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  :چکیده

.متعالیه بنا گرددي حکمتاز اصول و مفاهیم فلسفهگیريطراحی مسجدي است که با بهره ن پژوهشیدر ای هدف اصل: هدف

 يو نحوهقیاس با مکاتب مختلف متعالیه درحکمت يو ارزشی فلسفهفکرياصولمفاهیم و یبررسمنظور ابتدا به براي این 

و پرداخته شدهي کالبدوی مفهومبعد  در دوایرانی سنتيح از معماریصحي بردارالگوهمچنین وتاریخیآثاربرتاثیرگذاري آن

  . شوده مییارامسجد یطراحمناسبچارچوبجهت رسیدن بهدري اصولیراهکارها سپس

ی خیتار -يریتفسي هاپژوهش يدر زمره است وی بیکتر-یفیک ن پژوهش،یا ق دریتحقی روش کل:شناسی پژوهش روش

.آمده استدست به)  اي کتابخانهو  ياسناد(يویمشاهده و مطالعات آرش قیآن، عمدتاً از طر يهاداده. ردیگیم قراری فیتوص و

-ساختارازنظرق یتحقنیا. استشدهن یتدوويآورجمعاطالعاتلیق تحلیطراز،یطراحبا موضوع و متناسب راهکارهاي مناسب

.شودمیاس یقی فیکی لیروش تحل اساس برز یل اطالعات نیتحل. شده استانجامي در معماری تفکر فلسف تاثیرت یبا محوریی گرا

  .شود جا تشریح می ها یا رویکردهایی که به ضرورت، براي درك پژوهش الزامی است در این تنها تکنیک

ي اصول دهندهاین حکمت که شکل .استریشه بر ظاهر داراي عمق وشود افزون ساختهمت که برمبناي حکبنایی: ها یافته

همجواري فضاها  ارتباط و يگیري کلی بنا و همچنین نحوهمحور طرح، جهتفرم ساختمان، باشد در مواردي ازجمله طراحی می

هموارهوبودهبرخورداربسیار زیادياهمیتازباشد کهمی وروديفضايیایرانمعماريدرموضوع بعدي. شودبیشتر دیده می

استگرفتهقرارتوجهموردمتفاوتدر فضاییحضورآمادگیایجادبرايدرونبهاوتوجهوانسانحضور، وروديتعریفدر

  .استوجهقابل تباشدمیآنترین مهمکهوروديجملهازفضاازهاي مختلفیبخشطراحیدرقدسیگذاریتایپ آرکیوحضور

معماريبنايیککهاستاینبرمبنیآمدهدستبهنتایجمالصدرافکرينظرگاهازسنتیمعماريبازشناسیدر: گیري نتیجه

برمعماريوجوديبعدکهاستمعنابدینوجودياصاللتازبرخورداري. باشدبرخورداروجودياصالتازبایدبراي ماندگاري

 يجنبهرساندنظهوربهدنبالبهبایدمعماريشاخصبنايیکدرکهگرفتنتیجهتوان مییعنی. یابدارجحیتآنبعد ماهوي

. گیردمیجايمعماريکالبدقالبدرمفهومیاصولهدف،اینبهرسیدنبراي. بودماهیتمحسوسامردرمعناعالمنامحسوس

جلب توجهومتعالیمفاهیمبخشیالهامبرايهاییاستعارهونمادینعناصريازاستشایستهمعماري،ماندگاربنايیکدر

نیز استفادهتجلیمفهومازتوان میمخاطببرشهوديوجوهتاثیرافزایشايبرعالوههب. شوداستفادهمحضوجودبهمخاطب

با استفادهکثرتدردتوحمفهومتجلیومعنوي،حستقویتوفضاتلطیفبراينور،تجلیشکلبهدتوان میمفهوماین. کرد

کارگیريبهطریقازدتوان میمفاهیماینتبلور. شودمتبلورمعماريبنايدرمنتظم،کثیرالسطوحتصاویررشتهونقوشاز

  .گیردشکلمعماريبنايدریتایپ آرکیهايساختار

  .، حکمت متعالیهصدرالمتالهینمسجد، معماري اسالمی، : هاي کلیدي واژه   

  

  





  مقدمه 1-1

ی فیاست که موجب عدم وجود تعری ایراني ت معماری، توجه اندك به هوایرانی کنوني از مشکالت معماری کی

 نیتریاصل ده، ازیبرگزي هادگاهیتنوع و تعدد دکهيطور بهاست؛  ایرانمعاصر ي معماری تیهوي ارهایق، از معیدق

ی از اصولي بدون برخوردار ،یایراناز معماران ي ارید بتوان گفت که بسیشا. رودیشمار مبه ين معماریاي هایژگیو

ن یا. پردازندیمی طراح مختلف، بهي هاسبک يفکر میمفاهقیو شناخت دق ينظر يهایبدون آگاهی مدون و حت

دنبال معاصر را بهي ، بحران التقاط در معمارایرانی سنتي معماري هابه ارزشی که فقدان توجه کاف استی درحال

- مطالعات برنامه یاست ط ن راستا  الزمیدر ا. استی به فراموش روی ایرانی سنتي در معمار مستتري هادارد و ارزش

  . پرداخته شودی سنتي معماري هاارزشی بازشناسبه  شدهي زیر

در  مستتري هاارزشی بازشناس وی بررس هدفمند بهی شد تا با روش ن پژوهش تالش خواهدیا ن راستا دریا در

ي ها، تنها اکتفا به ارزشيمعماری طراحي ارزشمند برای به اصولی ابیدستي اما برا. پرداخته شودی سنتي معمار

هدف از . کرد ارایهامروز ی زندگي هاازیسب با نمتنای ها را در قالبن ارزشید بتوان ایست و باینی کافی سنتي معمار

و ی سنتي معمار مستتر دري هان ارزشیارتباط بي برقراري برای منطقي به راهکاری ن پژوهش دسترسیا انجام

.تامروز اسی زندگي ازهاین

  

    قیمساله و ضرورت تحق فیتعر- 2-1

ي ا راهکارهایچندان مورد توجه نبوده و ی ل فرهنگک اصیعنوان بهایران، تاکنون دریخیتاري هاحفاظت از بافت

ز با ینی خیتاري هاخر در بافتأمتي ساخت و سازها که چنان. شده است ارایهآن ي ر ثمر بخش برایموقت و گاه غ

ی حال ن دریا. شده است همراهی ت فرهنگیهو وی خیتاري نسبت به بستر کالبد زیانگمل برأتی محسوس و غفلتی شتاب

خاص وجود داشته است که ي تفکري از اصول و نحوهی نشانی خیتاري هاموجود در بافتی سنتي معمار راست که د

تفکر ي نحوهن اصول ویا. داشتم شهرها خواهدیقدبافتي ایاحي براي اریبس تیافتن رموز آن اهمیا یبها دادن به آن 

ز ین ایرانان مردم یارتباط است بلکه در میآن ب مدرن با جهاندارد که امروزه نه تنها ی ایرانی شه در حکمت غنیر

فراهم آورد که به حفظ ی طراحي را برایی د راهکارهاتوان مین اصول یشناخت اي ن تالش برایبنابرا. مهجور مانده است

یی به تنها ،یسنتي پرداختن به اصول معمار گر،ید يسو زا. کندکمک ی ایرانی ارزشمند سنتي معماري هاارزش

مدرن و لحاظ کردن ی زندگي هاازها و ضرورتیشناخت نلذا . مدرن امروز نخواهد بود جهانی زندگي ازهاینيپاسخگو

ق اصول یبا تلف توان میمناسب ي به راهکاری ابیدستي جه در راستایدر نت. داردي ادیت زیز اهمیامروز ني در معمار آن

ازمند یکرد نیرو این. افتیدست ی طراحي نو براي کردیوامروز به ری زندگي هاو ضرورتی سنتي حاکم بر معماري فکر

ی و زوقي مدرن و وجه شهودي معماریی گرا عقلن وجه یمناسب بي وندیاست که بتواند پي ک دستگاه نظریبه 

ي ارا به گونهی ایرانی حکمت غن، اصول فلسفه و یایرانلسوف بزرگ یم مالصدرا فیحک. کندبرقرار ی ایرانی سنتي معمار

ات خود، به اثبات یکه با افکار و نظری ن معنیبد. کرده استی معرفو حکمت مشاب حکمت اشراقیبا ترک فهم وقابل 

ن است یبر ای ن پژوهش سعیدر ا. ش رفتیق دل پیق عقل و هم از طرید هم از طریافت معرفت، بایدري رساند که برا

د وند مورد نظر را بر قرار کریپي آن در معمار تاویلفت و با ایاز دست یمورد ني ده به دستگاه نظرین ایتا با استفاده از ا

ن امر، در قالب یا. ل کردسهیت را آني گراو وجه عقلي معماري ان وجه شهودیارتباط م با الهام از افکار مالصدرا، و

. دد شخواهی طراحي مسجد ها بنان رهنمونیا اساس بر، نهایت درشده و  ارایهسجد می طراحي برایی هارهنمود

ی است که قیقترین مکان پیوند میان خالق و مخلوق و عابد و معبود حترین بناي معماري اسالمی، عالیمسجد، مذهبی



بنابراین در طراحی مسجد با رویکرد . آیدمیوند با وجود حقیقی برپی دردر آن موجود زمینی، در پس پرده عبادت، 

گردد که طرح آن است تا بنایی سعی بر فلسفی،سبکایناصولوروشازگیري بهرهباحکمت متعالیه،  يفلسفه

.دهاي این پیوند را در کالبد خویش نیز به نمایش گذار نشانه

  

  پژوهش نهیشیپ- 3-1

ی مفهومی توجه اندك به مبان ها آنن ید که مهمترینمایان میرا عیی های، کاستایرانمعاصر ي معماری شناسبیآس

شتر توجهات معطوف به ینه، بین زمیموجود در ای متاسفانه در مطالعات علم. استی ایرانی سنتي موجود در معمار

. ن، اغلب مغفول مانده استیشیپهايدورهی ایراني م و رموز مستتر در معماریبوده و مفاهی سنتي بناهاي اصول کالبد

ي قرار داده و در معماری مورد بررس را ایرانی سنتي م و رموز معماریق آن مفاهیکه بتوان از طری اصول رسد میبه نظر 

صورت گرفته که هاییپژوهش ایراني معماری مفهومی بازشناسي تاکنون برا. معاصر به کار بست، دچار نقصان است

ن، یبر اعالوه. اشاره کرداسالمیي موضوع وحدت در معماري ن در راستاالمطالعات نادر اردان بهیماز آن توان می

از جمله ی میاسالمی، مفاهت و حکمت در هنریدنبال معنوبهاست کهي ادیارزش زي ز حاوینصر ن ینحس سیدمطالعات 

ي هااس رسالهیاشاره کرد که در مقهاییبه پژوهش توان مین یهمچن. نموده است ارایهدر فضاها را  ألتوجه به خ

قالب . اندشده ارایهدگاه مالصدرایاز دي عمارمي دنبال بازنگره و تهران، بی د بهشتیچون شهیی ها، در دانشگاهيدکتر

قات ین تحقیوضوح در اکه بهی اما موضوع. ن نظرگاه بوده استیاموجود ازي هايل معماریقات، تحلین تحقیکرد در ایرو

 دستپژوهش بهنیکرد ایرو. داشته باشد ایرانمعاصر ي د بر معمارتوان میمتعالیه که حکمتاستي تاثیر، هاشاره نشد

. معاصر استي آن بر معمار تاثیرحکمت متعالیه و ي ریگاز روند شکلي آوردن ساختار

  

  هیفرض- 4-1

با القاي د توان میطبق اصول و با پیروي از سبک فکري خاصی طراحی و ساخته شود، بنایی اگر ن است که یفرض بر ا

ن یوند بیجاد پین ایا بر عالوه. با اهداف خود کندهمسو مفاهیم و ایجاد حس اثربخشی در مخاطبین خود تاثیرگذاشته و آن ها را

اسالمی کالبد معماريفکري نهفته در هاي اعتقادي و اصولارزش(یسنتي معماري هامدرن و ارزشي اصول معمار

ي هاارزشتوجه به حضور با) مالصدرا متعالیهمکاتبی همانند فلسفه اشراق و حکمتویژه بناها و آثار متاثر از به ایران

در خود دارند قادر به ي اریبسي هان دو رکن که ارزشیوند ایپي تالش برا. استي مدرن در جامعه ضروری زندگ

ه ین، فرضیبنابرا. خواهد بودی خیم تاریبا احترام به الگوها و مفاهي نش آثار معماریآفري موثر برایی ارهایف معیتعر

  :کرد ارایهذیلبه صورت  توان میرا  قیتحق

و اصول و ویژگی هاي حکمت متعالیه مسجدي بنا کرد که  یسنتي م معماریمفاهگیري ازبا بهره توان می«

. »برمخاطب اثر گذاشته و در طی مسیربندگی و رسیدن به وحدت وجودي که هدف غایی عبودیت است یاریش کند

  

  مشروطهیفرض-1-4-1

ي هان رهنمونیتدوي تالش براه وین فرضیای بر درستاهگوي هانشانهی ه مطرح شده، بررسیفرضی در صورت درست

. خواهد بودي گام بعدی وند مورد نظر در طراحیپي ریکارگمناسب جهت به



  

  اهداف- 5-1

که طورياین سرزمین هستند، بهاز ورود اسالم بهایران پسترین بناهاي معماريو شاخصترینمهمازمساجد

ها در اکثر جاها، مساجد تبدیل به نمادي براي شهرو هدوره به ساخت مساجد اختصاص یافتترین امکانات در هرپیشرفته

ها، رنگ ها، و فرم هاي از کشف و شهود گردیدرفت نشانهکار میاین بناهاي مذهبی بههایی که درهنرتدریج به. شدندمی

هایی از عالم ماورا کردند، هرکدام راز و رمزده القا میبر آرامش روحی و معنوي که به بیننعالوه...  ها وکاربندياشکال، 

  .گشودروي نمازگزاران میبردن به این اسرار، درهاي جدیدي از معرفت را بررا در بطن خود مستتر داشتند که پی

بنا  متعالیهي حکمتفلسفه و مفاهیم گیري از اصولکه با بهرهاین پژوهش طراحی مسجدي استدرهدف اصلی 

 .ي ظهور رساندخود به منصهجاي کالبد و ساختاررا در جايها و اصول این مکتب فلسفیرمزراز ود تا بتواند گرد

که ارتباط بین عابد و معبود و پیوند با جاودانگی را که هدف اصلی عبادت و بندگی است، تسهیل کند و پلی باشد بنایی

راستاي در.ي خداونديیگانه يِوجود مادي به وحدتثرت جهاناز ک سیرجهت برقراري هرچه بیشتر این رابطه و در

ي قیاس با مکاتب مختلف و نحوهمتعالیه دري حکمتو ارزشی فلسفه فکري ی اصولررسبابتدا به به این هدفرسیدن

 ينهیدو زمایران در ی سنتي ح از معماریصحي بردارالگوهمچنین و ی میبافت قدو تاریخیآثاربر  تاثیرگذاري آن

  .دیدست آبهی مسجدطراحمناسبچارچوبجهت رسیدن به درییتا راهکارها شودیمپرداخته ي کالبدوی مفهوم

م مالصدرا استفاده یحکج افکاریغ و تروی، تبلیمعرفي راستادری مسجد طراحين چارچوب برایاازي گام بعددر

  :بندي کرداصلی و فرعی دسته بخشدوتوان در بنابراین اهداف این پژوهش را می .شودمی

  :یاهداف اصل-

ي متعالیه و نحوهاسالمی باالخص مکتب حکمتبتهاي فکري و عرفانی مکاها و ارزشمعیارشناخت اصول و-

  .تاثیرگذاري آن بر معماري سنتی ایران

  مدرني یران و معمارای سنتي م مستتر در معماریان مفاهیارتباط مي برقراري هادآوردن رهنمودستهب-

  .دست آمدهبهي هااز رهنموناستفادهبای مسجد طراح-

  :یاهداف فرع-

  .ایرانی سنتي ت معماریهوی بازشناس-

.ينمود آن در معمار يواسطهم مالصدرا بهیج افکار حکیو ترو شناخت-

  

  قلمرو پژوهش- 6-1

 چه آن. شکل گرفته استی سنتي مدرن و معماري رق معمایتلفي براهایی ودن رهنمیتدوي راستان پژوهش دریا

ی اما بنابر گستردگ. ردیکل گش میمفهو ينهیو هم در زمي کالبد ينهیند هم در زمتوان مین رهنمودها یامسلم است 

استخراج  بری شده سع انجاماست و در مطالعات  یگرفته است تنها بخش مفهوم قراری مورد بررس چه آنموضوع 

به ي هاجه رهنمودیدر نت. امروز بوده استی ب آن با مالزمات زندگیو ترکی سنتي معمارد مستتر در ارزشمن میمفاه

استفاده ی بنا و چگونگکالبدي برای اب سبک طراحخخواهد بود و انتی نه مفهومیتنها در زمی طراحي دست آمده برا

معمار بنا  يعهدهگرفته شده و برنظر درر یمتغ ...م، بافت، فرهنگ ویل اقلیاز قبیمسایلها و احجام با توجه به ازفرم



و سایت اجراي طرح محل فعلی مسجد . بستر طرح انتخاب شده است عنوان بهنامه شهر اردبیل پایانن یدر ا. خواهد بود

ی بدست آمده در بحث مفهومي هاافتهیجه یدر نت باشد،اکبر و مصالي اردبیل واقع در هسته مرکزي شهر میعلیمیرزا

. شودمیه ین بستر ارایمتناسب با اي در قالب کالبد

  

  پژوهش وهیش- 7-1

 قراری فیتوص وی خیتار -يریتفسي هاپژوهش يدر زمره است وی بیترک- یفیک ن پژوهش،یا ق دریتحقی روش کل

  .ه استآمدبدست ) اي کتابخانهو ياسناد(يویمشاهده و مطالعات آرش قیآن، عمدتاً از طر يهاداده. ردیگیم

یی ساختارگراازنظرق ین تحقیا. شودین میشده، تدوي آورل اطالعات جمعیق تحلیطر ، ازیطراحي هادستورالعمل

شده اس یقی فیکی لیروش تحل اساس برز یل اطالعات نیتحل. شودمیانجامي در معماری تفکر فلسف تاثیرت یبا محور

آن  انجامر در یاست و مراحل زی خیتاري ریتفسي هاژوهشپ يهرن پژوهش در زمیاشاره شد ا که طور همان. است

  :استي ضرور

ازیها و مدارك مورد ندادهي آورجو و جمعوجست- 1

مداركی سازمانده- 2

یابیل و ارزیتحل- 3

تیروا- 4

ها دهداي آورن مرحله شناخت و جمعید در حتوان میت یو روای ابیوسته و متناوب بوده و ارزیصورت پهاحل برماین 

- یگر عمل میکدیق با یند تحقیآندارند، بلکه در فری و متوالی خط يرابطه ن مراحلیگر ایان دیبه ب. ردیز صورت گین

ن یدر مجموع در ا. شودمیپرداخته  سجدمی مرحله به طراح 4ن یای دن به اصول مورد نظر طیرسانتها با در. کنند

نظر به . میرسمیی طراحي و به چارچوب مورد نظر برا پرداختهاو ي ل فکراز اصو الهامآثار مالصدرا به ی پروژه با بررس

. خواهد بودی طراحمباحث مطرح در  گرید درون بافت ازي معماري هاارزش گیري ازبهرهمحوطه مورد انتخاب، 

. زندمیطرح را رقم ی کل يایدهثر از افکار مالصدرا باشد امتي که معماری افتن اصولین یهمچن

  

  پژوهش يهاتیمحدود  - 8-1

شناخت افکار و ي آن در راستا ياست و قسمت عمدهي ارشتهانیک مبحث میموضوع پژوهش  که اینبا توجه به 

 ينبه داشته و با توجه به محدود بودن بازهجا همهق و یل عمیو تحلی ازمند به بررسین ،م مالصدرا استیفلسفه حک

پژوهش بحث زمان بوده و  انجامی ت در طین محدودیتریاصل ،ارشدیارشناسک ينامهپایانيک پروژهیانجامی زمان

. دش میحاصل ي ترتر و جامعقیج دقیشتر نتایاز زمان بي صورت برخورداردر

  

  پژوهشساختار -9-1

 ...ه ویات پژوهش شامل مساله، ضرورت، اهداف، فرضیدر فصل اول کل. م شده استین پژوهش در پنج فصل تنظیا

ي نظریدر مبان. ق استیات تحقیو ادبي نظری، شامل مبانپیشینه تحقیقی و فصل دوم با عنوان مبان. شده است انیب



که ردیگیم انجامایراناستانمشا و حکمت ب يفلسفه قیتلف یمالصدرا و چگونگ ياز روند فکری جامع تان نسبییتب

ق یگاه صدرا در تلفنظر درفصل سوم مراحل مطرح شده  در. بودخواهدی سنتي معمارمدرن و  يمعمار قیتلف يراهنما

از نظرگاه حکمت متعالیه پرداخته ي معماری ود و به شناخت و بررسش میداده  تاویلي معمار دری فلسفه مدرن و سنت

 م مستخرج ازیود و مفاهش میارایهشده  انجامي هایج حاصل از بررسیها، نتاافتهیدر فصل چهارم با عنوان . ودش می

 یند طراحیآفر گیري،بحث و نتیجه در فصل پنجم با عنوان. ودش میه یمدرن ارای در قالب الزامات زندگی سنتي معمار

  .گرددیم ارایهطرح مورد نظر  نهایت درود و ش مین یطرح تدوي ریو بستر شکل گی اطالعات مربوط به موضوع طراحو

  



مبانی و پیشینه تحقیق-2

  

  مقدمه- 1-2

به ی خاصی سال است که افکار او درخشندگچهارصد. استاسالم يهفالسف ترین بزرگاز ی کی مسلماصدرامال

را متوجه خود ي تفکر بشر جهانتر از گذشته، نیآفرروز نقشبهرود که روزیده و میاسالم بخش جهانی محافل علم

ي و معنوی عرفاني هادانش فلسفه و تجربه يریفراگ ينهیار در زمیلسوف بزرگ با توجه به تالش بسین فیا. گرداند

ي در راستاي تالش و. د را با عنوان حکمت متعالیه بنا نهدیجدی ابد و حکمتیدست ی د و کاملیدگاه جدیتوانست به د

ي رید مستوان میي ات ویبا افکار و نظریی آشنا. بوده استی قت هستیشناخت و درك حقي برایی هادن به روشیرس

ي هاف حکمتیبود در ردی ، علمیقبل از مالصدرا حکمت اله". ق باشدیک شدن به درك حقاینزد يتاروشن در راس

دانستند و ین دوره میبه مفهوم علم در ای ک علم قطعیرا آنی نینه طالب علوم د. آمدیگر و جزو فلسفه به شمار مید

ک استاد یکرد و یر مییاز نحوه استنباط تغي رویبه پی چون علم حکمت اله. دادندیدرس م ها آنکه به ی نه استادان

  .)1391کربن، ("گرید يک گونهیکرد و استاد بعد، به یس میتدري طور را آن

خاص خود بدان ی ات عرفانیده بود و افزودن تجربیکه دی مینبه بودن تعالجا همهل گسترده و یاما مالصدرا به دل

با ابتکار ي و. باشدی ل فلسفیمساي گومکان پاسخزمان و هردر هرکند که  ارایهشمول را  جهانمکتب ی توانست نوع

ن یاي و. برقرار کند ایرانی استانو حکمت ب) مشا يفلسفه(د یجدي گران فلسفه عقلیبی منطقی قیش توانست تلفیخو

ق یتلفي برای روش توان میز یني ن دو مرحله در معماریا تاویلبا . داده است انجامق یکار را در دو مرحله شناخت و تلف

.قیپرداخته شود و سپس تلفي ب که در ابتدا به شناخت معماریترتنیبد. دست آوردو مدرن بهی سنتي معمار

  

  شناخت صدرا- 2-2

ک سو یاز مسالهن یا. نبه را بنا نهدجا همهکامل و ی توانست مکتبکهاستی ایرانلسوف بزرگ یم و فیمالصدرا حک

. افت کرده استید بنام خود دریل علم از جانب اساتیم بزرگ در زمان تحصین حکید که اداری م جامعیشه در تعالیر

ز یگران متمایاز دی ایراني یشهخ اندیت مشهور بودند که نامشان در تاریمالصدرا در اصفهان سه شخصی استادان اصل

. آموختي ث و علم رجال به ویر، حدیبود که فقه، تفسیی خ بهایمعروف به شی ن عاملین آنان بهاءالدینخست. است

. را آموختي و نظری علوم فلسفي رداماد بود که مالصدرا نزد ویم بر مالصدرا داشت میعظي تاثیرکه ي گریاستاد د

در  یرفندرسکیگذشته است؛ مدر اصفهان در يالدیم1640بود که در  یفندرسکریرابولقاسم مین استاد مالصدرا میسوم

گرفت،  انجامشاه و هند در عصر اکبر ایرانمناسبات یی ، که در دوره طالیبه فارس تینسکرکار برگردانده شدن آثار سا

 ينهیکه به او آموختند زمی د مالصدرا در مباحثیاساتي هاییها و تواناشهیت اندیجامع .)1387گان، یشا(دست داشت

-همانمواجه شد، اما  ياریبس ماتیبا نامالخود  اتیمالصدرا در زمان ح. افکار ارزشمند او فراهم کردي را برای مناسب

 بر عالوه. افتیار یرونق بسي مالصدرا پس از مرگ و يشهیاند":داده شده است حیکربن توض ينرها کتابکه در طور

ی تیدا شدند اهمیکه پس از او پی لسوفانیظر اغلب فناز ي شه ویش بود، اندیگرداننده اصلي که و1مکتب اصفهان

ی گوناگوني ها جریانآمد که دری ایرانفلسفه در اسالم یی ق و شکل نهاین وجه تلفیتریصورت عالهافت و بی یاساس

                                                                                                                                                                
ر به یکب تخت توسط شاه عباسیاصفهان است که بعد از انتقال پاي ان، مکتب نگارگریدر دوران حکومت صفوي ن مکتب نگارگریواپس١

  .اصفهان بوجود آمد



ق شدند و یهم تلفباي ع اثناعشریقالب اصول تشآن دردري سهروردی اشراقو حکمتی بوعل يفلسفهی چون وجه اشراق

است تا از مقوله فلسفه به ی از مقوله حکمت اله شتریشه مالصدرا در واقع بیاند. درآمدندنو يصورت مقدمات فلسفهبه

"اوردیام بدو ایرانامروز در بهو عرفان توانسته است تای هالصورت حکمتز تنها بهینی اسالم يفلسفه. خاص کلمهي معنا

  .)1387گان، یشا(

 کیاو  یرد و زندگدا گوناگونیمالصدرا ابعاد  تیشخص".است دشواريکار  يو يپیچیدهافکارو  اشناخت مالصدر

ک یست، او نه فقط یمتعارف نی ک زندگیلسوف با یک متفکر و فیگر فقط یلسوفان دیمانند في و. ماجراستپری زندگ

و نجوم و ی اضیري هامرسوم زمان خود در رشتهي هادانشي ، و دارایک مکتب فلسفیسس ولسوف و میف ،متفکر

کتب ي سنده توانایک نویک استاد موفق فلسفه و یو نه فقط ث است یر و حدیمانند تفسی و علوم اسالمی پزشک

ی عیفوق طبي هاییتواناي کش و دارااضتیک عارف و عابد ری، يگریگر و با نگاه دید است، که در بعد دیمفی فلسف

ر آورده و توانسته روح خود را از بدن بد خود می يشده است که به ارادهی که خود به اشاره مدع اياست تا به آن اندازه

اگرچه عنوان ی او کم است حتي لسوف برایفیک عنوان  مالصدرا بهی معرف. عت بشتابدیبه همراه آن مشاهده ماوراءالطب

-از دانشی بعد خود دانش راالضالع بود که در هریک کثیمالصدرا . مییفزایرا هم بي ا متخصص در عرفان نظریعارف 

، ی، ماهر در علم کالم اسالمیاشراق يک متخصص فلسفهی، ییلسوف مشایک فی. ج زمان خود را با خود داشتیراي ها

- دان و آگاه از دانشیاضی، ریو عربی ر، استاد در ادب فارسیث شناس کم نظی، مفسر توانا، حديمتبحر در عرفان نظر

جادو و جنبل  را که بتوان نام آن بدون آنی علوم معروف به علوم پنهانی و حتی عیم، نجوم، علوم طبیقدی پزشکي ها

  .)1383، اي خامنه("نهاد

د توانمند او یاساتي هان آموزشیو همچني شه در دامنه معلومات و مطالعات ویمالصدرا ري هاییتوانای گستردگ

دو ویژگی ":در کتاب حکمت متعالیه ذکر شده استی اساسی ژگیصدرا دو وي ها برایین توانایبر ا و اما عالوهدارد

اوست که به ی عمق معلومات و اوج دانش فلسفی کی. کردین او را از دیگر دانشمندان متمایز میعلمی صدرالمتاله

ممکن بشکافد و به عمق آن فرو رود و ي هن نقطیرا تا آخری کرد بلکه عادت داشت که مسایل فلسفیدانستن اکتفا نم

گري و کلی نگرانه با مسایل دشوار فلسفی نبا ژرف فالسفه بگذرد و ي هاها و فهمق از سطح استداللیبا قدرت تحق

ي هادگاهیهم زند و دبری مسایل به کلی نش فلسفه را در برخی، او توانست بیژگین ویهم يجهی، در نت برخورد کند

ي اهیکه سرماي و. در فلسفه استي ت و نوآوریگر او خالقیدی ژگیو ).1383، اي خامنه("دیفزایرا به فلسفه بي دیجد

را ابراز نموده بود، در بدیعی نظریاتش یهايژه فلسفه داشت و خود او با نوآوریوسرشار از دانش و بهی نبعار و میبس

لسوفان و یاز في اریاو که مانند بسي اما رقبا.بودبه تدریس مشغول شده و شاگردان زیادي به خدمت گرفتهشیراز

دفاع از  يزهیا با انگیدیدندجتماعی خویش را متزلزل میهاي گذشتگان بوده و موقعیت امقلد اصول و شیوهمتکلمان، 

و به او مضحکه گرفتهاو را به  ينظریات تازهگذاشتند و ي را با وي بدرفتاري حسادت، بناي د از روید خود و شایعقا

او اجازه ي ان و تقویمان و دیای از طرفساخت ویف مالصدرا نمیبا روح لطا ن رفتارها و فشارهیا. ن روا داشتندیتوه

رون آمد و به شهر قم رفت که در آن هنگام یصورت قهر برو شیراز را به  داد؛ از اینیله به مثل را نمباقعمل متقابل و م

د یهوا و شاوآبي هم نماند و به سبب گرما و بدمالصدرا در خود شهر قم . نشده بودی و فلسفی هنوز مرکز مهم علم

و شکست ی افسردگ. دیشهر قم منزل گزنزدیک به نام کهک یی اطراف شهر در روستامشابه شیراز به ی دالیل اجتماع

مدتی تدریس و تحصیل علم را کنار گذاشته و به ریاضت روحی و عبادت و روزه د که تا یمالصدرا سبب گردی روح

ت عرفانی و معنوي این فرصتی که به اجبار نصیبش شده بود باعث شد تا وي مراحل و مقامات و مکاشفا. داري بپردازد

که از نظر معنوي دوران  ناوي در این دور. را با سرعت بیشتري طی کند و به معنویت و حتی قداستی خاص دست یابد

طالیی زندگانی اوست علی رغم افسردگی و غمزدگی، توانست به مرحله کشف و شهود غیب برسد و حقایق فلسفی را 



لیف و أاین انزوا و ترك ت. سبب شد که مکتب فلسفی خود را کامل سازددل ببیند و همین  ينه در ذهن که با دیده

لیف أت هگردد و دست بکه در مراحل کشف و شهود غیبی، دستور یافت که به سوي جامعه بر تدریس ادامه داشت تا این

  ).1383،اي خامنه(هاي خود نماید و تدریس و نشر و پخش مکتب و یافته

  

  

  خی فلسفهسیر تحول تاری - 1-2شکل 

نري کربن آمده ها کتابکه در  چه آنمطابق با . انزوا قابل توجه است يحضور مالصدرا در  شیراز پس از این دوره

خان در ورديهللارفت که حاکم فارس اگیري در کهک، به شهر خویش، شیرازها گوشهمالصدرا پس از سال« :است

آموزش مالصدرا و تعالیمی که وي در این . ستقر شود ساخته بودشیخ در آن م که اینبزرگی به نیت  يمدرسه جا آن

در مقایسه با  2از مکتب  شیراز ها آناساس بریم توان میحدي اهمیت دارد که ما همدرسه به شاگردان خویش داد ب

از یک مالصدرا «. اما صدرا در  شیراز با مشکالت بسیاري مواجه بود ).1387،شایگان(»اصفهان سخن بگوییم مکتب

دلی و جهل خویش خشنود سو با صوفیان نادان زمان خود روبرو بود که از سودمندي اندیشه فلسفی غافل و به کور

به همین . اش تهی کرده بودندامان با متعصبانی داشت که دین را از معناي باطنیاي بیبودند؛ از سوي دیگر مبارزه

وحی قرآنی نوري است . کند میو تفکر فلسفی مکمل یکدیگرند دفاع  دلیل است که مالصدرا آشکارا از این امر که وحی

دارد؛ فلسفه، اما چشمی دید، و آموزش امام عاملی است که حجاب را از پیش چشمانشان برمی توان میکه در پرتو آن 

الزم است و  براي دیدن هم نور. ایستداست که در روشنایی برآمده در پرتو وحی و آموزش امام به نظاره و بینش می

اگر نور نباشد چشم دیدي نخواهد داشت؛ اما از سوي دیگر؛ اگر . را ببیندهم چشمی که همه چیز از جمله خود آن نور

                                                                                                                                                                
برخی چون هانري کربن . صدرا بوده استالمی قبل از مالشیراز براي مدت سه قرن، یعنی قرون هشتم، نهم و دهم، کانون اصلی حکمت اس٢

شیوه او . شودمیاین جریان با نام صدرالدین محمد دشتکی شروع . کنند مییاد ” مکتب شیراز“از سلسله فیلسوفان خاندان دشتکی تحت عنوان 

دکتر قاسم کاکایی، خردنامه . می استالهاي سنت فلسفی شرق و بخصوص فلسفه اساما این شیوه از ویژگی.بیشتر شرح و حاشیه نویسی است 

  .لیفات خود این مکتب را رونق بخشیدأصدرا با تالم 3صدرا، شماره 



در تاریکی باقی خواهیم  چنانسان متعصبان و شریعتمداران، از دیدگان خود بهره نگیریم همههم نهیم، و بچشم را بر

  ).1387،شایگان(»رت کوري و نابینایی برجاستودو صدر هر. ماند و چیزي را نخواهیم دید

مهمی از قبیل  مسایلي مالصدرا این بود که توانست دیانت و حکمت را آشتی دهد و یکی دیگر از کارهاي ویژه

حکما و عرفاي اسالم از روزي که حکمت وارد دنیاي اسالم گردید ". معاد را نیز با استدالل فلسفی به اثبات برساند

کردند که حکمت را در دیانت مداخله ندهند و در صدد برنیایند که دین اسالم را طبق قواعد حکمت توضیح دقت 

دیانت اسالم  بدهند و بخصوص، دقت داشتند که در حکمت، گرد مبداء و معاد که اولی اصل اول، و دومی اصل سوم

واعد حکمت توضیح دهند و قادر نیستند که معاد را یعنی معاد را با قند مبداتوان میدانستند که نچون می. است نگردند

آمد که دیانت و حکمت را آشتی بدهد و که مالصدرا ظهور کرد و در صدد بر تا این. بیان نمایندطبق قواعد حکمت 

"طوري حکمت را بیان نماید که بتوان اصول دیانت شیعه و باالخص مبدا و معاد را به وسیله حکمت توضیح داد

  ).1391کربن، (

و داراي  مستقل یمکتب مالصدرا مکتب". در چنین شرایطی بود که مالصدرا توانست مکتب فلسفی خود را بنا نهد

تواند  توان ادعا کرد که می که می نحوياست، بهاصول فلسفی وي جامع و شامل همه اصول فلسفی .استاصولی خاص 

دانیم که به جز مکتب  شود، به خوبی حل کند و می ار میبا اصول خود، حتی مسایل فرعی را که بعدها در فلسفه پدید

و عرفان، مکتبی مستقل غیر از مکتب حکمت متعالیه در شرق و غرب به وجود  4و مکتب مشایی 3یاشراق یاستانب

باید این حقیقت را پذیرفت که هر مکتب فلسفی نیازمند . نیامده است که داراي این جامعیت و قدرت پاسخگویی باشد

ها استفاده کند و به  ي آن ي گذشتگان است تا همچون اجزا و مصالح بناي جدید فلسفی، از همههایی از اندیشهدهبه دا

اي موثر  را به گونه ها ترکیب و انسجام جدیدي بدهد و شکل آن دور از ترکیب و انسجام آن اجزا و مکاتب، به آن

. هاي گذشته را به کناري گذاشته باشده مطالب تمام مکتبدگرگون سازد، لذا استقالل هر مکتب به این معنا نیست ک

داد که نظامی مستقل از همه مکاتب فلسفی و عرفانی و  را انروح خالق مالصدرا و قدرت و جامعیت علمی او این امک

  ).1383اي،  خامنه("ها بهره ببرد می پدید آورد و در عین حال از مزایا و جهات مثبت همه آنالک

اي در کتاب حکمت متعالیه خامنه محمدچه  بر آننظر گرفت بنا ان مکتب مالصدرا را به مثابه جان درحال اگر بتو

ي او مشایی  توان گفت که جسم فلسفه ، میاستمکتب مشایی  مشابه ، مکتب مالصدرابعد ظاهرياز "اند  نقل کرده

رابط بین مکاتب گوناگون فلسفه و عرفان  حکمت مالصدرا به یک اعتبار جامع و. باشد است اگرچه روح آن اشراقی می

  ).1383اي،  خامنه(".باشد ي آن مکاتب می است ولی از نگاهی دیگر این مکتب رقیب و نقطه مقابل همه... و

که هنري همچنان. هاي مکتب او پرداخت در ادامه الزم است براي آشنایی با مکتب صدرا در ابتدا به شناخت ریشه

سینا در  در فلسفه مالصدرا تاثیر اشراق محسوس است و نیز  اصطالحاتی که ابن«:کند ره میکربن در کتاب خود اشا

شود، اما صدرالمتالهین یک حکمت دیگر را با آن اصطالحات به  حکمت خود به کار برده در فلسفه مالصدرا دیده می

سینا به کار  شود مثل وجود که ابن در اصطالحات فلسفی مالصدرا اصطالحات فلسفه ما قبل دیده می. وجود آورده است

                                                                                                                                                                
همهاینبا.دهندمیقرارراطونالافپیروانیااالهیحکمايیعنیاشراقیونارسطو،پیروانیعنیمشائیان،برابردرکهاستمعمولچنینایراندر٣

اندیشهکهجستسینائیبوعلیفیلسوفیتوانمیدشواريبهکههمچناننباشدسینابوعلیپیروجهاتیازکهیافتاشراقیفیلسوفیتوانمیندرتبه

  286صکربن..باشدیگريدفکريساحتهرازکناربرومشائیکلیبهاش

  
راهدادندرسموقعدرداشتعادتارسطوکهخوانندمیمشااسمبهرااوحکمتجهتازینوارسطوحکمتازاستعبارتمشاحکمت٤

  .برود



  ).1321کربن، (»کرد برد و حضور که سهروردي بر زبان و قلم جاري می می

  هاي فکري صدرا  ریشه- 3-2

  . هاي فکري صدرا  الزم است نگاهی به زمینه و سابقه تاریخ فلسفه اسالمی بیندازیم براي شناخت ریشه

  

  مشاءي فلسفه-1- 2-3

 ایرانویژه  ن این باور وجود دارد که یونان منشا فلسفه نبوده و فلسفه نخست در مشرق زمین، بهامروزه نزد محققا

از فلسفه در  ايچه که در کتاب حکمت متعالیه نقل شده است تا پیش از ارسطو، زنجیره بنابر آن. ظهور کرده است

ارسطو مبانی فلسفه اشراقی را نپذیرفت و در اما . اندرا فلسفه اشراقی گذاشته مشرق زمین شکل یافته بود که نام آن

در حقیقت حکمت مشا به معنی توصل و نیل به مطالب و ". نتیجه مکتبی را بنا نهاد که بعدها فلسفه مشایی نام گرفت

هاي آن فالسفه و شاگردانشان و آثار پس از ارسطو کتاب). 1363سجادي، ("مسایل عقلی و نظري از راه فکر است

که مسلمین با ابتکار یکی از  گشت تا آنها در مراکز علمی خاورمیانه دست به دست میاگردانش سالن و شطوفالا

ی، نخستین کسی است که با توجه به کتب ایرانفارابی فیلسوف . ها به زبان عربی ترجمه کردند خلفاي عباسی آن کتاب

ها و تفسیرهایی را  را نظم فلسفی داد و کتابي اشراقی و مشایی و علوم دیگر، آن ي ترجمه شده در فلسفهپراکنده

پس از او فیلسوفانی دیگر هم روي کار آمدند ولی هیچ یک . ي مسایل فلسفی که تا آن روز وجود داشت، نوشتدرباره

از  اي را به وجود بیاورد کهي اصول محدود ارسطو، فلسفهسینا در جوانی توانست بر پایه ابن. نبودند 5سینا به توانایی ابن

ي ارسطو برتري یابد و توانست لحاظ عمق بینش و توحیدي بودن، و کثرت مسایل به مراتب بر کتب ترجمه شده

  ).1383اي،  خامنه(برساند مکتب مشایی ارسطویی را به اوج

اصالتعنوانبابحثیولیاست،مطرحدوآنبینرابطهوماهیتووجودبابدرمباحثیمشاء،فلسفه يدر

چهآنوجعلبحثمثلاست،وجوداصالتباهماهنگمباحثیمشاءفلسفهدربلکهنداردوجودماهیت،اصالتیاوجود

رابطه . و نفی ماهیت از وجود حق و مباحثی از این قبیلشده، یا بحث وجود محض دانستن خداوند صادرخداونداز

بهمگرنیست،مطرحسخنیاساسًاوجود،درکیکتشازولیاست،عرضیمعنایکبهوطولیمعنایکبهموجودات

بین خداوند متعال و عقول عشره وجود  رابطه طولی. طوسیمحققوسیناابنکلماتدرهمآنکوتاه،اشاراتیصورت

الوجود من جمیع الجهات است و اولین چیزي که از او الوجود بالذات و واجبدارد؛ به این معنا که خداوند متعال، واجب

و از او ترین موجود به حضرت حق استترین موجود بعد از واجب بالذات و شبیهدر شده، عقل اول است که بسیطصا

بعد از خود  و هر کدام علت ایجادي شود میترتیب عقل دهم صادر عقل دوم و از عقل دوم، عقل سوم و به همین

جسمانیعالمدهم،عقلازبعددارند و در مرتبهرا نباشند؛ یعنی ماده و آثار و خواص آنهستند و مجرد محض می

  .استشدهمحقق

                                                                                                                                                                
یان آن زمان قدر علم را می هجري قمري نزدیک شهر بخارا متولد گردید و می گویند که پدرش اسماعیلی بوده و مثل اسماعیل 372ابن سینا در سال  5

آنگاه  .ابن سینا تا ده سالگی تمام مقدمات علوم از جمله صرف و نحو را آموخت و قرآن را نیز فراگرفت. دانسته و پسرش را به مکتب فرستاد که درس بخواند

وز فیزیک می گوییم آموخت و سپس نزد ابوسهل مسیحی نزد معلمی به نام ابوعبداهلل ناتلی شروع به تحصیل منطق و ریاضیات کرد و علوم طبیعی را که امر

ابوعلی سینا در تمام علوم پیش رفت کرد جز در علم حکمت الهی و نمی توانست که نظریه ارسطو را راجع به حکمت الهی . شروع به تحصیل علم طب نمود

  .ند و فهمید ارسطو چه می گویدبفهمد تا اینکه تفسیر فارابی راجع به حکمت الهی ارسطو به دستش رسید و آن را خوا



بر وجود عین ذات معلول و مقدم احتیاجواستمحتاجخودعلتبهذاتی،امکاندلیلبهمعلولمشاءفلسفهدر

 این رد .استقول محال معوعاقلاتحادمشاءدر فلسفه . معلول، هم در حدوث و هم در بقا نیازمند علت است. اوست

است،شدهقلمدادمحالجوهر،درحرکتواستمطرحکمدرنحويبهوکیفوضع،آین،يمقولهدرحرکتفلسفه 

،آید میحساببهواحدحرکتوجودبرايالزمشرطکهاست،حرکتموضوعبقايعدمجوهر،درحرکتيالزمهزیرا

ومعلوالتوعللطولیسلسلهوعلیتقبولدلیلبهاءمشدر فلسفه . نه حرکت به کون و فساد تبدیل خواهد شدوگر

واحدمفهوموحدتبهفقطکثرتاینوخوردمیچشمبهوضوحبهکثرتالهی،هايمعلولهمهبرايوجودقبول

  . گرددمیبازوجود

  

  اشراقي فلسفه-2- 2-3

را  6میان بوعلی و سهروردي ي ی که فاصلهعلی بود، اما از سیناییان تابع فلسفه اشراق، یعنمالصدرا از پیروان بو"

نظر بگیرد و آثار و هاي این اثر را مداو از آثار سهروردي شناختی عمیق داشت و حس کرد که اگر پایه. نوردیده بوددر

دادنش را نداشت به سرانجام  انجامرا بپروراند و بگسترد خواهد توانست کاري را که سهروردي مهلت  نتایج ضمنی آن

ي مکتب مشرقیون سخن عنوان سر حلقه شیرازي از سهروردي بهاز این گذشته صدراي. د و اثر او را تکمیل کندبرسان

  ).1387شایگان، (مشرقیونی که در ضمن از پیروان افالطون بودند . گوید می

چه که مشرقیون چه کسانی هستند و  ي اشراق است و براي درك بهتر این ي واژهریشهي مشرقیون هم واژه

ي سهروردي با معناي در فلسفهواژه اشراق « . اعتقاداتی داشتند الزم است که مفهوم این دو واژه بهتر درك شود

. و مقصود از نور انکشاف تجلی آغازین وجود است. مشرق محل طلوع و آفرینش نور است.جغرافیایی آن متمایز است

 حکمتی که انسان.باشدي این نور میو حکمت اشراق زاده استبنابراین، مقصود از نور، شکوه فجر، و روشنی بامدادي 

چیزي جز مشرق نفس این حکمت .کندهدایت می واسطهمستقیم و بی روشنگر و را از شناخت انتزاعی، به حضوري

  ).1387شایگان، (»این شناخت، شناختی روشنگر و روشنی بخش است، چراکه شناختی اشراقی است. نیست

یاونداشتوجودمشاء، واحد است و تفاوت به شدت و ضعف مراتب است؛ نکته اي که در فلسفه وجودات و انوار

بامالصدرافلسفهدرکهاستاسالمیيفلسفهمهموکلیدينقاطازمبنااین. آمدنمیحساببهمشاءبناي فلسفه م

برايجاییتقریباوشدهقلمدادبارياعتوجود،صفاتووجوداشراق،فلسفهدر. استشدهریزيپایهصحیحمبانی

گرچه . قق عینی ماهیت و مجعول بودن آن تصریح شده استتحبهموارديدرحتیواستنماندهباقیوجوداصالت

نفیدستکمیاوماهوياصالتاشراقفلسفهمحتوايولینبوده،مطرحماهیتووجوداصالتبحثاشراقدر فلسفه 

درعرضیعقولاشراقی،فلسفهدر. استوجودياصالتبیشترمحتوادرکهمشاءفلسفهخالفبهاست،وجوداصالت

شمار دارد و به همین دلیل، ، بلکه عدد بیشود میار عقول طولی پذیرفته شده و تعداد عقول نیز در ده عدد محصور نکن

دربلکهنکرده،تعریفمثلمشاهدههبراکلیاتدركاشراقالبته فلسفه . درصد تأیید کرده استمثل افالطونی را صد

ن آن است و بالذات بودبالذات بودن حضرت حق، واجببناي غنیم. استپذیرفتهراارسطوتفسیرسیال،مفهومباب

برايذاتیامکانوفقرهمیندادنقرارمالكدراشراقهاست، و فلسفهاهللا امکان و فقر آنمبناي نیازمندي ماسوي

                                                                                                                                                                
میالدي در سهره ورد، در ایالت جبال، در شمال غربی ایران، در مجاورت  1155شهاب الدین یحیی سهره وردي که به نام شیخ اشراق شهرت دارد در 6

زنده : تمامی آثار او یک هدف بیش ندارد .میالدي، به سن سی و شش سالگی در حلب به شهادت رسید1121در سال . آذربایجان، سرزمین کهن مادها زاده شد

  .آثار او، به رغم مرگ زودرس وي، اهمیتی به سزا دارد. کردن حکمت الهی ایران باستان در ایران اسالمی



اشراقنی فلسفه یعاست؛گرفتهبهرهمشاءفلسفهازقبیل،اینازاموريوالواحدقاعدهدرنیزوبواجبهنیازمندي

است،نگریستهطردونقددیدبهآناصولازايپارهبهگرچهداده،جايخوددرونرامشاءفلسفهمبانیازبسیاري

عقولنفیوجود،صفاتووجودبرايتحققجسم،بترکیوهیولیقبولافالطونی،مثلنفیتا،دهدرعقولحصرمثل

که تشکیک در مراتب هستی، قبول عقول عرضی حاصل آن... . روش کشف و شهود عرفانی و زانکردناستفادهعرضی،

قدمکهاستاشراقفلسفهو طولی و عدم حصر عقول در ده عقل و استفاده از روش کشف و شهود از نقاط برجسته 

ي ندارد و این نقیصه، در سازگاروجوداصالتنفیباوجودمراتبدرتشکیکگرچهاست،مشاءفلسفهازبعدتکاملی

تحوالتمنشأکلیدينقاطهمینواقع،درواستشدهبرطرفشیوهبهترینبهمتعالیهحکمتومالصدرافلسفه 

  .استمتعالیهحکمتدرآنتکاملواسالمیفلسفه

فضاي آزاد در زمان « .و حکمت خسروانی بوده است ایرانی استاننده کردن حکمت بسهروردي همواره به دنبال ز

. کند دودمان اشکانیان و آغاز دودمان ساسانیان فرصتی تاریخی براي رشد و گسترش حکمت خسروانی ایجاد می پایان

راگرایی، اَناهیتاگرایی، زرتشت ی، مانند زروان گرایی، مهر یا میتایرانهاي کهن  هاي آیینکه در چالشدر این دوره است

هاي یهودي و بودایی، بار دیگر حکمت خسروانی  ی با یکدیگر و در چالش با آیینتهاي مزدیس طور کلی آیین گرایی و به

هاي حاکم چون زرتشتی و یهودي، به سوي معرفت مینویی  یابد و بسیاري در گریز از استبداد دین رشد و گسترش می

این مسیر اقدام به زنده نگه داشتن  يسهروردي نیز در ادامه). 1390کوشان، (»یابندحکمت خسروانی سوق می

نظریات سهروردي که برداشت هایی از حکمت خسروانی در آن به چشم  يچکیده. معرفت و حکمت خسروانی کرد

ین بود که هستی، غیر از نظریه فلسفی سهروردي ا« : گونه است چه هانري کربن بیان کرده به این خورد مطابق با آنمی

منتهی بعضی از نورها رقیق . باشد ، چیزي نیست و هرچه در جهان هست و بعد از این به وجود خواهد آمد نور می7نور

به نظر .)1391کربن، (»اي دیگر داراي ذرات متراکم استاست و برخی غلیظ و برخی از انوار ذرات پراکنده دارد و پاره

شیخ اشراق « . ي سهروردي نظر داشته است بیان نظریات فلسفی خود در باب وجود به فلسفه رسد که مالصدرا در می

تنهایی براي کنکاش در مباحث فلسفی خصوصا سینا، تفکرات و استدالالت عقلی را بهضمن نقد روش ارسطو و ابن

ر جزو ضروریات غیرقابل انکار الهی ناکافی دانسته و حضور قلبی و تالش و تزکیه و تذهیب نفس را در این مسیحکمت

اند از رسیدن به سینا چون از این موضوع بهره نجسته گرایی همچون فارابی و ابندر نظر وي متفکران عقل. شماردبرمی

ي ریاضت و تزکیه نفس و وجود  از که باپشتوانه سهل تستريو  بسطامیبایزیدمانده و عارفانی چون حکمت حقیقی باز

چنین تفکر و باوري که . وجوي علم حضوري و شهودي برآمده اند حکیم واقعی هستندکرده و در جستظاهر علم عبور 

»سنت شکنی بوده است داند به نوعیشهود و تفکر و استدالل را درکنار هم و براي کشف حقیقت امر ضروري می

  ).1385صادقی، (

از نظر . حقیقی اشراق را نشناخته است ي سرچشمهاو  این است که سینا ابنباید بدانیم ایراد سهروردي به  نهایت در

. دیدیمبه گرد شهریاران مغ می استانب ایرانآسمانی و درخششی که در  يیعنی هاله. است 8سهروردي فلسفه خورنه

گرفته، یعنی از حکمت به معناي ت میااي که حکمت خسروانیون از آن نشاز سرچشمه سینا ابنسهروردي  يبه عقیده

یگان، شا. (حل کند را آناي است که مالصدرا توانسته در حکمت خود مسالههماناین . کلمه، بی خبر بوده است عالی

1387.(  

                                                                                                                                                                
  .صدرا وجود در واقع همان تعبیر صدرا از نور در فلسفه اشراق استالدر فلسفه م٧

  .درخششوشکوهوسعادتمعنايهبزرتشتیتفکردربنیاديمفاهیمینتردیرپازا  ٨



  عرفان-3- 2-3

یعنیاست؛هستیدر دایره  کثرتهرگونهنفیآنودارداشراقومشاءبینی عرفانی، فرق اساسی با فلسفه جهان 

رااوماسوايواستاحدیتحضرتهمانکهدانندمیقابلموجود،وصفرايبراوجودیکفقطهستیعالمدرعرفا

بساطحساب،اینبا. کنند میقلمداداووجوديهايجلوهوظهوراتبلکهدانند،نمیحقحضرتقبالدرموجوداتی

مه مظاهر او و و یک وجود است و ه شود میلولیت و حتی تشکیک در وجود نیز برچیده معوعلیتنتیجه،دروکثرت

  .»جا تو بینمبه هرجا بنگرم آن«و » وجه اهللا فثمواهو الظاهر و الباطن و اینما تولّ«: در واقع

ق حقایبهرسیدندرشهودوکشفازاستفادهآنواست،هماهنگاشراقولی عرفان در یک نکته با فلسفه  

بدانشهوددرچهارایه آنبرايعقلواز استداللاستفادهکهاستهماهنگمشاءو در یک نقطه با فلسفه  باشد می

ابزارعنوانبهوغیربهارائهبرايبرهانوعقلازبلکهنیست،استداللوبرهانبراوتکیهولی،باشد میاستآمدهنایل

فیلسوف  و حکیم واقعی را عارف دهد میراقی که برهان را در عرض شهود قراراشفلسفهخالفبه،کند میاستفاده

مهمترین استدالل عارف، مطلق بودن حضرت حق و . دهد میفیلسوف ترجیح داند نه عارف صرف، و عارف را برمی

جایی براي غیر  وکردهجمعخوددرراتعیناتووجودمراتبوکماالتطوري که همه نامتناهی بودن وجود اوست، به

و کثرت را  کند میعارف در واقع، کثرت را نفی ن. و ظاهر اوست نگذاشته، و هرچه هست اوست، یا باطن او، و یا ظهور

همینکهاینتوجهقابلنکته. داند میاوو آیه و نشانه ، بلکه همه را نمود حقداند نمیدر عرض حضرت حق و ثانی او 

همان چیزي  و بهبرهان حرکت کردهلیه به ظهور رسیده است؛ یعنی فیلسوف با پايمتعاحکمتدرنیزعرفانینگاه

دو ابزار است، پس دست یافته که عارف با چشم شهود بدان راه یافته است و چون در حکمت متعالیه، برهان و شهود هر

راحقایقایندو وسیله به یک حقیقت نایل شده و در یک محضر، حضور به هم رسانده است و همه حکیم متعالی با هر

. استرساندهنهاییامضايبهاستطاهروطیبپاك،معصوم،خالص،وحیکهمجیدقرآن»الباطنوالظاهرهو«در

دروحقایقهمهمالكرااستشدهنازلالهیانبیايتوسطمتعالخدايطرفازچهآنمتعالیهحکمتهمچنین

  .داند میقرآن مجید را باب معرفت الهی براي بشر  واستدادهقرارحقایقهمهصدر

  

  کالم -3-4- 2

ها را حق ار کالم، عقل و نقل و حتی تجربه و برهان خطابه و جدل است، متکلم، مدافع عقایدي است که آنابز

  :داند میو خود را ملزم به سه چیز  داند می

  است؛حقودینیتبیین و توضیح آنچه عقیده . 1

  استدالل به نفع عقاید دینی و معارف الهی؛. 2

  .دفاع در مقابل خصم. 3

از جهت محتوا متکلمان در . گیرداین امر مهم از ابزارهاي مختلف و حتی از کشف و شهود نیز بهره میو براي  

که خداوند خالق است، و معلول در حدوث  شود میعلم کالم گفته در. موارد فراوانی با فالسفه و عرفا اختالف دارند

است و مجردات و عقول  ثنه امکان او، و جهان، حادنیازمند به اوست نه در بقا، و مالك نیازمندي، حدوث معلول است 

و نیز عقول عشره یا عقول . یا مورد قبول متکلم نیستند و یا حادث هستند و جز خداوند، موجود قدیم وجود ندارد

عرضی و طولی در کالم بدین صورت مطرح نیست و صفات حق یا زائد بر ذات حق هستند و یا صفاتی در کار نیست و 

  . داند میب مناب صفات اوست، بر خالف فلسفه که صفات حق را عین ذات حق یذات حق نا



کالمی است و استفاده از بدیهیات و اشکال نتیجه بخش  مسایلهمچنین حسن و قبح عقلی مالك استدالل بیشتر 

  .گرفتکه در فلسفه مشاء و اشراق مالك کار قرار میقیاسی تنها ابزار متکلمان نیست، حال آن

و ) مثل تفویض در معتزله( انجامد م، کثرت پذیرفته شده و حتی کثرت در مواردي به استقالل ممکن میدر کال 

همچنین در کالم، نگاه مشائی که نیازمندي را عین ذات معلول . موجودات کثیر، موجوداتی در قبال خداوند هستند

و کثرت محض مطرح است و موجودات در بقا، ، وجود ندارد کند میو همه را وجود رابطی حضرت حق قلمداد  داند می

  . به حضرت حق نیاز ندارند

هايآموزهازدفاعمتکلمتالشي است و همهدهم چنین در کالم، تعبد به کالم حق، وحی، قرآن و سنت بسیار ج

ود است مرد. و هرچه با ظاهر کتاب و سنت متعارض باشد داند میراستاهمیندرراخودسعادتواستسنتوکتاب

  ).اي از متکلمان، مثل اشاعرهالبته نزد عده(

گیري از قرآن و شیعی مربوط است، زیرا کالم شیعی با بهرهها به کالم غیرشایان توجه است این صفات و ویژگی 

هاي فراوانی از سنت پیامبر و اهل بیت عقلگرا و بعد از محقق طوسی به مقدار زیادي فلسفی شده است و بهره

تر از کالم شاء و اشراق و مخصوصاً حکمت متعالیه برده است و مدعیات، براهین، تفسیر و تبیین در آن متعالیمحکمت

  .مثال آن استامعتزلی و اشاعره و 
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دي است و نیز همانند کالم، خود را به قرآن و سنت شهوواستداللیاشراق،روش حکمت متعالیه هم چون فلسفه  

در واقع، قرآن و عرفان و برهان، منبع و چراغ راه حکیم در حکمت متعالیه است و حکمت متعالیه، نقطه . کند میعرضه

ت اسکالموعرفاناشراق،مشاء،تالقیبینی یا نگرش خاص به هستی و مراتب آن است، و نقطه تالقی چهار نوع جهان

نقاطزدنکنارومکاتباینقاط قوت در روش و محتواي همه و این تالقی به صورت التقاط نیست، بلکه استفاده از ن

هاآنهمهتکاملیمرتبهدرکهاستمنسجمبینیجهانونظامارائهوهاآنبهمحکماصولکردناضافهوهمهضعف

"صدرایینونیز کمابیش ادامه داشته و ظهور و بروز آن در فلسفه مالصدراازبعدتکاملسیراینگرچهدارد،قرار

.استمشهود

و وجود را  کند میهاي وجود قلمداد و ماهیات را ظهورها یا سایه دهد میحکمت متعالیه، اصالت را به وجود 

سازد و همین ابتداي سیر ؛ یعنی چهار اصل را در ابتداي راه مطرح میداند میحقیقتی واحد و داراي مراتب تشکیکی 

آن چهار اصلی که به دار . ست، گرچه در حکمت متعالیه، سخن نهایی نیستهاي قبل از اواو، آسمان و عرش فلسفه

  :هستی و عالم وجود مربوط است عبارتند از

  تحقق کثرت حقیقتاً؛. 1

  تحقق وحدت حقیقتاً؛. 2

  بازگشت کثرت به وحدت حقیقتاً؛. 3

.جریان و حدت در کثرت حقیقتاً. 4



مشاء گفت که نیازمندي عین وجود معلول است و معلول  در حکمت متعالیه، ربط علی مطرح است؛ یعنی آنچه

وجود رابطی است، در حکمت متعالیه، ترقیق و تلطیف شد و حتی در ذهن نیز این عینیت، قابل تفکیک نبود و غیر از 

آیند و همه، تجلیات و مظاهر حق خواهند بود؛ یعنی در حق، همه عین ربط شدند به طوري که ثانی حق به شمار نمی

امه، تشکیک وجود به تشکیک در ظهور منجر شد و وجود رابطی به وجود رابط تبدیل شد و بساط کثرت در عرض اد

  .گردیدآشکارمالصدرافلسفهدرعرفاناوجخدا جمع شد و کثرت در مظاهر و تجلیات حق ظهور کرد و نقطه 

هو الظاهر و « و حکیم حکمت متعالی  در نتیجه فلسفه با پاي خود به وادي عرفان و به محضر وحدت حق راه یافت

  .را مشاهده کرد» الباطن

در حکمت متعالیه، اتحاد عقل، عاقل و معقول مطرح شده و با این مبنا علم تفصیلی حضرت حق به ماسواي خود، 

همچنین . اجمال تبدیل نشده استبر ذات مطرح نیست و تفاصیل بهاي که کثرتی زائددرست تبیین یافته، به گونه

وکند میپیداوجوديرود نه علم عارض بر ذات عالم شود و نیز عالم با علم، سعه روشن شد که عالم به محضر علم می

حقیقتکههستندانسانمقومفصلبلکهنیستند،عارضیامورياخالقیصفاتوملکاتوگرددمیتبدیلاوحقیقت

  .کنند میل تبدیجدیديحقیقتبهرااو

اي روشن شده عالم، موجود یکپارچهوشدهاثباتعالمجوهريحرکتمتعالیه،حکمتدرمشاء،بر خالف فلسفه 

و دم به دم به افاضه وجود حق نیازمند است و فقر وجود هر لحظه عالم جسمانی را  شود میاست که دم به دم نو 

ات شده و حرکت جوهري نسبت به سواي اهللا نیز اثبالبته این حقیقت، در ربط علی نسبت به کل ما. کند میتهدید 

 هالحدوث و روحانی هدر حکمت متعالیه، نفس، جسمانی. اي را نیز به آن افزوده استعالم جسمانی توجه جدید و اضافه

راهاولتجلییااولعقلمرتبهبهظهور،یاوجودتشکیکیمراتبطیباوشود میشروعصفرالبقاء است و از نقطه 

مشاء و اشراقی و حتی عرفان تبیین  فلسفهدرچهآنواستبازنفسجوهريحرکتبهاوبرايمسیراینویابدمی

  . عقالنی نداشته یا پذیرفته نشده، در حکمت متعالیه هم پذیرفته و هم مستدل شده است

رفا و هاي به حق فالسفه و عحاصل آن که حکمت متعالیه، هم در روش و هم در محتوا، تعالی و تکامل همه تالش

  . آید میها به شمار نآمتکلمان قبل از مالصدرا است و نقطه تالقی همه 

مکتبی که جریانات مختلف فکري . رودمند جهان اسالم بشمار میمکتب فلسفی مالصدرا آخرین مکتب نظام

  .گذشتگان را در خود جمع کرده و بر آیندگان سلطه فکري خود را حفظ کرده است

  

  ر مدرن و سنتینحوه تلفیق تفک- 4-2

در کتاب  اي خامنهمحمدکه  چه آنبنابر . گفته شد صدرالدین در  شیراز مکتب فلسفی خود را بنا نهاد که طور همان

که وي  دانیم میجاي فلسفه حکمت بنامد، و مالصدرا خود مایل است که مکتب خود را به« :حکمت متعالیه گفته اند

  که  رود میتر است وگمان ي تاریخی حکمت بسیار عمیقسابقه الاست؛ زیرا او نام مکتب خود را حکمت متعالیه گذاشته
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Abstract

Research Aim: The main purpose of this research is to design a mosque based on the principles and 
concepts of the transcendental wisdom philosophy For this purpose, we first study the concepts and 
principles of transcendental wisdom philosophy versus schools and its effects on historical works as 
well as the proper modeling of traditional Iranian architecture in two conceptual and physical aspects. 
And then the principle guidelines to achieve the proper design of the mosque will present.

Research method: General research method in this research is Qualitative combination and is historical 
and descriptive interpretative study. Its data obtained mainly through observation and archival studies 
(documentary and library). Design guidelines through the analysis of collected data are determined. 
This research is carried out in a structural search system focused on the effect of philosophical thinking 
in architecture. The analysis of information is qualitative analytical method. The techniques or 
approaches that are necessary for understanding research are required here is determined.

  
Finding: A building built on the basis of wisdom has good appearance and gentility. This wisdom shapes 
the principles of design in some cases, including the axis of the design, the general orientation of the 
building, and the way the neighborhood can be seen. The entrance space in Iranian architecture has 
been very important and has been considered in the definition of the entrance space of human presence 
and its attention to the interior in order to prepare for the presence of a different space through the 
mentioned elements. Archetype of the Holy Movement is significant in the design of various parts of 
space, specialy the most important part that is entrance of the building.

Conclusion: In the recognition of traditional architecture from Mulla Sadra's intellectual, the results 
suggest that an architectural building should have existential authenticity for survival. Existence of 
existential justification means that the architectural dimension of the prevailing material aspect will 
prevail. So that in an architectural building, one should seek to emerge the intangible aspect of the 
world of meaning in the sense of the essence. To achieve this goal, conceptual principles fit into the 
framework of the architecture. In a permanent architecture of architecture, it is desirable to use 
symbolic elements and metaphors to inspire transcendental concepts and attract the attention of the 
audience to pure existence. In addition, to maximize the impact of intuitive funds on the audience, the 
concept of manifestation can be use. This concept can be cement in the form of a manifestation of light, 
to stylize the space and to strengthen the spiritual sense, and to manifest the concept of unity in plurality 
by using the images of a wide range of monotonous images in the architectural building. The 
crystallization of these concepts can be achieved use of archetype architectural structures.
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