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 م99دور المصورين المستشرقين في حفظ التراث العربي في القرن 
The roll of oriental painters in preserving the Arab heritage of the 19

th
 

century 

 وديعة بنت عبداهلل بن أحمد بوكر /د.أ
 قسم الرسم والفنون.-أستاذ الرسم والتصوير 

 ممخص البحث:
 التاريخ، فقد حفظ لنا سجالت وثائقية قبؿ اختراع أي وسيمة مف وسائؿ التصوير الحديثة. يعتبر التصوير أحد أىـ شواىد

وبحكـ دراستي لمتصوير في الحقب التاريخية منذ ظيور الرموز والعالمات في تخطيطات اإلنساف األوؿ عمى جدراف 
عمومًا والتي أراىا فعال عممت عمى حفظ  الكيوؼ والمغارات لـ أجد أدؽ وال أجمؿ مف تسجيالت المستشرقيف لمحياة العربية

التراث العربي بدقة..  بغض النظر عف صفتيـ التي جاؤا عمييا لمبمداف العربية.  اال أننا نجد أف دافع التشوؽ لمعرفة 
أسرار الشرؽ وسحره وضوء شمسو النافذة أخذت بألبابيـ فقد صور المزارع والحقوؿ واألسواؽ وضروب التجارة واىتموا 

ـ النساء العربيات في طقوس األفراح والحياة اليومية مف لعب الصغار والمساكف القديمة.. فنجد أف دراسي التراث برس
والميتميف بو عمومًا استفادوا مف تمؾ الصور الرائعة.. فالحفظ جاء لممالبس حسب البمد الذي أقاـ فيو المستشرؽ وحفظ 

ف تجارة أو زراعة.. حقيقة ال يمكننا أف نغفؿ جانب لـ يمسو تصوير الطرز المعمارية وما قاـ عميو اقتصاد البمد م
 المستشرقيف. 

في سرد وتوضيح مدى ما خمفو المصوريف المستشرقيف لحفظ التراث العربي في القرف التاسع  وتتمخص مشكمة البحث:
 عشر. 

العربي وجودة ما نقموه لنا وأثر ذلؾ  البحث قدرة المصوريف المستشرقيف في حفظ التفاصيؿ الميمة لمتراث وأناقش في هذا
 عمى عدة عمـو عنيت بحفظ كؿ ما يتعمؽ ببالد العرب في تمؾ األزمنة. 

أف لممصوريف المستشرقيف دور كبير في حفظ التراث العربي. خدمت مجاالت عديدة ميتمة  وأفترض من خالل بحث هذا:
اث العربي وشموليتو، المصوريف المستشرقيف ودورىـ في A التر ويشمل البحث عدة محاور رئيسية وهيبالتراث العربي. 

لتدريس  وتسعى الدراسة الحاليةما صوره المستشرقوف حسب كؿ بمد عربي أقاموا بو.  ؼتسجيؿ التراث العربي. تصني
لقاء الضوء عمى دورىـ في حفظ التراث العربي والتأكيد عمى حرفتيـ العالية كفنانيف أدوا آد اء فني تصوير المستشرقيف وا 

رصد الدور التاريخي لممصوريف المستشرقيف مف خالؿ دراسة وتحميؿ أىـ البحث إلى  فويهدوتقني حفظ لنا شواىد الزمف. 
 العناصر التي تناولوىا في لوحاتيـ.

 المصوريف، المستشرقيف، التراث العربي.الكممات المفتاحية: 

Abstract: 

Painting has always been the most important evidence of history. It has preserved 

documentary records before the invention of any modern means of photography. Since I 

studied painting in historical periods throughout the human history starting with the 

appearance of symbols and marks in the first man layouts, I found the oriental paintings to be 

the most accurate and aesthetically pleasing in recording and preserving the Arab heritage.  

Regardless of the circumstances and conditions they came with into the Arab countries. 

Hence, we find that the motivation to discover the secrets of the East and magic and light of 

the sun. pictures of farms and fields and markets and the ways of trade are often found along 
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with interesting drawings of Arab women in the rituals of weddings and daily life. Scholars 

of culture and heritage often refer to these oriental paintings. The preservation of heritage 

came to clothes according to the country where the orientalist resided and architectural styles 

along with the economy of the country of trade or agriculture.  in fact, we cannot locate an 

aspect the portrayal of orientalists has not covered. The problem of research is to describe 

and explain the role oriental painters played in preserving the Arab heritage of the 19
th

 

century. In this research I discuss the ability of oriental painters to preserve the important 

details of the Arab heritage, and the quality of what they have transmitted to us and the 

impact of there paintings on several literatures meant to preserve Arab heritage in those 

times. I assume through this research: that oriental painters did have a significant role in 

preserving the Arab heritage which has many fields interested in the Arab heritage. The 

research includes several main themes: Arab heritage and its comprehensiveness, oriental 

painters and their role in recording the Arab heritage. Categorizing paintings of orientalists by 

each Arab country they have established. The present study seeks to teach paintings of 

orientalists and shed light on their role in preserving the Arab heritage and emphasizing their 

high craftsmanship and technical performances to preserve the evidence of time. The 

research aims to monitor the historical role of Orientalist painters by studying and analysing 

the most important elements they have taken in their paintings. 

key words: painters, orientalists, Arab heritage. 

 المقدمة : 
االستشراؽ ىو المصطمح الذي يستخدمو المؤرخوف لمتعبير عف الدراسات األدبية والثقافية التي المست جوانب مف حياة 
الشرؽ أوسطييف أو جنوب آسيا، كذلؾ التي صورت ثقافات شرؽ آسيا . و ىذا المصطمح عادة ماُ نشر مف قبؿ الكتاب 

و الخصوص. وقد كانت الموحة االستشراقية تصور عمى وجو التحديد "الشرؽ عف المصمميف والفنانيف مف الغرب عمى وج
األوسط" و تعد دراسة االستشراؽ أحد التخصصات الميمة في دراسة الفف األكاديمي في القرف التاسع عشر، وقد اىتـ 

الفتيات العربيات كبورترييات و أدباء الدوؿ الغربية اىتماًما كبيرًا بالمواضيع الشرقية. والتي كاف مف أىميا وأبرزىا رسـ 
، بدأ ?<@8( . ومنذ نشر كتاب االستشراؽ عف إدوارد سعيد في عاـ Edwards.2000مشاىد السوؽ والمشاىد الطبيعية)

الكثير مف الخطاب األكاديمي في استخداـ مصطمح "االستشراؽ" لإلشارة إلى الموقؼ الغربي الراعي العاـ تجاه مجتمعات 
يا وشماؿ أفريقيا. و في تحميؿ سعيد نرى أنو أوضح اتياـ الغرب بأف المجتمعات الشرقية ىي مجتمعات الشرؽ األوسط وآس
وبالتالي أصبحت وجية النظر عف الثقافة الشرقية التي درسوىا و صوروىا وقاموا باستنساخ صورىا  -ثابتة وغير متطورة 

 المتقدـ وىو العقالني و ىو المرف ىي السائدة . ضمف ىذه النظرة ، ويقوؿ سعيد أف فكرة أف المجتمع الغربي ىو
وحقيقة ال يمكننا غض النظر عف كتاب  إدوارد سعيد المؤثر عف االستشراؽ،  صحيح أنو كتاب يعتبر قديـ نوعًا ما لكنو 
ضخـ وتمت ترجمتو إلى أكثر مف خمسة عشر لغة. وكاف موضوعو الرئيسي ىو توضيح الصورة الغربية لمشرؽ  حيث 

نظرة  متحيزه بشدة وذلؾ نتاج المواقؼ االستعمارية والعنصرية وأغمبيا نظرة سياسية . عمى الرغـ مف أف نقد سعيد كانت 
كاف مثيرا لمجدؿ، إال أف تأثير أفكاره كاف إعادة تفكير متعمؽ لممفاىيـ الغربية لمثقافات الشرقية،  وفي ىذه المراجعة 

ابف وراؽ رأى أف قضية سعيد ضد الغرب عظيمة ، يرى الوراؽ سعيد ليس  الشاممة لعمؿ سعيد الشيير، ومف خالؿ كتاب
فقط أنو تعمد اإلساءة في  تفسير عمؿ العديد مف العمماء، ولكف أيًضا تعمد تحريؼ منيجي لمحضارة الغربية ككؿ. وفي 

(  ولقد اختمؼ الباحثوف في تحديد بداية Ibn Warraq  .2007الخالصة ىي آراء مجردة ونحف في حياد معيا. )
A فيذكر البعض أنو بدأ فى القرف العاشر الميالدي بينما يري البعض اآلخر أف االستشراؽ بدا في  االستشراؽ ونشأتو

https://www.amazon.com/Ibn-Warraq/e/B001JPADHK/ref=dp_byline_cont_book_1
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A أف االستشراؽ بدأ في األندلس في  ـ( ويقوؿ البعض>@89 – <@89أعقاب الحروب الصميبية التي استمرت زىاء قرنيف 

القرف الثالث عشر الميالدي حيف اشتدت حممة الصميبييف األسباف عمى المسمميف فدعا " الفونس" ممؾ قشتالة "
1
ميشيؿ  
عوا في سكوت" ليقـو بالبحث عف عمـو المسمميف وحضارتيـ فجمع " سكوت" طائفة مف الرىباف في إحدى األديرة وشر 

ترجمة بعض الكتب مف المغة العربية إلى لغة الفرنجة ثـ قدميا " سكوت لممؾ صقمية الذي أمر باستنساخ نسخ منيا وبعث 
فناف.. وعند  9;( وفي حصر لمفنانيف المستشرقيف الذي حصمت عميو ىو 9?@8عمياف،. بيا ىدية إلى جامعة باريس

ما يمكف أف أعتمدىـ كفنانيف مستشرقيف ، حياتيـ ورحالتيـ إلى بالد فناف ىـ  @9البحث واالستقصاء ثبت لي أف عدد 
المشرؽ العربي وما أنتجوه مف عدد مف الموحات ىو سيؿ كبير وليس بالواحدة أو االثنتاف . لذا حاولت قدر المستطاع 

اؽ، وكاف اإلبحار في عوالميـ الواسعة عؿ و عسى أف أقؼ عمى ما تـ حفظو لمتراث العربي عف طريؽ االستشر 
الستشراقيـ أىداؼ منيا ما ىو استعماري، ديني ، تجاري، سياسي ، وعممي ولو أغراض محددة . )السباعي، بدوف(. لذا 

 قسمت بحثي ىذا إلى عدة محاور
 أواًل A مقدمة تاريخية عف االستشراؽ والمستشرقيف والتراث العربي.

 بالد المشرؽ وعرض نتاجيا مف الموحات الفنية  (.ثانًيا A الفنانيف المستشرقيف ) استعراض لمرحالت إلى 
 ثالثًا A حصر لما تـ استنتاجو مف حفظ االستشراؽ لمتراث العربي.

ولـ أغفؿ التعريؼ بالتراث العربي ، مع أىمية التحدث عف القرف التاسع عشر ما ىو وضعو الفني وىؿ كاف ىناؾ سبؽ 
 وصواًل الى النتائج والتوصيات التي خمص ليا البحث . لمفنانيف العرب ناىيؾ عف الفنانيف المستشرقيف. 

 يفترض البحث :
ـ ، لـ يكف مف السيؿ وال اإلمكاف @8أف المستشرقيف قاموا بدور كبير في حفظ تفاصيؿ دقيقة لمتراث العربي في القرف اؿ

 ليد ..عمارة.. طقوس البمداف.. حفظيا لوال تصويرىـ التسجيمي ، بعد اهلل. لجميع جوانب التراث مسكف..ممبس..عادات و تقا

 الهدف من البحث هو :  
لمتراث العربي ، وزيادة المعمومات  @8االطالع عمى التراث المسجؿ بواسطة مصوري االستشراؽ في القرف اؿ .8

 بطريقة االداء الفني والتقني الذي تحممو كؿ لوحة تصويرية ولكؿ موضوع يحمؿ طابع تراثي.
 فظ التراث العربي.توضيح دورىـ الريادي في  ح .9

 أواًل: مقدمة تاريخية عن االستشراق والمستشرقين 
 والتراث العربي:

منذ ما يزيد عف مئتي عاـ خمت ، ظير أثر الحضارة العربية عمى المفكريف الغربيف ، خاصة  فيما تناقموه عف الشرؽ و 
في مذكراتيـ وما التقطتو كاميراتيـ سحره وحضارتو العريقة وما سمعوه مف زوار المشرؽ مف أصدقائيـ وما دونوه 

الفوتوغرافية البدائية حينذاؾ ، أثار فييـ الفضوؿ لزيارة المشرؽ العربي وشجعيـ ذلؾ عمى حـز أمتعتيـ و زيارة الدوؿ 
العربية، و كاف لبعض المدف خصوصية أكثر ودافع أكبر لمزيارة واالستكشاؼ وعمى رأسيـ مدينة القاىرة القديمة، النابضة 

                                                 
1
برزت ككياف سياسي مستقؿ في القرف التاسع الميالدي ،  .شبو جزيرة أيبيريا كانت واحدة مف ممالؾ القروف الوسطى مف  Castellae) (Regnumمممكة قشتالة 

 .مممكة ليوف وكانت تسمى مقاطعة كاستيا )قشتالة( مف
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
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لحياة، وكاف ىدفيـ الكبير رصد وتسجيؿ الجماؿ العربي الساكف في كؿ شيء في القاىرة  مثاًل والذي يعد  فريد مف نوعو با
شعبية، مف مف حيث تسجيؿ الحياة اليومية بتفاصيميا الدقيقة و تسجيؿ العادات والتقاليد واألسواؽ و العمائر واألزياء ال

 خالؿ الرسـ باأللواف .
فيي ىو كؿ ما يصدر عف الغربييف مف إنتاج فكري  مغوي واالصطالحي لكممتي إستشراق ومستشرقأما المعنى ال

عالمي حوؿ قضايا اإلسالـ والمسمميف في العقيدة، وفي الشريعة، وفي االجتماع، وفي السياسة أو الفكر أو الفف. وفي  وا 
تعني "توجيو  orientate و  , Orientationزيةيتعمـ أو يبحث عف شيء ما، ، وباإلنجمي :Orient الالتينية تعني كممة

الحواس نحو اتجاه أو عالقة ما في مجاؿ األخالؽ أو االجتماع أو الفكر أو األدب نحو اىتمامات شخصية في المجاؿ 
الفكري أو الروحي". وقد ناقش الحاج مسألة ىؿ االستشراؽ ظاىرة أو عػمـ وأكد بأنو مف الصعب أف نعد االستشراؽ عممًا 

لؾ أف كؿ عمـ لو أصولو وقواعده ومناىجو بينما نجد أف االستشراؽ اىتـ بالعمـو اإلسالمية المختمفة ابتداًء بالعمـو القرآنية ذ
مف تفسير وتجويد وقراءات، وعمـو الفقو، وعمـو الحديث، وعمـو المغة العربية، والعمـو االجتماعية التي تتعمؽ بالعالـ 

ؾ فإنو مف الممكف أف يستخدـ المستشرؽ المنيج العممي في طرحو القضايا التي تتعمؽ اإلسالمي وبالمسمميف. ومع ذل
لى جانب المعاىد العممية اقتضت الحاجة إلى انشاء معاىد  بالعمـو اإلسالمية وفقًا لمعمـ الذي يبحثو ) الحاج ، بدوف ( وا 

ب دراساتيـ الدبموماسية التي توثؽ العالقات بيف سياسية يدرس فييا المستشرقيف أحواؿ المسمميف وبالدىـ ولغاتيـ إلى جان
 (.@8، ص??@8حكوماتيـ و حكومات المسمميف.) حمداف، 

والفنوف  والمعارؼ الشعبية والثقافة المادية والعادات والتقاليد فنجد أنو عبارة عف اآلداب والقيـ وفيما يخص التراث العربي
، فالعادات والتقاليد تشمؿ جميع الطقوس التي حفمت بيا الحياة االجتماعية لممنطقة العربية. و ىو والموسيقية التشكيمية

فال أصالة لشعب لـ يحفظ تراثو. شاىدنا أف التراث األدبي قد  . صة ما خمففتو )ورثتو ( األجياؿ السالفة لجأجياؿ الحاليةخال
تـ تدوينو عمى الورؽ والحكايات التراثية نقمت عف طريؽ الحفظ والمناقمة ولـ تسمـ أبًدا مف التشوية و التحريؼ لكف أرى أف 

بأنو كؿ  الجامع معجم المعانييقة الرسـ ىو بحد ذاتو أصيؿ . وقد جاء تعريؼ التراث في ما دوف عف التراث العربي بطر 
بأنو كّؿ ما  قاموس الوسيطمالو قيمة باقية مف عادات و آداب و عمـو و فنوف وينقؿ مف جيؿ الى جيؿ. وجاء تعريفو في 

واآلثار وغيرىا ، أـ معنوية كاآلراء واألنماط والعادات خّمفو السَّمؼ مف آثار عممّية وفنية وأدبّية ، سواء مادِّيَّة كالكتب 
الحضارّية المنتقمة جياًل بعد جيؿ ، مما يعتبر نفيًسا بالنسبة لتقاليد العصر الحاضر وروحو كالتُّراث اإلسالمّي ، الثَّقافّي و 

 . الشَّعبيّ 

  م : 99وكان وضع الفن في القرن ال
لرومانتيكّية بموازاة الكالسيكّية. وقد كاف تأكيدىا عمى الشاعرّية وتفضيميا لمماضي تأسست في الربع االوؿ منو ، المدرسة ا

الوطني باإلضافة إلى التركيز عمى الموف كتقنّية في الرسـ. و في منتصؼ القرف التاسع عشر الميالدي ظيرت حركة فنية 
الحركات الفنية منيا الدادية عمى سبيؿ  ـ. وظيرت العديد مف@8سميت بالواقعية وقد ظيرت في النصؼ األوؿ مف القرف 

المثاؿ والمستقبمية والتجريدية... ولكف ما ييمنا التركيز عميو ىو أف الواقعية والتي ىي نيج المستشرقيف في أعماليـ ظيرت 
اة . فيـ في ىذا القرف وتـ تبنييا بقوة حيث اقتصرت الواقعية عمى تصوير الحقيقة ، واألشياء الواقعية الموجودة في الحي

يروف أف الواقع ىو أسمى أىداؼ العمؿ التشكيمي. وفي التالي سيتـ طرح بياف بالمصوريف المستشرقيف الذيف تـ الحصوؿ 
 ـ@8عمييـ لمتعرؼ عمى رحالتيـ إلى بالد المشرؽ العربي ورؤية ما سجمتو فرشاتيـ كسجؿ حفظ التراث العربي في القرف 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%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
https://ar.wikipedia.org/wiki/%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
https://ar.wikipedia.org/wiki/%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
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
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يرة واألعمال الفنية. وفيما يمي قائمة بالفنانين المستشرقين الذين حصمت عمى أغمبيتهم ثانًيا : الفنانين المستشرقين الس
 عن حياتهم ورحالتهم إلى الشرق ، وقمت باستعراض نبذة 

 

وفي الصفحات التالية سيتـ استعراض نبذة بسيطة عف حياة كؿ فناف غربي مستشرؽ ورد في البياف السابؽ ، مع طرح 
ـ. والجدير بالذكر أف حياتيـ @8لبعض أعمالو التي صورىا في تمؾ الفترة كشاىد حفظ الفف والتراث العربي في القرف 

ا ييمنا في ىذا البحث في التركيز عمى اإلنتاج الفني في تمؾ زخرت بالعديد مف األنشطة والمعرض الفنية ولكف جؿ م
الفترة و حصر ما اىتـ الفناف بتسجيمو في لوحاتو كقيمة فنية و عممية . فقد حفمت الكثير مف المراجع بالصور الممونة 

 اسم الفنان اسم الفنان
9. gerGustave Boulan88)–(1824  8> .Karel Ooms1900)-(1845  
2. Frederick Arthur 

Bridgman1928)–(1847  
8? .Alberto Pasini1899)–(1826  

3. Eduard Charlemont1906)–(1848  8@ .Théodore Ralli1909)–(1852  

4. Théodore Chassériau–(1819 
1856) 

99 .(1866–1921)Thomas Frederick 
Mason Sheard  

5. Alphonse Étienne Dinet–(1861 
1929) 

98 .David Roberts1864)–96(17  

6. Richard Dadd1886)–(1817  99 .Giulio Rosati1917)–(1858  
7. Gustave Léonard de 

Jonghe1893)-(1829  
9: .Alexandre Roubtzoff1949)–(1884  

8. Eugène Delacroix1863)–(1798  9; .erAdolf Schrey1899)–(1828  
9. Rudolf Ernst1932)–(1854  9< .Eugène Siberdt1931)-(1851  

91. Arthur von Ferrarisc.  –(1856  
1928) 

9= .Vasily Vereshchagin1904)–(1842  

99. Eugène Fromentin1876)–(1820  9> .WeeksEdwin Lord 1903)–(1849  
92. Léon Gérôme-Jean1904)–(1824  9? .Rudolf Weissec. 1930) –(1859   
93. Gustave Achille 

Guillaumet1887)–(1840  
9@ .Eugène Flandin1889)–(1809  

94. John Frederick Lewis–(1805 
1876) 

 

95. Anselme Longa-Louis-(1809 
1869) 

 

96. Edwin Longsden Long–(1829 
1891) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gustave_Boulanger
https://en.wikipedia.org/wiki/Gustave_Boulanger
https://en.wikipedia.org/wiki/Karel_Ooms
https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Arthur_Bridgman
https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Arthur_Bridgman
https://en.wikipedia.org/wiki/Alberto_Pasini
https://en.wikipedia.org/wiki/Eduard_Charlemont
https://en.wikipedia.org/wiki/Eduard_Charlemont
https://en.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odore_Ralli
https://en.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odore_Chass%C3%A9riau
https://en.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odore_Chass%C3%A9riau
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Dinet
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Dinet
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Roberts_(painter)
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Dadd
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Dadd
https://en.wikipedia.org/wiki/Giulio_Rosati
https://en.wikipedia.org/wiki/Gustave_L%C3%A9onard_de_Jonghe
https://en.wikipedia.org/wiki/Gustave_L%C3%A9onard_de_Jonghe
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexandre_Roubtzoff&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix
https://en.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix
https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Schreyer
https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Ernst
https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Ernst
https://en.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Siberdt
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Arthur_von_Ferraris&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Arthur_von_Ferraris&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Vasily_Vereshchagin
https://en.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Fromentin
https://en.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Fromentin
https://en.wikipedia.org/wiki/Edwin_Lord_Weeks
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-L%C3%A9on_G%C3%A9r%C3%B4me
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-L%C3%A9on_G%C3%A9r%C3%B4me
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudolf_Weisse&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Gustave_Achille_Guillaumet
https://en.wikipedia.org/wiki/Gustave_Achille_Guillaumet
https://en.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Flandin
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Frederick_Lewis
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Frederick_Lewis
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis-Anselme_Longa
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis-Anselme_Longa
https://en.wikipedia.org/wiki/Edwin_Longsden_Long
https://en.wikipedia.org/wiki/Edwin_Longsden_Long
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تؤكد جماؿ حياة  الرائعة، التي شممت مواضيع خاصة مثؿ صورة الحريـ والحياة الشرقية متبوعة بالنصوص الشعرية التي
 ( (LEMAIRE.2006 الشرؽ.

 
  Gustave Boulanger88)  –(1824   غوستاف بوالنجر .9

ار إيطاليا واليوناف وشماؿ . ودرس مع الفناف ديالروش وجوليفيت،. وكاف بوالنجر قد ز ;9?8ولد بوالنجر في باريس عاـ 
أفريقيا، و نرى حقيقة أف لوحاتو تعكس اىتمامو بالتفاصيؿ الصحيحة ثقافًيا و المشيود ليا أنيا قدمت ميارة في تصوير 

(، و بروميناد في شارع المقابر، >=?8(، و كسار في روبيكوف )?;?8الشكؿ األنثوي. وتشمؿ أعمالو مقيى موريش )
 (. ???8الرقيؽ )(، وسوؽ @=?8بومبيي )

وفيما يمي بعض مف أعمالو التسجيمية التي صورت الحياة في الشماؿ األفريقي وخاصة المغرب، فنرى مف خالؿ لوحاتو 
األربع ما سجمو مف الزي المغربي الثوب والرداء والعمامة التي تعتمي رؤوسيـ ، باإلضافة إلى تسجيؿ معماري لطريقة بناء 

يعة المغرب في خمفيات لوحاتو حيث ظيرت الغابات واألشجار وأىميا النخيؿ . وصور العشة مف الخوص واتضحت طب
الحرممؾ حيث تجمس النساء في صحف الدار . وآخر لوحة صورت لنا تجارة الرقيؽ وسوقو حيث كانت رائجة في ذلؾ 

 العيد .
 

 أعماله :
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gustave_Boulanger
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 Frederick Arthur Bridgman1928) –(1847  فريدريك آرثر برجمان  .2
أحد أكثر رساميف الواليات األمريكية المتحدة شيرة ، درس الفف في جمعية بروكميف لمفنوف وفي األكاديمية الوطنية 

. ذىب في  رحمة إلى مصر في  ==?8ـ لمتصميـ. ذىب إلى باريس في عا -:<?8وأصبح تمميًذا لجوف ليوف جيرـو
و صور الشرؽ الذي جذب اىتمامو فورًا ، ومف أىـ أعمالو موكب جنازة المومياء عمى النيؿ. وكاف قد قسـ وقتو  ;<?8

 و الجزائر وىراف حيث زار العديد مف المدف مف أىميا  المغرب و الجزائر بيف زيارة عدة بمداف في الشماؿ األفريقي منيا 
. والمالحظ في لوحاتو عمى وجو العمـو ىو اىتمامو بالفراعنة حيث  المصرية ضافة إلى العديد مف المدفباإل بسكرة

واألزقة ..رصد في حظيت لوحة  موكب جنازة  المومياء بإعجاب شديد.. وصور كذلؾ حياة األحياء الداخمية في المدف 
لوحاتو التراث العمراني كالمشربيات التي زينت األبنية في ذلؾ الزمف.. ونرى جميًا ما صور مف لباس المرأة والرجؿ و 

 طريقة الحياة بأكمميا.
 أعماله :

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Arthur_Bridgman
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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  Eduard Charlemont1906) –(1848 إدوارد شارلمونت  .3
سافر تشارلمونت إلى العديد مف البمداف في أوروبا الوسطى واستقر أخيرا في باريس، حيث عاش عمى مدى سنوات 

ناف  تشارلمونت عديدة . في باريس، فاز عدة مرات بالجائزة األولى مف صالوف باريس، العمؿ األكثر شيرة الذي رسمو الف
ىو الغاردياف مف سيراجميو، والمعروؼ عمى نطاؽ واسع باسـ رئيس المغاربة، صور فيو الجندي المبارز المغاربي أثناء 
قيامو بحراسة سراجميو ) وىي عبارة عف جزء مف فيال عربية يممكيا أغنياء البمد ، حيث يقـو بحراسة النساء ويمنع عنيـ 

أىـ صورة قد أوردتيا ىنا ببعض تفاصيميا الشرقية األصيمة. صورت الموحة الزي المغربي  دخوؿ الغرباء(. وحيث أنيا
األصيؿ المغربي لمثوب والرداء مع تفاصيؿ دقيقة لمخنجر الذي يمؼ الخصر بجزء واضح مف الحزاـ الذي تعتميو قطعة 

يا ذلؾ الجندي، حيث أظيرت جميًا التفاصيؿ يبدو أنيا معدنية . ولمخمفية دور رائع في إظيار البيت أو الفيال التي يحرس
المعمارية المغربية كالمقرنصات الجصية بالنقش االسالمي ..أما الجزء األسفؿ مف الجدار الخمفي الذي يستند لو الجندي 

 فيظير لنا البالط المغربي الذي يعد كسوة تراثية لمجدراف.
 أعماله :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eduard_Charlemont
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 Théodore Chassériau1856) –(1819 تيودور كاسيريو .4

،  صور فييا حياة سانت ماري في مصر وذلؾ في كنيسة سانت :;?8رسـ الفناف كاسيريو رسومات جدارية في عاـ 
، قاـ كاسيريو بزيارتو األولى إلى الجزائر. مف الموضوعات التي رسميا في رحالتو =;?8ميري في باريس، في عاـ 

المشرقية النساء ففي أوؿ لوحة لو ىنا رسـ نساء راقصات مف شماؿ أفريقيا والموحة الثانية صور فييا جزائريتاف ييوديتاف 
لمباس الجزائري في جميع لوحاتو بألوانو الزاىية عمى الشرفة.. وصور األـ تجمس مع ابنتيا في الموحة التي تمييا.. يظير ا

 وتفاصيمو بدءًا مف الثوب وانتياًء بالعمامة النسائية والخمار الذي ينزؿ عمى صدورىف.
 

 A  أعماله
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odore_Chass%C3%A9riau
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 Alphonse Étienne Dinet1929) –(1861 ألفونس إتيان دينيت  .5

ـ. و في الجزائر :??8حصؿ الفناف ألفونس عمى منحة دراسية بالتحديد في الجزائر، البمد الذي سبؽ لو أف زاره عاـ 
تمؾ حصؿ وأف  زار كؿ مف مدينتي ورغمة واالغواط، و المالحظ أنو قد تأثر بالصحراء الجزائرية حيث فضؿ البقاء في 

،  قرر عرض لوحاتو التي رسميا عف @??8ولكنو وعند عودتو إلى باريس عاـ  .المدينة مدة خمس سنوات كاممة
. لكف تأثره بالصحراء الجزائرية لـ يفارقو أبدًا حيث عاوده في المعرض العالمي وفاز بالميدالية الفضية بوسعادة مدينة

ا ، وىنا حصؿ لو التي عشقيا ليبقى ىذه المرة فييا بشكؿ دائـ ويكمؿ حياتو فيي بوسعادة الحنيف ليا لذا عاد مرة أخرى إلى
أف تعرؼ أكثر عمى تقاليد المنطقة وعادات السكاف وأصبح يتكمـ العربية بطالقة، وتصادؽ مع رفيؽ حياتو سميماف بف 

ولـ ينسى نشاطو الفني حيث شارؾ في عدة معارض في الجزائر، مف بينيا   .إبراىيـ الذي كاف صديؽ عمره ورفيؽ دربو
ـ، فأصبح عضًوا ميما مف الرساميف الفرنسييف الموجوديف في الجزائر، ولكنو 99@8ـ ومعرض العاـ =9@8معرض العاـ 

كاف يشغمو حب الصحراء وأناسيا عف أي أمر آخر فأخذ في السفر بصحبة صديقو سميماف ليتعرؼ عمى الصحراء عف 
 في حفظو. ولوحاتو ىنا تتحدث عنو بصورة واضحة . وتسجيالتو لمتراث تجمت .قرب وعف عالقة العرب بالبربر

 أعماله:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Dinet
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9
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 Richard Dadd1886) –(1817 ريتشارد داد  .6
نوب عبر أوروبا إلى اليوناف وتركيا وج 9;?8اختاره السير توماس فيميبس لمرافقتو كرساـ لو في رحمة استكشافية في يوليو 

سوريا وأخيًرا إلى مصر. وفي نوفمبر مف نفس العاـ، أمضوا أسبوعيف شاقة في جنوب سوريا، مرورا بالقدس إلى األردف 
وعادوا عبر إنغادي في نياية ديسمبر. نالحظ في لوحاتو اىتمامو الشديد بالزي العربي ، فيناؾ عمى سبيؿ المثاؿ لوحة 

يمبس العمامة وآخر يتركيا منسدلة عمى كتفيو ، وآخروف يمبسوف الطربوش في حظيت بالعديد مف البورترييات حيث الرجؿ 
 عدة مراحمو حيث الزي العثماني.

 
 أعماله : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Dadd
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   Eugène Delacroix1863) –(1798 فرديناند فيكتور أوجين ديالكروا .7

متحؼ  مف أىـ رواد المدرسة الرومانسية الفرنسية. لو العديد مف الموحات الفنية المحفوظة في يعد فرنسي رساـ
التي رسميا عاـ  سمطاف المغرب ولوحة 9:?8التي رسميا عاـ  الحرية تقود الشعب وغيره. مف أشير لوحاتو الموفر
، سافر 9:?8في عاـ  .شماؿ أفريقيا ويبدو فييا جميًا  تأثره  بسفرتو إلى 9:?8التي رسميا عاـ  الجزائريات ولوحة >;?8

ديالكروا إلى إسبانيا وشماؿ أفريقيا،  و سافر كذلؾ إلى المغرب كجزء مف بعثة دبموماسية بعد وقت قصير مف غزو 
اًسا لدراسة الفف، ولكنو قرر اليروب مف حضارة باريس، عمى أمؿ رؤية ثقافة الفرنسييف الجزائر.  والواضح أنو لـ يذىب أس

لوحة  صور فييا حياة شعب شماؿ أفريقيا، وأضاؼ فصاًل جديًدا  899أكثر بدائية. وأنتج في نياية المطاؼ أكثر مف 
 وشخصًيا لمصمحة االستشراؽ. 

 أعماله:
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_(%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_(%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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  Ludwig Deutsch1935) –(1855 لودفيغ ديوتسش .8

ييدؼ في أعمالو إلى الكماؿ. وعمى الرغـ مف الدقة في التفاصيؿ التي مارسيا في أعمالو ، ىناؾ   رساـ نمساوي. كاف
ؿ مف خالؿ أعمالو . تكررت في لوحاتو الوجوه المغربية أيًضا أدلة عمى أنو كاف ييدؼ إلى نقؿ الثقافة مف جيؿ إلى جي

السمراء ، والوارد أف لوحاتو نفذت في باريس في ورش فنية أقاميا لمتنفيذ عبر نماذج مف الذيف كانوا بال شؾ مف العرب أو 
اقع الفعمي والتي ال األفارقة الذيف يعيشوف في باريس. وحظيت لوحاتو باأللواف و التفاصيؿ المعمارية  التي ىي وفقا لمو 

 تدع مجااًل لمشؾ في أنو نفذىا في الشرؽ أـ ال. 

 

 أعماله : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Deutsch


 العدد العاشر                                                                مجمة العمارة والفنوف                      

446 

 

  Rudolf Ernst1932)–(1854 رودولف ارنست .9
مة في فيينا في سف الخامسة عشرة. أمضى بعض الوقت في روما، ونسخ أعماؿ بدأ دراستو في األكاديمية الفنوف الجمي

، قاـ بزيارات متعددة إلى إسبانيا والمغرب ومصر والقسطنطينية لدراسة وتوثيؽ ما رأى <<?8األساتذة القدامى، في عاـ 

روزس-أوكس-، انتقؿ إلى فونتيناي>9@8ىناؾ. في عاـ 
2

د مف الموضوعات حيث أقاـ متجر إلنتاج بالط  مستم 
المشرقية . قاـ بتزييف منزلو عمى الطراز العثماني. تظير في لوحاتو الطرز العمرانية في واجيات الحوائط محفورة 
بالزخارؼ الجصية والمشربيات . اعتنى في موضوعاتو بنقؿ الحياة االجتماعية وتتميز كذلؾ بظيور األنثى في حياتيا 

 االعتيادية.
 أعماله : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 أووز[( ىي بمدية في الضواحي الجنوبية الغربية لباريس، فرنسا. fɔtnɛروزس )إيباA ]-أوكس-فونتيناي 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Ernst
http://theredlist.com/media/database/fine_arts/arthistory/painting/orientalistes/rudolf-ernst-/004-rudolf-ernst-theredlist.jpg
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwieh8Sc2KzVAhVBVhoKHVn-DsIQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=D8f8MnaI2nw&psig=AFQjCNHTJrmpHl6cW0meXAMlxoWLHlILzw&ust=1501355660252726
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit--6y2KzVAhXGLhoKHVS0A4AQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=2dbNKhG3a24&psig=AFQjCNHTJrmpHl6cW0meXAMlxoWLHlILzw&ust=1501355660252726


 العدد العاشر                                                                مجمة العمارة والفنوف                      

444 

 

   Arthur von Ferrarisc. 1928) –(1856. فون فيراريس 10

عندما سافر إلى مصر مع صديقو لودفيغ ديوتسش، الرساـ النمساوي الذي  >??8-;??8بدأت رحمتو لممشرؽ في شتاء 
كاف يعيش أيضا في باريس. قضى فيراريس و ديوتسش شتاء طوياًل في القاىرة، وعادا إلى باريس يحمالف ثروة مف 

ىرة مع قرده، نفذت تمؾ الرسومات ، و أحيانًا الصور الفوتوغرافية.  ومف أجمؿ لوحاتو. الموحة األولى لرجؿ مدرب مف القا
. نمط فوف فيراريس ىو أكثر حميمية وأكثر انسانية، ومع ذلؾ، يركز عمى ما يبدو أنو يمثؿ جزء مف ???8الموحة عاـ 

 مشيد أكبر، مما يشير إلى أف المشاىد ىو صاحب االمتياز األوؿ لممراقبة. 
 

 أعماله: 
 
 
 

     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Arthur_von_Ferraris&action=edit&redlink=1
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQiqXo2qzVAhWBVBQKHfasCsYQjRwIBw&url=http://www.rehs.com/Arthur_Von_Ferraris_Bio.html&psig=AFQjCNHk1I9HNOmdYfz1FXY3ThFUYU8SWA&ust=1501356027551848
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD5bGz2qzVAhUBthoKHe5QDhYQjRwIBw&url=http://viticodevagamundo.blogspot.com/2016/04/muslim-scenes-by-von-ferraris.html&psig=AFQjCNHk1I9HNOmdYfz1FXY3ThFUYU8SWA&ust=1501356027551848
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 Eugène Fromentin1876)–(1820 . يوجين فرومنتين 99

يعد الفناف فرومينتيف رساـ المناظر الطبيعية. كاف مف أوائؿ المترجميف لمصورة الجزائرية ، فقد تمكف وىو صغير مف زيارة 
ـ كانو أساس لموضوعاتو في معظـ أعمالو، خزنت  ذاكرتو الكثير مف المناظر الخالبة األرض واالحتكاؾ بالناس الذيف ى

، حصؿ عمى ميدالية مف الدرجة الثانية. وفي عاـ @;?8والسمات المميزة لتفاصيؿ الحياة في شماؿ أفريقيا. في عاـ 
البمد و دراسة أدؽ لمعادات  مما مكنو  قاـ بزيارة ثانية لمجزائر مصحوبة بميمة أثرية ثـ أكمؿ دراسة دقيقة لمناظر 9>?8

 مف إعطاء عممو الدقة الواقعية التي ىي نتيجة حتمية  لممعرفة العميقة لجميع الظواىر.

 أعماله: 

 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Fromentin
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj65ayo26zVAhVIDxoKHTOXCUcQjRwIBw&url=http://theredlist.com/wiki-2-351-861-414-400-507-view-orientalism-profile-fromentin-eugene.html&psig=AFQjCNGWUHKBFzItsyTKSp_cqGbeghSuhQ&ust=1501356569140331
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO_LTA3KzVAhULahoKHYHSCRIQjRwIBw&url=https://www.histoire-image.org/etudes/vision-orientaliste&psig=AFQjCNGk_yxrNBWFmkn-HaW77RrQ3NEO9A&ust=1501356916572214
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiokoPQ3KzVAhUCnBoKHRLABU8QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/cherifchergui7/orientalism/&psig=AFQjCNGk_yxrNBWFmkn-HaW77RrQ3NEO9A&ust=1501356916572214
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 Léon Gérôme-Jean1904)–(1824 . جان ليون جيروم 92

، زار مصر لممرة األولى. وىذه ىي بدايتو لرسـ العديد مف الموحات االستشراقية التي تصور الديف والتراث =>?8في عاـ 
العربي، تنوعت أعمالو في تصوير  مشاىد منوعة  ومناظر طبيعية في شماؿ أفريقيا. تـ تعزيز سمعة جيرـو بشكؿ كبير 

ـ إلى تركيا  1854 مف قبؿ مجموعة مف األعماؿ ذات النوع األكثر شعبية .. قاـ برحمة في العاـ <>?8ي صالوف ف
د شاركو في ومنيا إلى مصر وكانت أوؿ زيارة لو لمصر، وقد كتب جيرـو يومياتو لرحالتو وطبعت فيما بعد في كتاب، وق

ـ برحمة طويمة إلى مصر وآسيا الصغرى، وقد زار في  1868 قاـ في العاـ .ىذه الرحمة مصورييف وصحفييف مف أصدقائو
 أشير لوحاتو.  يطؿ عمى أبو اليوؿ بونابرت القاىرة الجوامع األثرية وصور الكثير لمعمارة اإلسالمية، وتعتبر لوحة

 
 

 ه:أعمال
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-L%C3%A9on_G%C3%A9r%C3%B4me
https://ar.wikipedia.org/wiki/1854
https://ar.wikipedia.org/wiki/1868
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%8A%D8%B7%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%8A%D8%B7%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeyOy93azVAhUEBBoKHXyPBB0QjRwIBw&url=http://www.artcyclopedia.com/artists/gerome_jean-leon.html&psig=AFQjCNGuyBojeahQuOwAXktrUu8bt4c2bQ&ust=1501357146371781
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5jOrw3azVAhXFvRoKHc6FDiwQjRwIBw&url=https://www.reproduction-gallery.com/artist/jean-leon-gerome/&psig=AFQjCNGuyBojeahQuOwAXktrUu8bt4c2bQ&ust=1501357146371781
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 Gustave Achille Guillaumet1887)–(1840 . غوستاف أكيل غيموميت  93

شيد التاريخي  وحصؿ عمى منحة دراسية لمدراسة في أكاديمية فرنسا في روما. ، سافر رسـ غيوميت الم 8=?8في عاـ 
. فضؿ السفر <=?8و  8=?8إلى الجزائر، في شماؿ أفريقيا. زار الجزائر عشر مرات بيف عبر البحر األبيض المتوسط 

إلى الجنوب والعديد مف أعمالو صورت حياة شعوب الصحراء. وحققت لوحاتو صورة صورة مثالية تحمؿ الطابع القصصي 
صورت قسوة الحياة في منطقة ويمكف االشارة عمى وجو التحديد لمجزائر فقط.. وكانت أعمالو مميزة والفتة لمنظر 

 في األفؽ والصحراء الفارغة بينيما.  -أو سراب واحد  -الصحراء . حيث الجمؿ في المقدمة مع قافمة تمشي مف وراءه 
 
 

 أعماله : 

 
 John Frederick Lewis1876)–(1805 . جون فريدريك لويس 94

. وتحولت الرسومات التي قاـ بيا إلى مطبوعات حجرية مف ;:?8و  9:?8سافر لويس إلى إسبانيا والمغرب بيف عامي 
قبمو وفنانيف آخريف، ونشرت كرسومات ورسومات مف قصر الحمراء، لفترة مف الوقت أصبح يعرؼ باسـ "لويس االسباني"  

، في منزؿ مف 8>?8و  8;?8"لويس اليندي"، . استمر في مصر وعاش في القاىرة عمى غرار كبير بيف لتمييزه عف 
الطبقة العميا التقميدية التي كاف غالًبا ما تستخدـ كموضع لوحاتو. يتضح في لوحاتو الطابع الشرقي الذي حفمت بو الحياة 

النساء في صحف المنزؿ يمتففف حوليـ الخادمات مف  اليومية في المغرب عمى سبيؿ المثاؿ .. حيث الحرممؾ  وجمسة
 العبيد باإلضافة إلى الطراز المعماري العربي السائد في تمؾ الفترة  و الواضحة جدًا في لوحاتو. 

 أعماله: 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gustave_Achille_Guillaumet
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Frederick_Lewis
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5zomA4azVAhWFVxoKHTiVBlMQjRwIBw&url=https://www.invaluable.com/artist/guillaumet-gustave-rt59hszasl&psig=AFQjCNG0wdnYn_yeANeJT-VKbOAEJPwtSg&ust=1501358116284213
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-1tyL4azVAhWBcBoKHbZTCBYQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/462604192957594243/&psig=AFQjCNG0wdnYn_yeANeJT-VKbOAEJPwtSg&ust=1501358116284213
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjoyNuz5KzVAhXE5xoKHVmcC_8QjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=U9XlCQVKiqE&psig=AFQjCNHcs00C36On16xG1jj_5FRAOfISaw&ust=1501358838918636
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 Anselme Longa-Louis1869)-(1809 . لويس أنسمم لونجا 95
انضـ الفناف لونجا لمرحمة االستكشافية العممية لمجزائر، وكاف المسؤولة عف البحث والتنقيب كرساـ رئيسي  8;?8في  

ت مؤخًرا مف قبؿ وأحيانًا رساـ مساعد. دخؿ البالد عف طريؽ الجزائر، واقامتو تأخذ المقاـ األوؿ في منطقة قسنطينة، احتم
القوات الفرنسية. ىناؾ أنو قدـ عدًدا مف الموحات يسمى "النموذج العربي"  وىو اآلف موجود في )المتحؼ الوطني 
لممجموعة التي تتبع التاريخ الطبيعي في باريس(، فضاًل عف العديد مف المناظر المتنوعة . الطابع التراثي متواجد و بقوة 

روضة كذلؾ الطراز المعماري لمجزائر .. والجدير بالذكر أنيـ صوروا في لوحاتيـ طقوس العبادة في الكثير مف لوحاتو المع
 والصالة.. والدعاء .. 

 
 أعماله : 
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 ngsden LongEdwin Lo1891)–(1829 . إدوين لونغ 96
زار مصر وسوريا، وبعد ذلؾ أحاط عممو اتجاه جديد. لوحاتو مشبعة تماًما باآلثار المتوسطية والمشرقية  ;<?8في عاـ 

( .. عزز حياة األنثى في تصاويره ?<?8(،" اآللية وصانعييا ")<<?8ورسـ عدة  مشاىد شرقية مثؿ "عيد المصري )
 ؾ برسـ المالمح العربية لموجوه.حيث رسميف في حياتيف اليومية.. وتمس

 

 أعماله: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Edwin_Longsden_Long
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq3vnD6KzVAhXMuhoKHXXEDDsQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Edwin_Long&psig=AFQjCNFy0B_SV3BaM2PomfIjcSm4XTltwA&ust=1501360066545357
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjekarP6KzVAhXC1BoKHfSNDk0QjRwIBw&url=https://fi.wikipedia.org/wiki/Edwin_Long&psig=AFQjCNFy0B_SV3BaM2PomfIjcSm4XTltwA&ust=1501360066545357
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiop6ei6KzVAhVIWhoKHe0CBnwQjRwIBw&url=https://www.allartclassic.com/pictures.php?p=1&p_number=86&forder=1&countsp=15&psig=AFQjCNFy0B_SV3BaM2PomfIjcSm4XTltwA&ust=1501360066545357
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiji-aw6KzVAhWMVRoKHVTVAYIQjRwIBw&url=http://www.wikigallery.org/wiki/painting_144279/Edwin-Longsden-Long/An-Ancient-Custom&psig=AFQjCNFy0B_SV3BaM2PomfIjcSm4XTltwA&ust=1501360066545357
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 Karel Ooms1900)-(1845 . كاريل أومز 97
ؼ موىبتو الغير عادية لمرسـ. االبف األصغر ألسرة فالحيف كبيرة. في المدرسة تـ اكتشا وىو , ولد كاريؿ أومز في ديسيؿ

لذا قدـ لو الدعـ المالي الذي سمح لو لمدراسة في أكاديمية أنتويرب
3
لمفنوف الجميمة. قامت كاريؿ أومز بعدة رحالت إلى  

أوروبا والشرؽ األوسط. وتـ توثيؽ رحالتو إلى فمسطيف ومصر مف خالؿ لوحات المناظر الطبيعية التي قدميا لمجميور. 
 و وجد ضالتو في الشرؽ األوسط  حيث وجد اإللياـ  لموضوعات وفيرة زينت بيا لوحاتو االستشراقية.والصحيح أن

 أعماله: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 تحمؿ اسميا وعصب الحياة اإلقتصادية فييا، مقاطعة، ومركز بمجيكياكبرى المدف الفممندية في  3

https://en.wikipedia.org/wiki/Karel_Ooms
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJluHJ6qzVAhVBwBQKHX8UBbYQjRwIBw&url=https://www.pinterest.se/pin/553309504199787916/&psig=AFQjCNEOK4DQWlgmBX-ALMYOY4ZDDZmZXg&ust=1501360672299182
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7n6TV6qzVAhUGOhQKHcIECokQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/464504149045369114/&psig=AFQjCNEOK4DQWlgmBX-ALMYOY4ZDDZmZXg&ust=1501360672299182
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh7buJ66zVAhUIqxoKHbxTCP0QjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Karel_Ooms&psig=AFQjCNEOK4DQWlgmBX-ALMYOY4ZDDZmZXg&ust=1501360672299182
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 Alberto Pasini1899)–(1826 ألبرتو باسيني  .?8
أنطونيو باسيني ىو الرساـ البارع الذي رسـ لمنبالء المحمييف وتعاوف مع دار النشر التي أنشأىا جيوفاني يعتبر الفناف 

باتيستا بودوني وبالتالي ىو عـ الفناف ألبرتو الذيف اآلف نحف بصدده.. ساعده كثيرًا في تعمـ رسـ المناظر الطبيعية وعممو 
مسمة مف ثالثيف تصميـ نفذت مف خالؿ الطباعة الحجرية، صور فييا ، عرض ألبرتو س9>?8فنوف الرسـ . و بحموؿ عاـ 

 مختمؼ القالع القديمة.
زار ألبرتو مصر والبحر األحمر والجزيرة العربية واسطنبوؿ وبالد فارس.  و رسـ باسيني خالؿ ىذه الرحمة العديد مف  

.. وقضى بعض  <=?8طنبوؿ في أكتوبر الموحات تحمؿ كثير مف موضوعات المشرؽ العربي . وغادر مرة أخرى إلى اس
 الوقت في كاف ورسـ مناظر طبيعية مف الريفييرا. 

 
 أعماله: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alberto_Pasini
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikpryP7KzVAhXMWxoKHVKKATAQjRwIBw&url=http://www.artnet.com/artists/alberto-pasini/past-auction-results&psig=AFQjCNHV85DeXey7NrvKO9_0wpnDpRfkaQ&ust=1501361107781871
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwhK24gMDVAhWLAxoKHTARAKEQjRwIBw&url=https://www.allartclassic.com/pictures.php?p=1&p_number=221&forder=1&countsp=15&psig=AFQjCNGKJqjsBOkT3Bw0dfP3hmRCvFLhLQ&ust=1502019395971333
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 Théodore Ralli1909)–(1852 . ثيودور رالي 99
، رساـ وأستاذ فرنسي في مدرسة الفنوف ُأرسؿ إلى با ريس تحت رعاية الممؾ أوتو مف اليوناف ودرس تحت جاف ليوف جيرـو

أنطواف ليكومت دو نوي، وكالىما معروؼ بموحاتيـ االستشراقية ثـ سافر رالي عمى نطاؽ -جوؿ-الجميمة، وتحت جاف
القاىرة في مصر، حيث وجد اإللياـ مف التصوؼ  واسع في شماؿ أفريقيا والشرؽ األوسط، واستقر لفترة مف الوقت في

الرومانسي والحسية الموحية لو بالعديد مف الموحات الشرقية. كانت لوحاتو الفنية األخرى في كثير مف األحياف ذكريات 
تفاصيؿ، الحنيف مف حياة وعادات وطنو اليوناني، الذي صور لوحاتو  مع حس التقديس. وقد أولى لوحاتو اىتماًما كبيرًا بال

مع اىتماـ أكبر لجأزياء وتعبيرات الوجو. كذلؾ راعى مصادر الضوء المتفاوتة في لوحاتو مثؿ أشعة الضوء، الشموع، أو 
 الجمر المتوىجة في الموقد وقدميا بألواف ناعمة وحساسة.

 أعماله: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Mason Sheard 1921)Thomas Frederick –(1866. توماس فريدريك ماسون شيرد 21
كاف رساـ مستشرؽ ، صور العديد مف المناظر الطبيعية وكثيرا ماتميزت أعمالو برسـ المواطنوف الشرقيوف بمشاىد ىي 
عمى أغمبيا حشود كبيرة ومجموعات مف الشخصيات، ال سيما في أسواؽ المدف المزدحمة والبازارات التي يتجمع فييا 

سوماتو منفذة ومصورة مف أماكف مرتفعة  لذا أعطت المشاىد بالشعور أنو أماـ الناس لمبيع و الشراء، وكانت أغمب ر 
منظر بانورامي . كاف شيرد معاصًرا لالنطباعييف، توجد العديد مف لوحات توماس شيرد في المتاحؼ البريطانية اإلقميمية. 
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المنظر البانورامي الكبير و الواسع و وكما ىو مالحظ التفاصيؿ الكثيرة التي ىي موجودة في أغمب لوحاتو.. فالبرغـ مف 
الممتد إال أنو اعتنى عناية كاممة بالتفاصيؿ الدقيقة والتي أظيرت الحياة اليومية في البمداف المشرقية التي زارىا. مف حيث 

 الزي العربي و طراز البناء العربي مرورًا بالصحراء العربية التي غطتيا الخياـ و حياة البدو.

 أعماله: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 David Roberts    (1864)–(1796ديفيد روبرتس  .29

تمكف تيرنر
4
روبرتس  مف إقناع روبرتس بالتخمي عف رسـ المشيد وتكريس نفسو ليصبح فناًنا بدواـ كامؿ. لذا تفرغ وأبحر 
، وكاف ىدفو إنتاج رسومات يمكف أف يستخدميا الحًقا كأساس لموحات والطباعة الحجرية ?:?8أغسطس  8:لمصر في 

لبيعيا لمجميور. وكانت مصر في رواج كبير في ىذا الوقت، وكاف المسافريف وجامعي ومحبي اآلثار حريص عمى شراء 
في مصر القديمة. قاـ روبرتس بجولة طويمة في مصر والنوبة أعماؿ مستوحاة مف الشرؽ أو تصور اآلثار العظيمة 

 وسيناء واألراضي المقدسة واألردف ولبناف و طواؿ الوقت أنتج مجموعة واسعة مف الرسومات الزيتية والرسومات المائية.

                                                 
اشتير . الرسم التاريخي يعتبر الفناف الذي سما بالرسـ الطبيعي إلى مستويات تناطح مكانة. الطبيعية اشتير برسوماتو حوؿ إنكميزي رومانسي ىو فناف تيرنر 4

 واشتير بمقب "رساـ الضوء". بريطانيا. برسوماتو الزيتية كما يعتبر مف كبار رسامي 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/David_Roberts_(painter)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_(%D9%81%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_(%D9%81%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnuaf1lq7VAhVJtBoKHYyBCKwQjRwIBw&url=https://twitter.com/cheghano/status/521409538965393408&psig=AFQjCNFOZw4Tfnw2bQbve5DwuyrxWzoaIA&ust=1501406953809692
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWqfyOl67VAhVF1BoKHWfqATIQjRwIBw&url=https://artuk.org/discover/artists/sheard-thomas-frederick-mason-18661921&psig=AFQjCNFOZw4Tfnw2bQbve5DwuyrxWzoaIA&ust=1501406953809692
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWiYS0l67VAhUFnBoKHRFlDKwQjRwIBw&url=http://www.artnet.com/artists/thomas-frederick-mason-sheard/a-conversation-in-north-africa-qISrVKL-IFEx-n9XVbLQ5g2&psig=AFQjCNFOZw4Tfnw2bQbve5DwuyrxWzoaIA&ust=1501406953809692
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كة ، قبؿ وقت قصير مف عودتو إلى الممم@:?8مايو  =8وكاف لو شرؼ لقاء محمد عمي باشا في اإلسكندرية في 
المتحدة. وفي وقت الحؽ رسـ روبرتس عدة مناظر لمشاىد مف المشرؽ العربي وكانت عمى ما يبدو مف الذاكرة وجمعت 

 في ثالث مجمدات صور فييا مصر والنوبة عمى وجو الخصوص.
 أعماله: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Giulio Rosati1917) –(1858 جوليو روزاتي22.
جوليو روزاتي يعتبر المتخصص في رسـ قطع زي القرف الثامف عشر،  رسـ العديد مف المشاىد الكوميدية مف حياة رجاؿ 

أنو كاف يعمؿ  الديف والمستشرقيف في موضوعاتو . وكاف الوسيط المفضؿ لو لمرسـ ىو األلواف المائية، عمى الرغـ مف
كاف روزاتي واحد مف مجموعة كبيرة مف الرساميف المستشرقيف اإليطالييف العامميف في روما في  أيضا باأللواف الزيتية.

نياية القرف التاسع عشر. وىـ يعتبروف النخبة في تقديـ الميارة والدقة المطموبة في التفاصيؿ و التمويف المتبعة في رسـ 
 ومًا . الموضوعات الشرقية عم

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Giulio_Rosati
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivv5q8mq7VAhVJPBQKHRwXAgQQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/David_Roberts_(painter)&psig=AFQjCNE27TtAvRgm5oou0sTXLnz6zhzeAQ&ust=1501407909429191
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi73anImq7VAhWLuhQKHar0CMUQjRwIBw&url=https://it.pinterest.com/pin/521432463090587538/&psig=AFQjCNE27TtAvRgm5oou0sTXLnz6zhzeAQ&ust=1501407909429191
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz4PrTmq7VAhWGPBQKHf27Cm0QjRwIBw&url=https://es.pinterest.com/pin/10133167885040689/&psig=AFQjCNE27TtAvRgm5oou0sTXLnz6zhzeAQ&ust=1501407909429191
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi47-Hnmq7VAhVKkRQKHWRyCHsQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=DISOQ5L6Z5c&psig=AFQjCNE27TtAvRgm5oou0sTXLnz6zhzeAQ&ust=1501407909429191


 العدد العاشر                                                                مجمة العمارة والفنوف                      

477 

 

 
 أعماله: 

 
  Alexandre Roubtzoff1949)–(1884 .الكسندر روبتزوف23

كاف يعمؿ أساسا في تونس. اكتشؼ الشرؽ في عاـ  ;9@8الجنسية .  في عاـ  ىو الرساـ المستشرؽ الروسي، الفرنسي
، وصؿ إلى تونس بعد أياـ قميمة.. في مذكراتو كتب عف ;8@8، عف طريؽ زيارتو لجأندلس وطنجة. وفي عاـ :8@8

اليد الشرقية "، تونس.. وكتب كذلؾ عدد غير قميؿ مف المقاالت في مجمة تونس وفييا دافع عف المؤمنيف بقوة وعف التق
 في تونس. @;@8نوفمبر  =9توفي 

 أعماله: 
 

  
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexandre_Roubtzoff&action=edit&redlink=1
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi74fuHm67VAhXH1hQKHT5qBgYQjRwIBw&url=http://www.startimes.com/?t=30359553&psig=AFQjCNGCzvEAinWoesdyeDPPRKDoOk7F4A&ust=1501408065847610
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSrsHNm67VAhWFvRoKHRLdCqoQjRwIBw&url=http://www.artnet.com/artists/giulio-rosati/past-auction-results&psig=AFQjCNGCzvEAinWoesdyeDPPRKDoOk7F4A&ust=1501408065847610
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio5cPYm67VAhVInBoKHROLBbUQjRwIBw&url=https://www.invaluable.com/artist/rosati-giulio-b050m0xq3b&psig=AFQjCNGCzvEAinWoesdyeDPPRKDoOk7F4A&ust=1501408065847610
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb5_KTsq7VAhVF1BoKHWfqATIQjRwIBw&url=https://www.bukowskis.com/en/fineartbukipedia/6059-alexandre-roubtzoff&psig=AFQjCNE_Q74UyyZVkduQcQv52IhkwtN7OA&ust=1501414230578877
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCzO7Nsq7VAhWJwBQKHSVyDGQQjRwIBw&url=https://www.pinterest.pt/pin/500673683544826041/&psig=AFQjCNE_Q74UyyZVkduQcQv52IhkwtN7OA&ust=1501414230578877
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 Adolf Schreyer1899)–(1828 . أدولف شراير 24

في بدايتو درس الفف في معيد ستادؿ
5
نيخ. ورسـ العديد مف موضوعاتو المفضمة في مسقط رأسو، ثـ في شتوتغارت وميو  

استقر في  9=?8إلى الجزائر. في عاـ  8=?8ذىب إلى مصر وسوريا، وفي  =>?8في سفره في الشرؽ. في عاـ 
؛ واستقر في كرونبرغ بالقرب مف فرانكفورت، حيث توفي. المالحظ في 9<?8باريس، لكنو عاد إلى ألمانيا في عاـ 

بالحصاف العربي و الفروسية وصوالت الجنود و جوالتيـ. ظيرت كذلؾ العديد مف المناظر  موضوعات لوحاتو ىو اىتمامو
 التراثية لمزي العربي و العمراف حيث واجيات المباني في تمؾ الفترة. 

 
 أعماله:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 فرانكفورت ،ألمانيا. 5

https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Schreyer
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixz9Pbs67VAhXLiRoKHdFGAbEQjRwIBw&url=https://www.bidsquare.com/l/52/adolf-schreyer-german-1828-1899-arabian-horseman&psig=AFQjCNE4-O9-O22GA-pkSEDmMG-cbvi4-A&ust=1501414683871040
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi35LPos67VAhUFvRoKHTPYB6oQjRwIBw&url=https://twitter.com/adolfschreyer&psig=AFQjCNE4-O9-O22GA-pkSEDmMG-cbvi4-A&ust=1501414683871040
https://www.pinterest.com/pin/507147608022000602/
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA6vGstK7VAhWB2RoKHcq7A68QjRwIBw&url=https://www.liveauctioneers.com/item/11610810&psig=AFQjCNE4-O9-O22GA-pkSEDmMG-cbvi4-A&ust=1501414683871040
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 Eugène Siberdt  (9939-9859.). يوجين سيبيردت 25
رسـ سيبيردت العديد مف الموضوعات االستشراقية المركبة والمعقدة في جميع تفاصيميا. وغالًبا ما صورت موضوعاتو نساء 

لمشرؽ روما أو الحريـ والحرممؾ العربي عمى وجو الخصوص .. وتعكس لوحاتو أيًضا اىتمامو برسـ موضوع الحريـ في ا
العربي. حيث رسـ الزي وطريقة لبس الرداء عمى رأس الفتاة باإلضافة إلى كونو مف القالئؿ الذيف رسموا المجوىرات 

ـ. و ركز كثيرًا عمى رسـ المالمح العربية بكؿ  @8والعقود الذىبية التي حميت بيا وزيت أعنؽ الفتيات في تمؾ القرف اؿ
 دقة.
 

 له: أعما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Siberdt
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHtse_tq7VAhXDiRoKHcR5D6kQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eugene_Siberdt_-_Oriental_beauty.jpg&psig=AFQjCNGvWKlx8BNw7VggUiz1H59XgG0__Q&ust=1501415376344166
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii_erotq7VAhVCLhoKHVBQC7EQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Siberdt&psig=AFQjCNGvWKlx8BNw7VggUiz1H59XgG0__Q&ust=1501415376344166


 العدد العاشر                                                                مجمة العمارة والفنوف                      

477 

 

 Vasily Vereshchagin   (9842-9914). فاسيمي فيريششاجين 26
في ، وكاف مع القوات الروسية >@?8-;@?8تواجد في الشرؽ األقصى خالؿ الحرب الصينية اليابانية األولى و ذلؾ مف 

زار الواليات المتحدة وكوبا، وفي  99@8زار الفمبيف، وفي عاـ  98@8. وفي عاـ 99@8منشوريا خالؿ ثورة المالكـ عاـ 
زار الياباف. وخالؿ الحرب الروسية اليابانية دعاه االميراؿ ستيباف ماكاروؼ لالنضماـ إليو. صورت لوحاتو  :9@8عاـ 

 دمار  عمى المباني األثرية خاصة.شرؽ عمومًا. صور في لوحاتو آثار الالكثير مف مآسي الحروب ومخمفاتيا في الم
 أعماله: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Edwin Lord Weeks   (9849-9913.). إدوين لورد ويكس 27
والديو  مف تجار التوابؿ و الشاي وكانوا مف األثرياء ، لذا كانوا قادريف عمى تغطية  . وكاف@;?8ولد في بوسطف عاـ 

انتقؿ إلى باريس، وأصبح تمميذ مف تالميذ الفناف ليوف  9<?8اىتماـ ابنيـ الشباب المتمثمة في الرسـ والسفر. في عاـ 
.  وبعد  استكماؿ دراستو في باريس برز ويكس كأح د كبار الرساميف األمريكييف خاصة في بونات وجوف ليوف جيرـو

https://en.wikipedia.org/wiki/Vasily_Vereshchagin
https://en.wikipedia.org/wiki/Edwin_Lord_Weeks
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTh_S3uK7VAhXI2xoKHfzJA64QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/jonasjonker/vasily-vereshchagin/&psig=AFQjCNHXH_hv7XMQZUfP6hTSzDShkZWJhg&ust=1501415953189440
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy7eHFuK7VAhUH1BoKHXpVC7MQjRwIBw&url=https://www.sartle.com/artist/vasily-vereshchagin&psig=AFQjCNHXH_hv7XMQZUfP6hTSzDShkZWJhg&ust=1501415953189440
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvoZD1uK7VAhWC0xoKHZtHCKkQjRwIBw&url=http://videolain.tmweb.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-ii-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%B0&psig=AFQjCNHXH_hv7XMQZUfP6hTSzDShkZWJhg&ust=1501415953189440
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( . وفي كثير مف األحياف  وخاصة ما 9<?8الموضوعات االستشراقية. لو العديد مف الرحالت إلى مصر وبالد فارس )
كتب ويكس كتاًبا  >@?8(.  وفي عاـ :?-9??8سافر إلى المغرب . و سافر إلى اليند ما بيف ) ?<?8و  9<?8بيف 

حالتو مف البحر األسود عبر بالد فارس واليند. أغمب لوحاتو اىتمت باليند وصورت شعبيا في احتوى عمى مذكراتو لر 
حياتيـ االعتيادية واليومية . مف حيث الزي و واجيات المباني السكنية وأسواقيـ حيث البيع والشراء المستمر وحركة المارة 

 الالنيائية.

 أعماله: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rudolf Weisse   (9859-9931)ف ويس . رودول28
إف كال الرجميف (، ف::@8-=;?8غالبا ما يتـ الخمط بينو وبيف الرساـ المستشرؽ السويسري يوىاف رودولؼ فايس )

يمتمكاف أساليبيما الخاصة.، لكف الفناف ويس تخصص في تصوير الجماؿ الباريسي ومشاىد الشارع االستشراقية في 
. كما <9@8-@??8القاىرة. درس ويس في األكاديمية الفيدرالية دير بيمدندف كونست وعرض في صالوف باريس مف 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudolf_Weisse&action=edit&redlink=1
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_qOPLuq7VAhXBbhQKHaIRB8wQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/504966176954305834/&psig=AFQjCNGRPsnh8RH2T5PnbN-zR51vbsZfSg&ust=1501416529875596
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmpJC1u67VAhUEnRoKHa7jAqcQjRwIBw&url=http://www.paintinghere.com/painting/charles_robertson_the_flower_market_damascus_22008.html&psig=AFQjCNGRPsnh8RH2T5PnbN-zR51vbsZfSg&ust=1501416529875596
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وحصؿ عمى جائزة "المخرج الشرقي" . كانت الكثير مف موضوعاتو منصبة  عمقت لوحاتو في فيينا ولندف وبوردو وتولوف.
في تسجيؿ المشاىد الشرقية حيث البيع والشراء في األسواؽ وآداء الصالة في المساجد و الدعاء, وقراءة القرآف الكريـ. 

 بألوانيا الزاىية .واعتنى كأي فناف مستشرؽ بنقؿ صورة واضحة لممباني و الزي العربي مف حيث الثوب و الرداء 
 

 أعماله: 

 
  Eugène Flandin  -( 1889 (1809يوجين فالندين  29.

كاف جنًبا إلى جنب مع كوست، الحائز عمى جائزة معيد فرنسا، وانضـ كالىما إلى رحمة لبالد فارس  @:?8في عاـ 
يراف عبر شيراز وأصفياف (. ثـ عادوا إلى شيراز و إلى ط8;?8مايو  8:(. و غادروا أصفياف عاـ )8;-@:?8)

وكاساف. ثـ سافروا إلى تبريز، و زاروا  بغداد عبر كردستاف وأشاد كوستي بشجاعة فالنديف خالؿ ىذه الرحمة، وكانت ىذه 
الرحالت ىي مف أىـ أطوؿ الرحالت الفنية ليما حيث سجؿ فالنديف الكثير مف الموضوعات المشرقية واعتنى عناية فائقة 

ني األثرية مف منطقة عف األخرى حيث ال مجاؿ لمخمط بيف التراث المعماري ألي منطقة زارىا عف بتمييز رسـ المبا
 األخرى. كذلؾ اىتـ برسـ تفاصيؿ الحياة اليومية 

 : أعماله
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT67CLwK7VAhVD1hoKHYsqA7EQjRwIBw&url=https://www.invaluable.com/artist/flandin-eugene-8vqlnqo8ti&psig=AFQjCNFU2N4IqALNYidnRpIRAxdT7k9JuA&ust=1501418009632096
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimy-egwK7VAhUDfxoKHUllBawQjRwIBw&url=https://www.invaluable.com/artist/flandin-eugene-8vqlnqo8ti&psig=AFQjCNFU2N4IqALNYidnRpIRAxdT7k9JuA&ust=1501418009632096
https://www.mutualart.com/Artwork/A-dealer-in-arms/FBA08C990401B43E
https://www.mutualart.com/Artwork/A-MOMENT-OF-PRAYER/F859D3CF7DAB4DAD
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 ثالثًا: حصر لما تم استنتاجه من دور االستشراق  في حفظ التراث العربي.
شراؽ والمستشرقيف وفند مزاعميـ حوؿ االسالـ وأىدافيـ مف دراساتيـ عف اإلسالـ تطرقت العديد مف المراجع  لالست

ولـ  .فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر .  سردنا في مقدمتنا عف مفيـو اإلستشراؽ وتعريفاتو وخصائصو .والشرؽ اإلسالمي
صرا االزدىار الحقيقي ـ ىما ع99و  @8فالقرف  .ننسى التطرؽ إلى االستشراؽ في القروف الوسطى وعصر النيضة

لمحركة االستشراقية، حيث قامت الحكومة الثورية في باريس بإنشاء مدرسة المغات الشرقية الحية. ) زقزوؽ ، بدوف ، 
. وال @8( امتدت تأثيرات شماؿ أفريقيا والثقافة المغاربية مف الدوؿ اإلسالمية في إسبانيا ، بمغ ذروتو في القرف اؿ9;ص

، وذلؾ نتيجة طبيعية لموقعيا الجغرافي المفتوح  عمى الشرؽ. ضخامة حجـ ىذه الفترة في التاريخ سيما عمى بولندا، 
   البولندي، لذا فإف أعماؿ الفنانيف تعددت لتصوير الناس، والمناظر الطبيعية والحريـ  خاصة وفقا لمشيد الحياة اليومية.

، Ersozا في بالد الشرؽ يعيشوف لرصد كؿ تمؾ الوقائع. )وحتى قوافؿ الحجاج صوروىا الفنانيف المستشرقيف حيث كانو 
ىذه الظاىرة، وشمؿ تاريخيا االنتفاضة اليونانية ضد األتراؾ في  ?@<8( ولقد بدأت حممة نابميوف المصرية عاـ ;998
في ىذه . وقد شممت ىذه األحداث أيًضا الفنانيف 9:?8، واالستيالء الفرنسي عمى الجزائر العاصمة في عاـ 98?8عاـ 

الفترة وكذلؾ سعى الشعر الرفيع إلى التأثير الدرامي، كما تشيد أعماؿ ديفيد روبرتس وألكسندر غابرييؿ ديكامبس ويوجيف 
ـ ، التي يمارسيا الفنانوف مثؿ جوف فريدريؾ @8ديالكروا. وقد تـ إنتاج لوحات فنية مختمفة خالؿ السنوات منتصؼ القرف 

، ، وأدولؼ مونتيسمي.  فمنذ اكتشاؼ الشرؽ مف قبؿ التجار والبحارة في العصر لويس، يوجيف فرومنتيف، جاف لي وف جيرـو
الحديث المبكر، كاف عالـ المشرؽ مصًدرا ىاًما لإللياـ الثقافي لمحضارة الغربية. حيث أف جغرافية المكاف واف كانت قريبة 

يرة العربية وشماؿ أفريقيا عمى الروح الشرقية والذي أثر ألي مستشرؽ ، فيي مختمفة ثقافًيا جًدا، و قد أثرت بمداف شبو الجز 
تباعًا عمى  فف الباروؾ والذي يعتبر أيضا نوع مف أنواع  الترث الشرقي الشعبي في الفنوف الجميمة. 

(Lemaire.2013 ونرى قياسًا عمى تأثر الغرب الكبير بفنوف الشرؽ أنو قد تـ إنتاج و حفظ كثير مف تفاصيؿ التراث . )
 عربي بيف طيات أعماليـ الخالدة.ال

 

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT-fGuwK7VAhWCqxoKHXxBA60QjRwIBw&url=http://www.artnet.com/artists/eug%C3%A8ne-napol%C3%A9on-flandin/en-barber-i-marokko-xvd1TkqOb3LOuqzMnnsTfQ2&psig=AFQjCNFU2N4IqALNYidnRpIRAxdT7k9JuA&ust=1501418009632096
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 عمل المستشرقين عمى رصد وتسجيل وحفظ التراث العربي من خالل التالي:

رسمت جميع تفاصيؿ المباني والواجيات المعمارية في كاًل مف مصر والجزائر وتونس و ليبيا و المغرب وبعض  .8
 دوؿ المشرؽ مثؿ اليند وايراف.

لمرجاؿ والنساء واألطفاؿ عمى حد سواء بجميع حالتيـ.. جندي ، عروس ، رسمت جميع تفاصيؿ األزياء العربية  .9
 طفؿ رضيع ، بالغ ، راشدة وصبية .

 تـ رسـ وتسجيؿ تفاصيؿ العادات والتقاليد مثؿ الزواج والرقص الشعبي. .:
يت ، رسمت الحياة اليومية، حركة البيع والشراء في األسواؽ الشعبية، جمسات النساء في الحرممؾ في صحف الب .;

 الحالقة لمرجاؿ ، والمقينة لمنساء.
 رسمت جميع طبقات المجتمع العربي مف عمية القـو وصواًل لمحراس و خدـ المنزؿ. .>
 رصدت وسجمت رسًما الحروب ، و طقوس العبادة كالصالة في المساجد. وجميع دالالت البيئة المحيطة . .=
 نيار لغسؿ المالبس .رسمت تجمعات الرجاؿ  في الصحراء والنساء في األودية واأل .<
ىناؾ العديد مف الدراسات األخرى عف فف االستشراؽ ، وىناؾ تركيز عمى الطرؽ التي انخرط الفنانيف  .?

البريطانييف مع العالـ اإلسالمي، والذي يمتد مف إسبانيا والمغرب في الغرب، إلى أفغانستاف في الشرؽ. كما  تـ 
لفف، واليندسة المعمارية، والتصميـ، والمباس، والطوبوغرافيا الكشؼ عف العديد مف الطرؽ التي أثرت عمى ا

لجأراضي اإلسالمية عمى الفف والثقافة البريطانية. فضال عف توفير حصيمة بصرية مف األعماؿ، منيا سحر 
ية منظر الطقوس الدينية ، و المناظر الطبيعية والبحث عف البعثات األثرية لمروايات اليونانية والرومانية والمصر 

( وال ننسى أبدًا مدى التمازج الناتج مف عمؿ الفناف الغربي الذي يحمؿ كؿ ?Emily Weeks ،999القديمة. )
ار بيئتو مع المواضيع الشرقية فمدى االندماج الحاصؿ ىو الذي أثرى تجارب الفنانيف أفك

( والذي أدى إلى ذلؾ تعمقيـ في دراسة المغة العربية واآلرامية والسريانية Tromans.2008) المستشرقيف. 
 (.9998كذلؾ .) فوؾ ،

 الخاتمة.
أجمؿ مف لوحات الفنانيف المستشرقيف فنًا وعممًا وتقنيًة  لـ يسجؿ تاريخ الرسـ والتصوير بعد عصر النيضة أروع وال

تجاوزت حدود المألوؼ في أحياف كثيرة. ال يممؾ أي مشاىد لتمؾ المناظر إال أنو سيجد نفسو يعيش في تمؾ الفترة، 
نورامي طغى فالتفاصيؿ الكثيرة التي حظيت بيا تمؾ الموح فاقت في تصوري حدود زمانيا.. فالحركة والموف والمنظر البا

. فنشؤا الواقعية في @8عمييا و ذلؾ حتى بدوف كاميرا حيث أف اختراع الكاميرا كاف في منتصؼ العشرينيات مف القرف اؿ
ـ، أدى لمفنانيف المستشرقيف إلى حب التسجيؿ بالرسـ دوف أي عائؽ. باإلضافة إلى توؽ و @8المنتصؼ األوؿ مف القرف 

ف كاف ىناؾ Peltre.2005لشرؽ الذي طالما سعى لمحصوؿ عمى رحمة لو . )فضوؿ مف ذات الفناف لمتعرؼ عمى ا (., وا 
 (.;9، ص :?@8لالستشراؽ فوائد فنعد منيا انتشار التجارة وزيادة نشاطيا حيث تعمـ الغرب المغات الشرقية. ) السامرائي،

ندسة المعمارية واألدب والموسيقى ولعدة قروف جذبت األىرامات الكبرى إلى تاج محؿ الغرباء لمسفر ، حيث اختالؼ الي
والموضة. كذلؾ سعى المستشرقوف إلى االفتتاف بأغنى بقعة عربية ،  وذلؾ مف منتصؼ إلى أواخر القرف التاسع عشر، 
عندما سافر الفنانوف األمريكيوف واألوروبيوف ورسموا في جميع أنحاء األراضي المقدسة واليند. ومنيا كاف التأثير كبير 

فة البصرية الحديثة، وعمى السفر، والفف، والجغرافيا، واإلدراؾ الثقافي، والتاريخ االجتماعي والعسكري كميا عمى الثقا
 (.=Davies ،999منسوجة مف خالؿ النص. )

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Emily+Weeks&search-alias=books&field-author=Emily+Weeks&sort=relevancerank
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 النتائج والتوصيات: 

 النتائج:
لقاىرة وتونس رصد فف االستشراؽ الكثير مف التفاصيؿ الميمة لمحياة الشرقية في عدة بمداف ومدف عربية منيا ا .8

يراف  والجزائر وليبيا والمغرب واليند وا 
 لـ يبخؿ فنانو االستشراؽ في تسجيؿ العمراف والزي العربي الممبوس في تمؾ الفترة لجميع طبقات الناس. .9
سجؿ فف االستشراؽ وحفظ التراث في العادات والتقاليد في كثير مف الطقوس العربية يمكف الرجوع ليا لدراسة  .:

 ة زمنية .حالة كؿ حقب
 يعتبر الرساـ المستشرؽ مساىـ فاعؿ في حفظ التراث العربي والذي تـ نقمو االف باالستشياد عبر انتاجو الفني.  .;
 تنوعت واختمفت جنسيات وأىداؼ فنانو االستشراؽ ولكف توحدت في تسجيؿ ونقؿ التراث العربي. .>
وكثرة الصور في المنظر الواحد مما يعطي  المالحظ عمى الموحات التي رسميا المستشرقوف ىو الغنى الموني ، .=

 (.@Edwards،9999رؤية بانورامية كبيرة وواسعة جدًا لما ىو موجود في أرض الواقع آنذاؾ. )

 
 التوصيات:
ال غني عف الرجوع لموحات المستشرقيف في حاؿ االحتياج لدراسة التراث العربي في بمداف المشرؽ العربي  .8

 اعية.مف عمارة وأزياء و طقوس اجتم
 مواصمة البحث والدراسة في أساليب الرسـ والتصوير التي تمت بيا رسـ تمؾ المناظر. .9
 عمؿ أبحاث مخصصة لكؿ فناف مستشرؽ، حيث تعد أعماؿ البعض منيـ ندرة فنية قيمة المستوى. .:
 إدراج أساليبيـ في العمؿ الفني لطالبات البكالوريوس والدراسات العميا  تخصص رسـ وتصوير. .;

 
 جع : المرا

الحاج ، ساسي , نقد الخطاب االستشراقي ،الظاىرة اإلستشراقية وأثرىا في الدراسات االسالمية ، دار  .8
 المنار. 

 .??@8حمداف، نذير, مستشرقوف A  سياسيوف ػػ جامعيوف ػػ مجمعيوف ، مكتبة الصديؽ ،   .9
 رؼ زقزوؽ ، محمود , اإلستشراؽ والخمفية الفكرية لمصراع الحضاري . دار المعا .:
 1983 دار الرفاعي لمنشر والطباعة والتوزيع  السامرائي ، قاسـ , اإلستشراؽ بيف الموضوعية واالفتعالية . .;
 المكتب اإلسالمي، -السباعي ،مصطفى, االستشراؽ والمستشرقوف ما ليـ وما عمييـ ، دار الوراؽ  .>
  .ـ( 9?@8الكويت )-, أضواء عمى اإلستشراؽ . دار البحوث العممية محمد عبد الفتاح عمياف ،   .=
 (.9@@8غراب ، أحمد , رؤية إسالمية لالستشراؽ ، ) دار رسالة البياف،  .<
فوؾ ، يوىاف , ترجمة عمر لطفي العالـ،  تاريخ حركة االستشراؽ ، الدراسات العربية واالسالمية في   .?

 .9998أوروبا ، حتى بداية القرف العشريف، دار المدار االسالمي ، 
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