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گر در مسیر غیر اهل هنر یکی از مهم که ا ین ابزارهای تولید فکر و برانگیخنت برای امور خیر است  گیرد به ی قراتر بزار ار 
ینی انسان تبدیل می حموری  هنر خطوط اصیل وصیانت از سند هنر در صدد است برای .  شود شیطان در اغوا و تز

که مورد نظر قرآن است را در اختیار هنرمندان و اندیشمندان قرار دهد کتاب ب د شدهمطالب یا. برخورداری از هنری  ا در 
کننده یا یب بسیار  اصیتخ اینکه به صورت امجال به مطالب پرداخته در عنی حال برای رهایی از تولیدات هنری اغوا

 . استمفید و مؤثر 

یاین مستمر واسطه نزول حقایق در این جامع گرفت و هر یک در جر د و ه شدنجامعه اسالمی توسط انبیای اهلی شکل 
کهنسال و حیت قبل و بعد تولد انسان را به کودک تا  ن و مرد،  کردند و نیز موفق ز  اری شدن آنبه ج حیایت طّیبه دعوت 

 . گردیدند
کتاب آمساین به طور مبسوط آمده است و ن ویژگی ین  ونگی یز چگهای این حیات پایدار و با برکت و پررمحت در آخر

کتاب تبینی شده است  .حتقق آن و دعوت به آن نیز دراین 
که در قران با تعبییر ا که رمحت اهلی را جامعه اسالمی و توحیدی  وحی دارد  ت تشدید ه صوربمت از آن یاد شده است ر

که بسیار  دهد و انواعی از زندگی را برای انسان به ارمغان می شده در اختیار انسان قرار می ین و شدآفررآورد 
 .شود وجه توسط زندگی فردی حمقق منی زاست و به هیچ کمال

و آوردن به  چننی جامعهاقامه  که  صالح و صالح شدن حمقق میای تهنا با ر یرا این وعده خداوند است  شود ز
وَن : فرماید می ُ اِلي َي الّصَ بادي ُُثا عي ّنَ اْْلَْرَض َیري

َ
ْکري أ ْن َبْعدي الّذي ُبوري مي َکَتْبنا ِفي الّزَ کتاب آمساین پس از 1َو َلَقْد  که ما در هر  و حّقا 

بور  کر ( داود)لوح حمفوظ، و در ز کتاب( ىستورات مو)پس از ذ که مهانا و در قرآن پس از آن  کردمي  ر  ها، نوشتمي و مقّر
کمیت و استفاده تام از برکات) از دست )این زمنی را بندگان صالح و شایسته من به ارث خواهند برد ( ملکیت و حا

 (.غاصبان و امّئه جور به امامان عدل و خلفاى آهنا منتقل خواهد شد
گسترش امت مي چگونگی  کر که منجر به تشکیل حکومت جهاین حضرت بقیه اهلل علیه در قرآن  م السال توحیدی انبیا 

 .شود به صورت مبسوط آمده است می
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کر شده در  تر هبدیین  ل توسعه جامعهاوظایف ما در قبشود تا اواًل  قرآن در این خصوص منجر میتوجه به حقایق ذ
 . نیازهای جامعه اسالمی تفصیل یابددر خصوص رفع نظام مسائل و موضوعات و ثانیا  مشخص شود

و  ی عملبرای دستیایب به چننی مقصودی الزم است متناسب با نیازهای جامعه، حقایق قرآن استخراج شده و مبنا
یف زندگی فردی و اجتماعی ما شود  .باورها و تعار

کردن نیازها و تفکیک و تفصیل آهنا ما را در دستیایب به ح برای این منظور خبش کمبندی  کند و  ک میقایق بیشتر 
 .دهد قدرت حتلیل بیشتری را در اختیار ما قرار می

گرفته شده است دستیایب به جمموعه آچنه در نظام ای از  وعهی جممای از حقایق برا نامه توحیدی شهر و جامعه در نظر 
 .   نیازهاست

که به صورت جدی باید در مورد آن در جامعه و شهرها  نکه یژه ایوبه . اهتمام داشت مسأله هنر استدر بنی مسائیل 
کارگرفته  کارآمدی علیه انسانیت توسط شیاطنی به  وز هست و اشده این مسأله در این عصر به عنوان ابزار و سالح  ر ر

 .کشاند مشاری از مردم را به اغوا و احنراف می ه تعداد یبظبلکه هر ساعت و هر ِل
کارآمدتر از سالح که بسیار  افته ونق یرهای اخیر به شدت  های نظامی در چپاول و استعمار است در دهه این سالح 

ین عا ویر است ملاست و تلفیق آن با رسانه به عنوان مؤثرتر ور و تز ر و ز کمیت ز  . در حا
کمیت توحید و استقرار حکومت انبیا و ا کارگیری این سالح در جهت حا اهدیت جمولیا طبیعی است در چننی موقعییت به 

 .باشد پراجر میر و پراث
کارگیری کارآمد الزم است قواعد تولید، استفاده و ارتقای آن را از منبعی وحیا برای به  ا بتوان تدست آورد  ین بهاین سالح  

که توسط شیاطنی القا می احنراف  .شود را شناخت و از آهنا برحذر بود هایی را 
م اهلی احکا وشود و این بندگان الزم است با رعایت حدود  مصونیت از شیاطنی در قرآن تهنا نصیب بندگان خمَلص می

 .جایی برای رخنه شیاطنی در توجه، باور و عمل خود قرار ندهند
که به عنوان سند تولید و ارئه اثر هنری نام هناده شده است در  ؤمن را در هد و مصدد است تا هنرمند جماپژوهش حاضر 

کند و ضمن بیان بایدها و نبایدها در این راستا جهت تولید، استفاده و ارتقای اثر هنری  ایی به معیاره هنا راآخود یاری 
لت دهد  .حقییق دال
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کتاب وز حسن، نا شناىس حسن، نظام های معناشناىس حسن، فرایند مستندات این پژوهش  س؛ سازی حسن، محد بر
کتاباز پردازی در آثار هنری حسن حمور ایده    تفکر نفس، لقا و القاء اثر، لهیم عن و عترت های مدرسه قرآ جمموعه 

 . استالسالم 
واید باشد و استنادات در یپ کتاب خارج از ز نرمندان رای هها بیان شود تا دسترىس به مطالب ب نویس سعی شده بیان 

یع گیرد سر  .تر صورت 
کتاب پس از یک تا چند دوره عملیات می  .اصالح شودتواند تمکیل و یا احیانا  طبیعی است مطالب 

وش  شناىسر
 مفهوم هنر از سوره محد

یبایی، ُبن اثر هنری )  (مؤلفه اول هنرُحسن و ز
 (ؤلفه دوم هنرمالقا، افزایش نفوذ و شیوه اثر هنری )

 (مؤلفه سوم هنربرانگیخنت، شرط تأثیر اثر هنری )
 (مؤلفه چهارم هنراجیاد قیام و حرکت، رسالت اثر هنری )

 (لفه پنجم هنرمؤسازی حقایق توسط اثر هنری )مصداق
 (مؤلفه ششم هنرموضوع اثر هنری )

 (مؤلفه ارتقاکمال و غایت اثر هنری )
 (مؤلفه ارتباط با خماطبقالب اثر هنری )

 (مؤلفه عامل اثر هنریهای هنرمند )ویژگی
یایب اثر هنری ز  پرسشنامه برای ار
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