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nasri.setareh68@gmail.com پژوهشگر دکترای پژوهش هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران  پست الکترونیک:. 1

عبــارِت "هنــر اســالمی"1 همــواره تصاویــری خــاص را 

ــن،  ــزکارِی پرآذی ــار فل ــادر می  ســازد؛ آث ــه ذهــن متب ب

ــفال  های  ــا، س ــف، قالی  ه ــده   ظری ــوجاِت بافته      ش منس

ــِی  ــای گیاه ــاِت خوشنویســی، طرح  ه ــه تزئین ــن ب ُمزیَّ

ــر  ــگار، تصاوی ــف و پر  نقــش و ن ــورآالت ظری خــاص، بل

ُملــّوِن نگارگــری ایرانــی بر  اســاس متــون ادبــی و 

ُمرّقع  هــای پرشــوِر تُــرک کــه گواهــی بــر شــاهکارهای 

برجســته   ســلطنِت تــرکان اســت. آثــار کالســیِک هنــر 

اســالمی را بــه لحــاظ زمانــی، می  تــوان از آغــاز حکومت 

ــا پایــان امپراطــوری  سلســله   امــوی یعنــی قــرن 7م ت

ــدود  ــزی ح ــت. چی ــر گرف ــی در 1924م در نظ عثمان

ــیاری  ــای بس ــِی آن امپراطوری  ه ــه ط ــرن ک ــه 13 ق ب

ــوب شــرقی  ــا جن ــا ت ــِی افریق در محــدوده  ی جغرافیای

آســیا، مجــال ظهــور و افــول پیــدا کردنــد. زنجیــره  ای 

ــز از  ــی متمای ــاختاِر کل ــا در س ــه نه  تنه ــا ک از تمدن  ه

ــا  ــد، بلکــه میراثــی غنــی و متنــوع را نیــز  ب هــم بودن

خــود بــه همــراه داشــتند.

در آغــاز، اســالم قواعــد و موتیف  هــای ســایِر ســنت  های 

هنــری را بــه موجــِب آشــنایی بــا فرهنگ  هایــی 

ــه  ــه ودیع ــان و روم ب ــس، ساســانی، یون همچــون بیزان

گرفــت. ســپس در محــدوده  ای کــه نزدیک  تریــن و 

مســتقیم  ترین راه ِآن، کشــتیرانی دورتــادوِر یــک قــاّره 

ــه اســالم در  ــه محــض این  ک ــت. ب ــود، گســترش یاف ب

سرتاســر آســیا و افریقــای شــمالی ســایه افکند، رســانه 

ــا و  ــمایل نگاری    ه ــا و ش ــود، نماده ــژه   خ ــبک وی و س

ــا  ــعه داد. ب ــود را توس ــاِص خ ــِن خ ــا و مضامی فرم  ه

ــا  ــِی آن ب ــا و در پ ــوِل امپراطوری  ه ــان و اف ــذر زم گ

ســلطه   اســتعماِر غــرب، دوره   رخــوِت هنــری و رکــوِد 

فرهنگــی آغــاز شــد. هنرمنــدان، حامیــان فرهیختــه و 

عالقه  منــدی را کــه توجــه و ســرمایه   خــود را در جهــت 

ــت  ــد، از دس ــرف می  کردن ــا ص ــر آن  ه ــت از هن حمای

بِاالَخــص  اســالمی،  ســرزمین  های  اِشــغاِل  دادنــد. 

ــف  ــِب ضع ــا موج ــه تنه ــا، ن ــه و بریتانی ــط فرانس توس

در خودکفایــی اقتصــادی و توانایــِی حکومــت  داری 

جایگاه هنر اســامی در قرن بیستم

نویسنده: وجدان علی  

مترجم: ستاره نصری 1  
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ــرزمین  ها  ــن س ــر ای ــه هن ــد، بلک ــرزمین  ها ش ــن س ای

را نیــز رو بــه زوال بُــرد. زیبایی  شناســی و فرهنــگ 

غربــی بــر ســنت  های هنــِر بومــی چیــره گشــت و یــک 

الگــوی کــم و بیــش ثابــت و معّیــن در فراینــِد توســعه   

ــت. ــروز یاف ــدرن ب کشــورهای اســالمِی م

پیــش از هرچیــز، در نتیجــه ســلطه   حکومت  هــای 

ــا احساســی از  ــراه ب ــای ســنتی هم اســتعماری، هنره

ــته،  ــراِث گذش ــه می ــبت ب ــرم نس ــی و ش خودکم  بین

ــِب  ــد و به  موج ــرد ش ــغ ط ــدان و نواب ــوی هنرمن از س

آن، هنرمنــدان شــروع بــه تقلیــد از ســنت  های هنــرِی 

ــاره    ــبه ق ــر در ش ــن ام ــد. ای ــینان کردن ــتعمره نش مس

ــه در  ــود، جایی  ک ــاهده ب ــل مش ــوح قاب ــه وض ــد ب هن

ابتــدای قــرن 19، پــس از چیرگــِی فرهنگــی و سیاســِی 

ــب  ــرِی غری ــِد هن ــک تولی ــه ی ــد ب ــرب، نقاشــی هن غ

ــت. ــل یاف تقلی

در بخــِش اعظــِم امپراطــوری عثمانــی، اســتعمار غــرب 

ــت، آن  ــِف حکوم ــی و ضع ــا زواِل اخالق ــرد، ام ورود نک

را شــدیداً مســتعِد پذیــرِش تاثیــراِت عظیــم فرهنگــی و 

اقتصــادی از ســوی ایــن غــرِب مقتــدر ســاخت. طولــی 

نکشــید کــه ســنت  ها و ســبک  های محلــی، جــای 

ــد  ــی دادن ــبک  های واردات ــنت  ها و س ــه س ــود را ب خ

ــه  و حتــی ســالطین نیــز اَشــکاِل هنــرِی اروپایــی را ب

ــز )1۸61-76(  ــد. عبدالعزی ــرا   خواندن ــود ف ــار خ درب

ــا ســفر  ــه اروپ ــه ب ــود ک ــی ب نخســتین ســلطان عثمان

ــرار گرفــت  ــر غــرب ق ــر هن ــاً تحــت تاثی کــرد و عمیق

و بــه محــض بازگشــت بــه اســتانبول، درهــای کشــور 

ــتین  ــود و نخس ــی گش ــدان غرب ــوی هنرمن ــه س را ب

ــوری  ــری را در 1۸74م در امپراط ــار هن ــگاه آث نمایش

ــی برگــزار کــرد. عثمان

ــورک در 1924م، شــکافی  ــال آتات ــالِب کم ــد از انق بع

عمیــق بیــن حــال و ســنت و گذشــته ایــن ســرزمین 

رخ داد: الفبــای التیــن جایگزیــن الفبــای عربــی شــد، 

الفبایــی کــه تــا آن موقــع بــرای نوشــتِن متــون از آن 

ــرکان،  ــدی ت ــل بع ــه نس ــد. در نتیج ــتفاده می  ش اس

ــد  ــرک را بخوانن ــاِت معاصــر ِتُ ــا می  توانســتند ادبی تنه

و ایــن در حالــی بــود کــه میلیون  هــا نســخه، کتــاب و 

ــه قبــل از  ــق ب اســناد و نوشــته  های چــاپ شــده   متعل

ــورد. ــاک   می  خ ــیوها خ ــا و آرش 1924م، در کتابخانه  ه

ــود  ــاِن خ ــون همتای ــار همچ ــاهان قاج ــران، ش در ای

در امپراطــوری عثمانــی و بــا نّیتــی مشــابه، خــود 

ــه  ــدند، ب ــی ش ــرات فرهنگ ــِل ورود تاثی ــتاقانه عام مش

قــدری کــه نقاشــی قاجــار بــه ســوی ســه بُعــد نمایــی 

ــِب  ــرد. در 192۸م، متعاق ــت ک ــدن حرک ــی ش و غرب

ــاه  ــز رضاش ــران نی ــه رخ داد، در ای ــه در ترکی آنچــه ک

پهلــوی، قانونــی مبنــی بــر قدغــن بــودِن پوشــش  های 

ســنتِی ایرانــی تصویــب کــرد و دســتور بــه اســتفاده از 

پوشــش  های اروپایــی داد.

ــه  ــا، ب ــمال افریق ــه و ش ــرِب خاورمیان ــورهای ع کش

ــلطه    ــی تحــِت س ــه نوع ــرن 16 ب ــا ق ــش، ت ــز مراک ج

ــتانبول  ــا اس ــرای آن  ه ــد. ب ــی بودن ــوری عثمان امپراط

ــا  ــه از آنج ــه ک ــس هرآنچ ــود. پ ــنگری ب ــون روش کان

ــق  ــن مناط ــر ِای ــود در سرتاس ــد خودبه  خ ــاز می  ش آغ

کــه  نکشــید  طولــی  می  شــد.  تکــرار  و  بازتولیــد 

ــید  ــرب رس ــدان ع ــه هنرمن ــی ب ــر غرب ــراِت هن تاثی

ــه  ــود را ب ــه  ای2 راه خ ــه پای ــی س ــج نقاش ــه تدری و ب

ــان، ســوریه و  ــراق، لبن کشــورهایی همچــون مصــر، ع

خصوصــاً در میــاِن دانــش آموختــگاِن مدرســه   نیــروی 

ــود و  ــا ب ــِی آن  ه ــی از دوره   آموزش ــه بخش ــی ک دریای
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ــود. ــی گش ــش عثمان ــن ارت همچنی

ــه اِشــغاِل  در قــرن 19، فرانســه، افریقــای شــمالی را ب

ــی اول و فروپاشــی  ــگ جهان ــد از جن خــود در  آورد. بع

امپراطــوری عثمانــی، خاورمیانــه   عــرب و ایــران، بیــن 

فرانســه و بریتانیــا چندپــاره و تقســیم شــدند؛ دو 

کشــوری کــه تاثیــراِت فرهنگــی خــود را نیــز بــه ایــن 

ســرزمین  ها وارد کردنــد. 

اســالمی،  کشــورهای  اکثــر   ،20 قــرن  ابتــدای  از 

دســتخوِش نوعــی رســتاخیِز فکــری شــده  اند کــه 

ــود  ــا خ ــز ب ــا را نی ــی آن  ه ــدارِی سیاس ــی بی ــه نوع ب

ــعه    ــر توس ــه ب ــر ک ــن ام ــته اســت. ای ــراه داش ــه هم ب

هنــری و ادبــی آن  هــا تاثیر  گــذار بــوده، موجــِب 

احیــای فرهنــگ در بیــن طبقــه روشــنفکر شــده اســت. 

درحالی  کــه هنرهــای ســنتِی اســالمی بــه ســختی بــه 

ــرب  ــر تجســمِی غ ــد، هن ــه می  دادن ــات خــود ادام حی

ــد و  ــن رش ــرد. از ای ــود   ب ــت س ــن موقعی ــآب3 از ای م

شــکوفایی همچــون رنسانســی در نقاشــی و مجســمه 

ــع  ــا در واق ــد، ام ــاد می  ش ــدرن ی ــالمِی م ــازِی اس س

همیــن امــر منجــر بــه ازدســت رفتِن هویــت فرهنگــی 

و نوعــی از  هم  گســیختگی در بیــن هنرمنــداِن ایــن 

ــه  ــی ک ــدرن( شــد؛ هنرمندان ــر اســالمی م حــوزه )هن

تحصیــل و آمــوزِش آن  هــا تمامــاً در غــرب انجــام 

می  شــد امــا باورهــا و عقایــد آن  هــا همچنــان بــا 

پیونــد  در  اســالمی  ریشــه  های  و  ســنتِی  تربیــِت 

بــود. اولیــن مدرســه   هنــر در جهــان اســالم، آکادمــی 
ــه(4  ــع نفیس ــب صنای ــا )مکت ــای زیب ــلطنتی هنره س

بــود کــه در ســال 1۸۸3م در اســتانبول تأســیس 

شــد و بــه دنبالــه  روِی از آن، در 190۸م مدرســه  ای 

ــه  ــردو مدرســه ب ــا شــد. ه ــره برپ ــز در قاه مشــابه نی

ــیوه    ــا ش ــق ب ــی مطاب ــازی و نقاش ــوزش مجسمه  س آم

ــچ  ــه هی ــد و از آنجایی  ک ــی می  پرداختن ــیک غرب کالس

هنرمنــدی وجــود نداشــت کــه در غــرب آمــوزش 

دیــده باشــد، ایــن مــدارس معلمــان و مربیــان اروپایــی 

ــا هرچــه ســریع  تر  ــد ت ــه اســتخدام خــود در آوردن را ب

ــس از  ــانند. پ ــی برس ــدن غرب ــگاِه تم ــه جای ــود را ب خ

ــراق،  ــز در ع ــی نی ــری و آکادمی  های ــدارس هن آن، م

ســوریه، لبنــان، هنــد، پاکســتان، بنــگالدش، ســودان، 

ــد. ــیس ش ــر تأس ــس و الجزای ــش، تون اردن، مراک

بــا  انطبــاِق  در  هنــری  آثــار  خلــق  و  آمــوزش 

ــن  ــر بی ــران ناپذی ــکافی جب ــی، ش ــی غرب زیبایی  شناس

هنرهــای زیبــا و صنایــِع هنــری ایجــاد کــرد، تمایــزی 

ــالمی  ــگ اس ــز در فرهن ــن هرگ ــش از ای ــا پی ــه ت ک

ــه موجــِب  ــن کــه ب ــن رویکــرد نوی وجــود نداشــت. ای

ــرای هنــر و هنرهــای  ــاِن هنــر ب قــی بیــِن جری آن تََفُرّ

ــی  ارزش و  ــه ب ــر ب ــود، منج ــده ب ــاد ش ــردی ایج کارب

ــالم  ــان اس ــنتی در جه ــای س ــتِن هنره ــاده انگاش س

ــد. ش

اروپــا جریــان انقــالب صنعتــی را پشــت ســر گذاشــته 

بــود در حالی  کــه شــرِق اســالمی مشــغوِل رقابــت 

ــن  ــود. پــس در ای ــگاه غــرب ب ــه جای ــرای رســیدن ب ب

ــع از  ــه مان ــت، کشــورهای اســالمی هرآنچــه را ک رقاب

ــود  ــه جــای نیــروی کار ب ــن کــردِن ماشــین ب جایگزی

ــزی  ــار گذاشــتند. مراک ــی(، کن ــع بوم ــه صنای )از جمل

اســالمِی  هنــر  صنعتگــراِن  پــرورِش  کانــوِن  کــه 
ــی 5  ــی عثمان ــی نقاش ــون آکادم ــد، همچ ــنتی بودن س

در اســتانبول، همگــی برچیــده شــدند و حمایــت 

دولــت، طبقــه   حاکــم و فرهیختــگان از آن  هــا متوقــف 

صنعتگــران  کــه  هرآنچــه  آن،  نتیجــه      در  و  شــد 
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ــود  ــی ب ــگران خارج ــرای گردش ــد، ب ــد می  کردن تولی

و نــه طبقــه   نخبــه و ســرآمد جامعــه. ارزش  هــای 

ــوِی  ــای معن ــِن فضیلت  ه ــرب، جایگزی ــتِی غ ماتریالیس

ــاگردی  ــای ش ــه ج ــوان را ب ــل ج ــد و نس ــرق ش ش

ــه  ــن عرصــه  ، ب ــای پیشکســوتاِن ای ــردن در کارگاه  ه ک

ســمِت کار در کارخانه  هــا بــا حق  الزحمــه  ای باالتــر 

ســوق   داد. کمّیــت بــر کیفّیــت پیشــی گرفــت و جوامــع 

ــل  ــده تبدی ــرف کنن ــی مص ــه جوامع ــده ب تولیدکنن

تولیــدات( جایگزیــن  تکــرار )در  و  تقلیــد  شــدند. 

خالقیــت و نــوآوری شــد و  بی  دقتــی در فراینــد تولیــد 
و افــول و ابتــذاِل ذوق رخ داد. در هنرهــای تجســمی6 

، زیبایــی شناســی محــدود بــه ظواهــِر اثــر شــد و فــرمِ   

ــت. ــی گش ــرِم حقیق ــن ف ــی جایگزی واقع

در ایــن بیــن، خوشنویســی تنهــا هنــری بــود کــه تــا 

ــا  حــدودی از ایــن انحطــاط دور مانــد. زیــرا همــواره ب

ــِب  ــه موج ــت و ب ــد داش ــران پیون ــردارِی ق ــخه ب نس

ــد؛  ــظ کن ــت حف ــود را توانس ــگِی خ ــاِن همیش آن ش

درحالی  کــه ســایر هنرهــای مرتبــط بــا حــوزه  ی 

کتابــت، همچــون نگارگــری، تجلیــد  و تذهیــب، رو بــه 

ــد. ــت   کردن ــاط حرک ــی و انحط ــوی خاموش س

ــدن  ــی ش ــیِر صنعت ــریع  تر در مس ــوری س ــه کش هرچ

حرکــت می  کــرد، روی گردانــِی آن کشــور از هنــر 

ــت.  ــه می  یاف ــا شــتاِب بیشــتری ادام ــز ب ســنتی  اش نی

بــا این  حــال حتــی در کشــورهایی کــه فراینــِد صنعتــی 

ــود و در آن  هــا  ــان ب ــر در جری ــه نحــوی ُکندت شــدن ب

همچنــان صنعتگــران مشــغول بــه  کار بودنــد، بــاز هــم 

ــاً  ــوغ، عمیق ــوآوری و نب ــه لحــاظ ن ــای ســنتی ب هنره

آســیب دیدنــد. ایــن نگــرِش ســنتی کــه ســاخِت اثــر 

ــردی خــاص در زندگــی  ــد در خدمــِت کارب هنــری بای

باشــد، خیلــی زود جــای خــود را بــه رویکــرِد هنــر برای 

هنــر و از ســویی دیگــر اشــیا شیشــه  ای و مجســمه داد. 

طبقــه  ی بــورژوا و نو  کیســه  گان کــه جایگزیــِن اشــراف 

و روشــنفکران شــده بودنــد، اشــیا گــران قیمتــی 

از نقــره و پورســلن را طلــب می  کردنــد تــا از ایــن 

ــا  ــرای آن  ه ــند. ب ــه ُرخ بکش ــود را ب ــروت خ ــق ث طری

ــک  ــا ی ــو۸ و ی ــی از لیمــوژ7 و موران ــدان واردات ــک گل ی

ــن  ــتان، جایگزی ــره از انگلس ــوری نق ــه   چای خ مجموع

گلدان  هــای اللــه  دان9 و شــربت  خوری  های چشــمه 

بلبــل10 و جعبه  هــای نقــره  ی چــای و فنجان  هــای 

همچــون  فقیــری  کشــورهای  در  شــد.  مراکشــی 

ــن  ــزی، جایگزی ــش فل ــز روک ــش نی ــتان و مراک پاکس

ــص شــد. نقــره   خال

ــع  ــن وقای ــری از ای ــدوِن تاثیرپذی ــه ب ــری ک ــا هن تنه

ــود. موســیقِی  ادامــه حیــات مــی  داد، هنــر موســیقی ب

اصیــل عــرب، ایرانــی، ترکــی و اُردو تــا بــه امــروز نیــز 

ــت. هرچنــد  ویژگی  هــای خــود را حفــظ کــرده اس

ــه تحــت  ــی ک ــیقِی نوین ــدِر موس ــه ق ــن اســت ب ممک

ــوردار  ــت برخ ــه، از محبوبی ــکل گرفت ــرب ش ــِر غ تاثی

نباشــد، بــا این  حــال اصالــِت خــود را توانســته در برابــر 

ــد. ــه حفــظ نمای ــراِت بیگان تاث

پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم، بــار دیگــر ملت  های 

ــت  ــود را بدس ــتقالل خ ــک اس ــه ی ــک ب ــالمی ی اس

ــان،  ــزت نفس  ش ــی ع ــا بازیاب ــج ب ــه تدری ــد و ب آوردن

ــود  ــگ خ ــِی فرهن ــراِث غن ــه می ــر متوج ــار دیگ یکب

ــن اندیشــه    ــا ای ــد. آن  ه ــار کردن ــه آن افتخ شــدند و ب

ــس  ــر اســت"11 پ ــه اســت، برت ــه "هرآنچــه بیگان را ک

زدنــد و در جســتجوی یــک هویــِت ملــِی اصیل، جســته 

و گریختــه، شــروع بــه احیــای هنرهــای ســنتی کردند. 



بدیهــی اســت که آســیبی کــه در نتیجــه   نفــوِذ فرهنگ 

غربــی بــه ایــن هنرهــا وارد شــد تــا آن حــد عظیــم بود 

ــتِن  ــده انگاش ــا نادی ــردن ی ــم ک ــبه ترمی ــک ش ــه ی ک

ــه،  ــل ســه ده ــرای حداق ــود. ب ــن می  نم ــر ممک آن غی

ــان  ــی در کشــورهای جه ــا نقاشــی و طراحــِی غرب تنه

ــود  ــی ب ــن درحال ــود و ای ــوزش داده شــده ب اســالم آم

کــه دروس هنــری بخشــی از برنامــه   آموزشــی مــدارس 

ــد  ــن فراین ــورها ای ــی از کش ــرای بعض ــی ب ــود؛ حت ب

ــه درازا کشــید.  ــم ب ــک ســده ه ــه ی ــزی حــدود ب چی

نوآمــوزان، نســلی از پــِس نســلی دیگــر، از مصــر گرفتــه 

تــا مالــزی، شــیوه   اروپایــِی رنســانس، هنرمنــدان 

ــب  ــه  ی مکات ــت   و هم ــت و اکسپرسیونیس امپرسیونیس

هنــری برجســته   غــرب را مطالعــه کردنــد. آن  هــا متاثــر 

از آموخته  هــای خــود بــه ســه بُعــد نمایــی در طراحــی 

ــی  ــی چــون پیکاســو و دال ــد، از هنرمندان ارج می  نهادن

الهــام می  گرفتنــد و بــا نگاهــی از باالبــه پاییــن  و 

بــه چشــِم آثــاری پیش  پا  افتــاده بــه اشــیا )هنــر( 

ــه ایــن خاطــر کــه  ــد. تنهــا ب ــگاه می  کردن ــردی ن کارب

ــک  ــت ژئوپولیتی ــه موقعی ــه متوج ــن خّط ــاِن ای مردم

ــت و  ــای بازگش ــه معن ــاً ب ــد، لزوم ــده بودن ــود ش خ

ــام  ــا اله ــدادی و ی ــری بغ ــرن نگارگ ــه 13 ق ــدن ب بالی

ــه ارزش و  ــگاه آمیخته ب ــا ن ــزاد و ی ــار به ــن از آث گرفت
احتــرام بــه یــک جــاِم بلوریــِن دســت ســاِز حبرونــی12 

ــال  ــرب جم ــر ِع ــاش معاص ــاط و نق ــط خط ــه توس ک

ــرد مســلمان،  ــرای ف ــود. ب ــده، نب ــن ش ــادرون13 تزیی ب

لین  هنــر بــه معنــای عملی بیهــوده و  بــرای لــذِت ُمتموِّ

بــود و نــه رویکــردی کــه قائــل بــه تمایــز هنرهــای زیبا 

ــا  ــگاه ب ــن ن ــی ای ــه طــور کل ــود )ب ــری ب ــع هن و صنای

ــود(. ــه ب تفکــر هنــر اســالمی بیگان

ــا  ــه تقریب ــر ک ــا هن ــط ب ــِم مرتب ــت  ها و مفاهی اِنگاش

همــه   مردمــاِن جهــان اســالم، اجدادشــان و اخالفشــان، 

همــه و همــه بــه آن بــاور دارنــد، نــه می توانــد 

یکبــاره متحــول گــردد و نــه اینکــه تکنیک  هــا و 

ــه  ــدان ب ــط هنرمن ــده توس ــه ش ــبک  های فراگرفت س

طــور کلــی نابــود و محــو گــردد. هنرمنــداِن مســلمان 

ــتند.  ــته نیس ــه گذش ــت ب ــتاِر رجع ــود خواس ــز خ نی

بــا  جهان  شــمول  ســبک  های  و  گرایشــات  امــروزه 

شــتاب زیــادی در بیــن ملت  هــا نفــوذ می  کنــد و 

بــه واســطه   مبــادالت علمــی و تکنولوژیــک، هنــر نیــز 

خصیصه  هــای محــدود کننــده و محــدود شــونده   خــود 

را کنــار انداخته اســت و بــه ســمِت جهــان شــمولی در 

حرکــت اســت. آنچه اکثــر هنرمنــدان معاصــر در جهان 

ــِت  ــک هوی ــی آن هســتند، شــکل  گیرِی ی اســالم در پ

ــه  ــرای دســتیابی ب هنــری )همچــون پیشینیانشــان( ب

شــیوه  های پیشــرفته، رســانه  های هنــری، انطبــاق 

شــیوه  های فراگرفتــه شــده از غــرب بــا باورهــا، زیبایــی 

ــو  ــدی ن ــاد قواع ــش و ایج ــنت  های خوی ــی و س شناس

ــا  ــزی ب ــِت هم  آمی ــدرن درجه ــالمِی م ــر اس ــرای هن ب

ــن امــر  ســایر ســنت  های هنــری و فرهنگــی اســت. ای

می  توانــد منجــر بــه تبــادالِت فرهنگــی ســالم در 

میــان ملت  هــا و در نتیجــه   آن، ُمداومــِت بیشــتر و 

ــِن انســان  ها شــود.  ــح در بی ــل و حتــی صل فهــِم متقاب

زیبا
ی 

ها
هنر

ت 
لعا

طا
م

140
ن 0

ستا
تاب

241



- GiinselRenda and C. Max Kortepeter, The Transformation of 

Turkish Culture: The Ataturk Legacy )Princeton,N.J.,1986(, p.230.

- Roy Mottahedeh, The Mantle of the Prophet: Learning and Power in 

Modern Iran )London,1986( , p. 234. 

- Renda and Kortepeter, TurkishCulture, p. 230.

- Liliane Karnouk, Modern Egyptian Art:The Emergence of a National 

Style )Cairo,1988( , p. 35.

242

مه
ــ

جـ
ــر

ت
ش

ــ
ــ

بخ 1 .Islamic art  

2 .Easel painting  

3 .Plastic arts  

4 .Sanayi-I Nefise Mektebi  

5 .nakkashane  

6 .Plastic arts  

  Limoges )شهری در فرانسه(. 7

  Murano )منطقه  ای در ونیز(. ۸

9 .Laledan 

10 .Çeşm-i Bülbül 

11 .Kull firanji birinji  

  Hebron )شــهری در فلســطین کــه نــام دیگــر آن الخلیــل . 12

اســت(

13 .Jamal Badran  


