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 صفًیٍ ديران در شُری فضاَای ساخت شىاسی زیبایی مباوی تطبیقی بررسی»

 «اريپا روساوس ديران ي

 اًكزَی وبضقٌبؾی اضقس ططاحی قْطی زاًكگبُ ػلن ٍ نٌؼت ایطاى؛حؿبم ضیبحی انفْبًی

 چکیدٌ

ظیجبقٌبذتی ٍ ّؿتی قٌبؾی تطجیمی انَل ؾابذت ضاابّبی قاْطی     رٌجِ ی زض همبلِ ی حبضط ثِ ثطضؾی 

ٍیػگای ّابی ظیجابیی قٌبؾابًِ ی     پطزاذتِ هی قاَز    قْطؾبظی ػهطّن  هىتتثِ ػٌَاى زٍ  انفْبى هىتت ضًؿبًؽ ٍ

پبیاِ گاصاضی قاسُ    ی ٍ ضىطی آى ثط هجبزی ػمل گطایای ٍ اٍهبًیؿاتی   ضًؿبًؽ وِ هبًٌس زیگط رٌجِ ّبی ٌّط ضابؾبظی

لطاض هی گیطز وِ ثط اؾبؼ رْبى ثیٌی اؾالهی ٍ هطابثك ثاب ضلؿافِ ناسضایی      هىتت انفْبىاؾت، زض همبثل قْطؾبظی 

پؽ اظ زٍضاى لطٍى ٍؾطی ثِ ایي ًتیزاِ ضؾایسُ اًاس     وِ ضیلؿَضبى غطثی زضهمبثلقىل گطضتِ اؾت   ( )حىوت هتؼبلیِ

وِ ایي ػمل ٍ اًسیكِ اًؿبى اؾت وِ ثبیس هحَض هؼطضت قٌبذتی اًؿبى  ٍ ٌّط رسیس لطاض ثگیطز، اًسیكاوٌساى اؾاالهی   

ُ ؾسّی زض ضاضوي نحِ گصاقتي ثِ تَاًبیی ّبی ػمل، آى ضا تٌْب یىی اظ اثؼبز اًؿبى هی زاًٌس ٍ تىیِ ی نطف ثط آى ضا 

ایي رْبًی، اٍهبًیؿتی ٍ ًبؾاَتی ّؿاتٌس ٍ    ابّبی ططاحی قسُ ی ضًؿبًؿی وبهالًثط ایي اؾبؼ ضهی زاًٌس   تىبهل ثكط

ضطاٍاى، ّوَاضُ اًؿبى ضا ثِ هلىَت اػلی ٍ الَّت هتَرِ  اؾتؼبضاتثب اؾتفبزُ اظ  هىتت انفْبىزض همبثل ضابّبی قْطی 

 هی ؾبظًس 
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 مقدمٍ

وتت ثؿیبضی زض تبضید قْطؾبظی ثِ ثحج زض هَضز ٍیػگی ّبی ضابؾبظی ضًؿابًؽ پطزاذتاِ اًاس ٍ اظ ایاي ضّگاصض ثاِ       

ِ  اوخط ایي اقبضات ثسٍى تَرِ ثِ رَاًت ّؿاتی قٌبؾابًِ     ٍیػگی ّبی ظیجبقٌبذتی آى اقبضُ ًوَزُ اًس  ای ًظطیابت پبیا

ؾجت لابٍت ّبی یه ؾَیِ ٍ زض ثیكاتط هَالاغ غیاط     زٌّس لطاض اذتیبض زض ؾٌزف ثطای هجٌبیی آًىِ ثسٍى ثَزُ اؾت ٍ

 اًتمابز  هاَضز  ضٍظّاب  ایاي  ،ضًؿابًؽ  ی حوطُ ػٌَاى ثِ هسضى قْطؾبظی احطات وِ اؾت حبلی زض ایي  اًسلبثل ثحج قسُ 

 ّان ) اظ ططضی هىتت انفْبى  قَز آى ربًكیي اؾت ًتَاًؿتِ ضطاگیط ؾیبلی ٍ ؾجه ًیع اهطٍظ ثِ تب ٍ گطضتِ لطاض قسیس

های  زض ظهیٌِ قْطؾبظی ٍ ؾبذت ضابّبی قْطی آگبّبًاِ الاسام    وِ ِ ػٌَاى تٌْب هىتت تبضید ایطاىث (ضًؿبًؽ ثب ظهبى

ؾؼی ثط ایي اؾات   ایي همبل اظ ایي ضٍ زض  ، اظ رْت ثطضؾی اثؼبز ّؿتی قٌبؾبًِ ٍ ظیجبقٌبؾبًِ هحزَض هبًسُ اؾتًوبیس

ّطواسام هاَضز   ضاابّبی قاْطی   وِ پؽ اظ پطزاذت ثِ هجبحج ّؿتی قٌبؾبًِ ی زٍ زٍضُ، ٍیػگای ّابی ظیجبقاٌبذتی    

 ًگبُ غضف تطی زض ایي هَضَع ضؾیس ٍ ظهیٌِ ی ثِ ًمسوكیسى ّط وسام ضطاّن آیس  ثطضؾی لطاض گیطز تب ثتَاى ثِ

 

 

 

 تعاریف .1

 

 معرفت شىاسی .الف

 

ِ  ٍ قاَز  هی گفتِ هؼطضت یب ٍ قٌبذت اًؿبى، ّط هطلك آگبّی ٍ ػلن هزوَع ثِ  هؼطضات  زاًاف،  اظ ثراف  ایاي  هطبلؼا

 ٍ "Theory of Knowledge" اظ اؾات  ػجبضت التیي زض ٍاغُ ایي هؼبزل  قَز هی ًبهیسُ قٌبؾی قٌبذت یب ٍ قٌبؾی

"Epistemology"  الیات  ٍ (1774-1632)الن رابى  آى گاصاضاى  پبیِ ٍ ًساضز طَالًی ی ؾبثمِ قٌبؾی قٌبذت ػلن 

 ( 21ظازُ؛ل حؿیي)ّؿتٌس (1716-1646) ًیتؽ
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 زیبایی .ب

ایٌىِ ظیجبیی چیؿت ٍ چِ تؼطیفی زاضز ذَز هؿتلعم ثحج ّبی همسهبتی قٌبذت قٌبؾی ٍ ّؿاتی قٌبؾابًِ    

ظیاط ضا زض   هؼبًی  اهب اگط ثرَاّین ثِ نَضت ٍاغُ ای ثیبى ًوبیین وِ ولوِ ی ظیجبیی ذَز ثِ چِ هؼٌبؾت، هی تَاى اؾت

 ًظط گطضت؛

 (  ػسل)  هتٌبؾت ٍ ثزب;  ثطاظًسُ ٍ ظیجٌسُ;  ظیت ضیكة اظ ،«ظیجبیی»، ضبضؾی 

  ،آضطیي ثْزت ٍ ؾطٍضآٍض چیع ّط;  ًیىَیی ٍ ذیط، «حؿي»ػطثی 

 لطبضت ثؼس اظ ظبّطی هفطط ظیجبیی، «روبل»

 ػظوت ثؼس اظ ظبّطی هفطط ظیجبیی، «رالل»

 (ظیجبیی هلىَت ٍ ًَض) ثبطٌی ظیجبیی، «ثْبء»

   ،اًگلیؿی«Beauty» ،چیع ّط ووبل ، هفبّین ٍ چیعّب ٍیػگی 

 «Bue» ،( 173، 1387)ًمطُ وبضذَثی ، ضطم ٍ قىل ظیجبیی 

ثِ نَضت ولی ّوبًطَض وِ تَلؿتَی ثیبى هی زاضز، زض توابهی ضطٌّاه ّاب ظیجابیی هؼابزل ذیاط، حمیمات ٍ ًیىاَیی         

 ( 173، 1387ًمطُ وبض)اؾت

 

 . زیبایی شىاسیج

 پاطزاظز،  های  ظیجب اهط چیؿتی ٍ ظیجبیی تحلیل ثِ وِ ضلؿفِ اظ حَظُ ایيزض یه قٌبذت ولی هی تَاى ثیبى زاقت وِ 

ِ  زٍ ّط وِ ظیجبیی ثبة زض اؾت ای ًظطیِ قٌبؾی ظیجبییزض تؼطیفی زیگط   زاضز ًبم (Aesthetics) قٌبؾی ظیجبیی  رٌجا

 هربطات  ثاط  ظیجابیی  تابحیط  ثبة زض قٌبؾی ظیجبیی زاًف  گیطز هی ثط زض ضا ٌّطی ظیجبیی ٍ طجیؼی ظیجبیی یؼٌی ظیجبیی

 ظیجابیی ) ربهؼِ ؾَی اظ ٌّط پصیطـ ثؿتط ،( آضطیٌكی قٌبؾی ظیجبیی) ٌّطی آضطیٌف ضًٍس ،( اًگیعقی قٌبؾی ظیجبیی)

ِ  ٍ اضظقای  ّبی زاٍضی قطایط زضثبضُ ّوچٌیي ٍ (پصیطقی قٌبؾی ِ  ظیجابیی  ای ؾالیم ـ  ٍ تحمیاك  قٌبؾابً  های  وٌىاب

ِ  ّابی  ضقتِ اظ یىی حؿّیه یب قٌبؾی ظیجبییثِ ثیبى زیگط  ( 78، 1387زیل ّبلیٌه ضریٌبلس)وٌس ِ  اؾات  ضلؿاف ِ  وا  ثا

 ( 79، 1387زیل ّبلیٌه ضریٌبلس)قَز هی تؼطیف قٌبذتی ظیجبیی ّبی زاٍضی زض تأهل یًظطیِ ػٌَاى

 

 فضای شُری .د

 آیس، هی ٍرَز ثِ هرتلف ازٍاض زض هلت یه تبضید ثب ّوطاُ وِ اؾت قْط ضابیی ؾبذت ػٌبنط اظ یىی قْطی ضابی» 

 آى زض ّواَاضُ  ؾیبؾای  یاب  التهبزی ارتوبػی، ضطٌّگی، ّبی ضؼبلیت وِ ػٌهط ایي  قَز هی زگطگَى ٍ گیطز هی قىل

 های  تط ذالنِ نَضت ثِ یب «  اؾت ظزُ هی ضلن ضا قْط ؾطگصقت ٍ تپیسُ هی قْط تبضید للت ثب ّویكِ زاقتِ، رطیبى
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 روؼای  ظًاسگی  هبّیات  تجلاَض  ًَػی ثِ وِ ّؿتٌس قْطّب ػوَهی ٍ ثبظ ضابّبی اظ ثركی قْطی ضابّبی: » گفت تَاى

  ( 7، 1374تَؾلی«).زاضًس حاَض آى زض قْطًٍساى وِ ربیی یؼٌی  ثبقٌس هی

ِ  ٍ اضتجابط  آٍضزى ضاطاّن  گاطزـ،  ثاطای  هحلای  ٍ ؾطگطهی آضاهف، ایزبز قْطی ضابّبی ػوَهی وبضثطز»    ی ظهیٌا

ِ  ذبنای  ػولىطز ته ّیچ حبل ػیي زض وِ ربیی آى اظ ٍ  اؾت تطزز اهىبى ٍ هؼبقطت،  اؾاتؼساز  ًیؿات،  هتطتات  آى ثا

 ( 81، 1385)پبوعاز «زاضًس گعیٌكی نَضت ثِ یب ّن ثب ضا ّب وبضثطی ایي توبم پصیطـ

 

 زیبایی شىاسیدر باب  1عقل گراییي  حکمت متعالیٍبررسی تطبیقی دیدگاٌ َای  .2

3.  

اظ پسیسُ ّبی ثؿیبض هْن زضضطٌّه ٍ توسى ّط هلت ٍ ًكبًگط ثبٍضّب ٍ اػتمابزات ٍ آزاة ٍ ضؾاَم هاطزم    هؼوبضی یىی 

زض گصض ظهبى اؾت  هؼوبضی ضطآیٌسی حبنل اظ ػلن ٍ ٌّط ٍ ضي اؾت وِ ّوَاضُ ثب اػتمبز ٍ ایوبى ضًه های یبضتاِ ٍ ثاِ    

 ٍیػُ زض ؾبذتوبى ًیبی

قس، ثطای ثحج اظ ظیجبیی ٍ چیؿاتی آى هماسهبتی اظ ضلؿافِ ّابی ّؿاتی      ّوبًطَض وِ زض اثتسای تؼطیف ظیجبیی ثیبى 

ت هرتلف ثاِ ؾاجت تؼابضیف هرتلاف اظ ضلؿافِ ی      قٌبؾی هططح الظم اؾت؛ ایي اهط اظ آى رْت ضطٍضت زاضز وِ هىبت

ٍ ، اًؿبى ضا ثِ ططق گًَبگَى ثَزى ٍ ّؿتی زٍ زیاسگبُ ّؿاتی    ثطاؾابؼ ّاسف ایاي همابل     تؼطیف هی ًوبیٌس  اظ ایاي ض

هىتات ّابی ٌّاطی     هٌطجك ثط ثِ نَضت ًؿجی ػمل گطایی زض ثبة ظیجبیی قٌبؾی وِ هىتت ٍ حىوت هتؼبلیِقٌبؾی 

  ًس، هَضز ثطضؾی تطجیمی لطاض گطضتِ ااًسٍ ضًؿبًؽ اضٍپبیی ثَزُ  انفْبى

 

 عقل گرایان (1

 

 ػمال،  انابلت  ذطزثبٍضی، ذطزگطایی، گطایی، ػمل ثب ثطاثط ٍ قسُ گطضتِ "Ratio" التیٌی ضیكِ اظ ،"Rationalism" ٍاغُ

، 1367ثیطٍ)گَیٌس ًیع ذطزویكی ٍ تؼملی ضلؿفِ آى ثِ ّوچٌیي قَز؛ هی تطروِ گطی ضٍقٌفىطی ًیع ٍ اًسیكِ انبلت

318 ) 

ـ  ضطاطی  ّاسایت  ّبی قؼلِ تسضیذ ثِ طلجی، زًیب ثِ توبیل ٍ غطة زض ولیؿب ؾلطِ ثب هیبًِ ّبی ؾسُ زض  ٍ قاس  ذابهَ

 ضىاطی  رطیابى  زٍ ثاَز،  ّوطاُ آزم ٍ ػبلن الْی ٍالؼیت وبهل ضطاهَقی ثب وِ ضًؿبًؽ زٍضاى زض تب ؾبذت ضطاّن ضا ظهیٌِ

"زوبضت" ثب وِ ثَز گطایی ػمل یىی،: آیس پسیس ًَیي
 ٍ یبضت ازاهِ "ًیتع الیت" ٍ "اؾپیٌَظا" چَى اضطازی ثب ٍ قس آغبظ 2

                                                           
1 Rationalism 

2 Rene Descartes). 1596-1657( 
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"ثایىي  ضطاًؿایؽ " ثب وِ ثَز گطایی حؽ زیگطی،  ضؾیس پبیبى ثِ "ّگل" ثب
 ٍ "وٌات " ،"ثطولای " ، "الن" ثاب  ٍ آغابظ  3

 ( 112 1367پبضؾبًیب)قس هحؿَة زیسگبُ ثطتطیي غطة ػلوی ّبی حَظُ زض ًْبیت زض ٍ یبضت ازاهِ "هیل اؾتَاضت"

ِ  زض اهب ًیؿت؛ غطثی اًؿبى ثِ هٌحهط ٍ اؾت ثَزُ ّب اًؿبى ظاز ّن ٍ ّوطاُ زیطثبظ اظ گطایی ػمل  ضىاط  ،تؼمال  گصقات

 های  ضٌّواَى  ثاَز،  حااَض  ٍ قَْز آى، ؾطچكوِ وِ هؼطضتی ؾَی ثِ ضا اًؿبى ثلىِ ًساقت، ؾط زض ضا ثطتط حمبیك اًىبض

 ،قس ّؿتی اثؼبزّط ًَع  زض تطزیس ٍ ًفی ٍ ضطاػملی هؼطضت ًَع ّط اًىبض گطایی، ػمل ثبضظ ٍیػگی ضًؿبًؽ، اظ ثؼس  ؾبذت

 پبیابى  رْبى اظ ػمالًی تفؿیط ثب ٍ آغبظ چیع ّوِ زض تطزیس ثب زوبضت ضلؿفِ  ثبقس هی اًؿبى ػملی ازضان اضك اظ ضطاتط وِ

 ٍالؼیتای  ّؿاتی،  ثاطای  وِ ًیع ّگل  ذَاًس "ًبقٌبذتٌی" ضا آى لىي پصیطضت، ضا ػمل ضطاؾَی ٍالؼیت چٌس ّط اٍ  یبضت

ِ  ثاَز  هؼتماس  ثاَز،  ًْابى  ٍ ثابلمَُ  زوبضت اًسیكِ زض آًچِ وطزى آقىبض ثب وطز، ضطو ػمالًی  اًسیكایسًی  ّؿات،  ّطچا

 ( 113، 1372پبضؾبًیب)اؾت

ِ  زض ثَز، گطایی ػمل حبوویت زٍضاى وِ هیالزی ّزسُ ٍ ّفسُ لطٍى تطتیت، ثسیي  ظًاسگی  اثؼابز  توابم  ٍ ثبٍضّاب  ّوا

 ثكاطی  ّابی  ایاسوَلَغی  ٍ ثطآهسًاس  ذَز ػمالًی تَریِ زضنسز الْی، ٍ آؾوبًی هجبًی حصف ثب اًؿبى، ارتوبػی ٍ ضطزی

 ثاط  تىیِ هؼٌبی ثِ وِ ػمل انبلت ثِ ثیبى زیگط ( 113، 1372پبضؾبًیب)زاقتٌس زیٌی چْطُ وِ قس ّبیی ؾٌت ربیگعیي

ِ  اظ ّفاسّن  لاطى  ًرؿاتیي  هتفىاطاى  ثب اضتجبط زض وِ ٍلتی اؾت، گفتبض ٍ ضضتبض اًسیكِ، زض هٌطمی ٍ ػملی انَل  رولا

 وِ چِ آى  اؾت قٌبذت هؼتجطِ هٌجغِ تٌْب ػٌَاىِ ثِ ػمل ثِ ثبٍض هؼٌبیِ ثِ ضٍز هی وبض ثِ ًیتؽ الیت ٍ اؾپیٌَظا، زوبضت،

ـ  هتفىاطاى  ایاي   ًواَز  اػتوبز آى ثِ ثكَز وِ اؾت آى اظ تط هتعلعل ثؿیبض گَیس هی هب ثِ هكبّسُ ٍ تزطثِ  ًوَزًاس  تاال

 ( 188، 1377)ضَلىیِوٌٌس احجبت ػملی اؾتساللِ ٍ ثطّبى ضاُِ اظ ضا ّؿتی انلیِ حمبیكِ

ِ  زگطگاًَی  ظهیٌِ هؼطضت ٍ حمیمت ،ّؿتی اظ هتفبٍت ی تفؿیط ثب - ػٌَاى پبیِ گصاض هىتتثِ  – زوبضت ِ  ّوا  ًظطیا

ِ  رولِ اظ ضا والؾیه هؿیحی هسضؾی ّبی ِ  ضا ػهاط  قٌبؾای  ظیجابیی  ٍ ٌّاط  ضلؿاف َ  اظ هتابحط  وا  ٍ اضالطاَى  ٍ اضؾاط

ِ  ثبًی ضا اٍ تَاى هی ًظط ایي اظ  وطز ضطاّن ثَز آٍگَؾتیٌَؼ ُ  اظ  زاًؿات  هاسضى  قٌبؾای  ظیجابیی  ٍ ٌّاط  ضلؿاف  زیاسگب

  اٍؾت ثػُآ هَرَزات ّوِ وِ قس تلمی ّؿتی هحَض ٍ هساض "اًؿبى" زوبضت ضلؿفی

 اهاب » :ًوبیاس  های اضاواِ   یتؼطیف چٌیي ،اًسیكوٌساى ایي ًحلِ ثعضگتطیي ثِ ػٌَاى یىی اظ ّگل ،زض همبم تؼطیف ظیجبیی

 ّوگای  ثبیاس  اراعا  اهب  زٌّس تكىیل هتٌبؾجی هزوَػِ وِ گًَِ ثساى ، یىسیگط ثِ ذبل ارعای اضتجبط اظ ػجبضت ظیجبیی

ِ    ثبقاٌس  هتٌبؾات  هزوَػِ ثب تٌْبیی ثِ ذَز ٍ ثبقٌس الظم رعء ِ  طاَضی  ثا ِ  ّان  ضٍی وا ِ  ، ضضتا  ٍ هتٌبؾات  هزوَػا

  «ثَز ذَاّس ثیكتط ظیجبیی تط، هؼمَل تٌبؾت ٍ تط ثیف اضتجبط ایي چِ ّط   آیس ًظط ثِ "هؼمَل"

 وٌاس،  هی ثبظًوَز اثػُ چًَبى ضا ّب آى ٍ ؾٌزس هی ضا ٌّطی تزطثِ ٍ ٌّط ذَیف ذَزثٌیبز ػمل حىن زًیبی زض اًؿبى

 ازضاوای  زضچابضچَة  وِ اؾت وطزُ تحَیل تهَیطی ٍ ًوبیكی ٍ اقجبحی ّبی قىل ٍ ّب نَضت ثِ ضا ّب آى حمیمت زض

 ( 15، 1385هحوسپَض)اؾت قسُ هحهَض رْبى زض ضّب هَرَزی ّط ٍ اًؿبى ّط اظ هؿتمل هي یؼٌی ؾَغُ

                                                           
3  Francis Bacon ).1561-1626). 
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 ضٍ ایاي  اظ  اؾت ػمل ضاُ اظ هؼطضت وؿت پی زض گطایی ػمل زیسگبُ قس، ثیبى هرتهط نَضت ثِ ثبال زض وِ طَض ّوبى

ِ  ظیجبؾات  چِ آى ًتیزِ زض  اؾت قرم ی اًسیكِ تٌْب اؾت، حمیمت قٌبذت ثطای هىتت ایي اثعاض وِ چِ آى ِ  وا  ثا

 ایاي  ّابی  ٍیػگای  اّان  یاه  قوبضُ رسٍل زض  ثبقس ػملی ّبی زاًف حبنل وِ زاضز اضظـ چِ آى ٍ آیس ظیجب ػمل ًظط

  اؾت قسُ ثیبى هىتت

 

 

 

 

 

 گرایان وقد عقل (2

اگطچِ ػلَم ػملی زض پیكطضت ثكط زض ّط زٍ ظهیٌِ ّبی هؼٌَی ٍ هبزی ًمف ثؿعایی زاقتِ ٍ ثِ ًَػی ًابری اًؿابى   

اؾت، اهب ثِ ًظط هی ضؾس ایي ًاَع تىیاِ ی ناطف ثاِ اًسیكاِ،      اظ ؾلطِ ی هؿیحیت هتحزط ثَزُ  17اضٍپبیی زض لطى 

های   اقابضُ  آًْاب  اظ ثطذی ثِ اؾت قسٍُاضز  هىتت ایي ثِ وِ اًتمبزاتی هیبى اظ ایٌزب زض  اضطاطی ثبقس زض همبثل تفطیطی

 قَز:

ِ  ًوبیس هی چٌیي ػمل انبلت هصّت وِ ثبٍضًس ایي ثط (گطایبى تزطثِ) گطٍّی   1  ـ  ضبلاس  حلای  ضاُ وا  ٍ ضىاطی  تاال

َ  ًوای  ػلت ثسٍى ضا اهطی حسٍث هب» ایٌىِ ثِ لَل ٍ  ثبقس ٍاضؾی لبثل غیط ای ضطضیِ ِ  ثاطای  وٌاین  تؼمال  ًیناتا  ایٌىا

 اظ اؾت ػجبضت وطزى ظیطاتجییي اؾت، تجییي ّطگًَِ اظ ٍاظزى ؾط ثلىِ ًیؿت اهطی تجییي «اؾت چٌیي هب ضىط همتابی

ِ اؾات   ایي ثِ هصّجبى ػملی لَل آًىِ حبل ٍ قسُ قٌبذتِ لجالً وِ اهَضی ثِ رسیسی اهط ؾبذتي هطثَط  اذاص  ػمال  وا

ِ  ٍ ًیؿات  چیعی اظ قسُ ِ  ؾابذتي  هؿاسٍز  ثٌابثطایي  ؛ؾابذت  هطثاَط  ضا آى تاَاى  ًوای  ّان  چیاعی  ثا  تجایي  ّطگًَا

                           ( 189، 1381پبضویٌؿي)اؾت

ِ  زض هاصّجبى  ػملی ثیبى وِ وٌٌس هی اؾتسالل ػمل انبلت هصّت هربلفبى  2  ،چیؿات  ٍالؼیات  ػابلنِ  حمیماتِ  ایٌىا

ِ  ًؿجت زوبضت تب اضالطَى اظ ضلؿفِ تبضید  زاضز ٍرَز ػمیسُ تؼبضو ٍ اذتالف  ٍ اػتجابض  هؿالىی،  ػمال  ّایچ  ازػابی  ثا

 ٍ اطویٌابى  ّوبى ثب ضیلؿَضی اؾت وطزُ ازػب وبهل یمیي ثب ضیلؿَضی وِ ضا حمیمتی ّط تمطیجبً  زّس ًوی ًكبى اطویٌبى

 ( 289، 1385پبپىیي)اؾت زاقتِ اظْبض آى ثب هتابز ًظطی ٍ ضأی ٍ اؾت ًوَزُ ضز ضا آى یمیي

 الالال  ثبقاس  هحاسٍز  اؾت هوىي اًؿبًی بییؾقٌب اظ آًبى تهَض ّطچٌس وِ زاقتٌس انطاض پیَؾتِ هصّجبى تزطثی   3 

 ثطّابًی  یب ٍ زاز ًكبى ػبزی زًیبی ایي زض تَاى ًوی ضا اضالطَى هخبل ػبلن هخالً  زاًؿت هََّم ٍ ذیبلی ضا آى تَاى ًوی

 آزهای   اؾات  وؿای  ّط ی تزطثِ ٍالؼی اٍنبف اًس، ًوَزُ تهَض هصّجبى تزطثی وِ قٌبؾبیی ػٌبنط ٍ ارعاء اهب  ؾبذت

 ًاِ،  یاب  هبًاس  های  ثابلی  آیٌاسُ  زض آى ذَال ٍ نفبت آیب یب چیؿت، ی زضثبضُ تزطثِ یه وِ ًجبقس هطوئي اؾت هوىي

 ( 247، 1385پبپىیي)زاضز اذتیبض زض ثطضؾی ثطای ضا تزطثِ هَاضز وؿی ّط الالل لیىي

 هىتت قٌبذت قٌبؾی
  اثاعاض

 قٌبذت قیَُ ٍ

هؼطضتی  حبنل

 قٌبذت

 حبناااال

 قٌبؾی ظیجبیی

 ضیلؿَف

 قبذم

 گطایبى ػمااال
 ػمال

 ( هؼمَالت ضططی )تحلیل
 ػملای ػلاَم

 ّاابی ظیجبوی

 ػملی  اٍلیِ
 زوبضت

 (  94، 1387رسٍل قوبضُ یه: اّن ٍیػگی ّبی هىتت ػمل گطایی؛ )ثب تلریم اظ: ًمطُ وبض
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   اًؿبى اثتساوبً اظ حَظُ زضیبضت ّبی حؿی ٍاضز ػبلن هؼمَل ٍ زضیبضت ّبی شٌّی ٍ ػمالًی هی قاَز ٍ ٍراَز اٍ ثاِ    4

 ( 96، 1387ًمطُ وبض)ًیبظهٌس اؾتزٍ حَظُ 

هرتلفی زاضز؛ تىیِ نطف ثط یىی اظ ایي ّب هَرت قٌبذت ًابلم     ٍ ًْبیتبً ثبیس ثیبى زاقت وِ اًؿبى اثؼبز ٍرَزی 5

ٍ زض ًتیزِ ی آى ضقس ًبلم اًؿبى ذَاّس قس  چطا وِ توبم اثؼبز ٍرَزی ثكطی ثبیس ثِ هَاظات ّن ضقس وٌٌس تب اًؿبى 

 ثِ ووبل ذَز ثطؾس 

 

 حکمت متعالیٍ (3

یِ ذاَز ضا ثیابى ًواَز  زض ػابلن اؾاالم ثاِ       نسضالوتبلْیي زض ایطاى ضلؿفِ ی حىوت هتؼبلّن ػهط زوبضت زض اضٍپب،  

انالً هططح ًجَز  توابهی   ( غطة ذالف ثط) ذهَل زض ایطاى ٍ هْس ػلن آى ظهبى انفْبى تزسزگطایی ٍ ًَگطایی اهطٍظی

تَرِ هتفىطاى زیٌی زض ثؿط اًسیكِ ایوبًی ثَز  یؼٌی زض پؽ ّوِ تفىطات زض ػبلن اؾالهی، ذسا هسًظط ثَزُ اؾت  ایي 

 ( 159، 1384هٌفطز)ًَع تفىط زیٌی زض توبم آحبض نسضا هكَْز اؾت

ِ  ضا حىوت قیؼِ، ضىطی ثٌیبى لعٍم ٍ تهَف قسُ ًْبزیٌِ زٍضاى ضٍح زضیبضت ثب تَاًؿتزض ضلؿفِ ی ذَز  هالنسضا  ثا

ِ  ؾیبؾی ؾبذتبض ثب هطبثك ططحی ٍ ثپَقبًس زیٌی ربهغ وبهل طَض ِ  ذاَیف  ضىاطی  ًظابم  زض نافَی  ٍارات  تطتیات  ثا

ِ  ضا زیٌای  حىوات  ٍ ضؾبًس اٍد ثِ ضا اقطالی تفىط اٍ  اضىٌس پی اػطاو ٍ رَاّط -الَرَز هوىي-الَرَز  حاس  ثابالتطیي  ثا

 ( 315 ٍ 314ل حمساض؛)ثطز ذَز ظهبى

ضا   ثكاطی   ازضاوابت  هجسأ  ثبة زض  ثحجهمبیؿِ آى ثب هىتت ػمل گطایی،  زضثطای ٍضٍز ثِ ثحج حىوت هتؼبلیِ نسضایی 

  اًس آهسُ  ثسؾت  اثعاضی  چِ  تَؾط ٍ  چگًَِ  ثكطی  ازاضوبت ٍ  هفبّین  ایٌىِ  یؼٌی ؛ثبیس ثیبى وطز

هؿئلِ ای هطتجِ هٌس اؾت ٍ ؾیط ػومای زاضز ٍ   ،قٌبذت»زاضز وِ: ثیبى هی ایي ؾَال ضلؿفِ ی نسضایی زض پبؾد ثِ 

 الیمایي  ػلان  هطاتات  زاضای ضا هؼطضات  ٍ ػلن هالنسضا ( 172، 1387ًمطُ وبض«)زض ّط هطتجِ ای هی تَاى ثِ یمیي ضؾیس 

  زاًس هی ٍرَزی اتهبل ضا ؾَم ٍ قَْزی ضا ٍزٍم ثطّبًی ػلن ضا اٍل هطتجِ ٍ زاًس هی الیمیي حك ٍ الیمیي ٍػیي

ِ  ضؾایسى  ثاطای  ( )اثعاض ػمال  ثطّبى ٍ اؾتسالل ثط ػالٍُ ّبیی ضاُ لجَل ًكبًگط هطاتت ایي شوط  ًظاط  اظ ٍالاغ  ٍ حاك  ثا

ِ  ضی ضٌبء ٍ الْبم ٍ ٍحی ثِ حتی یب ٍ قَْز ٍ وكف ثِ یب ٍ ثطّبى ثط ٍالغ ثِ ططیك اًحهبض انَالً ٍ اؾت هالنسضا  اظ ، اللّا

 ضاطا  ضا گًَبگًَی ضاّْبی ٍ چطاغْب ٍالغ ثِ ضؾیسى ثطای هتؼبل ذساًٍس آًْب ًظط ثِ ٍ ًیؿت همجَل هؿلوبًبى ضالؾفِ ًظط

 ( 25، 1377هؼلوی اؾت) لطاضزازُ ثكط ضاُ

 ػمال  رٌاَز  اظ ضا حؽ ٍ حؽ ضا ثكطی تهَضات هٌكأ ذَز اظ لجل ضالؾفِ ّوچَىزض پبؾد ثِ انبلت حؽ،  هالنسضا

 زؾات  ولی هفبّین ثِ ػمل ووه ثِ اًؿبى ًفؽ ؾپؽ ٍ اؾت رعوی اثتسا زض ثكطی ازضاوبت وِ اؾت هؼتمس ٍ زاًس هی

  یبثس هی

ِ  وٌاس  ًوی هٌحهط پٌزگبًِ حَاؼ ثِ ضمط ضا حؽ هٌتْی زاًس هی حؽ ثب ضا تهَضی ازضاوبت قطٍع ایكبى   ػلاَم  ثلىا

 حتای  ٍ پصیطز ًوی ضا اضالطَى تصوط ًظطیِ لصا  آٍضز هی حؿبة ثِ تهَضی ازضاوبت هجسأ ًیع ضا ثبطٌی حَاؼ ٍ حاَضی

ِ  زض رعء ٍ ول تهَض هخل زاًس، هی حؿی ازضان ثِ هؿجَق ًیع ضا ثسیْی لابیبی زض تهَضات  اظ وال  ّاط » ثاسیْی  لاای

 ( 25، 1377هؼلوی)«اؾت ثعضگتط ذَز رعء
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 ؾابذتي  ٍ ولای  هفابّین  ؾبذتي ثطای ضا ػمل ٍرَز ٍ زاًس هی ثبطٌی ٍ ظبّطی حؽ ضا ثكطی هؼبضف هٌكأ هالنسضا

 قوبضز  هی ضطٍضی ثكطی هؼبضف پبیِ ٍ ثسیْی لابیبی

ثاطذالف ّان ػهاط ذاَز،     –ثسیي تطتیت هی تَاى زیس وِ نسضالوتبلْیي تٌْب لَُ ی ػمال ضا ثاطای قاٌبذت      

 وبضی ًساًؿتِ ٍ ثطاؾبؼ ؾلؿلِ هطاتجی، لَای هرتلف ضا ثطای طی ططیك هؼطضت الظم زاًؿتِ اؾت  -زوبضت

پؽ اظ ایي قٌبذت همسهبتی ٍ اروبلی ّؿتی قٌبؾی، حبل هی تَاى زض اضتجابط ثاب هجبحاج ظیجابیی قٌبؾای       

 ثاط  هالناسضا   اؾات  الْای  نافبت  اظ یىی ظیجبیی یب روبل اؾالم زیي زض ٍیػُ ثِ ٍ زیٌی ازثیبت زضنسضایی ثحج ًوَز؛ 

ِ  ثِ ذَیف ضلؿفی ًظبم التابی ثِ ثٌب الجتِ ٍ هجٌب ّویي  «الؼابلویي  ضة روابل » اظ ٍی  پاطزاظز  های  ظیجابیی  ی هؿاأل

 حاس  زض ذساًٍاس  ظیجابیی   قاًَس  هی اٍ ػبقك ٍ وٌٌس هی پیسا گطایف ٍ قَق آى ثِ ًؿجت ّب اًؿبى وِ گَیس هی ؾري

ِ  چٌابى   اًس تالـ زض ظیجبیی ی ؾطچكوِ ثِ ضؾیسى ثطای ػبقمبًِ اضطاز ی ّوِ لصا اؾت، ووبل  روابل  ثابة  زض ٍی وا

 لصا « اًتْی روبل نَض ٍ اهلل روبل الؼبلن ضزوبل الهٌؼة، الی ال نبًؼِ الی اال الیابف الهفة روبل ضبى»: گَیس هی الْی

 اٍ شات ثاط  هاابف  اهاطی  ذساًٍاسی  ظیجبی ٍ ٌّطی ضؼل ػٌَاى ثِ ػبلن ظیجبیی ٍ ذساًٍس ظیجبیی ٍ روبل هالنسضا ًظط اظ

 اًؿابى  هیابى  زض ظیجبیی زضن ی ًحَُ ٍ ػكك قَق، ایي وِ اؾت ایي هْن ی ًىتِ  اٍؾت ؾَی اظ ضیابًی ثلىِ ًیؿت،

 ٍ هتفابٍت  ضا ظیجابیی  ٍ ووبل حیبت، لسضت، ػلن، حمیمت ػطف، چٌس ّط: »گَیس هی هفؿطاى اظ یىی  اؾت هطاتت شٍ ّب

 اهاَض  ایاي  حمیمات  وِ قَز هی هتَرِ ٍ یبثس هی زؾت ازضان اظ ثبالتط ای هطتجِ ثِ هالنسضا زاًس، هی یىسیگط اظ هتغبیط

 ٍ ووابل  حیابت،  لاسضت،  ػلان،  ٍراَز،  هفبّین ههساق اؾت، ٍالغ ػبلن زض وِ حمیمتی ٍالغ زض  ًیؿت ٍرَز رع چیعی

 زض ٍ اًاس  هاطتجط  ّن ثِ اٍ ظیجبقٌبؾی ٍ هالنسضا قٌبؾی ّؿتی" وِ اؾت اؾتَاض هجٌب ایي ثط ضٍیىطز ایي « اؾت ظیجبیی

 ًوی یبضت ظیجبیی اظ تؼطیفی ٍی آحبض هیبى زض " اؾت هجتٌی اـ قٌبؾی ّؿتی ثط ٍی ٌّط ی ضلؿفِ ٍ ظیجبقٌبؾی ٍالغ

 حمیمات  ثبة زض هالنسضا ذَز ًظط اؾبؼ ثط وِ اؾت ثبٍض ایي ثط ٍی زاضز، اهط ایي ثطای تَریْی هفؿطاى اظ یىی ،4قَز

  ًیؿات  پاصیط  تؼطیاف  لاصا  ٍ اؾات  ػلان  ٍ ٍرَز حمیمت ّوبًٌس ًیع ظیجبیی وِ گفت تَاى هی ػلن، حمیمت ًیع ٍ ٍرَز

 ٍراَز  ذاَز  ثاب  ظیجابیی  چَى گَیس هی ازاهِ زض ٍی  ًساضز ًیبظی ثطّبى ٍ احجبت ثِ ٍ اؾت ثسیْی اهطی ظیجبیی ثٌبثطایي،

ِ  ٍ اؾت ربضی ٍ ؾبضی ٍرَز ثطای وِ احىبهی توبم وِ گطضت ًتیزِ تَاى هی لصا اؾت، یىی ههسالبً  های  ًؿاجت  آى ثا

 ( 226تب279، 1386اًهبضیبى)زاز ًؿجت ًیع ظیجبیی ثِ تَاى هی ضا زّین

اگط ثرَاّین هطبلت گفتِ قسُ زض ذهَل حىوت نسضایی ضا روغ ثٌسی ًوبیین ثبیس ثیابى زاقات واِ ایاي      

هىتت توبهی اثؼبز ٍ اثعاضّبی اًؿبًی قبهل حَاؼ، ػمل ٍ قَْز ضا ثطای قٌبذت زضؾت اظ ّؿتی الظم هی زاًس  ووابل  

 لَض ٍرَز اؾت  ایي هطبلت زض رسٍل زٍ روغ ثٌسی قسُ اًس اًؿبى زض لطة ثِ شات حك اؾت ٍ ظیجبیی، تج

 

 

 

 

 

                                                           
 «ثِ ًؿجت لَُ ی آىٍرَز، »اهبم ذویٌی ثط هجٌبی ضلؿفِ نسضایی، ظیجبیی ضا زض قطح زػبی ؾحط چٌیي تؼطثف هی وٌس:  - 4
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هىتت قٌبذت 

 قٌبؾی

  اثاعاض

 قٌبذت قیَُ ٍ
 هؼطضتی قٌبذت حبنل

 حبناااال

 قٌبؾی ظیجبیی

 ضیلؿَف

 قبذم

 حىوت

 هتؼبلیِ

 نسضایی

 اٍلیِ هؼطضتْبی

+ (ضططی) حاَضی

 للت+  ػمل+ حَاؼ

 ثط هجتٌی قَْز)

 ٍوالم ٍحی زاٍضی

 (هؼهَم

 ٍ حؿی)حهَلی ػلَم

 + (ػملی-تزطثی

 قَْز)حاَضی ػلَم

 حبالت ثِ زضًٍی

 هىبقفِ+ الْبم+ ًفؿبًی

 ( ٍحی

 شٌّی ازضان

 ٍ حؿی ظیجبویْبی

 قَْزی ازضان+ ػملی

 ٍ هلىَتی ظیجبویْبی

 ٍرَز ثطتط هطاتت

 ٍ اؾالهی حىوبی

 ثِ هتألْیي هزوَع

 ٍ ًؿجی نَضت

 والم ضمط) ذطبپصیط

 (ؼ)هؼهَهیي ٍ الْی

 (ذطبًبپصیطًس

 

 بررسی تطبیقی اصًل زیبایی شىاسی ساخت فضاَای شُری در عصر روساوس اريپا ي صفًیٍ در ایران .4

 

 روساوس (1

 

 ؛ػهط ضًؿبًؽ تفىط ٌّطی ّسایت وٌٌسُانَل الف  

 اثتاسا  ضًؿبًؽ  یبضت ازاهِ ّزسّن لطى اٍاذط تب ٍ قس قطٍع پبًعزُ لطى اٍایل اظ قْطًكیٌی تبضید زض ضًؿبًؽ زٍضُ

 طاَل  ؾبل پٌذ ٍ ّفتبز وِ طَضی ثِ گطضت؛ ثط زض ضا زیگط اضٍپبیی وكَضّبی تسضیذ ثِ آى اظ پؽ ٍ قس هططح ایتبلیب زض

 ( 253، 1384هَضیؽ)زاز لطاض تبحیط تحت ضا اًگلیؽ آى اظ پؽ ؾبل پٌذ ٍ ّكتبز ٍ ثطؾس ضطاًؿِ ثِ ؾجه ایي تب وكیس

ثب ًْات ضًؿبًؽ زٍضُ ای زیگط اظ ازٍاض تبضید آغبظ هی قَز،  هَلف ٍ هیمبت زٍضُ رسیاس غیاط اظ هَلاف ٍ هیمابت     

اؾان   ذطزگطایای،  شواط قاسُ ی   ثطاؾبؼ انَل لطٍى ٍؾطی ٍ اؾالم اؾت  اؾوی وِ زض هیمبت زٍضُ رسیس ظبّط اؾت،

ٍ انبلت طبغَت اًؿبًی ٍ اًؿبى هساضی  « اٍهبًیؿن»اًؿبى اؾت  یؼٌی اًؿبى زض ایي زٍضُ ذساؾت ٍ ایي ػجبضت اؾت اظ 

هتفىطاى ضًؿبًؽ ؾؼی زاضًس ذَز ضا اظ ؾیططُ ی انَل ػمبیس زیٌی ضّب وٌٌس ٍ ّویي ًظط ولی زض ثبة هؼطضت هَرات  

 ،1377هاسزپَض )اؾات  –طٌّه پبگبًیؿن ًبؾاَتی ٍ زًیاَی یًَابًی    ض –ثبظگكت آًبى ثِ تٌْب ضطٌّه غیط زیٌی گصقتِ 

 ٍ یًَبى والؾیه ٌّط ایي ثِ زٍثبضُ ی ػاللِ ثِ هفَْم پیسایف اؾت «زٍثبضُ حیبت» هؼٌبی ثِ وِ ضًؿبًؽ ( 276تب274

 ٍ یبضات  تابظُ  رابًی ػهاطرسیس،   اٍهبًیؿتی وِ هطبثك قسُ ثَز ثب تفىطات ّب زٍضُ ایي ی قٌبؾبًِ ظیجبیی انَل  ثَز ضم

ـ  ثِ وِ ػَاهلی اظ  وطز هتأحط ضا قْطؾبظی ٍ هؼوبضی ؾبظی، هزؿوِ ًمبقی، ٌّطّبی  ثؿاعایی  وواه  ضًؿابًؽ  گؿاتط

 اؾات؛  هؼوابضاى  ثاطای  هطرغ وتبثی ػٌَاى ثِ آى چبح ٍ – ضٍهی ؾطقٌبؼ هؼوبض – ٍایتطٍیَؼ ّبی ًَقتِ وكف ًوَز

ِ  ( 253، 1384هاَضیؽ )ثاَز  ػخوبًی تطوبى حولِ زلیل ثِ لؿطٌطٌیِ هؼوبضاى هْبرطت زیگط هْن ػبهل ضًؿابًؽ   الجتا

غیاط زیٌای ثاطای آى ّاب ؾطهكاك       یًَبى ثِ ػٌَاى تٌْب تواسى هطلمابً   ثلىًِوی ذَاّس تٌْب ًؿرِ ثسلی اظ یًَبى ثبقس، 

   ( 277 ،1377هسزپَض)اؾت

رلَُ گبُ الْبم ٍتزلای  اگط رلَُ گبُ الْبم ٍ تزلی حمیمت ٌّط زض گصقتِ ػبلن غیت ٍ ػبلن ضطقتگبى اؾت، ایي ثبض 

حمیمت ٌّط اظ ػبلن هله ٍ ًبؾَت ضطاتط ًوی ضٍز ٍ زض ایي هیبى ٌّط والؾیه ضًؿبًؿی اٍلیي هزالی ایي تزلای اؾات   

 (  94، 1387رسٍل قوبضُ زٍ: اّن ٍیػگی ّبی حىوت هتؼبلیِ؛ )ثب تلریم اظ: ًمطُ وبض



  معمارایران سراسری اوجمه َای صىفی مُىدسان کاوًن

 َمایش بیه المللی معماری،عمران ي شُرسازی در َسارٌ سًم

 44ماٌ  تیر -تُران 

 

17 

 

وِ شات آى ػجبضت اؾت اظ تَرِ ثِ ػبلن ًفؿبًی ٍ اظ آى رب اًؿبًی وِ ؾؼی زض زٍض قاسى اظ حمیمات هتؼابلی اؾاالم ٍ     

 ( 217 ،1377هسزپَض)هؿیحیت زاضز

 ؛ضًؿبًؽ ذَاًف انَل ٌّطی حبون زض ضابّبی قْطیة  

 ػمال  اظ ًبقای  ضا اناَل  ایاي  توبهی ثتَاى قبیسوِ  اؾت حبون ضًؿبًؽ زٍضاى ضابّبی قْطی ثط چْبضگبًِ انَلی

 قْطؾابظی  پطٍغُ یه ػٌبنط ؛"تمبضى ثِ ذبل تَرِ" ًرؿت ؛زاًؿت قْطی ضابّبی زض ضًؿبًؽ گطایی اًؿبى ٍ گطایی

ِ  چٌبى ضؾیس هی هاحه حس ثِ گبُ تمبضى حفظ  قس هی ؾبذتِ انلی هحَض چٌس یب یه حَل َ  زل پیابتعا  زض وا  پَپَلا

ِ  زازى لاطاض  ثاب  زیس هٌبظط اًؿساز" زٍم  اؾت قسُ ثٌب انلی ذیبثبى ؾَی زٍ زض هكبثِ ولیؿبی زٍ ضم زض  ّابیی  هزؿاو

ِ  هٌفطز ّبی ؾبذتوبى تطویت" ؾَم ؛"هؿتمین ٍ ثلٌس ّبی ذیبثبى اًتْبی زض هٌبؾت ٍ هكرم  ٍاحاس  یاه  ناَضت  ثا

َ  تئاَضی  اظ هاَحط  اؾتفبزُ" انل آذطیي ٍ "ًوب ٍاحس یه ططح تىطاض ثب هؼوبضی هٌؿزن ، 1384)هاَضیؽ ثَز "پطؾاپىتی

267 ) 

ایاي تئاَضی    ٌسُ ای اظ آى ثْطُ ثطزُ هی قَز ضعایثِ ًحَ  ٌّطی پطؾپىتیَ وِ زض ایي زٍضُ زضن هی قَز ٍ زض آحبض

 ٍ اؾات  ػمال  حىَهات  تحات  ػابلوی  زض رسیاس  ٌّط وِ زاضز حىبیت هؼٌی ایي اظ اؾتفبزُ هی قَز،ًمبقی اثتسا  وِ زض

 ٍ ( وٌاین  های  هكابّسُ  ضٍظ ّاط  وِ تهبٍیطی یؼٌی) اؾت ثؼسی ؾِ ٍ ضابزاض رْبًی ثط ًبظط وِ زّس هی اضاوِ تهبٍیطی

 وِ اؾت ضَق رْبت ثِ تَرِ ثب  اؾت ًساقتِ ٍرَز رْبًی ایي چٌیي تهبٍیطی ایي اظ لجل وِ زّس هی ضخ حبلی زض ایي

َ  ضاب زض یضًؿبًؿ ططاحبى اگط ثٌب ثِ گفتِ ی آضگبى  قَز هی ٌّطهٌس تَرِ هساض ،پطؾپىتیَ ،رسیس ٌّط زض  ضا پطؾاپىتی

 ثاِ ّوایي زلیال    ( Argan1969, 21) زیسًاس  هی ضاب ؾبذت ظیطثٌبیی لبًَى ضا آى وِ زاًؿتٌس، هی زیس لبًَى تٌْب ًِ

ثِ ایي هؼٌی وِ اًؿبى وبًَى تَرِ ططاح لطاض هی گیطز ٍ اٍ ثط  اؾت  ػمالیی قسى ٍ اًؿبى هساضاًِ قسى ضابّبی رسیس

 اؾبؼ زیسّبی هتفبٍت هؿیط حطوتی ؾؼی زض ایزبز پطؾپىتیَّبی ضىطقسُ هی ًوبیس 

 ٍ ّوبٌّاه  ّابی  طمضا  تاب  قاسًس  تطویات  ّن ثب هٌفطز ًوبّبی ٍ قس هططح هؼوبضی توبهیت نَضت ثًِیع  ذیبثبى

ّن  گًَِ ای ثِ اثتسا ٍ اًتْبی هؿیط ضا ثِ ایي ذیبثبى وكی هؿتمین ( 268، 1384هَضیؽ)زٌّس اضاوِ ضا ثٌبّب اظ ّوگًَی

  ثبقسزض ذسهت ایزبز پطؾپىتیَ هَضز ًظط ططاح ثب ٍیػگی ّبی گفتِ قسُ،  وِهی پیًَسز 

ططاح ضًؿبًؿای  زض انل زیگطی اؾتفبزُ هی وٌس؛  ٍ ذیبثبى وكی ّبی هؿتمین اظ توطوع حبنل قسُ اظ پطؾپىتیَ

ایي ًمطِ وبًًَی ضا ثب لطاض زازى یه یبزهبى وِ هؼوَالً هزؿوِ اؾت، هی ثٌسز  هزؿوِ ّبی ؾبذتِ قسُ زض ایي زٍضاى 

5ًیع ٍیػگی اٍهبًیؿتی زض ذَز زاضًس 
    َ ز واِ ذاَز تبویاس    ایي هَضَع ؾجت هی قَز وِ زیس ًبظط ثِ ػٌهاطی ذاتن قا

هزسزی اؾت ثط اًؿبى گطایی ضًؿبًؽ  اظ ططضی ططاح هی زاًس وِ ثبظ گصاقتي هحَض زیس، هَرت تَرِ ًبظط ثاِ ػٌبناط   

 ضاابی هی قَز، پؽ اٍ ایي اهىبى ضا ًیع اظ ًبظط هی گیطز ٍ اٍ ضا زض  ضابطجیؼی ٍ یب اظزؾت ضضتي توبهیت اًؿبى هحَض 

 های  زازُ لاطاض  ذیبثابى  اًتْبی زض وِ یبزثَزی ثٌبی:» وِ زض ایي  ضاثطِ هی گَیس هَضیؽ ایي رْبًی ذَز ًگِ هی زاضز 

 ٍ پایچ  پاط  ّابی  ذیبثبى ضهبًتیه زلطثبیی ٍ ّب قگفتی ذبلی ربی ًَػی ثِ ٍ قس هی ثبػج ضا هٌظطُ تبحیط ثط تبویس قس،

                                                           
 ( 225 ،1377هسزپَض)زاضز ثطٌّگی ثب هالظهِ ٍ رسیساؾت اًؿبًیت هظْط ضًؿبًؽ پیىطتطاقی - 5
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قبیس ایي زلطثبیی ٍ قگفتی ضا ثتَاى ثب ٌّط ؾوجلیه لطٍى ٍؾطی ٍ ٌّط زیٌی همبیؿاِ   ( 265، 1384)هَضیؽ« ثَز ذن

وكف ٍ قَْز هی پطزاظز  اهب ّوبًطَض وِ وطز  ثِ ایي تطتیت وِ زض پؽ ایي هؿیط پط پیچ ٍ ذن ٍ قگفتی آٍض اًؿبى ثِ 

ٍ  لاطٍى  ؾوجَلیه ٌّط «زیٌی ؾوجَلیعم» اًىبض ثب «پطٍتؿتبًتیعم» یؼٌی زیٌی، انالح ًْات  ٌّاط  ًاَع  ّاط  ٍؾاطی ضا 

 ٌّط گطایف ثط ٍ تلمی زضٍؽ ٍ وصة هٌعلِ ثِ ضا ( اؾت الَّیت هظْط ٍ وٌس هی هحبوبت غیت ػبلن اظ وِ ٌّطی) همسؼ

ثاِ  ثاطای رلاَگیطی اظ ایاي هَضاَع      ًیاع  ططاح ضابی قْطی ( 217 ،1377هسزپَض)اضعایس هی زًیَی هابهیي ثِ رسیس

آٍضز ٍ زض ًمطِ وبًًَی ثب ػٌبنط پبیبًِ ای ًْبیت تالـ ذَز ضا زض اٍهبًیؿتی واطزى  ذیبثبى وكی ّبی هؿتمین پٌبُ هی 

 ضاب هی ًوبیس 

تطویات  ٍ تىویل وٌٌسُ ی  ُسق گَتیه ؾجه ربیگعیي اؾت آى قْطؾبظی انلی هٌبزی وِ ًیع ضًؿبًؽ هؼوبضی

 زض  قاس  زیسُ ایتبلیب وكَض زض ضلَضاًؽ قْط زض ایي هؼوبضی ّبی ًكبًِ ًرؿتیي ضابّبی قْطی هی قَز  اًؿبى هساضاًِ

 ثاب  ضلَضاًؽ قْط هَضیؽ، ریوع ی گفتِ ثِ ثٌب  ثبقس زاقتِ گفتي ثطای حطضی ثَز ًتَاًؿتِ گبُ ّیچ گَتیه وِ وكَضی

 ٍؾطی لطٍى هصّجی زازّبی لطاض ثِ چٌساًی هیل انَالً ٍ زاقتٌس تَرِ رْبًی ایي ّبی آل ایس ثِ ذَز هتوَل نبحجبى

 ( 278 ،1384هَضیؽ)قس گصقتِ هؼوبضی ؾجه ثِ زٍثبضُ تَرِ ثبػج ّب ظهیٌِ ایي  ًساقتٌس

ایي ٌّاط تابلیفی، زض آغابظ زٍضُ     اؾت؛ آىط ثب ٌّط اٍهبًیؿن ًیؿت، ثلىِ ػیي تحمك بجتضاهؼوبضی ثی ایي ؾجه اظ 

رسیس هؿتزوغ رویغ ٌّطّبؾت ٍ ثِ ّویي رْت ثط پیىطتطاقی ٍ ًمبقی ٍ زیگط ٌّطّبی تزؿوی احبطِ ٍاض حزیات  

پیسا هی وٌس  هؼوبضی رسیس ثطذالف هؼوبضی هؼجس ٍ ولیؿب، ضبلس ٍحست هؼٌَی اؾت  ثِ گفتِ ی هیىال آًاػ هؼوابضی    

آؾاوبى ؾابیی ٍ ضاابی     هؼوبضی گَتیاه ثاب   بیف ثگصاضز  پیف اظ هؼوبضی ضًؿبًؽ،ضا ثِ ًو «ًؿبىحیبت ا»رسیس ثبیس 

الَّتی  ثب ثبم ّبی هطتفغ ٍ هِ زاض ثب زضّب ٍ زضیچِ ّبی ٍؾیغ ٍ ثْطُ گیطی اظ قیكِ ّبی الَاى وِ ضٍقاٌبیی قاسیس ٍ   

ػابلن لاسؼ ثاَز  زض همبثال     تٌس ذبضد ضا هالین هی ؾبذت زض همبثل هؼوبضی رْبى هساضاًِ یًَبى ٍ ضٍم، رلَُ گابّی اظ  

هؼوبضی یًَبًی ثب حزن ٍ ؾتَى ّبی لسضتوٌس ٍ اقىبل ٍ ًمف ّبی ؾبزُ ظهیٌی ٍ اضتفبع وَتبُ، واِ گاَیی اظ اضتفابع ٍ    

اٍد گیطی هی ّطاؾس، ضٍی ظهیي هی گؿتطز  ثبم ّب غبلجبً ضٍی ظهیي اًحٌاب زاضز  ثاِ رابی ذطاَط تعویٌای ػواَزی ٍ       

ضٍهی هبیل ٍ هتمبطغ اؾت  هؼوبضی رسیس ضبلس نَضت هؼوبضی اؾبطیطی ٍ -یًَبًی آؾوبى ؾبی گَتیه، ذطَط تعییٌی

حتی هؼوبضی یًَبًی اؾت، ثلىِ ّوِ ی ایي هؼوبضی ّب ضا زض حىان هابزُ ذاَیف زض های     یب نَضت هؼوبضی زیٌی ٍ یب 

 ( 226 ،1377هسزپَض)آٍضز ٍ نَضت اٍهبًیؿتی ذَز ضا ثط آى ّب هی ظًس

زضربت ًیع اظ هیبى هی ضٍز  ثِ ایي هؼٌی واِ ثطٌّگای پیىاطُ ّاب ٍ تهابٍیط ّواطاُ ثاب        زض هؼوبضی رسیس هطاتت ٍ 

یىپبضچگی ضًه زض ًمبقی، ثِ نَضت ػسم تغبیط ظبّط ٍ ثبطي ٍ رلَتِ ّط آًچِ وِ هطثَط ثِ ذلَت اؾات زض هؼوابضی،   

، ثِ ٍیاػُ اهاَض ًفؿابًی    اؾبؾبً هویعُ ی ٌّط رسیس ّویي رلَت ٍ ظبّط قسى توبم اهَض ذهَنی ثِ پیسایی آهسُ اؾت 

 ،1377هاسزپَض )اؾت  اظ ایٌزب ثِ ایي هؼٌی آزهی ذلَت ذَیف ضا اظ زؾت زازُ ٍ توبهبً ثِ رلَت ٍ ظبّط زض آهسُ اؾات 

227 ) 

ٍیػگای ّابی ضاابّبی قاْطی ضًؿبًؿای زض ذاسهت ضلؿافِ ی         ثط ایي اؾبؼ ّوبى طَض واِ زیاسُ قاس توابهی    

هساضاًِ ثَزى ضاب زض توبهی ططاحی ّب ٍ رْت زّی ثِ زیاس ًابظط ضػبیات    ظیجبقٌبذتی آى لطاض هی گیطز  ٍیػگی اًؿبى 
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ٍیػگی ّابی  زیسّبی ضىطقسُ)ؾؼی ثط ایي اؾت وِ لحظِ ای زض طَل حطوت زض ضابّبی قْطی، ًبظط ثِ رع هی قَز  

زض ایاي ضاُ  ًجیٌس ٍ اظ توبم ٌّطّبی هؼوبضی، پیىطتطاقی ٍ ًمبقی زض ایي ضاُ اؾاتفبزُ های ًوبیاس  آى چاِ      ( ایي رْبًی

وِ هابزُ ی ذابهی های     ووه قبیبًی ثِ ططاحی هی وٌس، وكف پطؾپىتیَ زیس اًؿبًی ٍ هؼوبضی والؾیه یًَبًی اؾت

 قَز زض ططاحی ضابّب 

 صفًیٍ (2

 زض ظهبى نفَیِ؛ انَل تفىط ٌّطی حبونالف  

 ٍ هؼوابضی ٍ قْطؾابظی    یىی اظ قبذم تطیي زٍضُ ّبی ٌّطی ایطاى، وِ زض آى ػبلن ذیبل زض حس ووبل زض آحبض ٌّاطی 

ظَْض یبضت، لطٍى زّن ٍ یبظزّن ّزطی اؾت  زض آى زٍضُ ػمبیس ٍ تفىاطات ٌّطهٌاساى ٍ اًسیكاوٌساى زض هىتات الْای      

 ضلؿفی انفْبى روغ ثٌسی قس 

زٍلت نفَی ثِ آضهبًی ٍالؼیت ثركیس وِ ایطاى زٍضاى اؾالهی اظ ّوبى آغبظ تؿلین قسى ثاِ اؾاالم زض پای زؾات     

؛ َّیت هلی زض چبضچَة ػمیستی ٍ هصّجی ای هتفبٍت ثب آًچاِ زض اهپطاتاَضی اؾاالم حابون ثاَز  ایاي       یبضتي ثِ آى ثَز

ؾلؿالِ ی حىواب   ظهیٌِ ی هؿبػس ؾجت قس ًَػی اظ حىوت وِ اظ ظهبى ذَارِ ًهیطالسیي طَؾی ثط احط وَقف ّابی  

تبى، وِ پیًَسّبی ثؿیبض ًعزیىی ثب ایاطاى  تساٍم یبضتِ ثَز، پیكطضت وٌس ٍ ًِ تٌْب زض ایطاى، ثلىِ زض ػطاق ٍ قبم ٍ ٌّسٍؾ

ثِ اٍد ضؾبًس ٍ  -زض حىوت هتؼبلیِ  –زاقتٌس، ضٍاد یبثس  ایي ًَع حىوت ضا هیطزاهبز پبیِ گصاضی ًوَز ٍ هالنسضا آى ضا 

 ًبم گطضت « هىتت انفْبى»ثؼسّب 

خ زٍ ػابلن ًبؾاَت ٍ هلىاَت    اظ هكرهبت ایي زؾتگبُ حىوی تجییي ػبلن هخبل یب ػبلن ذیبل، ػبلوی زض هیبًِ ٍ ثطظ

رلَُ گبُ حمیمت زض ثِ ػجبضت زیگط،  ( 6، 1387ظ چٌیي ػبلن حىبیت هی وٌس)حجیجیاػالؾت  ٌّط زٍضُ نفَیِ ثیكتط ا

ّویي رْات،   ثِ حمیمت اظ ػبلن غیت ثطای ٌّطهٌس هتزلی اؾت ٍ ٍ فىط اؾالهی، ػبلن غیت ٍ حك اؾتٌّط، ّوچَى ت

  اٍ زض ًمَـ لبلی، وبقی، تصّیت ٍ حتی ًمبقی واِ ثاِ ًحاَی هابًغ     اؾتٌّط اؾالهی ػبضی اظ ذبنیت هبزی طجیؼت 

حاَض ٍ لطة ثِ رْت ربشثِ ذبل اؾت، ًوبیف ػبلن هلىَت ٍ هخبل ضا وِ ػبضی اظ ذهَنیبت ظهابى، هىابى ٍ ضاابی    

س ؾَم ٍ پطؾپىتیَ زیس اًؿبًی ًیؿات  تىاطاض هاابهیي ٍ    طجیؼی اؾت هی ثیٌس  زض ایي ًوبیف وَقكی ثطای تزؿن ثؼ

نَضت ّب ّوبى ضضتي ثِ انل اؾت  ٌّطهٌس زض ایي هابهیي اظ الگَیی اظلی ًِ اظ نَض هحؿاَؼ ثْاطُ های رَیاس، ثاِ      

 ( 196 ،1377هسزپَض)نَض هخبلی ػبلن هلىَت هی پیًَسزًحَی وِ گَیب نَض ذیبلی اٍ ثِ 

ػطضبًی وِ ثب تكىیل زٍلت نفَی ثؿتط هبزی یبضت ثط آى قس تب زض قْطؾابظی  ّویي رْبى ثیٌی هتىی ثط هفبّین 

آضهبى قْط ذَز ضا ثطپب وٌس  قْط ظهیٌی ثِ هخبلی اظ ػبلن ذیبل ثسل قس  هىتات انافْبى زض قْطؾابظی    ى هىتت انفْب

ٌبناط ثاِ هٌعلاِ ی    زض پی تحمك ثركیسى ثِ انلی زض آهس وِ رْبى ثط آى لطاض زاضز: تؼبٍى ٍ تَاظى وبلجسی  ّواِ ی ػ 

 ( 6، 1387)حجیجیثیبى ایي انل ثِ وبض گطضتِ قس تطویجی ٌّطی ٍ والهی ثطای

لطاض زاضز اظ هَضَػبت زیگطی اؾت وِ زض هىتت انفْبى ثِ آى ثؿیبض تَراِ  « غفلت»وِ زض همبثل « تصوط»هَضَع 

ي تصوط ثِ اًؿبى، اٍ ضا اظ غفلات  قسُ اؾت  اظ ایي ضٍ ضابّبی قْطی هىتت انفْبى ثِ گًَِ ای ططاحی قسُ اًس وِ ضو

ٍ ًبضطهبًی ثبظزاضز  ثطذی اظ قبذم ّبیی وِ ایي ضابی هتصوط ضا هی ؾبظز های تاَاى زض حااَض ضاابّب ٍ ػولىطزّابی      
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هصّجی زض هطوعیت ضاب، ظًسُ ًگبُ زاقتي اضظـ ّبی هؼٌَی ٍ ضطٌّگی اظ ططیك اؾتفبزُ اظ ًكبًِ ّب ٍ ًوبزّبی آقاٌبی  

 ( 24، 1393قىبل ٍ احزبم ًوبزیي ٍ زیگط هخبل ّب هكبّسُ وطز)ؾیف اللْی ضزط، ربهؼِ، اؾتفبزُ اظ ا

 زض ضابّبی قْطی نفَیحبون ة  ذَاًف انَل ٌّطی 

وِ توبم اثؼبز اًؿبًی ، زض ضابؾبظی هىتت انفْبى، زٍ ضٍـ ططاحی اًساهیي ٍ ذطزگطا هطبثك ثب رْبى ثیٌی اؾالهی

  لاطاض های گیطًاس   ضا ثِ قىَضبیی هی ضؾبًس، ثب ّن تطویت هی قَز ٍ ّوِ زض ذسهت ایزبز آضهبى قْط هىتات انافْبى   

ؾلؿلِ هطاتت ضابیی اظ ثعضگتطیي همیبؼ تب وَچىتطیي همیبؼ ایزبز ٍ زض ّط همیبؼ ثط آى اؾات واِ ثبظتابثی اظ انال     

زض همیبؼ قْط، هحلِ، هیساى، هیساًچِ ٍ یب گصض پطتَی اؾت اظ ػبلن وجیاط  زض  ٍحست ثرف رْبى ثبقس  ػبلن نغیط چِ 

ػیي ثی ًظوی ظبّطی، ًظوی ثبطٌی ضا زاضاؾت  ًظن زض ثای ًظوای  ٍراَز ؾلؿالِ هطاتات ضا اظ رٌجاِ ّابی هرتلاف         

های گیاطز،   ػولىطزی، قىلی ٍ هىبًی زض ثؿیبضی اظ ػٌبنط ٍ ضابّبی قْطی هی تَاى یبضت  زض ّط همیبؼ آًچِ قاىل  

ثب ػٌبنط پیطاهَى تؼطیف هی قَز وِ ثبظًوَزى ربیگبُ آى زض زض ذَز وبهل اؾت ٍ زض چبضچَثی ضٍقي ٍ اضتجبطی هؼیي 

ؾلؿلِ هطاتت ذَز اؾت  اًؿبى ثِ ػٌَاى هطوع حمل ػبلن نغیط، زض پی ضؾیسى ثِ ووبل هطلَة اؾت، ّوبى گًَِ وِ زض 

یبى هی قَز زض ثیبى وبلجسی ٍ والم ضابیی ًیع اؾاتؼبضات ثاِ وابض گطضتاِ های      ثیبى ٍ والم ایي اهط ثِ اؾتؼبضُ ٍ ایزبظ ث

ضلؿفی ٍ ًوَز آى زض ػٌبنط ٍ ضابّب ٍ چٌس اضظقی قاسى هؼابًی آى ّاب های     -قًَس  اضتجبط ػویمی ثیي تفىطات حىوی

 ( 17ٍ11، 1387اّطی)گطزز وِ ثِ ًَثِ ذَز ایزبز اؾتؼبضُ، توخیل ٍ تبٍیل ّبی گًَبگَى ضا ؾجت هی قَز

هتٌبظط ثب ذیبثبى وكی ّبی هؿتمین ضًؿبًؽ، نفَیبى هحَضّبی چْبض ثبؽ ضا تؼطیف هی وٌٌس  اگطچِ ایي هحَضّاب   

ضا زض آى ّاب   اؾاالهی  ثیكتط رٌجِ ی تفطری زاقتِ اؾت تب ارتوبػی اهب هی تَاى توبهی انَل ٌّطی ٍ ّؿتی قٌبؾی

وِ اًؿبى ضا زاضای چْبض ثؼس ثب لَای هزاعا زض ذاَز های ثیٌاس، هحَضّابی       (هطبثك ثب حسیج اهبم ػلی )عثبظذَاًی وطز  

اثؼابز   وٌس، ؾیطاة های ًوبیاس   اظ ظیجبیی ّب ضا زضیبضت هی  هطتجِچْبضثبؽ ًیع ایي چْبض ثؼس اًؿبى ضا وِ زض ّطهطتجِ یه 

 ( 134، 1387ًمطُ وبض)اؾت (چْبض ثؼس هكىلِ ی رَزی اًؿبى ثٌبثط حسیج اهبم ػلی )ع هبزی، ضٍاًی، ػمالًی ٍ ضٍحبًی

ذاَضزى،  پبؾاری اؾات ثاِ ًیبظّابی هابزی        اظ آى ّاب  ثطزاضی ثْطُ ٍ حوطات ٍ ٍرَز زضذتبى ٍ توبقبی ضقس ٍ ًوَ آى

اًؿبى ثِ همهاسی  رلت تَرِ ٍ  ی هحَضّبآقبهیسى، حؽ وطزى ٍ قٌیسى ثِ ثؼس ضٍاًی اًؿبى پبؾرگَؾت  توطوعآضطیٌ

ى اؾت  الجتِ ثبیس تَرِ زاقت وِ ایاي ضااب اظ ضاابی ضًؿبًؿای واِ ًمطاِ       ًیع پبؾری ثِ ثرف ضٍحبًی اًؿب هكرم،

وبًًَی توطوع ضا زض ػٌهطی ههٌَع ثب ٍیػگی ّبی ایي رْبًی ٍ اٍهبًیؿتی ذتن هی وطز، تفابٍت زاضز  زض ایاي هىتات،    

یط اظ ضابی ًبؾَتی ؾػٌهطی زضٍاظُ ای لطاض هی گیطز وِ ًكبًگط ػجَض ٍ  ٍ ًمطِ توطوع زیس ثیكتط هَالغ اًتْبی ذیبثبى

اؾاتفبزُ های قاَز  ٍ زض     الْیابت ثِ هلىَتی اؾت  زضؾت ثطػىؽ ضًؿبًؽ، ایي توطوع آضطیٌی زض رْت ًیل اًؿبى ثاِ  

ضٍحبًی اًؿبى ثب ًْط ٍ حَضچِ ّبیی وِ زض ایي ضااب ٍراَز زاضزٍ اًؿابى، ضا ثاب تهاَیط واطزى       ًْبیت ثؼس چْبضم ٍ ثطتط 

 اظ ایي رْبًی ضطاهی ذَاًس آؾوبى زض ذَز ثِ ػبلن زیگط ٍ ضطاتط 

 ( ضابّبی قْطی نفَی ًیع ثِ زٍض اظ تَرِ ثِ تمبضى نطف )هبًٌس آًچِ زض ثؼای ضابّبی ضًؿبًؿای ضخ های زّاس   

ذاَز زاضز  هیاساى ًماف رْابى ثاِ       ٍ ّؿتی قٌبؾای  ؾؼی زض پبؾرگَیی ثِ ًیبظّب زض ػیي تَرِ ثِ انَل ظیجبقٌبؾی

ػٌَاى ًوًَِ ػبلی ایي ضابّب ثِ گًَِ ای ؾبذتِ قسُ وِ ؾِ ػٌهط انلی حىَهت، ثبظاض ٍ هصّت ضا زضذَز رواغ واطزُ   

لطاض زازى ػٌهطی هبًٌس ثبظاض زض همبثل هاصّت،  اؾت ٍ اظ ایي ضٍ ًكبًگط ٍحست ایي زؾتگبُ ّبؾت  اظ ططضی ثب زض تمبثل 

تؼابضو اؾات ٍ آزهای    زض  اًؿابى  ، وِ غطق قسى زض هبزیبت ثب تىبهل ضٍحی ٍ هؼٌَیبلف هی وكبًسًؿبى ضا ثِ ایي چا
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)الجتاِ   قاْطی  ضابّبی ّبی رساضُثطذی  قسى زیسُ پلىبًی ز یبى هبزیبت ٍ هؼٌَیبت لطاض زاضّوَاضُ زضهؿیط اًتربة ه

ِ  اؾات؛  الَّت ػبلن تب ًبؾَت ػبلن اظ ؾیط ٍ ػطضبًی زضربت ًوبیبًگط قبیس (ثِ رع ًوًَِ ذبل ًمف رْبى  اضتفابع  اظ وا

 زض هطوع ٍحست ثرف ثب ذطَط ػوَزی وكیسُ قاسُ ثاِ آؾاوبى    ذَز اٍد ثِ ًْبیتبً ٍ قَز هی آغبظٍ ذطَط اضمی  ون

 قَز هی تبویس ػبهل ایي ضطز ثَزى زض ّویكِ ٍ اؾت ًیع ضاب تمبضى هحَض ٍ ثرف ٍحست ػبهل اٍد ًمطِ ایي  ضؾس هی

  ثبقس ّؿتی ذبلك یىتبیی ٍ تَحیس ًوبیبًگط تب

بؾی تطیي انَل زض ٌّط اؾالهی تفىط تَحیسی وِ اظ اؾهؼوبضی نفَی ًیع وِ هیطاث زاض هؼوبضی وْي ایطاى اؾت، 

هَظاییه ّب هٌبضُ ّب،   هؼوبضی ثِ ّوطاُ تعویٌبت گٌجس ٍ هی وٌس هتزلیزض هؼوبضی هؿزس ثِ ػبلی تطیي قىل  اؾت ضا

بضی ضابیی ضا اثساع هی وٌس وِ آزهی ضا ثِ ضٍحبًیت ضاابیی هلىاَتی پیًَاس های زّاس       ٍ وتیجِ ّب ٍ ًمَـ ٍ همطًؽ و

هؼوبضاى زض زٍضُ اؾالهی ؾؼی هی وٌٌس تب ّوِ ارعاء ثٌب ضا ثِ نَضت هظابّطی اظ آیاِ ّابی حاك تؼابلی اثاساع وٌٌاس،        

مكِ ؾبذتوبًی ٍ ًحَُ آرطچیٌی ذهَنبً زض ایطاى وِ ایي اهط زض زٍضُ اؾالهی ثِ حس اػالی ذَز هی ضؾس  اظ ایٌزب زض ً

ٍ ًمَقی وِ ثِ نَضت وبقی وبضی ٍ گچ ثطی ٍ آیٌِ وبضی ٍ     وبض قسُ اؾت، تَحیس ٍ هطاتت تمطة حك ضا ثِ ًوابیف  

 ،1377هاسزپَض )ىط تٌعیْی زیٌی رلَُ گط های ؾابظًس  هی گصاضزًس ٍ ثٌب ضا چَى هزوَػِ ای هتحس ٍ ظطضی هطبثك ثب تف

197 ) 

رْبى ثیٌی ٍ ظیجبیی قٌبؾای زض حىوات هتؼبلیاِ،    طَض وِ گفتِ قس، زض ػهط نفَیِ ثب اتحبز زیي ٍ زٍلت ٍ  ّوبى

ٌّطی پطٍضـ هی یبثس وِ زض پؽ ضهع ٍ ضاظ ٍ توخیل ّبی ثؿیبض ذَز، ّوَاضُ اًؿبى ضا ثِ ؾَی هلىَت ٍ هؼٌَیابت ضاطا   

ٍ ثب توبم ػٌبناط طجیؼای ٍ ههاٌَع ذاَز زض ػایي       ًیع اظ ایي ٍیػگی هؿتخٌب ًیؿتٌس ایي ػهط هیرَاًس  ضابّبی قْطی

 پبؾرگَیی ثِ ًیبظّبی هبزی ٍ ضٍاًی اًؿبًی، اٍ ضا هتَرِ اثؼبز ثطتط ػمالیی ٍ ضٍحبًی ذَز هی وٌٌس 

  



  معمارایران سراسری اوجمه َای صىفی مُىدسان کاوًن

 َمایش بیه المللی معماری،عمران ي شُرسازی در َسارٌ سًم

 44ماٌ  تیر -تُران 

 

15 

 

 وتیجٍ گیری .5

تی قٌبؾبًِ ی هرتلف لطاض ؾبذت ضابّبی قْطی زض زٍ زٍضاى هؼبنط نفَی ایطاى ٍ ضًؿبًؽ اضٍپب ثط زٍ ضٍیىطز ّؿ

گط یىی ثب توبهی ٌّطّب ؾؼی زض ًگْساقت اًؿبى زض ٍیػگی ّبی هبزی ذَز هی وٌس، زیگطی ثاب اؾاتفبزُ اظ   ا هی گیطز؛

 قْطؾابظی  تابضید  زض یىی اؾتؼبضُ ٍ ضهع ٍ ضاظ اًؿبى ضا ثِ ضٍحبًی ثَزى ذَز هتَرِ هی ؾبظز  اهب ثٌبثط لابیبی تبضیری

ثب ثِ ثبضآٍضزى ًتابیذ هٌفای ثابظ هاَضز      ٍ ضؾس هی ظَْض ی هٌهِ ثِ هسضى قْطؾبظی لجبؼ زض زیگط ثبض ٍ هبًس هی ثبلی

 رٌاه  ذَزثبذتگی، زلیل ثِ نطضبً زیگطی ٍ اؾت؛ ثبلی     ٍ ًئَوالؾیه ػٌبٍیي ثب ًیع چٌبى ّن اًتمبز لطاض هی گیطز اهب

 )رسٍل قوبضُ ؾِ( ضٍز هی یبز اظ ؾطظهیٌف ٍاضحبى ؾطزضگوی ٍ ظزگی

 

هىتت ضىطی 

)هىتت 

 ( ٌّطی

 انَل ظیجبقٌبذتی ؾبذت ضاب لَای زضگیط هحَض تَرْبت
ذَاؾتگبُ 

 هىبًی

 ضاقیًَبلیؿن

 ()ضًؿبًؽ

 -ػماااال گطایاااای 

 اٍهبًیؿتی

ػمالًی)زض شیل 

ًگاااااااااااابُ 

 (اٍهبًیؿتی

ذیبثاابى وكاای هؿااتمین، پطؾااپىتیَ، اؾااتفبزُ اظ ػٌبنااط  

یبزهبًی زض ًمبط پبیابًی ٍ تمابضى ّواِ زض رْات ؾابذت      

 ضابّبی اٍهبًیؿتی

 -ضم

-ضلااااَضاًؽ

 ؾیِ ًب ٍ    

حىواااااااات 

هتؼبلیااااااااِ 

)هىتاااااااات 

 (انفْبى

تىبهاااال هاااابزی ٍ 

 –هؼٌاااَی اًؿااابى 

ضؾیسى اظ ًبؾَت ثِ 

 الَّت

ضٍاًای   –هبزی 

 -ػمالًاااای   –

 ضٍحبًی

تطویجاای اظ ؾاابذت اضگبًیااه ٍ قااططًزی، ایزاابز چبضثاابؽ 

چْبضثؼاس اًؿابى، اؾاتفبزُ اظ تمابضى ثاِ ناَضت       هتٌبظط ثب 

وبضثطزی، ؾبذت ضابّبی هتىخط زض ػایي ٍحاست والهای    

،تَرِ ثِ رْت گیطی هفَْهی اًؿبى زض ضابّب ًؿاجت ثاِ   

 ػٌبنطقْطی

-اناااافْبى

-قاااااایطاظ

 وطهبى ٍ    

 

  

 بّبی قْطی ضًؿبًؽ ٍ هىتت انفْبى؛قٌبؾی ؾبذت ضارسٍل قوبضُ ؾِ: ثطضؾی تطجیمی ظیجبیی 
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 مىابع

 ؾطای، حؿیٌی وَقف ثِ هب، ضٍایت ثِ هالنسضا زض ،«نسضایی قٌبؾی ظیجبیی ٍ ٌّط ی ضلؿفِ» ،1386 ظّیط، اًهبضیبى، -

 الولل؛ ثیي ًكط ٍ چبح قطوت ّوىبضاى، ٍ هزتجی

 زؾاتَضی،  لَاػاس  ٍ ٍاغگابى  قاْطی،  ضاابّبی  ٍ ػٌبناط  قٌبؾی ظثبى قْطؾبظی، زض انفْبى هىتت ،1387 ظّطا، اّطی -

 تْطاى؛ ٌّط زاًكگبُ اًتكبضات

 ویْبى؛ تْطاى، ارتوبػی، ػلَم ضطٌّه ؾبضٍذبًی، ثبلط ی ،تطرو1367ِ آلي، ثیطٍ، -

 هؼبضف؛ ًكط اؾالهی، اًمالة زض پػٍّكی: پیوبًِ حسیج ،1379حویس، پبضؾبًیب، -

 قْطؾبظی؛ ٍ هؿىي ٍظاضت قْطی، ططاحی ضطآیٌس ٍ ًظطی هجبًی ،1385 رْبًكبُ، پبوعاز، -

 ایطاى؛ هؼوبضی ٍ قْطؾبظی تحمیمبت ٍ هطبلؼبت هطوع قْطی؛ ضابی ططاحی هؼیبضّبی ٍ لَاػس ،1374هحوَز؛ تَؾلی، -

 وتبة؛ ثَؾتبى اًتكبضات  اظًظطاؾپیٌَظا، تزطثِ ٍ ػمل ػجسالْی، هحوسػلی تطروِ ،1381پبضویٌؿي،  آض ایچ ری -

 لمٌَؼ؛ اًتكبضات غطة، ضلؿفِ تبضید آشضًه، ػجسالحؿیي تطروِ ، ،1387زیل، ّبلیٌه ریٌبلس -

 ؛14 قوبضُ ٌّط، گلؿتبى هزلِ ّب، ًگبضُ زض انفْبى قْطؾبظی هىتت نَضذیبل ،1387ؾیسهحؿي، حجیی -

 اؾالهی؛  اًسیكِ ٍ  ضطٌّه  پػٍّكگبُ  اؾالهی،  ضلؿفِ زض  قٌبؾی هؼطضت  ثِ  ًگبّی  ،1378هؼلوی، حؿي -

 ذویٌی؛ اهبم اًتكبضات زیٌی، هؼطضت هجبًی ،1387هحوس، ظازُ حؿیي -

 تْطاى؛ زاًكگبُ اًتكبضات ضلؿفِ، ولیبت هزتجَی، السیي رالل ؾیس تطروِ ،1385اؾتطٍل، آٍضٍم پبپىیي، ضیچبضز -

 تْطاى؛ زاًكگبُ ،اًتكبضات ثؼسالطجیؼِ ،هب هْسٍی یحْی تطروِ ،1377پل، ضَلىیِ -

 ؾَضُ؛ هؼبنط، ٌّط قٌبؾی ظیجبیی ّبی پبضازاین ،1385 هحوس، هسزپَض -

 حاَظُ  اًتكابضات  ،( تبضیری ازٍاض زض ٌّط ؾیط ی ظهیٌِ شض تبهالتی) ٌّط ؾبذت ٍ هؼٌَی حىوت ،1377 هحوس، هسزپَض -

 ؛ٌّطی

«  ضلؿافی  ّابی  اًسیكِ»والم ٍ ضلؿفِ: ًكطیِ ّبیسگط، ٍ هالنسضا ضلؿفِ زض قٌبؾی ّؿتی ثطضؾی ،1384هْسی، هٌفطز -

 ؛4 قوبضُ - ظهؿتبى

 ؛ایطاى نٌؼت ٍ ػلن زاًكگبُ ضضبظازُ، ضاضیِ ی تطروِ قْط، قىل تبضید ،( 1384)ریوع هَضیؽ -

 ؛زضهؼوبضی ٍقْطؾبظی، ٍظاضت هؿىي ٍقْطؾبظی، زضآهسی ثطَّیت اؾالهی 1387ًمطُ وبض ػجسالحویس، -

، ًگبّی تطجیمی ثِ اًسیكِ ّبی قْطؾبظی هىتات انافْبى ٍ ضًؿابًؽ،    1393ؾیف اللْی ضرط ؾپیسُ، زقتىی ًزوِ،  -

  27تب  24ضهلٌبهِ هؼوبضی ٍ قْطؾبظی ّوكْطی، تبثؿتبى ًَز ٍ ؾِ، 
- Argan c.gulio, 1969, the renaissance city, trnaslated by Susan Edna bassnett, George braziller 

press.
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Abstract 

This article discusses studying the aspects of Aesthetics and Epistemology as a 

dimension of urban spaces construction in European Renaissance and Esfahan school, in an 

adaptive way. Aesthetics features of Renaissance urban spaces like its other aspects of artistic 

and theoretical are based on rationalism and humanist; on the other hand Esfahan school 

urbanism is the result of its Islamic ideological and Sadra philosophy. In contrast to the West 

thinkers that after medieval ages approach to the idea of basing the theory of knowledge on 

human thought, Islamic philosophers believe that mind power is just one human aspect and 

laying all emphasis on this power may cause human failure in humanity evolution. According to 

this hypothesis renaissance urban spaces are totally humanistic and divine while Esfahan 

school urban spaces by using lots of metaphors, always notifies man spiritual and divinity. 

 

 

Keywords: Hekmat motealie – aesthetics – Safavie – Renaissance – urban space 


