الفن االسترشاقي
دوافع االسترشاق وأثرها يف ّ

د .ربيع أحمد س ّيد أحمد

(*(
[[1

امل ُ َّ
لخص:
التوسع وامل ّد العسكري العثامين
صحيح بأ َّن املشهد التاريخي يكشف عن روح
ّ

الذي تصاعد يف نفوس األتراك حتّى بلغ ذروته آنذاك وأزعج أوروبا بالكامل ،ما أ ّدى

إىل انطفاء جذوة الرصاع الديني ،وسعي األوروب ّيي لفتح قنوات اقتصاديّة مع الق ّوة
لتؤسس روابط متن ّوعة بي الشعوب،
توسعت الحقًا
ّ
الرشق ّية اإلسلم ّية الصاعدةّ ،

األخص فيام بعد عرص
فكانت البعثات والرحلت األوروب ّية التي بدأت عىل
ّ
والحج وحركة التبادل التجاري ،والرحلت
النهضة .وقد ساهمت رحلت التبشري
ّ

السياح ّية ،...يف نقل الكثري من املعلومات والدراسات املتعلّقة بالف ّنون الرشق ّية
وطابع حياة مجتمعاتها ،وبنائها التايث الجميل ،وفنون العمران فيها ،حتّى األسواق
الشعب ّية ،وصور ضفاف النيل يف مرص ...إىل البلدان األوروب ّية ،وتربّعت صو ًرا
* -أستاذ اآلثار والتصوير اإلسلمي ال ُمساعد ،كلّية اآلثار ،جامعة الف ّيوم ،مصر ،دكتوراه في التصوير االستشراقي،
2015م.
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ومنحوتات ف ّن ّية جميلة ورائعة يف صالونات ومعارض هذه الدول األوروب ّية ،وشكّلت

ريا.
لهم مور ًدا اقتصاديًّا كب ً

ومن الواضح أن يؤث ّر املسلمون وحضارتهم يف األوروب ّيي وبلدانهم من النواحي
وبدال من
ً
الف ّن ّية والعلم ّية واالقتصاديّة ...بل ويربز فضلهم عىل تق ّدمهم الحقًا .لكن

أن ير ّد الغرب للرشق ولحضارته الجميل ،ناصبه العداء وكاد له املكائد السياسيّة

والعسكريّة واالقتصاديّة ،...هذه األمور وغريها ،وال س ّيام ما يتعلّق بدوافع االسترشاق
وعلقتها وأثرها يف الف ّن االسترشاقي ،هي موضوع هذا البحث.
املح ِّرر

ّأو ًال :طرق استلهام اجلامل ّية اإلسالم ّية ومواضيع االسترشاق الف ّني
 .1طريق الحروب والرصاعات السياس ّية
ولعل
ّ
لقد شكّلت الحروب الصليب ّية ميدانًا للسترشاق يف فتة العصور الوسطى،
السبب يف ذلك يرجع ملا نتج عن هذه الحروب املتتالية من االندماج الذي حدث
بي الرشق والغرب يف صور عديدة؛ اجتامع ّية واقتصاديّة وسياس ّية .وقد امت ّد زمن

فضل عن أ ّن
ً
هذه الحملت الصليب ّية عىل الرشق العريب قُرابة قرني من الزمان،
استقرار بعض هذه الحملت يف مدن ومقاطعات رشق ّية أ ّدى النصهار كل الطرفي،
نتج عنه مجموعة أمور:
أ .زيادة التبادل التجاري وانتقال كثري من الفنون التطبيق ّية وطابع الحياة الرشق ّية
مام ساعد عىل تبادل املؤث ّرات الف ّن ّية بصورة مبارشة.
إىل أوروبا ّ

ب .ازدياد نشاط االسترشاق بصورته الدين ّية ،إذ استم ّرت حركة انتقال الرهبان
حالة عرب بلد الرشق ،ومتيّزت مؤلّفاتهم بالتأثري الرشقي والطابع الف ّني لألماكن
والر ّ
جاج أوروبا املسيح ّيي
املق ّدسة يف بلد الشام ومرص ،وساهم ذلك يف حركة ح ّ
وازدياد ونشاطهم إىل الرشق العريب[.[1
[ -[1أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المص ّورين المستشرقين ،ص.66
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 .2الرصاع العثامين-األورويب[ [1وأثره يف السترشاق الف ّني
إ ّن الصدام العثامين األورويب كان له تأثري أقوى من العلقات الدبلوماس ّية بي
شكل ومضمونًا[ ،[2فلامّ انطوى عهد الحروب
ً
الجانبي عىل حركة االسترشاق الف ّني

الصليبيّة خلّف يف العقل األورويب فكرة تص ّور الرشق املسلم عىل أنّه مكمن خطر
تأسست السلطنة العثامن ّية عىل أنقاض الدولة السلجوق ّية[.[3
قادم ،حتّى ّ

ملهام
ومل يلبث امل ّد العثامين العسكري -خلل القرون الثلثة التالية -أن صار
ً
مميّ ًزا للنظام العثامين مح ّققًا أقىص درجات نجاحه وغاياته ،فلقد أ ّدت وقائع استيلء
األتراك عىل القسطنطينيّة 857هـ1453 /م ،وإجلء اإلسبان عن الجزائر 921هـ/

1518م ،وإخضاع أكرث بلد املجر ،إىل إزعاج أوروبا كلّها ،وتحريكها ض ّد هذه
التوسع
القوى الرشق ّية؛ لك ّن الق ّوة العسكريّة املتصاعدة للدولة العثامن ّية وروح
ّ
التي كانت تتصاعد باستمرار يف نفوس األتراك ،بلغت ذروتها آنذاك ،وجعلت أمل
مستحيل[ .[4لذا مل تلبث أوروبا أن عرثت عىل مناطق
ً
األوروبيّي يف قهرهم يبدو

حا هائلة يف أقىص الغرب مع تج ّنب قدر من املواجهة
انطلق أخرى تد ّر أربا ً
الضعيفة مع هؤالء العثامن ّيي[.[5
قليل حتّى فتات
ً
فكان من الطبيعي أن تنطفئ جذوة الرصاع الديني أو تخبو

[ -[1عبد الصادق ،مح ّمد عبد السلم ،االستشراق وأثره على التصوير المصري الحديث ،رسالة ماجستير غير منشورة،
كلّية الف ّنون الجميلة ،جامعة حلوان2006 ،م ،ص.24

[ -[2العقيقي ،نجيب ،المستشرقون ،ج ،1ص.67

ـ عبد الصادق ،االستشراق وأثره على التصوير المصري الحديث ،ص.24

[-[3عن الصراع العثماني ،االستشراق وأثره على التصوير المصري الحديث ،ص.24
ـ مؤنس ،الشرق اإلسلمي في العصر الحديث ،ص.49-45
ياغي ،شاكر ،تاريخ الشعوب اإلسلميّة الحديث والمعاصر ،ص.210-208

بروكلمان ،تاريخ الشعوب اإلسلم ّية ،ص.529-507

[-[4كولز ،بول ،العثمانيّون في أوروبا ،ترجمة :عبد الرحمن عبد الله الشيخ ،الهيئة المصريّة العا ّمة للكتاب1993 ،م ،ص.12
ـ عبد الصادق ،االستشراق وأثره على التصوير المصري الحديث ،ص.24

[-[5كولز ،بول ،العثماني في أوروبا ،ترجمة :عبد الرحمن عبدالله الشيخ ،ص.13
ـ عبد الصادق ،االستشراق ،وأثره على التصوير المصري الحديث ،ص.25
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الحقة .أ ّما الرصاع االقتصادي السيايس بي أوروبا والرشق ،فقد أخذت الدويلت
األوروب ّية ،ال س ّيام يف إيطاليا ،تتنافس فيام بينها لكسب و ّد الق ّوة الرشق ّية اإلسلم ّية
الصاعدة؛ وذلك من أجل أن تجني تلك الدويلت أكرب نصيب يف موانئ البحر
املتوسط من امتيازات تجاريّة[ ،[1وانعكست هذه العوامل عىل طابع العلقة بي
ّ

رشا عىل التصوير يف ف ّن عرص الحقيقة يف
إيطاليا والرشق اإلسلمي
ً
انعكاسا مبا ً
النصف األخري من القرن الخامس عرش والقرن السادس عرش امليلدي[.[2
 .3استحداث أنواع ف ّن ّية جديدة

وقد واكب ذلك نزوع الف ّنان األورويب استحداث صور وأنواع ف ّنيّة جديدة مثل

الصور الشخص ّية ،رسوم املناظر الطبيع ّية ،ومناظر الحياة اليوم ّية ،وامليل إىل مظاهر
الفخامة والرثاء[.[3

إالّ أ ّن قيام الف ّنان األورويب يف تلك األثناء باملغامرة والتحال كان أم ًرا آخر ،إذ
قصصا وخياالت
ظل الوجود العثامين عامل ًا غامضً ا يُخفي وراءه
كان الرشق يف ّ
ً
ممتلئة بهول هؤالء الرشقيي وقسوتهم (من وجهة نظرهم) ،وما ينقل عن اإلسلم

ونب ّيه من افتاءات كاذبة ،وهناك يف هذا الصدد ظهرت حكايات يف وصف اإلسلم
متامدية يف الخيال والضلل ،اختعها كتّاب ذلك العرص مثل «أنشودة روالند»
وغريها من آثار أدبيّة تصف املسلمي بأنهم عباد أصنام ،أو أنّهم يعبدون آلهة ثلثة
هي ثريفاجان ( ،)Tervaganومح ّمد ،وأبوللو ،وقد اعتف أعلم املؤلّفي املسؤولي

عن هذا األدب ،وهو جيربت دو نوجينت (( )Guibert de Nogentت1124 :م)
أنّه ال يعتمد يف كتاباته عن اإلسلم عىل أيّة مصادر مكتوبة ،وأشار فقط إىل آراء
العا ّمة ،وأنّه ال يوجد لديه أيّة وسيلة للتمييز بي الخطأ والصواب[ .[4ويف مقابل تلك
[-[1كولز ،بو ،العثماني في أوروبا ،ترجمة :عبد الرحمن عبد الله ،ص.12
ـ عبد الصادق ،االستشراق وأثره على التصوير المصري الحديث ،ص.24

[-[2عبد الصادق ،االستشراق وأثره على التصوير المصري الحديث ،ص.24
[-[3عبد الصادق ،االستشراق وأثره على التصوير المصري الحديث ،ص.24

[ -[4ث ّم يضيف جيبرت دو نوجينت مب ّر ًرا كتاباته غير العلميّة عن اإلسلم ونبيّه فيقول «ال جناح على المرء إال ذكر
كل سوء يمكن أن يتص ّوره المرء» .فقد أطلق سوذرن على هذه الفترة في كتابه نظرة الغرب
بالسوء من يفوق خبثه ّ
إلى اإلسلم في القرون الوسطى عنوان (عصر الجهالة) ،وهو عصر كان أبعد ما يكون عن روح العلم والموضوع ّية،
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الصورة البغيضة عن اإلسلم كانت هناك جهود أخرى للوصول إىل معرفة موضوع ّية
يف مجال العلوم العرب ّية ،مثل الفلسفة والطب والعلوم الطبيع ّية[ .[1لذلك فقد اعتربت

دعوة السلطان العثامين مح ّمد الفاتح عام 1479م ملص ّور البندقية جنتيليل بلليني،
ريا للجزع والقلق لدى
وإرسال أخيه جيوفاين بلليني بدالً منه ليقوم بتصويره ،أم ًرا مث ً
أهل البندقية كلّهم مبا فيهم الدوق ،وانعقد مجلس الشيوخ لهذا الطلب[.[2

ويف عام  1620زار املص ّور الفرنيس جاك كالو ( )J. Caltoمدينة فلورنسا ،وبقي
النبي سليامن ،وقد استعمل مناذج رشقيّة وأزياء
قصصا عن
فيها أربع سنوات يص ّور
ً
ّ

جار األتراك ،كام ص ّور أيضً ا مرص وشاميل
عربيّة استخدمها من هيئة السفراء والت ّ
أفريقيا[.[3

وقد حملت النسخة الفينيس ّية لكتاب ماركو بولو ( )Marco Poloوثائق مص ّورة
كان مصدرها الوحيد هو األشكال واملشاهد التكيّة[.[4
وكان العصيان الذي أعلنته بلد اليونان يف مارس عام 1821م ض ّد أربعة قرون
من الهيمنة العثامن ّية مح ّف ًزا قويًّا لجذب أنظار ف ّناين أوروبا؛ ليسخّروهم بشكل أو
بآخر للدفاع عن هذه القض ّية الوطن ّية ،والتي رأوا أنّها تتعلّق بتاريخ ومصري الغرب
املسيحي كلّه.
نصب الشاعر اإلنجليزي لورد بايرون ( )George Gordon Byronنفسه
وقد ّ
مقاتل غرب ًّيا من أجل تحرير التاث الهلليني ،وجاء موته يف مدينة ميسولونجي عام
ً

سوذرن ،ريتشارد ،صورة اإلسلم في أوروبا في القرون الوسطى ،ترجمة وتقديم :رضوان السيد ،دار المدار اإلسلمي،
الطبعة الثانية ،بيروت ،لبنان2006 ،م ،ص .45-35وزقزوق ،محمود حمدي ،االستشراق والخلف ّية الفكريّة للصراع
الحضاري ،ص-.22

[-[1زقزوق ،االستشراق والخلفيّة الفكريّة للصراع الحضاري ،ص .22راجع أيضً ا :عبد الصادق ،االستشراق وأثره
على التصوير المصري الحديث ،ص .24وزقزوق ،محمود حمدي ،االستشراق والخلفيّة الفكريّة للصراع الحضاري،
ص-.22

[-[2زقزوق ،االستشراق والخلفيّة الفكريّة للصراع الحضاري ،ص .22وراجع أيضً ا :عبد الصادق ،االستشراق وأثره
على التصوير المصري الحديث ،ص.24

[-[3ناقشنا قضيّة المص ّور جنتيللي بلليني بشيء من التفصيل باعتباره أحد رواد ف ّن التصوير من الف ّنانين المستشرقين
األوائل في المشرق اإلسلمي.
[-[4البهنسي ،الجمال ّية اإلسلم ّية في الف ّن الحديث ،ص.78

ـ عبد الصادق ،االستشراق وأثره على التصوير المصري الحديث ،ص.25
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خاصا ،ومل يكن غري ًبا أن يرى
1824م ليلهب حامس الف ّناني ،الذين أولوه اهتام ًما
ًّ
الغرب بايرون مجاه ًدا صليب ًّيا يدافع عن املسيح ّية والحضارة الغرب ّية يف مواجهة
اإلسلم وهمجيّة الرشق (حسب وجهة نظرهم)[.[1

وكان صالون عام 1827م يَ ُعج مبشاهد من بلد اليونان وهي متوت جو ًعا يف

مواجهة األتراك تلفّهم سحابات الدخان ،وانترش يف العديد من األعامل الساذجة

ظل الوجود العثامين ميثّل عقبة
ملص ّورين أوروبيي مل يروا اليونان مطلقًا؛ ولقد ّ
للتوسع وبلوغ أرايض الرشق وثرواته ،وقد أدركت
خطرة أمام الطموح األورويب
ّ

أوروبا أهميّة إزاحة هذا العدو ،فكان حلف الق ّوات البحريّة (روسيا  -فرنسا  -إنجلتا)
الذي أوقع الهزمية باألسطول املرصي التيك يف خليج نافا بيتو يف  30أكتوبر عام
.[2[ 1827

ونجد أ ّن األقاليم والبلد التابعة للسلطنة العثامنيّة كانت يف ذلك الوقت قد
أخذت تتشكّل وتتط ّور عىل نحو جديد معتربة الحضارة األوروبيّة مرش ًدا لها -رغم

عدم اكتامله -يف شكل السلطات األمن ّية والترشيع ّية للرشق من قبل بعض الوالة
جار
وتابعي السلطات العثامن ّية ،وقد س ّهل ذلك اختاق البناء العثامين عن طريق ت ّ
ومبرشين وسيّاح أوروبيي[.[3
ّ

ثانيا :حركة الرحالت والبعثات بني الرشق والغرب
ً
كان لحركة االتصال الدائبة بي الرشق والغرب يف صورها العديدة أثرها يف من ّو
النشاط االسترشاقي ووصول مؤث ّراته الف ّنيّة إىل الف ّن األورويب يف وقت مبكّر عن

طريق تجارة التحف التطبيق ّية واملخطوطات وغريها من مصادر الرؤية الف ّنية الرشق ّية،
هذا إىل جانب الكثري من الحرف الف ّنية مبا عكسته من طرق الصياغة والتقن ّية[.[4
األخص
علوة عىل ذلك ،فإ ّن هذه البعثات والرحلت األوروب ّية التي بدأت عىل
ّ
[-[1عبد الصادق ،االستشراق وأثره على التصوير المصري ،ص25

[ -[2م.ن ،ص.26

[ -[3م.ن ،ص.27

[-[4أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المص ّورين المستشرقين ،ص.67
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فيام بعد عرص النهضة ،ساهمت يف نقل الكثري من املعلومات والدراسات املتعلّقة

بالف ّنون الرشق ّية وطابع حياة مجتمعاتها ،وقد ات ّضحت شخص ّية هذا الدور ،وانعكست

عىل أعامل املص ّورين األوروبيّي الذين ارتادوا الرشق ،ومن هذه الرحلت:
والحج
 .1رحالت التبشري
ّ

الحج والتبشري إىل املناطق املق ّدسة يف منطقة الرشق األوسط
بامتداد رحلت
ّ

مثل أ ّن املؤثرات الف ّن ّية القبط ّية وصلت إىل أوروبا عن طريق رحلت
وأفريقيا ،نجد ً
التبشري التي قام بها الرهبان املرصيّون لنرش املسيحيّة يف أيرلندا ،حيث تأث ّرت بها

املخطوطات األيرلنديّة ،وكذلك فإ ّن هذه الرحلت الدينيّة أخذت طابعها الف ّني
وخاصة األب «ديديه» إىل القسطنطين ّية واملدن
حي لجأ رهبان دير «مونتي كاسنيو»
ّ
املحيطة لرشاء بعض املقتنيات الف ّن ّية واالستعانة بف ّناني لزخرفة الدير والكنيسة[.[1

الحج إىل بيت املقدس يف فلسطي ،وقوافل
باإلضافة إىل ذلك ،فإ ّن رحلت
ّ
الحج التي كانت تتّجه إىل «شنب ياقب» شامل غرب إسبانيا يف القرن الحادي عرش،
ّ

كانت مجاالً لنقل مؤث ّرات الفنون الرشق ّية اإلسلم ّية إىل أوروبا[.[2
 .2البعثات الف ّنية بني العرب وأوروبا

ريا من البعثات والسفارات عىل مدى زمني
تبادل حكّام املسلمي وملوك أوروبا كث ً
ظل علقاتهم الو ّدية ،ورغم أ ّن أكرث هذه البعثات أخذت طاب ًعا علميًّا وتجاريًّا منذ
يف ّ
عهد العباسيي حتّى حكّام املامليك[ ،[3إالّ أنّها مل تخل من أثر ف ّني متبادل ،وصار

منها ما تعلّق بالناحية الف ّنية بصورة مبارشة[.[4

كل من إسبانيا والربتغال
ويُع ّد احتكاك األوروبيّي بالحضارة اإلسلميّة يف ّ
وصقليّة وجنويب إيطاليا من الدالئل القاطعة التي تربهن عىل مدى تأثري املسلمي يف
[-[1أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المص ّورين المستشرقين ،ص.67

[-[2بروفنسال ،ليفي ،الحضارة العرب ّية في إسبانيا ،ترجمة :أحمد طاهر مكّي ،دار المعارف عصير1979 ،م ،ص.125

أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المص ّورين المستشرقين ،ص.68

[-[3الخربطلي ،علي حسن ،العرب في أوروبا ،الدار المصريّة للتأليف والنشر ،القاهرة1965 ،م ،ص.90-76

[-[4أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المص ّورين المستشرقين ،ص.68
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وبدال من أن ير ّد الغرب للرشق ولحضارته
ً
أوروبا ،ومدى فضلهم عىل تق ّدمها ،لكن

الجميل ،ناصبه العداء ،بل وأطلق عليه اسم «أرض الرببر»[ ،[1وهذا ما قام به الغرب
عند احتكاكه بالرشق (ممث ًّل يف الحضارة العربيّة اإلسلميّة) ،ورسم حدو ًدا بينهام،
فأطلق لفظة «غرب» عىل أراضيه واملناطق املجاورة لها ،وأطلق لفظة «رشق» عىل

كل املناطق التي تقع وراء ذلك[.[2
ّ

كذلك استدعى السلطي العثامن ّيون الف ّناني األوروب ّيي إىل بلطهم يف
إسطنبول ،وخاص ًة اإليطاليّي منهم ،مثل جنتيليل بلليني ،والذي قام بعمل صورة

شخصيّة للسلطان ،وهذا بجانب رحلت «ماركو بولو» الف ّنيّة ،إذ حفلت طبعات كتابه
بصور رشق ّية أكرثها مستوحى من ترك ّيا ،ومن رسوم البحريّة يف سيلن[.[3
كذلك امت ّدت رحلت الف ّناني األوروب ّيي للرشق األقىص ،إذ قام الكثري منهم
[-[1ذهب الكثير من الغربيين إلى تسمية العرب بالبربر ومقصودهم الهمج ّية ،لك ّن الجدير بالذكر أ ّن أصل البربر وهو
الذي أورده ابن خلدون صاحب المقدّمة ،وأبو العباس الناصري صاحب االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى
كاآلتي:
فقال الطبري إ ّن البربر هم أخلط من كنعان والعماليق وغيرهم ،فلما قتل داود جالوت تف ّرقوا في البلد ،ويُقال إ ّن
إفريقش بن قيس بن صيفي أخا الحارث الرائش هو الذي س ّمى البربر بهذا االسم ،فإنّه لما فتح بلد المغرب وسمع
رطانتهم ،قال ما أكثر بربرتهم ،فُس ّموا لذلك بالبربر .والبربرة في لغة العرب اختلط أصوات غير مفهومة ،ومنه بربرة
األسد وينسبون إليه في ذلك شعرا ً ،وهو قوله:
بربرت كنعان لما سقتها

من بلد الضنك للخصب العجيب

أي أرض سكنوها ولقد

فـــازت الــبربر بالعيش الخصيب

وأصلهم من قيس عيلن من ُمضر ،وفي هذا يفتخر الشاعر العربي بنسبه فيقول :
أيــها الســائل ع َّنا أصلنا
حسبي البربر قومي إنّهم
إ ّن قيساً قيـس عيلن هم

قيــس عيـلن بـنو العز األول
ِ
بأطراف األسل
األرض
ملكوا
َ
معدن الخير علـى الخير دلل

ابن خلدون (ولي الدين أبو زيد عبدالرحمن بن مح ّمد ت 808هـ1405 /م) ،المقدّمة ،تحقيق :علي عبد الواحد وافي،
ج ،6ط ،2دار النهضة مصر ،القاهرة ،د.ت ،ص.96
الناصري (أبو العباس أحمد بن خالد بن مح ّمد الناصري-ت 1250هـ 1835 /م) ،االستقصا ألخبار دول المغرب
األقصى ،تحقيق :جعفر الناصري ،مح ّمد الناصري ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان1418 ،هـ1997 /م ،ص.106

حالة األوروبيين عن الشرق :األسطورة والخيال،
[-[2موسى ،عبدالقادر شريف ،الجانب األسطوري في كتابات الر ّ
شبكة األ لّوكة( ،د.ت) ،ص.1

[-[3عكاشة ،ثروت ،مصر في عيون الغرباء ،ج ،2ص .401والبهنسي ،عفيف ،الجمال ّية اإلسلم ّية في الف ّن الحديث،
ص .76وأحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المص ّورين المستشرقين ،ص.68
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بالعمل يف تزيي القصور امللك ّية يف إيران بالصور والرسوم ،ويف عهد الشاه ع ّباس
الثاين 997هـ1642 /م أُرسلت البعثات الف ّنية ألوروبا ،وقد تأث ّر أحد ف ّناين هذه

فضل عن نقله
ً
البعثات ،وهو املص ّور «مح ّمد زمان» ،باملؤثرات األوروب ّية يف أعامله،
مللمح الف ّن اإلسلمي ألوروبا[ .[1كام تجدر اإلشارة إىل انبهار الف ّناني األوروبيي بف ّن
منمنامت عرص السلطي «بايزيد الثاين» و «سليم األ ّول» ،و «سليامن القانوين»[.[2
 .3الر ّحالة والكشوف الجغراف ّية
حالة إىل الرشق بي الحي
لقد ساهمت ّ
كل من الرحلت الكشف ّية ،وأسفار الر ّ
واآلخر يف إعداد دراسات متعلّقة بآثار وفنون هذه األقطار ،وإذا كانت هذه الدراسات
قد حملت معامل الحضارة وطابع املجتمع الرشقي إىل أوروبا ،وكان ذلك مساهمة

خاصة
محصلة ف ّن ّية
مبكّرة يف من ّو االسترشاق الف ّني ،فإنّه كانت هناك بجانب ذلك
ّ
ّ
الخاصة بهم ،والتي تن ّوعت ما بي تصاوير مائ ّية ،ومحفورة،
بإبداع ملكاتهم الف ّن ّية
ّ
ورسومات تخطيطيّة لها طابعها الجاميل للمؤث ّرات الف ّنيّة الرشقيّة[.[3
 .4حملة بونابرت عىل الرشق وأثرها يف الف ّن السترشاقي

[[4

حي تفاقمت األزمة السياس ّية واالقتصاديّة يف فرنسا بعد قيام الثورة الربجوازيّة
الفرنس ّية 1789م ،وظروف الحصار العسكري واالقتصادي الذي رضبته حولها الدول
جا من أزمتها،
األوروبيّة إنكلتا والنمسا بصورة
ّ
خاصة ،رأت فرنسا يف الرشق مخر ً
كل ما لديها من مخزون معريف استرشاقي كمحاولة أوىل لتطبيق ما تك ّدس
فج ّندت له ّ
لديها من نظريّات حول رضورة وإمكان ّية إخضاع الرشق واالستفادة من خرباته[.[5

[-[1أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المص ّورين المستشرقين ،ص.69

[-[2حسين ،محمود إبراهيم ،موسوعة الف ّنانين المسلمين ،مكتبة تحقيق الشرق ،القاهرة1989 ،م ،ص.90

أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المص ّورين المستشرقين ،ص.69

[-[3أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المص ّورين المستشرقين ،ص.69

[-[4بيطار ،زينات ،االستشراق في الف ّن الرومانسي الفرنسي ،سلسلة عالم المعرفة ،الكويت1998 ،م ،ص.60-47
عبدالصادق ،االستشراق وأثره على التصوير المصري الحديث ،ص.24-18
خليل ،مصطفى مح ّمد إبراهيم ،أثر الف ّنانين األجانب ،ص.25-21

[-[5بيطار ،زينات ،االستشراق في الف ّن الروماني الفرنسي ،ص.47

162
حرض لفكرة الغزو من قبل فرنسا يف البلط الفرنيس منذ عهد امللك لويس
وكان يُ ّ

الرابع عرش ،وأ ّول من طرح هذه الفكرة عليه الفيلسوف األملاين ليبنتز يف رسالة
جهها له ،ينصحه فيها بالعدول عن فكرة احتلل البلد املواطنة يف الشامل والتح ّول
و ّ
إىل مرص ،حيث إنّه من خلل مرص يت ّم توجيه الرضبة القاضية للهولنديي واإلنكليز
م ًعا بقطع طريق الهند والسيطرة عىل تجارتها ،وضامن السيطرة عىل الرشق األوسط،
ونيل رضا الشعوب املسيحيّة وإعجابها[.[1
وبالرغم من عودة بونابرت مهزو ًما ومتخ ّفيًا من مرص إىل فرنسا حيث خرس حوايل
ثلثي جيشه ،فإ ّن الحكومة الفرنسيّة وجدت فيه الشخصيّة األكرث ملءمة ملنصب
القنصل؛ فضًّ ا للخلفات بي جرناالت الجيش حينذاك التي كان بونابرت بعي ًدا عنها.
بحق الجنود
انطلقًا من هذا الهدف ت ّم إخفاء حقيقة هزامئه العسكريّة وجرامئه ّ
الفرنسيي واألتراك واملرصيي التي ارتكبها يف مرص وفلسطي[.[2
إ َّن حملة الرشق رفعت بونابرت إىل منصب الحكم ،وجعلت منه الشخصيّة
األكرث تألّقًا يف الحياة السياسيّة األوروبيّة ،كام ربطت اسمه بالرشق واالسترشاق،
ب
وهو الذي كان يُراوده الرشق يف أحلمه ،ويتّصف بنزوعه نحو «الفرديّة» و « ُ
ح ّ
العظمة»[ ،[3فمنذ مطلع شبابه كان يرى أ ّن الرشق يصنع املعجزات ،ويخلق األسامء
حلمه الرشقي منذ
الخالدة واإلمرباطوريّات العظيمة ،وقد شاءت الظروف أن ت ُع ّمق ُ
أيام دراسته يف الكليّة العسكريّة حي ربطته الصداقة بفولني آنذاك عام 1793م
الذي أطلعه عىل العديد من الكتب والدراسات الرشقيّة واالسترشاقيّة ذات الطابع
فضل عن الظروف السياسيّة واالقتصاديّة التي دفعت
ً
األيديولوجي االستعامري،
بالربجوازيّة الفرنسيّة نحو تحقيق فكرة الحملة عىل الرشق؛ لقطع طريق الهند أمام
إنكلتا والسيطرة عىل البحر األحمر[.[4
باإلضافة إىل ضعف سلطة الباب العايل العثامين واملعلومات الواردة من القنصليّة
الفرنسيّة يف مرص حول إمكانيّة احتللها ألن ّها ليست ملكًا ألحد ،مارس بونابرت
[ -[1بيطار ،زينات ،االستشراق في الف ّن الروماني الفرنسي ،ص.48-47

[ -[2م.ن ،ص.48-47
[ -[3م.ن ،ص.48

[ -[4م.ن ،ص.48
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جهه نحو الرشق ،فبعد أن
دوره يف هذا املجال استنا ًدا إىل النزوع الشخيص يف تو ّ
ملع نجمه يف الحملة اإليطال ّية عام 1796م ،وتحقيقًا ملصالحه الذات ّية والفرنس ّية
باملؤسسة يف اإلعداد لنجاح مرشوعه ،وهي طريقة جديدة
االستعامريّة بدأ يستعي
ّ
يف تاريخ االستعامر الحديث.
َّت عىل يشء فهي تدل عىل الته ّيب والخوف أمام الرشق ذي
وهذه النزعة إن دل ْ
رسه بغية النجاح يف السيطرة عليه ،ومن ث ّم
الحضارة العريقة ،ومحاولة كشف كنه ّ
إدخاله ضمن االستاتيج ّية الفكريّة إلعادة إنتاجه سياس ًّيا واقتصاديًّا وف ّن ًيا ،هذا ما
أثبتته فتة حكم بونابرت التي ات ّسمت بجديّة استعاملها واستثامرها واستغللها لنتائج
الحملة عىل الرشق ،سوا ًء عىل الصعيد العلمي أو الف ّني[.[1
ويف عام 1787م ووفقًا لنصيحة فولني وتالريان بدأ بونابرت التفكري جديًّا يف
كل ما كتب عن مرص ،وساعده يف ذلك تالريان
حملة الرشق واإلعداد لها بدراسة ّ
نفسه ،إضافة إىل الدور الذي لعبه شوازيل سفري فرنسا يف القسطنطين ّية يف تحضري
الخطة السياس ّية ،ومتهيد الج ّو السيايس يف الدولة العثامن ّية لعدم معارضتها[.[2
أ .فشل أ ّول محاولة استعامريّة للرشق
إ ّن فشل أ ّول محاولة استعامريّة لفرنسا الحديثة يف الرشق اإلسلمي رغم طول باعها
تقل أهم ّية يف حقل االسترشاق،
وذراعها بتكيبته الروح ّية واملاديّة ،قابله نجاحات ال ّ
وما األعداد الهائلة من الكتب واملخطوطات التي ت ّم نهبها من قبل الجيش الفرنيس،
وحملها إىل فرنسا ،إالّ خري دليل عىل ذلك ،يضاف إىل ذلك االستفادة من علم اآلثار
لتطوير علم دراسة مرص ،وإنشاء جناح الف ّن الفرعوين املرصي يف متحف اللوفر
وإغنائه باآلثار الف ّنية املرصيّة املنهوبة ،هذا إىل جانب تطوير دراسة «الهريوغليف ّية»
بعد اكتشاف حجر رشيد إبّان الحملة واالستفادة من العلوم املرصيّة القدمية ،وإغناء
الحركة الف ّنيّة الفرنسيّة واألوروبيّة بشكل عا ّم بصور وموضوعات رشقيّة مستوحاة من
الحياة املعارصة[.[3
[ -[1بيطار ،زينات ،االستشراق في الف ّن الرومانسي الفرنسي ،ص.48

[ -[2م.ن ،ص.49

[ -[3م.ن ،ص.49
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ب .الف ّنانون الذين رافقوا الحملة
حاتي واملهندسي املعامريي
وقد رافق بونابرت مجموعة من املص ّورين والن ّ

الذين استطاعوا خلل فتة إقامتهم يف مرص تصوير معاملها األثريّة ،الطوبوغرافيّة،
الف ّنيّة ،والطبيعيّة ،واإلثنوغرافيّة ،حيث متّت عمليّة مسح للصورة الحضاريّة القدمية

واملتوسطة (اإلسلم ّية) ،ومتثّلت يف عملي اعتربا مرج ًعا لدراسة مرص
(الفرعون ّية)
ّ
والرشق اإلسلمي طوال القرن التاسع عرش ،وهام:

 كتاب فيفان دينون «رحلة إىل مرص العليا والسفىل أثناء حملة نابليون» الذيصدر عام 1802م  -وموسوعة «وصف مرص» التي تقع يف  24جز ًءا وظهرت ما بي

األعوام (1823-1809م).

فقد وضع العلامء والف ّنانون الذين رافقوا بونابرت يف حملة مرص عصارة انطباعهم
ودراستهم ومعاينتهم للمجتمع املرصي آنذاك يف هذين العملي الضخمي[.[1
ويُع ّد كتاب فيفان دينون صاحب أثر مبارش يف ف ّن التصوير يف أوائل القرن التاسع
(أي قبل سنوات من ظهور املوسوعة)،
عرش؛ وذلك لظهوره مبارشة بعد الحملة ّ

وملا تخلّله من صور الحياة والبيئة والعادات والتقاليد واألعياد والطقوس الدين ّية،
والعلقات االجتامعيّة ،وهو أ ّول من ص ّور بدقّة تسجيليّة وتفصيليّة أه ّم املعابد
املرصيّة الفرعونيّة يف الوجهي القبيل والبحري مبرص (الكرنك ،سقارة ،دندرة،

فيلة...،إلخ) ،كام ص ّور أمناط الكتابة الهريوغليف ّية والنحت البارز الفرعوين ،وأمناط
العامرة اإلسلم ّية ،وخطط سري املعارك التي خاضها بونابرت يف مرص ،والتي شكّلت
مرج ًعا أساسيًّا لف ّناين عرصه[.[2

فن االسترشاق
ثالثًا :عوامل تشكيل اللوحة يف ّ
إ ّن محاولة حشد ظواهر ونواح متع ّددة من الحياة والطبيعة املرصيّة يف لوحة
واحدة ،غالبًا ما كانت تتشكّل من أبعاد ثلثة حيث تشغل العامرة الجزء الخلفي،
[ -[1بيطار ،زينات ،االستشراق في الف ّن الرومانسي الفرنسي ،ص.50-49

[ -[2م.ن ،ص.50
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ومظاهر الطبيعة من نبات وحيوان وأشجار الجزء األوسط ،أما الجزء األمامي فتحتلّه

شخص ّيات من مختلف القوم ّيات (أتراك ،ويهود ،وأقباط ،ومامليك ،بأزيائهم الشعب ّية

املميّزة وصناعتهم اليدويّة) ،وهو أسلوب اعتاده معظم ف ّناين االسترشاق؛ ليظهروا
من خلله ميلهم إىل تكثيف الصورة الرشقيّة بعنارصها املميّزة ،وإظهار صور اإلنسان
يف علقته بالبيئة واملناخ[.[1

 .1أثر البالد اإلسالم ّية عىل مص ّوري السترشاق
أحسوا
ريا
ً
ضخام عىل ف ّناين االسترشاق ،عندما ّ
لقد أث ّرت البلد اإلسلميّة تأث ً
بدرجة الحرارة التي تلفح الوجوه ،وضوء الشمس الباهر ،واأللوان األخّاذة ،واألبنية

اإلسلم ّية املم ّيزة بزخارفها الهندس ّية ،وزخرفة املفروشات اإلسلم ّية املج ّردة[.[2

رباقة يف زخارف
كذلك كانت الفخامة الف ّن ّية والتجريد املعامري واأللوان ال ّ
مام جذب العديد من الف ّناني لتصوير الجوامع من الداخل ،فرسم رودلف
املساجدّ ،
أرنست (جامع رستم باشا يف إسطنبول) ،ورسم كارل وارفر (منظ ًرا داخليًّا لقبّة
الصخرة)[.[3
ومام بهر الف ّناني أيضً ا األلوان املتع ّددة للعباءات والعامئم ،والشوارع ،وانعكاسات
ّ

الضوء والحرارة عليها ،وامللبس املزخرفة بأنواعها املختلفة وخاماتها املتع ّددة،
كذلك شكّلت العلقات االجتامعيّة حركة البيع والرشاء املزخرفة بأنواعها املختلفة
وخاماتها املتع ّددة ...كام يبدو يف لوحة كارل موللر (سوق خارج القاهرة)[.[4
وقد بهر هذا الجديد والغريب الف ّنان األورويب ،فأضاف ألوانًا مل يستخدمها من
قبل يف هذا العامل املتأللئ بالزخارف واأللوان[ ،[5وأصبح الف ّنانون قادرين عىل
[ -[1بيطار ،زينات ،االستشراق في الف ّن الرومانسي الفرنسي ،ص.50

[ -[2خليل ،مصطفى مح ّمد إبراهيم ،فنون الشرق وتأثيرها على ف ّن التصوير الغربي المعاصر ،ص.79-78

[ -[3م.ن ،ص.79

[ -[4م.ن  ،ص.79

[ -[5أرى أ ّن هذه األلوان جاءت جديدة وغريبة؛ ألنّها لم تكن معهودة لهؤالء المص ّورين بسبب التألّق الشديد في
زخارف العمائر والخامات التي نفّذوها في البلدان اإلسلم ّية والتي كانت في أوج حضارتها وق ّمة ازدهارها ،وانعكست
ذلك على عمائرهم أو ملبسهم ...إلخ.
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استخدام أش ّد األلوان ق ّوة ونصاعة[ ،[1وامتألت لوحاتهم بألوان كألوان الحيل ،ففي

لوحة رودلف أرنست (مغريب معجب بجواهره) ،حيث يتكامل فيها موضوع الرثوة
الرشقيّة املتأللئة مع الزخارف الداخليّة وبلطات القاشاين ،وكذا األبواب املط ّعمة
الرثي املتأنّق الزخارف[.[2
جاد املغريب ،وكذا رداء هذا
ّ
بالصدف ،وزخارف الس ّ

وطوال قرن كامل ظلَّت صور الرشق تحظى بسوقٍ رائجة ،فأقبل عليها األغنياء من
البورجوازيي الذين أُ ُولِعوا باللوحات امل ُرشقة بالضياء ،والتي ال تتعارض يف عرضها
مع الطرز األخرى ذوقًا ،وكانت الحكومات؛ وخاص ًة الحكومة الفرنسيّة تختار من
بي الصور املعروضة يف «الصالون» صور الرشق لعرضها يف املتاحف القوميّة([،)[3

فضل عن أنّها كانت تُكلّف املص ّورين بإعداد هذا اللون من الصور لتخليد انتصاراتها
ً

العسكريّة[.[4

وخاصة جناحه
وقد أسهمت املعارض الدوليّة مثل معرض عام 1867م،
ّ
وخاصة لوحات شوارع القاهرة ،يف الحفاظ عىل
املرصي ،ومعرض عام 1889م،
ّ
االهتامم بالرشق الذي كان يف املايض مظه ًرا من مظاهر الرومانس ّية فحسب ،وغدا
التصوير االسترشاقي ما ّدة غزيرة متن ّوعة األلوان[.[5
ومام ساعد عىل رواج التصوير االسترشاقي أيضً ا أنّه أرض الشعور الرومانتييك
ّ

[[6

كل ما هو مثري للخيال بعد االضمحلل الذي
الذي ينزع إىل األلوان املحليّة ،وإىل ّ
لحق مبدرسة التصوير الكلسييك املحدث[.[7
[ -[1خليل ،مصطفى مح ّمد إبراهيم ،فنون الشرق وتأثيرها على ف ّن التصوير الغربي المعاصر ،ص.79

[ -[2م.ن ،ص.79

[ -[3عكاشة ،مصر في عيون الغرباء ،ج ،2ص.411

[ -[4م.ن ،ص.411

[ -[5م.ن ،ج ،2ص.411
[-[6الشعور الرومانتيكي:

الرومانتيكيّة  ))romanticismهي ثورة على الف ّن الكلسيكي القديم ،وعلى األصول والتقاليد الف ّنية المفروضة على
الف ّنان في تناول الموضوعات الدينيّة ،وت ُعبّر هذه النزعة عن انطلق وجدان الف ّنان ،وتدفّق خياله للتعبير عن االنفعاالت
النفس ّية وجذوره العاطف ّية في إطار تعبير ف ّني نفسي ،راجع :نظمي ،مح ّمد عزيز ،القيم الجمال ّية ،دار المعارف،
اإلسكندريّة1984 ،م ،ص.81
[-[7عكاشة ،مصر في عيون الغرباء ،ج ،2ص.411
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وت ُع ّد لوحة «موت ساردانابال»[ [1فاتحة التصوير االسترشاقي عا ّمة ،فقد اجتمعت
كل ما هو رشقي ت ّق ُر به العيون وترتاح إليه النفوس،
فيها أكرث عنارصه بعد أن أصبح ّ
فليك يقع الشاعر جوتييه يف هوى األديبة حيث كانت تستقبله يف خ ُّف تريك ورسوال
يتدىل منه زر حريري.
ّ
فضفاض ،كذلك حرص تيوفيل جوتييه عىل ارتداء طربوش
ومنذ مطلع اإلمرباطوريّة الفرنس ّية أخذت أزياء النساء يبدو فيها التأثري الرشقي حتّى
أصبحت الشيلن الكشمرييّة هي هدية الزواج لديهم.
وعادت قوافل املسترشقي من الرشق مبقتينات جذّابة علّقوها عىل جدران
دورهم ،من خناجر عرب ّية وأسلحة مط ّعمة بالفضّ ة واملرجان وسيوف جدباء ،وأنسجة
جاد الفاريس التيك واألكلمة
الدمقيس امل ُط ّرزة بآيات من القرآن الكريم والس ّ
والستات املط ّرزة بخيوط الفضّ ة
املرصيّة ،وغدت القفاطي والعباءات العرب ّية
ُ
والذهب حافلة بشتّى األلوان ،وكانت التزال تحتفظ بضوء الشمس بي ط ّياتها،
رباقة عىل خلف أزياء األوروبيي القامتة[.[2
ويحجب أمامه األلوان ال ّ
واشتملت أكرث صور الرشق عىل املآذن البيضاء التي تسبغ االتزان عىل التكوين
الف ّني للمنظر الخلوي ،فرنى ماريل وإدوارد لري ال يكفّان عن تصويرها يف صورهام

جل إحدى لوحات جريوم الرائعة املؤذّن يُنادي للصلة من فوق
املرصيّة ،كام ت ُس ّ
رشفة إحدى مآذن القاهرة ،ومن حولها تنهض املآذن اململوك ّية ،وكأنّها قوارير رشيقة
ُ
بخاصة يف تصوير
وتتجىل براعة املص ّورين اإلنجليز
ّ
حمرة الغسق؛
ّ
يف أفق تغشيها ُ

العامئر اإلسلميّة ونقوشها الزخرفيّة مع االحتفاظ باملسحة الرومانسيّة لتلك املباين
ُطل املآذن يف لوحاتهم عىل أرضحة املامليك ،وقد أخذت تزحف
العتيقة ،حيث ت ّ
عليها رمال الصحراء[.[3

[ -[1لوحة موت ساردانابال :تُعتبر مرحلة جديدة في تجلّي االستشراق الف ّني على أسس فكريّة ف ّنية رومانسيّة ،مليئة
توصل إليها المستشرقون األوروبيون
بالزخم اإلبداعي مستندًا إلى ّ
كل المعطيات الشاملة بعالم الشرق وعلمه ،والتي ّ
حتّى بداية القرن التاسع عشر ،والمصدر األ ّول للوحة موت ساردانابال هي مسرح ّية بايرون التي صدرت فى عام
1821م ،وقد ت ُرجمت إلى الفرنسيّة ،حيث قام الف ّنان ديفريا بتصوير أحداث المسرحيّة للترجمة الفرنسيّة ،وهو الذي
أطلع ديلكروا عليها فى بداية عام 1826م ،وقد أعجبته الفكرة ،وق ّرر تنفيذها فى لوحة يُشارك بها في صالون 1827م،
وهي تمثّل لحظة استلقاء الملك ساردانابال على فراشه يحيط به جواريه وخدمه وخيوله ومجوهراته وأنفس ما لديه
من ممتلكات بانتظار النار التي ستوقدها إحدى خادماته بالقصر في نهاية الجزء األيمن من اللوحة .راجع :بيطار،
االستشراق فى الف ّن الرومانسي الفرنسي ،ص.135-127
[ -[2عكاشة ،مصر في عيون الغرباء ،ج ،2ص.411

[ -[3م.ن ،ص.414
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ومن بي البلدان الرشق ّية التي اجتذبت املص ّورين خلل القرن التاسع عرش كانت

مرص أعظمها شُ هرةً؛ العتدال مناخها ولجامل واديها ولروعة صحرائها ،إىل جانب ما

كل يشء
يف القاهرة من اآلثار اإلسلميّة والفرعونيّة بكل ما لها من سح ٍر بالغٍ ،وفوق ّ
مام
حالة ،أكرث ّ
لوداعة أهلها املعروفة ،أضف إىل أنّها كانت تُوفّر وسائل الراحة للر ّ
توفّرها غريها من الدول اإلسلم ّية .فمنذ عام 1840م والقاهرة تض ّم ع ّدة ف ّنادق ذات
مستوى ج ّيد ،ومنذ عام 1868م بلغت الرحلت السياح ّية مدينة أسوان ،وإىل هذا
تتسع ساحة التصوير االسترشاقي يف مرص لتشمل القاهرة ومرص العليا والنوبة
كلّه ّ
ووادي النيل والصحراء وسيناء[.[1
 -وكثري من األدباء والف ّناني الذين رحلوا إىل مرص كانوا مز ّودين بقراءاتهم

إال
عنها يف اآلداب الكلسيك ّية واملعارصة والدراسات االسترشاق ّية األكادمي ّيةّ ،
أ ّن النواحي الجامليّة البحتة هي التي استأثرت باهتاممهم ،واجتذبهم سحر مياه
الرشق يف القاهرة ،فعايشوها واندمجوا فيها؛ ولهذا كانوا حريصي عىل أن يلزموا
أنفسهم مبا توحي به مشاعرهم وأحلمهم ،فلم يحفلوا بلغة االسترشاق املعهودة عن

جهات
سيطرة الغرب عىل الرشق ،ومل يبتغوا بأن يكون إنتاجهم وإبداعهم يتّفق وتو ّ
حكوماتهم االستعامريّة[.[2
وقد اجتذبت فنون العامرة اإلسلميّة وصخب الحياة اليوميّة ألهل القاهرة الكثري
من الف ّناني األوروبيي ،ومنهم من أقام بها لع ّدة شهور ،ومنهم من راقت له الحياة
فامت ّدت إقامته لع ّدة سنوات ،من هؤالء جون فريدريك لويس ،دافيد روبرتس،
لودربج دويتش ،بروسبري ماريل ،جيان ليوم جريوم ،وغريهم[.[3

الرحالة األوروب ّيني إىل مرص
رابعا :أسباب زيارة
ّ
ً
حالة األوروبيي إىل مرص؛ فمنها ما هو ألسباب علم ّية
تع ّددت أسباب زيارة الر ّ
بغرض البحث عن العلم والتع ّرف عىل كل ما هو جديد من طبيعة املكان واملناخ،
[-[1عكاشة ،مصر في عيون الغرباء ،ج ،2ص.415

[-[2علي ،عرفة عبده ،الشرق بالفرشاة األوروب ّية ،مقال في مجلّة العربي الكويت ّية ،العدد  ،1997 ،458ص.219

[ -[3م.ن ،ص.219
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حالة فريدريك لودفينغ نوردن ()Frederick Ludving Norden
ومن هؤالء الر ّ
مهتام بوصف القاهرة وموقعها الجغرايف وتأثري نهر النيل عىل
(عام 1837م) ،إذ كان
ًّ
قائل« :وصلت إىل القاهرة القدمية يف 7
عرب عن رأيه ً
مناخها وعادات شعبها ،وقد ّ
يوليو 1737م ،وهذه هي عاصمة مرص التي يطلقون عليها القاهرة يف العربيّة ،وهي
[[1

تقع رشق النيل؛ ذلك النهر الذي له فرعان يشكّلن الدلتا ،وهي تنقسم إىل قسمي:
األ ّول القاهرة القدمية ،والثاين :القاهرة الكربى ،وميكن التمتّع بج ّوها الساحر»[.[2

ومنهم من ذهب إىل مرص للتع ّرف عىل طبيعة املكان ووصفه بظواهره ،كام هو
حالة،
حالة نوردن ،إذ توضح لنا كتاباته أ ّن هناك حلقة ات ّصال بي هؤالء الر ّ
حال الر ّ
كل
وأنّه جاء ليقارن ويدرس كتابات هريودوت التي مل ت ُز ّود برسوم ،لهذا رسم نوردن ّ

ما يتعلّق بنهر النيل[.[3

حالة ريتشارد بوكوك ()Richard Bococke
وللغرض نفسه جاءت زيارة الر ّ
يف  17سبتمرب سنة 1737م للتع ّرف عىل الجديد واستكامل حلقات أخرى من
معامل القاهرة بنيلها وظواهرها املختلفة ،واهت ّم بوكوك باألحوال السياس ّية يف مرص
والتح ّدث عن مق ّر الحكم وطبيعة الحكم ،ومن ذلك ما وصفه أسفل باب زويلة[.[5

[[4

حالة األوروبيّي الذين اهت ّموا باملق ّومات االقتصاديّة،
حالة بوكوك من الر ّ
ويعترب الر ّ
والحياة االجتامعيّة ،ورسم الخرائط[.[6
[1[-Norden, Fredrick Ludving, Travels in Egypt and Nubia, L. Davis and C. Reymers
Publisher, London, 1957, P. 45- 50.

حالة األوروبيين خلل القرون السابع عشر حتّى
[-[2ندا ،نهلة فخر ،دراسة لبعض آثار مدينة القاهرة في أعمال الر ّ
التاسع عشر الميلدي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كل ّية اآلثار ،جامعة القاهرة2002 ،م ،ص.4
حالة األوروبيين ،ص.4
[-[3ندا ،نهلة فخر ،دراسة لبعض آثار مدينة القاهرة في أعمال الر ّ

[4]-Pockocke, Richard, Adescription of the East and Some others countries, London, 1975,
310 Pages.
Pocke, Richard, Travels through Egypt, Prinction University, 1803, 112 Pages.
حالة األوروبيين ،ص.5
[-[5ندا ،نهلة فخر ،دراسة لبعض آثار مدينة القاهرة في أعمال الر ّ

[-[6عن المص ّور دافيد روبرتس راجع:

Brinton, John, Robedrts of the Prints, Saudi Armco world, march, April, 1970, pp 29- 30.

عكاشة ،ثروت ،مصر في عيون الغرباء ،ص.440
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ثم جاءت الحملة الفرنس ّية عام 1798م وأضافت كتاب «وصف مرص» ،وبذلك

مل تكن الحملة الفرنسيّة هي التي أعطت إشارة البدء لوصف مرص ،بل كانت حلقة
حالة بفرض
ّ
يف
سجل التاريخ ،لها إيجاب ّياتها وسلب ّياتها .وبعد الحملة الفرنس ّية جاء الر ّ

رسم املعامل األثريّة؛ ليعودوا إىل أوروبا للتع ّرف عليها وملقارنة الطراز اإلسلمي مبا

لديهم من طراز ،وكان هؤالء عىل دراية قويّة بالتصميامت املعامريّة[ .[1ومن هؤالء

مهتام برسم اآلثار اإلسلميّة
حالة دافيد روبرتس ( [2[)David Robertsالذي كان
ً
الر ّ
ومثاال عىل ذلك عند
ً
اهتامماً كبريا ً ،وكتب عنها ،وقارنها بالطرز املعامريّة األوروب ّية،
مقارنته لجامع املؤيّد شيخ بالبازيليكا املسيحيّة يف الكنائس األوروبيّة يف إنجلتا
وفيينا وإيطاليا[.[3

حالة األوروبيي الذين جاؤوا إىل مرص بهدف
حالة روبرتس من بي الر ّ
وكان الر ّ

مزدوج ،وهو رسم اللوحات عن القاهرة والنوبة بهدف التجارة ،والعودة إىل بلده

حا طائلة ،فقد باع يف سنة 1846م أربعي لوحة بحوايل ألف استليني
مح ّققًا أربا ً
مهتام بالشهرة وح ّبه
اسكتلندي ،وهي من مجموعة لوحاته عن رحلته إىل مرص ،وكان
ًّ

للشتاك بلوحاته عن آثار مرص والنوبة يف املعارض املختلفة[.[4

عبدالحفيظ ،مح ّمد علي ،دور الجاليات األجنب ّية والعرب ّية في الحياة الف ّنية في مصر في القرنين الثامن عشر والتاسع
عشر الميلديين دراسة أثريّة حضاريّة وثائقيّة ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلّية اآلثار ،جامعة القاهرة2000 ،م ،ص
.315-314
حالة األوروبيين ،ص.19
ـ ندا ،نهلة فخر ،دراسة لبعض آثار مدينة القاهرة في أعمال الر ّ

Roberts, David, Egypt and Nubia, The university of Virginia, 2000, 287 Pages.
Roberts, David, the Holy land, Syria, Iduma, Arabia, Egypt, and Nubia, The British Library,
1853 48 pages.
Roberts, David, Sketches in Egypt and Nubia, Round House, 1993, 207 Pages.
Parke, Touris, Travellers in Egypt, Touris, vol, P 1777.

حالة األوروبيين ،ص.5
[-[1ندا ،نهلة فخر ،دراسة لبعض آثار مدينة القاهرة في أعمال الر ّ

حالة األوروبيين ،ص.5
[-[2ندا ،نهلة فخر ،دراسة لبعض آثار مدينة القاهرة في أعمال الر ّ
[-[3عن هذا المصدر راجع:

- Hay, Robert, Bonomi, Joseph, Catalouge of the collection of Egyption Antiquities, oxford
university, 1869, 123 pages.
حالة األوروبيين ،ص.6-5
[-[4ندا ،نهلة فخر ،دراسة لبعض آثار مدينة القاهرة في أعمال الر ّ
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حالة روبرت هاي[ )Robert Hay([1الذي جاء ليواصل سلسلة املعارف
أيضً ا الر ّ

حالة الذين اهت ّموا بالنزهة
حالة ( )Robertsروبرتس ،ولك ّنه كان من بي الر ّ
مع الر ّ

والتمتّع مبناظر مرص وآثارها ،حيث قام بنزهة نيليّة فأعجب مبجرى العيون فقام
برسمها والتعليق عليها.
حالة من جاء بنا ًء عىل رغبة مح ّمد عيل باشا يف أثناء بناء الدولة
ومن هؤالء الر ّ

الحديثة ،وكانت غالب ّيتهم من املهندسي املعامريي ،الحتياجه إلقامة املصانع
والجسور.
ليؤسس مصن ًعا
حالة باسكال كوست ( )Pascal Costeإذ جاء
ّ
ومن هؤالء الر ّ

للبارود ،فرسم اآلثار اإلسلم ّية[.[2

حالة بريس دافينيس ( )Prisse D’avenessلألسباب نفسها ،إذ كان
ث ّم ات ّبعه الر ّ
الري ،والحفاظ عىل اآلثار من
سبب رحلته إىل مرص تشييد الجسور وإصلح نظام
ّ
استخدام مصانع البارود ألحجار آثار مرص[.[3

عوامل اختصاص مرص باالسترشاق الف ّني
هناك كثري من العوامل املختلفة التي ساعدت عىل اختصاص مرص باالسترشاق
الف ّني خلل القرن التاسع عرش ،وميكن إبراز تلك العوامل كاآليت[:[4
 .1العامل السيايس

لقد تأث ّرت دويلت أوروبا يف نهضتها الصناع ّية بالرشق مصدر املواد الخام،
[-[1من هذا المهندس راجع:

- Coste, Pascal, toutes les Egypte, Marseile, 1998, 250 pages.
- Raymond Andre , Cairo, Harvard University press, 2000, PP. 303.
- Abousief, Doris B|ehrens, Islamic art in the 19thcentuary: Traditional, Innovation, And
Elections, London, 2006, P 131.
- NezarAlsayeed, Cairo, Harvard University Pres, 2011, P 197.
حالة األوروبيين ،ص.6
[ -[2ندا ،نهلة فخر ،دراسة لبعض آثار مدينة القاهرة في أعمال الر ّ

[ -[3م.ن ،ص.159

[ -[4م.ن ،ص.159

172
جه السياسة
ومث ْ
َّلت مرص يف ذلك محو ًرا ربط الرشق بالغرب تجاريًّا وجغراف ًّيا ،ومع تو ّ
جه يف ظلّها النشاط االسترشاقي بكامل أشكاله الفكريّة واألدب ّية
األوروب ّية ملرص ،تو ّ

حكّام أوروبا االستعامريّة ،ومع ارتباط الف ّن بالسياسة
والف ّنيّة تحت تأثري سياسة ُ
استدعت الرضورة أن تكون «مرص» محور إبداع الف ّناني وقضيّتهم األوىل .وال ّ
شك

يف أ ّن الحملة الفرنس ّية عىل مرص كانت البادرة األوىل والنطاق املتّسع ،الذي ساهم
يف توافد ف ّناين أوروبا إليها ،بعدما ُذلّلت عقبات السفر وامتيازات اإلقامة لخدمتهم،

وكانت الرابعة لنشاطهم الف ّني ،والذي استم ّر أثره فيام بعد طوال القرن التاسع عرش[.[1
 .2العامل الجغرايف

تتّضح أهم ّية مرص يف شكل جغراف ّيتها الطبيع ّية يف أنّها اختلفت ومت ّيزت عن باقي
بلد الرشق األوسط يف سهولة ويرس االنتقال يف أرجائها ،ومدى اتصالها السهل
مبحور حركة املواصلت العامليّة ،فاالنتقال والتحال يف بلد الخليج والعراق
والهند حال دون تج ّمع هؤالء الف ّناني يف صور منظّمة تتّسم باالستقرار.
 .3العامل الف ّني
لقد شكَّلت بلد الرشق مصد ًرا جامل ًّيا ثريًّا للف ّناني ،ملا وجدوه من ُمفردات
تشكيليّة ذات قيم جامليّة فريدة ،سواء يف املوضوع أو يف اللون والخط وملمس
السطوح ،التي متيّزت بها الطبيعة الرشقيّة وآثارها.
وقد استلهم الف ّنانون املسترشقون من هذا املناخ الرشقي إبداعاتهم ،يتسابقون
إىل التسجيل الدقيق لكل ما تراه العي ،وقد اعتربوه تراث ًا تاريخ ًّيا وأث ًرا علم ًّيا جدي ًرا
بالبحث والتأ ّمل واإلبداع ،وقد متيّزت مرص باالختصاص الف ّني ملا متيّزت به من
جامل الطبيعة ،ومق ّوماتها الحضاريّة املتمثّلة يف التاث واآلثار ،كذلك ما حفلت
به الحياة الشعب ّية وسيكولوجيا تركيب األمناط البرشيّة واملتع ّددة يف األجناس
والعرق ّيات[.[2
حالة األوروبيين ،ص.160 -159
[ -[1ندا ،نهلة فخر ،دراسة لبعض آثار مدينة القاهرة في أعمال الر ّ

[ -[2م.ن ،ص.160
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مقومات مرص احلضار ّية
ّ
حالة القرن التاسع عرش
من األسباب التي استعت انتباه علامء وف ّناين ور ّ
األوروبي ،هذا الك ّم الهائل من اآلثار متن ّوعة الطرز لفنون مرص عىل امتداد الف ّن
املرصي القديم والقبطي واإلسلمي ،فهي بجانب ما تحمله من قيم جامليّة يف
الشكل ،فإنّها تحمل قيمة أثريّة تاريخيّة وعلميّة أيضً ا؛ ولذلك زخرت لوحاتهم
بأشكال املعابد القدمية ومقابر الفراعنة ،ونالت اهتامماتهم أبهة املساجد اإلسلميّة
وفخامة الكنائس القبطيّة[.[1
ظل املناخ يف مرص وصفاء سامئها وضوء شمسها
 .1جامل الطبيع ّية املرصيّةّ :
ريا إلبداع املص ّورين األوروبيي ،فقد أتاحت ملسة الضوء ومعالجته يف العمل
أس ً
الف ّني ظهور درجة تألّق لونيّة عالية القيمة زادت من حيويّة اللوحات االسترشاقيّة،
وأعطى تن ّوع الطبيعة يف مرص ،ما بي بيئة صحراويّة وريفيّة وساحليّة ،لطبيعة
املوضوع شيئًا جدي ًدا عند املص ّورين املسترشقي ،ولقد مثّل النيل العظيم مصدر
إبداع لدى أدبائها رسعان ما عكس ذلك املصدر اهتاممات املص ّورين مبا يحتويه
من أساطري.
 .2الحياة الشعب ّية :لقد تأث ّر املص ّورون املسترشقون بطابع الحياة الشعبيّة يف
مرص بصورة مبارشة ،وأ ّول ما يستعي االنتباه يف هذا الشأن هو تقليدهم لذلك الطابع
يف أحوال معيشتهم حينام استق ّروا يف األحياء الشعبيّة التي ص ّوروها يف لوحاتهم[.[2

القسطنطين ّية واالسترشاق الف ّني

[[[

ترجع أهم ّية القسطنطين ّية يف االسترشاق الف ّني ،من حيث ِقدم مركزها السيايس
حالة األوروبيين ،ص.161
[ -[1ندا ،نهلة فخر ،دراسة لبعض آثار مدينة القاهرة في أعمال الر ّ

[ -[2م.ن ،ص.162

[-[3القسطنطينيّة :ويقال قسطنطينة بإسقاط الياء ،قال ابن خرداذبة كانت رومية دار ملك الروم ،وكان بها منهم تسعة
ميل ،وملك بعدهما
عشر ملكًا ،نزل بعمورية منهم ملكان ،وعمورية دون الخليج ،وبينها وبين القسطنطين ّية ستون ً
ملكان آخران برومية ،ثم ملك أيضً ا برومية قسطنطين األكبر ثم انتقل إلى بزنطية وبنى عليها سو ًرا وس ّماها قسطنطين ّية
وهي دار ملكهم إلى اليوم واسمها إصطنبول ]كذا وردت عند الحموي[ ،وهي دار ملك الروم بينها وبين بلد المسلمين
البحر المالح ع ّمرها ملك من ملوك الروم يقال له قسطنطين فس ّميت باسمه والحكايات عن عظمها وحسنها كثيرة ولها
خليج من البحر يطيف بها من وجهين مما يلي الشرق والشمال وجانباها الغربي والجنوبي في البر..
ـ للستزادة ،راجع:الحموي ،ياقوت ،معجم البلدان ،ج ،4ص.348-347

174
وموقعها الجغرايف ،فاأل ّول حقّق السيادة لها يف أوروبا خلل ما ُعرف بـ «عرص
فنون األتراك» ،والثاين ربط الرشق بالغرب يف حلقة اتصال دائم ،إذ ساهم ذلك يف

سهولة تبادل منتجات الفنون والصناعات الرشقيّة بي الرشق والغرب ،إضافة لذلك
فإ ّن اهتامم السلطي العثامنيّي بالفنون والبعثات املتبادلة كانا عاملي يف وصول
املؤث ّرات الف ّن ّية اإلسلم ّية بصورة استرشاق ّية مبكّرة إىل ف ّن التصوير األورويب[.[1

خاصة يف عهد السلطان مح ّمد
وقد بدأ انفتاح الدولة العثامن ّية عىل أوروبا بصفة
ّ
الثاين (الفاتح) ،والذي يعترب من أهم رعاة الف ّن يف العرص العثامين الذين انفتحوا

بشكل واسع عىل أوروبا ،كام كان لشخصيّته وسياساته واهتاممه بالف ّناني الغربيّي
تأثري كبري عىل صورة األتراك يف الف ّن األورويب يف عرصه ،وكان التّساع االمرباطوريّة
العثامن ّية يف القرن 16م يف فتة حكم سليامن القانوين أثر عىل العلقة بي أوروبا
واألتراك ،فقدمت إىل الدولة العثامنيّة مجموعة كبرية من األوروبيي بأغراض سياسيّة

ودبلوماسيّة ،وأصدروا العديد من الكتب املتض ّمنة عىل أعداد كبرية من الصور بأيدي
ف ّناني أوروبيي وآخرين محل ّيي ،وهذه الكتب املص ّورة أصبحت أكرث انتشارا ً بعد
حكم السلطان سليامن القانوين ،واشتملت عىل صور الحياة وملبس الرجال والنساء
وصور العامئر واملدن وغريها[.[2
جلب إىل القرص العثامين عدد ضخم من الكتب املص ّورة
ويف القرن السابع عرش ُ

واملنحوتات األوروب ّية ،حتّى أصبحت الكتب املص ّورة املتعلّقة باألتراك واسعة
وخاصة مجموعة
مهام للعنارص الف ّن ّية التك ّية،
ّ
االنتشار يف أوروبا ،ومثّلت مصد ًرا ًّ
األلبومات التي رعاها السلطان أحمد األ ّول يف بداية القرن (17م) (Costume

 )Bookوقام بعمل هذه األلبومات أساتذة محليّون ،وبعضهم أوروبيّون ،وقد أث ّرت
هذه الكتب واأللبومات املص ّورة يف ف ّناين أوروبا؛ فنجد عىل سبيل املثال الف ّنان
الفلمنيك روبنز استخدم هذه األلبومات يف رسم امللبس التك ّية ،ويف القرن السابع
[ -[1أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المص ّورين المستشرقين ،ص.58

جا» ،ورقة بحث ّية ألقيت في المؤتمر
[ -[2خلف ،عبد الرحيم ،أثر الف ّن اإلسلمي على الفنون األوروب ّية «بيكاسو نموذ ً
الدولي الخامس «الكلمة والصورة في الحضارات القديمة» بمركز الدراسات البرديّة والنقوش ،جامعة عين شمس/3 ،
2014م ،ص.4
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عرش امليلدي انترشت املصادر التي تتناول ترك ّيا واألتراك يف أوروبا ،وكانت متثّل
مصادر للعنارص التك ّية للف ّناني األوروبيي[.[1

وكام متثّل القسطنطينيّة الف ّن اإلسلمي يف العرص الحديث ،فإنّها مثّلت الف ّن
البيزنطي يف العصور الوسطى ،والتي انتقلت من خللها املؤث ّرات الرشقيّة املسيحيّة
ألوروبا يف وقت مبكّر ،ويستم ّر هذا التفاعل خللها واضحاً يف تأث ّرها بالف ّن األورويب
وتأثريها فيه ،فيظهر طراز ف ّني عرف بالروكوكو العثامين عىل غرار الروكوكو
األورويب يف القرن الثامن عرش امليلدي[.[3

[[2

وتشري بعض املراجع إىل «تأث ّر الف ّن اإليطايل بالف ّن البيزنطي الذي جاء من الرشق

كل من األندلس والقسطنطين ّية يف االسترشاق
عن طريق القسطنطين ّية ،وامتدا ًدا لتأثري ّ
تقل يف
الف ّني ،فإ ّن ما شكّلته جزر البحر األبيض املتوسط التي فتحها العرب ال ّ
األهميّة حيال ذلك ،وكانت من خلل االتّصال الجاري ذات تأثري بالغ يف وصول
الصناعات العربيّة اإلسلميّة وفنونها ألوروبا[.[4

دوافع االسترشاق وعالقتها بالتصوير االسترشاقي
 .1الدوافع السياس ّية
وخاصة إنجلتا وفرنسا بوصفها
استولت املسألة الرشق ّية عىل اهتامم األوروب ّيي،
ّ
أقوى أطراف النزاع يف اقتسام أملك الرجل املريض (ترك ّيا) ،والذي بدأ بشكل مبارش
جا» ،ص.4
[ -[1خلف ،عبد الرحيم ،أثر الف ّن اإلسلمي على الفنون األوروب ّية « بيكاسو نموذ ً

[-[2الروكوكو طراز ظهرت بوادره في القرن الثامن عشر في أواخر حكم الملك لويس الرابع عشر ،ويرجع الفضل في
هذا التغيير إلى األسلوب المبتكر الذي ابتدعه المص ّور «داتو» في أعماله التي تعتبر بمثابة تح ّول كبير في أـسلوب الف ّن
خاصة ،واختفى من فرنسا بعد قيام الثورة
إلى وجهته الجديدة ،ولقد استم ّر هذا الطراز مزدهرا ً في ألمانيا وفرنسا بصفة
ّ
الصناعيّة ،سنة 1789م ،ولفظة روكوكو مستمدّة من كلمة الصدفة ( )Rocailleغير المنتظمة الشكل ذات الخطوط
أشكاال معماريّة أو صدفيّة حيث كانت منفصلة في هذا الشكل ،راجع :علم ،نعمت إسماعيل ،فنون
ً
المنحنية ،وتعني
الغرب في العصور الوسطى والنهضة والباروك ،الطبعة الرابعة ،دار المعارف ،القاهرة1976 ،م ،ص.199
[ -[3علم ،نعمت إسماعيل ،فنون الغرب في العصور الوسطى ،ص.199

ـ أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المص ّورين المستشرقين ،ص.59

[ -[4أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المص ّورين المستشرقين ،ص.59

176
عند احتلل فرنسا ملرص عام 1798م ،واستم ّر حتّى نهاية الحرب العامل ّية األوىل[،[1
وخلل هذه الفتة كان الرشق مرك ًزا ألحداث مه ّمة بدأت بالحملة الفرنس ّية ملرص،
وانتهت باحتلل إنجلتا ملرص عام 1882م ،ويف الوقت نفسه كان الشامل األفريقي
تحت السيطرة العسكريّة الفرنس ّية إىل أن احتلّت فرنسا الجزائر عام 1830م[.[2
خلل هذا النزاع بي إنجلتا وفرنسا كان الف ّنانون الفرنس ّيون يلحقون بالجيش أو
املتوسط وإيران،
البعثات العلم ّية والدبلوماس ّية املرسلة إىل حوض البحر األبيض
ّ
إذ كانت فرنسا تتطلّع إىل منع بريطانيا من توسيع نفوذها غرب أفغانستان ،ويف
الجانب اآلخر ركّزت إنجلتا بشكل أسايس عىل مرص (لحامية مصالحها يف الهند)،
وفلسطي ألسباب دين ّية ،وكانت فرنسا تعهد إىل إرسال الف ّناني إىل منطقة الرشق
لتصوير االنتصارات الفرنسيّة[.[3
ولهذا اندفعت مدرسة التصوير الكلسيك ّية الحديثة[ [4املولعة بتصوير البطوالت،

[-[1خليل ،مصطفى مح ّمد إبراهيم ،فنون الشرق وتأثيرها على ف ّن التصوير الغربي المعاصر ،ص.83

ـ خليل ،مصطفى مح ّمد إبراهيم ،أثر الف ّنانين األجانب في مصر على التصوير المصري الحديث ،ص.11

ـ انظر كذلك :أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المصريين المستشرقين ،ص.41

[-[2خليل ،مصطفى مح ّمد إبراهيم ،فنون الشرق وتأثيرها على ف ّن التصوير ،ص.83

ـ خليل ،مصطفى مح ّمد إبراهيم ،أثر الف ّنانين األجانب في مصر على التصوير المصري الحديث ،ص.81

ـ أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المصريين المستشرقين ،ص.41

[-[3خليل ،مصطف مح ّمد إبراهيم ،فنون الشرق وتأثيرها على ف ّن التصوير الغربي المعاصر ،ص.84

ـ خليل ،مصطفى مح ّمد إبراهيم ،أثر الف ّنانين األجانب في مصر على التصوير المصري الحديث ،ص.12

ـ أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المصريين المستشرقين ،ص.41

[-[4الكلسيك ّية الحديثة (الجديدة) -:كانت المدرسة الكلسيك ّية بمثابة تح ّول طبيعي إلى الفنون القديمة تخضع لعمل
الف ّن ،تقاليده مستمدّة من األدب والجمال والمثل الجماليّة لحضارة اليونان والرومان ،ونرى في الف ّن اليوناني المثل
األعلى للجمال ،وتخدم القواعد الف ّنية التي التزمها الف ّنان اليوناني وحده ،وهي استجابة للعالم األثري وينكلمان (Win-
حطام مدينة بومبي ،ودعا إلى العودة إلى الفنون الكلسيك ّية
 )kelManالذي اكتشف الحضارة الرومان ّية 1748م بين ُ
كضرورة ومطلب جوهري لحياة أوروبا ،فل ّبى دعوته الف ّنان أنطوان رفائيل منجيز (1779-1725م) (Antion )Ra-
حات اإليطالي أنطونيو كانوفا (1822-1750م) ،والمص ّور اإليطالي يوسيني
 ،phael Mengsكما استجاب لدعوته الن ّ
باتوفي (1787-1751م) ،كما حمل لواءها المص ّور جوزيف هاري فيان (مص ّور فرنسي 1809 -1716م) وتبعه
المص ّور لويس دافيد في هذا المضمار عندما عاد إلى موطنه بباريس ،وأصبح رائدا ً من رواد النيوكلسيك ّية في فرنسا،
على أ ّن االهتمام بالفنون الكلسيك ّية كان قد بدأ يظهر في فرنسا منذ عصر لويس الخامس عشر عام 1774م ،بعد أن
أشرفت زوجة الملك لويس السادس عشر ماري أنطوانيت على شؤون الف ّن بفرنسا ،راجع-:نظمي ،مح ّمد عزيز ،القيم
الجماليّة ،ص.76
ـ للستزادة راجع أحمد سيد ،ربيع ،التصاوير والمنحوتات بقصر األميرة شيوكار بالمطريّة (دراسة ف ّنية) ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،كلّية اآلداب ،جامعة حلوان2011 ،م ،ص.299-294
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والتي كانت تع ّد الرشق ساحة فن ّية للمزخرفي؛ لتخليد موضوعات البطوالت يف
الرشق بعد الحملة الفرنس ّية .وبعد الحملة الفرنس ّية ومل ّا عاد الفرنس ّيون إىل بلدهم
مل ينسوا غرامهم بالقاهرة ،والتي شاهدوا فيها بدائع تشبه ما قرأوه يف ألف ليلة وليلة،
ث ّم عاشوا كزعيمهم نابليون أرسى لذلك الحلم وتلك الذكريات التي جمعت ما بي
الحقيقة والخيال[.[1
وقد كان نرش كتاب فيفان دينون ( )Vivan Denonاملز ّود بصور محفورة ،وكذلك
مام أعان
كتاب (وصف مرص) بلوحاته الفريدة الرائعة عن مرص الفرعون ّية والحديثةّ ،
أنطوان جريو مبا ّدة غزيرة لتصوير لوحة معركة أيب قري عام 1806م ،واستطاع التبشري
بالرومانس ّية يف إطار تكوين ف ّني محدث ،وقد احتوت هذه التصويرة عىل مختلف
عنارص التصوير االسترشاقي من ثراء لوين ،وأزياء متن ّوعة[.[2
وتبعه آن لوي جريويه بعد ذلك بعدة سنوات ليق ّدم لوحة (ثورة القاهرة) التي
احتوت عىل العنارص نفسها أيضاً ،وقد أطلق املؤ ّرخون عىل هذين التكويني بداية
التصوير االسترشاقي الفرنيس[.[3
وقد كانت سياسة الحكومة الفرنس ّية ترمي إىل تشجيع التصوير االسترشاقي ،فقد
دأبت عىل أن تختار من الصور املعروضة يف الصالون صو ًرا من الرشق لتعرضها
يف املتاحف القوم ّية ،كام كانت تكلّف املص ّورين بإعداد هذا اللون من التصوير
لتخليد انتصاراتها العسكريّة ،وكذلك أقامت املعارض الدول ّية يف عام 1867م وعام
مام ساعد عىل الحفاظ عىل االهتامم بالرشق[.[4
1889م ،وكان هذا ّ
شكل مختلفًا ممث ًّل يف
ً
أ ّما عند املص ّورين اإلنجليز ،فقد اتخذ االسترشاق
ريا عن عوامل الخيال واألسطورة ،وقد كان
الواقع ّية ،يف حي ات ّخذ عند الفرنسيي تعب ً
هذا املوقف هو الصدى الطبيعي لهزائم الفرنسيي يف الرشق منذ الحروب الصليبي ّبة
وحتّى الحملة الفرنس ّية[.[5
[ -[1خليل ،مصطفى مح ّمد إبراهيم ،فنون الشرق وتأثيرها على ف ّن التصوير الغربي المعاصر ،ص.84

[ -[2م.ن ،ص.12

[ -[3م.ن ،ص.86

[ -[4م.ن ،ص.86

[ -[5م.ن ،ص.86
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كل دول
وقد جاء افتتاح قناة السويس كحدث سيايس مه ّم حرضه املدعوون من ّ

احتفاال
ً
العامل ،وأقيمت لهم القصور ذات الطابع األورويب ،وامت ّدت لهم الوالئم

بهذا الحدث الجلل ،وكان لهذا االفتتاح أثر كبري يف جذب أنظار العامل إىل الرشق
والتكيز عىل مرص ،إذ أرسلت أوروبا الف ّناني لتغطية األحداث باللوحات املص ّورة،

وقد ق ّرب افتتاح قناة السويس املسافة بي الرشق والغرب ،فزاد عدد املهت ّمي بحقائق
الحياة اليوم ّية يف الرشق ،كام زاد عدد الس ّياح القادمي إىل الرشق[.[1
تفاعل شدي ًدا بي
ً
وتبدو أه ّمية الدوافع السياسيّة يف االسترشاق يف أنّه شكّل
هذين املجتمعي من خلل حدثي عسكريي مه ّمي ،وظّفهام االسترشاق لخدمة
أهدافه التوسع ّية األوروب ّية يف الرشق العريب ،وهام:
أ .الحروب الصليب ّية :التي استمرت قرني من الزمان ،اندمج خللها املجتمع
الرشقي والغريب وتأث ّرت أوروبا مبعامل الحضارة العربيّة وفنونها[...[2
ب .الحملة الفرنس ّية :التي كانت عىل الرشق العريب ،وكانت ذات تأثري بالغ
يف تفاعل حركة االسترشاق الف ّني يف مرص بصورة فعالة ،إذ تأث ّر بها الف ّن األورويب

وأمثرت ظهور مدرسة االسترشاق األورينتالزم ( )Orientalismوالتي تعني ف ّن تصوير
املسترشقي[.[3
 .2الدوافع الدين ّية

[[[

تكمن أهم ّية الدافع الديني يف االسترشاق بصفة عا ّمة يف أنّه قد مثّل ،ومنذ
ّ
املحك الرئيس التصال الغرب بالرشق خلل العصور الوسطى ،وقد
فتة مبكّرة،
يكون مر ّد هذا االتصال راج ًعا مليلد الديانة املسيحيّة يف فلسطي ،وانتشارها بفعل
ريا من املؤث ّرات
اإلمرباطوريّة البيزنطيّة املمت ّدة رشقًا وغربًا؛ إذ حمل هذا االنتشار كث ً
[ -[1خليل ،مصطفى مح ّمد إبراهيم ،فنون الشرق وتأثيرها على ف ّن التصوير الغربي المعاصر ،ص.86

[ -[2م.ن ،ص.86

ـ م.ن ،ص.13-12

[ -[3أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المص ّورين المستشرقين ،ص.41

[ -[4م.ن ،ص.41
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الثقاف ّية والف ّن ّية الرشق ّية ألوروبا ،تلك التي ظهرت يف الفنون التطبيق ّية واملخطوطات

الرشق ّية املسيح ّية املتأث ّرة بالف ّن الساساين والسوري واملرصي القديم ،ويقول
دالتون ( )Daltonيف هذا الصدد :إ ّن الفتة ما بي نشأة الف ّن القبطي الكنيس ،وظهور
أي
أي ما بي القرن الرابع والقرن السابع امليلديّي ،كانت فتة استرشاقّ ،
اإلسلمّ ،
تأث ّر الف ّن باألسلوب والطرز الرشق ّية[.[1

وتتمثّل مظاهر تأثري حركة االسترشاق الديني وتأثريها عىل االسترشاق الف ّني يف:
أ ّدت حركة االسترشاق الديني املتمثّلة يف نشاط الرهبان والدعوة للتبشري يف
الرشق عىل امتداد الفتة التي تلت الحروب الصليب ّية ،إىل انتقال املخطوطات
جاج املسيح ّيي يف الرشق
املسيح ّية وفنونها إىل أوروبا ،كام ساهمت حركة الح ّ
عىل التبادل الجاري للتحف التطبيق ّية.
طلب مراكز االسترشاق الديني من خلل كرايس اللغات الرشقيّة التي أنشاتها
الكنيسة االهتامم بتغذية هذه املراكز ،من حيث تشجيع رشاء املخطوطات الرشقيّة،
مهام لف ّناين
حالة ،إذ ُعدت مرج ًعا ًّ
وإعداد الدراسات عن فنون الرشق وأسفار الر ّ
أوروبا.
اهت ّم املص ّورون املسترشقون األوروبيّون يف القرن التاسع عرش امليلدى بدراسة
حا عىل سبيل املثال يف تجوال
املخطوطات الرشقيّة ورشائها ،وقد بدا ذلك واض ً
املص ّور الفرنيس بريس دافن يف بلد الشام وفلسطي قبل زيارته ملرص.
 .3الدوافع العلم ّية
يتمثّل يف رغبة املسترشقي يف االطّلع عىل ثقافات األمم الرشقيّة ودراستها
مبنهج علمي يتّسم باألمانة ،والحقيقة واملوضوعيّة املتح ّررة من األهواء السياسيّة
والتعصبات القوم ّية والدين ّية ،وقد يتناول هذا املنهج ما ّدة علم ّية أو دين ّية أو تاريخ ّية
ّ
[-[1أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المص ّورين المستشرقين ،ص.41

ـ خليل ،مصطفى مح ّمد إبراهيم ،فنون الشرق وتأثيرها على ف ّن التصوير العربي المعاصر ،ص.78

ـ خليل ،مصطفى مح ّمد إبراهيم ،أثر الف ّنانين األجانب في مصر على التصوير المصري الحديث ،ص.14
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تختص بالفنون واآلداب وغريها من معامل الحضارة[ ،[1واملنهج العلمي مل يبتدعه
ّ

املسترشقون ابتدا ًعا ،بل هو منهج أشاعه يف الغرب املفكّرون من أمثال مونتي
( )Montenوغريه[.[2
يخص الرشق العريب،
وال ترتبط نشأة هذا الدافع ببداية تاريخ االسترشاق الذي
ّ

فبالرغم من أ ّن تلك املحاوالت االسترشاق ّية املبكّرة التي يرجع الكثري من الباحثي

إال أ ّن هذه املحاوالت ال يبدو فيها املنهج أو الغاية
نسبتها إىل فتة الحروب الصليب ّيةّ ،
العلميّة للسترشاق باستثناء تطلّعات فتة النهضة األوروبيّة التي انتهجت املوضوعيّة

يف نقل املعارف األغريقيّة ومعامل الحضارة اإلسلميّة؛ إذ نشطت مراكز التجمة
باالعتامد عىل املصادر العرب ّية يف تحقيقها العلمي .وإذا كان املنهج العلمي قد
وضع أصوله يف أوروبا فرنسيس بيكون ( )F. Baconفيام بعد 1626م ،إالّ أ ّن تطبيقه
عىل االسترشاق مل يُنفّذ إال خلل الدراسة األكادمييّة له يف القرن املايض بفعل دوافع
االسترشاق ،التي واكبت النهضة العلميّة األوروبيّة ،ووظّفته لألبعاد االستعامريّة[.[3

فضل عن أ ّن تأخّر هذا الدافع العلمي يرجع يف املقام األ ّول ملوقف الكنيسة
ً
تجاه الرشق ،إذ وظّفت االسترشاق لدافعها الديني ،وكان من أه ّم ذلك معاقبة كل
التعصب تجاه الرشق أو امليل واإلعجاب به ،فأقامت «محاكم
من تج ّرد من نظرة
ّ
التفتيش» ( ،)Inquistionونفّذت نظام الطّرد من جامعات الكنيسة ،وعاقبت كلً من
دانتي ( ،)Dantyوروجر بيكون ( )R. Biconاللذين تأث ّرا بالثقافة العرب ّية اإلسلم ّية[.[4

تجىل أثر الدافع العلمي عىل من ّو االسترشاق الف ّني يف املراحل التي نشط
َّ
وقد
فيها البحث العلمي ،واالحتكاك بثقافة وعلوم الرشق؛ وذلك يف مرحلتي األوىل متثّل
ولكل من
ّ
عرص النهضة األوروبيّة ،والثانية متثّل املدنيّة األوروبيّة يف القرن التاسع عرش،
[ -[1أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المص ّورين المستشرقين ،ص.39

[ -[2م.ن ،ص.40

[ -[3م.ن ،ص.42

[ -[4العقيقي ،نجيب ،المستشرقون ،ج ،3ص.590
ـ أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المص ّورين المستشرقين ،ص.42
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هاتي املرحلتي ظروفها التي شكّلت هذا االحتكاك ومدى تأثريه عىل الناحية الف ّنية[.[1
 .4الدوافع التجار ّية

[[2

يقول العقيقي «لقد دخلوا ميدان االسترشاق من باب البحث عن الرزق عندما

ضاقت بهم ُسبل العيش املاديّة ،أو لجأوا إليه عندما عجزت بهم إمكاناتهم الفكريّة
عن الوصول إىل مستوى العلامء يف العلوم األخرى ،أو دخله تخلّصاً من مسؤول ّياتهم
الدين ّية املبارشة يف مجتمعاتهم املسيح ّية[.»[3

جعت ظروف القرن التاسع عرش األوروبيّة استمرار الدافع التجاري من
ولقد ش ّ
ميدان االسترشاق ،ومن أه ّمها تشجيع الحكّام ودوائر االسترشاق األوروبيّة عىل
رشاء التحف واملخطوطات الرشق ّية ،ويتّضح هنا مدى االرتباط بي الدافع التجاري
جع توثيق أعامل املص ّورين املسترشقي داخل
والدافع السيايس ،والذي ّ
ظل يش ّ
املجتمع األورويب[.[4

ظل هذه السياسة نجد من اهت ّموا بهذا الدافع ،فالجدير بالذكر أ ّن هؤالء
ويف ّ
املسترشقي بدؤوا يغريون عىل املخطوطات العرب ّية يف البلد اإلسلم ّية فيشتونها
من الجهلة ،أو يرسقونها من املكتبات العا ّمة ،وينقلونها إىل بلدهم ومكتباتهم ،ما

أ ّدى إىل انتقال أعداد هائلة ونادرة من املخطوطات إىل مكتبات أوروبا ،وقد بلغت
هذه املخطوطات يف أوائل القرن التاسع عرش امليلدي مائتي وخمسي ألف مجلد،
ومازال العدد يتزايد حتّى اآلن[.[5
ظل االمتيازات األجنب ّية يف مرص خلل القرن املايض،
وعىل سبيل املثال ويف ّ

[ -[1أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المص ّورين المستشرقين ،ص.42

[ -[2م.ن ،ص.42

[-[3العقيقي ،نجيب ،المستشرقون ،ج ،3ص.604
ـ أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المص ّورين المستشرقين ،ص.43

[-[4أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المص ّورين المستشرقين ،ص.46

ـ خليل ،مصطفى مح ّمد إبراهيم ،فنون الشرق وتأثيرها على ف ّن التصوير الغربي ،ص.90

ـ خليل ،مصطفى مح ّمد إبراهيم ،أثر الف ّنانين األجانب في مصر على التصوير المصري الحديث ،ص.17-16

[ -[5العقيقي ،نجيب ،المستشرقون ،ج ،3ص.612

182
فقد وفّق شامبليون إىل رشاء مجموعة من اآلثار املرصيّة التي عرضها للبيع القنصل
اإلنجليزي مبعهد هرني سولت ( )H. Soltوت ّم نقلها إىل باريس وعرضها مبتحف
اللوفر ديسمرب [.1827[1

انعكاس الطابع الف ّني الرشقي عىل املجتمع األورويب
تجىل اتصال املجتمع األورويب بالرشق يف صور عديدة منها الرحلت،
ّ
محصلة الثقافة االسترشاقيّة عىل
والبعثات ،املعاملت التجاريّة ،كذلك ما خلّفته
ّ
اختلف اتجاهاتها؛ بأن تأث ّرت الحياة داخل املجتمع األورويب بالطابع الرشقي ،وقد
يرست الدوافع السياس ّية االستعامريّة هذا االتصال ،وكذا توفري الحكومات لسهولة
ّ

كل ذلك من العوامل التي أ ّدت إىل دفع عجلة االسترشاق
انتقال هؤالء إىل الرشقّ .
مبؤث ّراته الف ّنيّة ،والتي ذابت روحها الرشقيّة اإلسلميّة يف تيّارات هذا املجتمع،
وتجلّت هذه املظاهر يف[:[2

أ .املالمح املعامريّة األوروب ّية ذات الطابع الرشقي :ظهرت يف باريس واجهات
منازل ومبان معامريّة جمعت يف شكلها العنارص الزخرف ّية املرصيّة يف شارع
القاهرة الذي افتتح يف باريس 1799م ،كام ظهرت يف أحد ميادينها نافورة بها نحت
رشا جناحيه ،كام انتصبت املسلّة املرصيّة يف وسط ميدان الكونكورد
رسا نا ً
ميثّل ن ً
بباريس[ ،[3وهذه املسلّة هي إحدى املسلّتي اللتي أعطاهام مح ّمد عيل للفرنسيي

عام 1826م يف إطار صداقته لهم ،وقد كلّفت نقل املسلّة الواحدة إىل باريس مليونًا
وثلثة وخمسي ألف فرنك ذهبًا[ .[4ويبدو ذلك الطابع الف ّني الرشقي أيضً ا يف مذبح

محلة
ّ
كاتدارئ ّية وستمنستايب ( )westminsterabyوالذي ز ّود بقطع من القرميد
بزخارف عرب ّية من عمل ف ّنان إيطايل[.[5
[ -[1أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المص ّورين المستشرقين ،ص.46

[ -[2م.ن ،ص 135بتصرف يسير.

[ -[3عكاشة ،ثروت مصر في عيون الغرباء ،ص.204 -158

ـ أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المص ّورين المستشرقين ،ص.135

[ -[4أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المص ّورين المستشرقين ،ص.135

[ -[5أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المص ّورين المستشرقين ،ص.135
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ب .التحف التطبيق ّية :كان لتدفّق التحف التطبيق ّية الرشق ّية عىل أسواق الغرب

بفعل التجارة ،أو ما ينهب يف أثناء التنقيب عن اآلثار الرشقيّة ،وكذلك ما استوىل

جار العاديات ،أن أصبحت التحف التطبيق ّية اإلسلم ّية يف متناول األوروب ّيي،
عليها ت ّ
وأث ّرت عىل مظاهر حياتهم ،وكانت مصد ًرا إلبداعات الف ّناني من هواتها ،وتنعكس

تلك امللمح منذ مطلع اإلمرباطوريّة الفرنس ّية يف الرشق ،إذ بدأ التأثري الف ّني الرشقي
يف أزياء النساء يف فرنسا ،كام علّقت عىل جدران دورهم خناجر عربيّة ،وأسلحة

جاد
وسيوف مطل ّية بالفضّ ة ،وأقمشة الدمسقي املط ّرزة بآيات الذكر الحكيم ،وكذا الس ّ
الفاريس والتيك واألكلمة املرصيّة ،والقفاطي والستات[.[1
كام ظهر أيضً ا يف األثاث الفرنيس يف الفتة من (1850-1800م) األسلوب

اإلمرباطوري[ ،[2واستم ّر ذلك األثر يف إنجلتا حتّى أنتجت قطع من قامش القطيفة
املتأثرة بالزخارف العرب ّية اإلسلم ّية سنة 1884م[.[3
 .3ف ّن التصوير

قبوال
نظ ًرا ملكانة التصوير االسترشاقي ،وانتشاره يف املجتمع األورويب ،فقد لقي ً

لدى طبقاته كافّة ،والعا ّمة من الجمهور ،وقد عكس ذلك االهتامم بالطابع الرشقي
وتجىل االهتامم باللوحات االسترشاق ّية مبا عكسته من واقع ّية املوضوع[،[4
ّ
وفنونه،
[ -[1عكاشة ،ثروت ،مصر في عيون الغرباء ،ص ،411مصرف.
ـ أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المص ّورين المستشرقين ،ص.135

[-[2األسلوب اإلمبراطوري :ظهر في فرنسا في عهد نابليون بونابرت سنة 1804م واستم ّر نحو  30سنة أي حتّى عصر
الملك لويس فيليب ،وكانت فنون اليونان وروما القديمة هي الملهمة لهذا الف ّن اإلمبراطوري الجديد ،وقد انتشر هذا
الطراز الف ّني إلى البلدان األوروب ّية كافّة ،ووصل هذا الطراز إلى إسطنبول في عهد السلطان محمود الثاني نتيجة قدوم
بعض المعماريين (المهندسين) األوروبيين إلى تركيّا ،وكذلك إحضار لوحات ف ّنيّة وقطع ف ّنيّة إلى إسطنبول .وطبق
الف ّنانون األتراك هذا األسلوب الجديد فى بعض العمائر والتحف التطبيقيّة ،ولك ّن األسلوب اإلمبراطوري التركي جاء
مختلفاً بعض الشيء عن مثيله األوروبي ،إذ اكتسب في ترك ّيا بعض الخصائص التي تتناسب مع البيئة والذوق التركيين،
وكذلك التقاليد الف ّن ّية المتوارثة ،ولهذا جاءت عمائر هذا األسلوب مختلفة عن عمائره في فرنسا وألمانيا وروسيا؛ ففي
حين نجد زخارف هذا األسلوب في أوروبا يغلب عليها األشكال اآلدمية والحيوانيّة ،نجد أ ّن الف ّنان التركي استعاض
عن تلك األشكال بالعناصر النباتيّة الزخرفيّة كالزهور والورود وثمار الفاكهة؛ وذلك أل ّن األشكال اآلدميّة والحيوانيّة
ال ت ّتفق مع التقاليد الترك ّية؛ عبد الحافظ ،عبد الله عط ّية ،دراسات فى الف ّن التركي ،مكتبة النهضة المصريّة ،القاهرة،
2007م ،ص.315

[ -[3أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المص ّورين المستشرقين ،ص.137
[ -[4عكاشة ،ثروت ،مصر في عيون الغرباء ،ص.440 ،424

ـ أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المص ّورين المستشرقين ،ص.137
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وقد سارع األثرياء منهم باقتناء هذه اللوحات ،بل وامت ّد اإلعجاب إىل امللكة فيكتوريا

التي اهت ّمت برؤية أعامل املص ّور دافيد روبرتس ( ،)Dvid Robertsووصلت شهرته
لدرجة أن أهدى مؤلّفًا من أعامله الف ّنيّة إىل ملك فرنسا لويس فيليب (،)L. Fillepكام
اقتنى مؤلّفاته أسقفا «كانتيري» و «يورك»[.[1

كام تبلغ مكانة املص ّورين املسترشقي ح ّد االهتامم إذ اصطحبت اإلمرباطورة

أوجيني ( )ogeniاملص ّور املسترشق نرسيس برشري ( )N. Bercheirضمن حاشيتها
يف زيارتها ملرص عام 1869م ملكانته الف ّنيّة وارتباطه الوثيق مبرص[.[2

حالة التي دفعت بهم املجتمعات األوروبيّة طوال القرن املايض ،فقد
أ ّما قافلة الر ّ

كانت أعامل التصوير االسترشاقي ضمن اهتامماتهم ،إذ تض ّمنت مؤلفاتهم الكثري من
اللوحات املرسومة أو املحفورة ،والتي كان يعهد بها إىل املص ّورين املسترشقي
املتحقّقي يف الرشق ،أو من ذوي الخربة يف ذلك م ّمن اصطحبوهم معهم يف
رحلتهم إىل الرشق[.[3
وتتجىل مظاهر االهتامم بف ّن املسترشقي يف «صالون باريس» ويف «األكادمي ّية
ّ
امللك ّية» بلندن ،كام نجد امللمح االسترشاق ّية الف ّن ّية نحو مرص تبدو يف مرشوع
حول»قصة يوسف مبرص» وقد نفّذ هذا
تصوير جداري ،يدور موضوعه الديني
ّ

املرشوع بطريقة الفريسكو ( )Frescoعىل حوائط دار السفارة األملانيّة بروما سنة
1816م ،وقام بإنجازه أربعة من املص ّورين األملان ،ثم نقل بعد ذلك إىل املتحف
الوطني بربلي[.[4

[ -[1عكاشة ،ثروت ،مصر في عيون الغرباء ،ص.440 ،424
ـ أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المص ّورين المستشرقين ،ص.137
[-[2عكاشة ،ثروت ،مصر في عيون الغرباء ،ص.440 ،424

ـ أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المص ّورين المستشرقين ،ص.137

[ -[3أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المص ّورين المستشرقين ،ص.137

[ -[4أحمد ،أحمد إبراهيم ،أثر البيئة المصريّة على المص ّورين المستشرقين ،ص.138
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اخلامتة
 االسترشاق واملسترشقون صنوف شتّى ،منهم مسترشقون مجحفون أساؤواللحضارة اإلسلم ّية بقصد وعمد ،يأيت عىل رأسهم املسترشق اليهودي جولدتسيهر،
وعىل النقيض فهناك مسترشقون أنصفوا الحضارة اإلسلم ّية ،فكانوا مبثابة «وشهد
سامه «حضارة
شاهد من أهلها» منهم املسترشق جوستاف لوبون الذي ألّف مؤلّفًا ّ
كل الحضارات وعلّمت العامل
العرب» تناول فيه الحضارة العرب ّية ،وكيف أنّها فاقت ّ

يف شتّى مناحي الحياة؛ ومن املنصفي أيضً ا «زيغريد هونكه» صاحبة مؤلف «شمس
ٍ
ٍ
شديد الحضارة العرب ّية يف شتّى
بإنصاف
العرب تسطع عىل الغرب» ،تناولت فيه
مناحي الحياة.

جل ضمن الطابع غري السلبي لحركة املسترشقي تجاه بلد الرشق
وميكن أن يس ّ
اإلسلمي ،انبهار طبقة كبرية من العلامء والف ّنانيي األوروبيي بأخلق وثقافة وطبائع

وتقاليد وعادات املجتمعات يف املرشق اإلسلمي ،وأرضه الزاخرة بالرثوات الطبيع ّية
والبرشيّة .وكذا املوروث الحضاري والثقايف للمرشق اإلسلمي من عامئر وفنون
ومختلف الطبائع؛ والتمدين يف شتّى مناحي الحياة ،والتي بهرت جموع الغرب ّيي،

ما غرس يف نفوسهم اللهفة إىل الرشق العريب وسحره وجامله ،وما سمعه الكثريون
كل ذلك كان داف ًعا للهفتهم لإلتيان ملعاينة الرشق ورؤيته
منهم يف الروايات األدب ّيةّ ،
رؤيا العي.

ويف الجانب اآلخر للمشهد والصورة يجب أن ال يغيب عن األذهان الخلف ّيات
التي يستند إليها الغريب يف دراسته للرشق ،ونقل ثقافته وحضارته وفنونه إىل أنحاء
بكل مق ّوماتها،
البلد األوروب ّية ،والتي غال ًبا ما ترتبط بروح السيطرة عىل اآلخر ّ
والسعي الدائم لتكون مق ّدرات األمم والشعوب تابعة لهم عىل املستوى االقتصادي
والسيايس...
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