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فصلنامه علمی-پژوهشی آيين حكمت
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از حکمت اسالمی تا حکمت هنر اسالمی؛
پژوهشی در باب الگوی جذابیت در پیامرسانی هنری ـ دینی
تاريخ دريافت39/01/01 :

تاريخ تأييد39/1/91 :

سیدمحمدحسین هاشمیان
حوریه بزرگ

مسئلۀ «جذابیت» در هر فرایند ارتباطی یکی از نخستین دغدغههای دوسویی
ارتباط یعنی فرستنده و گیرنودۀ پیوا اسوت پیوامی ووه واجود جوذابیت با ود
تضمینونندۀ استمرار ارتباط و کلگیری ارتباطی اثرگذار خیاهد بید .هر دینوی
مبتنی بر مبانی اندیشهایِ خید نظا ارتباطی خاصی را برگزیوده ووه بوه تبوآ ،
ییهها و اهداف خاص در انتقال پیا تعیوین موی وید .ذوذا ،ماهیوت و اذ ویی
جذابیت در پیا رسانی در هر نظا ارتباطی متفاوت و بسته به مبانی اندیشهای
قابل تبیین است .این امر بهمثابه میضیع جذابیت گامی پایهای و نخستین در حل
مسئلۀ جذابیت خیاهد بید.
در مقاذۀ حاضر تالش ده تا به مدد روش تحلیلی  -تیصیفی و بوا گوزین
مبنای حکمت اسالمی ،در گا نخست ،ماهیت جذابیت تبیین گردد و در بخو
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دو  ،مبانی هنر دینی در قاذب عناصر و روابط اذ یی جذابیت مبتنی بر حکموت
اسالمی و حکمت هنر اسالمی بازسازی ده است .هنرمند ،اثر هنری و مخاطب
سه عنصر محیری این اذ ی هستند.
نتایج پژوه
ادراک

حاوی از

است وه ماهیوت جوذابیت وصویل بوه زیبوایی و

است و ،ذذا ،امری متغیر و با مراتب متفاوت است .به طیر خواص ،در

پیا رسانی هنری و دینی به میزانی وه هنرمند بتیاند مراتب بواتتری از زیبوایی را
در قاذب امر محسیس به نمای

ب ذارد اثورش از جوذابیت بیشوتری برخویردار

خیاهد بید .متقابالً مخاطب نیز به نسبت سعۀ وجیدی خید به میزانی وه بتیانود
زیبایی حاصل از اثر هنری را ادراک وند از ذذت بیشتری برخویردار اسوت و بوه
تبآ ،پیا برای او جذاب خیاهد بید .در این میا  ،نیع مدینه  -اعم از فاضوله یوا
غیرفاضله  -یکی از علل مهم زمینهساز در چ ین ی و نویع خلوا اثور هنوری و
ادراک

است.

واژگان کلیدی :جذابیت ،پیا رسانی هنری و دینی ،زیبوایی ،مدینوۀ فاضوله و
غیرفاضله ،مراتب نفس انسانی.
مقدمه

مسئلۀ جذابیت در هر فرایند ارتباطی محیریترین مسئله بورای هور فرسوتندۀ
پیا است ،چراوه ادراک پیا و جذب مخاطب نقطۀ غازین در هر فرایند ارتباطی
و تعیینونندۀ میزا استمرار

است .ضمن نکه در سیی ارتبواط نیوز گیرنودۀ

پیا همیاره به دنبال پیامی جوذاب و ذوذتبخو

اسوت .امور موذویر بوهخویبی

ضرورت تبیین چیستی و ماهیت جذابیت بوهمثابوه میضویع را بورای وصویل بوه
اذ یی ارتباطی میفا و اثرگذار کار میوند.
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هر دینی بهمنظیر برقراری ارتباط بوا انسوا هوا و انتقوال پیوا خوید ،از نظوا
ارتباطی مبتنی بر مبانی خیی

بهره میبرد ،مبانی خاصی وه بر اساس

تیذید و

مبادذۀ معنا رخ میدهود( .فیاض )883 :6831 ،در ن واهی عوا از منظور حکموت
اسالمی ،هنر و بهمثابه یکی از ییهای اثرگذار در انتقال پیا دین و تجلی امر زیبا
و خلا یئی جمیل است وه قادر است از ره ذر ادراک محسویسِ اثور هنوری،
مخاطب خیی

را به ادراوی متعاذی از زیباییهای معقیل نایول ونود 1.ایون ن واه

متعاذی به هنر در مقایسه با رویکردهای رایج هنری در عصور مدرنیتوه بوهخویبی
تمایز ماهیت جذابیت و ،به تبآ ،اذ یی

را

کار میوند ،چراووه غاذوب ثوار

هنری مدر  -مبتنی بر مبانی اندیشهای مدرنیته و غلبۀ ن اه سکیتر بوه جهوا و
اومانیستی به انسا  -دغدغه و تعهدی به تجلی زیباییهای حقیقی و معقویل در
ثار خید ندارند ،بلکه با محیر قرار داد سیبژوتیییتۀ هنرمند ،مسئیذیتی بوی

از

ارضای هیاهای نفسانی و پرداختن به زیباییهای محسیس بورای خوید تعریو
نمیونند .تغییر ن اه مذویر به هنر ،تیجه به مسئلۀ ورود پدیدارهای هنری مودر
به وشیرهای مسلما و اقبال روزافزو به نهوا ،در ونوار تأمول در تفواوتهوا و
تناقضهای مبانی اندیشهای اسال و مدرنیته ،ضرورت بازاندیشی در مبانی متعاذی
اسال را با هدف بهرهگیری مطلیب از هنرهای مدر بی
در این راستا ،پژوه

حاضر با گزین

از پی

کار میوند.

مبنای حکمت اسالمی - ،خاصه حکمت

صدرایی  -و به مدد روش تحلیلی  -تیصیفی در پی بازسازی مبانی هنر دینی در
قاذب عناصر جذابیت و روابط نهاسوت ،اموری ووه در گوا نهوایی وکارونندۀ
اذ یی جذابیت در پیا رسانی دینی از طریا بیا هنری خیاهد بید.
 .1برای نمونه ،ر.ک .جوادی آملی.15 – 38 :1831 ،
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برای نیل به امر مذویر ،در گا نخست ،در پیِ پاسخ به این سؤال هستیم ووه
در عاذم حکمت اسالمی جذابیت به چه معناست و در گا دو  ،از ره ذر یوافتن
پاسخ سؤال اول ،تالش می ید جوذب و انجوذاب در فراینود ارتبواطی خلوا و
ادراک اثر هنری در عاذم حکمت هنر اسالمی تبیین گردد.
نکتۀ مهم نکه پرداختن به اذ یی جذابیت در این مقاذه بهمثابه میضیع و و نه
مسئله و مقدمه برای بحث از چاذ های پی

رو در باب جذابیت است ،چراووه

حل هر مسئله در گا نخست نیازمند تبیین صحیح میضیع است .در باب مسوئلۀ
جذابیت هنری و رسانهای نیز با تیجه به خالء میجید در حیزۀ مبانی ،این مقاذوه
را باید «پژوهشی مقدماتی» برای نیل به حل مسئلۀ جذابیت دانست.
مفهومشناسی
 .1الگو

«اذ ی» بردا تی انتزاعی از دنیای واقعیّات و مجمیعهای از عناصری است ووه
در یک چهارچیب مشخص با یکدی ر در تعاملاند( .قلیپور  )81 :6831این نظا
وه از مبنا تا بنا از نظمی منطقی برخیردار اسوت دارای ررفیتوی ویوژه در حویزۀ
تدوین ،تبیین و تجییز است.
بدینسا « ،اذ ی» بازسازی و خالصهای از واقعیت اسوت ووه بوا دربردا وتن
ویژگیهای اصلی

 ،ناخت ما از واقعیّتِ میرد نظر را تسهیل میونود( .هماض::

 )81بر این اساس ،برای رسید به اذ ویی مطلویب ،در گوا نخسوت ،بوه تبیوین
ماهیت جذابیت مبتنی بور حکموت اسوالمی خویاهیم پرداخوت و مبوانی اذ ویی
جذابیت را رو ن خیاهیم ورد و در گا بعد ،تاثیر مبانی مذویر در تیۀ عناصر و
روابط نها را میرد بررسی قرار میدهیم.
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 .2پیامرسانی هنری ـ دینی
1

پیا رسانی هنری و دینی یعنی پیا رسانیای وه مبتنی بر مبانی دینی میبا د و
در بستر

کل میگیرد و قصدِ رساند پیا دین از طریا بیا هنری را دارد.

هنر یکی از تجلیات زیبایی است وه به واسطۀ هید باطنیِ هنرمند و به مودد
قیۀ خیالِ وی در قاذب امر محسیس وه هما اثر هنری است متجلی می ید.
غایت هنر اسالمی بیا امر معقیل به واسطۀ خیال در قاذب امر محسیس است
(جوادیآملی  ،)61-3 :6833به گینهای وه مخاطب را از دنیای میجید وَنوده و بوه
دنیای مطلیب ببرد (صفضییحضئری  .)611 :6831در این فرایند ،سیر انفسی و بسوتر
فرهن ی جامعهای وه هنرمند و مخاطبْ متعلا به

هستند و اعم از مدینۀ فاضله

یا غیرفاضله و از عیامل اساسی در میزا تعاذی ،مفاهمه و انتقال معنا است.
مدینۀ فاضله جامعه ای است وه به سبب اجتماع و اقبال افرادِ

بوه معوانی و

زیباییهای عقالنی ،از نظا معنایی عقالنی برخیردار اسوت .در نقطوۀ مقابول ،در
مدینۀ غیرفاضله با فاصله گرفتن از نظا عقالنی به نسبت اقبوال افوراد

جامعوه

وهم ،خیال و حس حکمفرمایی میونود( .پضرساضییض  )613 -611 :6831بور هموین
اساس ،چه بسا یک اثر هنری برای مخاطبا یک جامعوه زیبوا و جوذاب قلموداد
ید و در جامعهای دی ر باذعکس با د.
فرایند ارتباطیِ پیا رسانی هنری و دینی امل سه عنصور اصولیِ هنرمنود ،اثور
هنری و مخاطب است ماهیت جذابیت و تبیین فرایند جذب و انجذاب در پیا -
رسانی هنری بسته به تبیین صوحیح و دقیوا نقو  ،نسوبت و چ وین ی ارتبواط
عناصر مذویر است.
 .1در این مقاله ،منظور از دین به طور خاص دین مبین «اسالم» است
حکم و فلسفه اسالمی اس .

و تحلیت هتا مبننتی بتر
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 .3ماهیت جذابیت در آیینۀ حکمت اسالمی

در نظا معرفتی صدرایی ،عاذمْ مظهر و تجلی زیبایی و حسن اذهی است و هر
یک از میجیدات متجلیونندۀ مرتبهای از جمال اذهی است( .صاررادری یایرا،ی
 6161ج)11 :1

خداوندِ صمد  -افزو بر علم و حکمت مطلق
فیاض و وهّاب نیز است .ذذا ،عطای

بر خلاِ هر نچه بخیاهود -

بىدریغ و بىوموواست بیده ،به هر چیوز،

به قدر طلب ،پذیرندگى و صوفا بواطن

هسوتی ،وموال و زیبوایى مویبخشود.

(تضجیک و حسینی قلعهبهم  )613 :6836بدینسا  ،مرتبۀ زیبایی هور میجویدی بوه
بهرهمندی از وماذی است وه تیا

است.

در واقآ ،زیبایی بهعنیا امری وجیدی نه ماهیی (همض )611 ::به مثابه وصوفی
در میجیدات است وه درک

میجب ذذت برای درکوننده اسوت .ذوذتْ درک

مالئم است و مالئمت با ذات مُدرک به سونخیت و وموال

بوازمیگوردد .ذوذا،

حقیقتِ جمال هما ومال وجیدی است( .همض )631 ::به عبارت دی ر ،زیبایی بوه
معنای یئی محسیس یا نامحسیس است وه با دست اه ادراوی انسوا هماهنو
با د و قیای ادراوی از

ذذت ببرد .ذذا ،زیباییِ هر میجویدی بوه

دست اه و سازما درونیاش با هدفمندی او هماهن

اسوت ووه

با د .پس ،چیوزی ووه بوه

ومالِ هستی برمیگردد جمالِ حقیقی است( .جوادیآملی )11 :6831

در نسبت زیبایی با وجید انسانی باید گفت :رحمت بویوورا اذهوی و اسوماء
حسنایی وه راهر و باطن همۀ امیر و غاز و انجا همۀ ا ویاء را پور ووردهانود و
وجه اذهی وه همۀ ا یاء از نیر

بهره میگیرند ،مطلیب و محبیب همۀ انسوا -

هاست .همۀ افراد ،اعم از نانکه به این حقیقت اذعا نمیده و در طریوا او گوا
بردا تهاند و افرادی وه به راهر انکار ورده و در طریا باطول گوا نهوادهانود ،در
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همۀ احیال تشنۀ رسید بوه او هسوتند( .پضرساضییض  )611-613 :6833ذوذا ،زیبوایی
فینفسه دارای جاذبه است و دمی خیاسته یا ناخیاسته در پوی وصویل و ادراک
است .بر این اساس« ،جذابیت به معنای وصیل به زیبایی و ادراک

اسوت».

اما فهم جامآ مفهی جذابیت در گروِ تیجه به تما ابعاد نظا معرفتی صدرایی -
اعم از هستی ناسی ،انسا ناسی ،معرفت ناسی و زیبوایی ناسوی  -و ارتبواط
نها با یکدی ر است.
مفهی جذابیت ،مبتنی بر ن اه تشکیکی و مراتبی مکتب صودرایی بوه عواذم و
انسا و ادراک و زیبایی ،مفهویمی مشوکک و دارای مراتوب اسوت .عواذم دارای
ساحات سهگانۀ حس ،خیال و عقل است 1.به تبآ ،زیبایی دارای مراتب سوهگانوۀ
زیبایی حسی ،خیاذی و عقلی است 5.وجید انسانی منطبا بر ساحات سهگانۀ عاذم
دارای سه ساحت حسی ،خیاذی و معقیل و ،به تبوآ ،قوادر بوه سوه مرتبوۀ ادراک
حسی ،خیاذی و عقلی است .دمی تیانایی ادراک زیبایی حسی ،خیواذی و معقویل
و ،به تبآ ،امکا نیل و وصیل به ذذات حسی ،خیاذی و عقلوی را دارد .ذوذت ،در
واقآ ،نمید و اثری از میزا جذابیت زیبایی در نزد فرد است وه وابسته به ساختار
مراتبی نفس انسانی است.
و این همه جز بدین سبب نیست وه انسوا صودرایی انسوانی بوا وجویدی
مشکک است وه به سبب ترویب اتحادی با نفس (محمرپور دهکردی  )33 :6836و
در قاذب حروت جیهری تیانایی تبدل از نفس نباتی به حییانی و انسانی را دارد.
این تبدل و صیرورت به گینۀ ذبس فیق ذبس است( .جوادیآملی ادف)811 :6831
 .1ر.ک .به مباحث مرتبط با هسنیشناسی صدرایی در کنتا بدایۀالحکمه از ستیدمحمدحستین
طباطبایی یا کنا نظام معرف شناسی صدرایی از عبدالحسین خسروپناه و پناهیآزاد.
 .5ر.ک .به مباحث مرتبط با زیباییشناسی صدرایی مقالتۀ زیبتایی از منظتر حکمت منعالیته از
محمدمهدی گرجیان در فلسفه نظر و عم (مجموعه مقاالت).
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ذذا ،با افاضۀ هر صیرت صیر قبلی حفظ موی وید .ایون امور نقشوی حیواتی در
ادراک زیبایی و جذابیت برای نفیس مختل

انسانی دارد .بر اساس امور موذویر،

وجید دمی در هر ذحظه وجویدی واجود سواحات مختلو

تنبواتی ،حیویانی و

انسانی) است وه فعال بید یا د هر ساحت وجیدی بسته به سیر انفسی فورد
و بستر فرهن ی جامعه بهمثابه علت مُعِدّه دارد.
در مرتبۀ نفس نباتی ،نفس دارای قیای تحریکی غاذیه ،میذده و منمیوه اسوت.
(صررادری ییرا،ی  6161ج« )31 -13 :3انسانی وه حیات نباتی دارد ،مانند نهوال،
هدف و همّتی جز تغذیه و نمیّ خیب بدنی و نی پی وید نودارد .چنوین فوردی
گرچه دارای ادراک غذا ،فربهی و  ...هست وذی از هرگینه گرای های اجتماعی،
مقا و جاه و  ...بیبهره است ،چه رسد به علی و معارف( ».جوادی آملای 6833

ج )131 :3در واقآ ،چنین فردی وجیدی انسانی است ووه مرتبوۀ نفوس نبواتیاش
تحت مدیریت نفوس حیویانی فعوال اسوت و تنهوا قوادر بوه ادراک زیبواییهوای
محسیس و ،به تبآ ،ذذات نا ی از

مانند خیرد ،

امید  ،نکاح و امویری از

این دست است.
در مرتبۀ نفس حییانی ،قیای ادراوی پنجگانۀ حویاس رواهری و نیوز حویاس
باطنی اعم از حس مشترک ،خیال ،متصرفه ،واهمه ،حافظوه (صاررادری یایرا،ی
 )631-631 :6813و قیای تحریکی هییه و غضوبیه (حس ،اده آملای -661 :6811

 )661و حب و بغض به کل «عاطفه» قابل طرح میبا ند.
محبت بهمثابه نیعی وش

وجیدی ،همانند حقیقت وجید ،در مراتب مختل

انسانی متفاوت و دارای دت و ضع

است( .جوادی آملی  )116 :6831در واقآ،

در حاذی وه «انسانی وه تنها در فکر پی وید و نی وید اسوت ،نوامی باذفعول و
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حییا ِ باذقیّه است ،اگر عاطفه نیز دا وته با ود ،حیویا ِ باذفعول و انسوا ِ بواذقیه
می ید( ».جوادیآملای  )611 :6833و چنانچوه در مرتبوۀ حییانیوت بواقی بمانود،
محبت

تنها در حد هیت و با نا «عاطفه» رهیر خیاهود یافوت .چنوین فوردی

محبیبهای

«واذب» (پضرسضییض  )681 :6833و عشواهوای

زودگوذر و مقطعوی

(امضمیجمعه  )661-613 :6833و از نیع عشا اصوغر حیویانی 1اسوت .وصویل بوه
محبیبها سبب نفرت

می یند و به بیقوراریاش مویافزاینود و او سورگردا و

حیرا سبب این امر را نمیداند( .پضرسضییض )681 :6833

در واقآ ،چنانچه مرتبۀ نفس حییانی در وجید فردی فعال با د ،قیای ادراوی
و تحریکی او را به سیی جاذبههای محسیس ،وهمی و خیاذی با مودیریت نفوس
حییانی سیق میدهد .غلبۀ نفس حییانی در وجید انسا و فعال ود

سوبب

می ید وه عقل نیز تحت سیطرۀ نفس حییانی و بوه اسوتخدا گرفتوه وید .بوه
میزانی وه نفس حییانی بر عقل و نفس انسانی غلبه دا وته با ود ،فورد از ادراک
زیباییهای معقیل محرو مانده و به سمت زیباییهای محسیس وشیده خیاهود
د .رهیر رذایل اخالقی و حب و بغضهای نا ی از
مرتبه از نفس انسانی است .دت و ضع

به سبب فعال بید این

این راذایل بسته به سیر انفسی فرد و

بستر فرهن ی جامعه است .چه بسا وه اقبال مرد یوک جامعوه بوه نظوا معنوایی
مبتنی بر صیر محسیس و وهمی و خیاذی و اصاذت داد به نها و ،به دی ر بیا ،
غلبۀ مدینۀ غیرفاضله بهعنیا علت مُعدّه و زمینهساز سبب استغراق روزافزو فرد
در ذذایذ حییانی می ید و او را دچار نیعی خیدفرامی ی میوند.
 .1مالصدرا به انواع سهگانۀ عشق اکبر ،عشق اوسط و عشق اصترر بتا دو مرتبتۀ عشتق اصترر
انسانی و حیوانی معنقد اس  .بترای اطالعتات بیشتنر ر.ک .صتدرالدین شتیرازی ،1311 ،ج:7
.138
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چنانچه حروت فرد به سمت اضالل مستمر با د به غلبۀ توا نفوس حیویانی
میانجامد و چنین وسانی هما ها هستند وه قر دربارۀ نها میفرمایود« :أُوذئِوک
وَاذْأَنْعا ِ بلْ هُمْ أَضَلُّ» (اعراف.)613 :
چنین انسانی از هر بهیمهای بهیمهتر و از هر حییا درندهای درندهتور اسوت،
زیرا سرمایۀ درندگی حییانات صِرْف حس ،خیال و وهوم اسوت ،اموا انسوا  ،بوه
واسطۀ دا تن عقل ،عقل خید را در خدمت بهیمه د قرار میدهد (جوادیآملی

 6833ج )611 :1و یطنت فصل اخیر و فصلاذفصیل او موی وید تهموا  ،ج:22
 )222بدینسا  ،دمی دست به وارهایی میزند وه ووار یوک گور
نیست ،بلکه وار انسانی است وه گر

و ده گور

و درنده ده است( .جاوادیآملای 6833

ج)181 :3

بر اساس منطا قر نی ،چنین افرادی هما اهل باطلاند وه زیباییهای معقویل
و پیا های مبتنی بر حا نه تنها برایشا جذبهای ندارد ،بلکوه بوه ذحواع معرفتوی
سبب اضالل بیشتر نا است« :و ت یزیدُ اذظَّواذِمینَ ِِتَّ خَسوارا» (اسارا )31 ::و از
منظر زیبایی ناختی مشمئزوننده است« :و ِِذا ذُوِورَ اذلَّوهُ وحْودهُ ا ْومأَزتْ قُلُویبُ
اذَّذینَ ت یُؤْمِنُی َ بِالْآخِرَةِ» (،مر.)11 :
از منظر حکمت صدرایی ،انسا به واسطۀ نکه نویع متیسوط اسوت قابلیوت
ساختن و محقا ورد خیی

به ا کال مختلو

سبب تکامل یا انحطاط وجیدی خیی

را دارد .ذوذا ،انسوا مویتیانود

گردد .در واقآ ،ماهیت انسا در حا ویۀ

وجیدش ساخته می ید و او با حروت جیهری مویتیانود یوک ماهیوت را رهوا
ورده ،ماهیت جدیدی ب یورد( .خوریایری  )611 :6831از ایون رو ،قویای نفوس
حییانی میتیانند ذیل مدیریت عقل و نفس انسانی در مده ،به مدد تکامل مراتب

سال هشتم ،بهار  ،5931شماره مسلسل 72

122

عقل نظری و عقل عملی ،فرد را قابل ادراک زیباییهای معقیل ونند .به میزانی وه
فرد بتیاند از غلبۀ ،نفس حییانی برهد و به مدیریت و تدبر عقول در یود ،امکوا
ادراک زیبایی و ذذات در مراتب متعاذیتر برای

فراهم می ید.

حبوبغضها در این مرحله در چهرۀ تیذی و تبوری رخ موینمایود( .جاوادی

آملی ب )831 -831 :6831و محبیبها در این مرتبه محبیبهای صوادقانود ووه
وصیل به نها برای انسا همراه با قرار و نشاط اسوت( .پضرساضییض  )681 :6833در
بدایت سلیک ،با مدیریت نفس انسانی ،محبویبهوای مجوازی وریفوۀ رهنموی
ساختن فرد به سیی ادراک زیباییهای حقیقی و وصیل به محبیب صوادق را بوه
عهده میگیرند( .همض )681 6833 ::و این معادل با مرتبۀ عشا اوسط است ،بدین
معنا وه ن اه انسا در این مرتبه ن اهینشانه ناختی است وه جمیآ مظاهر اذهوی
و ممکنات برای

نشانه و مجوازی (ر.ک .اماضمی جمعاه  ،)611-611 :6833واجود

جذابیت و رهنمی وننده به سویی ادراک زیبواییهوای معقویل بوه نسوبت سوعۀ
وجیدی اوست.
مرحلۀ تا ِ غلبۀ نفس انسانی مرحلۀ عشا اوبر است وه مختص اوذیوای اذهوی
است زیباییها در این مرتبه فاقد صیرت و از سنخ معنا است (ر.ک .همض ):ذوذا،
محقا می ید.

جذب و جاذبه در مرتبۀ أتمّ خیی
نتیجه نکه نفیس انسانی در طی

میا نفس نباتی و انسانی و با تما مراتبوی

وه برای هر یک از این نفیس قابل فرض است و ذور د و قرار دارند ،طیفی وه
مبتنی بر ادبیات قر نی میتیا

را طی

اهل حا و اهل باطل نامیود .جوذابیت

در هر مرتبه خاصِّ هما مرتبه است و مبتنی بر اینکه ودا مرتبوۀ نفوس انسوانی
فعال با د ،زیباییهای خاص هما مرتبه برای فورد دارای جاذبوه خیاهود بوید.
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نفیس انسانی به میزا قربشا به حا و ،به دی ر بیا  ،به میزا غلبۀ نفس انسانی
پیا های مبتنی بر زیباییهای معقیل برایشا جذاب خیاهد بید ،و به میزانوی ووه
در طی

میا حا و باطل به باطل نزدیک یند ،از جاذبۀ پیا های حقانی واسوته

می ید و ،در مرتبۀ نهایی ،به ا مئزاز وشیده می ید.
جدول  .1نسبت مراتب نفوس و جذابیت
مراتببب بۀببب

زیبایی بالب

نوع مدینه

ادراک لذت

مرتب جذابیت

نفس
نفس نباتی

زیبتتتتتتتتایی مدینتتتتتتتتتتۀ لذات محسوس
محسوس

غیرفاضله

جتتذابی هتتای

(لتتذت حیتتات و محسوس
رشد)

نفس حیوانی

زیبتتتتتتتتایی مدینتتتتتتتتتتۀ لتتتذات ناشتتتی از جتتذابی هتتای
محستتتتتوس ،غیرفاضله

حواس ظتاهری و محستتتتتتوس،

وهمتتتتتتی و

حتتتواس بتتتاطنی ،وهمی و خیالی

خیالی

خاصتتتته لتتتتذات
خیالی و وهمی

نفس انسانی

زیبایی معقول

مدینۀ فاضله

لتتتذات ناشتتتی از جذابی

معقول

ادراک زیباییهتای
معقول
فرایند جذب و انجذاب در پیامرسانی هنری ـ دینی

در فرایند خلا و ادراک اثر هنری ،بهمثابه پیا رسانی هنری و دینی ،سه عنصور
محیری هنرمند – بهمثابه خاذا امر جذاب  ،-اثر هنری – بهمثابه امر جوذاب  -و
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مخاطب – بهعنیا مدرِک امور جوذاب – ارائوه ودنی اسوت .در اداموه ،نحویۀ
عملکرد سه عنصر مذویر میرد بررسی قرار میگیرد.
عنصر اول :هنرمند

خداوند نفس انسا را از سنخ ملکیت و به گینهای خلا ورده وه قودرت بور
ابداع و خلا صیر دارد ،اعم از اینکه صیرتها عقلی و عاری از مواده با وند یوا
قائم به ماده( .ر.ک .صررادری ییرا،ی  6161ج )111-111 :6در این میا  ،انسا به
واسطۀ برخیرداری از اسماء «خاذا»« ،بواریء» و «مصویر» قوادر بوه فریننودگی،
ترویبگری و کلدهی است و از این اسماء اسوت ووه هنور و فورین

هنوری

نشئت میگیرد( .ر.ک .آیتادلهی )81-88 :6831

فرایند خلا اثر هنری :جذبه و مکا فه غازگر فراینود خلوا یوک اثور هنوری
است .این جذبه عاملی جهت اذها رحمانی یا یطانی بر نفس هنرمند و موادگی
برای ابداع است( .ر.ک .مردپور  )16-83 :6831هنرمند در مقا حکموت انسوی
اهل مکا فه و مشاهده است( .همض )11 ::و حقیقت بهمثابه نیعی معرفت در عوین
حضیر و هید برای هنرمند مکشیف میگردد .در این میا  ،قلوب هنرمنود بایود
بهمثابه رازدار خزاین غیب ،یینهدار و جلیهگاه حسن و بهاء حضرت حوا با ود.
(آوینی )61 :6811

مشاهدات و مکا فات هنرمند در بدایت سلیک در خیال متصل واقآ می ید
و ،بهتدریج ،به عاذم خیالِ منفصل منتقل میگردد( .مردپور  )11 :6831به عبوارت
دی ر ،انسا از

رو وه وجید سیّاذى دارد ،در مورز مشوترک عواذم معقویل و

محسیس ایستاده است :از سییى با عاذم ملکیت مرتبط است و از سییى نیوز در
عاذم هادت میزید .او برخى از حقایا را از مراتب عاذیه عاذم دریافت مویدارد
دمی برخى را با استفاده از حیاس خید از عاذم هادت درک و دریافت میونود.
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بنابراین ،صیرتهایى وه در خیال هنرمند نق
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میبندند از دو جهت یافتهها او

هستند :صیرتهایى وه به نحی اذها از مباد عاذیه عاذم بر نفس او افاضه دهاند
و صیرتهایى وه او از طریا مشاهده و ادراک حسی در ذهن خید ایجاد نمویده
است( .ایصضریض )181 :6831 :حقایا و صیر ولی ادراک ده به وسیلۀ هنرمنود بوه
صیرت صیر جزئیه در عاذم خیال تحقا و تمثل پیدا میونند و ایون امور مقدموه
برای رهیر نها در عاذم جزئی محسیسات و در قاذوب اثور هنوری اسوت( .ر.ک.
اعوایی )616-611 6811 - 11

در مرتبۀ خیال متصل ،خیال به دو صیرت ممدوح و مذمی حاصل موی وید.
چ ین ی حصیل خیال ممدوح و مذمی به نیع و مرتبۀ سولیوی هنرمنود و نویع
مدینه بهمثابه علت معده وابسته است ،بدینمعنا وه وقتی هنرمند امری را در خیالِ
متصل خید مشاهده میوند ،به سبب  ،گاه به حا میرسد و گاه خطا مویونود.
در واقآ ،امر میرد مشاهده یا امری حقیقی است یا امری باطل .خیوال محموید از
مبدأ رحما و ملک ،و خیال مذمی از مبودأ نفوس و ویطا اسوت .ذوذا ،خیوال
ممدوح بستر رهیر هنر دینی و خیال مذمی بستر کلگیری هنر دنیویی اسوت.
(مردپور  )11-11 :6831در این میا  ،مدینۀ فاضله زمینهساز فعال ورد مرتبۀ نفس
انسانی و ،به تبآ ،مکا فه و اذهامات ربانی است و مد غیرفاضله زمینهساز فعوال
ورد نفس حییانی یا نباتی و ،به تبآ ،اذهامات یطانی است.
اگر بخیاهیم چ ین ی حصیل صیرت خیاذی و خلا اثور هنوری را بوه طویر
خاص در ادبیات صدرایی بررسی ونیم ،باید میضویع را ذیول بحوث «صوناعت»
دنبال ورد.
صناعت از دیدگاه مالصدرا عبارت است از «وجید صیرت مصنیع در نفوس
به صیرت ملکه راسخى وه بدو هیچ زحمتوى ،صویرتى خوارجى از

صوادر
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می ید( ».صررادری ییرا،ی  6831ج[611 :1به یقل ا :،ایصضریض ،)]111 :6831 :هور
چند صناعت در بعضی واربردها خید به «فعلِ صادر از نفس به واسطۀ وجوید
ملکۀ راسخ» نیز گفته می ید (صررادری یایرا،ی  6831ج[ 111 :1باه یقال ا،

ایصضریض )]111 :6831 :از ره ذر این معنا میتیا گفوت :صوانآ تهنرمنود) بورا
ایجاد مصنیع تاثر هنر ) نیازمند استفاده از میاد ،ابوزار و بُوروز داد حروواتى از
خید است( .صررادری یایرا،ی  6161ج[ 61 :8باه یقال ا ،ایصاضریض)111 :6831 :

بنابراین ،هنرمند نخست میاندیشد و صیرت اثر هنر را بدو

نکه نیازمنود بوه

میاد ،ابزار و میضیعات زمانى و مکانى با د تخیّل میوند و صویرت خیواذىِ
اثر را بدو حروت و احساس خست ى خلوا مویونود .سوسس ،صویرت خیواذى
مذویر را در هییت و با زما و مکانى خاص و با حروات خاص خید بر میضیع
جسمانى پیاده میوند( .صررادری یایرا،ی  6836ج[ 186 :1باه یقال ا ،ایصاضریض:

 )]188 :6831این صیرت خیاذى هما صیرتى است وه پوس از مودتى بوهعنویا
ملکۀ

هنر در نفس هنرمند نقو

بسوته و منشوأ صویرت خوارجى مویگوردد.

(ایصضریض)188 :6831 :

براساس نچه بیا

د ،میتیا فرایند خلا اثر هنوری را در دو مرحلوۀ ولوی

متصیر د:
مرحلۀ اول فرایند ذهنی و خیاذی نفس است .این مرحله خید وامل مراتبوی
است ،از جمله حضیر در ساحت خیال متصل و ادراک زیبواییهوای حسوی ووه
زمینهساز صعید هنرمند به خیال منفصل و سسس عواذم حقوایا عقالنوی و ادراک
زیباییهای عقالنی است .این مرحله تحت سیطرۀ عقل نظری است.
مرحلۀ دو فعل هنری است وه هنرمند در این مرحلوه ،تحوت توأثیر مرحلوۀ
اول ،اقدا به محسیس ورد اذهامات معقیل خویی

بوه واسوطۀ صویرتهوای
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خیاذی در قاذب محسیس تاثر هنوری) مویونود ،ووه ایون مرحلوه را مویتویا از
واروردهای عقل عملی دانست.
نتیجه نکه به میزانی وه هنرمند بتیاند از مرتبۀ غلبۀ نفس نباتی و حیویانی بوه
مرحلۀ غلبۀ نفس انسانی نزدیک ید ،قادر به نیل به مرتبۀ خیال ممدوح متصول،
خیال منفصل و قرار گرفتن در جاذبۀ ادراک زیباییهای معقیل خیاهد بید .میزا
جاذبۀ اثر هنری بسته به میزا تیان ری و قیت عقل عملوی هنرمنود در بیوان ری
زیبایی معقیل ادراک ده در قاذب امر محسیس هنری خیاهد بید.
جدول  .2نسبت مراتب نفوس هنرمند و جذابیت اثر هنری
مرتب نفس فعال

نوع مدینه

منشأ هنر

نوع جذابیت اثر هنری

نفس نباتی

مدینۀ

منشأهنرهای طبیع گرا

اثر هنری واجد جذابی

غیرفاضله

(فرمالیسنیوناتورالیسنی)

هتتتتای محستتتتوس و

مدینه

منشاء آثاری با گرایش -اثتتتتر هنتتتتری واجتتتتد

غیراصی
نفس حیوانی

غیرفاضله

هایی از غرایز حیوانی
(خشون ،
وحش

نفس انسانی

مدینه فاضله

جتتذابینهای محستتوس و

سکس ،غیر اصی

و)...

منشتتتاء انتتتواع هنرهتتتای اثتتتتر هنتتتتری واجتتتتد
عقالنتتی و روحتتانی بتته جتتتذابینهای عقالنتتتی و
نستتتب

ستتتعه وجتتتودی اصی

هنرمند
عنصر دوم :اثر هنری

نیع ن اه هستی ناختی ،انسا ناختی و معرفت ناختیِ هنرمند تعیوینوننودۀ
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نیع رویکرد زیبا ناختی خاص و ،به تبآ ،کلگیری ثاری هنری با ویژگیهوای
مشخص خیاهد بید .در واقآ ،ثار هنری اسالمی  -هر چند در قاذبهای متفاوت
 ذزوماً از یک سری ویژگیهای واحد ،در مراتب متفواوت ،برخویردار خیاهنودبید .در این بخ

تالش می ید وه اجماذی از این مؤذفهها بوهمثابوه مؤذفوههوای

جذابیت اثر هنر اسالمی بیا

ید.

 .1نگرش آیهای ـ تسبیحی :در هنر اسالمی ،زیبایی یک امر روحانی است وه به
واسطۀ وار هنری هنرمند با بیا تمثیلی او در اثرش به منصۀ رهیر میرسد( .ر.ک.

اقبضدی  )16-11 :6831در واقآ ،زیبایی یک اثر هنری خید نمایی و نمویدی اسوت
وه

یء بر خید یا غیرخید دارد( .پرویزی  )66-61 :6833از منظر حکمت هنر

اسالمی ،اثر هنری یه و تجلیای از جمال مطلا اذهی و یاد ور یه بید هستی و،
به تبآ ،سبب تسبیحگییی اوست.
ن رش یهای و ن رش تسبیحی – بهمثابه دو روی یک سکه و دو ییۀ ن واه
به هستی ،زمینهساز ایجاد فضای تجسمی قدسی و قربپرور برای هنرمند اسوت.
یات قر تجلی متقنی از دعیت مخاطبان
«فَانْظُرْ ِِذى ثارِ رحْمتِ اذلَّهِ وَیْ

به ن رش یهای بوه پدیودههاسوت:

یُحْیِ اذْأَرْض بعْد میْتِها» (روم .)11 :در یواتی از

این دست ،ن اه به یک پدیده بهمثابه یک نشانه و ستانهای برای روع سوفر بوه
عما معانی است .در واقآ ،یهن ری با گذر از هستی ناسی و چیستی ناسی توا
معنا ناسی تداو مییابد و به مقصد پدیدهها دست مییابد تا پیا نها را دریابود.
بدینسا  ،هنر اسالمی مکا فهای تصییری با هدف بیا حقیقوت مواورای واقوآ
است .طبیعت و هرگینه واقعیتی بهعنیا رویهای از واقعیوتهوا وجوید و اعتبوار
دارد و بهمثابه ستانۀ حروت و نه محملی برای غرق د و هنرمند است .در این
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مسیر ،فر یهن رانه نچنا

کلی است وه در

سعی می ید واقعیت وجیدی

و تصییریِ کل و خیاه تصییر خیاذی و تمثیلی با د و خویاه تصوییر واقعوی و
طبیعتگرایانه و با معنای ماورایی و حقیقی

تطبیا ید .در واقآ ،ن رش یهای

تالش در تطابا تصییری پدیدهها با معنای ماورایی خیی

در رابطه بوا خداونود

است .اگر ن رش یهای متدذیژیِ دید تلقی ید ،ن رش تسبیحی محصیل ایون
متدذیژی و مبتنی بر دعیتی قر نی است ْ ِِ« :مِنْ َیْءٍ ِِتَّ یُسبِّحُ بِحمْدِهِ و ذکِونْ ت
تَفْقَهُی َ تَسْبیحهُم» (اسرا .)11 ::این نیع ن رش ،نمای

تصییری تموامی زنودگی،

باور و سلیک پدیدهها در فرایند نظمی وائناتی و در ارتباط با خاذا ی انوه اسوت.
خامیشترین پدیدهها تا پرخروشترین نها وجیدی سر ار از زنودگی دارنود و
حروتی ماورای حروت عینی ا  ،وه برای ادراک

باید چشم و گیش قلوب را

گشید( .ر.ک .رهنورد )11-11 :6831

ذذا ،هنر اسالمی غفلتزُداست و تیجه به مرووز عواذم را ووه ذات پروردگوار
است در انسا ها احیا میوند( .موسوی  )11 :6831نتیجوه نکوه وکلگیوری اثور
هنریِ مبتنی بر ن رش یهای و تسبیحی و رهیر و بروز این رویکرد در اثر هنری
از اخص های بنیادین هنر اسالمی است هنر اسوالمی بوه میزانوی ووه قابلیوت
بیان ری اخص های مذویر را دا ته با د از جذابیت بیشتری برخیردار خیاهد
بید.
 .2متعالی بودن صورت و محتوا :تابعیت از سنت از جمله نتایج محیریت ن رش
یهای و تسبیحی در هنر اسالمی است وه ذزو متعاذی بید صیرت و فور را در
ثار هنری کار میوند.
سنت در اینجا به معنای قر نی ولمه و تابعیّت از قیانین ثابت و تیتغیور اذهوی
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است« :فَلَنْ تَجِد ذِسُنَّتِ اذلَّهِ تَبْدیالً و ذَنْ تَجِود ذِسُونَّتِ اذلَّوهِ تَحْوییالً» (فاضرر.)18 :
هرگینه نی وری و ابتکار در خلا اثر هنری در چهارچیب پایبندی به این قویانین
ثابت تأیید دنی و تحسینبران یز است .با این رویکرد ،جریا های غاذب هنوریِ
مدر وه ابداع و ابتکار با هر رو ی را تأیید میونند به سبب تجوددطلبی و زیور
پاگذا تن قیانین و نیامیس اذهی و ،به تبآ ،قیانین هنر و فرینندگی طرد می ید.
(ر.ک .اعوایی )31-36 :6811-11

براساس نچه بیا

د ،اثر هنری دینی عالوه بر برخیرداری از میضیع دینی

باید از صیرت و نحیۀ بیا دینی نیز برخیردار با د .مقایسۀ مایلهای حضرت
مسیح

یا حضرت مریم در دورا قرو وسطا و رنسوانس دو نحویۀ متفواوت

بیا در میرد میضیع دینی واحد را بهخیبی

کار میوند :وه یکی تداعیوننودۀ

هنر دینی و دی ری مبتنی بر تفکر اومانیستی و اصاذت داد به بشور (ر.ک .اعوایی

 )13-13 :6811-11و تننمایی است.
در واقآ ،در فرایند خلا اثر هنریِ مبتنی بر حکموت اسوالمی نوه تنهوا محتویا
متعاذى است بلکه فر و صیرت نیز متعاذىاند ،زیرا – چنا وه پی

از این بیوا

د ،حقایقى وه وجید هنرمند با نها متحد وده اسوت ،بوا نوزول او در مراتوب
وجید ،نخست ،در مرتبۀ خیال ،صیرتى بدو ماده مییابند و هن امىووه هنرمنود
به عاذم حس پا مینهد ،با فرین

در عاذم خارج

را با ماده همراه میونود.

به این ترتیب ،فر و محتیا یوک حقیقوتانود ووه اوذوى تمثلوى از دوموى اسوت.
(ایصضریض)183-183 :6831 :

در این راستا ،هید وینی معتقد است :هنور انقوالب اسوالمی در میاجهوه بوا
قاذبهای نیرهیر هنری مدر  ،در بدایت امر ،قاذب و مادۀ هنر غربی را میگیورد
اما بدا روح و صیرتی تازه خیاهد بخشید و ،در نهایت ،از ذحاع مواده و قاذوب
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وار نیز از هنر غربی تمایز خیاهد یافت و در مراحل بعدی سعی خیاهند ورد وه
در مادۀ هنر و قاذبهای

نیز تغییراتی متناسب با روح و عهود خواص خویی

ایجاد ونند( .آوینی  )611 :6811وقتی یک هنرمنود واسوطهای را میوا خویدش و
حقیقت عاذم ایجاد نمیوند ،اگر بتیاند از پیچیدگیهای بیوانی و میانوآ تکنیکوی
عبیر وند ،قطعاً به زبانی جدید دست مییابد وه میتیاند به واسوطۀ

مضوامین

میرد عالقهاش را بیا وند .چنین هنرمندی – بهمثابه هنرمند حقیقی  -از مرحلوۀ
ولنجار رفتن با تکنیک عبیر میوند و دی ر فر و محتیا در وجیدش جدا از هوم
نیستند و در مرحلۀ ابداعِ اثر نیز فر و محتیا را جدا درنظرنمیگیورد بلکوه هموۀ
نچه را وه دارد یکجا عرضه میوند و تکنیک برای

هما محتیا و محتیا برای

هما تکنیک است( .معز،یییض  )13 :6831بودینترتیوب ،بوه میزانوی ووه هنرمنود
مسلما بتیاند به تکنیک متناسب با پیا دینی میرد نظر خیی

دسوت یابود ،اثور

هنری از جذابیت بیشتری برخیردار خیاهد بید.
 .3واقعیت بستر وصول به حقیقت :از منظر بسیاری از اندیشومندا ِ معتقود بوه
حکمت هنر اسالمی ،به سبب محیریت ن رش یهای و تسوبیحی و ذوزو تجلوی
امر متعال در ثار هنری ،بیا سمبلیک از ذاتیات هنر اسالمی است.
برای مثال ،بیوهارت با تأوید بر بیا نمادین در هنر اسالمی

را جزو ذات و

طبیعت این نیع هنر میداند .وی معتقد است :به دذیل همین گرای

رموزی ،هنور

مقدس نمیتیاند طبیعتگرا با د :بلکه باید طبیعت اذهی ا یاء را بدا صیرت وه
هستند برمال وند و این جز از طریا رمز و سمبل امکا ناپذیر است.
ویماراسیامی نیز ،ضمن دفاع از بیوا رمزگینوه و نمادپردازانوه هنور قدسوی،
مشروعیت هنر قدسی را در بیا نمادین میداند و معتقد است :در مقایسۀ دو نیع
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بیا از هنر متعاذی (فیگوراتیو 6و تجریری) حضیر بیواسطه در هنر دینی بهمراتوب
معتبرتر از هنر فی یراتیی است( .رهنورد  ،)63-63 :6831چراوه هنرمند مسلما به
دذیل پایبندی به مبانی عرفانی و اعتقادی و نه ممنیعیت رعی و ،هیچ گاه عالقوه
ندارد تا عاذم ماده را به تصییر بکشد بلکه او میوی د تا تیههای درونی عواذم و
عیاذم فراماده را به تصییر بکشد .ذذا ،ثار هنر اسالمی سر ار از معوانی بواطنی و
ژرف است ،چراوه مأمیریت هنرمند مسلما تصییرگری هموین جنبوۀ بواطنی و
ژرف است .هرگاه پدیدهای دارای ژرفا و عما با د ،بهیقین رمز و راز هم در
وجید دارد هنرمند برای بیا این رمزورازها از نماد استفاده میوند .ازاینرو ،هنر
دینی سر ار از عناصر نمادین است .استفاده از نق هایی چی

مسوه ،خطویط

ویفی و یا تأمل در نمادهای بهواربرده ده در ادبیات عرفانی اعرا بیان ر ایون
امر است( .ر.ک .موسوی )83-81 :6831

از منظر این اندیشمندا  ،اسوتفاده از بیوا تجریودی و نمواد در هنور اسوالمی
بهمثابه واربرد یک عالمت وضعی و قراردادی نیست ،بلکه مبتنی بر نظوا وجوید
است 5.سمبیذیسم در هنر دینی مظهری از یک حقیقت وجیدی است ووه در هور
مرتبۀ وجیدی و در هر عاذم ،مطابا با هما عاذم و مناسب با هما مرتبه ،تجلوی
دارد .بدینسا  ،اثر هنری بهمثابه نماد و رمزی از یک حقیقوت وجویدی متعواذی
(اعوایی  )36-13 6811-11و ترویبی

فت از رمزهای تصوییری اسوت ووه در

 Figurative .2به معنای تصویری و پیکرنما اس  .هنر فیگوراتیو مربوط به هنری است کته
اشیاء و جانداران ،مخصوصا انسان ،به طریقی در آن بازنمایی شده باشد .در هنر پیکرنما  -کت
یا بیش ،صریح یا غیرصریح  -اشاراتی به صورت طبیعی وجود دارد .تپاوباز)222 :2222 ،
 .5این امر برخالف معنای سمب در هنر مدرن اس  .یک اثر هنری به معنای جدید همان اس
که در واقع هس و مرتبۀ وجودی برتر و باالتری در آن منجلّی نمیشود  .سمبولیست موجتود
در آثار هنری مدرن غالباً سمبولیسمی کاذ و خیالی اس  ،نه یک سمبولیس وجودی حقیقتی
که نمودار حقایق وجودی در عل الهی باشد .تاعیانی)22-20 :2222-22 ،

از حکمت اسالمی تا حکمت هنر اسالمی؛ ...

111

ساحتی فرازمانی و غیرفانی صیرت پذیرفته است( .رهنورد )11 :6831

عالوه بر رویکرد مذویر وه بروز و رهیر ن رش یهای و تسبیحی را تنهوا در
قاذب رمز و بیا تجریدی

میداند ،میتیا بوه رویکردهوای دی وری در بیوا

هنری نیز ا اره ورد وه معتقد است :پیا رسانی دینی و پدیداری ن رش یوهای و
تسبیحی میتیاند در بستر و به واسطۀ امر عینی نیز ممکن ید.
بدینسا  ،بیا رئاذیستی یا ناتیراذیستی هنر دینی به ولی نفی نمی وید ،ذکون
این قاذبها زمانی میفااند وه بتیانند مفاهیم دینی را به نحیی بیا وننود ووه در
روند  ،حقیقتِ باطنی ا یاء و رویدادها هییدا گردد .در راستای ایون رویکورد،
دید ا یاء ،رویدادها و وقایآ در ِ واحد ،هم در چهرۀ عینی و واقعی و هوم در
چهرۀ معنادار و ا ارتوننده امکا پذیر است کل راهری ا یاء و رویدادها بوه
سبب امکا بیان ری ذات حقیقی ا یاء ارجمند و معتبرند ،چراوه ایون وکل بوه
ساحتهای متعددی از مفاهیم ا اره میوند وه طی

وسیعی از خاک تا افالک را

دربرمیگیرد .به دی ر بیا  ،در این حاذت ،ریاهر حسی بوه صویرتهوای خیواذی
تبدیل می یند و هن ا بیا هنری ،بدو اینکه از وجید نها سلب واقعیت ید،
برای دستیابی به معنا در نها تغییر کل انجا میگیرد تا بتیاننود رمزهوا را بیوا
ونند( .رهنورد  )63-61 :6831ثار هنری خلا ده در نخستین سوالهوای انقوالب
اسالمی به وسیلۀ هنرمندانی مانند وارم چلیسا و سیدمرتضی وینی نمینههوایی از
رویکرد مذویر است .در این ثار ،عناصر تجربی و ملمیسی وه به واسطۀ محویط
و اوضاع خاص زمانۀ انقالب رهیر ورده و در پییند با وجیه سیاسی ،اجتمواعی،
اقتصادی و فرهن ی جامعه است به عرصۀ هنر وشانده موی وید و

را در قیود

ا کال و رویدادهای عینی زما درمی ورد ،ا کال تجربی و ملمیسی وه به میزا
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تقربشا بوه بیوا رمز میوز بوه جواودان ی (ر.ک .هماض )11-11 ::و تصوییرگریِ
جذابیتهای اصیل نزدیکتر خیاهند د.
 .4تصویرگری مدینۀ فاضـهه :باز ورد دریچهای از زندگی مطلویب بوه سویی
مخاطب از غایات هنر دینی و در راستای ن رش یوهای و تسوبیحی قابول طورح
است.
هنر دینی در واقآ تصییری از زندگی ایودئوال و نوه زنودگی میجوید اسوت،
تصییری وه باید نمایش ر چیزی با د وه در وجید انسا هست ،اما در واقعیوت
میجید زندگیاش نیست( .ر.ک .صافضییحاضئری  )11-11 :6831یکوی از راه هوای
اثرگذار و جذاب در نشا داد چ ین ی فرید دنیایی دی ر و رسید به

بوا

امکانات واقعیِ میجید تصییرگری مدینۀ فاضوله بوهمثابوۀ جامعوۀ متجلویوننوده
زیباییهای حقیقی در بستر تصییرگری دوگانۀ انسا و یطا یوا زیبوا و ز وت
است.
انسا جهت وصیل به زیباییهای حقیقی در هر ذحظه در جداذی همیشو ی و
سخت بهسرمیبرد ،وه او «وادِحٌ ِِذى ربِّک وَدْحاً فَمُالقیه» 1است ،جداذی وه گواه
با غلبۀ تا نفس حییانی یا نباتی رن

میبازد و بدل به امری روزموره موی وید.

تصییرگری هنرمندانه از فرازونشیب راه و وسیسههای یطا های درو و برو ،
در ونار میهما ورد مخاطب از ادراکِ مراتبی از ذذت حضیر در مدینوۀ فاضوله،
میتیاند برای مخاطبا ِ غافل هشیاروننده و جهتدهنده و بورای سواذکا خسوته
یقافزا با د .هنر سینما یکی از بهترین هنرهوا در راسوتای تحقوا امور موذویر
است.
 .1اى انسان ،بىتردید تو به سوى [دیدار جمال و جتالل و ثتوا و عقتا ] پروردگتارت بتا
تالشى سخ [به سیر تکوینى و طبیعى] رهسپارى .پس ،او را دیدار خواهى کرد تانشقاق.)2 :
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نکتۀ قابل تیجه نکه در معماری اسالمی ،مضمی انسا به سرنی ت جامعوۀ
عدل و اتیپیای تصییری گره مویخویرد و بوه صویرتی غیرفی یراتیوی و رموانی
تصییر ده است .برای نمینه ،در نقیش تجریدی « بسترۀ» هندسی بر دیویارههوا
یا گنبدهای مساجد ،جاودان ی انسا و حروت عا قانه و بدو مانآ او به سویی
خداوند ،به گینهای انتزاعی – بسا برگی وه خالصه و ساده دهی بیتۀ سروجی
سروگینه است  -نمای

داده می ید .این انسا تجرید ده عین بیوا زیبوایی و

قرب بیغربت است( .رهنورد )13 :6831
عنصر سوم :مخاطب

در فرایند ارتباطیِ پیا رسانی دینی به واسطۀ اثر هنری ،مخاطب تگیرندۀ پیوا )
یکی از عناصر اصلی است .هنر متعاذی اسالمی هما طیر وه بورای خواذا

بوا

نیعی د و صیرورت همراه است ،بسته به مرتبۀ وجیدی مخاطوب ،مویتیانود
تکامل وجیدی مخاطب را نیز در پی دا ته با د .ذذا ،در بواب عنصور مخاطوب،
تبیین چ ین ی ادراک زیبایی اثر هنری امری مهم است.
امکا ادراک واقعیت و ،به تبآ ،امکا ادراک زیبایی و جذبه از منظر مخاطوب
ممکن است بر اثر علل فردی یا اجتماعی دچار اختالل ید( .خساروپنضه و پناضهی

آ،اد  )631-631 :6833این امر عاملی مهم در فراینود ادراک زیبوایی اثور هنوری و
انتقال معنای میرد نظر به مخاطب اسوت ،توا نجوا ووه چوه بسوا اثوری فواخر و
برخیردار از زیبایی و جذابیت اصویل بوه سوبب وجوید هموین میانوآ از سویی
مخاطب طرد می ید یا میرد تیجه قرار نمیگیرد .ذوذا ،در ایون بخو  ،در گوا
نخست ،نسبت نیع مدینه و جذابیت اثر هنری میرد بررسی قورار مویگیورد و در
گا بعد ،فرایند ادراک زیبایی اثر هنری تبیین می ید.
 .2جامعه ،فرهن

و جذابیت اثر هنری :جامعوه و نویع بسوتر فرهن وی

از
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جمله عیامل مهم در امکا ادراک انیاع زیبایی و اعم از حسی ،خیاذی و معقیل و
برای مخاطب ،و اقبال او به ثار هنری واجد جوذابیتهوای اصویل یوا غیراصویل
است.
فارابی جیامآ را براساس اقباذشا به نظا معنایی مبتنی بور عقول یوا خیوال و
وهم و حس به مدینۀ فاضله و مُدُ غیرفاضوله تقسویم مویونود 1.مدینوۀ فاضوله،
بهمثابه جامعهای وه افراد

دذبسته به نظا معنایی معقیلاند ،واجد بستر فرهن ی

متعاذیای است وه مویتویا در

از امکوا ادراک توا از زیبواییهوا ،ذوذات و

جذابیتهای عقالنی سخن گفت .به میزانی ووه نفویس انسوانی در بسوتر چنوین
جامعهای به مراتب عقلی صعید ونند ،ثار هنری مبتنی بر زیبایی و جذابیت اصیل
از مخاطبا بیشتری برخیردار خیاهد بید.
مد غیرفاضله بهمثابه جیامآ مبتنی بر حس ،وهم و خیال غیرمهذب میتیانود
به نسبت نیع نظا معنایی وه بر

کل میگیرد ،اقبال متفاوتی از ثار هنری بوا

سبکهای متفاوت دا ته با د .محض نمینه ،در مدینۀ ضاذه ،بهمثابه بدذی وواذب
از مدینۀ فاضله ،در حاذیوه از سعادت و رما های متعاذی سخن گفته موی وید،
نظا معنایی راهی غلط از دستیابی به رما ها را ارائه میدهد .رجیع و اقبال بوه
اذهههای اساطیری و اسطیرهها در بستر چنین مدینهای ممکن موی وید .بور ایون
اساس ،میتیا گفت :اقبال به ثار ادبی و هنری وه مبتنی بور اسوطیرههوا وکل
میگیرد ،در قاذب حاومیت نظا معنایی مذویر قابل تبیین است.
مدینۀ جاهله و انیاع

 -مانند مدینۀ ضاذه ،جاهله و فاسوقه – نیوز ،بوهمثابوه

جیامآ مبتنی بر حس یا خیال یا وهم ،بستر فرهن ی جهت رهیر انیاع سبکهای
 .1برای اطالعات بیشنر ،ر.ک .پارسانیا:1831 ،

.135-177
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هنری بیده است .ثار هنری عصر مدر و سبکهای متفاوت

و اقبال مرد بوه

نها بهخیبی در قاذب مدینۀ جاهله قابل تبیین است .ثوار هنوریای ووه بوا فعوال
ورد

هیت و غریزۀ مخاطبا ِ خیی

ر تۀ وصلشا را ناسیت و نوه ملکویت

قرار میدهند در بستر مدینۀ جاهله از اقبال زیادی برخیردارند .زیبایی و ،به تبوآ،
ذذت و حب و بغض از منظر ساونا مدینۀ جاهله منحصر در زیباییهوا و ذوذات
حسی و خیاذی با محیریت هیت و غضب حییانی است.
در واقآ ،اگر فرهن

حاوم فرهن

جاهالنه یا دی ور اقسوا مود غیرفاضوله

با د ،غرایز و نیازهای دمی ذیل قیای حییانی ساما مییابد .در چنین رایطی،
قیۀ عقلیه نواگزیر خیاهود بوید توا از قویای حیویانی غاذوب فرموانبرداری ونود،
فرمانبریای وه همراه با اوراه و پریشانی نفس است( .حسا ،اده آملای )11 :6816

چنین پریشانیای هما بیقراری رایجی است وه انسا عصر مدر بوا سورویب
روزافزو عقل و فطرت هر روز بی

از روز قبل بودا مبوتال موی وید و سوعی

میوند تا با ایجاد غفلت بر این پریشانی غلبه وند .عصر مودر و ثوار هنوری
بهمثابه یکی از تجلیوات چنوین پریشوانی اسوت ووه بوا فاصوله گورفتن از ادراک
زیباییهای معقیل ،در پی تصییرگری زیباییهای محسویس و جوذب مخاطبوا
خیی

مبتنی بر جذابیتهای صرفاً محسیس است .بهره بورد از جوذابیتهوای

جنسووی ،وحشووت و توورس مفوورط ،میسوویقیهووای رخوویت ور و  ...از جملووۀ
جذابیتهای مذویر در چنین فرهن وی اسوت .در ایون میوا  ،مخاطبوا بوهمثابوه
انسا هایی وه تشنۀ ادراک زیباییهای حقیقیاند ،در غفلت و ا تباهی روزافزو ،
چنین زیباییها و جذابیتهای محسیس را اصیل قلمداد ورده و هنور بوه عنویا
یکی از محملهای ویژۀ تجلی زیبایی تبدیل به یکی از پرمخاطبترین عرصوههوا
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اموا بورای انسوا خلیفۀۀاهلل رامشوی

مقطعی و زودگذر است وه اذبته بستری برای وابست ی منفی مخاطب نیز می ید.
اگر چه نیع جامعه و بسوتر فرهن وی
تیذیدی و نیع اقبال مخاطبا از

نقو

بسوزایی در نویع ثوار هنوری

دارد ،ایون امور امکوا اعوراض از یوک نظوا

معنایی و رجیع به نظا معنایی دی ر برای انسا هوا را نفوی نمویونود .ایون امور
بهخصیص از منظر هنرمند بهمثابه فردی فرهن سواز ووامالً قابول فورض اسوت،
بدینمعنا وه چه بسا یک اثر هنری متعاذی سبب بیداری مخاطب و اعوراض او از
نظا معنایی غیرمعقیذ

ید.

 .1مخاطب و ادراک زیبایی اثر هنری :ادراک زیبایی اثر هنری به طیر خاص با
نیعی ادراک حسی و علم حصیذی غاز می ید.
وصیل به زیبایی و حضیر صیرت محسیس

نزد نفس مخاطب از وروط

تحقا ادراک زیبایی است( .پرویزی  )681 :6833این حصیل و حضیر چنانچه بوا
ذذت برای نفس مخاطب همراه با د ،ادراک زیبا ناختی قلمداد می ید و بوا ،
جذب اوذیه تحقا مییابد .در این مرتبه ،میتیا از تأثیر زیبایی در نفس مخاطب
سخن گفت.
اصیل بید یا غیراصیل بید این جذبه در گرو امکا ادراک صحیح زیبایی یا
مبتال د به خطای ادراوی در تشخیص زیبایی و ذذت به وسیلۀ مخاطب است،
چراوه برای هر یک از قیای ادراوی وماذی است وه ذذت حقیقیِ
ادراک

قیۀ دراوه در

ومال است (حس ،اده آملی  ،)661 :6811خیاه نفسْ وموال بوید

را

درک وند و خیاه درک نکند .ذذت حقیقی پس از تحقا سه مرتبۀ ذیل برای نفس
حاصل می ید .2 :حصیل ومال برای نفس  .1گواهی نفوس از وموال بوید
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 .2ادراک

ومال به وسیلۀ نفس( .پنضهیآ،اد  6836ج )613 :1ذذا ،جذبۀ حقیقوی

برای مخاطب با تحقا مراتب مذویر امکا پذیر خیاهد بید .پرواضوح اسوت ووه
سخن گفتن از تحقا ذذت اصیل در صیرتی ممکن خیاهود بوید ووه اثور هنوری
واجد جمال و زیبایی حقیقی وه هما ومال وجیدی است با د .بدینترتیب ،در
رویکردی مراتبی به میزانی وه اثر هنری واجد مراتوب زیبوایی با ود و مخاطوب
بسته به سعۀ وجیدیاش قادر به ادراک زیبایی
خیاهد بید .چنا وه بیا

د ،نیع فرهن

با ود مراتوب جوذابیت متغیور

و مدینه ،اعم از فاضله یوا غیرفاضوله،

بهمثابه علت معده ،یکی از عیامل مهم مراتب جذب است.
صیرت محسیسِ حاصل از میاجهه با اثر هنری در نفس مخاطب ،در صیرت
فراهم بید

رایط ،مبتنی بر حروت جیهری نفوس ،قابلیوت ارتقوا و صوعید بوه

صیرت خیاذی و معقیل را دارد .از نجاوه هر ادراوی با نیعی اتحاد بین مودرِک و
مدرک همراه است ،نفس در صیرت ارتقای صیرت حسی به صیرت خیواذی بوا
صیرت متحد می ید و تبدیل به خیال باذفعل میگردد و همین امر در مویرد
صیرت عقلی نیز قابل طرح است.
صیرتهای خیاذی از صیرتهای حسی و ولیوات معقویل از صویرتهوای
خیاذی واقعیتر (ایصضریض )183 :6831 :و ذذات و جذبۀ حاصول از نوا

ودیدتر

است .صیرت حسی اثر هنری میتیاند زمینهساز ارتقای مخاطب به ادراک خیاذی
ممدوح یا مذمی با د .خیال مذمی بستری برای فعال ورد مرتبۀ نفس حیویانی
و استغراق مخاطب در جذابیتهای متناسب با این مرتبوه از نفوس خیاهود بوید.
مد غیرفاضله و ثار هنری تیذید ده در بستر

مانند غاذب ثوار هنوری عصور

مدر در چنین فضایی قابل تبیین است .اما چنانچه صیرت خیاذی ممدوح با د،
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به ادراک زیباییهای معقیل و اتحاد با

نها ید.
ذذا ،علم حصیذی اوذیه در ادراک اثر هنری در مراحل بعد به علوم حضویری
نزد مخاطب و ،به دی ر بیا  ،هید زیبایی منجر می ید .زیبا د نفوس در اثور
اتحاد با امر زیبا را میتویا مرحلوۀ نهوایی از مراحول ادراک زیبوایی اثور هنوری
دانست .ذذت و ابتهاج حاصل ده از «تأثیر زیبایی» ،بهمثابه مقدمه ،در این مرتبوه
به زیبا د مخاطب منجر می ید .زیبا د «تأثیر ادراک زیبوایی» اسوت (ر.ک.

پرویزی  .)6833برای مثال ،گاه ما از زیبایی معقیل عداذت ذذت میبریم اما خید عوادل
نیستیم این مرتبه «تأثیر زیبایی» است .اما گاه فرد در مرتبهای باتتر در اثر ذذت از زیباییِ
عداذت خید نیز واجد این صفت حسن می ید ،اینْ مرتبۀ «تأثیر ادراک زیبایی» است.
ادراک زیباییهای خیاذی ممدوح و زیباییهای معقیل به واسطۀ اثر هنوری و،
به تبآ ،میزا تعاذی ،تکامل و زیبوا ود مخاطوب در بسوتر فرهن وی مبتنوی بور
نظا های عقالیی سهلتر خیاهد بید .ضمن نکه میزا تعواذیِ اثور هنوری نیوز در
ارتباط تا با مرتبۀ هیدی هنرمند است ،زیرا به میزانی وه هید عقلوی هنرمنود
قییتر با د ،جذابیت حسی اثر هنری نیز بیشتر تابآ جذابیت عقلی قرار خیاهود
دا ت.
تأمل و تعما در نسبت جذابیت با عناصور سوهگانوۀ هنرمنود و اثور هنوری و
مخاطب ،بهمثابه عناصر اذ یی جذابیت ،و در روابط میا نها مبتنی بر نچه بیوا
د اذ یی جذابیت در پیا رسانی هنری و دینی را کار مویونود .ایون اذ وی در
نمیدار زیر به تصییر وشیده ده است:
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نتیجهگیری

هدف از این نی تار تبیین اذ یی جوذب و انجوذاب در پیوا رسوانی هنوری و
دینی مبتنی بر بازاندیشی در مبانی حکمت اسالمی و حکمت هنور اسوالمی بوید.
جهت نیل به اذ یی مذویر در گا نخست و مبتنوی بور مبوانی حکموت اسوالمی
تصریح د وه جذابیت به معنای وصیل به زیبایی و ادراک

است .در گا بعد

نسبت جذابیت با عناصر سهگانۀ هنرمند ،اثر هنری و مخاطب ،بوهعنویا عناصور
اذ یی جذابیت ،در پیا رسانی میرد بررسی قرار گرفوت و مطورح ود ووه نویع
مدینه  -اعم از فاضله یا غیرفاضله  -یکوی از علول مهوم در خلوا و ادراک امور
جذاب است .در این میا  ،هنرمندْ خاذا امر جذاب معرفی د وه فرایند خلا اثر
هنری به وسیلۀ او انجا می ید .در اینراستا ،جذبۀ رحموانی در بسوتر فرهن وی
مدینۀ فاضله زمینهساز خلا اثر هنریِ واجد جذابیتهای اصیل ،و جذبۀ ویطانی
در بستر مدینۀ غیرفاضله زمینهساز خلا اثر هنری واجد جوذابیتهوای غیراصویل
است .افزو بر این ،اثر هنری بهعنیا امر جذاب معرفی ده ،مؤذفههای چهوار-
گانۀ ن رش یهای و تسبیحی ،متعاذی بید صیرت و محتیا ،بهرهمندی از واقعیت
بهعنیا بستر وصیل به حقیقت ،و تصییرگری مدینۀ فاضله بهعنیا مرذفوههوای
جذابیت اثر هنر دینی تبیین گردید .نق

مخاطب بهمثابه مدرک امر جذاب نیز در

رویکردی مراتبی از ذذت و جذب اوذیه تا تأثیر زیبایی و جذب تا در نسوبت بوا
نیع مدینه ،میزا سعۀ وجیدی مخاطب و میزا تعاذی اثر هنری بیا

د.
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 امامیجمعه ،سیدمهدی ت .)2222فلسفۀ هنر در عشا ناسی مالصدرا ،چ ،1تهرا  :مؤسسوۀ
تأذی

و ترجمه و نشر ثار هنری متن.

 وینی ،سیدمرتضی ت .)2222مبانی نظری هنر از دیودگاه

وهید سیدمرتضوی وینوی ،قوم:

ن ین.
 یتاذهی ،حبیب ت .)2220ن رۀ هنر انقالب اسالمی ،تهرا  :مؤسسۀ چاپ و نشر عروج.
 پارسانیا ،حمید ت .)2220جها های اجتماعی ،قم :وتاب فردا.

 وووووووووووو ،ت .)2222هستی و هبیط ،چ  ،2قم :دفتر نشر معارف.
 پاوباز ،رویین ت .)2222دایرةاذمعارف هنر :نقا ی ،پیکرهسوازی ،گرافیوک ،تهورا  :چاپخانوه
وزارت فرهن

و ار اد اسالمی.

 پناهی زاد ،حسن ت« .)2222ذذت زندگی در حکمت اسالمی» ،فلسفه :نظر و عمل ،مجمیعه
مقاتت همای

بین اذمللی بزرگدا ت روز جهانی فلسفۀ [ 1020ج ،]1بوهوی و

وهین

اعیانی ،تهرا  :مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایرا .

 جیادی ملی ،عبداهلل ت .)2222از معقیل تا محسیس در هنور اسوالمی تسوخنرانی حضورت
یتاهلل جیادی ملی در دیدار با مدیرا حیزۀ معاونت میزش و پژوه

سوازما صوداو

سیما) ،قم ،زتل ویثر.
 وووووووووووو ،ت .)2222تسنیم :تفسیر قر وریم [ج ،]2تنظیم احمد قدسی ،چ ،2قم :اسراء.

 وووووووووووو ،ت .)2222تسنیم :تفسیر قر وریم [ج  2و  ،]2تنظیم حسن واعظیمحمودی،
چ ،2قم :اسراء.
 وووووووووووو ،ت .)2222تسنیم :تفسیر قر وریم [ج ،]22تنظویم حسوین ا ورافی و عبواس
رحیمی ،چ  ،1قم :اسراء.

 وووووووووووو ،ت .)2222تسنیم :تفسیر قر ووریم [ج ،]22تنظویم سوعید بنودعلی و عبواس
رحیمیا  ،چ ،1قم :اسراء.

 وووووووووووو ،تاذ  .)2222رحیا مختی [ ،]2-2تنظیم :حمید پارسانیا ،چ ،2قم :اسراء.
 وووووووووووو ،تب .)2222ریعت در ینۀ معرفت ،تنظیم حمید پارسانیا ،قم :اسراء.
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 وووووووووووو ،ت .)2222فطرت در قر  ،تنظیم محمدرضا مصطفیپیر ،قم :اسراء.

 حسنزاده ملی ،حسن ت .)2222رساذۀ نیر علی نیر در ذور و ذاور و مذویر ،قم :تشیآ.

 وووووووووووو ،ت .)2222نصیص اذحکم بور فصویص اذحکوم ،بویچوا ،تهورا  :مرووز نشور
فرهن ی رجاء.
 خسروپناه ،عبداذحسین و حسن پناهی زاد ت .)2222نظا معرفت ناسوی صودرایی ،تهورا :
پژوهش اه فرهن

و هنر اسالمی.

 خیر یدی ،سعید ت« .)2220صیرتبندی نظریۀ فرهن

صدرایی تبا اذهوا از دیودگاههوای

استاد حجتاتسال پارسانیا» ،معرفت فرهن ی اجتماعی ،س ،2ش.2

 رهنیرد ،زهرا ت .)2222حکمت هنر اسالمی ،تهرا  :سازما مطاذعوه و تودوین وتوب علوی
انسانی دانش اه ها.
 صدراذدین یرازی ،محمدبنابراهیم ت .)2220الحکمۀ المتعالیۀ فی االسفار االربعۀۀ ،بیوروت:
دار احیاء اذتراث اذعربی.
 وووووووووووو ،ت .)2220اسرار اآلیات ،مقدمه و تصحیح محمود خیاجوی  ،تهورا  :انجمون
اسالمى حکمت و فلسفۀ ایرا .
 وووووووووووو ،ت .)2222اذشیاهد الربوبیۀ فی مناهیج السلوکیۀ ،چ ،1مشهد :اذمرووز اذجوامعی
ذلنشر.
 وووووووووووو ،ت .)2222اذمبدأ و اذمعاد ،تصحیح و تحقیا و مقدمۀ محمّد ذبیحوى و جعفور
اهنظر  ،تهرا  :بنیاد حکمت اسالمى صدرا.

 وووووووووووو ،ت .)2221رح و تعلیقوۀ صودراذمتأذهین بور اتهیّوات وفا [ج ،]2تصوحیح،
تحقیا و ترجمۀ نجفقلی حبیبی ،تهرا  :بنیاد حکمت اسالمی صدرا.
 صفایی حائری ،علی ت .)2220استاد و درس :ادبیات ،هنر ،نقد ،چ ،2قم :لیلۀالقدر.
 قلی پیر ،رحمتاهلل ت .)2222تصمیمگیری سازمانی و خوطمشویگوذاری عمویمی ،تهورا :
سمت.

 محمدپیر دهکردی ،سویما ت .)2222وراموت انسوا از دیودگاه مالصودرا و وانوت تمبوانی
معرفت ناختی و وجید ناختی) ،قم :بیستا وتاب.
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 مددپیر ،محمد ت .)2222حکمت انسی و زیبایی ناسی عرفانی هنور اسوالمی ،چ ،2تهورا :
سیره مهر.
 میسیی ،سیدرضی ت .)2220حکمت هنر :هنر از منظر سنت و مدرنیته ،قم :دانشوکده صودا
و سیمای قم.
 نقرهوار ،عبداذحمید ت .)2222در مدی بر هییت اسالمی در معمواری و هرسوازی ،تهورا :
وزارت مسکن و هرسازی.

 پرویزی ،مهدی ت .)2222زیبایی درحکمت متعاذیه ،پایا نامۀ وار ناسی ار د ر وتۀ فلسوفه
و وال اسالمی ،قم :دانش اه باقراذعلی

.

 اعیانی ،غالمرضا ت« .)2222-22هنر ،تجلی جمال اذهی در ئینۀ خیال» ،مجلۀ هنر ،ش.22
 اقباذی ،پرویز ت« .)2222عاذم خیال ،عاذم هنر» ،وتاب ماه هنر.

 انصاریا  ،زهیر ت« .)2222باز ناسى عناصر فلسفۀ هنر بر پایوۀ مبوانى حکموت صودرایى»،
مجلۀ نقد و نظر ،س ،22ش.2-2

 تاجیک ،علیرضا و سیداوبر حسینی قلعهبهمن ت« .)2222هنر و زیبوایی در اندیشوۀ یوتاهلل
مصباح» ،معرفت فلسفی ،ش.2

 وووووووووووو ،ت« .)2222هنر و زیبایی از منظر دین» ،هنر دینی ،ش.11-12

 معززینیا ،حسین ت « .)2222یینه سانی در برابر واقعیت» ،خردنامه همشهری ،ش.2

