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 مقدمه
 باه  طبیعات  تااریخ  فرهنا..  تااریخ  و طبیعت اریخت دانند:م  نوع دو بر را تاریخ مورخان برخ 
 انساان ِ  ابعااد  کاردن  لحاظ بدون طبیع  عوامل و طبیعت تاریخ ِ تکوین و تحوالت سیر معنای
 تکاوین  و تحاوالت  سایر  معناای  به فرهن. تاریخ و است طبیعت در انسان نقش و حضور و آن

 تمادن،  تاریخ ازجمله گوناگون  ابعاد بر مشتمل که است انسان تمدنّ  و فرهنگ  حیات تاریخ ِ
 بشار  تمادن   هاای سااحت  دیگار  و ادبیاات  و هنار  تاریخ ادیان، تاریخ علم، تاریخ اندیشه، تاریخ
 انساان،  باه  کاه  تاریخ  دهیم.م  قرار را فرهن. تاریخ مفهوم طبیعت تاریخ مقابل در» شود.م 
 هاای شایوه  و هاا( اندیشاه  و زبان اجتماع ، نهادهای تازه، مواد و ابزار )ساختن او سازندگ  توان

 تارین کلیادی  از معمااری  و هنار  تااریخ  (.93 :8939 )احمادی،  «شاود ما   مرباو   معناسازی
 باه  تاوانیم ما   تااریخ  طول در بشر هنری آثار مطالعة با چراکه است، فرهن. تاریخ هایساحت
 اقتصاادی،  هاای زمیناه  باه  کاه همچناان  ببریم، پ  او معنویِ و مادی زیست مختلف هایجنبه

 باه  تاوانیم ما   ترتیاب،  ایان  باه  آثاار.  آن تولیاد  و خلق در دخیل فرهنگ  و سیاس  اجتماع ،
 زیارا » کنایم،  پیادا  دسات  گروها   یاا  جامعاه  هر تاریخ  گذشتة از ترجامع و تردقیق تصویری
 بلکاه  شاود، نما   حاصل ادب  و فلسف  مکتوب آثار درک با صرفاً فرهن.، یک راستین شناخت
 رساتر، و ترعمیق مراتببه بصیرت  با هنرمندان بساچه و است فرهنگ  هر الینفک جزء نیز هنر
 آن روح کنه و راستین سرشت به را انسان و دارندبرم  پرده خود خاص فرهن. رموز و اسرار از

 گسترة در تاریخ علم کتاب از فصل  در وندآیینه صادق (.9 :8933 )شایگان، «شوندم  رهنمون
 کناد. م  کمک نگاریتاریخ امر در مورخان به که پردازدم  های دانش معرف  به الم اس تمدن
 دسات   هنرهاای  و معماری فنون که شمرد،برم  ویژگ  این واجد را دانش حوزة 00 مجموعاً او
   (.988-013 :8911 وند،)آیینه دهدم  قرار میان این در نیز را

 و تعریاف  کارد.  اشااره  «اساالم   هنار » تاریخ به انتوم  هنر تاریخ علم هایزیرمجموعه از
 هناری  آثار برخ  به اطالق برای آن کارگیریِبه آغاز از ،«اسالم  هنر» اصطالح چیست ِ تبیین
 نازد  هاا کوشاش  و هاا چالش ترینکلیدی و ترینبنیادین از امروز، به تا اسالم  جوامع به متعلق

 و سااخته  «اساالم   هنار » تعبیار  اسات.  بوده رصهع این نظرانصاحب و پردازاننظریه مورخان،
 فراگیار  باا  ساپ   و است نوزدهم قرن در غرب  هنرشناسان و شناسانباستان مورخان، پرداختة
 تعبیار  ایان  غربیاان،  ساوی  از اساالم   تمادن  در هنرها به مربو  مطالعات در تعبیر این شدن
 و پاذیرش  ماورد  حاوزه  ایان  انمورخا  و پژوهشگران نزد و اسالم  کشورهای خود در رفتهرفته

 کدام به اشاره برای دقیقاً تعبیر این که کرد مطرح را پرسش این باید حال گرفت. قرار استعمال
 کاه  «مسایح   هنار » تعبیار  بارخالف  تعبیار،  ایان  رود؟م  کار به اسالم  تمدن در هنری آثار

 کاار  باه  ساتند ه مسایح   مضاامین  دارای کاه  غارب  تمدن هنری آثار به اطالق برای منحصراً
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 یا دین  محتوای یا کاربرد از نظر قطع اسالم، تمدن در هنری آثار تمام  به اطالق برای رود،م 
 ترکیاب  یاک  حقیقات  در که تعبیر این کاربرد اخیر هایسال ط  رود.م  کار به آنها، غیردین 
 باه  چراکاه  اسات،  گرفته قرار انتقاد مورد حوزه این پژوهشگران از بسیاری سوی از است وصف 
 تناوع،  هماة  باا  اساالم   تمدن هنری میراث تمام  از خوب به تواندنم  تعبیر این رسدم  نظر
 منتخاب  آثاار  از گلچینا   باه  را اساالم  هناری  میاراث  و کناد  نماینادگ   اشگون گونه و تکثر
 دهد.م  تقلیل حوزه این گذارانسنت

 «اساالم   هنار » ماورد  در مطالعاة  به آغاز که پژوهشگران  و مورخان شناسان،باستان اولین
 شادند  غارب  آکادمیاک  محافال  در «اساالم   هنر» مطالعة گذارانسنت آژند تعبیر به و کردند،
 اساالم  جهاان  جغرافیاای ِ  و تااریخ   قلمرو از خارج کشورهای  به متعلق همگ  (،8910 )آژند،
 هنار » ،«مسلمانان هنر» ،«م اسال هنر» عناوین با فراوان  هایکاتالوگ مقاالت، ها،کتاب بودند.

 مورخااان، توسااط غیااره و «اسااالم جهااان هناار» ،«اسااالم  هااایساارزمین هناار» ،«محماادی
 گذشاته  قرن یک ط  همچنین است. شده تدوین و نگاشته غرب  هنرشناسان و شناسانباستان
 م اساال  هنار  با مرتبط مختلف هایهمایش و هانمایشگاه ها،کنفران  نظیر متعددی هایبرنامه
 آنهاا  دساتاوردهای  کاه  است شده برگزار غرب جهان در پژوهش  مراکز و هادانشگاه میزبان  به

 است. داشته اسالم  هنر نگاریتاریخ سنت گیریشکل در مهم نقش 
 نگااری تااریخ  سنت سازندگان نخستین نیز و مطالعات  حوزة این گذارانسنت غربیان اینکه

 کاه  است داشته دنبالبه را باریزیان تبعات ناخواسته، یا واستهخ صورتبه اند،بوده اسالم  هنر
 نگارنادگان،  زعام به تبعات این تریناساس  است. مشاهده قابل نیز امروز به تا آنها تأثیرات دامنة

 اسالم  هنر تبیین و تعریف برای تالش و غرب  نگاه دریچة از اسالم  تمدن و هنر به نگریستن
 ویاژه باه  و غربا   هنار  باا  غربیاان  چشم در عظیم میراث این که بود ایهفاصل و تمایز اساس بر

 تاوان ما   را مسائله  ایان  داشات.  آن از پا   هنری مکاتب و هاجریان و رنسان  هنری میراث
 شارق  تمادن ِ  میراث با مواجهه در غرب  مورخان و محققان خودمحورانة یا خودمعیارانه رویکرد
 اساالم   هنار  نگاریتاریخ سنت در «سازیدیگری» یا «ازیغیرس» نوع  آن نتیجة در که نامید
 فرهنگا ِ  قلمارو  از خاارج  پژوهشاگران   و محققاان  عناوان به غربیان، حقیقت، در آمد. وجود به

 تمادن  و فرهنا.  از الینفاک  بخش  که اسالم  هنر باب در تحقیق و مطالعه به دست اسالم ،
 و درک نتوانساتند  الزم، شاناخت ِ معرفات  پشاتوانة  از برخاورداری  بادون  و زدند، است اسالم 
 و مورخاان  کاه  کمّا   تبعای   باه  تاوان ما   تبعاات،  دیگار  از کنناد.  پیدا آن از کاف  شناخت 

 کارد.  اشاره اند،داشته روا جهان هنر تاریخ هایکتاب در اسالم  هنر قبال در غرب  هنرشناسان
 (،8330) 0تازیین  واساطگ ِ  بکتاا  در اساالم ،  هنار  مورخاان  تارین برجساته  از ،8گراباار  اُل.

                                                           
1. Oleg Grabar 

2. The Mediation of Ornament 
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 خودمحاوریِ  آشاکار  نشاانة  را اساالم   هنار  باه  جهاان  هنار  تاریخ هایکتاب بیشتر توجه ِب 
  است. شمرده غیرغرب  هایسرزمین هنر بررس  در اروپاییان فرهنگ 
 آن 8بِرک که بیستم قرن ابتدای از نگاریتاریخ و نگریتاریخ در جدید پارادایم گیریشکل با
 آن ذیال  هاای مکتاب  و رویکردهاا  ها،جنبش ظهور و (،8338 )برک، نامدم  «0جدید اریخت» را

 تااریخ  و 1پاایین  از تاریخ یا 0مردم تاریخ ،3آنال مکتب ،0فرهنگ  تاریخ ،9اجتماع  تاریخ ازجمله
 هایجریان این از هریک و شد کشیده چالش به نگاریتاریخ و نگریتاریخ سنت  پاردایم  ،1خُرد
 اشاتراک  نقاا   از یکا   کردند. وارد نگاریتاریخ کالسیک هایسنت به مشخص  نقدهای جدید

 نگاریتاریخ پاردایم تسلط بر که است نقدی جدید، نگاریِتاریخ هایجریان تمام ِ میان برجسته
   اند.کرده وارد نگاریتاریخ در محورسیاست
 ماورد  جدیاد  تااریخ  پاارادایم  اسااس  بر را اسالم  هنر نگاریِتاریخ سنت بخواهیم اگر حال
 نگااری تاریخ بر سیاست قلمرو تسلط که کرد مطرح را پرسش این باید ابتدا دهیم، قرار بازخوان 

 هنار  نگااری تااریخ  سانت  باه  اجمال  نگاه  با نگارندگان زعمبه است؟ اندازه چه تا اسالم  هنر
 راناده  حاشایه  به نگاریتاریخ تسن این در مردم هنرهای عظیم میراث دریافت توانم  اسالم 
 ناداده  را آن مجاال  هرگز اشراف و اعیان طبقات و دربار به وابسته هنرهای سنگین سایة و شده
 هناری  و شاناخت  زیباای   هاای ارزش از برخورداری وجود با ولو عادی، مردم هنرهای که است

 در توانم  را ایلهمسئ چنین روشن شاهد دهند. اختصاص خود به جای  میان این در برجسته،
 هاای کاا   از یافات   هنر تاریخ هایکتاب در حاکمان و دربار به مربو  هنریِ آثار شمارب  انبوه
 را بناهاا  ایان  کاه  ابریشمین و زربفت هایفرش تا اشراف و حاکمان باشکوه هایعمارت و عظیم
 از ایشاان،  رفا ِ ع و روزماره  زنادگ   باه  مرباو   هناریِ  آثاار  تماام ِ  تاا  است، کردهم  مفروش
 و زربفات  رداهاای  و هاا لبااس  اناواع  و هاا صُاراح   و هاا ابریق تا گرفته خط  نفی  هاینسخه
 دیگر. مشابه نمونة هزاران و ایشان، بفتسیم

 

 پژوهش هایپرسش
 اساالم   هنر نگاریتاریخ سنت در فرهن.اجامعه قلمرو و قدرتاسیاست قلمرو میان نسبت .8
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 است؟ کدام اسالم  هنر نگاریتاریخ سنت در مسلط رویکرد و پارادایم .0

 

 پژوهش پیشینة
 با ترجیح  قرابت دارای که حوزه این در شدهمنتشر آثار مجموعة به نگاه  با کل ، نگاه یک در

 بازاندیش  خالل از نه که آثاری نخست هستیم: روروبه اثر سنخ سه با دارند، پژوهش این مسئلة
 ایان  دادن قارار  موضاوع  باا  بلکاه  گونااگون،  تعابیر با «مردم هنرهای» چون  مفاهیم به نظری
 هنرها تاریخ به هنرها این بازگرداندن جهت در عمالً هنرها، تاریخ از شدهراندهحاشیهبه هایگونه
 پرویاز  پژوهشا   آثارمجموعه چون مواردی به توانم  آثار این جملةاز اند.برداشته گام ایران در

 مردما   هنرهای خصوص در سیف هادی پژوهش  آثارمجموعه یا ها،بافتهدست زمینة در تناول 
 مناابع  عناوان باه  اماا  اند،نکرده ورود انتقادی و نظری مباحث به گرچه آثار این کرد. اشاره ایران

 هنرهاا،  تااریخ  در ماردم  هنرهاای  ناشانیده  صادای  تقویت برای اولیه هایداده حاوی ارزشمند
  دارند. توجه بلقا کاربردی
 و انتقاادی  رویکاردی  با که دهندم  شکل منابع  را حوزه این پژوهش  ادبیات از دوم سنخ
 مسائلة  عناوان باه  را اساالم   هنار  نگااری تاریخ در موجود هاینارسای  و هاخأل ،نظری ماهیت 
 هنار  نگااری ریختاا  به انتقادی رویکرد اتخاذ دلیلبه منابع از دسته این اند برگزیده خود پژوهش
 ایان  باه  تاوان م  پژوهش  آثار از دسته این مصادیق از دارند. سنخیت حاضر پژوهش با اسالم 
  کرد: اشاره عناوین

 مطالعاة  در تأمالت  اسالم ، هنر سراب عنوان با (0229) 0بلوم جاناتان و 8بلر شیال پژوهش
 هنار  نگااری تاریخ و تعاریف دیانتقا مرور به نخست نویسندگان جستار، این در .9سیال ایحوزه

 نگااری تااریخ  ازجملاه  و اسالم  هنر مطالعات در موجود هایچالش معرف  به سپ  و  اسالم 
 در گذشاته  قارن  دو طا   گرفتاه انجاام  مطالعات به ایشان انتقادهای از پردازند.م  اسالم  هنر
 و سیاسا   قادرت  اکاز مر باه  معطاوف  بیشاتر  مطالعات این اوالً که است این اسالم ، هنر مورد

 اینکاه  دوم و اساالم ،  اولیاة  قارون  طا   هام  آن اسات،  باوده  اساالم   کشورهای هایپایتخت
 و فااخر  آثار و درباری هنرهای بر غالباً اسالم  هنرهای به مربو  هاینمایشگاه حت  و مطالعات
 نقاد  موضاوع  باا  (8939) رشایدی  صاادق  دکتاری  رساالة  همچنین هستند. متمرکز شاهکارها

 توجاه  قابل پژوهش  حیث این از نوین ایشیوه ارائة هدف با اسالم  هنر نویس تاریخ هاییوهش
 و پاردازد ما   اساالم   هنار  نویسا  تااریخ  گوناگون هایشیوه معرف  به ابتدا پژوهش این است.
 هنار  نویسا  تااریخ  بارای  ناوین  الگوی  تا کوشدم  نهایت در و کشدم  چالش به را آنها سپ 

                                                           
1. Sheila Blair 

2. .Jonathan Bloom 

3.The Mirage of Islamic Art, Reflections on the Study of an Unwieldy Field 
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 هنر مطالعات در مرسوم هایشیوه و هاروش انتقادی تحلیل پ  در رساله این دهد. ارائه اسالم 
 هنار  پژوهشاگران  و مورخان است معتقد نگارنده و است نویس تاریخ حوزة در ویژهبه و اسالم 
 در مطالعات این عمدة و اند،برده بهره اسالم  هنر درزمان ِ بررس  در الگو سه از عموماً اسالم 

 هاای روش از استفاده با رساله این است. گرفته انجام گراتاریخ  و گرای سنت اصل  گفتمان ود
 مطالعاات  در رای  رویکردهای این پسااستعماری، گفتمان نظریة و شناس نشانه گفتمان، تحلیل
  است. داده قرار نقد مورد را اسالم  هنر

 رویکردهای نقد آنها، مسئلة که تندهس های پژوهش حوزه، این پژوهش ادبیات از سوم سنخ
 کشایدن  چاالش  به و اسالم ( دورة )در ایران معماری و هنر نگاریتاریخ در سنت  نویس تاریخ
 پژوهشا   آثاار  اسات.  اسالم  هایتمدن در هنر تاریخ در عادی مردم هنری میراث حضور عدم

 بارای  اسات.  زمیناه  ایان  در هاپژوهش ترینبرجسته از مردم معماری مورد در بیدهندی قیوم 
 باه  «ایاران  معمااری  در «ماردم  تااریخ » دربارة یادداشت » عنوان با (8933) ایشان مقالة مثال،
 از و روزگاار  صفحة از ایران مردم معماری میراث رفتن دست از سازوکار و چگونگ  دربارة بحث
 مقالاه  ایان  در نگارنده د.پردازم  ایران معماری نگاریتاریخ و مکتوب منابع در آنها انداختن قلم
 معمااری  گونااگون  آثاار  و متکثار  انواع معمارانة و شناخت زیبای  تاریخ ، ارزش از تا کوشدم 
 از آثاار  ایان  شادن  راناده  حاشایه  باه  و کناد  حیثت اعادة فرهنگ ، ایران کنار و گوشه در مردم

 الگوی  نهایت در و دهد ارقر انتقاد مورد را ایران معماری به مربو  گوناگون تاریخ  نوشتارهای
 و تصاویری  و نوشاتاری  مناابع  مادی، منابع حوزة سه در مردم معماری مطالعة برای پیشنهادی

 دهد.م  ارائه شفاه  منابع

 

 تحقیق روش
 نساب   کمباود  نیز و پژوهش هایپرسش اقتضای تحقیق، مسئلة نوع ماهیت بر بنا پژوهش، این

 ایان  انجاام  کلا   روش است. جسته سود «کیف » ویکردر از حوزه، این در پیشین هایپژوهش
 پاژوهش،  این در تحلیل واحد است. بوده «مضمون تحلیل» نوع از متن محتوای تحلیل پژوهش
 باوده  پاژوهش  این هایپرسش با مرتبط بررس  مورد متون در کاررفتهبه مفهوم  هایکلیدواژه
 باا  مفهاوم   هاای کلیادواژه  این خود .هستند مشاهده قابل (8) شمارة جدول قالب در که است
 تحلیال  و مطالعاه  ماورد  «کلیادی  مفاهیم و نظری چارچوب» بخش در که نظری منابع مطالعة
 کاه  مضاامین   تحلیال  خاالل  از هاا کلیادواژه  این بعد، گام در و اندآمده دست به اند،گرفته قرار
  اند.گرفته قرار بررس  مورد بودند، هاکلیدواژه این حاوی
 ریچاارد  نوشاتة  80328-032 اساالم   معماری و هنر تحلیل، این در بررس  مورد کتاب دو

                                                           
1. Islamic Art and Architecture 650-1250  
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 نوشاتة  08122-8032 اساالم   معمااری  و هنر و ،9جنکینز ماریلین و 0گرابار ال. ،8اتینگهاوزن
 در کاه  روسات  این از تحلیل برای منبع دو این انتخاب مشروعیت است. بلوم جاناتان و بلر شیال
 ایان  دانشاگاه   متاون  تارین مهام  کتاب دو این اسالم ، هنر تاریخ مهم هایکتاب تمام  میان
 گوگال  ساامانة  آماار  اسااس  بار  و هساتند  دنیا سراسر هایدانشگاه در گوناگون مقاطع در حوزه
 در همچنین .3هستند ارجاع تعداد بیشترین دارای اسالم  هنر تاریخ هایکتاب میان در اسکالر
 و تارین شاده شاناخته  از علما   ارجاعاات  میازان  لحااظ باه  کتاب، دو این نویسندة پن  مجموع
  هستند. جهان  سطح در حوزه این محققان ترینبرجسته
 دهند.م  پوشش را اسالم  تمدن جغرافیای ِ و تاریخ  مختصات عمدة توأمان کتاب دو این

 و /تمادن فرهن. مقولاة  دو باا  خاانواده هام  و مارتبط  هاای واژه شمارش طریق از تحلیل این در
 قلمارو  میاان  نسابت  کاه  برآییم پرسش این به دادن پاسخ درصدد کردیم سع  سیاست/قدرت،

  همچناین  اسات.  صورت چه به اسالم  هنر نگاریتاریخ در فرهن.هنرا قلمرو و قدرت-سیاست
 و فرهن./تمادن  قلمارو  دو میاان  نسابت  کاردیم  تاالش  هاکتاب این بندیِدوره شیوة تحلیل با

 کنیم. روشن نگاریتاریخ سنت این در ار قدرت/سیاست

 

 کلیدی مفاهیم و نظری چارچوب
 نگاریتاریخ

 اسات.  مورخاان  توساط  مشخصا   هاای شرو باا  و هاا پاارادایم  اساس بر تاریخ نگارش نگاریتاریخ
 بینا ، جهاان  و شناسا  معرفت هایپارادایم بر مبتن  هریک که دارد گوناگون  اشکال نگاریتاریخ
 تارین کهان  به توانم  را نگاریتاریخ پیشینة اگرچه است. مشخص  ایدئولوژیِ و فکری هایسنت
 نگاریتاریخ ظهور داد، نسبت است زده دست تاریخ  رویدادهای کردن مکتوب به انسان که زمان 
 یکا   هنار  نگاریِتاریخ دانست. مرتبط نوزدهم قرن به تاریخ علم ظهور همچون توانم  را ایحرفه
 جهاان،  هنار  نگااریِ تاریخ همچون های زیرمجموعه بر مشتمل خود که است نگاریاریخت اشکال از

 است. اسالم  هنر نگاریِتاریخ وسط ، قرون هنر نگاریِتاریخ اروپا، هنر نگاریتاریخ
 اسات.  نگاریتاریخ فرایند حاصل داریم، اختیار در که اطالعات  و دانیمم  گذشته از ما آنچه

 بناابراین،  هساتیم.  مطلاع  ماان تااریخ   گذشتة از ما که است نگاریتاریخ سطةوابه حقیقت، در

                                                           
1. Richard Ettinghausen  

2. Oleg Grabar  
3. Marilyn Jenkins Medina 

4. Art and Architecture of Islam 1250-1800 

های دیگر با عناوین مشابه بار ارجاع در میان کتاب 038بار ارجاع و دوم  با  039اول  با مجموع  .3
 دارای بیشترین ارجاع هستند.
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 بنگاریم،  گذشاته  رویادادهای  باه  آن از تاوانیم ما   که دارد ایدریچه حکم ما برای نگاریتاریخ
 در آنچاه  روایات  خالل از نگاریتاریخ حقیقت، در باشیم. کرده تجربه را گذشته آن خود آنکهب 

 تنها امروز ما و است گذشته گذشته، زند.م  پل مانگذشته و ما میان است، هافتاد اتفاق گذشته
 داریام،  اختیاار  در را نگاریتاریخ تنها ما» بشناسیم. را آن توانیمم  تاریخ  هایروایت خالل از
 «شاود م  محسوب شدهسپری امری دارد، وجود گذشته از که تعریف  با زیرا را  گذشته خود نه

 هماان  باه  گذشتهدرسات   عین  روایت نگاریتاریخ بنابراین، (.88 :8930 پارکر، و )اسپالدین.
 مورخاان  روایا ِ  منظار  از و روایات  به گذشته  رویدادهای شرح بلکه نیست، داده، ر  که شکل 
 گذشاته.  خاود   ناه  اسات،  مورخاان  پرداختة و ساخته کنیمم  فهم گذشته از ما آنچه لذا است.
 مولاود  نه و اندبوده گذشته در که افرادی ساختة نه ماست، ساختة نگاریتاریخ مفهوم در تاریخ»

  (.80 )همان، «اندکرده ثبت را آنان کارهای که های گزارش
 معناای  در نگااری تااریخ  از شاکل   را هنار  نگاریتاریخ تاریخ، فیلسوفان و مورخان از برخ 
 هم از توانم  را شیوه چهار نگاریتاریخ در هگل نظر از مثال، برای اند.آورده شماربه آن عموم 
 خااص  هایرشته تاریخ .9 اندیشیده، نگاریتاریخ .0 اول، دست و اصیل نگاریتاریخ .8 کرد: جدا

 )احمادی،  فلساف   تااریخ  .0 نهایت در و غیره، و هنر تاریخ فلسفه، تاریخ ادبیات، تاریخ همچون
 کاه  است خاص هایرشته تاریخ از ایگونه نره نگاریتاریخ هگل، بندیِتقسیم اساس بر (8939
 رویکردهاای  به توجه و پرداختن ضرورت شود.م  محسوب نگاریتاریخ شیوة چهار از یک  خود

 و مفاهیم ابزارها، دقیق شناخت نیز و قوم  یا جامعه هر به مربو  هنرهای نگاریتاریخ گوناگون
 مناابع  و هاا کتااب  نگارش و تنظیم تدوین، گردآوری، برای نگارانتاریخ استفادة مورد هایروش
 نگااری تااریخ  رویکردهاای  از هریک نتای  و کارکردها از آگاه  حصول در توانم  را هنر تاریخ
 بساترهای  در هنرهاا  موقعیت شدن آشکار به هنر نویس ِتاریخ رویکردهای از آگاه  جست. هنر

 مطالعاة  جهات  مقادمات   ایمرحله و انجامدم  مورخان نزد هنری آثار خلق در دخیل گوناگون
 رود.م  شماربه هنر نویس تاریخ در بازاندیش  و انتقادی
 

 سنتی تاریخ برابر در جدید تاریخ
 کاه  شاود م  گفته نگاریتاریخ و نگریتاریخ هایروش و رویکردها از ایمجموعه به سنت  تاریخ
 هاای  روش و رویکردها دربردارندة و داشتند نگاریتاریخ در مسلط جایگاه بیستم قرن از پیش تا

 ماردان  تااریخ  محاور، وقاایع  تااریخ  محور،شخص تاریخ سیاس ، تاریخ پوزیتیویست ، تاریخ نظیر
 وقاایع  و ساختارها بر ناظر عمدتاً سنت  تاریخ است. بوده فاتحان تاریخ خالصه طوربه یا و بزرگ
 نظیار  اصاطالحات   از آن منتقادان  از بسایاری  که جای  تا است، بوده حکومت  و سیاس  کالن
 تااریخ  اناد. کرده استفاده «باال از تاریخ» ،«دیپلماتیک تاریخ» ،«سیاس  تاریخ» ،«نظام  تاریخ»
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 دارد تمرکاز  سیاسا   کاالن  سااختارهای  و رویادادها  بار  عمدتاً که دیپلماتیک تاریخ و سیاس 
 در نگااری تااریخ  گونة دو این» اند.بوده بیستم قرن از پیش تا نگاریتاریخ هایپارادایم ترینرای 
 و اناد داده تشاکیل  را تااریخ   هاینوشته و تحقیقات هایگونه ترینپرحجم و ترینمعمول واقع
 «اسات.  نگااری تااریخ  هاای گوناه  هماین  باه  نااظر  عماالً  فهمناد، م  تاریخ کلمة از عموم آنچه

 (.800 :8910 پور،)موس 
 ازجملاه  گوناگون هایعرصه در فرهن. یافتن اهمیت و بیستم قرن در فرهنگ  چرخش اما
 را خاود  کاه  شد منجر نگاریتاریخ و نگریتاریخ در جدید رویکردهای ظهور به تاریخ  مطالعات

 شاوند. م  نامیده «جدید تاریخ» مجموعاً که داد نشان نگاریتاریخ هایروش و هامکتب قالب در
 در نگااری تااریخ  و نگاری تاریخ حوزة در حوالتت مجموعة به که است اصطالح  «جدید تاریخ»

 الگوهاای  و هاا شایوه  همان که سنت ، تاریخ برابر در و شودم  اطالق است داده ر  بیستم قرن
 زادة خاود  تحاوالت  ایان  گیارد. م  قرار هستند بیستم قرن از پیش تا نگاریتاریخ و نگریتاریخ

 ر  ماردم  هایتوده و ایحاشیه هایگروه اجتماع  موقعیت در جدید عصر در که است تحوالت 
 ماور   و فیلساوف  ولتار،  آثار و آرا در را جدید تاریخ جریان گیریشکل آغاز بسیاری است. داده
 هجادهم  قرن میانة در که بود مورخ  اولین فرانسوی ولتر دانند.م  فرانسه، هجدهم قرن بزرگ
 شرح و سرگذشت بر تاریخ  نوشتارهای ازاندازةبیش تمرکز و محورسیاست رویکرد خود آثار در

 زنادگ   روایتگاریِ  را ماور   مسائولیت  و گرفات  انتقاد باد به را سیاست مردان و بزرگان احوال
 دانسات.  هستند، تاریخ سازندگان ترینکلیدی و ترینمهم قضا از که مردم ونشاننامب  هایتوده
 نقاا   از دیگار  یکا   تاوان ما   را اع اجتم علوم و تاریخ هایرشته میان مرزهای شدن رن.کم

 قارن  آغااز  در نگااری تااریخ  ساپ   و نگاری تاریخ پارادایم در اساس  تحول این ایجاد در عطف
 نقاد  باه » اجتمااع   علاوم  و تااریخ  میاان  وگاوی گفات  بیساتم  قارن  آغااز  در» دانست. بیستم
 شناخته «جدید ختاری» عنوان تحت بعدها که انجامید دیگر تاریخ  ساخت و سنت  نگاریتاریخ
 و ظهاور  از نیسات،  محاور شخصایت  و محاور سیاسات  دیگار  8سیمیاند گفتة به که تاریخ  شد،

 مبناای  بار  حوادث نقل به و رودم  فراتر بزرگ هایچهره نامةزندگ  روایت و هاحکومت سقو 
 و ددها ما   تارجیح  حاوادث  بر را ساختارها است. جوامع تاریخ بلکه کند،نم  اکتفا نگاریوقایع
 باه  و (0)بارودل  شامارد ما   مقادم  مقطعا   هاای مناسبت بر را عادی مردمان زندگ  بلند زمان
 («9)لوگاوف  بخشاد ما   اولویات  آماده پایش  اتفاقاات  باا  مقایساه  در رفتارها و وخوخلق مطالعة

   (.000 :8930 )شریعت ،
 سانت   ارینگا تااریخ  مقابال  نقطاة  در را آن که جدید، نگاریتاریخ هایشاخصه ترینمهم از
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2. Fernand Braudel 

3. Jacques Legoff 
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 تااریخ  رویکارد  کهدرحال  است، اجتماع  بدنة و ساختارها نقش بر جدید تاریخ تأکید نشاند،م 
 رویادادهای  گیاری شکل در را بزرگ مردان عاملیت و سیاس  کالن ساختارهای منحصراً سنت 
 نداشات  قصاد  عناصار  بر و افراد عاملیت بر سنت  نگاریتاریخ اگرچه» گرفت.م  نظر در تاریخ 

 باا  تااریخ  جدیاد  اشاکال  باود،  ورزیاده  تأکیاد  کارد، م  دفاع انتزاع  تعمیم به فروکاستن از که
 تأکیاد  اجتمااع   دگرگاون   فراینادهای  و اجتمااع   سااختارهای  بار  اجتمااع   علوم محوریت

 باه  باار  اولاین  بارای  نیاز  ماردم  تاودة  تغییاری،  چنین تبعبه (.0 :8938 )ایگرس، «ورزیدندم 
 نویسا  تااریخ  الگوهاای  از گارفتن  فاصاله  باا  سانت   نگاریِتاریخ شدند. وارد خ تاری هایروایت
 ساترگ،  سیاسا   رویادادهای  و کاالن  سااختارهای  بر تمرکز عدم و محور،نخبه و محورسیاست
 پیدایش و شدن ساالرانهمردم» دارد. تاریخ  رویدادهای و حوادث بازاندیش  و بازنگری در سع 
 و جمعیات  از تاری گساترده  هاای بخاش  نقش که کرد ایجاب را اینگاریتاریخ نیز، انبوه جامعة
 جدیاد  عصر در» (.0 )همان: «کنندم  سر آن در جمعیت آن که بگیرد نظر در را احوال  اوضاع
 و گازارش  مثابهبه تاریخ یعن  (0) تاریخ هم و رویداد و جریان مثابهبه تاریخ یعن  (8) تاریخ هم

 را ایان  کارد.  شادن  مردما   و شدن عموم  به آغاز یا و شد مردم  و عموم  دانش، و پژوهش
 از را آن کاه  آورد شامار باه  مادرن  جوامع و مدرن عصر هایشاخصه ترینبزرگ از یک  توانم 
 و هاا تاوده  بر تمرکز یا شدنمردم  (.8913 )رحمانیان، «سازدم  جدا پیشامدرن جامعة و عصر
 هاا مکتب از بسیاری رابط حلقة و اشتراک نقطة توانم  را انفرودست یا مردم نشانونامب  اقشار
 تااریخ  جملاه از دانسات،  شاوند ما   بنادی طبقه جدید تاریخ ذیل که نویس تاریخ رویکردهای و

 ترتیاب  بدین» فرودستان. تاریخ و مردم تاریخ آنال، مکتب خرد، تاریخ فرهنگ ، تاریخ اجتماع ،
 یاک  مقاام  در تااریخ  و شاود م  تملک بود غایب سنت  گارینتاریخ در هامدت تا که موضوعات 

 شناسا  جامعاه  و اجتمااع   تااریخ  چاون  هاای  گارایش  پیادایش  گردد.م  ظاهر اجتماع  علم
 کنناد م  تأکید اجتماع  مطالعات شناخت جامعه و تاریخ  وجه دو بر که خرد، تاریخ و تاریخ 

 دو ایان  گذاربنیان مبان  کوشدم  که ،8332 هایسال از جامعهاتاریخ جریان ظهور همچنین و
 اجتمااع   مطالعاات  در تااریخ  که است اهمیت  نشانگر سوی  از کند ترکیب یکدیگر با را رشته
 «اساات تاااریخ  مطالعااات تحااول در شناساا جامعااه تااأثیر نشااانگر دیگاار سااوی از و دارد

 (.000 :8930)شریعت ،
 رویکردهاای  میاان  اصال   تفاوت هفت ،ریختا نگارش در جدید اندازهایچشم کتاب در برک
 سانت   تااریخ  عمدة تأکید نخست از: اندعبارت که شمردبرم  را نگاریتاریخ در جدید و قدیم 

 نگارد، م  حاشیه در تنها هنرها و علوم به و است نظام  امور و کلیسا بر مشتمل که سیاست بر
 آنکاه  دوم کناد. ما   توجاه  انساان  هایتفعالی ابعاد و هاجنبه تمام  به جدید تاریخ کهدرحال 
 باه  بیشاتر  جدیاد  مورخاان  اما انگارند،م  «رخدادها از روایت » مثابهبه را تاریخ سنت  مورخان

 نگااه   سنت  تاریخ آنکه سوم پیوندند.م  وقوع به آنها در رخدادها که دارند توجه ساختارهای 
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 نگارد. ما   «پاایین  از» را رخادادها  جدیاد  تااریخ  کهدرحال  بزرگ، مردان یعن  دارد، «باال» از
 از متناوع   گساترة  از جدیاد  مورخاان  کهدرحال  رسم ، اسناد بر رسم  مورخان تکیة چهارم
 عقایاد  بر سنت  تاریخ تمرکز پنجم کنند.م  استفاده نیز شفاه  یا عددی هایداده شامل منابع
 ششام  اسات.  معطاوف  جمع  روند و هاجنبش به بیشتر جدید تاریخ کهدرحال  افراد اقدامات و

 و 8312 هاای دهه طول در نهایت در و تاریخ ، عینیت مفهوم به نگاه در پارادایم دو این تفاوت
 پیشاین  ایحاشایه  موقعیات  پاذیرفتن  از بودند شده پرتعداد بسیار که حوزه این فعاالن 8312
 (.0228 )بِرک، زدند باز سر خود

 مورخاان  و منتقدان برخ  آثار در تردید با توأم 8312 دهة از «8جدید هنر تاریخ» اصطالح
 و مسائل مباحث، شامل هنر تاریخ چست  تعریف در اختالف یا گسست نوع  به اشاره برای هنر
 ایان  8332 دهاة  در اماا  رفات.  کاار  به رشته این در استفاده مورد بنیادین و اساس  هایارزش

 باه  جدیاد  مقولاة  یک معرف  برای آکادم  ال اه از بسیاری آثار در بیشتری قطعیت با اصطالح
 گروه  برای برچسب  به جدید هنر تاریخ اصطالح ترتیب این به و» (،0220 ،0)هری  رفت کار
 تاریخ اصطالح کاربرد، این در رفت. کار به موضوع این برای جدید ی«رویکردها» و «هاروش» از
 و شاناخت ، روان ساختارگرایانه، شناخت ،نشانه فمنیست ، هایگرایش به ارجاع برای عمدتاً هنر
 باا  (.080 )هماان:  «رودما   کار به هنر تاریخ هایتحلیل در "محوراجتماع  زمینة" گرایش نیز

 بسیاری شوندم  شمرده جدید هنر تاریخ ذیل که رویکردهای  و هاروش در تاکنون اینکه وجود
 نگارنادگان  گماان  باه  اناد، نشده مطرح هنوز جدید تاریخ در شدهمطرح رویکردهای و هاروش از
 بهاره  دیگار  هناری  تاریخ ساختن نیز و هنر نگاریتاریخ سنت نقد برای آنها از برخ  از توانم 

 ابعااد  باه  توانم  هنر، نگاریتاریخ و تاریخ  نقد در رویکردها و هاروش این گیریوام با جست.
 ترتیاب  ایان  باه  یافت. دست تاریخ  مختلف مقاطع و گوناگون معجوا در هنر تاریخ از جدیدی

 و رویکردهاا  در پایش ازبایش  کاه  اندیشاید  ی«جدید هنر تاریخ» افکندن پ  امکان به توانم 
 باشد. نزدیک «جدید تاریخ» به نگاریتاریخ و نگریتاریخ هایشیوه

 

 3بندیدوره
 بهاره  مشخصا   تاریخ ِ مفاهیم و مبان  از خود تاریخ ِ هایروایت تدوین برای هنر نگارانتاریخ
 و دادن ساامان  بارای  مورخاان  است. ایویژه اهمیت دارای «بندیدوره» میان این از که اندبرده

 کاه  اینگااری تااریخ  رویکردهاای  یاا  پاراردایم به توجه با و خود نظر مورد تاریخ  توال ِ تنظیم
 تارین مهم توانم  را بندیدوره کنند.م  استفاده  مشخص تاریخ ِ بندیِدوره از کنندم  اتخاذ

                                                           
1. new art history 

2. Haris  

3. periodization 
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 سیاسا ،  از اعام  خاود،  تااریخ ِ  مطالعات در زمان  توال ِ به بخشیدن سامان برای مورخان ابزار
 نگاارش  بارای  مورخاان  ابزارهاای  کارآمدترین از بندیدوره بنابراین دانست. غیره و هنری ادب ،
 دوران تاوال ِ   خاود،  نظار  ماورد  بنادیِ دوره شیوة از هاستفاد با مورخان و است تاریخ هایکتاب
 دهند.م  سامان را خود تاریخ ِ روایت مختلف تاریخ ِ
 بر عموماً بندیدوره» کنند:م  تقسیم اصل  گونة سه به را بندیدوره انواع عموم ، تاریخ در
 هاای گوناه  ایان  نوع نخستین (.02 :8910 )گرهارد، «ماهوی تکامل ، شمارانه،گاه است: نوع سه
 از )قبال  هاا سال و هاسده توال ِ و شمارش اساس بر یعن  است  «شمارانهگاه» صرفاً بندی،دوره
 یعنا   ا   بنادی دوره گونه این مبدأ شود.م  انجام غیره( و هجرت، از بعد و قبل میالدی، میالد،
 ا  غیره( و اسالم  ،مسیح  )یهودی، شودم  انجام آن اساس بر بندیدوره که ایتاریخ  رویداد
 دوم گوناة  (.08 )هماان:  اسات  بنادی دوره آن زیربنای تاریخ فلسفة یا تاریخ الهیات دهندةنشان
 ایمرحله همچون دوره هر به که صورت این به است، تاریخ  تکامل مفهوم از برآمده بندیدوره
 مربو  طورکل به ای باشد تمدن یک یا ملت یک به مربو  خواه نگرند،م  تربزرگ تحول  درون
 به قائالن دارد. بر در را «تاریخ فردیت» مفهوم بندیدوره گونة سومین )همان(. بشریت تاریخ به
 ایان  بنادی دوره گوناه  این الزمة و انددوره هر ماهیت کردن خالصه دنبالبه بندیدوره نوع این
 )همان(. شدبا داشته خود درون در فردمنحصربه و مشخص معنای  دوره، هر که است

 ،8ایسلساله اسیاسا   اسات:  کارده  تقسیم دسته سه به را هنر تاریخ در بندیدوره شاپیرو
 هاای ناام  و غیاره(،  و هاا هزاره ها،)سده ریاضیات  تقسیمات از جدا» .0شناخت زیبای  و فرهنگ 
 بار  دوران گاذاریِ ناام  شان،شدهگذاریشماره )تمدن ِ( مقاطع با پیشاتاریخ  هایتمدن و ابزارها
 :8312 همکااران،  و )شاپیرو «شناخت زیبای  و فرهنگ  ای،سلسلهاسیاس  است: بوده قسم سه
 بنااادیدوره از هاااای نمونااه  0اتاااون  هنااار و 9کااارولنژی  هنااار همچاااون هنرهااای   (.889

 از هاای  نموناه  رنسان  هنر و 0گوتیک هنر ،3میانه قرون هنر نظیر هنرهای  ای،سلسلهاسیاس 
 از های نمونه 3باروک هنر و ،1کالسیک هنر ،1رومانسک هنر نظیر هنرهای  و فرهنگ  بندیدوره
 .)همان( هستند شناخت زیبای  بندیدوره
 ایان  باه  نیاز  نقادهای   تااریخ ،  مطالعاات  در بندیدوره مفهوم مهم بسیار کارکرد وجود با
 بارای  اروپاای ،  هنار  گااران نتااریخ  و مورخاان  رساد ما   نظار  باه  مثال، برای است. وارد مفهوم

                                                           
1. Political-dynastic 

2. Aesthetic 

3. Carolingian art 
4. Ottonian art 

5. Medieval art 

6. Gothic art 
7. Romanesque art 

8. Classic art 

9. Baroque art 
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 تااریخ ِ  بنادیِ دوره از آسایای ،  و شارق   جواماع  و اروپای ، و غرب  جوامع در هنر نگاریِتاریخ
 تااریخ  هاای کتاب نگارش در مشابه تاریخ  بندیِدوره از استفاده عدم اند.نکرده استفاده یکسان 
 یکساان  نگارش  عدم دهندةنشان تواندم  اروپای  مورخان نزد غرب  جوامع و شرق  جوامع هنر
 باشد. جوامع این در تاریخ گذر در آنها تحوالت نحوة و هنرها جایگاه به آنها

 

   پژوهش هاییافته
 و 8032-032 اساالم   معمااری  و هنار  کتااب  دو اصل  زبان هاینسخه محتوای تحلیل اساس بر
 قلمارو  دو باه  مرباو   ةواژ هشت فراوان ، شمارش صورتبه ،8122-8032 اسالم  معماری و هنر

 عناوان باه  تاوان ما   را هرکادام  کاه  شد استخراج (0 )کد فرهن./جامعه و (8 )کد سیاست/قدرت
 گرفات.  نظر در بررس  مورد هایکتاب در قلمروها این از هریک حضور بر مبن  شاهدی و شاخص
 آمد. دست هب زیر نتای  آنها، هایروایت تنظیم در کاررفتهبه بندیدوره شیوة تحلیل از پ 

 

 («1556-056) اسالمی معماری و هنر» کتاب بندیِدوره ةشیو :1 ةشمار نمودار

 مقدمه

 برآمدن اسالم و فضای هنریِ این دوره .8

 

 (1666 حدود -056 )حدود متقدم اسالمی معماری و هنر اول: بخش

 فرهنگ  و تاریخ  شرایط گفتار:پیش

 کشورهای مرکزی اسالم  .0

 کشورهای غرب  اسالم  .9

 کشورهای شرق  اسالم  .0

 

 (1556 تا 1666 )حدود میانه قرون اسالمی معماری و هنر دوم: بخش

 فرهنگ  و تاریخ  شرایط گفتار:پیش

 کشورهای شرق  اسالم  .3

 کشورهای مرکزی اسالم  .0

 بخش اول: فاطمیان در مصر، فلسطین و سوریه

سوریه،  بخش دوم: سلجوقیان، ارتقیه، زنگیان و ایوبیان در عراق، آناتول ،

 فلسطین و مصر

 کشورهای غرب  اسالم  .1

 گیری: تأثیر هنر اسالم نتیجه
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 («1166-1556) اسالم معماریِ و هنر» کتاب بندیدوره شیوة :5 شمارة نمودار
 1566-1556 اول: بخش
 مقدمه .8

 معماری در ایران و آسیای مرکزی تحت حکومت ایلخانان و جانشینانشان .0

 کزی تحت حکومت ایلخانان و جانشینانشان هنرها در ایران  و آسیای مر .9

 معماری در ایران و آسیای مرکزی تحت حکومت تیموریان و معاصرانشان .0

 هنرها در ایران و آسیای مرکزی تحت حکومت تیموریان و معاصرانشان .3

 (8913-8002معماری در مصر تحت حکومت مملوکان بحری ) .0

 (8381-8913ان برج  )معماری در مصر، سوریه و عربستان تحت حکومت مملوک .1

 هاهنرها در مصر و سوریه تحت حکومت مملوک .1

 معماری و هنرها در مغرب تحت حکومت حفصیان، مرینیان و نصریان .3

 ها و عثمان  متقدممعماری و هنرها در آناتول  تحت حکومت بیلیک .82

 هامعماری و هنرها در هند تحت حکومت سلطنت .88

 
 1166-1566 دوم: بخش
 ت حکومت صفویان و زندیانهنرها در ایران تح .80

 معماری در ایران تحت حکومت صفویان و زندیان .89

 معماری و هنرها در آسیای مرکزی تحت حکومت ازبکان .80

 ها بعد از نبرد قسطنطنیهمعماری تحت حکومت عثمان  .83

 ها بعد از نبرد قسطنطنیهمعماری تحت حکومت عثمان   .80

 معماری و هنرها در مصر و شمال افریقا .81

 ها و معاصرانشان در دکنهند تحت حکومت مغولمعماری در  .81

 ها و معاصرانشان در دکنهنرها در هند تحت حکومت مغول .83

 میراث هنر اسالم  متأخر  .02

 

 معماری و هنر» و «1556-056 اسالمی معماری و هنر» در هاواژه وجویجست نتایج .1 شمارة جدول
 «1166-1556 اسالمی

 هاکلیدواژه ردیف

 در فراوانی
 و هنر» کتاب

 معماری
-056 اسالمی

1556» 

 در فراوانی
 و هنر» کتاب

 معماری
 اسالمی

1556-1166» 

 کد

8 Court(s)/Courtier(s)/courtyard(s) 810 001 8 

0 Qasr/Qusayr Palace/ 090 999 8 

9 Politic/s/al 32 00 8 

0 Caliph/ate/al 883 83 8 
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3 kingdom Dynasty/ 820 38 8 

0 an/Ruler/KingEmpire/Sult 903 399 8 

1 Prince/s/ly 803 39 8 

1 Royal 13 890 8 

3 Civilization/Civility 89 9 0 
82 Culture/al 821 38 0 

88 Society/al 821 90 0 

80 People 83 80 0 

89 Public 81 13 0 

80 Popular 02 39 0 

83 Folk/lore 2 3 0 

80 Tradition(s)/Custom(s) 10 10 0 

 فراوان  جمع
8002 

0208002020 
8033 
981 

 کد
(8) 

 کد
(0) 

 
 و سیاسا   هاای جنباه  باا  مرتبط واژگان تعداد ،8 شمارة جدول در شدهارائه نتای  اساس بر
 و «8032-032 اساالم   معمااری  و هنار » هاای کتااب  در اندشده مشخص (8) کد با که قدرت

 مارتبط  واژگان تعداد و است 8033 و 8002 ترتیب به «8122-8032 اسالم  معماری و هنر»
 باه  اناد شاده  مشاخص  (0) کاد  باا  که بررس  مورد هایکتاب در تمدن  و فرهنگ  هایجنبه با

 در (0) کاد  و (8) کاد  به مربو  هایهواژ فراوان  مجموع میان نسبت است. 981 و 020 ترتیب
 نشاان  هانسبت این است. 9/3 به 8 و 9 به 8 تقریب  صورتبه و ترتیببه بررس  مورد کتاب دو

 است. بررس  مورد هاینمونه این در محورسیاست روای ِ منظر تسلط و سیطره دهندة
 هاای شکل در که کتاب دو این هایفهرست تحلیل از آمدهدستبه نتای  اساس بر همچنین،

 «8032-203 اساالم   معمااری  و هنار » کتااب  در بنادی دوره شایوة  است، آمده 0 و 8 شمارة
 بندیبخش از مواردی در که 8است ایسلسلهاسیاس  و شمارانهگاه شیوة دو از ترکیب  صورتبه

 «8122-8032 اساالم   معمااری  و هنر» کتاب در همچنین است. شده استفاده نیز جغرافیای 
 نیاز  شاماری گاه از معدود مواردی در و است ایسلسلهاسیاس  صورتبه بندیدوره اصل  شیوة

 شاده  اساتفاده  شامارانه گااه  شیوة از که مواردی در که کرد خاطرنشان باید است. شده استفاده

                                                           
ای سلسلهاصورت سیاس ( به8330بندی در ویراست نخست این کتاب )باید ذکر شود که شیوة غالب دوره البته. 8

 شمارانه )بر مبنای تاریخ میالدی( نیز استفاده شده است. است و در مواردی از شیوة گاه
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 دهنادة نشاان  (8910) گرهاارد  گفتاة  باه  که است بوده نظر مورد میالدی تاریخ ِ مبنای است،
  است. بندیدوره این در مسیح ِ فلسفة یا الهیات  مبنای
 اساالم   هنر تاریخ هایکتاب از دیگر نمونة چهار تحلیل برای عیناً محتوا تحلیل فرایند این

 است: صورت این به آن نتای  که است شده گرفته کار به
 در 8300 ساال  در باار  اولاین  بارای  ،0پارای   کریستین نوشتة 8اسالم  هنر داستان کتاب
 بیستم سدة تا هفتم سدة زمان  بازة و است فصل هجده بر مشتمل کتاب این شد. منتشر امریکا

 داده پوشاش  را افریقا شمال تا آسیا شرق از اسالم، جغرافیای  قلمرو اصل  هایبخش و یالدی،م
 02 ،0 کاد  هاای واژه فراوانا   مجموع و 929 ،8 کد هایواژه فراوان  مجموع کتاب این در است.
 شایوة  همچناین  اسات.  8 باه  3 ،0 کاد  به نسبت 8 کد هایواژه فراوان  مجموع بنابراین است.
 است. جغرافیای  و ایسلسلهاسیاس  شیوة از ترکیب  صورتبه کتاب این در دیبندوره

 انگلستان در 8313 سال در بار اولین برای ،0رای  تالبوت دیوید نوشتة ،9اسالم  هنر کتاب
 هفادهم  تاا  هفاتم  هاای ساده  زماان   بازة و است فصل دوازده بر مشتمل کتاب این شد. منتشر
 ایان  در اسات.  داده پوشاش  را هندوساتان  جزبه اسالم جغرافیای  روقلم اصل  نقا  و میالدی،
 بناابراین  اسات.  09 ،0 کد هایواژه فراوان  مجموع و 013 ،8 کد هایواژه فراوان  مجموع کتاب
 در بنادی دوره شایوة  همچناین  اسات.  8 به 0/0 ،0 کد به نسبت 8 کد هایواژه فراوان  مجموع
 مبناای  اسات.  شامارانه گااه  و ایسلساله اسیاسا   هاای هشایو  از ترکیبا   صورتبه کتاب این
 است. میالدی شماریگاه بر مبتن  نیز شماریگاه

 در و آلماان   زباان  باه  8309 ساال  در بار اولین برای 0کونل ارنسل 3اسالم  هنرهای کتاب
 دانشاگاه  انتشاارات  توساط  8312 ساال  در آن انگلیسا   ترجماة  ساپ   و شاد،  منتشار  آلمان

 دورة در اساالم   هنر به ترتیببه که است فصل سه بر مشتمل کتاب این شد. شرمنت میشیگان
 هایواژه فراوان  مجموع کتاب، این در دارد. اختصاص جدید دورة در و وسط  قرون در نخست،

 8 کاد  هاای واژه فراوان  مجموع بنابراین است. 18 ،0 کد هایواژه فراوان  مجموع و 030 ،8 کد
 صااورتبااه کتاااب ایاان در بناادیدوره شاایوة همچنااین اساات. براباار 8/0 ،0 کااد بااه نساابت
 است. ایسلسلهاسیاس 
 در 8331 ساال  در باار  اولاین  برای 1براندهیلن رابرت نوشتة 1اسالم  معماری و هنر کتاب

                                                           
1. The Story of Moslem Art 

2. Christine Price 
3. Islamic Art 

4. David Talbot Rice 

5. Islamic Arts 
6. Ernst Kuhnel 

7. Islamic Art and Architecture 

8. Robert Hillenbrand 
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 و تااریخ   گساترة  عمادة  بخاش  و اسات  فصال  ده بار  مشتمل کتاب این شد. منتشر انگلستان
 019 ،8 کد هایواژه فراوان  مجموع کتاب، این در است. داده ششپو را اسالم جهان جغرافیای 

 کاد  به نسبت 8 کد هایواژه فراوان  مجموع بنابراین است. 11 ،0 کد هایواژه فراوان  مجموع و
 است. ایسلسلهاسیاس  صورتبه کتاب این در بندیدوره شیوة همچنین است. 8 به 0/3 ،0

 

 گیرینتیجه و بحث
 امتاداد  در کاه  تحاوالت   شاد   بنیادین  تحوالت دچار بیستم قرن دوم نیمة از هنر نگاریتاریخ

 قارن  اول نیماة  و ناوزدهم  قارن  پایاان  از نگاریتاریخ رویکردهای و هاروش در دادهر  تحوالت
 ازجملاه  عموم  نگاریتاریخ هایزیرمجموعه و بیستم قرن دوم نیمة به آن دامنة و بودند بیستم
 تحوالت این از متأثر غرب ، جوامع در هنر نگارانتاریخ شد. کشیده نیز هنر و ادبیات نگاریتاریخ
 در هنار  تواریخ بازنویس  و بازنگری به آغاز آنها، با صداهم و نگاریتاریخ و نگریتاریخ هایشیوه

 ازجملاه  هنار  نگااری تااریخ  در جدیادی  رویکردهاای  آن نتیجة در که کردند خود هایسرزمین
 اجتماع  تاریخ رویکرد نیز و پساساختارگرایانه رویکرد پسااستعماری، رویکرد فمنیست ، رویکرد

 باه  بیساتم  قارن  اول نیماة  در رفتاه رفته نگاریتاریخ رویکرد این گرفت. شکل فرهنگ  تاریخ و
 هنار  نگاریتاریخ ازجمله و نگاریتاریخ گوناگون هایساحت و شد بدل نگاریتاریخ غالب رویکرد

 نگاشته بار اولین برای هنر اجتماع  هایتاریخ که بود دوره همین در درآورد. خود تسخیر رد را
 بارای  که دانست 0هاوزر آنولد 8هنر اجتماع  تاریخ توانم  را آن ترینمهم و متأخرترین که شد
 نتیجاه  تاوان ما   تااریخ   دقیق تقارن این از یافت. انتشار بیستم قرن نیمة در درست بار اولین
 نگاریتاریخ هایجریان با داستانهم و همگام همواره غرب در هنر نگاریتاریخ جریان که گرفت
 باه  شارق   هاای سرزمین در هنر نگاریتاریخ مورد در متأسفانه که ایپدیده است، بوده عموم 
 پژوهشاگران  و مورخان توجه عدم سوی  از امر، این مهم دالیل از است. نداشته وجود شکل این
 ماا  تااریخ   اطالعاات  کمبود دیگر سوی از و فرامتن  عوامل و اجتماع  ابعاد به شرق  هایهنر

 ایان  اجتمااع   تاریخ نگارش کار در امروز مهم موانع از» است. مردم از مختلف  هایگروه دربارة
 و مسالط  هاای گروه را گذشته در منحرف یا فرودست هایگروه به راجع اطالعات اغلب که است

 (.800 :8910 پور،)موس  «اندداده دست به آنها عوامل و فرادست

 است. صورت همین به درست نیز مردم هنر تاریخ مورد در مسئله این پژوهشگران گمان به
 زنادگ ،  و ناداریم  تااریخ  سایر  در آنهاا  زیست نحوة و عادی مردمان دربارة چندان  اطالعات ما

 هماین  و اسات،  نیافتاه  ایمالحظاه قابال  اسانعکا  تااریخ   مناابع  در آنها تمایالت و احساسات

                                                           
1. Social History of Art 

2. Arnold Hauser 
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 فقادان  و جدیاد  تااریخ  پاارادایم  از اساتفاده  عدم . است. صادق نیز ایشان هنر مورد در وضعیت
 تااریخ  ازجملاه  اساالم   هنر نگاریتاریخ سنت در آن ذیل نگاریتاریخ و نگریتاریخ هایرویکرد

 از سانت  ایان  مخاطباان  فهام  برای را ریبازیان تبعات مردم، تاریخ یا فرهنگ  تاریخ اجتماع ،
 و تناوع  از نادرسات   و نااقص  درک گیاری شاکل  باه  و است، داشته دنبالبه اسالم  هنر میراث

 گروها   حت  فقدان این دلیلبه کهتاجای  است. شده منجر عظیم هنری میراث این گستردگ ِ
 طبقاة  باه  متعلق و ردم م منشأ با هنرهای  هرگونه وجود منکر آشکارا حوزه این متخصصان از

 اساالم   دورة در ایاران  هنر دربارة 8بَرت مثال، برای شوند.م  اسالم  هنر تاریخ در عادی مردم
 رشاته  باه  کسا   هناوز  را ایران اجتماع  تاریخ چون شاید یا بود، اشراف  ایران هنر» نویسد:م 

 این به خود برت که استاینج جالب (.021 :8990 )بَرت، «کندم  جلوه چنین درنیاورده تحریر
 تااریخ  از های روایت به هنر مورخان دسترس  عدم دلیلبه مسئله این شاید دارد. اذعان موضوع
 شاگفت  باشاد.  اساالم ،  تمادن  قلمرو نقا  دیگر همچون اسالم ، دورة ایران در هنر اجتماع 

 هرگاز  رناد، دا اذعاان  فقادان  ایان  باه  وضاوح باه  بَارت  همچون متخصصان  اینکه وجود با آنکه
 بارای  داشاتند،  غربا   جواماع  در هنار  اجتمااع   تااریخ  نگارش برای آنچه همچون های تالش
 از نماا ناخ  و آمیاز کلیشه گرا،تقلیل هایروایت همان به و ندادند انجام کاست  این کردن برطرف
 هاای سارزمین  باوم   خاواه  اساالم ،  هنر نگارانتاریخ کردند. اکتفا اسالم  تمدن هنری میراث
 و هاشیوه از متأثر کامالً و جدید، تاریخ نظریِ و فکری بسترهای از منفک بیگانه، خواه و اسالم 

 بناابراین  و بودناد  پیشاین  رویکردهاای  و الگوهاا  هماان  دهنادة اداماه  سنت ، تاریخ رویکردهای
 نار ه نگااری تااریخ  نوین رویکردهای و هاشیوه از استفاده و سازیپیاده جهت چندان  هایتالش
 است. نگرفته صورت مسلمان هایسرزمین یا اسالم  هنر تاریخ نگارش برای

 این فرضیة اثبات برای شواهدی ارائة همچنین و تحقیق هایپرسش پاسخ به دستیاب  برای
 قلام  باه  اساالم   هنار  تااریخ  هاای کتااب  از برجسته و شاخص نمونة شش بررس  به پژوهش،
 ایان  در سیاسات  قلمارو  تسالط  از حااک   هاا بررسا   نایا  نتیجاة  که پرداختیم غرب  مورخان
 هاای شیوه نقد شد گفته طورکههمان است. اسالم  هنر نگاریتاریخ سنت از شاخص هاینمونه
 و دالیال  تارین مهام  از سانت   نگااری تااریخ  در مسالط  محورسیاست نگاریتاریخ و نگریتاریخ
 در غرب  جوامع در نگاریتاریخ و نگریتاریخ جدید رویکردهای و هاشیوه گیریشکل هایزمینه
 هنار  نگااری تااریخ  ماورد  در مشاابه  نقادی  کاردن  وارد باا  توانم  حال است. بوده بیستم قرن

 هنار  نگااری تااریخ  ناوین  رویکردهاای  گیریشکل برای الزم نظری و فکری هایزمینه اسالم ،
 کرد. ایجاد را اسالم 
 بیشاتر  وجوهاای جسات  اسااس  بار  و هاا، وناه نم ایان  در کاه  گرفات  نتیجه اینطور توانم 

                                                           
1. Barett 
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 ایان  دیگر، بیان به دارد. تسلط هنر قلمرو بر سیاست قلمرو مشابه، هاینمونه سایر در نگارندگان
 این در فرهن. و هنر قلمرو بر قلمرو این تسلط از خبر سیاست، قلمرو با مرتبط هایواژه کثرت
 ایاران،  هنار  تااریخ  باه  مربو  هایکتاب عمدة مورد در البته امر این دهد.م  نگاریتاریخ سنت
 امار  ایان  باه  موضوع این و است، صادق نیز اسالم  دورة در خواه و اسالم از پیش دورة در خواه
 هناریِ  وجه حالت بهترین در یا سیاست تاریخ مثابهبه خود هنر تاریخ به ما که است شده منجر
 ایان  در ایسلساله اسیاسا   بندیدوره ةنحو همچنین، بیاندیشیم. خود سرزمین سیاس ِ تاریخ
 داللت است، شده تلفیق شمارانهگاه بندیدوره شیوة با گاه که دیگر، مشابه هاینمونه و هاکتاب
 شامارانه گااه  بنادی دوره از کاه  آنجاای   دارد. نگاریتاریخ سنت این در سیاست قلمرو تسلط بر

 مایالدی  هاای ساال  با ما و است مسیح  اتالهی و تاریخ  مبدأ اساس بر نیز است شده استفاده
 هرگاز  کتااب،  ماتن  مطالعاة  یا و فهرست به اجمال  نگاه  با خوانندگان بنابراین داریم  سروکار
 بارای  ریاضایات   محاسابة  انجاام  باا  مگر باشند، داشته ذهن در هجری تاریخ  تصور توانندنم 
 نیاز  مشاابه  هاای کتااب  از دیگار  یبسیار دربارة موضع این هجری. به میالدی هایتاریخ تبدیل
 بارای  اساالم   هنار  غربا ِ  مورخان و محققان تالش عدم دهندةنشان خود امر این است. صادق
 و تماادن فرهنگاا ِ و تاااریخ  شاارایط بااا خااود فرهنگاا ِ و تاااریخ  دیااد افااق کااردن نزدیااک
 زدنا  اساالم   تمادن   و هناری  میراث فهم در جدی تبعات  خود که است اسالم  هایسرزمین
 دارد. دنبالبه جوامع این مردمان

 اینطاور  تاوان ما   شاد،  مطارح  پاژوهش  ایان  در که های تحلیل و نقدها اساس بر بنابراین،
 ورود دلیلبه سو یک از غرب  کشورهای در اسالم  هنر مطالعة گذارانسنت که کرد بندیجمع
 مفهاوم   هایانگاشتپیش و شناخت زیبای  دیدگاه اساس بر اسالم  تمدن ِ و هنری میراث به

 و بررسا   شایساتة  و اناد انگاشاته  نادیده را اسالم  هنری میراث از عظیم  بخش هنر، از خود
 رویکارد  کاربسات  دلیال باه  دیگار،  ساوی  از اند.ندانسته اسالم  هنر تاریخ هایکتاب در معرف 
 هنری آثار و هنری انواع از بسیاری اسالم ، هنرهای تاریخ نگارش در محورسیاست نگاریتاریخ
 از برجساته،  هناریِ  و شاناخت  زیباای   هاای ارزش واجاد  ولاو  را، عاادی  ماردم  طبقة به مربو 
  اند.رانده حاشیه به را آن و گذاشته کنار خود تاریخ  هایروایت
 پاارادایم  از گاذار  بارای  تاالش  و اسالم ، هنر نگاریتاریخ به شدهمطرح نقدهای به توجه با
 تااریخ  ذیال  کاه  نگااری تااریخ  و نگریتاریخ هایشیوه و رویکردها آوردن نظر رد و سنت  تاریخ
 قلمارو  در هنرهاا  سرگذشات  و سایر  از متفااوت   تاریخ  هاروایت به توانم  دارند، جای جدید
 کاه  هاا شایوه  و رویکردهاا  ایان  تارین مهم از یافت. دست یا اندیشید اسالم جغرافیای ِ و تاریخ 
 تااریخ  از گاذار  با آنها، از گیریبهره با توانم  و است مقاله این در شدهحمطر نقدهای با مرتبط
 اعاادة  اساالم   هناری  میاراث  به ده شکل در عادی مردم نقش و حضور از محور،سیاست هنر

 پارادایم کردن وارد با توانم » است. فرودستان تاریخ و آنال مکتب در مردم تاریخ کرد، حیثیت
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 هاای روایات  فرودساتان،  تااریخ  مفهاوم  از جساتن  سود و هنر تاریخ العاتمط به "جدید تاریخ"
 باه  نهایات  در و داد قارار  بازاندیشا   ماورد  را هنار  نگااری تاریخ هایسنت یا هنر تاریخ پیشین

 مطالعات مفهوم  الگوی در که مردم نقش و حضور بر تأکید با تاریخ  هایروایت این بازنویس 
 یازدی،  )طباطباای   «یافات  دسات  هساتند،  خاموش صداهای و انفرودست با متناظر فرودستان
 نقاش  از مرکززدایا   با و مردم، تاریخ رویکرد از استفاده با توانم  همچنین (.08ا802 :8931
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