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Effective Factors in Interpretation or Reading the Islamic 
Architectural Based on Transcendent Wisdom

[1] Genius loci: Towards a phenomenology ... [2] Contemporary architecture ... [3] Education 
of architectural ... [4] Discourse of high-performance architecture: A method to understand 
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[7] Islamic art, challenges with new horizons and ... [8] Wisdom of Islamic architecture: 
Recognition of Iranian Islamic ... [9] Conceptual approach in Persian ... [10] Realization of 
Islamic identity in ... [11] Data mining of the spatial structure of Qajar native housing; Case 
study: Jangjouyan ... [12] ata mining and content analysis of the jury citations of the Pritzker 
... [13] Learning traditional architecture for future energy-efficient architecture in the 
country; Case ... [14] Dilemma of green and pseudo green architecture based on LEED 
norms in case of ... [15] Designerly approach to energy efficiency in high-performance ... 
[16] Optimisation of building shape and orientation for better energy ... [17] Howard’s and 
Safavid’s garden cities’ principles ... [18] The creation of an architectural work within the 
creation of the universe regarding the Holy ... [19] Explaining design dimensions of 
ecological ... [20] Climate impact on architectural ornament analyzing the shadow of 
Khavoons in Dezful historical context with the use of image ... [21] Design with nature in 
bio-architecture with emphasis on the hidden rules of natural ... [22] Wisdom of Islamic 
architecture, a deep analysis to structure and contents of luster altar of Razavi Holy ... [23] 
A reflection on methodology ... [24] Surveying and criticizing the viewpoint of traditionalists 
on Islamic ... [25] Criticism of critical realism based on new Sadra’s ... [26] Analyzing the 
position of mystical intuition, imagination and reason in Mola Sadra and Ibn Arabi ... [27] 
The Relationship between creativity and social intelligence in students at Allameh Tabatabai 
and Shahid Beheshti ... [28] The ontology of truthfulness from the perspective of Professor 
Javadi ... [29] Explanation of educational and cultural dimensions of globalization in the 
views of ... [30] Recognition of the architecture of Yazd in Atabakan period, using historical 
documents (Case study: Atabak Qotb-Al’Din’s ...

Aims This study presents the factors influencing the interpretation or reading of Islamic 
architecture based on transcendent wisdom. The existence cognition of the human living 
environment allows humans to discover the universe again as definite integrity of the essence 
of existence. Since the foundation of transcendent wisdom is the science of existence, it helps to 
read architecture based on transcendent wisdom to find what makes eternity in architecture.
Methods The research method is descriptive-analytical in a logical argument through a 
qualitative approach. The research frame was established on the intertextuality pillars such as 
beliefs, values, geography, and customs. 
Findings The research finding emphasizes the importance of effective factors in interpretation 
or reading the Islamic architectural based on transcendent wisdom to read Islamic architecture. 
Conclusion The process of this research has concluded that the architectural interpretation 
using Mulla Sadra’s philosophy from the path of recognizing the architect, the fields of 
understanding and pre-perception of him is taken from the existential level of a human who 
is substance theory towards meridian in time essence and its relativity and in the instinctual, 
innate, and voluntary dimensions, influenced by the intertextuality of culture, which is possible 
in all its pillars (beliefs, values, geography, customs).
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 چکیده

 یخوانش معمار  ای ریپژوهش به شناخت عوامل موثر در تفس نیااهداف: 

 یبشر  یزندگ طیمح یوجودشناس .پردازدیم هیحکمت متعال یبر مبنا یاسالم

از ذات وجود  نیمتع یتیمثابه تمامامکان کشف مجدد عالم را به هاانسانبه 

را علم وجود  هیحکمت متعال یربنایو از آنجا که ز آوردیممتحقق، فراهم 

آنچه  افتنی یبرا هیحکمت متعال یبر مبنا یلذا خوانش معمار  دهد،یم لیتشک

 .کندیمکمک  ،است یدر عرصه معمار  یموجب جاودانگ
صورت استدالل هب یلتحلی-یفیروش توص ،پژوهش قیتحق روشها: روش

 فرهنگ تینامتنیب ارکانبرای چارچوب تحلیل از  است. یفیک کردیبا رو یمنطق

 استفاده شده است.  آداب و رسوم و ایها، جفرافباورها، ارزشاعم از 

 خوانش یا تفسیر در موثر بر اهمیت و جایگاه عوامل قیتحقهای یافته ها:یافته

متعالیه بر شناخت و کاربرد هرچه بیشتر آن  حکمت مبنای بر اسالمی معماری

 داللت دارد. 

است که  افتهیدست  جهینت نیپژوهش به ا نیفرآیند حاصل از ای: ر یگجهینت

 یهانهیزمشناخت معمار،  ریاز مس مالصدرابا استفاده از فلسفه  یمعمار  تفسیر

 یبا حرکت جوهر  کهشخص  یوجودبرگرفته از مرتبه او یهاادارکشیفهم و پ

و  یفطر  ،یز یآن است و در ابعاد غر تیزمان و نسب تیکمال در ماه یسوبه

 ا،یجفراف ها،فرهنگ در همه ارکانش (باورها، ارزش تینامتنیب ثر ازامت یاراد

 . شودیم سریآداب و رسوم) م

 تینامتنیب، یمعمار طراحی وجودشناسی،  ،معماری ایرانی، حکمت متعالیه ها:کلیدواژه
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 مقدمه

و قواعد فرهنگی حاکم  هانهیزمتالش برای فهم معماری در بستر 

نظران در صاحب بر آن، با درنظرگرفتن معناداری رفتار انسان، توجه

با خوانش ی مختلف علوم را به خود جلب نموده است. هاعرصه

ی هایژگیوعنوان متن برآمده از فرهنگ خاص، در پی معماری به

روح « شولتززعم متمایزکننده آن معماری هستیم تا آنچه که به

را دریابیم. هویت بخش مهمی از » [1]شده در آن مکان استدمیده

و خوانش ویژه آن زبان، نیازمند یک  [2]زبان معماری است

روشی را برای بیان و تفسیر  که [3]چارچوب نقد ترکیبی

نشان  9]-[5معماری مهیا نماید. مبانی نظری [4]شناسانهزبان

روز پایان است که روزبهای بیکه معماری اسالمی گنجینه دهدیم

 . شودیمبر اهمیت خوانش دقیق آن افزوده 

لیه ر کد باید مسلمانان اسالم، عملی و نظری حکمت اسبر اس«

 و فرهنگ با بمتناس هویت خود، زندگی معنوی و مادی ئونش

 بمکات سایر با مشخصی مرزبندی دارای و داشته الماس شریعت

متعددی برای لزوم تحقق  روایاتو  آیاتفکری و عملی باشند. 

به تشا عدم« پایه اصل بر مسلمانان افکار و آثار در المیاسهویت 

 توانیم جمله از است؛ شده نقل »مکاتب سایربه پیروان  مسلمین

 هَ بَّ : من َتشَ ندیفرمایماستناد نمود که  (ع)علیامیر مؤمنان روایت  به

 اَلیاهللا  اوَحی: )ع(ادقص ماما از منقول روایت یا منهُ مِ  دَّ عُ  ومٍ قُ بِ 

بی  و الیطَعموا َاعدائی الیلَبسوا ِلباَس  ِللُمؤِمنین ُقل: انبیائه ِمن النَّ

 ُهم کما َاعدائی َفَیکونوا اعدائی َمساِلک َو الیسُلکوا َاعدائی مطاِعمَ 

. بنابراین اهمیت خوانش معماری برای یافتن آنچه [10]»یَاعدائ

موجب شکوه و بالندگی و جاودانگی یک ملت در عرصه معماری 

ی نابی که موجب چنین آثار هاشهیانداست و همچنین نوع 

پژوهشگران . بر همین اساس شودیماجتماعی است، آشکار 

 یک هر و برآمدند اسالمی معماری و هنردد خوانش متعددی در ص

 گماشتند همت امر این به انجام خاص شیوه و روش از استفاده با

که  یافلسفه عنوانبه را متعالیه حکمتهمچنین پژوهشگرانی و 

 اما ؛انددادهمبنای کار خود قرار  ،فرهنگ ما را تحت تاثیر قرار داده

 از مستخرج یهامولفه ، یافتنکاری که در این مقاله صورت گرفته

اسالمی  معماری خوانش و برای تفسیر مالصدرابانی حکمی م

 ت.اس
 

 هاروش

ها و ادبیات شناختی منتخب پژوهش، نقد نمونهاز نظر روش

توان راهگشای آینده معماری دانست، چنین موضوع را می

دهنده حیطه نظری در جهان معماری و هایی توسعهپژوهش

. چنین رویکری در ادبیات 11]-[14شوندیمشهرسازی محسوب 

شود. یشناخته م [15]موضوع با عنوان رویکرد طراحانه به پژوهش

شناختی منتخب پژوهش تاکید دارد که معماری در مبانی روش

و درک اجزای فرآیند  16]-[18اصل موضوعی میان دانشی است

طراحی معماری بدون خوانش زمینه و تحلیل رابطه زمینه با اثر 

مقدور نیست. در پی شناخت معماری اسالمی بر  19]-[22معماری

سیرگرا با رویکرد کیفی به مبنای حکمت اسالمی در پارادایم تف

روش استدالل منطقی و به شیوه استدالل قیاسی، از حکمت 

است،  ی قبل از خودهاحکمتکننده متعالیه که سرآمد و تکمیل

ی است. اکتابخانه-، اسنادیهاداده. شیوه گردآوری میابردهبهره 

 اول، بخش است: شده تفکیک بخش سه به جستار اینمطالعات 

 خوانش شامل دوم تفسیر و بخش و خوانش باب در مطالعه

آنچه که در این نوشتار در خصوص بخش  اسالمی است. معماری

 در تا دارد نظر مورد موضوعات ی بهااشارهتنها  ،اول و دوم آمده

 راآنها  مورد در تفصیلی بحث و باشد شده گنجاندهه مقاله حوصل

شناخت به  سوم بخش و دهدیم ارجاع نظر مورد منابع به

بررسی ، مالصدرا حکمیمقدمات مبانی فلسفی و  شناسیروش

شناسی تفسیر تفسیر در حکمت متعالیه و روش یهافرضپیش
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بر مبنای حکمت سیر شناخت وجودی انسان . با پردازدیم مالصدرا

ی تاثیرگذار بر تفسیر یا خوانش معماری اسالمی هامولفه، متعالیه

 دست آمد.به

 بوده مقدس کتاب تاویل و معانی به ناظر وسطیقرون  تفسیر در

 و هایکانتنو  شاخهدو منظم در  دانشی به شکل نوزدهم، قرن از و

 شناسی وجامعه در گرفت؛ شکل آلمانی، تاریخی مکتب

یافت.  گرایی توسعهعینیت بر تاکید با شناسی فرویدیروان

 آن آفرینینقش ضرورت و معاصر جهان در اسالم جدید وقعیت

 و فرهنگی هویت به بخشیدنسامان در غنی منبعی عنوانبه

 توحیدی و دینی معرفت بر مبتنی علوم پرتو در مسلمانان تمدنی

 گاه و غیردینی هایگیریجهت با متونی بازتولید و سویک از

 در انسانی علوم حوزه در توحیدی اندیشه و دین با متعارض

 واسطهبه را شناسیروش مساله دیگر، سوی از اسالمی کشورهای

 ویژه جایگاهی انسانی معارف و علوم تولید در آن تامل قابل نقش

با  کوریرو  مباحث گادامر با هابرماس در مورد زبان .[23]بخشدمی

 شگرانهیترین مباحث انددر مورد روش از مهم انیساختارگرا

 .شوندیممحسوب  ریاخ یهادهه

گرایی، با تاکید اثبات عقالنیت ابزاریاین رویکرد در تقابل با منطق 

 در مشترک عنصری اجتماعی، جهان ساختن در زبان اهمیتبر 

 نشان را جهان کل معناداری ایده یعنی مدرنیته خودآگاهی

آن  یمفهوم ظاهر  زفراتر ا یز یبه چ ک،یهرمنوت وهیدر ش .دهدیم

الفاظ و  قتیمدلول و حق ریکشف و تفس سعی برو  شودیمتوجه 

از  کیدر فهم هرمنوت ،رونیاز ااست. مستور و پنهان آنها  یهاجنبه

)، مفسر و امیپ ایهمچون نشانه (عالمت  ییهامولفهاثر به  کی

 آنکه فرد در  یآن، به جهان قیفهم دق یمخاطب توجه شده و برا

منظر،  نیو از ا میشویم کیوجود آورده است، نزدو آن را به دیزیم

. معماران، طراحان، متفکران، [24]است تفسیر ازمندیاثر ن کیفهم 

 نوعی خاص، پدیدهحکیمان و فیلسوفان هر یک در سیر زمان به

 این اخیر، دو دهه . دراندکردهمعماری اسالمی را تفسیر 

 عرصه این محققین از چند تنی متعدد توسط یهاخوانش

شناسی حکمت متعالیه و روش. اندشده تحلیل و بندیدسته

لسفی آن در این پژوهش از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار ف

منظور وصول حقایق، نه نقلیات به مالصدرااست. روش ابتکاری 

ی کشفی و شهودی تنها است. هاافتهمحض، نه تفکر صرف و نه ی

که  دهدیمزیربنا و بنیان حکمت متعالیه را علم وجود تشکیل 

حسب آن، کل وجود همچون واقعیتی منفرد که در جامه ماهیات 

 از آیه مالصدرا. به بیان [25]مختلف درآمده و متعیین شده است

 ).١نمودار » (و فثم وجه اهللاینما تول«بقره قرآن مجید:  سوره ۱۱۵

 

 
 ی صدرالمتالهین مورد استفاده در این نوشتار هاهینظر )۱نمودار 

 

  .واقعیتی منفرد است که در جامه ماهیات مختلف درآمده و متعین شده استوجود: 

فعل خاص و  یهاتیمحدودأنفسها هیچ چیز نیستند و از تعینات و د و اینکه ماهیات فی ح بخشدیموجود است که به اشیا واقعیت اصالت وجود: 

 .شوندیمانتزاع ن توسط ذه وجود،ی جزی

و صفات الهی بر آینه ء سلسله مظاهر همچون تجلیات اسما. سازدیمعالم کثرت را همچون موجوداتی متمایز پدیدار  وجود، اتول: جوجود وحدت

 اشعه خورشید،. کندیماشعه خورشید با خورشید تصویر  رابطه میان وحدت هستی و کثرت موجودات را همچون رابطه مالصدراو  شودیمعدم ظاهر 

 .ستجز خورشید نیبه یولی در همان حال نیز چیز  ،خود خورشید نیست

 

 .است مختلفی اشتدادب مرات واجدو  است مراتبی سلسله نظام یا درجاتی دارا همچنین بلکه است، واحد تنها نه وجود تشکیک وجود:

اما  ؛ایستاست بنابرین ثابت و ،نیست یکه چون ماد(مجرد)  یغیرماد یاجوهرهیک گونه : اشیاء بر دو گونه است طبیعت و ماهیت حرکت جوهری:

اگر وجود  ).نه ناگهانی و دفعی(مرحله است  به یعنی وجود آن تدریجی و مرحله ؛است کسیال و متحر  طبیعتی ذاتاً  یدارا تماماً ،اشیاء  یگونه ماد

طبیعت و جهان با تمام موجودات آن  دارهدفحرکت عت طبی نظریه پویایی جهان و نای نتایج. از تکاملی در کار نبود ،سیال نبودی موجودات ماد

 .شودیمانتزاع  هادهیپداشیاء و  یاز حرکت جوهر که  است شدن ماهیت زمان و نسبیت آنو روشن کمالی سوبه

 چگونگی دانش ماکننده متقابًال چگونگی وجود ما نیز تعیین که همچنان، ابدییمدانایی تحول  نور راه از آدمی جودو اتحاد عقل، عاقل و معقول:

است و با هر معلوم، در واقع به  انسان وجود تکاملی فعالیت و حرکت و نفس تالش حاصل نفس، معقوالت و معلومات که کرد ثابت مالصدرات. سا

 . شودیمافزوده ) کمال اول نفس( وجود انسان



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمکاران و  یقیصد ایرو ۲۹۸

  ۱۳۹۹ زمستان ،۴، شماره ۱۰دوره                                                                                                                                                                        پژوهشی نقش جهان -فصلنامه علمی

 و بحث هاافتهی

مراتب  سلسله و توحیدی بینش به ،مالصدراشناسی مبانی هستی

 و هستی مرکز این در خداوند که معنا بدین مربوط است. هستی

 سرای که عالم هستی سپس و مالئکه و انبیاء جهان از آن، پس

 ،وحدتگرا و گراکلشناسی هستی بنابراین. دارند جای است، انسان

شناسی مبانی معرفت .[26]است خداوند، هدفمند خلقت دستگاه

مساوق وجود در اسفار علم را از کیفیات نفسانی و  نیصدرالمتاله

 با عملی عقل .[26]همچون وجود حقیقتی تشکیکی دارددانسته که 

 المهع آنچه یا انسانی معانی و مفاهیم نظری، عقل نتایج کاربست

و این  کندیم، ابداع خوانندیم» اجتماعی اعتبارات« طباطبایی

تمایالت، تعامالت  که از ردیگیماز اعتباراتی سرچشمه  الگو غالباً 

 ).٢(نمودار  27]-[30اندآمدهدست و مناسبات اجتماعی به

از منظر  نی، بنابرابخشدیم یهست یهنرمند به اثر هنر 

 یاست که از طرف یاعرصه یاثر هنر  ک،یهرمنوت یدارشناسیپد

عالم و جهان فرد در آن متصور است و از  یامکان ظهور و تجل

 یدیو افق جد افتهیفهم ما از جهان هنرمند وسعت  گریطرف د

با  ،ابدییمظهور  یدر اثر هنر  که یو عالم گرددیمما باز  یرو شیپ

تفسیر، محصول مواجهه متن  فهم و خورد.عالم و جهان ما گره می

فهم،  یهانهیزملف، متن، مفسر، وقصد م. و خوانش مفسر است

شمار ی تاویل بههامولفهاز  تفسیر یهاروش و ظاهر و باطن، معنا

موجب  اندیشه وحیانیشبر اساس  ،مالصدراجامع نگرش . دیآیم

رغم اشتراکاتشان به سایر اندیشمندان این عرصهبا  نگاه او تفاوت

 .است

قوس صعود و نزول در نظر  توانیمبرای ادراک ، صدراطبق نظر 

به مرتبه  توانندیمادراک صور محسوسات  ،در قوس صعود. گرفت

د. در این بخش، بحث از تاثیر محسوسات بر نمعقوالت ارتقا یاب

 .دارد یاژهیوجایگاه  ،ویژه در مرتبه پایینی آنهفهم وحی ب

همچنین بحث از تاثیر زبان بر تفکر و دریافت حقایق در این قوس 

. در قوس نزول، ادراک صور معقول و مخیل از ردیگیمادراکی جای 

و پس از  شودیمعقل و خیال منعکس  هعالم باالتر، ابتدا در آیین

در آیینه قوای مادون شکل بگیرد و  تواندیمو  ابدییمآن تنزل 

و به تطبیق سیر وجود  صدرا .، شنیده یا دیده شودگونهنیبد

 ؛داندیم مطابق با هم و این دو را کامالً  ختهمعرفت در خلقت پردا

شده در فرد برای فهم معرفت وحیانی نازلکه است  الزم بنابراین

به معانی آنها در ه و در قالب الفاظ، مسیر از پایین به باال را طی ک

عالم باالتر برود و همچنین تاثیر متن در این فرآیند با توجه به 

 .شودیمنقش الفاظ زبان بشری در هر دو قوس ادراکی آشکارتر 

طریق الفاظ  زبان مانند پلی است که باید برای رسیدن به معانی از

وجودی مخاطب سرعت و سیر رسیدن به  . مرتبهکرد از آن عبور

وجود  یگر تیحکاتبیین این . کندیمحقیقت معانی را تعیین 

دانی از حقیقت عالی که با هم یافته از وجود اعلی یا معرفتتنزل

 ).١؛ جدول ٣(نمودار  تاویل است هبرعهد ،اشتراک معنایی دارند

همان طور که  است و ، نوبت به بررسی متنتاویلپس از تعریف 

 دهدیممسیر عبور از ظاهر به باطن را نشان اشاره شد، امر تاویل، 

ایفا  صدراترین نقش را در بررسی مساله زبان دین در نگاه که مهم

ساحت زبان دینی در نگاه او منحصر در متن مکتوب . کندیم

شاید بتوان گفت متن از ملفوظ نیست و به فرامتن نیز توجه دارد. 

(انسان) و  کتاب نفس و فرامتن، (قرآن) کتاب تدوین صدرانظر 

فرامتن به میزان و میزان فهم متن (عالم) است.  کتاب تکوین

بسته وا مخاطب طی حرکت جوهریبا آنها  مخاطباتحاد میان 

راهی برای خواندن خود  متن راخواندن هم  ریکور. است

 .شماردیبرم
 

اثر  .بخشدیمه اشیا واقعیت وجود است که ب، صدرابا تکیه بر آراء 

در خصوص رابطه میان وجود و ماهیت، از تعینات و هنری 

انتزاع ن توسط ذه وجود،ی فعل خاص و جزی یهاتیمحدود

آفریده  خود مثال بر و افعاالً  و صفاتاً  انسان را ذاتاً  ،خداوند. شودیم

 یهانهیزمدارد.  عقلیه صور انشاء و ابداع بر اقتدار و لذا این نفس،

و ...؟ عنوان مولف (هنرمند)ی انسان بههاادارکپیش و فهم

مخاطب بر این اقتدار ابداع و انشاء تاثیر مسقیم دارد. نیازها، 

وجودی شخص که با تعلقات، ساحات ادراکی بر گرفته از مرتبه 

ماهیت زمان و در شدن و روشن کمالی سوبهحرکت جوهری 

است و متاثر از بینامتنیت فرهنگ در همه ارکانش از  نسبیت آن

هستند که در ابعاد مختلف انسان (غریزی،  هاادارکپیشجمله 

 زمینه به مسبوق تاویل را گادامر .شوندیمفطری و ارادی) نمودار 

 و را مفروضات، عالیق تفسیری هر شرطو پیش پذیریفهم

تواند اویل هرگز نمیت . به عقیده او،داندیم تاویلگر انتظارات

 مورد خاصی دیدگاه از متنی یا اثر و هر معنای متن را تمام کند

 . ردیگیم قرار تاویل و تفسیر

معنای مشترک میان معرفت را کشف تاویل صدرالمتالهین 

. در تفسیر متن کندیممعرفی  تر آن معرفتالیافته با مراتب باتنزل

را  اثر قتیحق رسیدن به دگریهااصالت با قصد مولف است. 

از آثار . کندیممعرفی  هنرمند دیبه عالم درون و افق د نشدکینزد

چنین استنباط  )،الغیب و تفسیرالقرآنخصوص مفاتیحبه( مالصدرا

 .که وی قائل به قطعیت در معنا و نسبیت در شیوه است شودیم

 ،اما این باطن ؛معتقد است که متن یک ظاهر و یک باطن دارد او

 لیکن است. تشکیک بهکننده تاویل و متنفراخور شرافت وجودی 

 بلکه ،شودینم متن یک معناهای تکثر سبب باطنبودن مشکک

 ).٤است (نمودار  فهم مفسر نیز و متن مراتب بیانگر

چنانچه، گذشت خوانش معماری از مسیر شناخت معمار و با 

عنوان یک متن یا اثر به ،معماری ی است.ارشتهرویکرد میان

در صورت حقیقی  .دارای صورت حقیقی و اعتباری است ،انسان

و در صورت اعتباری به صور  استمظهر اسما و صفات الهی  ،خود

صور حسی شامل سازماندهی  .شودیمحسی و معنایی تقسیم 

است و صور  )سازه و شکل ،عملکرد(های مکانی فضایی و شاخصه

 هاهیآرا و مکان تعلق حس بیرون، و درون تیکدیالک در را معنایی

 . مکنیمی ایهام) مشاهده استعاری، متضاد، (مترادف،

که از وجود هنرمند بهره حقیقتی را و از جمله معماری،  آثار هنری

 اسماء( آورنددر خود نگهداری کرده و آن را به حضور می، ردیگیم
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 از هادهیپد همهکه  اندیقیحقا نیتریاصل و نیتریادیبن الهی

 ). همچنینکنندیم اشاره آنها به اجتماعیی هادهیپد جمله

هستند که هنرمند طی حرکت جوهری در مراتب  اعتباراتیبازنمای 

، مرتبهمختلف وجودی و با استفاده از ابزار معرفتی متناسب با آن 

اجتماعی)، به  عاطفی و روانی، برای پاسخ به نیازهایش (فیزیکی،

آداب و  ،هاارزش ،باورها :که شامل ی فرهنگیهاولفهمپشتوانه 

است، در ساحات ادراکی خود، نایل به  زمان وجغرافیا  ،رسوم

 انسان بپذیریم صدرا مطابق شود. اگرکشف و خلق آثار هنری می

 هنری اثر میتوانینم هرگز آنگاه ،رسدیم اتحاد به خود هنری اثر با

. فهم تمام و کمال محصور سازیمه توصیفی وسیلبه را معماری و

گانه معمار، اثر و مخاطب معماری یا اثر، حاصل تعامل میان سه

وجودی آنها است،  که متاثر از مرتبه افرادمعرفتی نظام است. 

غریزی) را متاثر ساخته  و فطری (ارادی، انسان ابعاد وجودی تنهانه

و  انسانتعامالت فردی و اجتماعی  تمایالت و که از عوامل سازنده

این مفاهیم یا  است.کننده اعتبارات اجتماعی برای هر فرد سیمتر 

و منتج به ارایه  اری انسان نمود داشتهاعتب آثار تمامی دراحکام 

مبنا و اساسی برای و الگوهای آرمانی برای رفتار و زیست انسان 

او با  .تاجتماعی اس یهاتیواقعرویکرد انتقادی نسبت به 

در اثر  ظاهر و باطن، معنا خالقیت، ابزار و فن بیان به ایجاد

 ).٥(نمودار  پردازدیممعماری و همچنین تفسیر آن 

هر تالشی برای فهم متن وابسته به پرسشی است که آن را در 

جو در وسبب شروع جست که دهندیم نام ادراکپیش هرمنوتیک

است.  متن در ویژهبه حقیقت دریافت آغازگاه و شده فهم تبیین و

 دور خود گوهری مقاصد از را مفسر مفهوم، این کاوی در ژرف عدم

به  با درنظرگرفتن پیشافهملذا هنگام خواندن معماری کرد؛  خواهد

مثًال باید دید که  .دست خواهیم یافت یتر درستتاویل 

 رفتاری لحاظبه شناسی یامعماری را با رویکرد زیبایی میخواهیم

 از کدام هر در نتیجه در کنیم؛ مطالعه عاطفی-شناختی تعامل ای

 .ددا خواهیم قرار مطالعه مورد را موثر مربوطه عوامل رویکردها این

و اخذ رهیافت  یارشتهاز طریق مطالعات بین  عاملیمسائل چند

گرایی کثرت. ستندهقابل تشخیص و حل  انهیگراکثرت

و در غیر  مند از علوم مختلف استضابطه یمندبهرهشناختی، روش

توجه به اینکه پدیدارها  انجامد.علوم می التقاطبه این صورت 

یکی از  ،رندیپذیم نینشهممختلف اما سازگار و قابل  یهانییتب

 . در اینشناختی پژوهشگران استمعرفتی و روش یهاشرفتیپ

ندرت به ،جدید یهاهینظری به دستیاب معنایبه نوآوری رویکرد،

معنای ایجاد سامان جدید معرفتی اما نوآوری به ؛شودحاصل می

شناختی محدود به گرایی روشنتیجه آن است. دامنه کاربرد کثرت

ای برخالف تتبع چند رشتهمسائل چندتباری است. رویکرد میان

بلکه آنها را در  ،نهدینمعلوم مختلف را کنار هم  رهیافت، یاشته

تر یا رویکردی فراتر بارور طقی به دیدگاهی جامعتعامل من

 .سازدیم

 

 
شناسی از منظر حکمت متعالیه معرفت )۲نمودار 

 تمایالت

 (متاثر از نظام خیالی فرد)

 تعامالت

 مناسبات اجتماعی

 صدرایی شناسیمعرفت
علم و  حقیقتو از کیفیات نفسانی و در نتیجه تشکیکی و دارای مراتب است.  علم مساوق وجود

 به شکل حسی، خیالی و عقالنی در نفس حضور دارند. . صور علمیاست معرفت، انشاء نفس
 

 شناسیابزار معرفت

 علم حصولی 

علم به اشیاء 

 است.

 خیال حس
 

 وهم
 

 علم حضوری 

علم به اعیان 

 است.

عقل کلی (عقل 

 عملی)
÷

 شهود

حاصل افاضه مبادی مجرد و نوری 

صور عقالنی  مظهر(اشراق)، نفس 

 علم است.
 

حاصل نظر در صور و در آیینه 

صور حسی و  مصدرخودش، نفس 

 خیالی علم است.

 وحی
عقل جزیی (عقل 

 جزئی)

 نتایج عقل نظری

هویت معرفتی 

 عقل عملی

 اعتبارات اجتماعی بندی عقلجمع

 انتقادی نسبت به وقایع اجتماعیمبنای رویکرد 

 ارایه الگوی آرمانی برای رفتار و زیست انسان

ی متافیزیکی مبنا راه را بر نسبیت هاگزاره

ی مختلف علمی هاعرصهحقیقت در 

 .بنددیم
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 شناسی از دیدگاه حکمت متعالیه انسان) ۳نمودار 

 

 ی چهارگانه تفسیر در تمدن اسالمی از نگاه صدرالمتالهین هاروش )۱جدول 
 مفسران نظام نظریه فهم متن تفسیر روش

 لغت اهل روش

 از مسیر متن

(ویژه عامه است 

معنای نزول قرآن در 

این مسیر عبارت از 

» حق تالوت عبد بر«

 است)

 تشبیه

و  ظاهر مفهوم به باید را کریم قرآن الفاظ است (همه استوارشناسی و واژه لغت بر تاویل

 معتقدند گروه این )سازگار نباشد. عقلی قواعد با معنی آن اگر کرد، حتی حملآنها  اولیه

اهل  یا مشبهه را فرقه این بنابراین است؛ جایز اوصاف محسوس با خداوند توصیف

 .انددهینام تشبیه

 از محدثین فقهاء، بیشتر

 کرامیه و حنبلیان

روش صاحبان 

 خرد
 تنزیه

 باید داشته باشد، تعارض عقلی قواعد و هابرهان با متشابه لفظه مدلول اولی اگر معتقدند

 تاویل دوم مفهوم به خود مفهوم نخستین از کرد الفاظ تاویل دیگر معنایبه را آن

 پایبندیآنها  نظر در. باشند داشته همخوانی عقلی معیارهای با کهی اگونهبه ،شوندیم

 به خداوند را نقص صفات که است آن مستلزم امکانی، از نقایص خداوند تنزیه اصل به

 ندهیم. نسبت

 فالسفه

 روش میانی

جمع میان 

تشبیه و 

 تنزیه

 در و کنندیم تاویل و نندیگزیمبر  را تنزیه روشاست  مبدأ به مربوط که درمورد آنچه

 و بندندیم کاربه را تشبیه قاعده است، جنت و صراط، دوزخ معاد، به راجع آنچه مورد

 .کنندیم اخذ ظاهر معنایبه لفظ را

بسیاری از مفسران 

 همچون معتزلی

زمخشری و اغلب علمای 

 اعتزالی و اشعری

روش راسخین 

 استواران در دانش

 از مسیر مولف

خاص (ویژه افرادی 

است. معنای نزول 

قرآن در این مسیر 

تالوت حق «عبارت از 

 است)» بر عبد

راسخین در 

 علم

 تاویل لفظ حقیقی از مفهوم غیر دیگری مفهوم به توانینم را متشابه اوصاف الفاظ و

 که مفهومی نه اما است، لفظ حقیقی مفهوم و همان معنا مقصد وحی کرد. اساساً 

 خصوصیات و مخصوص یهائتیه از که مفهومی بلکه باشد؛ دیزا امور آمیخته با

 به آیات شده درخشان الهی نور به که درست و اندیشه بصیرت باشد؛ با مبرا مصادیق

 پردازندمی تاویل و تفسیر به صحیح مشربی با و نگریسته

 

 

 

 

 )الهی )الهیقرب مالئکه( روحمرتبه هفتم: 

 
 )سماویه مالئکه سماویه)(مرتبه ششم: قلب 

 
 (مالئکه ارضیه)مرتبه پنجم: عقل کلی 

 

 مرتبه اول: حس صرف
 

 تعقل مرتبه دوم: خیال فاقد
 

 (وهم) مرتبه سوم: تفرس
 

 جزئی عقل مرتبه چهارم:
 

 شناسی صدرایی انسان

 اعتباری

 حقیقی

خواست انسان بر کنش اجتماعیش مترتب به 

 شود.می

بدون خواست انسان و تکوینٌا بر کنش 

 شود.اجتماعیش مترتب می

 ابعاد
 

 فطری

 غریزی

 ارادی

 آثار

ادراکات 

حضوری (باورها 

 )هاشیگراو 

ادراکات حصولی 

(هنجارها و 

 )هاارزش
 )گفتاراعمال (افکار و رفتار و  

 

 مراتب وجودی
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 ی و تاویل در حکمت متعالیهگر تیحکا )۴نمودار 

  

 
 انسان و عوامل تاثیرگذار در خلق و خوانش معماری ) ۵نمودار 

 وجود

 

 

 

 

 

 متحقق بالذات استوجود: آنچه واقعیت دارد و 

 .مراتب استک و دارای کمشوجود، 

 است. معرفت مشکک

یافته با مراتب یا وجود تنزل ،تر آن معرفتالیافته با مراتب بامعنای مشترک میان معرفت تنزلکشف  ،ویلات

کننده و متن به تشکیک کشف این معنای مشترک به فراخور شرافت وجودی تاویل .است وجود تر آنباال

 بلکه بیانگر مراتب فهم متن و نیز فهم مفسر است.است و موجب تکثر معناهای یک متن نیست، 

 در حکمت متعالیه گراییویلامبانی ت

 .ک و دارای مراتب استکمشجهان، 

 .هستد .دارای مراتب و مشکک است نیز انسان

 هستند. اندمشکک لفظ و معنا نیز

 ملکوت

 مثال

 صور مثالی کالبد ملک
 

 صورت عالم ملکوت

مظاهر اسم که ابته عقلی ثاعیان 

 .اندیاله
 

 ادراک

 

 

 

 

 

 مجرد

 مثالی

 محسوس

 نظام خیالی فرد

ابعاد (ارادی، فطری و 

 غریزی) انسان

طی حرکت جوهری در مراتب مختلف انسان 

وجودی و با استفاده از ابزار معرفتی متناسب با 

 .ندینشیمآن به خلق و خوانش آثار خود 

 مولف (معمار)

 ساحات ادراک

 نیازها

 فرهنگ

 مفسر (مخاطب)

 زمان رسوم جغرافیا هاارزش آداب 

 حس

 خیال

 عقل
 فیزیکی

 روانی

 عاطفی

 اجتماعی

 باورها

 اثر هنری (معماری)

ی مکانی (تعامل هاشاخصه

 رفتاری)

 صورت حسی
 

 عاطفی)-معنایی نمادین (تعامل شناختی
 

 مترادف
 

 متضاد
 

 استعاری
 

 ایهامی
 

 ی ادبی)هاهیدراصناعات (
 

 حس تعلق خاطر
 

دیالکتیک درون و 

 بیرون

سازماندهی فضایی 

(تعامل 

 شناسی)زیبایی

 سازه شکل عملکرد

 خالقیت

 فن بیان

 صورت حقیقی (اسماء و صفات الهی که در متن اثر حضور دارند.) صورت اعتباری

 تمایالت

 متاثر از 

÷ 
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 گیرینتیجه

مثابه کشف مجدد عالم به ،وجودشناسی محیط زندگی بشری

و همراه  فراهم کردهشده را تمامیتی متعین از ذات وجود محقق

توسعه مجدد حس ادراک و احترام و توجه به ماهیات را  ،با آن

مثابه معماری به سیاق صدرایی به چنانچه بنا به .سازدیمممکن 

بنگریم، در این » حقیقی و اعتباریصور «فعالیتی ترکیبی مرکب از 

تمامیتی معنادار  عنوانخود را با شکل زندگی به ستیبایمحال 

 رها مادی مکان و زمان چنبره از معماری وقتی اثر .تطبیق دهد

 اثر و علم معماری با شود که معمارمی جاودانه اثری و شده

دهی به و وظیفه اصلی معماران شکل رسندمی اتحاد به معماری

دیگر در  یهامولفهتا  است شرایطیکردن فراهم و یستیزفضاهای 

محتوای الزم را  بخشیده و را عینیت انسانپیوستن به هم، هویت 

بنابراین برای ارایه تفسیر معماری،  .کنند ایجاداو برای حضور 

شده، ضمن شناخت عوامل تاثیرگذار بر خوانش معماری معرفی

ی از اهم اموری است ارشتهی مطالعه میانهاروشبرداری از بهره

شناسی که در پیش رو داریم تا به روش تفسیر معماری با روش

 دست یابیم. مالصدرافلسفه 
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