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 م91دور 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 عبدهللا بن أحمد بوكر /د.أ

 قسم الرسم والفنون.-أستاذ الرسم والتصوير 

 ملخص البحث:

 ٌعتبر التصوٌر أحد أهم شواهد التارٌخ، فقد حفظ لنا سجالت وثائقٌة قبل اختراع أي وسٌلة من وسائل التصوٌر الحدٌثة.

وبحكم دراستً للتصوٌر فً الحقب التارٌخٌة منذ ظهور الرموز والعالمات فً تخطٌطات اإلنسان األول على جدران 

الكهوف والمغارات لم أجد أدق وال أجمل من تسجٌالت المستشرقٌن للحٌاة العربٌة عموماً والتً أراها فعال عملت على 

تً جاؤا علٌها للبلدان العربٌة.  اال أننا نجد أن دافع التشوق لمعرفة حفظ التراث العربً بدقة..  بغض النظر عن صفتهم ال

أسرار الشرق وسحره وضوء شمسه النافذة أخذت بألبابهم فقد صور المزارع والحقول واألسواق وضروب التجارة 

. فنجد أن دراسً واهتموا برسم النساء العربٌات فً طقوس األفراح والحٌاة الٌومٌة من لعب الصغار والمساكن القدٌمة.

التراث والمهتمٌن به عموماً استفادوا من تلك الصور الرائعة.. فالحفظ جاء للمالبس حسب البلد الذي أقام فٌه المستشرق 

وحفظ الطرز المعمارٌة وما قام علٌه اقتصاد البلد من تجارة أو زراعة.. حقٌقة ال ٌمكننا أن نغفل جانب لم ٌمسه تصوٌر 

 المستشرقٌن. 

فً سرد وتوضٌح مدى ما خلفه المصورٌن المستشرقٌن لحفظ التراث العربً فً القرن التاسع  مشكلة البحث: وتتلخص

 عشر. 

البحث قدرة المصورٌن المستشرقٌن فً حفظ التفاصٌل المهمة للتراث العربً وجودة ما نقلوه لنا وأثر  وأناقش في هذا

 ب فً تلك األزمنة. ذلك على عدة علوم عنٌت بحفظ كل ما ٌتعلق ببالد العر

أن للمصورٌن المستشرقٌن دور كبٌر فً حفظ التراث العربً. خدمت مجاالت عدٌدة  وأفترض من خالل بحث هذا:

: التراث العربً وشمولٌته، المصورٌن المستشرقٌن ويشمل البحث عدة محاور رئيسية وهيمهتمة بالتراث العربً. 

وتسعى الدراسة وره المستشرقون حسب كل بلد عربً أقاموا به. ما ص فودورهم فً تسجٌل التراث العربً. تصنٌ

لتدرٌس تصوٌر المستشرقٌن وإلقاء الضوء على دورهم فً حفظ التراث العربً والتأكٌد على حرفتهم العالٌة  الحالية

ستشرقٌن من رصد الدور التارٌخً للمصورٌن المالبحث إلى  فويهدكفنانٌن أدوا آداء فنً وتقنً حفظ لنا شواهد الزمن. 

 خالل دراسة وتحلٌل أهم العناصر التً تناولوها فً لوحاتهم.

 المصورٌن، المستشرقٌن، التراث العربً.الكلمات المفتاحية: 

 


