
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

6472 
 

 بررسی علل تاثیر هنرهای اسالمی بر هنر غرب
 

 علیرضا کشاورزی نیا

 کارشناس ارشد تاریخ , دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر،ایران

a.r.keshavarzinya@gmail.com 

 

 چکیده

های مفتوحه هنر اسالمی اگرچه در آغاز ماهیت ترکیبی داشت و از دستاوردهای هنری و صنعتی سرزمین

عمل آورده بود، اما این بهره مندی ها را هم سو و هم جهت با محتوای دین و آیین جدید شکل اقتباساتی به 

داد. در همین راستا انواع هنرهای تجسمی و غیر تجسمی در قالبی جدید به رشد و شکوفایی قابل تحسینی 

و هنرمندان دست یافت تا جایی که دستاوردهای عالی هنر اسالمی در اشکال گوناگون مورد توجه مردم 

غیرمسلمان قرار گرفت و از مسیرهایی همچون اندلس و سیسیل در غرب نفوذ کرد. سؤال اصلی این است که 

دستاوردهای هنری  نفوذ و تأثیر هنر اسالمی در غرب تا چه اندازه ای بوده است؟ این تأثیرپذیری در قالب کدام

و اینکه به لحاظ شرایط تاریخی در قلمروی ل محسوس و قابل ذکری اتفاق افتاده است؟ مسلمانان به شک

 اند؟ها بودهی این انتقال کدام راههای عمدهمسلمانان و غرب، راه
 

های فراوان هنر اسالمی در آثار هنری غرب های غرب از یک سو، نشانهوجود آثار گرانبهای هنر اسالمی درموزه

ی تأثیر پذیری غرب از هنر متکامل و رشد های اسالمی برخی اصطالحات هنری نشان دهندهو حتی ریشه

 .ی اسالمی استیافته
 

های نویسندگان مسلمان و ست با نگاهی توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از نوشتها این مقاله بر آن

های انتقال آن بپردازد و همچنین به تأثیرات پژوهشگران غربی به بررسی و تبیین ابعاد این تأثیرپذیری و راه

 .بل هنرهای اسالمی و غربی و نقاط اصلی تأثیرگذار اشاره نمایدمتقا
 

 اسالم، هنر اسالمی، غرب، هنرغرب ها:کلیدواژه
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 مقدمه

های گوناگونی صورت گرفت، موجبات تحسین و حیرت اعتالی هنر اسالمی و رویارویی غربیان با دستاوردهای آن که با انگیزه

از بلوغ هنری قرار داشتند، فراهم نمود. در نتیجه انتقال هنرهای اسالمی از مسیرهای تری اروپاییان را که در سطح پایین

های متفاوت و در مقاطع گوناگون به غرب منتقل شد. این شناخته شده ای به غرب اتفاق افتاد. هنرهای اسالمی به صورت

های مختلف کمتری جریان داشت. شناخت جنبههایی به شکلی گسترده و فراگیر و در زمانهایی نیز با شدت تأثیرات در دوره

 .رسداین روند انتقال، بسیار با اهمیت است و در مورد این موضوع، ارائه نظراتی واحد و یکسان مشکل به نظر می
 

 در این مقاله، ابتدا نگاهی کوتاه به ماهیت هنر اسالمی خواهیم داشت. سپس مسیرهای انتقال این هنر به غرب را بررسی نموده

 .های تأثیرگذاری و کمیت و کیفیت آن خواهیم پرداختو در پایان به تحلیل و بررسی شیوه
 

 

 ماهیت هنر اسالمی -1

ی برای ارائه تصویری صحیح از ماهیت هنر اسالمی بهتر است در ابتدا تعریف پذیرفته شده خود از هنر را مطرح نماییم تا زاویه

و تمدن اسالمی روشن گردد. برخی هنر را علم و معرفت، دانش، فضل، کمال و ...  ی فرهنگنگاه ما به این مقوله در عرصه

دانسته و فعالیت هنری را فعالیتی مبتنی بر نیروی تخیل و تجسم برای بیان حاالت درونی یا تأثیرگذاری بر روی دیگران 

 (، ذیل مدخل هنر5831اند )دهخدا،تعریف نموده
 

به دو دستة هنرهای محسوس مانند مجسمه سازی، نقاشی، سفالگری، نمایش و ... و  اغلب پژوهشگران، هنرهای زیبا را

های کنند. در مجموع باید عنوان کرد که در فعالیتهنرهای غیر محسوس و معنوی مانند شعر و موسیقی و ... تقسیم می

ها مورد نظر هنرمندان است. فعالیت باشد و انبساط خاطر حاصل از پرداختن به اینگونهی مادی مورد نظر نمیهنری، فایده

باشند و در ها، برخی از صنایعی را که در جهت تأمین مادیّات مورد توجه میالبته در این مقاله، عالوه بر این گونه فعالیت

 .ایمرود نیز مورد نظر قرار دادههمین حال ذوق و نبوغ هنری در پرداختن آنها به کار می
 

ه چه روندی را بعد از ظهور اسالم پشت سر گذاشت؟ هنر اسالمی از چه منابعی تأثیر پذیرفت؟ و اما هنر در معانی ذکر شد

هایی مانند های هنری در شبه جزیره عربستان در چه سطحی از رشد و بالندگی بودند؟ پاسخ به این سؤاالت و پرسشاندیشه

های فراوانی به این سواالت داده شده و موضوع بحث این سازد. اگرچه پاسخآن ماهیت هنر اسالمی را تا اندازه ای روشن می

 .باشد با وجود این توضیح مختصری در این مورد ارائه خواهیم دادمقاله نیز نمی
 

نکته ای که در مورد اصالت هنر اسالمی همواره مورد نظر بوده است این است که آیا فرهنگ اسالمی در برخورد با سایر 

ده بوده است یا خود نیز با فراهم نمودن بستر الزم، سرعت و جهت تازه ای به آن بخشیده است ها صرفاً یک پذیرنفرهنگ

اند با توجه به معیارهای خونی و روانشناسی و به دور از نگاهی (. البته برخی از محققان کوشیده02و  51: 5831)مطهری، 

ها را به دور از نگاهی نژادی به اعراب، رشدو بلوغ فکری آن علمی در مورد اعراب قبل از اسالم حکم صادر کنند در حالیکه باید

مورد نظر قرار داد. اعراب قبل از ظهور اسالم یکدست نبوده اند و با توجه به شرایط اقتصادی و جغرافیایی دارای درجات 

 (011: 5831اند )جوادعلی، های هنری و اجتماعی بودهمختلفی از اندیشه
 

ها بیشتر در جهت رفع نیازهای حیاتی خود گام برمی داشتند و ورد اعراب قبل از اسالم اینست که آنی حائز اهمیت در منکته

ترین مبانی فکری الزم برای یک زندگی متمدنانه بودند و اعراب بدوی و حضری هر کدام با به همین جهت تنها واجد سطحی

ل دورانت نیز به این موضوع اشاره دارد که جامعه ای که توجه به رشد سطح زندگی خود خصوصیاتی به خود گرفته بودند. وی
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تواند سد بین دنیای متمدن و بربریت را بشکند و به هنرهای عالی به عنوان شاخصی از زندگی درگیر تأمین خوراک باشد نمی

 (4: 5813متمدنانه بپردازد )دورانت، 
 

دهد که تحت ی ظهور اسالم نشان میحجاز به عنوان منطقهی عربستان و به ویژه نگاهی گذرا به عناصر فرهنگی شبه جزیره

رفته است. ی قبلی بر زندگی اعراب )بدوی(، شعر عرب، بارزترین جنبه از بلوغ و نبوغ آنها به شمار میتأثیر عوامل اشاره شده

جایگاه ویژه ای داشتند و  ها تنها در فصاحت زبان تجلی یافته است. شاعران عرب در میان اعرابرسد طبع هنری آنبه نظر می

کند و سنجیدند. در اصل شعر عرب از مسائل عادی زندگی و لوازم صحرا نشینی صحبت میبدویان هوشمندی را به شعر می

ی تمام نمای توان آیینه(. شعراعراب را می35: 5851کند )حسن ابراهیم حسن، این گونه شیوه زندگی را ستایش می

ها و برخاسته از ها نیز تابعی از زندگی آنراب قبل از اسالم دانست. هرچند این جنبه از هنر آنهای مختلف زندگی اعجنبه

ها برای حفظ انساب و افتخار به آن که برای عرب بیابانی اهمیت ها بوده است. به عنوان مثال آنطبیعت صحرا نشینی آن

 (41، 5834فراوانی داشت به شعر توجه بیشتری داشتند )منتظرالقائم، 

های هنری در اعراب قبل از اسالم وجود نداشت و گردد که بستر الزم برای اعتالی اندیشهبا توجه به آنچه گفته شد معلوم می

ظهور اسالم از این لحاظ نیز آغاز مرحله ای نوین در زندگی اعراب بود؛ هرچند در دوران پیش از اسالم نیز در مناطقی از شبه 

باالتری برخوردار بودند شاهد آثار هنری باشکوهی بودیم. آیین اسالم و در پی آن فتوحات مسلمانان  جزیره که از شهر نشینی

باعث آشنایی مسلمانان با دستاوردهای هنری سایر ملل متمدن آن روزگار شد. هنر اسالمی در آغاز حرکت خود مجموعه ای از 

له مناطق تأثیرگذار در هنر مسلمانان، ایران، ارمنستان، بیزانس (. از جم518: 5833هنرهای اخذ شده از ملل دیگر بود )هوک، 

های هنری دیگر ملل در بستری (. هنر اسالمی پس از بهره گیری از شایستگی 52: 5813و آسیای مرکزی بود )اتینگهاوزن، 

را از خود ارائه داد. به همین که اسالم فراهم کرده بود رشد کرد و ملزومات آیین جدید را پذیرفت و شکلی اصیل و بنیانی تازه 

جهت، مساجد به عنوان اولین بنای مذهبی در اسالم، جلوه گاه هنر اسالمی شد و معمار مسلمان هر زیبایی را که در اطراف 

کرد تا در مسجد برای آن جایی باز کند و بدین ترتیب یافت سعی میدید، اگر آن را در خور عظمت و جالل خدا میخود می

 (543: 5834یشگاه انواع هنر اسالمی از جمله خوشنویسی، شعر، معماری، نقاشی و ...شد )زرین کوب،مسجد نما
 

های شکوفای آن روزگار و نژادهای علیرغم این مسایل عده ای از پژوهشگران غربی معتقدند وام داری هنر اسالمی از هنر تمدن

گیرند که سبک اسالمی در هنر اعراب می در آن است و نتیجه میهای اسالگوناگون، به معنای هنری غیر دینی و فاقد نشانه

 (502: 5838شود )تاریخ اسالم کمبریج، در دو قرن اول دیده نمی
 

در پایان اشاره به ماهیت هنر اسالمی باید بگوییم که اعراب مسلمان در پیشرفت هنرهای زیبا با توجه به اشارات مختلف منابع، 

هایی که تعصبات مذهبی ن عامل در تأثیر گذاری آن بر غرب بسیار مهم بوده است. تنها در قسمتاند و همیکمبودی نداشته

سد راه مسلمانان بود تاحدودی شاهد کند شدن حرکت رو به جلوی هنر اسالمی هستیم. کریستی مستشرق غربی در وصف 

تان و ساختمانش را از جاهای دیگر گرفته هنر اسالمی روحش را از عربس»کند که ماهیت هنر اسالمی به درستی عنوان می

( و در نتیجه نباید به راحتی از تأثیر ملزومات آیین جدید در شکل گیری هنر متعالی اسالمی 82)میراث اسالم، بی تا: « است

 .گذر کرد
 

 

 راههای انتقال هنر اسالمی به غرب-0

دی یکی از ادوار شکوفایی و بالندگی خود را سپری میال 55و  52هجری قمری مصادف با قرون  1و  4هنر اسالمی در قرون 

های شدند یا توصیفات آن رامی شنیدند برمی انگیخت. انگیزهکرد و تحسین کسانی را که از نزدیک با آن روبرو میمی
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ه، تشنگی میل به زیارت اماکن مقدس»ها با هنر اسالمی شد. گوناگون، اروپاییان را به شرق کشانید و زمینه ساز آشنایی آن

ها علوم و های اسالمی آورد و هنگام بازگشت، آنمفرط به اخذ علوم اسالمی، اشتیاق به بازرگانی و غیره اروپاییان را به زمین

 .(81)میراث اسالم: بی تا، « هنرهای اسالمی را یادگرفته بودند
 

های غرب با هنر اسالمی و شرقی دانست استوان از نخستین تممیالدی را می 50و  55سفرهای اروپاییان به شرق در قرون 

(. این مرحله، اولین مرحله از رشد فرهنگی اروپا بود و عناصر مطلوب تمدن اسالمی در این زمان به شکلی 413: 5835)میکل، 

 (335: 5833آزمندانه مورد توجه غرب قرارگرفتند )مک نیل، 
 

خته شده انتقال هنرها و علوم اسالمی به غرب هستند وکیفیت و های صلیبی، مسیرهای شناسیسیل، اسپانیای اسالمی و جنگ

باشند اما های صلیبی مقدم میکمیت این انتقال از جهات مختلف قابل بررسی است. به لحاظ زمانی سیسیل و اسپانیا بر جنگ

ها با باز نمودند. این جنگهای صلیبی به این انتقال سرعت بخشیدند و فصل تازه ای را در تاریخ انتقال نفوذ هنرهای زیجنگ

ها موجب نزدیکی شدید اهالی اروپا با مسلمانان شد، ضمن اینکه تجارت بازرگانان ایتالیایی با بنادر سوریه در نتیجه این جنگ

 (31ایجاد گردید )میراث اسالم، بی تا: 
 

اسپانیا و سیسیل، جنبه فرهنگی و  ی تأثیرات تمدن اسالمی از طریقنکته ای که نباید از نظر دور داشت اینست که عمده

علمی داشت در حالیکه در جنگهای صلیبی، اروپاییان بیشتر با مسائل اجتماعی و اقتصادی مسلمانان آشنا شدند. آثار 

دانشمندان در قالب علوم اسالمی توسط دانشمندان و مترجمان مراکز علمی اسپانیا و سیسیل منتقل شدند ولی آنچه در 

ورد توجه قرارگرفت، اوضاع و احوال حاکم بر زندگی مسلمانان بود. تقدم رنسانس اسپانیا و ایتالیا بر دیگر جنگهای صلیبی م

کشورهای اروپایی نشانه ای روشن برای تأثیرات آشکار تمدن و فرهنگ اسالمی بر این مناطق است که زودتر از سایر مناطق 

 .رشد و بالندگی فکری را کسب کردندغرب آمادگی الزم برای ورود به مرحله ای باالتر از 
 

میالدی نیز شاهد مطالعه دقیق و عمیق هنرهای شرقی توسط اروپاییان  51های شناخته شده، در قرن عالوه بر این دوره

ی مطالعه و بررسی در صنایع و هنرهای های جدیدی را در نتیجهمیالدی نیز قرنی بود که غربیان طرح 53هستیم و قرن 

ها به شرق، باعث راه یافتن آالت و ها و انگلیسیی آنها به ویژه هلندیمی بوجود آوردند. سفرهای تجاری گستردهزیبای اسال

های پنبه ای به هایی با تصاویر گل و برگ و ... و یا پارچهی مردمانشان بود مانند فنجانابزاری به غرب شد که مورد نیاز روزانه

 (12تا: های مختلف )میراث اسالم، بی رنگ
 

توان گفت، اگرچه انتقال دستاوردهای هنری مسلمانان به غرب در مقاطعی شتاب بیشتری به خود گرفت و در مجموع می

های خاص و های غرب نمایان بود، اما این تأثیرات محدود به دورههای محسوس این تأثیرگذاری در اغلب سرزمینجلوه

ان دو جهان غرب و اسالم، مردمان غرب در تجارت، صنعت و علوم اسالمی، ذوق و محدودی نبود و از همان اولین برخوردها می

 .ی بخصوصی مشاهده کردند و خود را موظف دیدند که طعم هر یک را بچشندسلیقه
 

 

 بررسی و تحلیل تأثیرگذاری هنر اسالمی در غرب-8

ها بود، به مرور زمان و در مدت زمان چند قرن در سطحی عالی آثار هنری مسلمانان که حاصل ذوق و استعداد هنری آن

های اسالمی به اوج پیشرفت و اعتالی خود رسید. هرگاه مسافران، تاجران و جنگاوران ی سرزمینشکوفا شد و در گستره

کردند و در پی ز سطح رفاه و تجمالت و تزیینات زندگی مسلمانان حیرت میگذاشتند، ااروپایی قدم به قلمرو جهان اسالم می

آمدند. این هنرها و جذابیتشان در مناطقی مانند اسپانیای اسالمی با وضوح های هنری بر میاقتباس و جذب این ظرافت
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آمد که البته حضور مار میآمد و اسپانیای اسالمی رؤیا و تحقق کمال و اوج هنرنمایی اسالمی به شبیشتری به چشم می

: 5812حکومتهای امویان در قرطبه، بنوعباد در اشبیلیه و بنو نصر در غرناطه )گرانادا( در این امر بی تأثیر نبوده است )هونکه، 

151) 
 

ت برای هایی متفاوهای مختلفی قابل تقسیم هستند و مالکاند به دستههنرهایی که از طریق جهان اسالم به اروپا منتقل شده

ها، هدف بهره توان به دست داد. مسیرهای انتقال، میزان تأثیرگذاری، تأثیرات متقابل هنرهای غرب در آنارزیابی آنها می

باشند. در ادامه با تقسیم انواع هنرهای منتقل شده به گیری غرب از این هنرها و ...نکات قابل تعمّق در روند این انتقال می

 :ها را مورد نظر قرار خواهیم دادغرب، جوانب گوناگون آن
 

های اسالمی بسیار رایج ها در سرزمینبخش قابل مالحظه ای از این هنرها، صنایع هنری بودند که ساخت و پرداخت آن -5

ه توان در رشد کیفی زندگی مسلمانان و نیاز آنها به انواع تزیینات و تجماّلت زندگی شهری و نیمی آن را میبود و دلیل عمده

ها را مولّد ثروت دانسته شهری دانست. اروپاییان از طریق مسیرهای یادشده با این گونه آثار هنری آشنا شدند و بسیاری از آن

های مختلف صنایع تزیینی در شهرهای کوچک و بزرگ ها و کارخانهها برآمدند. کارگاهو در تالش جهت اقتباس و تولید آن

 .ها در قلمرو مسلمانان بوداسالمی، شاهدی بر رونق این هنر
 

ها در این صنایع، رسیدن به سود اقتصادی و باال بردن میزان انگیزه و هدف غربیان از انتقال دانش مسلمانان و دستاوردهای آن

رفاه زندگی خود بود. یکی از این صنایع، شیشه سازی بود که در شهرهایی مانند بالغه در اسپانیا رواج داشت 

میالدی با  51شود و شیشه گران ونیزی در قرن (. شواهدی از تأثیر این صنعت در اروپا دیده می5818:554)محمدی،

 (851: 5834یادگیری اصول آن از مسلمانان به شهرت رسیدند و از آنجا این هنر به سایر نقاط منتقل شد )والیتی، 
 

هایی رنگی تولید هر واالنس در اسپانیا که سفالسفال گری نیز در شهرهایی از قلمرو مسلمانان رواج داشت به ویژه در ش

: 5831شد و کاشی کبود مشتری فراوانی داشت )نوذری، کرد و به نقاط مختلف اروپا مانند ایتالیا، فرانسه و هلند صادر میمی

ر سبکی عربی در این در اسپانیا و پرتغال مورد استفاده مردم است که یادآو« ازلیگو»های رنگی با نام (. امروزه نیز کاشی031

میالدی با نام  51شد که در ایتالیای سده هایی مخصوص دارو در ایران ساخته می(. کوزه113: 5833صنعت است )حتی، 

 .رواج یافت« آلبارلو»
 

د. یکی دیگر از صنایعی که به شکلی هنرمندانه مورد توجه مسلمانان و در نتیجه تقلید اروپاییان قرار گرفت، پارچه بافی بو

هایی جهت تولید آن در غرب شد. از اوایل قرن های خوش بافت جهان اسالم باعث جذب تاجران اروپایی و ایجاد کارگاهپارچه

شود )حتی، هایی از آن دیده میهای اسالمی میان پارچه بافان اروپا رایج شد و هنوز هم نمونهمیالدی، اقتباس نقشه 50

هایی شد. نمونههایش به غرب صادر میلیه )سیسیل( و قصر پالرمو از مراکزی بود که پارچه(. غرناطه )گرانادا(، صق111: 5833

های گرانبها و همچنین ساخت اشیایی از جنس عاج با نقوش برجسته دیگر از این دست صنایع، هنر تراشکاری فلزات و سنگ

 .بریمار آن در اروپا پی میهای مشابه و موجود آن در غرب به تأثیرات آشکبود که با توجه به نمونه
 

ها در مجموع، آشکارترین دسته از هنرهای تأثیرگذار در غرب در مورد این صنایع هنری باید یه این نکته اشاره کنیم که آن

بودند و در سطح وسیعی به ویژه از اسپانیای اسالمی مورد اقتباس غرب قرار گرفتند. مهارت مسلمانان در پرداخت این صنایع، 

ها برای ارتقای سطح رفاه زندگی خود و اقتصادی بودن و سودآوری تولید و داد و زمندی زندگی غرب به بهره بردن از آننیا

 .ها بودها از عوامل عمدة توجه اروپاییان به آنستد آن
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چنین تأثیرپذیری گونه ای دیگر از هنرهای اسالمی تأثیرگذار در غرب، هنرهایی هستند که به دلیل اثرات کمرنگ تر و هم-0

دهند و انتقال آنها به اروپا حتی از سوی بسیاری از مستشرقین نادیده متقابل از غرب به صورت نامحسوسی خود را نشان می

 .شوندگرفته می

های دین برای نمونه، در مورد تأثیرات نقاشی اسالمی در اروپا، عده زیادی از محققان معتقدند به دلیل قیود مذهبی و اشاره

اسالم به عدم تصویرسازی موجودات زنده، انتقال این هنر به غرب ناچیز بوده است. اگرچه از دید همان پژوهشگران، مکاتب 

اند و نقش شهرهای ونیز، پیزا های صلیبی تحت تأثیر نقش و نگارهای آالت و اشیاء شرقی قرار گرفتهنقاشی اروپا پس از جنگ

 (18د )میراث اسالم، بی تا: و ژنوا در این انتقال برجسته تر بو
 

میالدی تفاوت چندانی میان موسیقی غربی و  52ی در مورد هنر موسیقی نیز باید به این نکته توجه نمود که تا قبل از سده

بردند در بردند و از سبک یونان و سوریه بهره میاسالمی وجود نداشته است و هر دو مکتب، مقیاس فیثاغورس را به کار می

توان از تأثیر مستقیم، یکنواخت و محسوس آن در غرب صحبت هنر موسیقی در بحث مورد نظر ما هنری است که نمینتیجه 

ی موسیقی محلی اسپانیا و حتی رسد. عده ای از محققان، ریشههای اسالمی هنر غرب، آسان به نظر نمیکرد و اثبات ریشه

کنند و معتقدند بسیاری از ابزارهای موسیقی غربی از جهان جو میتمامی اروپای جنوب غربی را در اسپانیای اسالمی جست

های اسالمی برخی اصطالحات موسیقی اروپا و ترجمه کتابهای موسیقی اسالمی در غرب نیز اند. ریشهاسالم مایه گرفته

 (131: 5833هایی از این تأثیرپذیری اشاره کند )حتی، تواند به جنبهمی
 

رود که نظراتی یکسان در مورد تأثیرات فنون آن در غرب داده از آن دسته از هنرهایی به شمار میهنر معماری اسالمی نیز 

نشده است. عده ای معماری سبک گوتی را خالی از هرگونه تأثیری از معماری اسالمی دانسته و آن را تنها ترکیبی از سه 

توان انکار کرد که بسیاری از دقایق و ه جامانده از غرب نمیدانند. اما با توجه به آثار بسبک رومی، التینی و روم شرقی می

یابد که در نکات مهم معماری غرب برگرفته از شرق اسالمی است. این اقتباس از معماری اسالمی تا جایی گسترش می

میالدی  51و  54پیدا شد و تا قرون « مودژار»اسپانیای اسالمی از اختالط معماری مسیحی و اسالمی، سبکی جدید با نام 

 (143-144: 5884معمول بود )لوبون، 
 

های نوکدار، کنده کاری حروف بر روی سنگ اگر بخواهیم به برخی از این تأثیرات در معماری غرب اشاره کنیم، ساختن هالل

شتن حروف و چوب و همچنین تزیینات بنا در برج و باروها، نمونه ای از اثرات معماری مسلمانان است. در جنوب فرانسه نو

ها رواج یافت و در انگلستان در کلیسای وست مینستر، نقوشی بر فلزات ایجاد شده که برگرفته از کوفی در تزئین ساختمان

حکاکی مسلمانان بر روی چوب است. در فرانسه به طور مشخص در کلیساهایی مانند کلیسای شهر ماگلن یا کلیسای کاند و 

 (845: 5834از هنر اسالمی است )والیتی، کلیسای گاماش، معماری بنا متأثر 
 

های بدیع در آن هنرهای اشاره شده در این قسمت، هنرهایی بودند که غربیان نیز مدعی ارائه دستاوردهای عالی و شیوه

شود. در این هنرها ها از هنرهای اسالمی میهستند و این موضوع سبب ارائه نظراتی متناقض در ارتباط با تأثیرپذیری آن

های جدید ها و ایجاد روشهای آنهای شرقی واسالمی و همچنین ترکیب سبکتأثیراتی متقابل از هنر غربی در سبک

 .باشیممی
 

گیرند و به عنوان هنری قابل تحسین به طور گسترده ای اما دسته ای از هنرها نیز بودند که در بین صنایع هنری قرار نمی-8

میالدی تأثیر غیر قابل انکاری بر  51های مربوط به کتابت و در رأس آن صحافی که در قرن در غرب اثرگذار بودند مانند هنر

 (805: 5834کردند و باعث گسترش آن در جهان شدند )والیتی، ها صحافی میها با پیروی از آنغرب داشت و ونیزی
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رخی از هنرها بوده است به عنوان مثال تقلید از ی قابل اشاره در تأثیر هنرهای اسالمی در غرب، تأثیرات ناآگاهانه بنکته -4

باشد. این تقلید، شود که بهترین مثال برای نفوذ مستقیم هنرهای اسالمی در غرب میحروف عربی در تزیینات غربی دیده می

ی روی شانه تقلیدی ظاهری بوده و بدون توجه به محتوای آن رخ داده است. در نقاشی مسیح در کلیسای ارنا در شهر پادوا بر

 (14شود )میراث اسالم، بی تا، راست وی کلمات عربی دیده می
 

 نتیجه

بنا بر آنچه بیان شد، هنر اسالمی که در آغاز حرکت خود واجد ماهیتی ترکیبی بود و نژادهای گوناگونی در شکل گیری و 

کرد به رشد خود ادامه داد و هرآنچه را که  تکامل آن نقش داشتند، با گذشت زمان و با توجه به بستر مناسبی که اسالم فراهم

 .برای شکوفایی خود نیاز داشت به مرور زمان کسب نمود
 

هنگامی که غربیان به دالیل مختلف نظامی، تجاری و مذهبی با دستاوردهای چشمگیر مسلمانان روبرو شدند، با اشتیاق فراوان 

به آن اشاره شد در تمامی هنرها یکسان نبوده است و برخی از این اثرات ها بهره گرفتند. البته این تأثیرات که در مقاله از آن

های صلیبی بودند. های انتقال این هنرها، اسپانیای اسالمی، سیسیل و جنگی راهتا قرون اخیر نیز تداوم داشته است. عمده

شد. حتی در قرون اخیر که غرب های تازه ای آمیختگی میان هنرهای غربی و اسالمی در مواردی منجر به شکل گیری سبک

های اسالمی بسیاری از هنرهای غربی قابل شناسایی است و این موضوع کند، ریشهی هنر، مسیری جدید را طی میدر عرصه

دهد که با وجود تغییرات فراوان هنر غرب در قرون اخیر، ردپای تأثیر هنر اسالمی در آثار به جا مانده از هنر غرب و نشان می

 .شودصطالحات هنر معاصر همچنان دیده میحتی ا
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 ماخذ و منابع فهرست

 .5813 سمت، نشر تهران، آژند، یعقوب ترجمه اول؛ چاپ اسالمی، معماری و هنر الگ؛ گرابر، ریچارد؛ اتینگهاوزن،

 .5838 امیرکبیر، نشر تهران، قادری، تیمور ترجمه اول؛ چاپ ،0 ج کمبریج، اسالم تاریخ

 .5831 بابل، کتابسرای جا، بی روحانی، حسین محمد دکتر ترجمه اول؛ چاپ ،5 ج اسالم، از قبل عرب مفصل تاریخ علی؛ جواد

 .5833 اسالمی، انقالب آموزش و انتشارات سازمان تهران، پاینده، ابوالقاسم ترجمه عرب؛ تاریخ فیلیپ؛ حتی،

 .5851 آرایه، فرهنگی مؤسسه تهران، ،بینش عبدالحسین ترجمه اسالم؛ سیاسی تاریخ حسن؛ ابراهیم حسن

 .5813 فرهنگی، و علمی انتشارات تهران، دیگران، و آرام احمد ترجمه پنجم؛ چاپ ،5 ج تمدن، تاریخ ویل؛ دورانت،

 .5831 تهران، دانشگاه انتشارات تهران، اول؛ چاپ ،0 ج دهخدا، متوسط فرهنگ اکبر؛ علی دهخدا،

 .5834 امیرکبیر، نشر تهران، دهم؛ چاپ الم،اس کارنامه عبدالحسین؛ کوب، زرین

 اکبر علی مطبوعاتی بنگاه جا، بی گیالنی، فخرداعی محمدتقی سید ترجمه چهارم؛ چاپ غرب، و اسالم تمدن گوستاو؛ لوبون،

 .5884 علمی،

 .5818 ،(هر) خمینی امام المللی بین دانشگاه قزوین، غرب؛ بیداری در اسالمی تمدن و فرهنگ نقش ذکراهلل؛ محمدی،

 .5831 صدرا، نشر تهران، دوم؛ چاپ ،5 ج اسالمی، علوم با آشنایی مرتضی؛ مطهری،

 .5833 تهران، نا، بی نیا، رجب مسعود ترجمه اول؛ چاپ غرب، بیداری هاردی؛ ویلیام نیل، مک

 .5834 ن،اصفها اصفهان، دانشگاه انتشارات اول؛ چاپ هجری، چهلم سال تا اسالم تاریخ اصغر؛ منتظرالقائم،

 .تا بی مهر، کتابفروشی انتشارات تهران، آرنولد؛ سرتوماس و گیوم آلفرد نظر زیر نویسندگان از جمعی اسالم؛ میراث

 .5835 سمت، نشر تهران، فروغی، حسن ترجمه اول؛ چاپ ،5 ج اسالمی، وتمدن اسالم آندره؛ میکل،

 .5831 شیراز، نوید نشر شیراز، چهارم؛ چاپ وسطی، قرون در اروپا اهلل؛ عزت نوذری،

 امور وزارت پژوهشی خدمات و اسناد مرکز تهران، چهارم؛ چاپ ،0 ج وایران، اسالم تمدن و فرهنگ پویایی اکبر؛ علی والیتی،

 .5834 خارجه،

 و علمی انتشارات تهران، ورجاوند، پرویز ترجمه اول؛ چاپ ،0 ج اسالمی، هایسرزمین در معماری هنر شناسی سبک هوک؛

 .5833 نگی،فره

 .5812 اسالمی، فرهنگ نشر دفتر جا، بی رهبانی، مرتضی ترجمه سوم؛ چاپ اروپا، در اسالم فرهنگ زیگرید؛ هونکه،
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