2021الشريف خليل محمد. ) .9

https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/


 التراثية والثقافية في ليبياوظيف الفن التشكيلي في حفظ الهوية ت

124 

 

(. أهمية الحفاظ على التراث الثقافي غير 2018العبدلي علي احمد:)  .10

 Taking care off in tangible heritage inالمادي في الموصل.

Mosul .94-96، الصفحات مجلة دراسات الموصل. 

المنهج التجريبي فالتصوير الحديث وما (. 1997السيد هدي ذكي. ) .11

)كلية التربية، المحرر( القاهرة،  يتضمنة من أساليب ابتكارية تربوية.

 الجمهورية المصرية : جامعة حلوان.

. تم  بوابة الوسط . (2021أبريل،  06العمامي محمد عقيلة ) .12

 .http://alwasat.ly/news/art-culture/316445االسترداد من 

(. مفهوم االصالة بين التجريد والتقليد في 1984امين القريطي. ) .13

، الصفحات ص مجلة الدراسات والبحوثمحتوى االبداع الفني التشكيلي،. 

156-84. 

(. 2021ل ، أبري 06بوابة الوسط الصفحة الرئيسية ،ثقافة وفن. ) .14

http://alwasat.ly/news/art-culture/316445 محمد عقيلة:( .

 العمامي، المحرر( تم االسترداد من بوابة الوسط ، صوت ليبيا الدولي.

التراث الثقافي المادي والجدب السياحي في (. 2010بعيص كريمة. ) .15

 )المجلد ابحاث ودراسات أثرية وسياحية(. طرابلس، ليبيا. ليبيا

 .(2020) .وزارة الثقافة والتنمية المعرفية  .16

https://www.culture.gov.ly/cultural-figures /. Retrieved 

from الفنان التشكيلي عوض عبيدة. 

-http://alwasat.ly/news/art .(06أبريل  ,2021) .ا .ب ,وفن .17

culture/316445. (:. العمامي .ع, Editor) Retrieved from  بوابة

 .الوسط ، صوت ليبيا الدولي



تصدر عن جامعة مجلة علمية محكمة  – 2022يونيو  -13العدد -7السنة  –مجلة كلية الفنون واإلعالم    

 272X)-ISSN  2523Online ( Faculty of Arts and Media Journalمصراته 

                                                                                                                                         

 

  125 

 

al-https://www.libya   .(2017) .حسين سليمان .18

–. Retrieved from mostakbal.org/top.html  ليبيا المستقبل كل

 يوم في مدينة ليبية

دور التراث غير الملموس في تعزيز الُهويّة (. 2018عايدة أبو تايه: )  .19

االوراق العلمية المحكمة الخاصة بالمؤتمر الدولي والخصوصيّة الثقافيّة. 

 .109 ص، تراثيا بين االستدامة واالزمات

(. فن التصوير الليبي وتأثيرة بالمدارس الفنية 2014عمران بشنة: ) .20

 القاهرة، مصر: اكاديمية الفنون.الغربية )دراسة تحليلية (. القاهرة، 

 القيم الجمالية في الفنون التشكيلية.(. 1999عطية محمد محسن. ) .21

 القاهرة: مطبعة عالم المعرفة.

 Retrieved .عوض عبيدة .(ديسمبر  2018) .ابة الوسط) وب ,الحرة .22

from 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D8%B6

_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9. 

 قصة الفن التشكيلي )العالم القديم ((. 1996محمد عزت مصطفى. ) .23

 )المجلد الثانية(. القاهرة، الجمهورية المصرية: دار المعارف.

(. دور التراث الثقافي في حفظ 2019جوان،  20مقابلة رشاء. ) .24

الجامعات الهوية الثقافية العربية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في 

 .103الحكومية األردنية. صفحة 

 ارق،مملكة الطو .25

https://gramhir.com/profile/wlatiwunwrqu/378351922

85. Retrieved from @wlatiwunwrqu. 

https://www.libya-al-/
https://www.libya-al-/
https://www.libya-al-/
https://www.libya-al-/
https://www.libya-al-/
https://www.libya-al-/


 التراثية والثقافية في ليبياوظيف الفن التشكيلي في حفظ الهوية ت

126 

 

 لوحات تاسيلي.(. 2009لوت هنري لترجمة: أنيس زكي حسن. ) .26

 طرابلس: دار الفرجاني.

طرابلس: دار  لوحات تاسيلي.(. 2009لوت هنري ، و زكي أنيس. ) .27

 الفرجاني.

(. 2020وزارة الثقافة والتنمية المعرفية . )  .28

https://www.culture.gov.ly/cultural-

figures/D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9/ تم .

 االسترداد من الفنان التشكيلي عوض عبيدة.

. تم عوض عبيدة(. 2018ويكيبيديا، الم+وسوعة الحرة. )ديسمبر ،  .29

 https://ar.wikipedia.org/wiki االسترداد من

 )بال تاريخ(.المراجع األجنبية:

(. 2017الزبون،إسالم. )

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D

8%A9_%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A

_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7 تم االسترداد من موضوع .

 ، كل يوم مدينة .

مملكة الطوارق. )بال تاريخ(. 

https://gramhir.com/profile/wlatiwunwrqu/37835192285 تم .

 .wlatiwunwrquن @االسترداد م

Mohammed Matog .)تم االسترداد من التراث البدوي والصحراوي. )بال تاريخ .

https://tasweer.zenith.me/ar/tasweer/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%

D8%B2%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA-

%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1/entr

y/mohammed-matog-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A-

%D9%88%D8%A7%D9%84. 



تصدر عن جامعة مجلة علمية محكمة  – 2022يونيو  -13العدد -7السنة  –مجلة كلية الفنون واإلعالم    

 272X)-ISSN  2523Online ( Faculty of Arts and Media Journalمصراته 

                                                                                                                                         

 

  127 

 

-https://www.libya-al(. 2017حسين سليمان بن مادي. )

mostakbal.org/top/25320/%D9%83%D9%84-

%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-

%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-

%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-17-

%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-

%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A9.html تم .

 االسترداد من ليبيا المستقبل كل يوم في مدينة ليبية.

 طرابلس: دار الفرجاني. لوحات تاسيلي.(. 2009هنري لوت ترجمة: أنيس زكي. )

بوابة الوسط (. 2021أبريل،  06. )2021أبريل  06صباحا محمد عقيلة العمامي | الثالثاء  07:55

 .http://alwasat.ly/news/art-culture/316445. تم االسترداد من 

An independent writer from Euesperides ( .2015 .)Cyrenaica تم االسترداد من .

https://zaydouf.wordpress.com/2015/02/08/%D8%A7%D9%84%D9

%81%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%B6-

%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87/. 

Gabriel Idang( .2015 .)AFRICAN CULTURE AND VALUES  المجلدات(Print ISSN 

1561-4018 ( .)Phronimon. Volume 16 )المحرر ،Edited: Idang. African 

culture and values environments. 

Gramhir .)بال تاريخ( .https://gramhir.com/explore-

hashtag/%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%8a%d8%b1 . شنبير#

Instagram Posts. 

Kifaya, A., & Mirahan, F. (2009). Philosphy of fashion from the perspective 

of art criticsm. alam alakotob( in Arabic). 

tumblr( .2020 .)

https://amaniwerfli.tumblr.com/post/629159792066347008/%D9%

84%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-

%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D9



 التراثية والثقافية في ليبياوظيف الفن التشكيلي في حفظ الهوية ت

128 

 

%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-

%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9

 .amaniwerfli.tumblr. تم االسترداد من %

 .المؤتمر العلمي السادس(. الهوية في مقابل التغريب. 1997، 08احمد عبدالعزيز. )

 بيروت: دار الساقي. التابث والمتحول في االتباع واالبداع عند العرب.(. 1994أدونيس. )

 بيروت: مكتبة لبنان. الح الفنون والعلوم.موسوعة الكاشف اصط(. 1961التهاتوني، محمد علي. )

. تم االسترداد من تاريخ الفن التشكيلي الليبي(. 2012اكتوبر،  14الثقافة. )

https://www.yemeress.com/october14/3021934. 

. تم /https://www.facebook.com/abdo.alryani(. 2018الرياني، عبدالرزاق. )

 لفنان عبدالرزاق الرياني.االسترداد من الصفحة الرسمية ل

بوابة ليبيا المستقبل الثقافية.  -(. السقيفة الليبية 2019ديسمبر،  04السقيفة الليبية. )

https://www.facebook.com/Assaqeefa2/posts/1069432150072686/

. 

 القاهرة : مكتبة النور . توظيف الفن .(. 2021الشريف خليل محمد. )

-https://al-ain.com/article/ghadames-pearl(. 2019مارس،  24المصري محمود. )

sahara-meeting-teams. تم االسترداد من العين اإلخبارية . 

(. مفهوم االصالة بين التجريد والتقليد في محتوى االبداع الفني 1984مارس،  2امين القريطي. )

 .84-156، الصفحات ص ة الدراسات والبحوثمجلالتشكيلي،. 

(. الزي التقليدي الليبي عراقة موغلة في القدم وعادة 2014ابريل،  01بوابة افريقيا االخبارية. )

 .https://www.afrigatenews.net/a/7044تواراتتها األجيال. 

(. 2021أبريل ،  06بوابة الوسط الصفحة الرئيسية ،ثقافة وفن. )

http://alwasat.ly/news/art-culture/316445 عقيلة العمامي، . ):محمد

 المحرر( تم االسترداد من بوابة الوسط ، صوت ليبيا الدولي.

((. التوثيق المعلوماتي في االثبات الجنائي وحماية حقوق ٢٠١٧يوليو، ) 26حسن، ايمن عبدهللا. )

، صفحة القيادة العامة لشرطة الشارقة مركز بحوث الشرطة.. . ٢٢٤-١٧١االنسان. 

 (.١٠٢العدد)



تصدر عن جامعة مجلة علمية محكمة  – 2022يونيو  -13العدد -7السنة  –مجلة كلية الفنون واإلعالم    

 272X)-ISSN  2523Online ( Faculty of Arts and Media Journalمصراته 

                                                                                                                                         

 

  129 

 

(. 2016. ) خليف، سميحة

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9

_%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A9 تم االسترداد من موضوع ، أكبر موقع .

 عربي بالعالم.

الفنون التشكيلية في   لمحة عن تاريخ(. 2016اكتوبر،  04رامز النويصري، و كريمة الفاسي. )

. تم االسترداد من ليبيا

https://tieob.com/%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A9-

%D8%B9%D9%86-

%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%E2%80%AE-

%E2%80%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D9

%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84/. 

الفنون   لمحة عن تاريخ(. 2021سبتمبر،  24)رامز رمضان النويصري، و كريمة الفاسي. 

. تم االسترداد من التشكيلية في ليبيا

https://tieob.com/%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A9-

%D8%B9%D9%86-

%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%E2%80%AE-

%E2%80%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D9

%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84/. 

(. دور التراث غير الملموس في تعزيز الُهويّة والخصوصيّة 2018مايوا،  08عايدة أبو تايه. )

االوراق العلمية المحكمة الخاصة بالمؤتمر الدولي تراثيا بين االستدامة الثقافيّة. 

 .109، صفحة واالزمات

 القاهرة: مطبعة عالم المعرفة. القيم الجمالية في الفنون التشكيلية.(. 1999عطية، محمد محسن. )

 .عالم الكتاب(. اتجاهات في الفن الحديث والمعاصر. . 2011عطية، محسن. )

(. أهمية الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي في 2018، 06 30علي احمد العبدلي. )

مجلة دراسات . Taking care off in tangible heritage in Mosulالموصل.

 .94-96، الصفحات الموصل
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(. فن التصوير الليبي وتأثيرة بالمدارس الفنية الغربية )دراسة تحليلية 2014عمران بشنة. )ستمبر، 

 (. القاهرة ، القاهرة، مصر: اكاديمية الفنون.

)المجلد ابحاث ودراسات  ليبياالتراث الثقافي المادي والجدب السياحي في (. 2010كريمة بعيص. )

 أثرية وسياحية(. طرابلس، ليبيا.

)المجلد الثانية(. القاهرة،  قصة الفن التشكيلي )العالم القديم ((. 1996محمد عزت مصطفى. )

 الجمهورية المصرية: دار المعارف.

من وجهة  (. دور التراث الثقافي في حفظ الهوية الثقافية العربية2019جوان،  20مقابلة رشاء. )

 .103نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية األردنية. صفحة 

المنهج التجريبي فالتصوير الحديث وما يتضمنة من أساليب ابتكارية (. 1997هدي ذكي السيد . )

 )كلية التربية، المحرر( القاهرة، الجمهورية المصرية : جامعة حلوان. تربوية.

 طرابلس: دار الفرجاني. لوحات تاسيلي.(. 2009هنري لوت، و زكي أنيس. )

-https://www.culture.gov.ly/cultural(. 2020وزارة الثقافة والتنمية المعرفية . )

figures/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D9

%8A-%D8%B9%D9%88%D8%B6-

%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9/ تم االسترداد من الفنان .

 التشكيلي عوض عبيدة.

. تم االسترداد من عوض عبيدة(. 2018ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. )ديسمبر ، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D8%B6_%D8%B9

%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9. 

 


