
 

 
 

 
   

 پژوهش هنرگروه آموزشی 
  

 پژوهش هنررشته در  پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
 

رینش هنري از  منظر حکمت اشراق و حکمت متعالیهفمسئله ي خیال و ارتباط آن با آ  عنوان:
 :اول استاد راهنما دکتر محمد راستگوفر

  :راهنما دوماستاد   رضا خواجه گیردکتر علی
  دانشجو: الهه روستایی سیچانی

    93بهمن 
  واژه هاي کلیدي: استحسانخیال، سهروردي، مالصدرا، هنر، هنرمند، نور، 

  چکیده: 
 فایا یاساس یداشته و در منطق، فلسفه، عرفان و هنر نقش ژهیو یگاهیدانشمندان مسلمان جا يدر نظام فکر الیخ ي مسئله

 يمحض و نه مجرد محض است. قوه  يدو عالم محسوس و عالم معقول که نه ماد انیم ستیعالم الیکرده است. عالم خ
باشد. ذات هنر  یم يهنر  يها تیبستر ظهور خالق زین الیو عالم خ ستا يهنر  نشیابزار آفر نیتر انسان، مهم لیو تخ الیخ

از   متوسل شود و شیخو الیخ يبه قوه  دیبا يخلق اثر هنر يجهت هنرمند برا کیاز  رایز ست؛یمتصور ن الیبدون عنصر خ
مستلزم شناخت  میمفاه نی. درك بهتر اشود یدچار م الیخ زشیناخواسته به انگ ،يهنر يمخاطب در مقابل اثر گرید يسو

 يباره مأخذها نیدر ا هیحکمت اشراق و حکمت متعال ياند و فلسفه  داشته انیب یاست که متفکران اسالم یاتینظر
 تواند یم  در نهاد هنرمند قرار داده شده است، پس او عهیخداوند، به ود ينشگریکه صفت آفر ییآنجا ازباشند.  یم يتر مناسب

 یخود را از خلقت اله ي نمونه يهنر نشِیاو شود. آفر اتیدرون گرِ یتجل ،ياثر هنر جهیهمانند پروردگارش، خلق کرده و در نت
باشد که به  یکشف و شهود و الهام م يبرا يآغاز ي نقطه زی. عشق نشود یمحل ظهور اسماء اهللا م ،يو هر اثر هنر ردیگ یم

 ي هیو تزک شیرایباورند که پ نیمذکور بر ا لسوفی. دو فابدی یتمثّل م ،يهنر يدر قالب اثر یهست قتیآن، حق يواسطه 
جاودانه  يِاثرِ هنر ي کرهیآن در پ ریو تأث لیشاخص هنرمند اص يها یژگیاز و  یکی ال،یخ نفس هنرمند و ورود او به عالم

که  کند یخلق م يو اثر ابدی ی(معنا) دست م به باطن  (ظاهر) از صورت ،یو سلوك عرفان ری. هنرمند عاشق پس از ساشدب یم
اطالعات  يکه با گردآور  یقیتطب - یفیتوص ي رساله نیا در. آورد یبه ارمغان م شیمخاطب خو يبرکت را برا و  ضیثمرات ف

و ارتباط  الیاشراق و مالصدرا در باب خ خیش یفلسف يها شهیاند نییاز تب است، پس صورت گرفته يا بر روش کتابخانه یمبتن
 وندیاست و پ یالیخ يها بر صورت یمتک یقتیشهود حق ي جهیکه هنر، نت میابی یدست م افتهی نیبه ا ،يهنر نشیآن با آفر

 يگذارتر ریو تأث شتریب يهنر قیکند به توف شیرا پاال شیهنرمند هر اندازه که نفس خو نیدارد. همچن الیبا عالم خ ياستوار
 .افتی دست خواهد 

  

 
  
 

 


