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القيم اجلمالية يف اللوحة التشكيلية الليبية
أ .عادل الفورتية
كلية اآلداب /جامعة مصراتة
مقدمة:
تتناوؿ ىذه الدراسة الفنوف البصرية اليت ىي عالقة متبادلة بُت االنساف واالشياء من
حولو ,وىي يف غتملها تتحدد باظتكاف والعُت اظتبصرة ,أما اظتكاف فهو موجود داخل العمل الفٍت
بكل تفصيالتو ,سواء كاف يف الداخل أـ اطتارج مبعٌت تأثَته يف الفناف عند قيامو باؾتاز عملو
الفٍت ,وأما العُت فهي تلك اظتبصرة واظتتغَتة يف حتقيق مشروع فٍت متكامل ,فالفناف عند شروعو
يف ذلك اظتشروع ىو (عُت) القطة وناقلة صتميع حتوالت اضتياة ومؤثراهتا ,وعليو كانت الفنوف
البصرية ىي اليت تعتمد يف إنتاجها وإبداعها ويف تذوقها وتلقيها على حاسة االبصار ,ليشمل
الرؤية البصرية اطتارجية والرؤية العقلية واطتيالية والوجدانية الداخلية ,إذف األبصار واظتظهر
اطتارجي اظترئي من االمور اضتاشتة يف تصنيف الفنوف البصرية اليت تشتمل على الرسم والتصوير
والنحت والعمارة وغَتىا .
استعرضت يف ىذا البحث بعضاً من التعريفات واظتفاىيم الدالة على الفنوف البصرية
و
ُ
التشكيلية كوهنا أحد الركائز اعتامة ظتا يسمى (بعلم اصتماؿ ) ,الذي ذاع صيتو بداية القرف الثامن
تتبعت
عشر عندما ابتكرت ىذه الكلمة من خالؿ الفيلسوؼ (جوتلب بوغتارتن ) ومن مث
ُ
اظتدارس اطتاصة بعلم اصتماؿ واليت تنوعت يف رؤيتها للعامل من خالؿ االفكار والنظريات اليت
احتوت تلك الرؤية  ,كما أنٌت حاولت أف أتتبع مسَتة الفنوف التشكيلية ونشاطها اظتتواصل يف
لت أف أوضح القيم الفنية اليت
ليبيا من خالؿ الرواد واألجياؿ الالحقة  ,وأخَتاً وليس آخراً حاو ُ
نتكن أف تربزىا اللوحة التشكيلية الليبية يف دتيزىا واعًتافها باعتوية .
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أمهية البحث :

تأيت أقتية البحث يف اختيار اظتوضوع حبد ذاتو نظراً حملدودية وافتقار الساحة الفنية إىل
الكتابة  ,والبحث يف ىذا اجملاؿ حيث مل يسبق تناوؿ ىذا اظتوضوع من ىذه الزاوية ,آمالً أف
يكوف اسهاماً يضيف إىل اضتراؾ الفٍت .

إشكالية البحث :

تتمثل إشكالية البحث من خالؿ طرح التساؤالت التالية :
أ -من ىم رواد ورموز الفن التشكيلي اللييب ,ودورىم يف اضتركة الفنية؟
ب -ىل يعرب الفن التشكيلي اللييب عن الواقع احمللي والبيئة  ,ومدى تأثره بالثقافة احمللية؟
كما نتكننا وضع بعض النقاط اليت ؿتدد فيها أىم اإلشكاليات األخرى :
.1عدـ توافر اظتراجع اطتاصة بالفنوف البصرية التشكيلية عموماً .
معمقة للوحة التشكيلية الليبية .
.2عدـ تواجد قراءات فنية نقدية ّ
.3عدـ وجود كليات متخصصة يف غتاؿ النقد الفٍت .
أهداف البحث :

.1التعريف برموز ورواد الفن التشكيلي اللييب .
.2تسليط الضوء على حركة الفن التشكيلي يف ليبيا .
.3دعم ونشر اظتعرفة الفنية التشكيلية ,وتنمية الذائقة اصتمالية لدى كافة اجملتمع اللييب .
.4الفنوف البصرية التشكيلية ظواىر إنسانية عامة ووسائل للتخاطب اإلنساين.
.5إف الفنوف ىي تعبَت ملموس عن اإلبداع اإلنساين ,ويف حد ذاهتا تعكس إدراؾ اإلنساف
للعامل.
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املنهجية املتبعة يف البحث :
(تارمتي حتليلي ) .

 -مدخل إىل مفاهيم علم اجلمال :

لقد ّح ََت مفهوـ علم اصتماؿ عرب تاريخ البشرية اظتفكرين والفالسفة واألدباء والفنانُت وعلماء
النفس والناس بشكل عاـ  ,وعتذا تعددت تفسَتاتو بتعدد مفاىيمو الفلسفية والنقدية واإلبداعية
والعلمية واإلنسانية  ,وكل تلك احملاوالت التقريبية يف الوقوؼ على تفسَته أو اإلحاطة مبظهره
وؼتربه مل ِ
تعط تفسَتاً ُػتدداً أو تعريفاً جامعاً ظتفهوـ علم اصتماؿ  ,وبالتايل كل ما استطاع أف
يفعلو ىؤالء اظتفكرين ىو أف يقًتبوا منو  ,وأف يقفوا على مسافة ما منو مث يتأملوه .
من ىنا كاف السؤاؿ منذ القدـ  :ما اصتماؿ ؟ ولإلجابة على ىذا السؤاؿ نبدأ بعرض النظريات
اصتمالية القدنتة  ,واليت حتققت إباف فًتة العصور الكالسيكية  ,فمثالً اعًتؼ السوفسطائيوف*
رتيل بطبعو بل يتوقف األمر على الظروؼ وعلى أىواء الناس
بأنو ال يوجد ٌ
وأيضاً مستوى الثقافة واألخالؽ  ,وقاؿ الفيثاغوريُت* أف اصتماؿ يقوـ على النظاـ والتماثل
واالنسجاـ واعتربوا بذلك األعداد اضتسابية ىي وحدىا اليت تتمتع بالقدر الكايف من اصتماؿ ,
وأشار دنتوقريطس* إىل أف اصتماؿ ىو التوازف واالعتداؿ يف مقابل اإلفراط والتفريط مبعٌت أنو
أخضع مفهوـ اصتماؿ لألخالؽ  ,واستطاع سقراط* أف "يربط مفهوـ اصتماؿ باطتَت رباطاً تاماً
وكذلك بالنافع واظتفيد" ( , )1وتناوؿ أفالطوف* مفهوـ علم اصتماؿ يف ثالث ػتاورات
واعترب اصتميل منفصالً دتاماً عن مظهر الشيء الذي يبدو لنا رتيالً  ,فاصتميل ىو صورة عقلية
مثل صورة اضتق  ,وأصدر بالتايل حكماً على أف الشكل وليس اظتضموف ىو الذي كتعل العمل
الفٍت رتيالً أما ارسطو* فانو ظل مقتنعاً باف ىناؾ ثالث مكونات رئيسة للجماؿ ىي:
)1الكلية .
)2التآلف .
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)3اإلشعاع أو النقاء اظتتألق .
وأصبحت مفاىيم اصتماؿ عند العرب يف العصور الوسطى يتحدد مبوقف الشريعة جتاه الفن
واصتماؿ أوالً ,والواقع اضتضاري واالجتماعي واالقتصادي الذي كاف يعيشو العرب يف تلك الفًتة
ت
ثانياً  ,بالنسبة للنقطة األوىل فإف اإلسالـ يف بدايتو منع كل اظتظاىر الوثنية غَت اظتستحبة وطُ ّهَر ْ
الكبعة من رتيع التماثيل واألوثاف واألصناـ " ,ووقف االسالـ موقفاً متشدداً من تصرفات البشر
اليت تؤدي اىل االؿتطاط االخالقي" ( , )1وامتد ىذا التشدد "إىل الفنوف كاظتوسيقى والرقص
وأنواع التعبَت الفٍت كتصوير األشخاص واألنبياء وؿتت دتاثيل عتم" ( , )3ولكن مل يستمر ىذا
التشدد مع الزمن فمثالً عادت للشعر قيمتو اصتمالية يف زمن الرسوؿ صلى هللا عليو وسلم  ,حُت
أوعز النيب الكرمي إىل (حساف بن ثابت) أف يرد بشعره على اظتشركُت  ,ويوضح اظتعاين السليمة
والصحيحة اليت تعلي من شأف العقيدة االسالمية السمحة  ,أما من ناحية فنوف التصوير
حرـ ؿتت األصناـ والصور خوفاً من عبادهتا ومل ُلتّرمها لسبب
والنحت فإف "الدين االسالمي ّ
( )4
وخَت
ا
َت
كث
بو
ا
و
وشغف
الفن
على
الناس
أقبل
سالمية
إل
ا
اضتضارة
هنضت
عندما
عتذا
,
آخر"
ً
ُ
دليل على ذلك الكتب اليت كانت تعتمد الرسم مادة أساسية عتا " فأسلوب نشر الرسوـ يف
غتموعات بواسطة الكتب ىوأسلوب قدمي جداً عند العرب وكانت اضتضارة العربية واالسالمية
من أكثر اضتضارات احتفاالً بو" ( , )5مثل كتاب
– األغاين – لألصفهاين*  ,وكتاب – نفح الطيب – للمقري*  ,وكتاب – كليلة ودمنة –
البن اظتقفغ* ,ووجدت النصوص يف تلك الكتب مصحوبػة بالرسوـ والصػور اليت اعتمػدت يف
اضتواشي" إال أف الرسوـ ىي اليت كانت حتظى باالىتماـ" ( ,)6من خالؿ ذلك فإف األدلة
كثَتة على عدـ حترمي التصوير ألغػراض ثقافية أو أخالقيػة فمثالً لقػد تسامح الرسوؿ عليو
الصالة والسالـ  ,فأبقى صورة اظتسيح على جدراف الكعبة وأبقى لعائشة قراما* لتتوى على
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تصاوير كاف يتكأ عليها ,وأيضاً شتح اطتلفاء بصور كثَتة على جدراف القصور والنقود
واألسلحة واطتياـ مثالً" ,والدليل الصور الفسيفسائية اظترسومة على جدراف اصتامع األموي يف
دمشق وغَته الكثَت ,على أف ذلك كلو ال نتنع من أف ما يسمى (بالرقش ) العريب –
األرابيسك – ىو الفن السائد يف الفن االسالمي" ( ,)7ومن ىذا اظتنطلق " قاـ الفن االسالمي
على أساس مثايل  ,فالفناف يسعى اىل اظتعاين الكامنة وراء االشياء وخاصة منها اظتعٌت االعتي"
( ,)8وبالتايل فلقد تعزز اإلبداع الزخريف الذي كاف مزكتاً بُت بساطة الوحدة الزخرفية وتعقيد
تشكيالهتا وتفرعاهتا بأغلبية الدالالت اظتعنوية اإلسالمية " ,ومل يكن النحت مبفهومو اضتديث
شائعاً عند اظتسلمُت وكذلك التصوير وإفتا الذي مت بُت حضارات ما بُت النهرين وبالد فارس
بعد إخضاع تلك اآلثار اضتضارية ظتفاىيم اإلسػالـ" ( ,)9وذلك أتاح للفناف اظتسلم نوعاً من
اضترية يف الرسم فمثالً أبيح رسم اضتيوانات اطترافية بعد جتريدىا من معانيها القدنتة  ,وأيضاً
دتت رسوـ اضتيوانات والطيور اليت حلل هللا صيدىا وأكلها  ,وكذلك رسم اضتيوانات اظتركبة
مثاؿ الرأس إلنساف واصتسم ضتصاف والقدماف لغزاؿ وىكذا  ,غَت أف االعتبارات اصتمالية
األصلية اليت دتيز هبا الفن االسالمي عن غَته مل تكمن إال يف التوجو الزخريف يف الفن
اإلسالمي إىل أربعة مراحل اساسية " اظترحلػة االوىل – من القرف السابع إىل القرف التاسع
اظتيالدي واليت تأثرت فيها الزخارؼ اإلسالمية بالفنوف احمللية تأثراً كبَتاً  ,أما اظترحلة الثانية –
فتمتد من القرف التاسع إىل القرف الثالث عشر وفيها يكوف الفن اإلسالمي قد ّكو َف شخصيتو
اظتتميزة مع بقاء بعض التأثَتات احمللية ,أما اظترحلة الثالثة – فتمتد من القرف الثالث عشر إىل
القرف السادس عشر اظتيالدي  ,وىى اظترحلة اليت مت فيها تبادؿ العناصر واألساليب الزخرفية
على مدى واسع بسبب الغزو اظتغويل وتوايل اعتجرات بُت البالد اإلسالمية كما ظهرت بعض
التأثَتات اظتغولية والصينية  ,وتبدأ اظترحلة الرابعة – من القرف السادس عشر ودتتد حىت القرف
التاسع عشر"( ,)11وىكذا نستطيع أف نفهم اصتانب اطتيايل الذي اختذه اظتصور والفناف اظتسلم
لينجز إبداعاتو فهو " ذلك اإلحساس العميق بضرورة ربح
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اصتنة وقهر الفناء ,فكانت إبداعاتو تصويراً حياً لوجدانو ومشاعره وأحاسيسو اليت القى هبا
اإلسالـ يف روحو فإذا باظتصور اظتسلم متلق من األعماؿ الفنية ما يفرض نفسو على اطتلود ضمن
الًتاث االنساين" (.)11
ومع عصر النهضة االوروبية كاف ينظر اىل علم اصتماؿ باعتباره احد االنظمة اظتعرفية
اظتعيارية وىى علم االخالؽ واظتنطق واصتماليات  ,وعليو نتكننا تتبع علم اصتماؿ يف صيغتو
اضتديثة واظتعاصرة بداية القرف الثامن عشر عندما ابتكرت ىذه الكلمة من خالؿ الفيلسوؼ
(جوتلب بوغتارتن*) –  – Gottlieb Boumgartenوبالتايل فلقد اشتق مصطلح علم
اصتماؿ من الكلمة االغريقية –  – Aisthanesthaiواليت تشَت اىل فعل االدراؾ وعتذا
كانت " اصتماليات تعٌت بدراسة االدراؾ اضتسي" ( , )12وتوالت النظريات اصتمالية بعد ذلك
والتعريفات اطتاصة باصتماؿ عند كل من ىيوـ* كانط* ىيجل* ,وغَتىم الكثَت ولكن تظل
غالبية التعريفات اليت ذكرت هبذا الصدد متحققة عن طريق الرؤية اطتاصة باظترء حوؿ الواقع
الذي يعيو " وىكذا دتثلت احملاوالت اليت بذلت يف تعريف اصتماؿ يف ػتاولة حتقيق االىداؼ
اظتستمدة من وجهة نظر اظترء اطتاصة حوؿ الواقع " ( ,)13وعليو كانت ىناؾ العديد من اظتدارس
اطتاصة بعلم اصتماؿ واليت حتققت فيها بعض من اظتسارات اليت ّتعرؼ بذلك اجملاؿ ,نذكر منها:

 -1نظرية احملاكاة :
وىي أقدـ النظريات يف الفن  ,وترى أف الفن اصتميل ىو ترديد حريف ظتوضوعات التجربة اظتعتادة
وحوادثها ,وبالتايل يصبح الفن يشبو النموذج األصلي اظتوجود خارج العمل الفٍت.
.2نظرية حُماكاة اجلوهر :
سياؽ ىذه النظرية كاف عبارة عن ردة فعل على النظرية االوىل ,وأوؿ من حاوؿ أف يعطي
صيغة مباشرة عتذه النظرية ىو (ارسطو) الذي ما فتأ ي ّذكر من أف اظتؤلف الدرامي ال يصور
اظتشاىد اليومية بتفاصيلها  ,ألنو بذلك ُلت ّمل العمل الفٍت الكثَت من اعتشاشة والتفاىة فهو على
العكس من ذلك  ,يسعى دائماً ليضمن جتربتو األنسانية داخل عملو الفٍت مبتعداً عن ػتاكاة
اضتياة الواقعية دوف دتييز .
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.3نظرية ُماكاة املثل االعلى :

لقد شتيت ىذه النظرية باسم الطبيعة اصتميلة  ,ألهنا استطاعت أف تضفي الصفة اظتثالية
على اظتفاىيم األخالقية واصتمالية يف الطبيعة والفن  ,وترتكز نظرية اظتثل األعلى على أف العامل
خَت مطلق يف ذاتو ,فالفنػاف من وجهة نظر ىذه النظرية مطالب بأف يتناسى ويتجاىل اضتوادث
ٌ
العادية للحياة ,فهم يعتربوف أف اظتعرفة الدينية واألخالقية بالصواب واطتطأ ىي اظتبدأ االساسي
للفناف والكاتب والشاعر  ,فكل ىؤالء واجبهم ىو جعل العامل أفضل .
.4النظرية الشكلية :
تعترب من أحدث النظريات يف الفن  ,وىي ثورة على اآلراء واظتفاىيم التقليدية واظتعتادة  ,ألهنا
تسخر من اعتقادات الناس العاديُت  ,فالفن األصيل منفصل دتاماً عن اضتياة الواقعية الظاىرية,
ألف الفن عامل قائم بذاتو ,وقيمو ليست بالضرورة موجودة يف غتاالت التجربة البشرية  ,وعليو مل
يعد الفن يستلهم من اضتياة ولتاوؿ إيضاحها  ,بل أصبحت لو أىداؼ وقيم ألنو مكتفياً بذاتو.

.5النظرية االنفعالية :
وىي النظرية اليت ترى أف الفن ال نتكن لو إال أف يعيش يف جو من التلقائية والعفوية
اظتباشرة  ,وأف الفناف كتب اف تتسم أعمالو باالنفعاؿ الصادؽ وىو مطالب باطتروج على القواعد
اظتألوفة وبالتايل استطاعت ىذه النظرية أف تفتح اجملاؿ أماـ الفناف ليعرض مشاعره وانفعاالتو
مهما كانت غريبة وغَت معتادة .
.6نظرية اجلمال الفين :

يعتقد أبناء ىذه النظرية بأف ىناؾ صلة وثيقة بُت اصتميل واظتفيد  ,مبعٌت أاف اصتماؿ الفٍت ال
نتكن حصره يف الفنوف اصتميلة كاألدب واظتوسيقى والتصوير والرقص والنحت فقط  ,بل أف
ىناؾ كثَتاً من اظتوضوعات واألفعاؿ اليت يقصد منها أف تكوف مفيدة كالسيارة والكرسي مثالً
فهي تتسم بقيمة رتالية ,وعتذا فإف نظرية اصتماؿ الفٍت تؤكد على ضرورة النظر اىل الفن بطريقة
أكثر مشولية  ,ورغم االختالفات اليت تتصف هبا اظتدارس واظتذاىب والنظريات الفنية ,وكذلك
اختالؼ أذواؽ البشر ,وتفاوت ثقافاهتم إال أف العمل الفٍت يظل قادراً على إضفاء اظتشاعر
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اضتسية اظتتميزة والرقي هبا  ,وأيضاً من شأف اظتوضوع اصتميل أف يعطي ضتياتنا معٌت  ,وعتذا تصبح
تعددية تلك النظريات وتعقيد اظتذاىب وتنوع اضتوارات واظتناقشات حوؿ مفاىيم اصتماؿ والفن
ضرورة ال بد منها كوهنا ُحتاكي تنوع الفن وثرائو .
 -تعريفات الفن التشكيلي :

البت وضع تعريف ػتدد ظتعٌت الفن التشكيلي من حيث اظتنهجية والطريقة  ,إفتا
ال نتكننا َ
كانت ىناؾ بعض اآلراء ووجهات النظر اظتختلفة واظتتباينة لوضع تعريف عتذا النوع من الفنوف ,
()14
وعليو " فإف الفن عموماً ىو ظاىرة تارمتية إنسانية ختضع لقوانُت التطور واصتدؿ واالرتقاء "
 ,والفناف اظتعاصر ال يبدأ من الفراغ فهو يتعرض لًتاث إنساين واسع وخصب ,تراكم عرب
ػتاوالت اإلنساف العديدة واظتستمرة لفهم شخصية العامل  ,ذلك الفهم يتجسد عرب خالصة أو
نتيجة للتمازج والتفاعل بُت اإلرادات اإلجتماعية والتارمتية وىي الًتاث  ,وجاء اصتذر اللغوي
لكلمة ( فن )  , ARTيف اللغة االؾتليزية وأيضا العديد من اللغات االوروبية من اصتذر
الالتيٍت ( )ARSوالذي يعٍت ( اظتهارة ) "وما زاؿ ىذا التفسَت مأخوذا بو حىت اآلف" (,)15
وكػذلك تعرؼ الفنوف التشكيلية –  – Arts Plastiquesواظتصطلح ىنا من الكلمة
االغريقية –  – PLASTICOSواليت تعٍت ما نتكن إعطائو شكالً ػتددا ظاىرا ,مبعٌت
افتعاؿ للشكل مع حتديده مبكونات شكلية  ,وانتشرت الكلمة لتشمل كل الفنوف اليت هتتم
مبخاطبة حاسػة البصر وىي ثنائية األبعػاد أي مسطحة مثل :
الرسم واضتفر والرسم اطتطي  " Dessinففي الرسم تتحوؿ كل اطتطوط واأللواف فوؽ مساحة
مسطحة اىل اشكاؿ تعبَتية يؤسسها نظاـ داخلي يوحدىا ويربز خصوصيتها " ( ,)16أو ثالثية
األبعاد كػالنحت ) (Sculptureمثال حيث يتم تشكيل اظتادة الصلبة وإعطائها صفة
األشكاؿ اضتاملة ظتضامُت فنية ,وأيضا نتكننا إضفاء تعريفات أخرى للفن  ,بأنو تنظيم لأللواف
بطريقة معينة على سطح مستو  ,أو أنو فن دتثيل الشكل باللوف واطتط على سطح ذي بعدين,
أو باعتباره الفن(  ) Artاظتتكوف من تنظيم األفكار وفقا إلمكانات اطتط واللوف على سطح
ذي بعدين ,وأوؿ ما يتبادر ألذىاننا من تلك التعريفات أف الفنوف البصرية Visual
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) )Art'sىي طريقة يف التعبَت من خالؿ األلواف حيث ال نتكن أبعاد ماىية (حقيقة ) اللوف
ويعرؼ ىربرت ريد*
من دتاثلها مع رتيع أنواع الفنوف البصرية اظتختلفة ّ ,
 H.READالفنوف البصرية بأهنا تلك اليت تتضمن ستسة عناصر رئيسة :
-1إيقاع اطتطوط .
-2تكثيف األشكاؿ .
-3الفراغ .
-4األضواء والضالؿ .
-5األلواف .
وىنا أشارة من قبل الناقد االؾتليزي بأف تلك العناصر ىي اليت تساؽ تراتبيا يف عقلية الفناف
حُت يشرع يف عملية إؾتاز اللوحة "فػ اعتدؼ الرئيسي للفناف التشكيلي ىو حتويل عناصر الشكل
واظتكاف وااليقاع واللوف وغَتقتا من اظتكونات اىل تعبَت متماسك ومتناسق يضمن الفناف من
خاللو رسالة توضحها مادتو  ,وقد دتثل شيئاً او توحي بو أو ترمز إليو " ( , )17كما يضيف
الناقد – ىربرت ريد (  ) H.READتعػريفا آخر
للفن يقوؿ فيو بأنو "ػتاولة من قبل الفناف البتكار أشكاؿ سارة مبتهجة يكوف عتا وقع يف
الذات ,حبيث توظف إلشباع إحساسنا باصتماؿ  ,ويتحقق ىذا اإلشباع حُت نكوف قادرين على
تذوؽ رتيع الوظائف اظتتعينة داخل العمل الفٍت من وحدة وتآلف اليت ختتص بالعالقات الشكلية
فيما بُت اإلدراكات اضتسية اطتاصة بنا "(. )18
ومن التعريفات العامة للفن ,أنو يقع يف دائرة كل شىء صنعتو الطبيعة بدعوى أف فعل
اإلنساف يكمن ختصيصا كشىء لو كينونة ذاتية حتاوؿ باستمرار التمظهر من خالؿ الشكل
واللوف وأيضا تعددية األفكار اظتصاغة ضمن موضوع معُت ,فػ الفناف يبدأ من فكرة ما  ,ولكن
ىذه الفكرة حتتاج يف الغالب إىل عمليات كثَتة ومستمرة حىت يستطيع تطويرىا وتشكيلها
لتصبح فعال متحققا ,وىنا مكمن العملية اإلبداعية اليت يدخل يف نطاقها الفناف كػ حػالة فنية عتا
دنتومتها  ,ومػثاؿ ذلك كػلنا يف فػًتة معينة نقوـ مبمارسة فن الرسم
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وخصوصا يف اظترحلة االبتدائية ,لكن الذين يستمروف يف ىذه اظتمارسة ىم من تصبح
لديهم ؽتيزات عن غَتىم ,فالوصوؿ إىل حتقيق تلك اإلمكانية اإلبداعية لتتاج إىل مراف مستمر
وجهد يف تدريب اليدين والعينُت ,حىت يكتسب اظتبدع الفناف اظتهارات اظتناسبة ويصبح قادرا
على تشكيل وصياغة أفكاره وحتقيقها بطريقة جيدة يف ىذا اجملاؿ  ,وإف يكن فػ الفناف اعتولندي
فاف جوخ* (  ) Van Goghيزيد على ذلك بقولو " أنو ال يكفي أف تكػوف لدى الفناف
مهارة معينة  ,إف التمعن يف األشياء لوقت طويل ىو ما ينضجو ونتنحو الفهم االعمق "(,)19
ويعرؼ الفن (  ) ARTأيضا بأنو " كيفية إستخداـ مهاراتنا وخيالنا يف إبداع وإنتاج
ّ
موضوعات وخربات رتالية يشًتؾ فيها الفناف مع اآلخرين وىم بدورىم يشًتكوف فيها مع
الفناف" ( ,)21أي أف العالقة متبادلة أو تبادلية من حيث عدـ الركوف إىل الفناف مبفرده ويصبح
بعد ذلك يتعاطى نفس االسلوب مثال ,فالعمليػة االبداعية ال تتم إال بتوافق الذات مع اظتوضوع
 ,وكذلك التواصل بُت الفناف واظتتلقي ,أما بالنسبة لتعريفات – الفن – قػدنتا فإنو كػاف مػرادفا
للمحػاكاة* –  – Imitationيف الطبيعػة عند – ارسطو وفناين عصر النهضة ,أما –
افالطوف  -فػ لقد اعترب الفن غتػاال الستثارة وهتّيج عواطفنا ومشاعرنا  ,وىو اضطراب يف نظاـ
حياتنا  ,ولإلشارة فإف ىناؾ الكثَت من تعريفات الفن –  – Artاليت نادى هبا الكتاب واالدباء
والفالسفة والفنانوف انفسهم ,كانت ضمن تطلعاهتم ورؤاىم كال وفق توجهو ورؤيتو.
 -رؤية تقريبية عن واقع الفن التشكيلي يف ليبيا :

ال يزاؿ الفن يف سياقو العاـ ىو تتبع وإظهار لنمط اظتعيشة السائد يف أي غتتمع,
ويُعترب الفن اظتادة األساسية اليت من شأهنا أف تنقلنا إىل أفكار وأحالـ وطموحات اإلنساف يف
تنوعو اضتضاري ,وبالتايل فإف الليبيُت كانوا من غتمل شعوب اظتنطقة اليت شهدت تعاقب
حضارات وأزماف ؼتتلفة ,وىذا يتجسد ختصيصا يف اظتناطق اصتنوبية حيث االكتشافات األثرية
اليت دلت على تواجد اإلنساف البدائي األوؿ ,متمثلة يف جباؿ اكاكوس .
والشك يف أف تأثَت اضتضارة اظتصرية الفرعونية على الشعوب الليبية القدنتة ظاىراً يف
مناحي عدة ,حيث يّذكرنا التاريخ بذلك التمازج الكبَت بُت الشعوب القاطنة تلك األراضي,
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وعليو فإف الواقع يشهد لنا أف اجملتمع اللييب كاف صاحب نظرة فنية دقيقة وفاحصة ظتا كاف كترى
حولو ,ولذلك فإف " الفن عموماً ترعرع ونشأ داخل البيئة الليبية منذ القدـ  ,إال أنو ظل مقتصراً
على اظتعدات واظتلبس والزى  ,وال تزاؿ بعض من ىذه اضتاجيات مستخدماً يف اضتياة اليومية إىل
اآلف"( ,)21وتطورت اظتفاىيم اصتمالية للوحة التشكيلية إباف فًتة االستقالؿ واالستقرار اليت
سادت اظتنطقة العربية أواسط القرف العشرين  " ,فلقد تأسس أوؿ منتدى فٍت يف مدينة طرابلس
وػتيب الفن  ,وكاف اظتقر الذي أسس فيو ىذا النادي
سنة 1961ـ على يد غتموعة من اعتواة ُ
داخل إحدى الفرؽ اظتسرحية ,ولكن سرعاف ما ترؾ ىذا اظتكاف للفنانُت الشباب الذين بداؤا
لتًتفوف الفن يف تلك الفًتة ,ونذكر من الفنانُت األوائل :ػتمد الباروين وعبد اظتنعػم بن ناجى
()22
وعلى القاليل ,وآخػرين كثر "  ,ويعػترب الباروين فناناً عصامياً
وحتصل أغلب ىؤالء الفنانُت على بعثات دراسية للخارج ومنهم أيضاً األستاذ
وػتًتفاً للفنّ ,
على قانو ,الذي حتصل على بعثة دراسية يف فن النحت والرسم .
أما بالنسبة للفنانُت الطالئعيُت يف مدينة طرابلس فًتة الستينيات من القرف اظتاضي
فنذكر منهم على سبيل اظتثاؿ ال اضتصر :الفناف على العباين ,وأزتد اظترابط ,وػتمد اضتارايت,
وخليفة التونسي وعلى الزويك ,والتيجاين أزتد ,وػتمد الساعدي ,ويوسف القنصل ,وفتحي
اطتراز ,والصيد الفيتوري ,وعياد ىاشم ,ولقد أسس الفناف (على قانو) قسم الفنوف التشكيلية
مبدينة طرابلس وساىم يف ختريج العديد من الفنانُت سواء يف قسم الفنوف أو العمارة ,وكاف
لألجياؿ اصتديدة مكانتها الفنية الراقية بإنتاجها اظتتواصل والدؤوب يف مدينة طرابلس نذكر من
ىؤالء اصتيل :الفناف يوسف فطيس ,والفناف عبد الرزاؽ الرياين ,والفنانة عفاؼ الصومايل,
والفناف الفاخري ,والفناف ػتمد عبية ,وال ننسى الفنانُت الرائدين يف (الفن اضترويف) بالذات:
الفناف عمر ارميص ,وعمر الغرياين .
أما بالنسبة للفنانُت التشكيلُت داخل مدينة بنغازي فأننا سنحاوؿ تذكر أشتاء األوائل
الذين كاف عتم فضل السبق يف ترسيخ مبادئ اصتماؿ والفن داخل تلك اظتدينة العريقة ,ومنهم:
الفناف حسن بن دردؼ ,وأزتد ابوذراع ,والفناف ػتمد استيتو ,والفنانة أشتهاف الفرجاين ,وىى
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خركتة كلية الفنوف القاىرة والفناف ػتمد سويسي ,والفناف عوض عبيدة ,والذي كاف لو دوراً رائداً
ىف توثيق البيئة احمللية يف مدينة بنغازي ,والفناف رمضاف البكشيشي ,وأيضا الفناف اظتصور فتحي
العرييب ,الذي ينضوي حتت قائمة الفنانُت التجديديُت الذين تزخر هبم تلك اظتدينة ,ومن اصتيل
اصتديد الفناف عادؿ جربوع ,والفناف خالد الصديق ,وأيضا الفناف رتاؿ الشريف ,والفنانة أمباركة
زيداف ,واليت دتيزت يف فن النحت ,والفناف ػتمود اضتاسي  ,ومن مدينة الزاوية نذكر الفناف
عمراف بشنة ,والفناف عبد الصمد ,وػتمد األصقع ,وكاف فنهم تأكيداً على ُؽتاىاة الواقع
والتحاكى ضمنو ,ومن مدينة مصراتة نأيت على ذكر الفنانُت الذين كاف عتم الدور اعتاـ مع
إخواهنم من اظتدف األخرى بالطبع يف إثراء اضتركة التشكيلية داخل الواقع اللييب رغم بساطتو فكرياً
ووجدانياً تلك اآلونة ...من األشتاء الفنية الرساـ رمضاف القنيدى ,والرساـ خَتى دغدنة,
والفناف أزتد حيدر ,والفناف إبراىيم السباعي ,والفناف عمر جهاف ,اظتقيم يف القاىرة منذ عاـ
1975ـ  ,وينبغي أف ال ننسي الفناف مصباح الكبَت والذي يأيت بعد اصتيل الذي ذكرناه بقليل
عد قتزة الوصل بُت اصتيل السابق واصتيل الالحق إف جازت لنا التسمية
وعتذا فإف الفناف مصباح يُ ُ
 ,أما حديثاً فلقد كانت ىناؾ ػتاوالت عدة لتأسيس منتديات وصاالت عرض داخل اظتدينة إال
أف معظمها إف مل يكن غتملها مل يتحقق إال لفًتات ػتدودة ,حيث أف تلك احملاوالت
اصطدمت بالعديد من العراقيل .من الصاالت واظتنتديات الثقافية اليت أسست (اظتعرض الدائم)
سنة 1994ـ وكاف مشرفاً عليو رتاؿ شنيشح  ,ثاين تلك احملاوالت ما مت جتسيده عرب صالة أو
غالَتي ( فسيلة ) اليت أنشئت سنة 2114ـ على يد غتموعة من الفنانُت التشكيلُت نذكر
منهم الفناف مصباح الكبَت ,والفناف توفيق العويب ,والفناف بشَت شتواف ,والفناف عادؿ فورتية,
ولقد دتت إقامة معرضُت داخل ىذه القاعة  ,وأيضاً ( السقيفة ) لصاحبها الفناف ػتمد بن
المُت  ,أماً يف الوقت اضتايل وخاصة بعد الثورة اليت شهدهتا ليبيا ومن خالؿ توافق أغلب
الفنانُت التشكيليُت مبدينة مصراتة  ,فلقد تأسس احتاد الفنانُت برؤية جتديدية تأخذ على عاتقها
تربية ذائقة فنية وبصرية من خالؿ النشاطات واظتعارض الدورية  ,كاف أوعتا لقاءً مفتوحاً مع
الفناف عمر جهاف عند عودتو إىل أرض الوطن  ,وىو ( سرد الذات مابُت الفن والثورة )  ,وثاين
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تلك األنشطة اليت حققها االحتاد ىو اقامة شتبوزيوـ* ( ملتقى ) ( رمل ) للفنوف التشكيلية واليت
دتت فيو دعوة غتموعة من الفنانُت التشكيليُت العرب واألجانب للوقوؼ على اضتركة التشكيلية
الليبية ظتا حتملو من ابداعات تُضاؼ اىل اضتركات التشكيلية العربية والعاظتية .

 القيم اجلمالية يف اللوحة التشكيلية الليبية :ِ
ِ
تشكيل الوع ِي اصتمع ِي لدى ِ
ِ
الناس ِم ْن
على
ُ
حتتل الفنو ُف التشكيليةُ صدارَة التأثَت اظتباشر َ
ِ
ِ
خالؿ ِ
ِ
ِ
حيث قُدرةُ البصرِ
الرؤية البصرية اليت
أكثر قابليةً لالنبهار وإحالة التلق ِي من ُ
ْ
أصبحت َ
ِ
ِ
ِ
باصتماؿ  ,فاللوحةُ ىي
فنت
أكثر من السم ِع  ,ووفقاً لذلك فإننا ُكنا وال نز ُاؿ نُ ُ
على إثارة االنتباه َ
ِ
ِ
اصتماؿ  ,وىذا التلقي نوعاً من
اطن
اطتاصة اليت
رسوؿ لعيونِنَا ولرؤيتِنَا
ٌ
ُ
نكتشف من خالعتَا بو َ
ِ
ِ
ؽتارسة ىذا ِ
اللوف  ,أي أنو
العطاء أو
حبيث ال يكو ُف قادراً على
االنبها ِر الذي يُشبوُ َع َد َـ القدرةِ ُ
الدرجة من ِ
ِ
إبد ِ
تقنية ِ
ُلتب اللوحةَ ولكنو َخ ُّ
اخلِ ِو
اع َها على تلك
اللوف َ
ط ال ي ّدعي القدرةَ على َ
وتد ُ
ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
كل خط يف مكانو أو نسبة يف فراغ َها أو ُك ِّل ضربة فرشاة يف موقع َها وإعطاء ُك ِّل
وتركيبو  ,ووض ِع ِّ
تصبح اللوحةُ ِمث َل
كانت أو رمزيةً أو واضحةً ِ ,م ْن " ُىنَا
وض ٌ
وع َم ْد َر َستَوُ التشكيليةَ ,غامضةً ْ
ُم ُ
ُ
وضها ورموِزىا وتنُوع ِاهتَا ِ ,
ِ
الكتاب وتُقرأُ ِم ِ ِ
ِ
وعليو تُصبِ ُح اللوحةُ نداً صارخاً
َ
حىت يف غُ ُم َ ُُ َ
َ َ
ثل الكتَاب َ
ِ
األشياء ِ
ِ
ِ
ِ
اعتامة والضرور ِية
اللوحة ِم َن
كانت قراءةُ
للكلمة يف عص ِر البصريات واأللو ِاف ,وبالتايل ْ
اضتديثة واظتعاصرةِ اليت اجتهت إىل اظتعاين والقي ِم اصتماليةِ
ِ
وؿ عليها الفنا ُف" ( ,)23فالقر ِ
اءات
ْ
اليت يػُ ّع ُ َ
ِ
ُت ىامت ِ
دت على حقيقت ِ
اللوحة َّ
ُت :
يف
أك ْ
لوحة ٍ
تتحوؿ فيها اللوحةُ ِمن ٍ
عرب اظتحاكاةِ الظاىر ِية
جل ما ىو يف الواق ِع
ثابتة تُ ِّس
.1
ُ َ
ْ
َ
ُ
ُ
لوحة متحو ٍلة تتجدد عبػر القر ِ
الكالسيكية إىل ٍ
ِ
اءات اظتتغَتةِ .
ُ َْ
ٍ
ٍ ٍ
ٍ
ِ
ليس عتا تفاعل مع
.2
ُ
يتحوؿ َ
فيها الفنا ُف ُم ُ
نتج اللوحة من ذات استاتيكية قابعة ومنزوية و َ
مْنتَ ِجها إىل ٍ
اكتشاؼ األصوؿ اصتينالوجية (علم األنساب)
ذات قارئةً تُبدعُ القراءةُ َعْبػَرَىا
ُ
ُ َ
ِ
حتوالتو عرب
ظتكونات اللوحة سواء اظتتناىية أو غَت اظتتناىية  ,فَػتُسجلُ َها نصاً بصرياً مث تطلقو ليتابع
ٍ
جدد .
قراء ْ
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كما نؤكد يف نفس السياؽ على ما قالو الناقد التشكيلي  -رتيل زتادة  -من أف" الفن
ِ
توجهاتو اظتبنية على أُسس رتالية حبتو تندر ُج حتت مفاىيم وأساليب متنوعة
التشكيلي نسيب يف
ومتعددة "( ,)24وال يُبٌت ىذا اصتزـ على اظتمارسة الفنية البصرية فقط بقد ِر ما ُلتيلو إىل إحساس
لف غتموعةً من اظتشاعر اظتتداخلة
اظتتلقي ذي الذائقة البصرية الناضجة  ,فاللوحة التشكيلية تؤ ُ
واظتتشابكة من إحساس الفناف و ِ
أحالم ِو وكذلك وجهةَ نظرهِ الشخصية  ,وأيضاً غتموعة مشاعر
ِ
وإحساسو باظتتعة الباىرة والظاىرة واظتكامن اصتمالية السامية اظتصاغة يف أتوف األثر
اظتتلقي
ُ
اإلبداعي التشكيلي وعلى ذلك تتأسس إحدى القي ِم اصتمالية يف اللوحة يف ضرورة العودة قليالً
ِ
ِ
األشياء من
عفوية اإلحساس باصتماليات اظتوجودة يف
إىل اظتشاع ِر البدائية أي مبعٌت ما إىل
حولِنَا.
"من ىذا اظتنطلق يُعترب اإلحساس الغرائزي الذي يعتمػد علػى البدائيػة يف التلقػي مػن أىػم
ػات متعػػددةٍ
ػالؿ انعكػػاس ثقافػ ٍ
األسػػس اصتماليػػة للفػػن يف صػ ِ
ػث يػػتم تفعِيلُػػو مػػن خػ ِ
ػدقو ورتاليتػ ِػو حبيػ ُ
ُ
ػك يرجػػع إىل أقتيػػة فنُونِنَػػا البدائيػػة األوىل يف
ػب مػػا يػ َػراهُ مناسػػباً ,وذلػ َ
ومتنوعػػة يصػػو ُغ َها اظتتلقػػي حسػ َ
بسػػاطتها ُ ِ
حينهػػا " ( ,)25فػػالكثَت مػػن النظريػػات اظتختصػػة
وػتَا َكاهتػَػا للواقػػع الػػذي انطلقػػت منػػو َ
بالدراسات الفنية أكدت على أقتية تلػك الفنػوف وعظمػة حضػارهتَا انطالقػاً مػن حضػاراتنا العريقػة
نقوشوُ وأيائِلوُ وحكايَاتَِو على جدراف الكهػوؼ
أحالموُ وفنونَوُ وحفر َ
رسم فيها إنسانػُنَا األوؿ َ
اليت َ
مس ػػتخدماً إحساس ػػو الفط ػػري وذائقت ػ ِػو العفوي ػػة الس ػػامية يف تلبي ػ ِػة ِ
أحالم ػ ِػو وإثب ػػات قدرتِػ ِػو اضتس ػػية
والفكرية العميقة.
يربز السؤاؿ
"وللوقوؼ على القيم اصتمالية وانعكاساهتا يف اللوحة التشكيلية الليبية ُ ,
كحالة تنويرية قادرة على طرح ِ
أسئلة اإلبداع والضوء واللوف  ,وعلى ىذا نُريد لتلك األسئلة أف
تصع َد إىل السطح وأف تكوف ىي َغتّس اضتركة الفنية التشكيلية والثقافية عامة" ( ,)26نُريد للفناف
ُ
ِ
ِ
وإجاباتو يف آف ,
أسئلتو
يقودهُ خيالُوُ الثري وبساطتُوُ اظتدىشة ؿتو
اللييب أف يكو َف حقيقياً ُ
فاللوحة التشكيلية الليبية ليست حكاية أدبية أو نافذة نرى من خالعتا منظر طبيعي فقط  ,وإفتا
لنكتشف بعد
ىي غتموعة من القيم تُشكل نصاً بصرياً يتطور مع الزمن يف ػتًتؼ كل فناف,
َ
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ذلك ُىوية القيم اصتمالية والفكرية واضتسية يف كل ٍ
عمل فٍت  ,وىنا ذتةَ خطأ شائع يف َعالَ ِمنَا
العريب كما يقوؿ الفناف السوري ( علي سليماف )* وىو أف يبحث اظتتلقي عن قيم رتالية معينة
وؾتد الكثَت من الفنانُت يُلبّوف رغبةَ ىذا اظتتلقي يف تأمُت
يد َىا ,
فيهاُ ,
وػتددة ىو يُر ُ
ويرغب َ
ُ
ُ
ِ
رسم اللوحةَ وليس الفناف  ,وىنا
لوحة مفصلة على ذوقو  ,ويف ىذه اضتالة يكوف اظتتلقي ىو من َ
حتدث إعاقة للقيم الفنية اإلبداعية واألكادنتية يف إكتاد نص بصري متطور  ,وعليو من الضروري
أف يتوفر للمبدع يف أي مكاف اظتناخ اظتناسب لطرح إنتاجو الفٍت وذلك بوجود ذائقة رفيعة
اظتستوى قادرة على قراءة اللوحة ,واظتنحوتات واألعماؿ الًتكيبية بشكل يتناسب مع تطور ىذا
العمل اإلبداعي ,أي أف الفناف عندما يبدأ بالعمل الفٍت من ُذ صغرهِ تتطور معو اللوحة اليت يرشتُ َها
ضمن مفاىيمو اطتاصة اليت تُبٌت من ؼتزونو الفكري والبصري والسمعي  ,وىذه اظتفردات تتطور
يف لوحتو كلما كاف َع َملُوُ مستمراً دوف انقطاع  ,ويُضيف الفناف علي سليماف نتكن للفناف أف
وزخارؼ ومفردات من الواقع بشكل عفوي غَت مفتعل ,
يُدخل إىل اللوحة رموزاً وحروفاً
َ
ِ
ٍ
ِ
طلب
اللوحة
فيضيف إىل
رتاليات خاصة تز ُ
ُ
يد يف غٌت اللوحة فكرياً ورتالياً  ,وذلك دوف أف يُ َ
متضع إىل متطلبات السوؽ الفنية اليت من شأهنا أف
منو إضافةُ ىذه اظتفردات  ,ألف الفناف أحياناً ُ
ٍ
مبفردات
شكل لوحتو أو عملو الفٍت تشكيالً عفوياً صادقاً
تُنهي العمل الفٍت وتقضي عليو ,فهو يُ ُّ
متكاملة ليكو َف العمل ج ّدياً وإبداعياً  ,وعليو فإف اضتركة التشكيلية الليبية تزخر ِ
مبئات الفنانُت
ُ
ُ
يقودنَا إىل استشراؼ وجود العديد من اظتدارس التشكيلية
التشكيليُت اظتبدعُت  ,وىذا التنوع ُ
اظتهمة مثل الواقعية والرمزية واالنطباعية والتعبَتية والتجريدية والتشخيصية والبورتريو واضتفر على
اطتشب والتصوير الضوئي واصترافيك" ,وبالتايل فإف القيم اصتمالية يف اللوحة التشكيلية الليبية
ِ
ِ
اظتدرسة واالجتاه الفٍت"( ,)27فنحن مثالً ال
طبيعة
حسب
ختتلف
إكتاد قيماً رتاليةً
نستطيع َ
ُ
ُ
َ
ِ
ختتلف ُكلياً عن
األعماؿ الفنية ,ألف األساليب واالجتاىات واظتدارس الفنية
ُمشًتكة بُت رتي ِع
ُ
ِ
ٍ
ؾتد أشياء ومفردات ُمشًتكة يف اللوحة التشكيلية
بعض َها البعض" ,ولكن
بشكل عاـ ؽتكن أف َ
()28
اظتناخ اللوين دائماً يُعترب ذاكرًة بصريةً لدى
اظتناخ اللوين العاـ للوحة"  ,و ُ
الليبية مثالً فاظتميز ىو ُ
كل الفنانُت التشكيليُت على ٍ
قلة اظتو ِ
اظتنسوبة إىل ِ
ِ
الباىتة و ِ
ِ
ِ
ارد يف
اطتافتة
حد سواء ,فطبيعةُ األلو ِاف
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ِ
ِ
ِ
البساطة والندرةِ يف
تظهر مبظه ِر
جعل َ
بعض اللوحات ُ
الطبيعة األـ خصوصاً يف الصحراء ىو ما َ
ِ
اظتشعةُ يف ِ
بعض
اللوحات ٍ
كمناخ لوين َكا َف موجوداً تقريباً
التعبَت ,وأيضاً
ظهرت األلوا ُف الصرلتةُ و ّ
ْ
اطتياؿ عند الفناف اللييب مرهتن ِ
ٍ
ٍ
االجتاىات ِ
ِ
متباينة  ,فسعةُ ِ
ِ
بسعة
بدرجات
الفنية
اظتدارس و
يف ُك ِّل
ٌ
ِ
اطالعو  ,ومن مث تأمالَ ِتو ومدى قدرةِ جهازهِ الذىٍت والفكري والنفسي على ِ
اظتعارؼ
سبك
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات اصتمالية وتوظيف اظتعارؼ غَت اليقينية يف عملية السبك أو إعادة صيا َغت َها ؼتتلطةٌ
واطترب ْ
الذاتية وصبػها يف قوالِب جديدة كتري فيها اظتاء والدـ  ,خاليا حية فيها من ِ
ِ
بدو ِ
ذاتو
افعو
َّ
َ
ِ
وروحو.
ومبا أف اللوحةَ جس ٌد فهي إما أف تكو َف حاملةَ ٍ
داللة أـ معٌت  ,وإما أف تكو َف ىي
َ
ظتعٌت ما بيد أهنا
نَػ ْف ُسها الداللةُ واظتعٌت " ,فهي عندما تكو ُف مقروء ًة قراء ًة بصرية تكوف حاملة ً
ِِ
غَت خارطةَ
تقرؤنَا وتُ ُ
عيد صياغةَ أفكا ِرنَا وتُ ِّ
نفسها عندما تَػ ْقَرأُ قارئ َها  ,فاللوحةُ َ
تصبح الداللةُ ُ
وحتوؿ تفكَتنَا من ِ
سو ومن ِ
تلق حررتو اللوحةُ من نف ِ
ترؼ التلقي اظتستهلك إىل ٍ
ذائقتِنَا ِّ ,
دعتو,
َ
فيتحوؿ من داخلو إىل كائ ٍن لوين  ,وبذلك تكو ُف اللوحةُ ىي نػَ ْف َس َها معٌت وليست حاملةً"(,)29
ُ
ِ
ِ
عرب اجملتم ِع والواقع,
أحالََمنَا ,وألهنا
ألهنا
ْ
ُ
أصبحت ُرؤانَا و ْ
تكشف ُىويَاتنَا وقُ ْد َراتنَا على التماىي َ
ند َم ْن نت ِّك ُن اللوحةُ من قراءَ ِهتَا لو ليست غرضاً يف ذاهتا فهي ليست لو من
كذلك األلوا ُف ِع َ
و َ
ِ
ُت بفكرهِ ويػُ ْع ِم ُل ُرؤيَػتَوُ ويُر ِاج ُع
ينظر بعينيو فقط ,بل من ُ
ُ
ينظر بقلبو أيضاً ويستع ُ
حيث ُ
حيث ُ
ِ
يكمن يف ق ْد َرهتَا على أف
ويستنجد يف التكوين فهموُ فجمالية اللوحة التشكيلية الليبية
ُ
عقلوُ
ُ
حيث بساطةُ ِ
حيث تنا ُس ُق
أسلوهبَا وتركِيبِ َها ومن ُ
تُصبِ َح ىي َذاتُػ َها اظتعٌت وىي َذاتُػ َها اللغة  ,من ُ
ِ
لبيئة جغر ٍ
انعكاس صريح ٍ
ٍ
افية استطاعت أف
دتايز خطو ِط َها ,فالفنا ُف اللييب يف ذلك ىو
ألواهنَا و ُ
ِ
ِ
ومعتقداتو من خالعتا  ,وبالتايل ِ
كانت
يموُ َّ
َ
وجسد قيموُ
ثَت الذي صاغ ْرؤيَػتُو ومفاى َ
تكو َف ىي اظتُ ُ
التشكيلية ِ
ِ
ِ
تتحدد يف اآليت :
الليبية بالعموـ
اللوحة
القيم اصتماليةُ يف
ُ
ُ
.1الفضاء السدنتي الذي ُنت ِّكن الفناف من ابتكا ِر رموِزهِ وأدواتِِو اليت تصبح تدركتياً تنطق بالداللةِ
ُ
ُ
ُ
َ
ٍ
ٍ
وفق رؤية تشكيلية خاصة .
واظتعٌت من ُ
حيث توِز ُيع َها َ
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إشعاع لوين متوىج
تتم وفقوُ اللوحةُ التشكيلية  ,فهي
تكتمل على أساس ٍ
َ .2
اجملاؿ الضوئي الذي ُ
ُ
أحياناً  ,قادر على إحالتنا إىل ذلك الضوء اللوين ضبايب الرؤية خاصة عند الفنانُت الذين ينتموف
إىل اظتدرسة الرمزية .
ِ
.3من ِ
ِ
األشكاؿ و ِ
وبذلك
الكتل اليت تنتمي لذائقة وروح كل فناف على حدة ,
التكوينات و
جهة
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
باللوحة بشكل عاـ.
غَت ُؼت ٍل
نستطيع
َ
ُ
اكتشاؼ مقدرة الفناف على انتشار ُم َك ِونَاتو وفق توازف َ
ِ
ِ
الفنانُت الليبيُت إظهار قُ ْد َراهت ْم وإبداعاهتم
مل
.4األلوا َف وىى
َ
ُ
النموذج الذي يسعى من خاللو ُغت ُ
ٍ
بشكل يُضاىي األشتاءَ الكبَتةِ يف عامل الفن اضتديث واظتعاصر.
ِ
ِ
ِ
ٍ
االجتاىات
األساليب و
اظتدارس و
وفق
ختتلف
القيم اصتماليةَ
ُ
ُ
وتتعدد َ
وبشكل عاـ فإف َ
اظتدرسة الو ِ
ِ
الفنية َكما ذكرنا سابقاً  ,فالقيم اصتماليةُ اليت ِ
ِ
ختتلف عن القي ِم
اقعية
نكتش ُف َها يف
ُ
َ
ُ
التموج واضتر ِ
اضترؼ ِ
ِ
ِ
ِ
كة
ذاتو ,وقدر ِتو على
اضتروفية  ,ألف الركيزَة ُىنَا
اظتدرسة
اصتمالية اظتوجودةِ يف
ِ
ُ
ِ
القيم اصتمالية
داخل فضاءات اللوحة ,وكذلك اظتدرسةُ التكعيبية أو التجريدية أو الرمزية  ,فمثالً ُ
َ
ِ
ِ
تعتمد على الواقع والنسب الصحيحة يف رس ِم األشياء ,ومالوُ عالقة بالنمط
يف اظتدرسة الواقعية ُ
ِ
ِ
باظتدارس األخرى
يتعلق
الكالسيكي العاـ ,وىذه ُكلُ َها تُش ّكل قيماً رتالية حبتو ,أما فيما ُ
ِ
ِ
كالتجر ِ
ٍ
بشكل خاص على أساس
اللونية
العالقات
يدية على سبيل اظتثاؿ ,ففيها تُ ْن ْْتِ ُج
ِ
العالقات بُت ِ
األحجاـ اظتوجودةِ ومدى تَػ َو ُازِهنَا وتَػ َوافُِق َها
الكتل و
اعتارموين ( التناغم ) ,وكذلك
ُ
ِ
اللوحة .
داخل
َ
ِ
وىكذا فإننا نرى "باحملصلة أف القيمةَ اصتماليةَ أبداً ال تكو ُف واحد ًة بل ىي غتموعةُ
()31
ٍ
ـتتم بالرأي الذي قالو الفناف
قيم"  ,وىى موجودة تقريباً يف كل اللوحات التشكيلية ,وأخَتاً ُ
ِ
ِ
ِ
رفع اإلدر ِاؾ
والناقد العراقي (عبد اظتناف مشا)* من أف " أىم القي ِم اصتمالية يف اللوحة التشكيلية َ
ِ
ٍ
ٍ ٍ
فيها
اضتسي َ
عند اظتتلق ِي إذا ُوج َد فيها مضموف وفكرَ ,وَملَ َك ْ
ت أدوات فنية وإبداعية سواءٌ كا َف َ
عناصر ُز ُخُرفية أو َغْيػَرَىا "(.)31
ُ
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 -اخلامتة :

ؽتػػا سػػبق عرضػػو يتضػػح لنػػا أنػػو مػػن الصػػعوبة مبكػػاف وضػػع حتديػػد لتعريفػػات الفنػػوف
التشػكيلية باجملمػل مػن حيػث اظتػنهج والطريقػة  ,كوهنػا متغػَتة ومتبدلػة الواقػع والرؤيػة  ,وإفتػا كانػػت
ىناؾ ػتاوالت متباينة وؼتتلفة لبعض من اآلراء ووجهات النظر  ,وكذلك دتاىت البيئػة الليبيػة مػع
ما مت إؾتازه مػن مشػاريع فنيػة سػابقة سػواء علػى اظتسػتوى العػاظتي أـ احمللػي  ,فلػم يكػن الفػن غريبػاً
علػػى البيئػػة احملليػػة الليبيػػة  ,مػػن حيػػث مواكبتػػو ضتيػػاة ذلػػك االنسػػاف البسػػيط  ,فمنػػذ البػػدء كػػاف
الليبيػػوف كغػػَتىم مػػن شػػعوب اظتنػػاطق اجملػػاورة متػػأثرين ومػػؤثرين  ,فظهػػرت النقػػوش والزخػػارؼ علػػى
اظتالبس واآلواين الفخارية قدنتاً  ,وتطورت الفنوف بعد ذلك حىت وصلت إىل اللوحػة اظتعلقػة والػيت
تبعت اظتدارس الفنية اظتختلفة  ,كما عرفت اللوحة التشكيلية الليبية فًتة ستسػينيات القػرف اظتاضػي
حيث ظهرت العديد من البعثات الدراسية اليت استفاد منها الكثَت من األشتاء اليت كانت تسػتعد
تلك الفًتة لتنػتهج ىػذا اظتسػار والطريػق الفػٍت  ,وعليػو لقػد مت الوصػوؿ إىل بعػض النتػائج اعتامػة يف
ىذا البحث  ,نذكر منها :
.1اعتبار اللوحة الليبية أحد الروافد اعتامة للثقافة بعمومها من حيث كم القيم الػيت يسػعى الفنػاف
إلدخاعتا ضمن مشروعو الفٍت.
.2التميز الذي حققتػو اللوحػة التشػكيلية الليبيػة مػن حيػث كوهنػا معػرباً عػن ىويػة وأصػالة الشػعب
اللييب  ,وىذا حتقق يف األلواف اليت استخدمها الفنانوف الليبيوف  ,واليت كانت معرباً عن بيئتهم.
.3اظتس ػػتوى الراق ػػي والع ػػاظتي ال ػػذي توص ػػلت في ػػو اللوح ػػة التش ػػكيلية الليبي ػػة اىل منافس ػػة اللوح ػػات
قل  ,والػذي حػاوؿ تتبػع ورصػد مسػَتة ىػذا الفػن
العاظتية  ,وذلك عن طريق مستوى النقد الفٍت اظتُ ْ
من قبل النقاد العرب واالجانب.
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 -اهلوامش :

* السوفسػػطائيوف  :السوفسػػطائية نزعػػة فلسػػفية ظهػػرت يف القػػرف اطتػػامس ؽ.ـ يف بػػالد اليونػػاف ,
على أيدي غتموعػة مػن الفالسػفة  ,اظتوسػوعة الفلسػفية  ,د.عبػد الػرزتن بػدوي  :اظتؤسسػة العربيػة
للدراسات والنشر  ,ط,1ص23
* الفيثاغورية  :أو اظتدرسة الفيثاغورية  ,مل تكن مدرسة فلسفية فقط  ,بل كانت إىل جانب ىذا
مدرسة دينية وأخالقية  ,وىي تعتقد أف جوىر األشياء (العدد)  ,نفس اظترجع السابق  ,ص24
*دنت ػػوقريطس  :فيلس ػػوؼ يون ػػاين ع ػػاش يف الق ػػرف اطت ػػامس ؽ.ـ  ,وينس ػػب الي ػػو أحك ػػاـ ص ػػياغة
النظرية الذرية  ,نفس اظترجع السابق  ,ص25
*سقراط  :فيلسوؼ يوناين مولود يف آثينا  399/470ؽ.ـ  ,نفس اظترجع السابق  ,ص26
( ) 1ملح ػػق اظتوس ػػوعة الفلس ػػفية  ,د.عب ػػد ال ػػرزتن ب ػػدوي  ,اظتؤسس ػػة العربي ػػة للدراس ػػات والنش ػػر
والتوزيع  ,بَتوت  ,ط , 1ص 87
*افالط ػ ػػوف  427/347 :ؽ.ـ  ,فيلس ػ ػػوؼ يون ػ ػػاين  ,اظتوس ػ ػػوعة الفلس ػ ػػفية اظتختصرة,اظتوس ػ ػػوعة
الفلسفية اظتختصرة ,مراجعة د.زكي ؾتيب ػتمود ,اظتكتبة االؾتلو اظتصرية  ,القاىرة  ,ط,1ص33
* ارسطو  348/321 :ؽ.ـ يعتػرب مػن اىػم فالسػفة اليونػاف  ,وىػو تلميػذ افالطػوف  ,اظتوسػوعة
الفلسفية اظتختصرة  ,مراجعة د.زكي ؾتيب  ,اظتكتبة االؾتلو اظتصرية  ,القاىرة  ,ط , 1ص20
( -)2مقدمات يف فلسفة الفن  ,رياض عوض  ,دار جروس برس للطباعة  ,والنشر  ,لبناف ,
ط,1ص23
( -)3مق ػ ػػدمات يف فلس ػ ػػفة الف ػ ػػن ,ري ػ ػػاض ع ػ ػػوض ,دار ج ػ ػػروس ب ػ ػػرس للطباعة,والنش ػ ػػر,لبناف,
ط,ص ,1ص33
( -)4السابق  ,ص38
( -)5السابق  ,ص 40
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*االصػػفهاين 967/ 356:ـ  ,ىػػو ابػػو الفػػرج االصػػفهاين علػػى بػػن حسػػُت القرشػػي االصػػبهاين ,
ويرج ػ ػػع نس ػ ػػبو اىل ب ػ ػػٌت أمي ػ ػػة  ,ويع ػ ػػد م ػ ػػن أك ػ ػػرب األدب ػ ػػاء العرب,وص ػ ػػاحب كت ػ ػػاب (األغ ػ ػػاين)
www.en.wikipedia.org
*اظتق ػ ػ ػ ػػري  1631/1041:ـ  ,ى ػ ػ ػ ػػو اب ػ ػ ػ ػػو العب ػ ػ ػ ػػاس ازت ػ ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػ ػػن ػتم ػ ػ ػ ػػد اظتق ػ ػ ػ ػػري التلمس ػ ػ ػ ػػاين
www.awn-dan.org
*ابن اظتقفػع 759/729 :ـ ىوعبػدهللا بػن اظتقفػع  ,كػاف اشتػو (روزبػو) قبػل أف يسػلم  ,ويعػد مػن
أىم األدباء اظتسلمُت  ,أىم كتبو(كليلة ودمنة)www.geocities.com-
( -)6رسوـ من ليبيا ,ػتمد حجي ,الدار العربية للكتاب  ,تونس ,ط ,1ص5
*قرامػػاً ( -الق ػراـ)  ,قطعػػة مػػن اصتلػػد تشػػبو البسػػاط ,القػػاموس احمليط,غتػػد الػػدين فػػَتوز أبػػادي ,
مطبعة السعادة مبصر  ,القاىرة , ,ط 1مادة (ؽ ر ـ)  / 4 ,ص163
( -)7مقػػدمات يف فلسػػفة الفػػن  ,ريػػاض عػػوض ,دار جػػروس بػػرس للطباعػػة والنشػػر  ,لبنػػاف ,
ط,1ص30
( -)8اثػر اصتماليػػة االسػػالمية يف الفػػن اضتػػديث ,عفيػػف هبنسػػي ,دار الكتػػاب العػػريب  ,القػػاىرة ,
ص12
( -)9الفن االسالمي  ,أصوؿ فلسفتو ومدارسو  ,ابو صاحل االلفي  ,داراظتعارؼ مبصر,القاىرة ,
 ,ط , 1ص112/111
( -)10مق ػػدمات يف فلس ػػفة الف ػػن ,ري ػػاض ع ػػوض  ,دار ج ػػروس ب ػػرس للطباع ػػة والنش ػػر,لبناف ,
ط ,1ص201
( -)11دراسػة يف سػيكولوجية التػذوؽ الفػٍت ,شػاكر عبػػد اضتميػد  ,سلسػلة عػامل اظتعرفػة  ,مػػارس
 , 2001العدد( , )267ص16
*جوتلب بوغتارتن 1762/1714 :ـ ,اظتوسوعة الفلسفية  ,د.عبد الرزتن بدوي  ,ص33
( -)12دراس ػػة يف س ػػيكولوجية الت ػػذوؽ الف ػػٍت  ,ش ػػاكر عب ػػد اضتمي ػػد  ,سلس ػػلة ع ػػامل اظتعرف ػػة ,
مارس ,2001العدد ( , )267ص17
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* ديفيد ىيوـ 1776/1711:ـ ,اظتوسوعة الفلسفية  ,د.عبد الرزتن بدوي  ,ص 72
* انتانويل كانط 1804/1724 :ـ  ,السابق ص 58
* ىيجل 1832/1770 :ـ ,السابق ص 66
( -)13دراسػة يف سػيكولوجية التػذوؽ الفػٍت  ,شػاكر عبػػد اضتميػد  ,سلسػلة عػامل اظتعرفػة ,مػػارس
2001ـ ,العدد ( , )267ص16
( -)14العمليػػة االبداعيػػة يف فػػن التصػػوير  ,شػػاكر عبػػد اضتميػػد  ,سلسػػلة عػػامل اظتعرفػػة  ,ينػػاير
 , 1987العدد ( ,)109ص18
( -)15السابق  ,ص 26
( -)16الفنوف التشكيلية واجملتمع رىانات وآفاؽ ,سامي بن عػامر  ,مػن واقػع ػتػاظرة ألقيػت يف
مقػػر اصتمعيػػة الكويتيػػة للفنػػوف التشػػكيلية  ,بتػػاريخ , 4/12/2006مبناسػػبة اقامػػة بينػػايل اطت ػرايف
الدويل للفن العرىي اظتعاصر
*ىربػػرت ريػػد 1968/1893ـ  ,فيلسػػوؼ وعػػامل رتػػاؿ وروائػػي وناقػػد  ,اظتوسػػوعة الفلسػػفية ,
ص42
( -)17الفنوف التشكيلية واجملتمع رىانات وآفاؽ,سامي بن عامر  ,من واقع ػتاظرة ألقيت يف
مقر اصتمعية الكويتية للفنوف التشكيلية  ,بتاريخ  , 4/12/2006مبناسبة اقامة بينايل اطترايف
الدويل للفن العرىي اظتعاصر
( -)18العملية االبداعية يف فن التصوير ,شاكر عبد اضتميد  ,سلسلة عامل اظتعرفة  ,العدد
( , )109ص14
* فاف جوخ 1890/1853ـ  ,فناف تشكيلي ىولندي  ,كانت حياتو تعبَتاً عن الكفاح
والقسوة  ,اظتوسوعة الفلسفية  ,ص 44
( -)19العملية االبداعية يف فن التصوير ,شاكر عبد اضتميد  ,سلسلة عامل اظتعرفة ,
العدد( , )109ص14
( -)20السابق  ,ص13
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*احملاكاة  , Imitation:ىي غريزة يف االنساف منذ الطفولة ودتيزه عن باقي اضتيوانات
حيث أكثرىا تقليداً  ,وىو هبذه الغريزة يتلقى معارفو  ,ويكيبيديا (اظتوسوعة اضترة) ,
األخرى من ُ
 ,Wikipediaص 33
( -)21ليبيا ىذا األسم اظتمتد يف جذوره التارمتية  ( ,ليبيا يف التاريخ )  ,ػتمد مصطفى بازامة
 ,منشورات اصتامعة الليبية  ,بنغازي  ,اظتؤدتر التارمتي  , 1986 ,ف ط ب  ,ص108
( -)22بُت ماضي وحاضر الفن التشكيلي اللييب  ,عمراف بشنة  ,غتلة التشكيلي الكوييت ,
العدد ( , ) 5يناير  , 2006ص18
* شتبوزيوـ –  , Symposiumكلمة التينية األصل  ,وتعٌت اضتلقات الدراسية – هبجة
اظتعرفة  ,الصادؽ النيهوـ  ,موسوعة علمية مصورة  ,ط ب  ,الشركة العامة للنشر والتوزيع
واالعالف  ,ـ ط  ,ت ب ,2ص22
( –)23سيكولوجية التذوؽ الفٍت  ,شاكر عبد اضتميد  ,عامل اظتعرفة  ,سلسلة كتب ثقافية
شهرية يصدرىا اجمللس الوطٍت للثقافة والفنوف واآلداب2001ـ  ,الكويت  ,ص31
( -)24اضتركة التشكيلية الليبية  ,رتيل زتادة  ,تطور باىر جتاوز اظتشهد الثقايف و تاريخ واقع
وآفاؽ  ,منشورات مهرجاف السلفيوـ للفنوف التشكيلية 2007 ,ـ  ,ص25
( -)25سيكولوجية التذوؽ الفٍت  ,عامل اظتعرفة  ,شاكر عبد اضتميد  ,سلسلة كتب ثقافية
شهرية  ,يصدرىا اجمللس الوطٍت للثقافة والفنوف واآلداب  , 2001الكويت  ,ص28
( -)26كيف تناوؿ النقاد العرب الفن التشكيلي اللييب  ,د.عياد ىاشم  ,دراسة ومتابعة نقدية
 ,غتلة أفانُت  ,العدد ( , )1يناير  , 2006ص19
* فناف تشكيلي سوري من مواليد مدينة حلب عاـ  1956ـ  ,غتلة العريب الكويتية  ,العدد
,473ابريل 1998ـ  ,ص18
( -)27بُت ماضي وحاضر الفن التشكيلي اللييب  ,عمراف بشنة  ,غتلة التشكيلي الكوييت ,
العدد ( , )5يناير  , 2006ص13
( -)28السابق  ,ص16
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( -)29اظتتلقي والثقافة البصرية  ,رتيل زتادة  ,اظتتلقي بُت االنبهار والتشجيع  ,غتلة التشكيل
الكوييت  ,غتلة دورية تعٌت بالشأف البصري  ,تصدرىا رتعية االمارات للفنوف التشكيلية ,
العدد(2008 , )20ـ  ,ص11
( –)30اضتقيقة يف الفن  ,د .نزار شقروف  ,شاكر حسن آؿ سعيد  ,منشورات اظتركز العريب
للفنوف  ,دائرة الثقافة واالعالـ  ,حكومة الشارقة  , 2007 ,ص22
* عبد اظتناف مشا  :فناف تشكيلي عراقي من مواليد مدينة البصرة عاـ 1959ـ  ,غتلة العريب
الكويتية  ,العدد  ,655غتلة ثقافية مصورة تصدر عن وزارة االعالـ بدولة الكويت  ,بونيو
2013ـ  ,ص38
( –)31غتلة العريب الكويتية  ,غتلة ثقافية مصورة تصدر عن وزارة االعالـ بدولة الكويت ,
العدد  , 655يونيو 2013ـ  ,ص 40
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ملحق الصور واللوحات

لوحة ( )1الفنانة جنالء الفيتوري

لوحة ( )3الفنان صالح غيث

لوحة ( )2الفنانة محيدة صقر

لوحة ( )4الفنان ُممد بو ميس
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اللوحة ( )6الفنانة فاطمة الفرجاين

اللوحة ( )5الفنانة مرمي العباين

اللوحة ( )7الفنانة مرمي بازينة

59

القيم اجلمالية يف اللوحة التشكلية الليبية

جملة كلية اآلداب-العدد السادس

___________________________________________________________

اللوحة ( )8الفنان عوض عبيدة

اللوحة ( )9الفنان عادل فورتية
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* املراجع واملصادر :
أوالً  :الكتب :
.1رتيل زتادة ,اضتركة التشكيلية الليبية  ,تطور باىر جتاوز اظتشهد الثقايف  ,تاريخ وآفاؽ ,
منشورات مهرجاف السلفيوـ للفنوف التشكيلية 2117ـ.
 .2رتيل زتادة ,اظتتلقي والثقافة البصرية ( اظتتلقي بُت االنبهار والتشجيع )  ,غتلة التشكيل ,
غتلة دورية تعٌت بالشأف البصري  ,تصدرىا رتعية االمارات للفنوف التشكيلية  ,العدد / 21
 2118ـ.
 .3اضتسن سالّـ  ,الظاىرة الدرامية يف رسالة الغفراف  ,ط ,1دار الكتاب العريب  ,القاىرة.
 .4رياض عوض  ,مقدمات يف فلسفة الفن  ,ط,1دار جروس برس للطباعة والنشر  ,لبناف .
 .5الصداؽ النيهوـ  ,هبجة اظتعرفة ,موسوعة علمية مصورة  ,الشركة العامة للنشر والتوزيع
واالعالف  ,ج,2ط ب  ,ـ ط  ,ت ب .
 .6صاحل اآللفي  ,الفن االسالمي  ,أصوؿ فلسفتو ومدارسو  ,ط , 1دار اظتعارؼ مبصر ,
القاىرة .
 .7عبد الرزتن بدوي  ,ملحق اظتوسوعة الفلسفية  ,ط , 1اظتؤسسة العربية للدراسات والنشر
والتوزيع  ,بَتوت .
 .8عفيف هبنسي ,أثر اصتمالية االسالمية يف الفن اضتديث  ,ط , 1دار الكتاب العريب ,
القاىرة .
 .9عمراف بشنة  ,بُت ماضي وحاضر الفن التشكيلي اللييب  ,غتلة التشكيل الكوييت  ,العدد
( ,)5يناير 2116ـ .
 .11عياد ىاشم  ,كيف تناوؿ النقاد العرب الفن التشكيلي اللييب  ,دراسة ومتابعة نقدية ,
غتلة أفانُت  ,العدد ( , )1يناير 2116ـ .
 .11ػتمد حجي  ,رسوـ من ليبيا  ,ط , 1الدار العربية للكتاب  ,تونس .
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ثانياً  :مواقع االنرتنت :
www.en.wikipedia.org
www.awn-dan.org
www.geocities.com
www.wikipedia.org
ثالثاً  :احملاضرات :

 .1سامي بن عامر ,الفنوف التشكيلية واجملتمع رىانات وآفاؽ  ,ػتاضرة ألقيت يف مقر اصتمعية
الكويتية للفنوف التشكيلية مبناسبة اقامة بينايل اطترايف للفن العريب اظتعاصر  2116 ,ـ.

رابعاً  :الدوريات :
 .1شاكر عبد اضتميد ,دراسة يف سيكولوجية التذوؽ الفٍت  ,سلسلة عامل اظتعرفة  ,مارس
. 2111
 .2شاكر عبد اضتميد ,التفضيل اصتمايل ,دراسة يف سيكولوجية التذوؽ الفٍت ,عامل اظتعرفة
وسلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرىا اجمللس الوطيت للثقافة والفنوف واآلداب ,الكويت,
2111ـ.
.3شاكر عبد اضتميد  ,العملية االبداعية يف فن التصوير ,سلسلة عامل اظتعرفة ,العدد (,)119
يناير 1987ـ .
 .4غتلة العريب الكوييت ,غتلة ثقافية مصورة ,تصدر شهرياً عن وزارة االعالـ بدولة الكويت,
العدد (  ,)655يونيو 2113ـ
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