
 چکیده

، چگًوگیِ ومبد پرردازی ي  ضذٌاز مُمتریه مسبئلی کٍ طی دٍَ َبی اخیر در حًزٌ داوص معمبری مطرح        

ثٍ طًر کلی معىبپردازی در آثبر معمبری است کٍ ایه مُم، مىًط ثٍ درک درست از چگرًوگیِ ثربزخًاوی معىربی    

ریه مسبئلِ مطرح در حًزٌ معرفت ضىبسی ي ثرٍ  آثبر معمبری است. ثرای تجییه ي ثررسی ایه مسئلٍ کٍ از زوذٌ ت

کىًن ريیکردَبی مختلفی در تقبثل ثب َم ضکل گرفتٍ اوذ کٍ مته( است، تب َرمىًتیکيیژٌ تأيیل ي تفسیر آثبر )

. ایه ريیکردَب را می تًان در سٍ گريٌ کلی دستٍ ثىذی ومًد کٍ َستىذَریک دارای مجبدی ي مجبوی خبظ خًد 

 فلسفی، ريیکرد وطبوٍ ضىبختی ي ريیکرد غیر کالمی. عجبرتىذ از: ريیکرد

ضمه پبسخگًیی ثٍ  تب می ضًدتجییه ي ثررسی َریک از ایه ريیکردَب، تالش طی ایه پژيَص، پس از 

 را تطکیل می دَذ،دٌ وظریِ تحقیق پبیٍ معبرف اسالمی ثٍ يیژٌ حکمت اسالمی کٍ ضبلً ثرپرسص َبی پژيَص 

ارائٍ ضًد کٍ مُمتریه يجٍ تمبیسش از « ىبضىبسی در آثبر معمبری از مىظر اسالمیمع»وظریٍ ای جذیذ ثب عىًان 

طجق ایره  . استضیًٌ َبی جبمع ي مبوعِ ضىبخت  از سبیر ريیکردَب، تحلیل جبمعِ آن از معىب، ثٍ دلیل ثرخًرداری

ذمبتی از تجیریه ایره   اي، پیًوذی وبگسستىی دارورذ. َرذف مقر    ، ظبَر ي ثبطه ي یب ایذٌ َىرمىذ ي اثر َىریِوظریٍ

. طجق ایره  ثبضذکٍ مىطجق ثب آمًزٌ َبی اسالمی  است معىب در آثبر معمبری، دست یبثی ثٍ مذلی از تأيیل وظریٍ

ي معمبری ری سُم َستىذ  کٍ از مىظر اسالمی، چٍ مؤلفٍ َبیی در ثبزخًاوی معىبی آثبر می ضًدمذل مطخع 

اغًالً مخبطت ثٍ چٍ وحً ي تحت چٍ فرایىذی معىب یب معبویِ آثبر معمبری را استىجبط می ومبیذ تب ثب استىبد ثٍ آن 

تجییه َىذسٍ َب ي فضبَبی مطلًة ثررای معىربپردازی در مسربجذ معبغرر     ثتًان ثٍ َذف اغلی ایه پژيَص کٍ 

از ريش ثرای دسرت یربثی ثرٍ اَرذاف     پژيَص،  ایه مراحل مختلف ثب تًجٍ ثٍ اقتضبئبتِ. تُران است دست یبفت

ضرذٌ اسرت. ضرمه آوکرٍ     َبی مختلفی وظیر تحلیل محتًای کیفی، تحلیل مضمًوی ي پژيَص مًردی استفبدٌ 

ثبتًجٍ ثٍ السامبتِ مراحل مختلف ایه تحقیق، ثرای استخراج دادٌ َب عمذتبً از ريش َبی تحقیق اسىبدی کتبثخبوٍ 

 .ضذٌ استای استفبدٌ 

یبفتٍ َبی پژيَص، دامىٍ معىبییِ آثبر معمبری دامىرٍ ای ویمرٍ ثسرتٍ ي ضربثطٍ مىرذ اسرت ي در       ثرپبیٍ 

وتیجٍ، ثرای ثرقراری تىبست ثیه ظبَر)کبلجذ( ي ثبطه)معىب( در مسبجذ معبغرر تُرران ثبیسرتی از َىذسرٍ َرب ي      

ف آوچٍ طی سبلُبی اخیر در فضبَبی َمگرا، محًردار، ایستب، متعبدل ي ثٍ طًر کلی اوفسی استفبدٌ ومًد ي ثرخال

طراحی ثرخی مسبجذ معبغر تُران مطبَذٌ می ضًد، َىذسٍ َب ي فضبَبی ياگرا ي آفبقی ثرای ایه مُم مىبسرت  

 ویستىذ. 
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