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 براساس وظریه بازتاب های ترکیبی صفوی  های اجتماعی وقاشی  عىوان رساله: تبییه زمیىه

 چكیده: 

اًدذ ٍ    تشي تشخای هاًدذُ   صَست تهِ آیٌذ وِ عوذتاً ت  دٍساى صفَیِ تِ ضواس هی ًماضیای اص آثاس   ّای تشویثی صفَی دستِ  ًماضی

ِ    م.  11ٍ  11/ ُ. ق 11 ٍ  10ّای   ّا دس سذُ  تسیاسی اص پظٍّطگشاى تِ ٍفَس آى اًدذ. ایدي     دس دٍساى حاووید  صدفَیاى ارعداى داضدت

ُ      تٌذی خَد ّستٌذ وِ یىدی اص آى   تشویةتخص هشوضی تش دس   داسای یه یا چٌذ پیىشُ تضسي آثاس ای هتٌدَ   ّد   ّدا وداه ً تدا پیىدش

 تش اعن اص اًساى، حیَاى ٍ هَخَدات خیالی چَى دیَ ٍ فشضتِ پش ضذُ اس .   وَچه

ّای صهاًی هختلف تا تغییشات هضداهیي، سودَد ٍ گداُ تدا تَلدف هَاخدِ اسد ،        دس ایشاى دس تاصُّا  آثاس یادضذُ وِ تصَیشگشی آى

ّای هطاتِ ّوچَى آثاس ایتالیایی هطالعات فشاٍاًدی    ذ ٍ گشچِ ًوًَِصَست ّوضهاى دس ٌّذ ٍ ایتالیا ّستٌ  ّای هطاتْی تِ  داسای ًوًَِ

اًذ؛ تدِ عد ٍُ، دس تیمیمدات اًدذن اًددام ضدذُ ًیدض تیطدتش           هَسد تشسسی لشاس گشفتِ اًذ، آثاس ایشاًی ووتش  سا تِ خَد اختصاظ دادُ

-ّا پشداختِ ضذُ اس . تدش   شگشی آىی اختواعی تصَیّا  ّای فلسفی ٍ عشفاًی ایي آثاس هَسد تَخِ لشاس گشفتِ ٍ ووتش تِ صهیٌِ  خٌثِ

ِ    ّا ًِ تٌْا تِ  ایي اساع، ووثَد هطالعات خذی تش سٍی ایي ًوًَِ دس تشسسدی  ضٌاسداًِ ٍ    طَس ولی ًوایاى اس  تلىِ دس حدَصُ خاهعد

   .ّای اختواعی تِ ضىل تاسصتشی ًیض هطَْد اس  ّا تا صهیٌِ  آى پیًَذ

دّدذ  دس سدَیِ اٍب تدا عٌدَاى ولدی ً شیدِ        ضٌاساًِ تِ ٌّش عوذتا آثاس ٌّشی سا تا سِ سٍیىشد ولی هَسد تشسسی لشاس هدی  ًگاُ خاهعِ

دّدی هدَسد    تاصتاب، اًعىاع خاهعِ دس آثاس ٌّشی هَسد تأویذ اس ؛ دس سَیِ دٍم تاثیشات ٌّش  تش خاهعِ تا عٌدَاى سٍیىدشد ضدىل   

پظٍّص حاضدش تدا تشگضیدذى ً شیدِ تاصتداب      ٌّش ٍ خاهعِ داسای استثاطی تعاهلی ّستٌذ.  گیشد ٍ دس سَهیي سٍیىشد تشسسی لشاس هی

       ِ ّدای اختوداعی     هثٌی تش اًعىاع خاهعِ دس آثاس ٌّشی سعی دس تشسسی چیستی هیتَای ایدي آثداس نهٌ دَس هیتدَای هدشتثز تدا صهیٌد

هعِ صفَی ٍ تفاسدیش اختوداعی هدشتثز تدا آى دس     ّا دس دٍساى حاووی  صفَیاى ٍ چگًَگی تاصتاب خا  اس (، تغییشات هضاهیي آى

ّا داسد. دس ایي ساستا ٍ دس خْ  پاسخگَیی تِ سؤاالت یادضذُ دس ایي پظٍّص اص سٍش تیلیل هیتَای ویفی ٍ هشاحدل    ایي ًوًَِ

ِ    ولی ٍ سِ گاًِ آى ضاهل آهادگی، ساصهاى زاسی ٍاحدذّای  ضٌاسدی دس هشحلدِ وذگد     دّی ٍ تدضیِ ًتایح تِ ّوشاُ اسدتفادُ اص ًطداً

    ِ ِ     تیلیل، استفادُ ضذُ اس . تشای ایي هٌ َس، تا اسائِ طشح دلیك تیلیل هیتدَا ٍ تعیدیي ٍاحدذّای ًوًَد ای ٍ   گیدشی، تیلیدل، صهیٌد

ّای اصلی الدذام    ّا ٍ همَلِ  تِ استخشاج وذّا، صیشهمَلِ دس اداهِضٌاساًِ لشاس گشفتِ ٍ ٍاحذّای تیلیل هَسد تشسسی ًطاًِفیضیىی، 

 ُ اس .  ضذ
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ُ  ّا، حداالت، آیدیي  تِ ّوشاُ تشخی وٌص ّا ٍ طثمات اختواعی اًعىاع یافتِ اص خاهعِ صفَی تعییي َّی  افشاد، گشٍُ  ّدا ٍ خایگدا

ُ  ، سفع تشخی اتْاهات هَخَد دستاسُ پیىشُّای تشویثی دس ًماضیآًاى  ّدا   ّای هَخَد دس ایي آثاس نهاًٌذ تصَیشگشی اص افشاد، گدشٍ

ّایی نچَى صهیٌِ تَلیدذ، حداهی ٍ ٌّشهٌدذ( دس اًتمداب ٍ اًعىداع تشخدی        تا خاهعِ صفَی ٍ ًِ ٌّذی(، تعییي ٍاسطٍِ عٌاصش هشتثز 

ُ  ّای تشویثی صفَی تش اساع ضثاّ  تٌذی ًماضی ّای اختوا  صفَی ٍ حزف تشخی دیگش دس ایي آثاس، گشٍُ گشٍُ صهداًی   ّا، تداص

ِ اصلی ییي هضاهیي ذّای استخشاج ضذُ دس ّف  گشٍُ ٍ تعوتصَیشگشی ٍ  ضداهل اًعىداع    هشتثز تا ّش گشٍُ تِ صَست خذاگاًد

ّا ٍ اٍضا  ًاتساهاى خاهعِ اص صهاى هشي ضداُ  ، آضَب"تاى سعایاحاون ّوچَى سهِ"حاووی  یىپاسچِ ٍ هتوشوض صفَیاى، توثیل 

یدي دٍساى، تسدلز تشخدی صًداى     ّا ٍ ًمص للٌدذساى دس ا حاووی  ضاُ سلطاى هیوذخذاتٌذُ، حضَس، ضَسشتْواسة اٍب تا دٍساى 

دستاس چَى پشیخاى خاًن ٍ هْذعلیا تش اختوا ، ع یك طثمِ هشفِ خذیذ حاهی ٌّشّدا، تْثدَد اٍضدا  عودَهی ٍ اختوداعی دس دٍساى      

سٍد. دس ًْای ، اسائدِ سًٍدذ تشسدین ایدذئَلَطی،     ّای تشویثی صفَی اص ًتایح ایي تیمیك تِ ضواس هی حاووی  عثاع اٍب دس ًماضی

ضىل ٍ هیتدَا دس  ّا ٍ طثمات اختواعی چَى للٌذساى ٍ صًاى دس تاصُ صهاًی تصَیشگشی ایي آثاس، ساتطِ شات تشسین افشاد، گشٍُتغیی

ّدا چدَى عدذم      ٍ ٍلدَ  تشخدی وظتداب   ضدٌاختی  چَى طثمِ اختواعی حداهی ٍ ٌّشهٌدذ ٍ لشاسدادّدای صیثدایی    ّا   ّا، ًمص ٍاسطِآى

ّا ٍ طثمات اختواعی هَخَد دس خاهعِ صدفَی   آثاس تا حضَس آًاى دس اختوا  صفَی، ٍ یا گشٍُّواٌّگی هیاى تشسین صًاى دس ایي 

ّا ٍ  ًگاُ اًتمادی تِ هضاهیي اصلی ایي آثاس ٍ تشسین هیذٍدی ایي دٍساى ٍ  ّای تشویثی ّا ٍ طثمات تشسین ضذُ دس ًماضی تا گشٍُ

 اص دیگش ًتایح ایي تیمیك اس .ّا  سشض  ایذئَلَطی دس آى

  

  

  

  

  

 

 


