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   البحث:ملخص 

الشعور بإنتماء الشعب إلى مجتمعه ، فإن الرموز الشعبية بقدر ما تلعب الذاكرة الجماعية للماضى دوراً مهماً فى خلق 

تمارس سلطتها عملياً فى عملية صنع الهوية التى يتم فيها اختيار الرموز لتمثيلها ، و من المعروف أن التراث الشعبى الليبى 

قيماً جمالية رائعة و أشكاالً كان نتاجاً للعديد من الرموز الخاصة التى اضافت أهمية إلى جوانبه الثقافية ، و جعلته يجمل 

بصرية ، و لقد عانى المجتمع الليبى من تقلبات حضارية مختلفة كادت تفرض حقائقها الثقافية التى كان من الممكن أن تحدث 

تغييرات فى الثقافة الشعبية الليبية إال أن النحات الشعبى الليبى حاول دائماً التعبير عن أصالة تاريخه و خصوصية التراث 

و ثقافته الليبية بشكل مميز خاصًة فى تلك األوقات التى بدت فيها الحدود الثقافية غير موجودة ،  و فى ظل الحروب التى 

تحدث على أرض ليبيا فإن التمسك بالهوية األصلية للييبين أصبح أمراً ضرورياً ، لذا يجب أن يعى النحات الليبى المعاصر 

لتى تمكنه من الحفاظ على تراثه ، و من هنا يجدر اإلشارة إلى أهمية التأكيد على دور المصمم األبعاد و المفاهيم التكنولوجية ا

 النحات فى إحياء رموز التراث الشعبى الليبى و خلق توازن بين التراث و الحداثة.

الرقمية فى عصر و لَما كان النحت الجدارى أحد أساليب حفظ التراث الشعبى الليبى منذ القدم ، فإن غزو التكنولوجيا 

التكنولوجيا الحديثة و سيادة استخدام أجهزة الحاسب اآللى فى عالم التصميم الجدارى أصبح أمراً ال يمكن مقاومته بل من 

الضرورى التعامل معه و استخدامه و دراسة آثاره على استخدام رموز التراث الشعبى الليبى فى أعمال النحت الجدارى ، 

يات يضيف ُبعداً جديدا للجدارية المنحوتة و ُيمّكن الفنان النحات الليبى من تجسيد أفكاره التى ال يستطيع ألن استخدام هذه التقن

التعبير عنها بشكل كامل  ، و مع ذلك فإن التحدى يمكننا من التمسك بهويتنا الليبية ، و عدم السماح للتكنولوجيا بإبعاد النحات 

 صيل الهوية و حفظ رموز التراث الشعبى.  الليبى عن تأدية دوره األصلى و هو تأ

  مفتاحية:كلمات 

 ، الطينة الرقمية.  التراث الشعبى الليبى ، النحت الجدارى الرقمى الرموز،
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Abstract:  

As far as collective memory of the past plays a significant role in creating the sense of belonging 

to any communities among their people, popular symbols practically exercise their power in the 

process of making the Identity in which symbols are chosen to be its representation., and Libyan 

heritage is known to be a result of many special features that add prominence to its cultural 

aspects, it carries magnificent aesthetic values and visual forms , The Libyan society suffered 

from multi-cultural fluctuations that impose different cultural realities but could not cause 

changes in its popular culture because the Libyan popular sculptor attempts to express historical 

dimensions, 

heritage and cultural privacy distinctively, especially when cultural boundaries seem to no 

longer exist., and because of  the war that is happening on the land of Libya , we need to stick 

to heritage and one’s original identity has become essential. Therefore, the Libyan sculptor must 

understand 

the dimensions and concepts of Digital technology sustaining our heritage. Here, one we must 

refer to the 

importance of emphasizing to the sculptor designer the need to remain consistent with features 

of the traditional in the 

formation of Reviving the symbols of the Libyan folk heritage and to create a balance between 

heritage and modernity. 

Whereas wall sculpture was one of the methods of preserving the Libyan folk heritage since 

ancient time , The invasion of digital technology into our daily lives in the age of modern 

technology, especially computers, is an essential irresistible matter. Therefore, it has become 

necessary to review its use and examine its effects on in digital wall sculpture. The use of such 

technologies in the designing process adds a new dimension to the wall sculpture, which enables 

the Libyan sculptor to materialize his ideas that are not fully expressed. However, the challenge 

enables us to hold on to our human identity and not allow the technology to distance the Libyan 

sculptor from performing his original role, which is the Preserving the identity and preserving 

the symbols of the folk heritage. 

Keywords: 

Symbols, Libyan heritage, digital wall sculpture , Digital Clay.  

 

 :  تمهيد

لقد مر فن النحت الجدارى بتطوراٍت عدة على مر العصور إلى أن وصل إلى هذا التطور الذى نعرفه اليوم و الذى يتمثل 

فى النحت الجدارى الرقمى ، و يعتبر فن النحت الجدارى واحداً من أهم الوسائل التى استطاع اإلنسان الليبى القديم أن ُيعبر 

ه فى البيئة التى يعيش فيها و يتفاعل معها ، فلجأ إلى النقش على جدران الكهوف من خاللها عن وجدانه و ما يدور حول

للتعبير عن مشاعره و انطباعاته ، و هذه النقوش هى فى ذاتها رموزاً أكدت على كونها لغًة تشكيلية نجحت فى التعبير عن 

كفاءة النحات فى التعامل معه بطرق  ثقافته و معتقداته  ، و لقد شهد النحت الجدارى بمرور العصور تطورات أظهرت

مختلفة و تقنيات متنوعة استطاعت من خاللها الوصول إلى معالجات فنية مكنته من تطويع العديد من الخامات الحديثة و 

استخدام التكنولوجيا الحديثة و دمجها فى أعمال النحت الجدارى المعاصر مما أثر على رؤية المصمم النحات و بالتالى على 
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يقة أداؤه و نتاجه الفنى ، و نظراً ألن التراث الليبى ملئ بالرموز الشعبية الثرية ذات القيم الجمالية و المنطوية على طر

الطابع الليبى األصيل فإنه يمكن اإلستفادة من رموز التراث الشعبى الليبى فى إنتاج تصميمات جدارية تحمل رؤية و تقنية 

 }4، ص: 2 : ثانياً  {النحت الجدارى الرقمى.   

  البحث:مشكلة 

 التاليين:التساؤلين  وتتضح فى

  الرقمى؟فى اعمال النحت الجدارى  وتوظيفها ما مدى إمكانية احياء رموز التراث الشعبى الليبى 

  ية الثقاقية بالهو وعالقة ذلكما أهمية استخدام رموز التراث الشعبى الليبى فى تصميم المنحوتات الجدارية الرقمية

  الليبى؟للمجتمع 

 فرض البحث : 

 يفترض البحث ما يلى :

 ية.يمكن استخدام رموز التراث الشعبى الليبى فى النحت الجدارى الرقمى مما يؤدى إلى تأصيل الهوية الليب 

 هدف البحث :  

 ى تصميم فتراث الشعبى الليبي على هوية المجتمع الليبى  من خالل توظيف رموز ال حفاظالكشف عن دور النحت فى ال

 المنحوتات الجدارية الرقمية.

 أهمية البحث :

  قمية رتاصيل الهوية الثقافية للمجتمع الليبى من خالل توظيف رموز التراث الشعبى فى تصميم منحوتات جدارية

 معاصرة.

  إحياء رموز التراث الشعبي الليبي و خلق توازن بين التراث الشعبي و 

 منهج البحث : 

 .يتبع البحث المنهج الوصفى التحليلى 

 نبذة تاريخية عن استخدام الرموز الشعبية فى أعمال النحت الجدارى الليبي: 

على جدران  يعتبر فن النحت الجدارى من أقدم الفنون التى عرفها الليبى القديم و هذا ما دلت عليه النقوش التى وجدت

تقدات الشعبية التى تاريخية أمدتنا بمعلومات قيمة عن تاريخ الفن الليبى و المع الكهوف الليبية و التى تعتبر بمثابة سجالت

،  و قد ألَِف هذا النوع  القديم أثرت عليه  ، فقد كان النحت الجدارى فناً مرتبطاً بالحياة الدينية و اإلجتماعية لإلنسان الليبي

، و أبدع فى } 1 ص،  9أوالً : {ة و ُملجماً لتغيرات الطبيعة من الفنون بإعتباره حصناً من مخاطر البيئة الليبية الصحراوي

 (.2) ( ، شكل1الرموز الشعبية التى صورت العادات و التقاليد الليبية الخالصة و التى توارثتها األجيال. شكل )

 
 بلس ، ليبيا.متحف طرايوضح نحت جدارى من مدينة قرزة األثرية تظهر فيه السمكة كأحد الرموز الشعبية الليبية ،  (1شكل )
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 البنية ، بنى عبيد ، ليبيا يوضح نحت جدارى يصور الفالحين الليبين أثناء عملية حرث األرض ، القرن الثالث الميالدى ، وادى ( 2شكل )

 

 

 منحوتات جدارية تصور العادات اإلجتماعية و رموز المعتقدات الشعبية الليبية. 

جدارية زخرفوها   ا سلك الليبيون منهج أجدادهم ، فاعتبروا جدران البيوت الليبية لوحاتو بتطور الحياة العمرانية فى ليبي

رموز كالتماثل فى برموز التراث الشعبى التى تتميز بالبساطة  مع مراعاة فطرية للقيم الجمالية و التصميم فى توزيع هذه ال

،  5أوالً: {ارية. ، أو سيطرة رمز معين و سيادته وسط الجدتكرار التوزيع و مراعاة السيمترية الثنائية لتأمين راحة العين 

 (.3شكل }147ص

 
 رموز التراث الشعبى كالهالل و الخميسة على جدران أحد البيوت الليبية.يوضح  (3شكل )

 مفهوم الرمز :  

ره من أفكار الرمز عبارة عن لغة تشكيلية يستعين بها المصمم ليعبر عن احاسيسه و انطباعاته نحو كل ما يؤثر على مشاع

الرمز على أمور  و معتقدات ، و هو وحدة فنية يستقيها من بيئته كى يزين بها نتاجه الفنى و يصبغه بطابٍع خاص ، و قد يدل

قلى عو الرمز الشعبى هو أيقونة نتجت عن نشاط  }37،ص  6أوالً : { ودة ، معنوية محسوسة أو معاٍن واضحة و مقص

يدل على  كان يقبع فى الوجدان أدركه العقل و صاغه اإلنفعال فى داللة شكلية نبعت من فطرة التعبير و أصبحت شكالً 

  }223، ص: 10أوالً  {عادات و تقاليد شعٍب ما. 

 الرمز فى التراث الشعبى الليبى : 

عاب التطور الرمز فى التراث الشعبى الليبى هو نتاج الستمرار عملية التراكم الثقافى و يتسم الرمز بقدرته على استي

توارثة عبر مختلف الحضارى و التفاعل معه ، و لكل رمز قيمته الجمالية و الداللية و الفنية ، و الرموز الشعبية الليبية م

تاثية يتفهمها تها ليبيا و التى تحمل فى طياتها مدلوالت سيكولوجية و إبداعية و رالعصور و ثقافات الحضارات التى عاصر

ا الليبية و ثقافتنا و الليبيون على اختالف ثقافاتهم و انتماءاتهم األيدلوجية مما يؤكد أهمية الرموز الشعبية فى توحيد هويتن

 }173، ص 11أوالً : { .إحياء التراث الليبى األصيل
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ديمة و أبدعوا فيها عبية الليبية تمتلك قوة مجتمعية مؤثرة ألنها رموز ابتكرها الليبيون بداية من حضارتهم القو الرموز الش

شب و األيقونات و ظهر ذلك فى منتجاتهم المتنوعة و الحرف الشعبية التراثية كصناعة المنسوحات و الحلى و التماثيل و الخ

 و غيرها.

 

 

 

 

 

 لليبية : ابرز رموز التراث الشعبى الليبى و مدلوالتها فى الثقافة الشعبية و فيما يلى جدول يوضح عرض أل

 رقم الشكل مدلوله الرمز

 الكف

لقديم االكف أول الخميسة أو الرموز الشعبية التى زخرف بها الليبى 

ة تعويذة كهوفه و اعتاد زخرفة  بيته بها و اعتقد أن هذا الرمز بمثاب

 الحسد.تقيه من الشر و تمنع عنه 

 (.4شكل )

 البرادة

 البرادة أو الجرة رمز ليبى ذو داللة عميقة على حضارة ليبيا

يبيا لالقديمة كونها ارتبطت بالنقوش الجدارية التى جاءت فى كهوف 

ثل مالقديمة كرمز مرتبط بالماء و جزءاً من عملية الخلق و هناك 

 وت" ، شعبى اعتاد الليبيون ترديده و هو " موس شادشهد دى تجدو

 }4ثانياً :  {تجدوت تعنى الجرة الصعيرة. 

 

 

 الهالل

الهالل رمز من رموز التراث الشعبي الليبي حافظ على قيمته 

بره الشكلية رغم تغير مضمونه الرمزى بتغير الحقب الليبية و اعت

 .1954الليبيون رمزاً وطنياً توسط علم اإلستقالل الليبى عام 

 (5شكل )

 النجمة

ن العمارة الليبية و ارتبطت فى التراث الشعبى زخرفت جدرا

بشعائر اإلخصاب و البركة ، خصاة أثناء حصاد المحاصيل 

لى الزراعية  ، و استخدمت فى العديد من الصناعات الحرفية كالح

 }2ثانياً :  {.   و األخشاب

 (.6شكل )

 

 األشجار

اتخذت األشجار مكانة رمزية قوية بين رموز التراث الشعبى الليبى 

فعلى سبيل المثال شجرة النخيل التى وجدت على جدران الكهوف 

الليبية كإحدى رموز إلهة الخصوبة و األمومة اإللهة " تانيت " ، و 

استخدمها الليبيون فيما بعد على جدران بيوتهم كتعويذة تجلب لهم 

الحسن و تعينهم على تحمل تقلبات الطبيعة البركة و الفال 

الصحراوية ، و شجرة الرمان التى استخدمتها نساء غدامس فى 

النقوش الزخرفية البديعة التى زينت بها منزلها  كما زخرف بها 
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الليبيون جدران أغلب شواهد قبورهم ، و شجرة الزيتون التى 

 }7:أوالً  {. يعتبرها الليبيون رمزاً يدل على األصالة

المثلث و 

 الدائرة

استخدم الليبيون المثلث و الدائرة بكثرة فى أعمال الزخرفة 

 الجدارية كونها رموز بسيطة خالية من البهرجة و التعقيد ، و

تادوا أضافوا إلى الدائرة بعض الخطوط التجريدية و التوريقات و اع

ى تتويج أعلى جدران عمائرهم و زخرفتها بالمثلثات البديعة الت

 }152، ص 5أوالً:  {الهيبة.  تعطى انطباعاً بالسمو و 

 

 (.7شكل ) 

 السمكة

لحسد اعتقد الليبيون أن للسمكة قوة غيبية تدفع العين و تقى من ا

اً فزخرفوا بها جدران منازلهم بغرض الحماية ، كما اتخذوها رمز

 }362، ص :  1أوالً  {للوفرة و الخصوبة و البركة.

 

 اإلبل

بيئتهم  يعبر عن حياتهم القاسية وارتبط الليبيون باإلبل كرمز شعبى 

ود الصحراوية و سموها بأسماٍء عديدة  ، لذا نجد عنصر الجمل يس

ى أغلب المنحوتات الجدارية الخشبية التى يصنعها الفنان الشعب

 الليبى.

 (8شكل )

 الزى الليبى

لذى هو رمز يعبر عن الطابع الثقافى و اإلجتماعى للشعب الليبى ا

بيئته و صاغه بفطرته الفنية ليرتقى من استخلص تصميمه من 

ؤها فخراً الشكل المادى للباس التقليدى إلى قطعة تراثية فاخرة  اقتنا

 يعكس األصالة و يؤصل الهوية.

 (9شكل )

 

 
 (يوضح استخدام الكف فى زخرفة جدران البيوت الليبية.4شكل )



 2021 ونيوي                     العدد الثالث                                       –المجلد األول  –التراث والتصميم مجلة 

96 

 
 } 2ثالثا : {( 6(                                    شكل )5شكل )

                                     يوضح استخدام رمز الهالل فى علم           يوضح استخدام النجمة فى أعمال الزخرفة الجصية              

 اإلستقالل الليبى.                               للجداريات المعمارية فى أحد بيوت غدامس القديمة.

 

       
 جدارية الجصية زخرفة الجدران و تتويجها        الدوائر المصحوبة بتوريقات فى        استخدام المثلث فى

 فى زخرفة جدران بيوت غدامس. والمثلث يوضح استخدام الدائرة  }7شكل )

 

 

 
 يوضح منحوتة جدارية استخدم فيها الجمل كأحد رموز التراث الشعبى الليبى. (8شكل )
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شعبى من التراث يعبر عن  يوضح منحوتة " معالم من بالدى " ، للنحات الليبي " على الوكواك" استخدم فيها الزى الليبى كرمز (9شكل )

 الهوية الليبية ، متحف الثورة ) قصر المنار سابقاً(  ، بنغازى.

 

 

  الجدارية: مما سبق يمكن استنتاج أهم سمات الرموز الشعبية الليبية المستخدمة فى أعمال الزخرفة

 .نابعة من المعتقدات الليبية القديمة 

  مستوحاة من الطبيعة 

 بسيطة و فطرية و بعيدة عن المبالغة 

  .متحررة من التفاصيل 

ى و بيئته و التى و ترى الباحثة أن التراث الشعبى الليبى ثرى بالرموز الشعبية الصادقة المستقاة من طبائع المجتمع الليب

لجدارى يمكن توظيفها فى صياغة تصميمات جدارية معاصرة تعكس الهوية الثقافية لهذا المجتمع ، إال أن فن النحت ا

 كنولوجيا ، خاصة التكنولوجيا الرقمية. المعاصر فى ليبيا يفتقر إلى استخدام الت

 النحت الجدارى الرقمى : 

طة الماسح هو نوع من أنواع النحت يتم إنشاؤه من خالل استخدام التقنيات الرقمية بشكل رقمى كالصور التى تؤخذ بواس

حيث أضافت  نحت الجدارىالضوئى أو تلك التى يتم رسمها ببرامج التصميم المختلفة، و هى مرحلة متقدمة وصل إليها فن ال

لعل أشهر  و،  }4أوالً :  {التقنية الرقمية مؤثرات  ضوئية و لونية و صوتية و إيحاءات متنوعة إلى اللوحة الجدارية.

انية ، و التى توجد فى مدينة ميونخ األلم  Markus Lernerالجداريات الرقمية هى جدارية الفنان " ماركوس ليرنر " 

ة دقيقة. شكل جدارية الرقمية التفاعلية  ، فهى تتفاعل مع حركة المارة لتسجل رد فعل المشاة بصورالتى يمكن وصفها بال

(10 .) 
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 ا.، ميونخ بألماني Markus Lerner ،2007جدارية بعنوان " تدفق السير" ، الفنان " ماركوس ليرنر "  (10شكل )

 

اد على البرامج و لقد سهل النحت الجدارى الرقمى الطريقة التى يتم بها بناء و عرض األعمال الفنية ، فمن الممكن اإلعتم

البعد  التى ُتمكن من إنتاج تصميمات ثالثية األبعاد و عرضها بشكل مستمر و متحرك على لوحات جدارية ، فهى توفر

طابقه ، و من يعمق فتخرج األعمال التصميمية محاكية للواقع بشكل يكاد يكون الثالث الذى يتحقق من خالل اإلرتفاع أو ال

 David A)  ( ، و الفنان "دافيد ايه لوار"11( شكل )(Golan Levinأبرز رواد هذا اإلتجاه هو الفنان " جوالن ليفين" 

louer( شكل . ، )114،  110: ص 2أوالً  {(12{ 

 
 م2000ليفن" ،  التحكم فى طريقة عرضها من خالل التكنولوجيا الرقمية ، الفنان "جوالن جدارية رقمية متحركة يتم (11شكل )
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 م.David A louer ، )1979ايه لوار"  جدارية ثالثية األبعاد بعنوان " خط أنابيب ترانس جوفيان " ، الفنان "دافيد (12شكل )

 

 آلية تشكيل الجداريات المنحوتة رقمياً : 

عى ، ينجز فيه الفضاء اإلفتراضى كميدان للتجربة و اإلبداع ، ثم تتم بعد ذلك عملية التنفيذ فى حيز واقيستخدم النحات 

ت بشكل النحات عمله الجدارى من خالل تطبيقات الحاسب اآللى المتخصصة فى النحت  التى توفر األدوات اللزمة للنح

نمذجة األولية ر فيها أدق التفاصيل ، ثم بواسطة ماكينات السلس يظهرها كما لو كانت مصنوعة من مادة حقيقية كالطين تظه

حت الرقمى السريعة و غيرها من المعدات و األدوات األساسية فى التصميم و التى توجد فى المعامل المختصة بفنون الن

بصرية جديدة  عناصرتنتج صورة مفعمة باإلبداع و ممزوجة بالتكنولوجيا و اإلبتكار تجسد ثقافة التعبير و تثرى التصميم ب

 و يمكن تقسيم آليات تشكيل النحت الجدارى الرقمى إلى ثالثة أنواع : .}8أوالً {،

  التصميم الجدارى على الحاسب اآللى 

  التصميم الجدارى بعد وضعه فى بيئته اإلفتراضية 

 اكينات المنحوتة الجدارية التى يتم انتاجها من خالل التقنيات الحديثة المرتبطة بالحاسب اآللى كالليز أو م

CNC  .و غيرها من تقنيات النمذجة الرقمية 

سيط ذو طبيعة ويمكن القول أن تقنية النحت الرقمى المستخدمة فى تصميم و تنفيذ األعمال الجدارية الفنية ما هى إال و 

ن ضبط خصائص توجد أدوات ُتمكن م mud boxلية يتحدى الفكرة التقليدية للنحت الجدارى فمثالً فى برنامج كبرنامج  تفاع

ت التى تتيح القيام القوة و الملمس و بروز السطح أو كونه غائراً ، كما يتيح البرنامج أيضاً إنشاء عدد ال نهائى من األدوا

طوح العديد و العديد لموجودة فى أى استوديو ، بل و تتفوق عليها فى قدرتها على منح السبما تقوم به أدوات النحت التقليدية ا

 (13شكل ) .}3ثانياً { من التأثيرات و المالمس
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 .mudboxنموذج للنحت الجدارى على واجهة معمارية من خالل برنامج  }5ثالثاً :  {(13شكل )

 

أ بكتلة بسيطة ثم يقوم آليات تشكيل الجداريات النحتية التقليدية ، فالنحات يبدو يعتمد تشكيل الجداريات المنحوتة رقمياً نفس 

قمى بقدرته على بمعالجتها بالحذف أو اإلضافة و خلق السطوح الغائرة أو البارزة ، كما و يتميز أسلوب النحت الجدارى الر

و يتيح إجراء  تطابقين فى تناظر مثالى ، كماتمكين النحات من النسخ المتطابق لجانب واحد من الجدارية ليصبح جانبيها م

يصعب  العديد من التعديالت و التغييرات بسهولة و فى وقت بسيط و جهد أقل دون خسارة للخامات التى قد تتصلب أو

 } 78، ص  3أوالً {معالجتها مرة أخرى كما فى النحت الجدارى التقليدى.

 

 الطينة الرقمية : 

رى التقليدى تعتبر أحد وسائط التصميم الجدارى بواسطة الحاسب و هى أكثر الوسائط حداثة و أقربها واقعية للنحت الجدا

طينة الرقمية تطوراً إال أنها تعتمد السرعة فى التشكيل و إنجاز المنحوتة الجدارية فتخرج كما تخيلها النحات ، و قد أضفت ال

لخامة و تى أنها أحدثت طفرة فى عالم النحت الجدارى حيث أتاحت القدرة على لمس اتكنولوجياً على خاصية اإلحساس ح

ة الحاسب النحت باإلحساس فى الهواء من خالل أداة تتصل بالحاسب اآللى ، و  مكنت النحات من رؤية منحوتته على شاش

ثير من الوقت الذى ارية  و قد حفظ ذلك الكمباشرًة كما أتاحت له إمكانية التعديل المباشر فى العنصر المراد نحته على الجد

قوم الجهاز كان يهدره النحات فى عمل نموذج للجدارية بأسلوب النحت الجدارى التقليدى سواء بالطين أو بالجبس ، ثم ي

ن مبعمل مسح ضوئى فيتحول التصميم لنموذج رقمى يمكن تعديله من خالل الحاسب أو الحصول على نسخة طبق األصل 

 }1ثانياً { .CNCينات خالل ماك

 و يمكن تلخيص ما أضافته التكنولوجيا الرقمية إلى فن النحت الجدارى فى النقاط التالية : 

 عادية لمالمس  معالجة الصور بالبرامج المساعدة مما منحها القدرة على محاكاة الظالل و اختالق تركيبات معقدة و غير

 األسطح.

 و أسس الظل و النور إلحتوائها على إمكانيات برمجية عالية. سهلت تعامل المصمم مع قواعد المنظور 

 . أصبح من السهل تصميم جداريات مجسمة من خالل التكنولوجيا الرقمية 

 .فتحت المجال أمام إنتاج العديد من التصاميم الجدارية الثرية بالموضوعات المتنوعة و التى تقترب كثيراً من الواقع 
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  الزمن و استغالل إمكانية الحركة و تنوع التشكيل أثناء العرض.مكنت من اإلستفادة من عنصر 

  لمنحوتة اوفرت الكثير من الوقت و الجهد المبذول فى تعديل الخامات التقليدية و أتاحت حرية التغيير فى عناصر

 الجدارية دون الحاجة إلنشاء نماذج أخرى فى حالة حدوث أخطاء.

  للمناطق التصميمية المتماثلة فى المنحوتة الجدارية الواحدة.سهولة و سرعة الحصول على نسخ متطابقة 

  إلبداعية.ا حافظت على التفاصيل الدقيقة فى العمل الجدارى النحتى و أتاحت فرص أكثر حرية فى العملية التصميمية 

  ات فى أسلوب النحتشكيل التصميمات المعقدة التى تعجز عن إخراجها الطرق و الخامات التى كان يتبعها و يتعامل معها

 النحت الجدارى التقليدى.

ف بسبب اإلهمال و و الجدير بالذكر أن التقنية الرقمية أتاحت إعادة ترميم العديد من الجداريات األثرية التى تعرضت للتل 

شهدت بلدنا قد  والتى كان من المستحيل تعويضها ، و هذا بدوره يؤدى إلى حفظ التراث من اإلندثار ، و فى اآلونة األخيرة 

بى بحاجة إلى مثل هذه الحبيب ليبيا فقد و خسارة العديد من القطع األثرية إما بسبب التدمير أو السرقة ، لذا فإن التراث اللي

عبى و التى تمثل التقنية لترميم ما تعرض للتلف من الجداريات التراثية التى تحوى فى تشكيلها العديد من رموز التراث الش

  و هوية و حضارًة و تاريخ.فى ذاتها طابعاً 

تى تعرضت لها و تنطوى رموز التراث الشعبى الليبى على قيمة نوعية أثبتت أصالتها و قدرتها على مقاومة قوى التغيير ال

شعبى عامالً ليبيا  بتتابع الحقب التاريخية ، فاصبحت بذلك مرجعاً بصرياً للهوية المجتمعية و أصبحت رموز التراث ال

  ن فئات الشعب الليبى مهما اختلفت أعمارها و ثقافتها.مشتركاً بي

 نستنتج من الدراسة السابقة :

 بتكار و يمكن انتاج جداريات نحتية رقمية تحتوى تصميماتها على رموز التراث الشعبى الليبى فتجمع بذلك بين اإل

 األصالة و المعاصرة.

  ى إيصال رسالة ثقافية أن تلهم النحات الليبى المعاصر و تساعده علالتراث الشعبى الليبى منبعاً مليئاً بالرموز التى يمكن

 عن تراث ليبيا الشعبى للعالم.

 .ال ينبغى لفن النحت الجدارى فى ليبيا أن يبقى منغلقاً على أسلوبه التقليدى بحجة التمسك بالتقاليد 

  دارى من خالل تقنيات النحت الجيمكن ترميم ما تعرض للتلف من الجداريات األثرية من جراء الحروب فى ليبيا

 الرقمى.

  أستطاع اسلوب النحت الجدارى الرقمى أن يذلل الكثير من العقبات التى كان يتعرض لها النحات فى أسلوب النحت

 الجدارى التقليدى.

 

 التوصيات : 

 يوصى البحث ب : 

  يا الرقمية.التطورات المعاصرة و التكنولوجإعادة إنتاج التراث الشعبى من خالل فن النحت الجدارى بما يتالئم مع 

 حت الجدارى وضع مناهج دراسية تساعد دارسى فن النحت فى ليبيا على التعرف على التكنولوجيا الحديثة و تقنيات الن

 الرقمى و آليات التعامل معها.

 يب الطالب على عمل ضرورة وجود مراكز بحثية تعنى بالتعريف برموز التراث الليبى و أصل اإلعتزاز بها و تدر

 إعادة صياغة تصميمية لها بما يتواكب مع العصر و فى نفس الوقت ال يجردها من هويتها و طابعها الليبى األصيل. 
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 .ترميم الجداريات األثرية التى تعرضت للتلف أثناء الحرب فى ليبيا بإستخدام تقنية النحت الجدارى الرقمى 
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