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پردازی هنرمند، نقشی پایه و محوری از فرایند تولید اثر داشته و در حکم خشت اول بنای اثر هنری ایده
پردازی بر محوریت تجلی حسن و تر آن است که ایدهشایسته اسالمی شود. در حوزه هنرمحسوب می

هنرمند در تحقق این مهم، قدرت مشاهده و نگاه اون  یضرور ایی حقیقی صورت پذیرد که از ابزارهازیب
نسبت به موضوعات پیرامون است هنرمند برای اینکه بتواند در مواجهه با موضوعات، معرفت خود را 

وضوع سوق یافته در بسترمهای حسن تجلیهای ظاهری به سمت حقیقت زیبایی و جلوهاز مرتبه زیبایی
دهد، باید سطح مشاهده خود را از مشاهده حسی به مشاهده عقلی ارتقا دهد که تحقق این امر نیز مستلزم 

. هر چند هنرمند از قدرت تفکر و تعقل باالتری برخوردار باشد به همان ستوارتقای قدرت تفکرو تعقل ا
 .تر خواهد بوداندازه توان مشاهده حسن در او قوی

صدد است تا با تمرکز بر دو مؤلفه تفکر و تعقل، مبانی و اصول مشاهده زیباشناسانه  مجموعه حاضر در
پردازی در فرایند تولید اثر هنری مند کردن آن زمینه ارتقای سطح ایدههنرمند را ارائه نموده و با نظام

 حسن محور را فراهم آورد.

را در طور طبیعی هر هنرمندی برای تولید یک اثر هنری ناگزیر از طی فرایندی استت کته ایتن فراینتد     به
مرحله صورت بخشتی  »و « مرحله ایده پردازی»توان شامل دو مرحله کلی دانست؛ یک نگاه اجمالی می

 «. به ایده
منظور از ایده پردازی، پردازش موضوع و نظام بخشیدن به محتوای اثر هنری با رویکردی معرفتی است 
که در این مرحله موضوعات هنوز از ساحت علم و ادراک هنرمنتد و از قالتم مفتاهیم و معتانی انتزاعتی      

تن ایتده در ستاحت   اند؛ و اما مرحله صورت بخشی، بروز یتاف خارج نشده و از درون به بیرون راه نیافته
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طتور کامتل در   ها است که در این مرحله معانی و مفاهیم بهها و صورتعمل و اجرای محتوا در قالم فرم
 شود.یابد و قابل نمایش میقالبی محسوس ریخته شده، عینیت بیرونی می

در حکم خشت شود که ایده پردازی هنرمند نقشی پایه و محوری در فرایند داشته و با این بیان روشن می
دهتی و ستوق دادن بته ستمت و     شود که آفرینش هنری را از حیث جهتاول بنای اثر هنری محسوب می

توان گفتت ستطح کیفیتت و کارآمتدی ایتده      دهد؛ به عبارتی میالشعاع خود قرار میسویی خاص، تحت
ود. به این ترتیم پردازی هنرمند یکی از عوامل مهم در تعیین سطح کیفیت و کارآمدی اثر هنری خواهد ب

برای دستیابی به هدف بلندی چون ارتقای کیفیت و کارآمدی در آثار هنری، توجه خاص به ایتن مرحلته   
 در درجه اول اهمیت قرار دارد.

ایده پردازی ارتباط مستقیمی با علم و معرفت هنرمند داشته و بستر رشد و پرورش آن، حتوزه ادراکتات   
« زیبایی»ای تولید اثر هنری، متعلَق معرفت هنرمندانه است، موضوع ترین چیزی که در راستاوست. مهم

های عالم به مخاطم اثر هنتری  ای برای انتقال زیباییاست، زیرا کار هنرمند در این مرحله باید خلق ایده
 باشد. 

یتد  ای در فراینتد تول در حوزه هنر اسالمی کیفیت و سطح معرفت هنرمند نسبت به زیبایی از جایگاه ویژه
اثر برخوردار است و اعتقاد به چنین جایگاهی، برآمده از نوع نگرش دیدگاه اسالمی بته رابطته انستان و    

 زیبایی است.
رو زیبایی فتار  از بتود و نبتود ادراک    دارد و ازاین« وجود»در این دیدگاه، زیبایی وابستگی به حقیقت  

عتین حتال توفیتق رستیدن بته درک ایتن        انسان، حقیقتی است که در عالم هستی تجلی یافته استت و در 
زیباییِ تجلی یافته، امتیازی است که انسان از آن برخوردار گشته است؛ بر ایتن مبنتا رابطته هنرمنتد بتا      
حسن و زیبایی، رابطه مدرِک و مدرَک بوده و هنرمند در مقام کاشف زیبایی است. بنابراین برای ارتقای 
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وریت آن بر انتقال زیبایی حقیقی قرار بگیترد، الزم استت ستطح    ای که محها به مرحلهسطح ایده پردازی
 معرفت هنرمند نسبت به زیبایی )با هدف  معرفت به زیبایی حقیقی( ارتقا پیدا کند.  

نظر به اینکه هنر اسالمی غالباً در بستر عرفان رشد کرده است، لذا در راستای ارائه راهکار بترای تحقتق   
ی حقیقی، توجه محققان در ایتن حتوزه عمومتاً بتر عامتل تزکیته نفت  و        معرفت و ادراک نسبت به زیبای
ها و رذایل اخالقی و کسم فضائل اخالقی معطوف بوده است. صتد البتته   پاالیش روحی و دوری از بدی

که میان تزکیه نف ، مشاهده حقایق الهی و ارتقای سطح معرفت التزام وجود دارد اما نگاهی به مجموعته  
دهد انسان برای دستیابی به شناخت و معرفت نسبت به حقایق عتالم، مجموعته   نشان میهای دینی آموزه

تواند او را به شناخت برساند؛ تزکیته نفت    مندی از آنها در کنار هم میابزارهایی در اختیار دارد که بهره
یدن بته  که مربوط به اخالقیات و رفتار و کردار هنرمند است تنها به عنتوان یکتی از شترایر بترای رست     

ای همچتون مشتاهده نیتز در    و عالوه بر این توان )تزکیه(، ابزارهتای ادراکتی   1شودشناخت محسوب می
اختیار او قرار داده شده است. بر این مبنا عامل تزکیه نف  شرط الزم هست اما کتافی نیستت و هنرمنتد    

 باید مجموعه این قوا را به موازات هم تقویت نماید.
ویژه ابتزار  زارهای ادراکی )ابزارهای تحصیل علم( بهمندی هنرمند از ابدر این میان مسأله چگونگی بهره

بته منظتور    گیری هنتر دارد و همچنتین ستاماندهی آن   ای در ایده پردازی و شکلمشاهده که جایگاه ویژه
تحصیل علم و ارتقای سطح معرفت او نسبت به حقیقت زیبایی، کمتر مورد توجه بوده است و لذا پژوهش 

 دهد.ازی را  با تمرکز بر ارتقای سطح مشاهده هنرمند مورد مطالعه قرار میحاضر مسأله ارتقای ایده پرد
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در باب اهمیت این موضوع همین ب  که خداوند بارها و بارها انسان را برای شناخت حقایق عالم به نظتر  
وسیله علم بته حقتایق را در ختود    کردن در آیات هستی و تفکر و تعقل در آنها دعوت کرده است تا بدین

تقا ببخشد؛ علمی که خداوند آن را وسیله تذکر و هدایت بشر معرفی کرده استت. در حقیقتت خداونتد    ار
گتری آیتات هستتی معرفتی     یکی از عوامل مؤثر و لوازم مهم در کسم علم و معرفت را قدرت مشتاهده 

د را نابینتا  کننت بترداری نمتی  یابی به سوی حق بهتره کند و کسانی را که از این ابزارهای ادراکی در راهمی
 شمارد:قلمداد کرده و چه بسا آنان را در زمره چارپایان می

 ُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ کَثیراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْ ِ لَهُمْ قُلُوبٌ ال یَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعْیُنٌ ال ی
 2لْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَآذانٌ ال یَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ کَا

ها دارند کته بتا آن   کنند چشمها دارند که با آن فهم نمیایم دلبسیارى از جن و ان  را براى جهنم آفریده
 انتد ترند ایشان همتان اند بلکه آنان گمراهشنوند ایشان چون چارپایانها دارند که با آن نمیبینند گوشنمی

 غفلت زدگان.
گردد. این از آن روست کته هنرمنتد بتا    توجه به این امر برای هنرمندان از اهمیت مضاعفی برخوردار می

ساز مکتم اسالم نسبت به نقش جریتان ستاز هنتر و زیبتایی در دستت      توجه به دیدگاه اجتماعی و انسان
بتر رستایی در بیتان مقاصتد،      هتای هنتر مبنتی   یافتن به حیات حقیقی انسانی و با در نظر گرفتن ویژگتی 

پذیرشمندی فطری هنر، ماندگاری، برخورداری از زبان جهانی و سترعت در انتقتال پیتام، از جایگتاه و     
گردد. لذا هنرمند باید در اثر خود وجهی از حقیقت زیبتایی را بترای جامعته    رسالت عظیمی برخوردار می

آگاهی رسانده و به سمت کمتال ستوق دهتد. البتته     باالتری از  مخاطم به نمایش گذاشته، او را به مرتبه

                                                           
 .179سوره مبارکه اعراف، آیه  2

http://www.quranahlebayt.ir/


 

 حمورپردازی حسنرهیافیت در ایده
 در راس تای تولید اثر هرنی

 ( توضیحات اکمل) 
www.QuranAhlebayt.ir  

الزمه انجام این رسالت، آن است که پیش از هر چیز مشاهده خود هنرمند نسبت به موضوعات از مرتبته  
های ظاهری و حسی به مرتبه باطنی و به سمت مشاهده زیبایی حقیقی سوق یافته باشد تا آنچه از زیبایی

 اری ساختن حق در وجود مخاطم باشد.ای برای جیابد وسیلهاو بروز می
با در نظر داشتن تمامی موارد فوق، هدف کتالن مجموعته پتیش رو، بنیتان نهتادن مقتدمات الزم بترای        

سازی برای تولید آثار هنتری حستن   ارتقای کیفی آثار هنری اسالمی در جامعه امروز و به عبارتی زمینه
حسن آفرینی یا تجلی حسن و زیبایی حقیقتی در اثتر    ای که هنرمند امروز را به سمتمحور است به گونه

هدایت کند. در این راستا درصدد است تا مبادی و اصول مشاهده زیباشناسانه هنرمند را ارائه نموده و با 
 مندکردن آن، زمینه ارتقای سطح ایده پردازی در فرایند تولید اثر هنری را فراهم آورد. نظام

اند، آیات قرآن و و منابعی که جهت انجام پژوهش مورد استناد قرار گرفته ترین متوندر این راستا اصلی
السالم است. در این راستا ابتتدا آیتات و روایتات، متناستم بتا موضتوع       روایات ائمه معصومین علیهم

بندی شده و پ  از بررسی و تحلیتل آنهتا، در نهایتت بتا استتخراج قتوانین ثابتت در        انتخاب و اولویت
ترین دلیل استفاده از این متون استتحکام بخشتیدن بته محتتوای     اند. مهمها راهگشا بودهیافتهدستیابی به 

پژوهش و اتقان آن بوده است که البته این موضوع ضرورت استفاده از ابزار تفسیر را جهت دور ماندن از 
مطالعه، بررستی  نماید. برای این منظور و همچنین به جهت انحراف در فهم حقیقت کالم الهی ایجاب می

شناستی استالمی ایتن نوشتتار از آرای     شناسی و معرفتو استخراج برخی قواعد بنیادین در حوزه هستی
 مند شده است. عالمه طباطبایی مفسر قرآن، فیلسوف و عارف بزرگ دوره معاصر بهره

رداختن بته  این کتاب اساساً به صورت بنیادی و راهبری به موضوع مورد نظر پرداختته و رویکترد آن پت   
قیماً برای ارتقای فردی هنرمند مؤثر واقع شتود  تواند مستباشد. لذا نمیصورت مهارتی و خودآموز نمی

های کالن جامعه ریزیها و برنامهبلکه الزم است نتایج و دستاوردهای این پژوهش در جریان نظام سازی
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ود. بنتابراین مخاطبتان ختاص ایتن     تر به عملیات و کاربرد نزدیک شوارد شده و پ  از مطالعات جزئی
 باشند:های زیر میمجموعه از جمله گروه

  :پردازان و... در صورت نیاز پژوهشگران حوزه هنر اعم از دانشجویان و نظریههنرپژوهان
توانند با مبنا قرار دادن دستاوردهای این پژوهش به عنوان پیشینه و با هدف ایجاد توسعه و  می

 مرتبر با این دانش:های پیشرفت در حوزه
ها و مطالعات تکمیلی برای پیشبرد مسأله در ابعاد مختلتف و متورد نیتاز جامعته انجتام      پژوهش -

هایی برای دستیابی بته اصتول و قواعتد الزم در مرحلته دوم فراینتد یعنتی       دهند. مانند پژوهش
 بندی ایده که الزم است با تأکید بر حسن محوری صورت بگیرد،صورت

تر و انجتام  های موجود بردارند، مانند مطالعه دقیقر راستای تقویت و اصالح کاستیو یا گامی د -
 های مختلف هنری.های ارزیابی آثار در قالمتر برای ایجاد شیوههای تفصیلیپژوهش

 ها و نهادهای مربوط به حوزه هنرمدیران اجرایی سازمان 
 ریزی آموزشیسازمان پژوهش و برنامه -
 آموزش عالی ریزیدفتر برنامه -

انداز برای ساماندهی نظام آموزش هنتر بته   تواند در جایگاه نقشه راه و چشممجموعه حاضر می
هتای حستن   صورت هدفمند و اصولی و با هدف ارتقای کارآمتدی هنرجویتان در ایتده پتردازی    

های مختلف هنری هم در محور، به عنوان مبنای طراحی دروس اعم از نظری و مهارتی در رشته
توانتد متورد   رستان و هتم در دانشتگاه، متورد استتفاده باشتد. ایتن امتر بته دو صتورت متی          هن

 ریزی دو سازمان فوق قرار بگیرد:برنامه
  طراحی و تدوین درس یا دروس جدید و مستقل در بین مجموعه دروس پایه 
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 و یا مبنا قرار گرفتن برای اصالح، تقویت و یا تکمیل محتوای برخی دروس موجود 
برای این منظور الزم است آنچه در اینجا به صورت یک متدل و نقشته راه تبیتین شتده     

هتای  طور مجزا در هر رشته و متناسم با اقتضائات آن قالتم هنتری بته مهتارت    است به
 ای تدوین شود.های گام به گام و مرحلهتر تبدیل شده و به صورت برنامهجزئی

 اسالمی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد -
تر کردن یکی از وجوه کاربرد این پژوهش برای نهاد موردنظر جهت دادن و تفصیلی

محتوایی و تعیین مسیری برای عملیاتی شدن مجموعه اهداف تعریف شده برای  راهبردهای
این نهاد است. برای این منظور الزم است مدلی که در اینجا به عنوان سیر و فرایند ایده 

اثر هنری ارائه شده است، به عنوان الگو و نقشه زیربنایی و در قالم پردازی در تولید 
های این نهاد که با هدف رشد و اعتالی فرهنگ و هنر ریزیای، در مجموعه برنامهنامهآئین

ترین شود، مورد لحاظ قرار بگیرد. عالوه بر این یکی از مهمایرانی اسالمی انجام می
ها و معیارهای ثابت و تعیین ضوابر برای نظارت بر خصهکاربردها، در اختیار گذاشتن شا
ویژه از حیث سنجش میزان حسن محوری در ایده و محتوای آثار هنری و ارزیابی آنها به

 آثار خواهد بود. 
 های اسالمی صداوسیمامرکز پژوهش -

م تواند هم به عنوان چارچوب اصلی، مبنای انجتا در بخش همانند مورد فوق، پژوهش حاضر می
های کاربردی در زمینه آموزش و تربیت هنرجویان صداوسیما و به تبع ارتقا یتا اصتالح   پژوهش

تواند معیاری برای نحوه ارزیابی های تلویزیونی و رادیویی باشد و هم میروند ساخت مجموعه
 آنها در اختیار بگذارد.
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 حمورپردازی حسنرهیافیت در ایده
 در راس تای تولید اثر هرنی

 ( توضیحات اکمل) 
www.QuranAhlebayt.ir  

متعتالی و بلنتد ختود کته همانتا      امید است این مجموعه بتواند با قرار گرفتن در مسیر صحیح بته اهتداف   
 پرورش هنرمندان شایسته و متعاقباً تولید آثار هنری ارزشمند است، دست یابد.

 های هنریفصل اول؛ اصل حسن محوری در ایده
 (حسن بینیفصل دوم؛ فرایند مشاهده حسن توسر هنرمند )

 پردازیهایی برای ارتقای حسن محوری در فرایند ایدهفصل سوم؛ شیوه
 هایی برای تولید اثر هنری برگرفته از متون دینیایده خاتمه؛ معرفی نمونه
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