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Abstract 
Museums are among the most important surveying sources for researchers and 

provide them information with various dimensions. This point sends out the 

works present in museums from merely art works and turns them to be topics of 

valuable researches. By an interdisciplinary approach, this article, first and 

through descriptive-analytic method, explains about the influence of Islamic art 

works left from 13th to 15th centuries on contemporary art in Tuscany province, 

centered in Florence; within which the relation between kings and rulers of this 

province with Islamic countries in that epoch is studied. The data collection in 

this part is through libraries search and written documents. In the second part, 

based on the questionnaire information obtained from the statistical population 

of 150 visitors of the Galleria degli Uffizi in 2021, the impact of visiting these 

works on the audience’s familiarity with Islamic civilization has been analyzed. 

The questionnaires were designed in form of scaling; and based on the obtained 

information and according to Kolmogorov-Simornov test and as per Sig, 

expressed for predictor variable in confidence interval 0.95, was less than 0.05. 

As a result, it was proved that visiting Islamic art works present in this museum 

has influence on familiarity with Islamic civilization. Regarding this influence, 

the present article proposes presenting online catalogue focusing on Islamic art 

as a strategy. 
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Extended Abstract 
1- Introduction: 
The relationship between the rulers of the 

province of Tuscany and especially the city of 

Florence with the rulers of Dar Al Salaam 

began in the 13th century and reached its 

climax during the reign of the Medici dynasty. 

This type of international relations is one of the 

strong points in the history of Italy, which has 

attracted the attention of various researchers. 

During the reign of this family, the city of 

Florence spent its golden age and as a result 

many political, cultural and economic relations 

were established with the eastern countries; 

subsequently, many works of Islamic art were 

transferred to this city. Presently, some of these 

works are on display in the Uffizi Gallery - the 

most important museum of this city - and other 

parts of these works are located in the treasures 

of other museums, churches and cultural places 

in Florence (and also other Italian cities). Due 

to the fact that this museum emphasizes on the 

Italian art of the Middle Ages and especially the 

Renaissance period, most visitors enter the 

Uffizi to see the works of very famous artists 

such as Leonardo da Vinci, and due to this 

reason, the number of halls related to Islamic 

art in this museum is in the minority. On the 

other hand, in some of the Italian works in this 

museum, the extraction and representation of 

elements of Islamic art can be clearly seen. 

 Investigating about the approach of Italian 

artists and their mode of thinking about Islamic 

art and objects is one of interesting topics that 

unfortunately there are not many researchers 

concentrated on, probably due to the fact that 

they are in minority. Viewing the increasing 

importance of interdisciplinary studies in the 

fields of Humanities, this research proposed a 

hypothesis that the presence of these art works 

– especially paintings – provides significant 

results on familiarity of visitors with Islamic art 

and civilization. 

Therefore, the present research seeks to prove 

the hypothesis that observing these halls and 

raising awareness about the presence of Islamic 

art in Western works (especially paintings) can 

play a positive role in familiarizing the 

audience with the culture, history and art of 

Islamic civilization. Thus, this research, relying 

on library studies and analytical-descriptive 

methods, in addition to examining how the 

artists of Tuscany were influenced by works of 

Islamic art in the 13th to 15th centuries AD, has 

investigated the existing relationships between 

this province and Islamic countries in the 

aforementioned centuries and has adapted the 

obtained results with the questionnaire. Based 

on that, the official announced senses of visitors 

of this museum in 2021 was studied and by 

designing a questionnaire and collecting 

information from 150 visitors. The results were 

analyzed based on Kolmogorov-Simornov test; 

arriving to a conclusion that visiting these 

works acts as a media for introducing Islamic 

culture and civilization to the audience. 

2- Methods 

This article is practical in terms of purpose and 

is based on descriptive-analytical combined 

method. The required information in historical 

section is collected through visiting the works 

and using library documents. For studying the 

effect of these works on audiences, the 

statistical population of this research includes 

150 visitors of this museum during Jan. to Dec. 

2021. In order to collect required data and for 

validity assessment, the questionnaire was 

studies and confirmed by professors and 

experts in field of arts and Cronbach’s alpha for 

reliability was indicated as 0.89 which shows 

the high reliability of the questionnaire. The 

analysis of data was performed by using 

descriptive and inferential statistics. Thus, 

demographic variables were first described 

using descriptive statistics, and hypothesis 

analysis and testing were also analyzed with the 



 

 

 

Mehrnoosh, G., Yasaman, A . The effects of artistic works presents in museums in promotion of Islamic art in Western 

world (Case Study: visitors of Galleria degli Uffizi in 2021) 

 
Sociology of Culture and Art Volume 4. Issue 4. Winter 2023. Pages 85 to 99 

help of inferential statistics using Spss 

software. 

3- Conclusion 

The province of Tuscany -centered in the city 

of Florence- as the initiator of the Renaissance 

movement, was ruled by the wealthy and 

powerful Medici family during the 15th to 18th 

centuries. This family, having political power, 

had various economic, cultural, and 

commercial relations with the eastern lands, a 

large part of which were ruled by the Mamluk, 

Ottoman, and Timurid empires that in this 

epoch. Due to this, diverse objects of Islamic art 

were brought to this province, through various 

ways, which are presently kept in different 

museums in Florence. With the arrival of 

Islamic art in Florence, a style in Italian art was 

born, which is referred to as "Oriental style" 

and refers to the influence of Islamic art objects 

in various types of art (architecture, sculpture, 

painting, etc.) on Italian art and their 

representation on art in Italian works. By 

researching the performance of the Uffizi 

Museum - the most important museum in the 

city of Florence - it can be concluded that the 

presence of Islamic art and artifacts in museums 

and in the field of Italian art can act as a media 

for Islamic art and civilization that makes 

visitors familiar with the history and culture of 

this civilization and convey the attitude of the 

creators about art to the audiences. This 

research, considering this important function 

and proving its effect on the audience's artistic 

worldview through the Kolmogorov-Smirnov 

test and with the aim of more identification of 

works available in Florence, in addition to 

historical investigations, provides strategies to 

achieve this goal. 

3- Result 

Based on the obtained information and 

according to Kolmogorov-Simornov test and as 

per Sig, expressed for predictor variable in 

confidence interval 0.95, was less than 0.05. As 

a result, it was proved that visiting Islamic art 

works present in this museum has influence on 

familiarity with Islamic civilization. Regarding 

this influence, the present article proposes 

presenting online catalogue focusing on Islamic 

art as a strategy. 
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 مقاله پژوهشی 

ای بر ترویج هنر اسالمی در دنیای غرب )مطالعه موردی:  تأثیرگذاری آثار هنری موزه 
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هنر   ی،هنر تجسم های کلیدی: واژه 
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 چکیده 
های مختلف در اختیار  ترین منابع مطالعاتی پژوهشگران بوده و اطالعاتی با سویهها در دنیا از مهمموزه

ها را از وجه هنری صرف خارج کرده و به موضوعاتی  دهند. این موضوع آثار موجود در موزهقرار می  ان آن 

بدل می ارزش مطالعاتی  آثار هنری  هدف بررسی میزان  با این مقاله  نماید.  واجد  بازدید از  تأثیر  سنجیِ 

در    ای رشتهمیان  یویکردربرآمده از فرهنگ اسالمی بر آشنایی بازدیدکنندگان با هنر وتمدن اسالمی، با  

ثیر وجود آثار مربوط به هنر اسالمی بجای مانده از قرون  تأتوصیفی به  -شیوه تحلیلی  ا استفاده ازابتدا ب 

در    ت وعصر در استان توسکانی با مرکزیت فلورانس پرداخته اس سیزدهم تا پانزدهم میالدی بر هنرِ هم

گردآوری    ان بررسی کرده است.های اسالمی را در آن دورخالل آن ارتباط بین پادشاهان این استان و کشور

در بخش    سپس،   ای و بر پایه اسناد مکتوب انجام شده است.بخش به صورت کتابخانهاین  اطالعات در  

نفری از بازدیدکنندگان گالری   1۵0ای به دست آمده از جامعه آماری  دوم، با تکیه بر اطالعات پرسشنامه

  بررسی ثیر بازدید این آثار بر آشنایی مخاطبان با تمدن اسالمی مورد  أدی، تمیال  2021اوفیتزی در سال  

بر اساس الگوی آزمون    نتایج به دست آمده  و  ها به صورت پیمایشی طراحی شدهپرسشنامه  است.  دادهقرار  

  شده برای متغیرِ داریِ بیانسطح معنیبر این اساس،    اند.تحلیل و بررسی شده   اسمیرنوف-کولموگروف

بوده و در نتیجه بازدید از آثار هنر اسالمی موجود در    0۵/0، کمتر از  ۹۵/0  مستقل در سطح اطمینانِ

تمدن اسالمی تأثیر داشته است.  این پژوهش با در نظر گرفتن میزان  هنر و اوفیتزی بر آشنایی با  گالری 

 . ر اسالمی را پیشنهاد کرده استثیرگذاری، به عنوان راهکار، ارائه کاتالوگ آنالین با تمرکز بر هنأاین ت

  مهرنوش غضنفری نویسنده مسئول:* 

 موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس. نشانی:

 09123754461  تلفن:

  Mghazanfari@pu.ac.ir پست الکترونیکی:
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 و بیان مسئله   مقدمه   - 1
شهر فلورانس با حکام دارالسالم از قرن سیزدهم میالدی آغاز شد و در    ارتباط حاکمان استان توسکانی و خصوصاً

ست که از نقاط قوت در تاریخ کشور ایتالیا  المللی. این نوع روابط بینبه اوج خود رسید  1دوره سلطنت خاندان مدیچی 

 فلورانسشهر  ندان،  در دوره سلطنت این خاهای مختلف آن مورد توجه محققین مختلفی قرار گرفته است.  بررسی جنبه 

شد،  با کشورهای شرقی برقرار    که  روابط  سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زیادی  دوران طالیی خود را سپری کرد و در اثر

ترین  مهم - اوفیتزی  گالریحال حاضر بخشی از این آثار در  به این شهر منتقل شد. در    آثار زیادی از هنر داراسالم   ًمتعاقبا

ها، کلیساها و اماکن  های سایر موزهض بازدید عموم قرار دارد و بخشی دیگر از این آثار در گنجینهدر معر  -موزه این شهر

اند. با توجه به اینکه این موزه بر هنر ایتالیایی قرون وسطی  )و شهرهای دیگر کشور ایتالیا( واقع شده  فلورانس  فرهنگی  

برای مشاهده آثار هنرمندان بسیار معروف از جمله لئوناردو  کید دارد، اکثر بازدیدکنندگان  أدوره رنسانس ت  و خصوصاً

های مربوط به هنر اسالمی در این موزه در اقلیت قرار دارند.  شوند و از این جهت، تعداد سالنوارد اوفیتزی می  2داوینچی

ر هنر اسالمی به خوبی قابل  برداری و بازنمایانی عناصاز طرفی دیگر، در بخشی از آثار ایتالیایی موجود در این موزه، گرته

مشاهده است. این رویکرد هنرمندان ایتالیایی از منظر چگونگی تأثیرپذیری از اشیاء هنر اسالمی و نحوه برخوردشان با 

آثار مذکور مسئله درخور توجهی است که به دلیل در اقلیت قرار داشتن، تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است. از این 

هنر اسالمی در    حضوربخشی در مورد  ها و آگاهیر به دنبال اثبات این فرضیه که مشاهده این سالنپژوهش حاضروی،   

تواند در آشنایی مخاطبین با فرهنگ، تاریخ و هنرِ تمدن اسالمی ایفای نقش مثبتی داشته می)خصوصاً نقاشی(  آثار غربی  

ثیرپذیری هنرمندان استان توسکانی  أ عالوه بر بررسی نحوه ت   توصیفی-تحلیلی   ای و شیوهمطالعات کتابخانه  بریهتکباشد، با  

از آثار هنر اسالمی در قرون سیزدهم تا پانزدهم میالدی، به بررسی روابط موجود بین این استان و کشورهای اسالمی در 

   .را با طرح پرسشنامه تطبیق داده است آمدهدستبهو نتایج  قرون مذکور پرداخته است

 

 پیشینۀ پژوهش   - 2
 : پیشینۀ تجربی 1- 2    

های اخیر است، اما  آنکه یکی از مباحث نوین در دهه  باوجودکنار هم قرار گرفتن علم آمار و مباحث علوم انسانی،  

کمی در دست  و تحقیقات  کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته و به همین خاطر در مورد موضوع این پژوهش، مقاالت  

رد مندی و تمایالت رفتاری )مونامه خود تحت عنوان »بررسی تأثیر کیفیت تجربه بر رضایت دیلمقانی مرند در پایان  است.

بر کیفیت تجربه دیدارکنندگان    یرگذارتأثدر پی شناسایی ابعاد  مطالعه: موزه جواهرات ملی، موزه فرش و موزه معاصر(«  

نفره، ثابت کرده که کیفیت تجربه    300، با استفاده از جامعه آماری  ثیر این متغیر بر رضایتمندی و تمایالت رفتاریأ و ت

نامه خود تحت  محمودی در پایان(.  13۹3الت رفتاری بازدیدکنندگان تأثیر دارد )مندی و تمایمستقیم بر رضایت  صورتبه

عنوان »کارکردهای دیداری و شنیداری موزه به مثابه یک رسانه« با استفاده از روش انجام آزمون کولموگروف و اسمرینف 

دیداری و شنیداری و انتقال پیام به نفری، ارتباط بین چینش اشیاء موزه به عنوان عوامل    140و تعیین دو جامعه آماری  

را بررسی کرده است ) پایان(. نوع  13۹۵مخاطب  »اثربخشی موزهایران در  تهران در آموزش و  نامه خود  های دانشگاه 

 
ند ایتالیایی که از قرن پانزدهم تا هجدهم میالدی در شهر فلورانس و بخش بزرگی از ایتالیا حکومت کردند. اعضای این خاندان  مخانواده قدرت -1

زادگان پیوستند و نفوذشان بخش اعظمی از اروپا را  مداران بزرگ، روحانیون و نجیبمدت کوتاهی به جمع سیاستدار بودند، طی  که ابتدا بانک

 متحول کرد.

2 -Leonardo da Vinci 
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نفره، میزان این اثربخشی را بررسی   30های دانشگاه تهران« با گزینش یک جامعه آماری  پژوهش؛ مطالعه موردی: موزه

ثیر آن بر  أ ها از نگاه گردشگران و ت»بررسی کیفیت خدمات موزه  پور و همکاران در مقاله  (. رهبری13۹۵کرده است )

بررسی میزان رضایت  به  (13۹7های مشروطه و قاجار شهر تبریز« )موزه؛ مورد مطالعاتی  رضایت و تمایالت رفتاری آنان

پرداخته  مشخصی  پارامترهای  از  استفاده  با  در    سیرانیاند.  مخاطبین  خلیلی  ویژگیو  »بررسی  اجتماعی  مقاله  های 

شناسی موزه، نقش مهمی را در چگونگی کید بر اینکه مخاطبأ (، با ت13۹7)  بازدیدکنندگان موزه هنرهای معاصر اصفهان«

را معرفی و بررسی   شناختی، اجتماعی و فرهنگی بازدیدکنندگان موزههای جمعیتکند، ویژگیارتباط با مخاطب ایفا می

ثیر شناخت و هیجانات در میزان رضایت و تمایالت  أ زاده نمین در مقاله خود تحت عنوان »ت. در همین سال تاجاندردهک

گرچه ، با در نظر گرفتن ده فرضیه به این نتیجه رسیده است که  (13۹7)موزه«  رفتاری از دیدگاه بازدیدکنندگان کاخ

  غیرمستقیم   صورت  به  تأثیر  این  بلکه   شود؛ نمی  تأیید   لذت   بر   آن  یممستق  تأثیر  اما  است،  شناخت متأثر از  برانگیختگی  

مقاله.  است در  پرتوی  و  موزه« حکمت  بازدیدکننده  تجربه  تحلیل  چارچوب  و  مفهومی  مدل  »تبیین  عنوان  تحت  ای 

اند و این  پرداخته پردازان در راستای شناخت تجربه بازدیدکننده از موزه  (، به تبارشناسی و تحلیل آرای نظریه 13۹۸)

ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان  بندی شاخصاند. مقاله »اولویت ای سنجیده های تعریف شدهلفه ؤتجربه را با م های 

با استفاده از مدل رضایت  را  (، با مطالعه موردی موزه ملی ایران، میزان رضایت بازدیدکنندگان از این موزه  13۹۹)  ها«موزه

 . ده استسنجیگردشگر آکاما 

 : مالحظات نظری 2- 2    

  اند.  در مورد این موضوع برخی از محققین به مطالعات نظری و تاریخی پرداخته و از ورود به مبحث آمار اجتناب کرده

کید  أ (، با ت 13۹7)  های اجتماعی بازدیدکنندگان موزه هنرهای معاصر اصفهان«مقاله »بررسی ویژگیسیرانی و خلیلی در  

شناختی،  های جمعیت کند، ویژگیشناسی موزه، نقش مهمی را در چگونگی ارتباط با مخاطب ایفا میمخاطب بر اینکه  

زاده نمین در مقاله خود تحت  . در همین سال تاجاندرا معرفی و بررسی کرده  اجتماعی و فرهنگی بازدیدکنندگان موزه

، با در  (13۹7)موزه«  اری از دیدگاه بازدیدکنندگان کاخثیر شناخت و هیجانات در میزان رضایت و تمایالت رفت أ عنوان »ت

 بر   آن  مستقیم  تأثیر  اما  است،  شناختمتأثر از  گرچه برانگیختگی  نظر گرفتن ده فرضیه به این نتیجه رسیده است که  

»تبیین مدل  ای تحت عنوان  حکمت و پرتوی در مقاله.  است  غیرمستقیم  صورت  به  تأثیر  این  بلکه  شود؛ نمی  تأیید  لذت

پردازان در راستای (، به تبارشناسی و تحلیل آرای نظریه13۹۸مفهومی و چارچوب تحلیل تجربه بازدیدکننده موزه« )

اند. حاصلی و همکاران ای سنجیدههای تعریف شدهلفهؤاند و این تجربه را با مشناخت تجربه بازدیدکننده از موزه پرداخته

مقاله »تدر  عنوان  تحت  رابطه   ثیرأ ای  بازدیدکننده«  سرمایه  وفاداری  در  شده  ادراک  موردی (،  1400)ای  مطالعه  با 

هایی مانند راحتی دسترسی، راحتی کسب منافع و راحتی پس از  ثیر آیتمأ بازدیدکنندگان موزه ملی ایران، به بررسی ت

پرداخته  موزه  به  بازدیدکننده  وفاداری  میزان  در  منافع  همانکسب  میاند.  که  تمام  تطور  در  مشترک  نکته  دید  وان 

های انجام شده، انتخاب مطالعه موردی خاص و تعیین جامعه آماری مشخص با محوریت کشور ایران است. در پژوهش

تواند پیشنهاداتی  ثیر رفتار بازدیدکنندگان است که میأ متوجه ت  آمدهدستبههای  های انجام شده، نتیجه اکثر پژوهش

م ارتقاء سطح خدمات  باشد.وزهبرای  داشته  همراه  به  پیش  ای  ت پژوهش  یافتن  پی  در  بر  أ رو  موزه  در  موجود  آثار  ثیر 

را به    - با محوریت هنر اسالمی-اوفیتزی    گالریها، آثار موجود در  بینی جدید در آنبازدیدکنندگان و ایجاد نوعی جهان

المللی بودن بازدیدکنندگانی  آن اشاره کرد، بینتوان به  ترین تفاوتی که میعنوان مطالعه موردی انتخاب کرده است. مهم

 اند. است که به عنوان جامعه آماری انتخاب شده
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 روش پژوهش    -3

تحلیلی صورت گرفته است. اطالعات الزم در  -این مقاله از نظر هدف کاربردی بوده و بر پایه روش ترکیبی توصیفی

ثیر این آثار بر  أ شده است. برای بررسی تآوری ای جمعمنابع کتابخانهبخش تاریخی با مشاهده آثار و همچنین استفاده از 

- 2021اوفیتزی در بازه زمانی ژانویه    گالرینفر از بازدیدکنندگان    1۵0مخاطبان، جامعه آماری این تحقیق متشکل از  

نیز، از پرسشنامه که   های موردنیاز برای آزمون فرضیه پژوهشآوری دادهمنظور جمع به .باشدمیالدی می 2021سامبر د

و طیف    ۵شامل   لیکرت    ۵گویِ  اس  شدهاستفادهدرجه  توسط  روایی پرسشنامه،  برای سنجش  و   تاداناست. همچنین 

به    0.۸۹و ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه    هید قرار گرفتأینظران رشته هنر بررسی و مورد تصاحب

و    استنباطی و توصیفی آمار از استفاده ها با داده و تحلیل  ی پرسشنامه است. تجزیهدهنده پایایی باالو نشان  ه دست آمد

آزمون کولموگروف الگوی  اساس  بدین  شدهانجام   اسمیرنوف-بر   به توصیفی آمار از  استفاده با ابتدا  که  صورتاست؛ 

استنباطی با استفاده از  ارآم کمک با نیز فرضیات آزمون  و تحلیل شد و متغیرهای جمعیت شناختی پرداخته توصیف

  و تحلیل قرار گرفت.مورد تجزیه   spssافزار نرم

 ها تحلیل یافته   - 4
 و هنر اسالمی در ایتالیای قرن پانزدهم میالدی  فرهنگ : حضور  1- 4    

این   دارد.طوالنی  ایفرهنگ و هنر اسالمی در ایتالیا سابقهتوان دید که حضور با نگاهی به منابع تاریخی مختلف می

کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی خاصش در مرکز دریای مدیترانه، همیشه مانند پلی ارتباطی میان شرق و غرب بوده  

  ۸27مسلمانان برای اولین بار در سال  های مختلف شده است.  های مختلف، منجر به انتقال فرهنگ بین تمدنو در زمینه

)ونینی،    حضور مستمر داشتند و برای حدود دو قرن در این کشور  شدند سیل وارد ایتالیا  سی  میالدی به منظور فتح جزیره

های  حضور مسلمانان در این کشور و فعالیت گستردشان، فلسفه، دانش و ادبیات آنان به کتابخانه  به واسطه  (. 13۸:  201۹

که در این زمان دو    ییآنجاوع به رشد و شکوفایی کرد. از  ایتالیا راه پیدا کرد و متعاقباً هنر اسالمی در این کشور شر

های این  برخورد کرده بودند، شکل خاصی از هنر به وجود آمد که ریشه  باهمفرهنگ اسالمی و ایتالیایی برای اولین بار  

های ارزشمندی  توان نمونه می  - در جزیره سیسیل  خصوصاً  - که امروزه در جنوب ایتالیا  ی اگونهبهزد؛  دو را به هم پیوند می

ز اواخر قرن نهم میالدی به دلیل  از هنر ایتالیایی را با رویکرد اسالمی چه در محتوا و چه در نوع اجرا مشاهده کرد. ا

موقعیت جغرافیایی ایتالیا در مرکز سواحل دریای مدیترانه، شهرهای دریایی آن تجارت با دنیای اسالم را پیش بردند و  

آن زمان، اولین شهری بود که روابط تجاری بین ایتالیا و کشورهای شرقی   اش به قسطنطنیه نزدیکی شهر ونیز به واسطه 

، فلورانس و ... به تجارت با  3، پیزا 2، لوکا 1رفته رفته اکثر شهرهای ایتالیا از جمله جنوا   (.40:  1۹۸۵)دینی،    ردرا آغاز ک

توان آثار رنسانس متعالی )قرن پانزدهم میالدی( به اوج خود رسید و امروزه می روابط در دوره گونهیناشرق روی آورند. 

های نوشته شده در رابطه با تجارت بین این دو بخش دنیا، در آرشیوهای  و گزارش شدهفرستادههای زیادی از جمله نامه

از طرفی به موجب تبادالت سیاسی بین سالطین شرقی و پادشاهان ایتالیایی،    (.33:  200۵)پائولوزی،    مهم ایتالیا پیدا کرد

- هداف مختلف مذهبی، سیاسی، سیاحتیهایی از ایتالیا به نقاط مختلف مشرق زمین سفر کردند. این مسافران با اگروه

  گشتند باز می  مبدأالتجاره و مصنوعات شرقی مختلفی به کشور  رفتند و با اطالعات، اشیا، مالعلمی و تجاری به شرق می

پادشاهان کشورهای مشرق بوده که برای پادشاهان و اشخاص مهم ایتالیا    این اشیاء، گاه هدیه  (.40:  201۹،  استروکول)

 
1-Genoa 

2-Lucca 

3-Pisa 
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ها را با اهداف مختلف فته شده و گاهی اوقات اشیای ارزشمند اقتصادی و هنری و ... بودند که مسافران آندر نظر گر

 خریداری نمودند.

 : ارتباط سیاسی فلورانس و داراالسالم در قرن پانزدهم میالدی 2- 4    

که   . این شهراست   ع شدهست که در مرکز آن واقایتالیاترین شهرهای  یکی از مهم  -مرکز استان توسکانی-فلورانس  

چهاردهم تا هجدهم میالدی و همزمان با رشد هنری و    بین قرون  شود،  با عنوان مرکز تولد پدیده رنسانس شناخته می

پانزدهم تا هجدهم میالدی توسط خاندان مِدیچی اداره  فلورانس بین قرون  اقتصادی، دوران طالیی خورد را سپری کرد.  

ثروتمنشد. خانوادهمی بانکای  و  بودندد  نیز  دارای قدرت سیاسی  طبق مدارک موجود،   (.۹:  2001)وینسپیر،    دار که 

اقتصادی، با کشورهای شرقی  -های سیاسی و تبادالت تجاریتوافق  واسطه بهو  یرمستقیمغ مستقیم و  صورتبه هامدیچی

 خود را در  میالدی اولین قرارداد  1422در سال    (.40:  201۹د )استروکول،  ان در ارتباط بوده  -در حوزه مدیترانه  خصوصاً-

:  201۵)آپالنیز،    کردند، منعقد کردندمصر و سوریه حکومت می  برزمانحوزه مدیترانه با امپراطوری مملوک که در آن  

ها روابط خوبی  میالدی، مِدیچی14۵3در سال   محمد دوم عثمانی  با سقوط امپراتوری رم شرقی به دست سلطان  (.127

با این خاندان ایتالیایی و    دورادورکردند که به  در این دوران تیموریان در ایران حکومت می با حکام عثمانی برقرار کردند. 

های موجود که جنگ   (. شایان توجه است۸، ص.  13۹4)صالحی، جعفرنژادگرو،    همچنین دربار عثمانیان ارتباط داشتند

چنین جنگ بین امپراطوری عثمانی و ونیز، باعث پایداری بیشتر روابط  بین امپراطوری ونیز و جمهوری فلورانس و هم

برقراری این روابط موجب انتقال شماری    (. 120:  1۹۹4)آتیل،    سیاسی خاندان مدیچی، عثمانیان و دارالسالم شد-فرهنگی

ای، به طور عمده  به فلورانس شد. با چنین پیشینه  در قالب هدیه و کاالی تجاری  ی اسالمیدر کشورها  یدشدهتولاز اشیاء  

از  جایتواند مورد بررسی قرار داد: یکم، وجود اشیای بهوجود آثار هنر اسالمی در این شهر را به دو صورت می مانده 

برداری نسبی از این اشیاء در  هنری و گرتههای عمومی و شخصی؛ دوم، بازتاب  ها و مجموعه های اسالمی در موزهتمدن

ای که بررسی هنر اسالمی  نماید؛ به گونهها، پراهمیت میهنرِ مقارن استان توسکانی که فلورانس در هر دوی این زمینه

  داریِ آثار هنری به شکل امروزین آن یکی از ثیر این شهر نامعقول خواهد بود. مجموعه أ در غرب، بدون لحاظ پیشینه و ت

م( آغاز  و با همت لورنزو دِ  14۶4-143)پادشاهی:    1های خاندان مدیچی بود که با کوزیمو دِ مِدیچی ترین فعالیتمهم

ها  آثار هنری هم عصر خود یا آثار متقدم را به منظور انتقال آن   هاآنم(،  گسترده شد.  14۹2-14۶۹)پادشاهی:  2 مِدیچی

کردند. لورنزو که به دلیل پیشینه فلسفی، ادبی  کاخ مخصوص خود نگهداری میبه زمانی در آینده خریداری نموده و در  

خاصی به هنر   و هنری خود در جهان آن روز معروف بود و هنرمندان زیادی را به دربار خود دعوت کرده بود، عالقه

میالدی، تعداد    14۹2ال  به هنگام مرگ او در س  کهیطوربه  (. 143:  201۸)کوراتوال،    اشیای فلزی داشت  خصوصاًاسالمی  

)فانی    های او وجود داشته استدر فهرست دارایی  -و از جمله ایران-فلزی به دست آمده از کشورهای اسالمی    ءیش  1۶0

های این خاندان، از آثار مختلفی مانند  در همین فهرست و بسیاری دیگر از اسناد مربوط به دارایی  (. 12۵:  2012،  و فارینا

های  است که به شیوه  یادشدهای تزیینی )گلدان، جای عود و...(، مینیاتور، پارچه و سایر اشیای ارزشمند  انواع فرش، کااله 

شوند. الزم به  های مختلف شهر این شهر نگهداری میو امروزه در موزه  مختلف از کشورهای اسالمی وارد فلورانس شده

تولید شده در قرن پانزدهم میالدی در دنیای    صرفاًتوجه است که بسیاری از اشیای هنر اسالمی موجود در فلورانس،  

اشیایی وجود دارد که تولید آن به زمانی قبل از قرن پانزده مربوط است، اما طبق مدارک    ا هآناسالم نبوده و در میان  

  های آرشیوی، مبتنی بر ارتباط محکم خاندان مدیچی و حکومت دارالسالم و همچین تجارت فعال بینموجود در فهرست 

 ها، ورود این آثار در قرن پانزدهم میالدی رقم خورده است.آن 

 
1-Cosimo De Medici 
2-Lorenzo De Medici 
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 هنرِ وقت در استان توسکانی  یری گ شکل حضور اشیاء اسالمی بر    ثیر أ ت :  3- 4   

ترین مراکز هنری کشور یکی از مهمو تبدیل شدنش به  فلورانس  و همزمان با درخشش شهر  در قرن پانزدهم میالدی  

ش هنرمندان ای یافت. اولین تالاهمیت ویژه - خصوصاً نقاشی -  نمایش اشیاء اسالمی در آثار هنرمندان این شهر ،  ایتالیا

 یترین اثرقدیمی  (.33۵:  2004)سریشاری،    با بازآفرینی تصاویر فرش در نقاشی شروع شد  برای پیوستن به این جنبش

از   یکی  در  امروزه  که  است  ناشناس  هنرمندی  از  بشارت«  »لحظه  دیواری  نقاشی  است،  دست  در  که  این مضمون  با 

 .(1)تصویر  شهر فلورانس قرار دارد 1باسیلیکاهای 

 
آنونتزیاتا، قرن  ، نقاشی دیواری، فلوانس، باسیلیکای سنتیسیما  )بخشی از اثر(   هنرمند ناشناس، لحظه بشارت .  1تصویر 

 (. 124:  201۸کوراتوال،    )منبع:   پانزدهم میالدی. - چهاردهم 

موسوم به »ماربی« است. این مدل    یهافرششکی نیست که این فرش الهام گرفته شده و برداشتی نوین از یکی از  

عثمانیان   و  سلجوقیان  سلطه  تحت  آناتولی  جغرافیای  در  میالدی  – فرش  شانزدهم  تا  چهاردهم  می  -قرن    شدبافته 

بندی   (. 2۶0:  2013)فرانسس،   اما معروفاین مدل فرش دارای دسته  از دیدگاه طراحی است  ترین آن،  های متفاوتی 

میالدی در کلیسای متروکه ماربی در کشور    1۹2۵های آن در سال  ترین نمونهقدیمینقوش حیوانی است که یکی از  

های هشت ضلعی است این مدل دارای قاب  (.4:  2022)وُیگت،    سوئد پیدا شد و به همین خاطر به همین نام معروف شد 

 (. 2مایش داده شده است )تصویر ها درخت زندگی نکه بین آنقرار دارند  یکدیگرروی بهکه در هر قاب نقش پرندگان رو

 
جات. شماره:  میالدی، استکهلم، موزه ملی عتیقه   1۶- 14. فرش ماربی پیدا شده در کشور سوئد، قرن  2تصویر  

SHM17786 :منبع( .URL 1 .) 

 
شوند. پالن این نوع بنا مستطیل شکل  عنوان کلیسا استفاده میبناهای بجای مانده بهگذاری شد و امروزه  نوعی معماری که در رم باستان پایه 1

 های طولی قرار دارد. است و مدخل ورودی آن در یکی از ضلع
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بود که می باستان  رایج در آسیای مرکزی در دنیای  از نقوش  پرندگان و درخت زندگی یکی  را در  نقش  توان آن 

توان گفت که این نقش در هنر امتداد یافت و از این روی می  (.17۸:  2020)گاسپارینی،    گوناگون مشاهده کردهنرهای  

های ماربی شکلی تلفیقی از هنر باستان و دوران معاصرِ خود را به جهانیان ارائه کردند.  پیدا شدن این فرش در فرش

(، محققین را از انتقال آن به کشورهای غربی 7، تصویر  1ار  های ایتالیایی هم عصرش )نمودسوئد و حضور آن در نقاشی

های ایتالیایی یکی از  تعداد کمی از این فرش در جهان وجود دارد،  در حال حاضر نقاشی  کهییازآنجاسازد.  مطمئن می

نمایانی کاالهای    عنیاند. با توجه به ادامه این سنت یههای ماربی تبدیل شدترین منابع برای بررسی آیکونوگرافی فرشمهم

ر هنر این  « دبه سبک شرقی»تا حدی اهمیت یافت که جنبشی به نام خصوصاً فلورانس،   ایتالیا  اسالمی در هنر آن دوره

های هنر اسالمی در هنر شهر فلورانس در اشیای مختلفی از جمله مایهتکرار نقش (. ۶: 201۹)کوراتوال، وجود آمدهشهر ب

سازی  که در تر از همه در نقاشی و مجسمه های ابریشمی و مهمسرامیک، کاالهای چوبی و فلزی، فرش و پارچهشیشه،  

در واقع هنر این دوران استان توسکانی، تالشی برای ایجاد یک عالم    اند، قابل مشاهده است.این دوره در اوج خود بوده

ترین نمودهای حضور هنر  یکی از مهم(.  2۹، ص.  13۹۹دیگران،    است )رازقی و   یفرهنگ  ینا بواحد و معنایی از ارتباطِ  

خط، در آثار هنری است. خط عربی که  کارگیری خط عربی یا نقوش شبهاسالمی در دوران زمامداری خاندان مدیچی، به

د مسلمانان  دارای ارزش واالیی نزتوان  های هنر و تمدن اسالمی در طول تاریخ بوده است را میترین نشانهیکی از مهم

و این خط زیبا را نه تنها   دانستهمسلمانان در سراسر جغرافیای اسالم، این هنر را تجلی کالم وحی میقلمداد کرد. زیرا  

تأکید بر ارجحیت کتابت بر قرائت   (.207، ص.  13۸۵)پاکباز،    بردندپردازی قرآن، بلکه در بیشتر هنرها به کار میدر نسخه 

 به بعد نیز ه.ق )هفتم میالدی(  نگاری و تفسیر از قرن دوم  ت در علوم مختلف حدیث، تاریخاز حیث ثبت و ضبط و دق

  که ییازآنجا (. ۹۶، ص. 1400تأثیر مستقیمی بر اهمیت یافتن این خط و انتقالش به آثار هنری داشت )حسینی، ذکایی، 

ها و  دوم قرن پانزدهم میالدی در نقاشی  از نیمه این شکل از هنر،  لورنزو مدیچی عالقه زیادی به خطوط شرقی داشت،  

به   ساز فلورانسی احتماالًخورد. توجه به این نکته مهم است که نقاش و مجسمه های ایتالیایی زیادی به چشم میمجسمه 

توانست با خط عربی آشنا شده باشد و در اکثر موارد ، میی رویارویی با اشیایی که از شرق به ایتالیا وارد شدهواسطه 

  درکی از آگاهی و تسلط این هنرمندان بر زبان و خط عربی در دست نیست و آنچه که برایشان جالب بوده، زیباشناسیِ م

شناختی این هنرمندان بوده و  نگاره است. آثار هنری اسالمی به عنوان منبعی برای اغنای دیدگاه زیباییبصری این خط

توانست منبع الهام برای تصویرسازی آنان  ها، میبی توسط ایتالیاییهای عرنویسیخوش   شدههای کپیدر مواردی، نسخه 

در هنر رنسانس، موضوعات مذهبی بسیار مورد توجه هنرمندان بوده است، بسیاری از آثار حاوی خط   کهییازآنجاباشند. 

به تطبیق زمانی سلسله   1رد  ها قرار دارند. نمواهای مذهبی مانند کلیسا و صومعه های هنر اسالمی، در مکاننوشته و نشانه

ترین آثار هنر توسکانی  ها در مهمهای شرقی با محوریت انتقال اشیاء مربوط به هنر اسالمی و نمایش آنمدیچی و حکومت

 . اند این آثار توصیف و تحلیل شده 1جدول در و  است پرداخته
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  دارالسالم و سلسله مدیچی به همراه آثار معرفِ جنبش »به سبک شرقی« در های  ترین امپراطوری . تطبیق زمانی مهم 1نمودار 

 گیری بصری و منبع الهام   توسکانی 

 

 از حیث تأثیرپذیری بصری   1. تحلیل آثار نمودار  1جدول  
 هنر ایتالیا  هنر داراالسالم  تأثیرپذیری 

عناصر   و  خط  از  استفاده 

ریتم  یک  با  تزیینی 

لباس.   یقه  برای  مشخص 

از   بخشی  کاری  صیقل 

برای     توجه جلبطرح 

 بیشتر مخاطب.

  یدشدهتولگلدان    :۸ر  تصوی

قرن  ممالیک  امپراطوری 

 چهاردهم.

 
 

گیبرتی،  1تصویر   لورنزو   :

- 141۹قدیس متی، برنز،  

. فلورانس، کلیسای 1422

 (.URL. 2ه )اورسنمیکل

 

 

حاوی  پارچه  از  استفاده 

شته  برای لباس و پرده نو

ه در پس زمینه. آویزان شد

استفاده از شبه خط عربی  

سر   هاله  تزیین  برای 

مریم و   حضرت 

 حروف. کارییقلص

ابریشم مملوک    :۹  تصویر

قرن    یدشده تول در 

 پانزدهم-چهاردهم

(URL. 4). 

 

 

دا  2تصویر   جنتیله   :

و   مدونا  کودک، فابریانو، 

-1420تمپرا روی چوب،  

ملی  1423 موزه  پیزا،   ،

  .(URL. 3) قدیس متی

با   ثلث  خط  از  استفاده 

حروف کشیده و بلند برای   

تزیین پارچه و نمایش آن 

منظور   به  براق  به صورت 

 بازنمایی به جنس فلز.

عود  :  10تصویر   جای 

تولید شده در امپراطوری 

 عثمانی در قرن پانزدهم.

Curatola, 2018, 

226 
 

دا  3تصویر   جنتیله   :

مغان،   ستایش  فابریانو، 

روی چوب،   .  1423تمپرا 

 فلورانس، گالری اوفیتزی.  

 
 

برای  تزیینات  از  استفاده 

صیقل   و  لباس  حاشیه 

 کاری برخی از نقوش.

جوهردان :11تصویر  

قرن   ایران،  ساخت 

 پانزدهم.

Curatola, 2018, 

226 

 

دِل :  4تصویر   آندریا 

داوود،   حضرت  وروکیو، 

فلورانس،  147۵برنز،    ،

 .(URL. 5) موزه بارجلو

 

در مهم   به کاربردن  فرش

)زیر   تصویر  بخش  ترین 

در  مریم(  حضرت  پای 

نهایت. دقت و شباهت به  

 اصل فرش.

تولید  12تصویر   فرش    :

امپراطوری  در  شده 

پانزدهم   قرن  در  عثمانی 

فرش   به  میالدی.موسوم 

 (.URL. 6هولباین )
 

دِل ۵تصویر   آندریا   :

وروکیو، لورنزو دی کِرِدی، 

مدونای میدان، تمپرا روی  

فلورانس،  14۸0چوب،    ،

 گالری اوفیتزی.

De Vecchi, 

Cerchiari, 2004, 

Vol. 2, 183. 
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در  گره  دقیق  نمایش 

حاشیه فرش در مهم ترین 

رعایت  با  تابلو  بخش 

به   بندی ترکیبوفاداری 

 رنگی فرش.

تولید  13تصویر   فرش   :

قرن  آناتولی،  در  شده 

موسوم   میالدی.  پانزدهم 

   (.URL. 8به فرش لوتو ) 

 

پوالیولو،  ۶تصویر   پیئرو   :

تمپرا   محبت،  اسطوره 

چوب،   ،  1472روی 

اوفیتزی  گالری  فلورانس، 

(URL. 7.)  
 

های دین مسیحیت ترین شخصیتبا توجه به استفاده هنرمندان ایتالیایی از این عناصر هنر اسالمی در آثار مربوط به مهم

و    های بصری داشته یعنی حضرت مریم و حضرت مسیح، این احتمال وجود دارد که این نقوش کارکردی فراتر از جنبه 

از داراالسالم برای هنرمندان غربی را به   آمدهدستبه اهمیت اشیاء    های معنوی و عرفانی بودند و این نکتهدارای جنبه 

 کند. خوبی آشکار می

  های اوفیتزی بر آشنایی مخاطب با تمدن اسالمی مطابق با یافته گالری  های هنر اسالمی در  نشانه   تأثیرگذاری   -۵

 آماری: 

توانند به مثابه منبع بر سایر مصنوعات هنری، می  هریک از آثار هنری به جای مانده از گذشته و یا بازتابی از این آثار

مطالعاتی در نظر گرفته شوند که عالوه بر امکان بررسی خصوصیات زیباشناسی مبتنی بر نگرش از درونیت هنر، موجبات  

که امروزه . با این دیدگاه، هنر اسالمی و آثار به جای مانده از آن  1کنند آشنایی مخاطبان با تمدن موجد اثر را فراهم می

توانند برای مخاطبی  میشوند نیز حکم منبع مطالعاتی از این تمدن باشکوهند که  های مختلف جهان نگهداری میدر موزه

مل و بررسی باشد. از این منظر، چگونگی ورود این آثار به  أ که اطالعی از هنر اسالمی ندارد، موضوعی جدید و قابل ت 

گیرد؛ اما اثرگذاری آن بر بازدیدکنندگان و مخاطبانی که  دنیای غرب، اهمیت اصلی را از دست داده و در اولویت قرار نمی 

های  مایهار هنری حاوی نقشنماید. این تحقیق در ادامه، با این فرضیه که آثدر ارتباط با این آثار هنری قرار دارند، مهم می

مثبت و مستقیم بر آشنایی مخاطبی که اطالعی از هنر و تمدن اسالمی ندارد، داشته باشد،    یرتأثتواند  هنر اسالمی، می

شناسی این آثار مطمع نظر این تحقیق به بررسی آماری جامعه مخاطبان موزه پرداخته و لذا بررسی تاریخی و زیبایی

 باشد.  نمی

 شناختی آمار توصیفی متغیرهای جمعیت   :1- ۵    

  ۵0  تا   40  بین  ٪32  اند، بوده  سال   چهل  زیر   ٪  13.3زن بودند.    7۵مرد و    7۵دهندگان به این پرسشنامه، شامل  پاسخ

  کنندگانشرکت  بین  در.  اندبوده  سن  سال  شصت  باالی  با   اشخاصی  مانده،باقی   ٪1۹.3  و   سال  ۶0  تا  ۵0  بین  ٪3۵.3  سال،

  ٪17.3  اند،بوده  کارشناسی  درجه  در  تحصیالت  دارای  ٪4۶.7.  اندداشته  کارشناسی  زیر  تحصیالت  ٪32  نامه،پرسش  این  در

نکته مهم در این نظرسنجی در این است که طبق   .بودند  دکترا  درجه  دارای  ٪4  فقط  و   ارشد  کارشناسی  تحصیالت  دارای

مرتبط با رشته   مدرکاین    دارای  نفر  20  کارشناسی،  درجه  دارای  جمعیت(  نفر  70)  ٪4۶.7آماری که به دست آمد، از  

.  دهدمی  تشکیل  را  کل  جمعیت  ٪13.3اند که  سازی، تاریخ هنر و...( بودههای مختلف مانند نقاشی، مجسمه هنر )در زمینه 

 ٪ 0.02۶نفر آن، دارای مدرک مرتبط با هنر هستند که در کل جمعیت    4نفر( که کارشناسی ارشد دارند،    2۶)  ٪17.3  از

 جمعیت  کل  ٪13.33  ترتیب،  این  به.   رسدمی  ٪0.013  به  هنر  با  مرتبط  دکترا  مقطع  در  عدد   این.  دهد می  تشکیل  را

ندک نیز از حضور هنر اسالمی در این موزه ا درصد این جمعیت تمامی که هستند هنر  با مرتبط دانشگاهی  مدرک دارای

 
 شناسی هنر، هرمنوتیک و تفسیر تاریخی هنر بسیار کاربرد دارد. های تحقیق جامعهاین نگاه در سویه -۹
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 بخشی اندک از سوی مدیریت موزه بوده استاند. تحلیل این شاخصه، با چنین مقدار کم، بیانگر آگاهیاطالع بودهبی

 .  (2)جدول 

 . منبع: نویسندگان. . توصیف متغیرهای جمعیت شناختی 2جدول  

 سن  تحصیالت    جنسیت 

 یرمتغ یرمتغ تعداد متغییر 

زیر   

 لیسانس 

کارشناسی  

 هنر

کارشناسی  

غیر 

 مرتبط

ارشد  

 هنر

ارشد  

غیر 

 مرتبط

دکترا  

 هنر

دکترا  

غیر 

 مرتبط

زیر  

40 

 سال 

40-

۵0 

 سال 

۵0-۶0  

 سال 

باالی  

 سال  ۶0

 

 زن 

 

7۵ 

 تعداد تعداد

21 ۸ 40 1 2 0 3 
20 4۸ ۵3 2۹ 

 1 2 20 3 10 12 27 7۵ مرد

 
٪7.4۶ ٪32 درصد   17.3٪ 4٪ 

13.3

٪ 
32٪ 3۵.3٪ 1۹.3٪ 

 

 آمار استنباطی متغیرهای تحقیق :  2- ۵    

بر آشنایی مخاطبان با تمدن اسالمی تأثیر    اوفیتزی   گالریدارد که بازدید از آثار هنر اسالمی در  فرضیه تحقیق بیان می

 شده است: استفادهصورت مدل زیر دارد. برای آزمون فرضیه از مدل رگرسیون خطی ساده به

Y = α0 + β X1 

( آشنایی با تمدن اسالمی در  Yاوفیتزی و متغیر وابسته )  گالری، بازدید از آثار هنری در  (Xدر مدل فوق متغیر مستقل )

برای تحلیل پیش فرض   شدهگرفتهنظر   آزمون کولموگروفرهای  است.  از  از ضریب همبستگی  -گرسیون  اسمیرنوف و 

 شده است:  ارائه 4و 3استفاده شده که نتایج در جدول  

 . منبع: نویسندگان. اسمیرنوف - آزمون کولموگروف .  3جدول  

 

 

 

حساست متغیر وابسته نسبت به متغیر    دهندهنشان= ضریب همبستگی رگرسیون  و    β= جزء ثابت معادله رگرسیون و    αدر این آزمون     -10

 باشد مستقل می
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 نتیجه  ( sig)داری سطح معنی  آماره  متغیر 

 نرمال  2/0 ۵2۹/0 بازدید از آثار هنری 

 نرمال  1۸/0 ۵40/0 آشنایی با تمدن اسالمی 

باشد  می  0۵/0تر از  برای هر دو متغیر بزرگ  sigاسمیرنوف ، مقدار  -آمده از آزمون کولموگروفدستبا توجه به نتایج به

 ها است.و لذا نشان دهنده نرمال بودن داده

 . منبع. نویسندگان آزمون همبستگی پیرسون .  4جدول  

  هنر اسالمی بازدید از آثار   آشنایی با تمدن اسالمی  

۸۵7/0 1 Pearson Correlation 

بازدید از آثار هنر  

 اسالمی 

000/0  Sig. (2-tailed) 

1۵0 1۵0 N 

1 ۸۵7/0 Pearson Correlation 

آشنایی با تمدن  

 اسالمی 
 000/0 Sig. (2-tailed) 

1۵0 1۵0 N 

جدول   اطالعات  اساس  تمدن  ،  4بر  با  آشنایی  و  اسالمی  هنر  آثار  از  بازدید  متغیر  بین  پیرسون  همبستگی  ضریب 

تر است. درنتیجه بین این دو کوچک  0/ 0۵داری از به دست آمد. چون سطح معنی  =  000/0pو    =r  ۸۵7/0اسالمی

 . (۵)جدول  دار و مستقیم وجود داردمتغیر رابطه معنی

 . منبع: نویسندگان. رگرسیون ساده تأثیر بازدید از آثار هنر اسالمی بر آشنایی با تمدن اسالمی تیجه تحلیل  . ن ۵  جدول 

 مدل

ضرایب   ضرایب استاندارد نشده 

 استانداردشده 

 

ضریب همبستگی  

B 

انحراف استاندارد  

 tآماره  بتا  خطا 
داری  معنی

sig 

 مقدار ثابت 

 بازدید از آثار هنر اسالمی 

۶3/2 

۶۵1/0 

34/0 

32/0 

 

۸۵7/0 

0۸۵/7۸ 

224/20 

000/0 

000/0 

بوده    0۵/0، کمتر از  ۹۵/0شده در سطح اطمینان  داری برای متغیر مستقل بیانسطح معنی  ،آمده دستبا توجه به نتایج به

اوفیتزی بر آشنایی با تمدن اسالمی تأثیر دارد. با توجه به اینکه ورود به این   گالریو درنتیجه بازدید از آثار هنر اسالمی 

یر نیست، راهکارهایی در این زمینه در نظر گرفته شده  پذ موزه برای بسیاری از بازدیدکنندگان و محققان به سادگی امکان
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هایی که دارای شهرت زیادی نیستند، مورد استفاده قرار ها و موزهتوانند به عنوان الگویی برای سایر مجموعهاست که می

 بگیرند: 

 موزه طراحی و اجرای پایگاه داده با تمرکز بر عناصر هنر اسالمی موجود در آثار این   الف( 

ها راهنمای ترین آندهند که مهمهای خود، خدماتی را به مخاطبان ارائه میهای جهان در سایتامروزه بسیاری از موزه

نویسنده/هنرمند، عنوان اثر، تاریخ  ها کاتالوگ اشیای خود را به همراه توضیحات مربوطه )این موزه  معموالًدیجیتال است.  

 یک  به  نسبت  ٪۶2.4میالدی با رشد    2020اوفیتزی در سال  گالریند. کاتالوگ آنالین ده( در سایت خود قرار میو غیره

. با توجه به اطالعات به دست آمده از این پژوهش و علم بر اینکه بازدید  است  بوده  12.۵70.44۶  بازدید  دارای  قبل  سال

ها برای مطالعه پیرامون جکاوی در آنبینی مخاطبین و ایجاد حس کنتواند در جهاناز آثار حاوی عناصر هنر اسالمی می

های داده  اجرای پایگاهکند، طراحی و  راهکار ارائه می  عنوانبهآنچه که این مقاله    است،  مؤثر   فرهنگ، هنر و تمدن اسالمی

های حاوی آثار  برای سایر موزههای داده  این پایگاهمخاطبین است. طراحی    ه ها بمایهموضوع معرفی این نقشآنالین با  

اوفیتزی قرار دارند، نیز به عنوان راهکاری برای گام بعدی  گالری  هنر اسالمی است که در درجه اهمیت کمتری نسبت به  

این  این مطالعات می باشد.  داشته  به همراه  را  آگاهی مخاطبین  رشد  و  آثار  این  به معرفی   مسئله تواند کمک شایانی 

ای  ، عالقه1داران، مانند استفانو باردینی برخی مجموعه  کهییازآنجاشود.  های شخصی میی مجموعههمچنین باعث معرف 

داشته   یآورجمع به   اسالمی  هنر  امروزه مجموعهکاالهای  و  ارائه اند  بخش خصوصی  در  و  ندارد  قرار  موزه  در  هایشان 

 کمک کند. ها بسیار تواند به آشنایی محققین با آنشود، این راهکار میمی

 ب( تهیه و توزیع کاتالوگ راهنما با محوریت موضوع هنر اسالمی 

ها، راهنمای طبقات )در  مجموعه  ها اطالعات در آن  معموالًهای راهنما وجود دارد که  های جهان کارتدر ورودی موزه

ارائه کاتالوگاست. در این بین می  شدهنوشته صورت وجود(   های  مایهر اسالمی و نقشهن  شناسایی با    صرفاًهایی  توان 

ها با در دست داشتن نسخه کاغذی یا دیجیتال  کند. بدین شیوه، مخاطبان این موزه نشات گرفته از آن را پیشنهاد می

و کدهای    های اجتماعی با ورود شماره همراههای شبکهگذاری شده در کانال)تصاویر بولوتوث موبایلی و تصاویر به اشتراک 

های  ، آگاهیءبر خود اشیا  یدتأکو    تمرکز( به تصاویر آثار هنر اسالمی موجود در موزه دسترسی اولیه داشته و با  2کیو آر 

 نمایند. الزم را کسب می

 گیری  بحث و نتیجه   - ۶
به عنوان آغازگر جنبش رنسانس در قرون پانزدهم تا هجدهم میالدی به    -به مرکزیت شهر فلورانس-استان توسکانی   

در دست داشتن قدرت سیاسی، روابط گوناگونی از  شد. این خانواده باندان ثروتمند و قدرتمند مدیچی اداره میدست خا

های شرق داشتند که در این دوران بخش زیادی از این ممالک به دست  جمله اقتصادی، فرهنگی و تجاری با سرزمین 

ین واسطه اشیای مختلفی از هنر اسالمی به طرق مختلف به  شد. به اهای ممالیک، عثمانی و تیموری اداره میامپراتوری 

های مختلف فلورانس قرار دارند. با ورود هنر اسالمی به فلورانس سبکی در هنر  این استان وارد شدند و امروزه در موزه

می در انواع مختلف شود و اشاره به تأثیر اشیای هنری اسالآمد که با عنوان »به سبک شرقی« از آن یاد میایتالیا به وجود  

سازی، نقاشی و...( بر هنر ایتالیا و بازنمایی هنر اسالمی در آثار ایتالیایی دارد. با بررسی عملکرد  هنر )معماری، مجسمه

ها  توان به این نتیجه رسید که وجود هنر و مصنوعات اسالمی در موزهمی   -ترین موزۀ شهر فلورانسمهم-گالری اوفیتزی

 
1 -Stefano Bardini 
2 -QR code.  
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ای برای هنر و تمدن اسالمی باشد که موجبات آشنایی بازدیدکنندگان را  تواند به مثابه رسانهیتالیا، میو در عرصۀ هنر ا

بینی  با تاریخ و فرهنگ این تمدن فراهم کند. این پژوهش با در نظر گرفتن این کارکردِ مهم و اثبات تأثیر آن بر جهان

طریق   از  مخاطب  بر    اسمیرنوف-کولموگروفآزمون  هنری  عالوه  فلورانس،  در  موجود  آثار  بیشتر  شناسایی  هدف  با  و 

 های تاریخی، راهکارهایی برای نیل به این هدف ارائه داده است.بررسی

 مالحظات اخالقی 

 پیروی از اصول اخالق پژوهش 

 ها تکمیل شد. های رضایت نامه آگاهانه توسط تمامی آزمودنی در مطالعه حاضر فرم

 حامی مالی 

 شد.  تأمینهای مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله هزینه

 تعارض منافع 

 بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است. 

 منابع 
 ، تهران: نشر فرهنگ معاصر.دایره المعارف هنر(. 13۸۵) .پاکباز، روئین

شناخت و هیجانات در میزان رضایت و تمایالت رفتاری از دیدگاه بازدیدکنندگان    یرتأث(.  13۹7)  .نمین، ابولفضلزادهتاج

 .  1۵3-174(، 34)۹، انداز مدیریت دولتیچشم. موزهکاخ

.  در وفاداری بازدیدکننده  شدهادراکای  سرمایه رابطه   یرتأث(.  1400)  .آهنگران، جعفر  و   پور، زهرا؛ نادعلیحاصلی، جاسم

 . 43-۶0(، 11) ۶،  فراغتگردشگری و اوقات   نشریۀ

ه نگاری در فرهنگ اولیساختار اجتماعی شناخت و پیدایش تاریخ  (. 1400)  .سعیدذکایی، محمد  و   حسینی، سید عبدالرضا

 .۹۵-120(، 1)3، شناسی فرهنگ و هنرفصلنامۀ علمی جامعه.  میالاس

نامه   نشریۀ،  ه بازدیدکننده موزهتبیین مدل مفهومی و چارچوب تحلیل تجرب (.  13۹۸)   .پرتوی، پروین  و  حکمت، مرضیه

 . 2۵-4۶(، 2۵) 12، هنرهای تجسمی و کاربردی

ملیحهدیلمقانی رضایت(.  13۹3)  .مرند،  بر  تجربه  کیفیت  تأثیر  موزه  بررسی  مطالعه:  )مورد  رفتاری  تمایالت  و  مندی 

معاصر( موزه  و  فرش  موزه  ملی،  پایانجواهرات  جهت  .  در  مدیریت    اخذنامه  رشته  ارشد،  کارشناسی  درجه 

 بهایی. جهانگردی، دانشکده مدیریت، دانشگاه شیخ

علی نادر؛  محمدامینرازقی،  کریم.  علی  و  زاده،  جامعه(.  13۹۹)نژاد،  موسیقی  تحلیل  در  زنان  جایگاه  و  نقش  شناختی 

 . 2۶-47(، 1)2، شناسی فرهنگ و هنرفصلنامۀ علمی جامعه، ایارائه یک نظریه زمینه : پسندمردم

کسریرهبری  رقیه  ؛پور،  موسی  ؛سالک،  بهنام قاسم  و  پژوهان،  خدمات  (.  13۹7)  .زاده،  کیفیت  نگاه    هاموزهبررسی  از 

آنان، مورد مطالعاتی:   و تمایالت رفتاری  بر رضایت  تأثیر آن  تبریز  هایموزهگردشگران و  . مشروطه و قاجار 

 . 41-۵2، 23شماره ، شهرشهرسازی آرمانمعماری و  نشریۀ
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پنجمین   موزه هنرهای معاصر اصفهان،  بازدیدکنندگاناجتماعی    های ویژگیبررسی  (.  13۹7)  .خلیلی، زارعو    سیرانی، الهام

.  نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران )با رویکرد فرهنگ مشارکتی( هایپژوهشهمایش ملی 

 civilica.com/doc/904388https//:در  1/۸/1401بازیابی شده در 

(. سیاست حذف امپراتوری عثمانی، ترفند دوگانه تیمور و دول اروپایی.  13۹4)  .گرو، زهره  نژادجعفر  و  صالحی، کوروش

 . 2۹-۵۶(، ۶) 3، پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسالم-علمی  دو فصلنامه

مجتبی طاهره  ؛محمودزاده،  علی  و  آشتیانی،  شاخصاولویت(.  13۹۹)  .اصغرحیدری،  رضایتمندی  بندی  ارزیابی  های 

 . ۹1-107(، 33)۹، ریزی و توسعه گردشگرینشریۀ برنامه. هابازدیدکنندگان موزه

نامه در جهت اخذ درجه  ، پایانرسانه  یک  مثابه  به  موزه  شنیداری  –کارکردهای دیداری    بررسی(.  13۹۵)  .محمودی، علی

 کارشناسی ارشد رشته مطالعات موزه. دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر تهران. 

نرگس ایران، سیده  موردی:  اثربخشی موزه(.  13۹۵)  .نوع  مطالعه  پژوهش؛  و  آموزش  تهران در  دانشگاه  های  موزههای 

درجه کارشناسی ارشد رشته مطالعات آرشیوی. دانشکده علوم تربیتی   نامه در جهت اخذپایان  .دانشگاه تهران

 و روانشناسی، دانشگاه الزهرا )س(. 
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