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  يشگفتارپ
حكيم مالصدرا به بيست و چهارمين همايش از سلسله همايشهاي بزرگداشت 

ن موضوع يب ايپس از تصو. افته استياختصاص » فلسفه و هنر« يموضوع محور
بنياد حكمت اسالمي صدرا، فراخوان مقاله  يئت امنايو سپس ه يعلم يدر شورا

. ديم و اعالن گردي، تنظيرعنوان فرعيز ۸۶و  يرعنوان اصليز ۶ش در يهما
ال يفلسفه و سرشت هنر، مقام خ: ازفراخوان مقاله عبارت بودند  يمحورهاي اصل

، خوانش ياشراق يدر فلسفه و هنر، کارکرد هنر در فلسفه، هنر در سنت فلسف
 .»فلسفه و کودک«و هنر در برنامه  يآثار هنر يفلسف

عنوان چكيده و  ۱۲۱پس از فراخوان مقاله عمومي همايش، در مدت مقرر 
زه و دانشگاه به دبيرخانه اصل مقاله از اساتيد، صاحبنظران و پژوهشگران حو

عنوان چكيده مقاله در شوراي علمي  ۶۳همايش واصل گرديد كه از آن ميان، 
 يها، بترتيب الفبايي نام خانوادگ دهين چکيا عةمجمو. همايش پذيرفته شد

مجموعه مقاالت برگزيده همايش نيز . ن مجلد گردآمده استيسندگان در اينو
  .رددميگپس از ارزيابي، بزودي منتشر 

ز از تجمع يام و لزوم پرهين ايموجود در ا يط اجتماعيبا توجه به شرا
ش ين همايست و چهارمي، ب»۱۹د يکو«روس يوع وياز ش يريبمنظور جلوگ

ده يبرگز يهايسخنران. گردديبرگزار م يبزرگداشت مالصدرا بصورت مجاز
 يصدرا بنشان ياد حکمت اسالميبن ينترنتيگاه ايق پايش از طريهما

mullasadrs.org ار عالقمندان قرار يدر اخت يو مجاز يعموم يها و رسانه
  .خواهد گرفت

  بزرگداشت مالصدرا يشهايهما يرخانه دائميدب
  صدرا ياد حکمت اسالميبن                                 
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  مفاهيم زيباشناختي و غايتمندي هنر در فلسفة صدرايي

  ∗محسن ابراهيمي

اساس تبيين مفاهيم زيباشناختي، ميتوان براي امر زيبا  صدرايي بر فلسفة در
مفهومي است که » حسن«. مقام ايجاد و مقام اظهار: دو مقام در نظر گرفت

داللت بر مقام اول ميکند و طبق اصول فلسفة صدرايي ايجاد حسن، برابر با 
در مقام دوم، دو مفهوم . کماالت وجودي و منشأ آن ذات باريتعالي است

تأملي در هر دو . بيانگر اظهار حسن براي مخاطب است» تزيين«و  »زينت«
غايت، ايجاد و اظهار  ـ جايگاه امر زيبا مشخص ميکند ـ که در هر دو مقام

حسن است و ـ بنابر اينکه هنر، مقام اظهار حسن است ـ ميتوان گفت غايت 
مشابهت  »هنر براي هنر«هر چند اين ادعا با نظرية . اثر هنري اظهار حسن است

دارد، اما بايد توجه داشت که غايتمندي حسن، موجب نفي تعهد و ارزشهاي 
اخالقي در هنر نميشود، زيرا از يکسو، ـ برخالف ديدگاه کانت ـ اين 
غايتمندي همراه با برانگيختن ميل و رغبت فرد ـ در مقام عمل ـ بسوي آن 

براي مخاطب از سوي ديگر، گاه در مقام اظهار، حسن غير حقيقي  است و
اظهار ميشود؛ از اينرو در فلسفة هنر اسالمي، توجه به اخالق و ارزشهاي 

  .اخالقي ذيل غايتمندي حسن حقيقي تعريف ميشود

 .شناختي، فلسفة صدرايي، مقام ايجاد و اظهار، حسن، هنر  زيبايي :ها كليدواژه

                                                                 
 قم، دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان يهطلبه درس خارج حوزه علم ∗
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  رنگ و نور، گذر از تجلي عرفاني تا تجسد هنري

  ٢نوزاد، هما ١ستاره احسنت

بشر است که قدرت تجسم و خلق  ييهايفرينش هنري، از اساسيترين تواناآ
 ،ابزار کارآمد هاي مختلفي فراهم آورده و بعنوان يک هاي بديع را در عرصه ايده

 وگوناگوني چون عرفان، در خدمت هستي انسانهاست  ابعاد آثارش در همواره
ز صفاتي که جنبة رمزي دارد عرفان در تالش است ا. جنبة رمزي و تمثيلي دارد

ميتواند مسائل عميق عرفاني را تبيين  ،پرده برگيرد و هنر نيز در قالب يک زبان
از اينرو، عناصر رنگ و نور از جمله عواملي هستند که بنحوي هنر و . نمايد

اين پژوهش سعي دارد تا با تأکيد بر  .اند عرفان را به يكديگر پيوند زده
. تبيين اهميت اين ارتباط اهتمام ورزد بهنش هنر اسالمي، محوريت آنها در آفري

يي و تحليلي ـ کيفي است كه به شرح نقش   مطالعه اين تحقيق کتابخانه ةشيو
 ،الدين کبري رازي، نجم الدين هاي عارفاني چون نجم رنگ در انديشه

داد که نتايج نشان . و ارتباط آن با هنر ميپردازد ،هيثم الدوله سمناني و ابن عالء
در تجربة هنري و عرفاني، رنگ متأثر از عوامل روحي و رواني است و 
بکارگيري آن در قالب تجسم مادي و تجلي معنوي، از ابزار ضروري بشمار 

اين تجربه منجر به دريافت متفاوتي از خصلتهاي معنوي عارف و درک  .آيد مي
  .روابط جهان روحاني با جهان ناسوتي ميگردداو از 

 .رنگ، نور، عرفان، هنر اسالمي :ها ژهكليدوا

                                                                 
  شيراز گروه ارتباط تصويري، مؤسسه آموزش عالي آپادانا، استاديار. ١
  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد الهيجان ارتباط تصويري استاديار گروه. ٢
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  يابي کودکانتأثير هنر در فرايند هويت

  ٢زاده قوام ، زهرا تقي١کبري احمدوند

شناسي و  هويتيابي کودکان در بسترهايي چون روانشناسي، فلسفه، جامعه
و گسترش آن در گرو توسعه اين  نهديمتربيت پا به عرصه وجود  و  تعليم

، هنگامي که روانشناسي موضوع بسترهاي هويتيابي جهت بدين. بسترهاست
خود و نيز بسترهاي ديگر را فراهم  ةرشد و توسع ةکودکان را ميکاود، زمين

مهم از موارد مرتبطي  ةدر اين راستا ورود موضوع هنر بعنوان واسط. آورد مي
دستيابي به هدف مشترک  است که بسط و گسترش آن نتايج سودمندي را در

درواقع، جز . دارد ،يعني کمک به کودکان در جهت هويتيابي آنان ،اين علوم
شناسي، هنر نيز بمدد ابزار و روشهاي  علومي مانند روانشناسي و جامعه

پاسخگوي نياز کودکان به درک و  ،گوناگون و با محتواي دروني خويش
هويت برايند عوامل متفاوتي  .دروني و ماهيت وجوديشان است» من«دريافت 
به شناخت انسان از خود و جايگاهش در محيط خانواده، مدرسه،  است که
 ،يا خويشتن خويش» خود«ميگردد، کيستي و چيستي و توجه به رب... اجتماع و

بويژه شعر، داستان، نمايشنامه،  ،هنر. از ابتداي خلقت با انسان همراه بوده است
 ةه مسئلنقاشي و مصاديق مختلف آنها همواره در شناسايي و پاسخگويي ب

ي يهويتها معاني کليد. هويت و هويتيابي نقش اساسي و مهمي ايفا کرده است
کودکان به سايرين  ،هويت ةبواسط. هستند که ذهنيت کودکان را شکل ميدهند

ميگويند که چه کسي هستند و مهمتر اينکه به خودشان نيز ميگويند که چه 
شکلهاي متفاوتي شکلگيري هويت در اجتماعات گوناگون به . کسي هستند

با هدف دستيابي به مفهوم هويت و هويتيابي در  پژوهشاين  .صورت ميگيرد

                                                                 
  نو تربيت دانشگاه خوارزمي تهرا دانشجوي دکتري فلسفه تعليم .١
  دانشجوي دکتري مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان .٢



  فلسفه و هنر / چكيده مقاالت /  ۱۶

  
با توجه به . به رشته تحرير درآمده است ،کودکان و تأثير هنر بر اين فرايند

اهميت دوران کودکي در رشد شخصيت از سويي و لزوم درک و دريافت 
بر احراز شناخت  نوشتاراين هويت و هويتيابي در اين دوره، از سوي ديگر، در 

گيري و انسجام لنسبت به هويتيابي کودکان و نقش، جايگاه و تأثير هنر در شک
هنر را ميتوان عنصري ميانجي دانست که به  ؛هويت در کودکان تأکيد ميشود

  .کودک در فرايند هويتيابي بخوبي کمک ميکند

 .هويت، هويتيابي، کودکان، هنر: ها کليدواژه



 ۱۷/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

  سي هنر عرفاني با تکيه بر انديشه و شعر موالناشنا مفهوم

  ∗سميه اسدي

هنر بعنوان يک پديده و مفهوم، تعاريف مختلفي دارد که هر يک حاصل 
تنوع نظامهاي فکري موجود، . بينشي خاص و بازتاب نگرشي متفاوت است

هنر را نيز دستخوش چندرنگي و گوناگوني ساخته و سبب شده  ةتعريف پديد
واع ادبي بفراخور ايدئولوژي و محتواي خاص خود، تعريفي هر يک از ان

جداگانه از هنر ارائه کنند؛ چنانکه در حماسه هنر را مترادف اعمال و صفات 
اند، ادبيات  ارزشمند و پسنديده و مرتبط با آيين پهلواني و حماسي دانسته

بازي  تعليمي هنر را با مفهوم فضيلت قرين دانسته و ادب غنايي زيبايي و عشق
عرفان نيز بعنوان يک مکتب عظيم فکري، از . را معادل هنر معرفي کرده است

آنجايي که خود يک نوع ادب مستقلي را رقم زده، تعريفي متقارن با 
هنر عرفاني به . هاي معنوي و روحاني خود از هنر ارائه نموده است انديشه

مشي و نگرش  استناد متون اين ژانر ادبي، مفهومي عميق است که بفراخور
بر اين اساس، . عرفاني صاحبان اين نوع آثار، نمودهاي مختلفي يافته است

يي و بکارگيري روش   پژوهش حاضر ميکوشد از طريق مطالعة کتابخانه
توصيفي ـ تحليلي، به واکاوي مفهوم هنر در شعر و انديشة موالنا بعنوان يکي 

  .ردازداز ارکان ادبيات عرفاني حوزة ايران و اسالم، بپ

  .غزليات شمس، مثنويهنر، ادبيات، عرفان، موالنا، : ها كليدواژه
  

                                                                 
  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه واليت ∗



  فلسفه و هنر / چكيده مقاالت /  ۱۸

  

  )با رويکرد صدرايي(تحليل رابطة خيال با هنر و زيبايي 

   ٢، اميرحسين محمدي١سيمين اسفندياري

را در پيدايش و  آيد و نقش و جايگاه آن خيال، مبدأ و منشأ هنر بشمار مي
ـ بوضوح ميتوان ... ر، نقاشي، معماري وظهور هر نوع اثر هنري ـ اعم از شع

ادراک خيالي بعنوان يکي از مراتب ادراکي  طةدر حقيقت هنرمند بواس. ديد
 فةبنا بر فلس. است که ميتواند دست به خلق و آفرينش آثار هنري بزند

خيال را در باطن و ضمير خود  ةصدرايي، هر کسي به علم حضوري وجود قو
ر مختلف، به خلق و ابداع صورتهاي جديد درک ميکند که با ترکيب صو

در اين مقاله سعي بر اينست که بعد از تبيين خيال متصل بعنوان نوعي  .ميپردازد
از ادراک آدمي و نقش آن در خلق آثار متعدد هنري، به رابطه و نسبت خيال با 
  . رويکرد صدرايي در پيدايش آثار هنري و نسبت هنر با حقيقت پرداخته شود

  .حقيقت، خيال، زيبايي، مالصدرا، هنر: ها ژهکليدوا

                                                                 
 کرمانشاه  دانشگاه رازي استاديار. ١
  دانشجوي مهندسي معماري دانشگاه رازي کرمانشاه. ٢



 ۱۹/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

  از نقد افالطوني هنر روسوبازآفريني  اهميت

  ∗زاده برزي عليرضا اسمعيل

نامه به و  گفتار اولژان ژاک روسو در تعدادي از آثار خود ـ همچون 
ـ برخالف جريان غالب و روح زمانة خود، انتقادي بر برخي هنرها،  داالمبر

د کرده که در اساس مبتني بر نقد افالطون از هنر در رساله بويژه تئاتر، وار
نوشتار حاضر پس از موجه ساختن اين نکته که نقد روسو را . است جمهوري

ميتوان همچون بازآفريني نقد افالطوني هنر در قرن هيجدهم بشمار آورد، 
نفسه، ميتواند اهميت  ميکوشد نشان دهد که نقد روسو عالوه بر اهميت في

روسو . يي در دستيابي به يک تفسير تازه از نقد افالطوني داشته باشد العادهفوق
هاي اساسي افالطون در نقد هنر زمانة خود، نقد افالطوني هنر با کاربست ايده

را از چارچوب متافيزيک خاص افالطون جدا کرده و با آشکار ساختن هستة 
از اين منظر، . ده استجاودانة آن، امکان پذيرش و فهم عامتري به آن بخشي

هستة اصلي اين نقد اشاره به اين نکته است که هنر موجب از بين رفتن ادراک 
اصيل چيزها ميشود و اين امر بنوبه خود موجب بر هم خوردن تعادل اخالقي 

عالوه بر اين، بسبب فاصلة زماني طوالني ميان روسو و افالطون، . خواهد شد
ياق پاسخگويي به برخي انتقادات از افالطون بازآفريني او در برخي موارد، س
  .اند، به خود گرفته استکه در طول اين دوران مطرح شده

  .هنر، نقد، روسو، افالطون، اخالق، اصالت ادراک :هاکليدواژه

                                                                 
  يئآموخته دکتراي فلسفة هنر دانشگاه عالمه طباطبادانش ∗



  فلسفه و هنر / چكيده مقاالت /  ۲۰

  

  پيوند هنر مدرن و پديدارشناسي از نگاه مرلوپونتي حلقه

  ∗محمد اصغري

رلوپونتي ادراک حسي و اين نوشتار سعي دارد نشان دهد که از نظر م
اولويت آن بر ساير آگاهيها هم در پديدارشناسي و هم در هنر مدرن نقش 
اصلي ايفا ميکنند و از اينرو فرضية اصلي پژوهش حاضر اين است که حلقة 

هنرمند چه در حوزة . پيوند اين دو ساحت چيزي نيست جز ادراک حسي
هاي  ي هنري ما را با جنبهها موسيقي چه در حوزة نقاشي و چه در ساير حوزه

مان از جهان آگاه ميسازد و اين هدفي است که  مختلف تجربه زيسته
بعبارت ديگر، تماس تنانه ما با جهان . پديدارشناسان نيز آن را دنبال ميکنند

پيرامون و تجربة مستقيم ما از جهان زندگي نقطة آغاز و پايان هر پژوهش 
مرلوپونتي با . افتد ر مدرن نيز اتفاق ميپديدارشناختي است و اين امر در هن

اولويت دادن به تجربه زيسته و تنانه در فلسفة خود ميکوشد با تشريح آثار 
امپرسيونيستهاي مشهوري، مثل پل سزان پيوند هنر مدرن با پديدارشناسي و 
بالعکس را نشان دهد و از اينرو او فلسفه، پديدارشناختي و هنر مدرن را در 

در اين تحقيق . ي پيوند انسان با زيست جهان خود قرار ميدهديک مسير يعن
ميکوشيم با استناد به آثار مرلوپونتي اين پيوند را نشان دهيم امري که چندان 

  .مورد پژوهش قرار نگرفته است

  .شناسي، مرلوپونتي هنر مدرن، ادراک، پديدارشناسي، زيبايي :ها كليدواژه

                                                                 
  نشيار گروه فلسفه دانشگاه تبريزدا ∗



 ۲۱/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

  ة مالصدراحکمي رمز و نماد در انديش مباني

  ∗مهدي اميني

ريشه در عالم از يكسو با طرح اين فرضيه که رمز و تمثيل،  جستار حاضر
 هنرمند، مهذّب خيال و دروني پااليش به ديگر، و از سوي داردمثال و عقل 
جستجو و تبيين مباني فلسفي رمز و نماد در حکمت است به گره خورده 

نتايج بدست آمده در اين مهمترين  .ميپردازدتحليلي ـ  وش توصيفير با متعاليه
 معاني تجسيم در خيال کارکرد) ۱ در سه محور خالصه نمود؛ ميتوان نوشتار را

تشکيکي   ـ   معنوي اشتراک) ۳ نمادين، بيان بودن نسبي) ۲ اجسام، ترويح و
گوناگون نماد مطابق با  ساحتهاي درک و مراتب نماد در اشاره به حقيقت ذو

 ناظر در بخش اول اين نوشتار، مبادي فلسفي و حکمي. نمراتب وجودي انسا
 نيز دوم بخش در و گرفته قرار بحث مورد عناويني ذيل در نماد بحث به

مصاديقي  با اشاره به نماد و رمز حکمي پذيرش بعنوان وجوه قابل محورهاي
 .است شدهاز آن، ارائه 

  .يکعالم مثال، نماد، صورتهاي عقلي، خيال، تشک :ها کليدواژه

                                                                 
  آموخته حوزه علميه و دکترای حکمت هنرهای دينی دانش ∗



  فلسفه و هنر / چكيده مقاالت /  ۲۲

  

  خالقيت نفس از ديدگاه مالصدرا

  ∗صغري باباپور

. تة خيال، حلقة رابط ميان محسوسات و معقوالت اسنظر مالصدرا، قواز 
بلکه  مجرد عقلي نيست کهعالم خيال، جوهر مجردي از بدن و اين عالم است 

عالم عيني مستقلي است که همين وجود عينيش، عين شعور و ادراک و صور 
 وش محتاج به حضور ماده جسماني نيست يکه در حضور و بقا يي است خياليه

نه مخصوصي است که نفس را براي تصوير صوري خاص در يفقط مانند آي
. عالم ادراکي آماده ميسازد و زمينه اين تصوير را براي نفس فراهم ميکند
مالصدرا قدرت خالقيت نفس انسان را شبيه خداوند ميداند که در ذات و 

در اين عرصه بميزاني که . استل خويش، او را مانند خود آفريده صفات و افعا
نفس از اشتغاالت دنيوي و مادي رهايي يابد، قدرت اتصال خيال و خالقيت او 
. بيشتر و دقيقتر ميشود؛ چنانكه اهل کرامات و خوارق عادات حکايت ميکنند

ئم اخالقي، البته اين خالقيت براي تمامي نفوس سالم از امراض نفساني و ذما
در عالم آخرت بيشتر نمود پيدا ميکند که انسانها با نفس خويش قادر خواهند 
بود عالمي خاص داشته باشند، از هر آنچه اراده ميکنند و تشبيه مينمايند و اين 

نفس در نهايت اين ارتباط قدرت خلق و . کمترين مرتبة سعدا است
. نسان كامل، خلق عين ميكندآفرينشگري و انشاء صور پيدا ميكند و سپس در ا

  .از اين نظر نفس همانند باريتعالي، آفرينشگر و هنرمند خواهد بود

  .مالصدرا، خيال، خالقيت، اتصال، عالم مثال: ها کليدواژه

                                                                 
 استاديار گروه معارف اسالمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد صفادشت تهران ∗



 ۲۳/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

  رازي  مرصاد العبادسلوک هنرمند ـ صنعتگر در 

  ٢، هاله عطاپور١پروين بابايي

مورد توجه بسياري از يي از تعالي معنوي است که  سير و سلوک شيوه
معموالً عرفا بدون در . استعارفان قرار گرفته و براي آن آدابي نيز عنوان شده 

. نظر گرفتن وضعيت اجتماعي سالک، صرفاً بر تصوف و ترک دنيا تأکيد دارند
اهميت تلقي نمودن وظايف اخالق در آن، با بيتوجهي به هنجارها و بي

شکني خود را مينماياند و منجر به خلق اجتماعي، بيشتر بشکل نوعي هنجار
کتابي  العبادمرصاد. هنجارهايي متفاوت و متباين از عرف اجتماعي ميگردد
هاي مختلف اجتماع، از است که آداب سلوک معرفتي و همچنين وظايف گروه

جمله هنرمند ـ صنعتگر، را با توجه به وظايف آنان تفکيک نموده، از دو 
به حاضر بر اين اساس، در مقاله . رد توجه قرار ميدهدديدگاه نظري و عملي مو
که آداب و اخالق هنرمند ـ صنعتگر در ديدگاه  اين پرسش پاسخ ميدهيم

نمود يافته  قرآن کريمالدين رازي چيست و اين آداب به چه ميزان در  نجم
را بعنوان  مرصادالعباداين نوشتار اخالق هنرمند ـ صنعتگر از منظر  است؟

يي توصيف و  سلوک، به روش توصيفي و بكمك مطالعات کتابخانه بعدي از
سلوک از اين ديدگاه ابتدا ارزش فعل و عمل را هم براي . بررسي خواهد نمود

خود صنعتگر و هم مخاطب، از طريق برقراري ارتباطي که صانع با صنع الهي 
  .اهللا بر روي زمين ميباشد، تبيين مينمايدخليفةدارد و 

  .، سلوک، صانع، هنرمند، اخالقمرصادالعباد: اه كليدواژه

                                                                 
 زيتبر يدانشگاه هنر اسالم ي،اسالم يصناع يدانشکده هنرها ي،هنر اسالم يدکتر يدانشجو. ١
 زيتبر يدانشگاه هنر اسالم ي،اسالم يصناع ي، دانشکده هنرها)ينگارگر( يمکارشناس ارشد هنر اسال. ٢



  فلسفه و هنر / چكيده مقاالت /  ۲۴

  

  چيستي هنر، آنگونه که در بستر فلسفة اسالمي ميشود انديشيد

  ∗ابراهيم بازرگاني

در . سنگي ميرسد هنر مفهومي مدرن است ولي سابقة آن به دوران پارينه
کنار آن، پرسش از چيستي هنر نيز پيشينة طوالني دارد و از دوران باستان تا 

در نتيجة اين تالشها امروزه ميراث . اند بدان پاسخ دهند وز فيلسوفان کوشيدهامر
اما پاسخ به چيستي هنر در . پردامني دربارة اين پرسش قابل گردآوري است

سنّت فکري ما نوپاست و هنوز کاوشها براي کشف پاسخ مناسب و درخور 
ميکوشد ماهيت اين جستار نيز پيرو سنت فکري معاصر، . براي آن ادامه دارد

. هنر را کشف کند اما پايبند تفکر فيلسوفان و انديشمندان مسلمانان است
، تحليلي و نتيجة حاصل، آن است که هنر از آن رويکرد جستار، فلسفي، روش

  .قبيل تصوير است

  .اسالمي ة، سنت فلسفهنر چيستي هنر، مفهوم :ها كليدواژه

                                                                 
  و انديشة اسالمي ي حکمت هنرهاي ديني، مؤسسه آموزش عالي هنردکتردانش آموختة  ∗

 



 ۲۵/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

  معناي هنر نزد هايدگر و مالصدرا

  ∗يسيانرسول برج

  )مالصدرا(» يي از زيبايي و کمال خداوند است هر زيبايي و کمالي، رشحه و پرتو«
  )هايدگر(» زيبايي آن حالتي است که حقيقت نامستور رخ ميگشايد«

با اين . هايدگر و مالصدرا هر دو، هنر را بنوعي آشکار کردن جهان ميدانند
ت هنر در جهانهاي حال، با دو جهاني مواجهيم که هر دو بخوبي به تفاو

جهاني که خود انساني در آن  مختلف واقفند و هر دو آن را برآمده از زيست
، انسان سالک »بسيط الحقيقه«مالصدرا بر اساس قاعدة . زندگي ميکند، ميدانند

در مسير کمال را در هر مرتبه از مراتب تشکيکي وجود داراي عالمي ميداند که 
هر چه از اين ترکيب بنا به سير . ميشود از ترکيب وجدان و فقدانش کاسته

کمالي انسان کاسته شود، بر وجدان کماالتش افزون و به بسيط الحقيقه نزديکتر 
حال، هر کس از بين همة هنرها، به آن که با آن انس بيشتري دارد، به . ميشود

بطور مسلم، انسان اهل تعالي صدرايي در بيان . جهان خود ميپردازد بيان زيست
يي از وجود  ت وحدت بيشتري را در هنر خود آشکار ميکند و با هر مرتبهحقيق

پس هر انساني که با نوعي . و تعالي خود، بيان متعاليتري از حقيقت رخ مينمايد
جهان خود سر باز  از هنر سروکار داشته باشد، نميتواند از بيان حقيقت زيست

يي از کثرت  تبه ن دهد، در مراين بيان که ميتواند در انواع هنر خود را نشا. زند
بيشتر و در مرتبة ديگر از کثرت کمتر و وحدت بيشتر در بيان حقيقت 

 مرتبة وجودي(جهان، عالم  بکارگيري مقوالتي همچون زيست. برخوردار است
، پديدارشناسي هرمنوتيکي، انکشاف، ظهور و خلق در هر دو فيلسوف، )کسهر

ود، معنايي از هنر را نزد آنها بيابيم که به ما اجازه ميدهد بر اساس حقيقت وج
ميتواند تبييني شايسته از انواع هنر در سراسر عالم و بين همة انسانها، از هر 
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  . کيش و آيين، بدست دهد

جهان، بسيط الحقيقه، پديدارشناسي هرمنوتيکي، انکشاف،  زيست :ها کليدواژه
  .ظهور، خلق



 ۲۷/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

 ان فلسفه و هنريدر باب نسبت م

  ∗ي قهيحسن بلخار

به  يکرد نظريبه دو رو الزم است ،ان فلسفه و هنرين نسبت مييدر باب تب
يقات، پژوهشها و کرد اول متأثر از منظر و نوع تحقيرو. شودهنر اشاره 

ن يدر ا. هيدگراز افالطون گرفته تا  ؛فالسفه نسبت به هنر است يهايريگموضع
مسائل و  يو تمام يهستخود در باب  ديدگاههايان يکرد فالسفه در کنار بيرو

 ،از سر سلب و انکار يتوجه ؛کننديز توجه مين ييبايلواحق آن، به هنر و ز
از نسبت  يقطعاً وجه مهم. چون ارسطو ،جاب و اقباليا از سر ايچون افالطون 

فالسفه در باب هنر  يپرداختن به تأمالت فلسف ،هنر ةا فلسفيان فلسفه و هنر يم
ان ين نسبت مييا تبيهنر  ةفلسف به تمامي،ن يکه ا اينجاستاما سخن مهم . است

ز خود وجه ين گفته ميشودکه از آن سخن  يگريکرد ديرو. ستيفلسفه و هنر ن
فالسفه،  يان فلسفه و هنر است لکن نه الزاماً از سوين نسبت ميياز تب يگريد

  .خود هنرمندان يو در موارد يپردازان و متفکران هنر هيبلکه نظر
است که در اين قلمرو يک فيلسوف ـ بمعناي رسمي آن ـ از هنر شايان توجه 

ورزي ميکند  پردازي و انديشه نميگويد بلکه کسي در باب هنر همچون فالسفه، نظريه
که رسماً لقب فيلسوف ندارد اما همچون فيلسوفان در باب هنر و ذات آن روشنگري 

بيشتر از رويکرد فيلسوفان اهميت و استقبال از اين معنا در ميان هنرمندان . ميکند
هاي نظري در باب هنر را از سوي گروه دوم، به جنس و  ها و گزاره است زيرا نظريه

يي به کالم ليونلو ونتوري که چرا   در اينجا اشاره. ذات هنر نزديکتر و متمايلتر ميدانند
و ) دمعمار و هنرمن(جهان انديشه و نظر در باب هنر به آراء امثال باتيستا آلبرتي 

توجهي نميکند و الزاماً حقيقت و جوهر هنر را در ) نقاش و معمار(لئوناردو داوينچي 
بنابرين، ارزش نوين استتيک آلبرتي و «: آراء فالسفه جستجو ميکند، روشنگر است
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لئوناردو در اين است که تعاريفي تازه و متمايز از تعريف هنر بمثابه تقليد طبيعت که 

. مثابه اشراق يزداني که تفکر فلوطين است، بدست ميدهدارسطو، و هنر ب ةنظري
خدا حل نميشود، بلکه خود وي تبديل به  رهنرمند د ،مطابق نظر آلبرتي و لئوناردو

ذهن انسان، به شناخت  ةايزدي ميشود و بجاي تقليد از طبيعت، مطابق اصول آفرينند
با کار دست نشان را  از طريق نگارگري، شناخت خود از طبيعت هنرمند. آن ميپردازد

هنرمند متمايز  يي  هنرمند هنوز از تصور فرزانه ةاز آنجا که تصور آفرينند. ميدهد
. هاي خردگرايي روشنفکران ميشود نيست، استتيک آلبرتي و لئوناردو، وارد محدوده

شناخت علمي را قائل است و هم خود را چون اصلي  ةهنر براي خود، هم وظيف
از آنجا که طبيعت بمثابه هدف هنر، جانشين خدا شده، . دروشنفکري مطرح ميکن

مشابه را نميتوان  يي اگر نظريه. هنر، جانشين خدا ميشود أذهن انساني نيز همچون منش
ين علت است که به شعر و سخن همچون طرح و به ادر اشعار رنسانس يافت، 

  .»نگارگري هدفي علمي داده نميشود
، يکيبندتو کروچه، جرج د ءآرا کرد دوميا روين وضع خاص يدر ا
که هرگز ... و و بل، آن شپرد، نوئل کارولينگوود، کالي، دانتو، کاليتولستو

ان يامروزه در م .تر استيجتر و را شده يشوند، شناختهلسوف شناخته نميعنوان فب
 Mimesis يها هينظر يعنين جوهر و ذات هنر ييمهم در تب يةپنج نظر

 ةتجرب(  Apathetic Experience،)فرم( Form ،)انيب( Expression ،)محاکات(
و نظر  يبه رأ) يه نهادينظر(  Institutional Theoryو )يشناس ييبايز

البته . کيشود تا فالسفه کالسيشتر توجه مين حوزه بيپردازان خاص ا هينظر
محاکات را بدون رجوع به  يعنين حوزه، ياول ا يةتواند نظريکس نميچهگرچه 
، يامروز ةل کند اما در نگرين تحليژه فلوطيوارسطو و ب ون،افالط ءآرا

شتر در يب از آنها نام برده شد،که  يکسان مانند يپردازان هنر هينظر يها گزاره
ن يدر ا .نيهنر مورد رجوع است تا افالطون و فلوط ةفلسف يتخصص ةحوز
  .گرفته استکرد به هنر و فلسفه مورد بحث قرار ين دو روينسبت ا نوشتار

فيلسوف، جوهر و ذات هنر، استتيك،  ،فلسفه و هنر، هنرمند :ها كليدواژه
  .باتيستا آلبرتي، لئوناردو داوينچي



 ۲۹/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

 مباني هنر متعالي در حکمت متعاليه

  ∗ييجواد پارسا

 يهنر متعال يارهايو مع يوجود دارد که مبان يتيظرف اينه يدر حکمت متعال
 يمبان يدارا ي، هنر متعاليسفن مکتب فليا يها طبق آموزه. استخراج شود

 يمبان بر اساس. است يشناس و انسان يشناس ، معرفتيشناس يهست
ة آن است ن مرتبيتريعت نازلاست که عالم طب يمراتب ي، عالم دارايشناس يهست

 يبا استفاده از مبان. هستند يات مادي، مجرد از ماده و خصوصو عوالم باالتر
تواند به عوالم باالتر از عالم ينسان م، مشخص شده است که ايشناس معرفت

که انسان از عوالم  ي، شناختيشناس انسان يدا کند و طبق مبانيعت علم پيطب
در نفس انسان  ياليخ يهاي و صورتوهم يصورت معانب ،يکنددا ميب پيغ

 يهنر يعني يهنر متعال. شوديدر خارج ظاهر م يعنوان اثر هنريبندد و بنقش م
ن هنر يب باشد و هدف ايو کشف و شهود عالم غ يم الهآن به الها أکه مبد

حاصل  ير متعاليدر مقابل، هنر غ. ت استيب و معنوياتصال انسان به عالم غ
ال هنرمند است که يطان در قوه وهم و خيش يها الت نفس اماره و وسوسهيتما

  .ير گمراهيآن افتادن در مس ةجيو نت است ييايو لذت دن يهدف آن سرگرم

  .حکمت متعاليه، عالم غيب، وهم، خيال هنر متعالي،: ها هژوايدکل
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  شناسي فلسفة تطبيقي هنر روش

 ٢، محمدعلي عاشوري کيسمي١مريم پرويزي

تطبيقي يکي از مسائل مهم مطرح در ايران و جهان است که  ةماهيت فلسف
وقتي سخن از . مييابدتطبيقي هنر در روزگار کنوني اهميت  ةدر بطن آن فلسف

از  ،آيد، بايد مناقشات موجود در اينباب را بررسي کرد تطبيقي بميان مي ةفلسف
بايد به  تطبيقي ذاتي قائل شد يا صرفاً ةميتوان براي فلسف جمله اينکه آيا اساساً
موضوع اين فلسفه  ،فلسفه به آن نگريست؟ در گام ديگر ةديد روشي در مطالع

است يزي ميپردازيم يا بهتر اين رويکرد تطبيقي به تطبيق چه چ چيست؟ ما در
...) بين دو مکتب، دو نظريه، دو فيلسوف و( بگوييم مجاز به چه نوع تطبيقي

. شناسي است آنچه در فلسفة تطبيقي بيش از همه اهميت دارد، روش ؟مهستي
سه . نخست بايد به رهيافتهاي مطرح شده در اينباب پرداخت تطبيقي ةدر فلسف

ر د) اوتها، تناسب در شباهت و پديدارشناسيشباهتها و تف(رهيافت اساسي 
نوشتار حاضر در تالش است ضمن بررسي اين رويکردها،  .وجود دارد اينباره

به چگونگي بکارگيريشان در مطالعات تطبيقي حوزة هنر بپردازد تا در بين آنها 
با مؤثرترين روش بتوان به پيدايش قرابتها ميان آثار هنري جهان دست يافت و 

  .سخنيهاي بيشتر باز کرد ا براي همعرصه ر

  .شناسي فلسفة تطبيقي، هنر، روش :ها كليدواژه

                                                                 
  يدانشگاه عالمه طباطبائ تطبيقي ةفلسف يدکتر يدانشجو. ١
  يدانشگاه عالمه طباطبائ هنرفلسفه  يدکتر يدانشجو. ٢



 ۳۱/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

  هنر ديني و بنيادهاي فلسفي آن

  ∗قاسم پورحسن

آيا . مهمترين پرسش در هنر ديني، پرسش از سرشت و بنيانهاي آن است
ميتوان تمايزي قطعي ميان دو سنخ هنر ديني و غيرديني شكل داد؟ روشن است 

گرايانه  گرايي، انساني، اخالقي و كمال هايي همچون تعالي ديني بر مؤلفهكه هنر 
تمايزي : در باب لذت معتقد است اشاراتسينا در نمط هشتم  ابن. استوار است

لذت . بنيادين ميان لذت محسوس، لذت عقلي و لذت روحاني وجود دارد
ي، گذراست، لذت عقلي تك ساحتي است اما لذت روحاني يا معنو محسوس

اكهارت كه هايدگر او .  هم جاودانه است و هم شكوفاساز وجه انساني انسان
سينا، بدرستي  ميشمارد، ميگويد فيلسوف بزرگ، ابنمترين فيلسوف بررا مه

سينا را  فخر رازي معتقد است ابن. بنيانيترين لذت را لذت معنوي شمرده است
ي دربارة لذت روحاني و نيز در فهم اساسي و اشاراتبايد در سه نمط پاياني 

  .شناخت
. هنر نيز چنان است كه يا پيوندي با حقيقت دارد يا گذران و تفنني است
هنر ديني يك وصف يا يك اختصاص نيست بلكه بيانگر غايت انساني هنر 

البته هنر ديني ميتواند . گراست است، بهمين دليل ميگوييم هنر ديني هنر حقيقت
گرايانه؛ هم داراي خاستگاه نظري و معرفتي  قتگرايانه باشد، هم حقي هم كمال

ديني باشد و هم غايت آن رباني و الهي بوده و متضمن رستگاري انسان و 
  .جامعه گردد

عدالت، مفهومي انساني و اخالقي است و شايد بهتر است آنرا فضيلت 
بدور از . گراست هنري كه متضمن عدالت باشد، حقيقت. بنيادين بدانيم
باب چيستي هنر كه اساساً تعريف هنر چيست و چه اثري را منازعات در 
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ميتوان اثر هنري تلقي كرد و كدام امر نميتواند هنري باشد، فهم مشتركي از هنر 
وجود دارد كه براساس آن، هنر بر نوع نگاه انسان به هستي، ساحت الهي، 
ا ب. طبيعت، ساحت انساني و نسبت ميان عالم محسوس و معقول، استوار است

آشكارساختن ساحات . اين وصف، هنر نوعي كشف است؛ كشف زيبايي
زيبايي بمعنايي عام و جامع، هنر است اما روشن است كه زيبايي معنوي بر 

اين فهم، بنياديترين برداشت عام و حتي . زيبايي محسوس، تقدم وجودي دارد
ميان بتصويركشيدن زيبايي و كشف و شهود زيبايي، . خاص از هنر است

  . اوت است، همانگونه كه ميان زيبايي محسوس و معقول تفاوت هستتف
مرتبة اول هنر ديني، هنر محسوس است اما غايت آن هنر روحاني است كه 

نميتوان قول افالطون را پذيرفت كه زيبا آن چيزي است . درمانگر انسان است
ندان با كانت نيز نميتوان چ. آور است، زشت است كه مفيد باشد و هرچه زيان

همراهي كرد كه هنر را نوعي بازي و فعاليت ميداند كه بخودي خود خوشايند 
سخن ما در زيبايي راستين . و هدف بوده و غير از آن غايت ديگري ندارد

. شايد حق با هگل باشد كه تأكيد دارد زيبايي راستين، عين حقيقت است. است
مطلق است كه خود زيبايي راستين، روحي است شكل يافته، يعني همان روح 

او ميگويد اين قلمرو حقيقت، خدايي است كه هنرمندانه بمنظور . حقيقت است
  . احساس نگرش تجسم يافته است

تعريف هنر به تخيل و احساس، سراسر نادرست نيست اما تعريف حقيقي 
تولستوي حق دارد كه هنر را به انتقال يا سرايت احساسات . هنر هم نيست

اما خود وي تأكيد دارد كه . د باشد هنر همان احساسات استتفسير كند و معتق
  .هنر اثري انساني و آگاهانه است

چنانچه هنر را محدود به لذت و تجربة ذوقي و تخيل شخصي نماييم، 
. ايم ايم اما ساحت ابتدايي و نازل هنر را رسم كرده تعريفي از هنر بدست داده

وي و كمال و سعادت انسان در هنر با ارزشها، اخالق، ساحت روحي و معن
هنر ديني هم متضمن اين ويژگيهاست و هم باالترين مرتبة هنر . پيوند است

هنر بدين معنا هم . است كه موجب مواجهة آدمي با ساحت ربوبي ميشود
شايد بهمين دليل است كه هگل . ورزي ارزش است، هم فلسفه است و هم دين
  .هنر را ميانة فلسفه و دين قرار ميدهد



 ۳۳/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 
يي دربارة نسبت هنر و دين دارد و از  تيتوس بوكهارت مطالعات شايسته

هنر انساني و هنر الهي سخن گفته و ميگويد نميتوان هنر را محدود به شكل و 
اديان الهي نيز، اگر تنها به صورتشان محدود شويم، يكديگر را . صورت كرد

يي از تجلي صورت،  در هر مرتبه. طرد ميكنند اما حقيقت همة آنها الهي است
صورتهاي باالتر وجود دارند، از اينروست كه مشابهت هنر الهي و هنر انساني 

  .پديدار ميشود
هنر ديني هنر . دهندة حقيقت و فطرت و روح انسان است هنر بازتاب

جعفري هنر ديني را هنر سازنده انسان ميداند كه بين  عالمه. پيشرو است نه پيرو
هنر ديني، انسانها و جوامع را از . برقرار ميكندطبيعت و فطرت سازگاري 

قلمرو محدود طبيعت بيرون آورده و با حقايق عالم و حقيقت انسان آشنا 
  .بدون فهم فلسفي و بنيادهاي فكر فلسفي ظهور نخواهد كرد ،هنر ديني. ميكند

  .گرا، هنر معنوي، هنر ربوبي هنر ديني، چيستي هنر، هنر حقيقت: ها كليدواژه



  فلسفه و هنر / چكيده مقاالت /  ۳۴

  

 شناسي اسالمي و داللتهاي آن در آموزش هنراوي زيباييواک

 ٢کاظم پرستش ، محمد١سينا ترکاشوند

آن در  يهاي و داللتاسالم يشناسييبايز يهدف پژوهش حاضر واکاو
صورت  ينبد. است ياسيو استنتاج ق يليروش پژوهش تحل. آموزش هنر است
نتاج اهداف، به است سپس و ياسالم يشناسييبايه زيل نظريکه ابتدا به تحل
انگر آن است که يها بافتهي. ميپردازدآموزش هنر  يهااصول و روش

 يهايم اهداف، اصول و روشدر ترس ييهاي داللتدارا ياسالم يشناس ييبايز
 هدست آمدب از جمله اهداف. است يت اسالميم و تربيآموزش هنر در نظام تعل

ز ياصول ن مياناز . تيخالقو پرورش  ييگرا، کمالييجوقتيحق: عبارتند از
ز ين ييهاروش. يي اشاره کردو معناگرا ييگراتي، معنوييگرااصل واقع يتوان بهم

از امور  يريگ، روش بهرهيي روش زبان استعاره: ه عبارتند ازکحاصل شد 
 يآن است که واکاو مبينج پژوهش ينتا. يو روش بارش مغز يعيطب
ن ياز مشکالت آموزش هنر و همچن رفتبرون يبرا ياسالم يشناس ييبايز

  .است يها و اقدامات آموزشياستگر ستيهدا

  .هاي، اسالم، آموزش هنر، داللتشناسييبايز: هاواژهيدکل

                                                                 
  ي فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه خوارزمي تهراندانش آموخته دکتر. ١
 تهران م تربيتي دانشگاه خوارزميدانشجوي کارشناسي علو. ٢



 ۳۵/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

انتقادي، خالق و (شناختي انواع تفکر   تأثير هنر و بعد زيبايي

 »فلسفه و کودک«بر ) مراقبتي

  ٣دوند، کبري احم٢، عليرضا عراقيه١زاده قوامزهرا تقي

 ابعاد و وجودي هايجنبه به تمام توجه گرو در متعادل انسان پرورش

 به را خود توجه ،تربيت و تعليم کنوني نظام درحاليکه شخصيتي اوست، مختلف

 شناختيزيبايي بعد از و ساخته معطوف ابعاد شناختي پرورش و عملي هايجنبه

 اظهارنظري در ليسي،انگ متفکر ريد،توماس . است مانده غافل زندگي و هنري

 ساختن تربيت، آماده غالب«: است گفته برانگيز، تعجب حال عين و در حکيمانه

 هيچ عهدة از آيد کهبرمي کاري هنر ازبعبارتي، . »است هنرمند يک بعنوان فرد

 که جا هر« بنابرين. نيست ساخته ميکند، زبان استفاده از حتي که ديگري وسيلة

برنامة آموزش تفکر فلسفي به . »ميشود آغاز سيقيمو پيش رود، نتواند کالم
يي در جهت بهبود تفکر آنهاست، بطوريکه پيشگامان اين برنامه،  کودکان، برنامه

بعلت کارکردها و خصوصيات نهفتة آن، اين برنامه را مناسبترين شيوة ارتباط با 
، در سطح از طرفي، پژوهشهايي که به تربيت هنري ميپردازند. اندکودکان دانسته

شناسي انواع  از اينرو تحقيق حاضر به نقش هنر و زيبايي. مناسبي قرار ندارند
نتايج . در برنامة فلسفه و کودک ميپردازد) انتقادي، خالق و مراقبتي(تفکر 

يي  حاصل از اين پژوهش حاکي از آنست که فلسفه و کودک، تجربه
در اين راستا، بايد . ه گرددشناختي ارائ زيباشناسانه است و بايد بصورت زيبايي

اتصال فلسفه و کودک با امور روزمره و اجتماعي، : اين موارد را بکار برد
استفاده از عوامل روانشناختي مثل تخيل و عاطفه در فرايند فلسفه و کودک، 

                                                                 
   دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجاندانشجوي دکتري مديريت آموزشي . ١
  دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر. ٢
  و تربيت دانشگاه خوارزمي تهران دانشجوي دکتري فلسفه تعليم. ٣



  فلسفه و هنر / چكيده مقاالت /  ۳۶

  
استفاده از بازي در اين فرايند، ضرورت صداقت و نظم برقرار کردن بصورت 

  .هنرمندانه

تفکر انتقادي، تفکر خالق،  كودك، و فلسفه شناختي، نر، زيباييه :هاكليدواژه
  .تفکر مراقبتي



 ۳۷/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

  اجتماع و هنر در تحقق فضيلتمندي جهان فلسفهپيوند 

  فارابي) معموره فاضله(

 ∗فتانه تواناپناه

 يبه درازا يلت در آن، آرمانيت فضياجتماع با محور ک جهانيل يتشک
ن يا. شوديم ميک هرم ترسين جامعه بنحو يساختار ا يدر آثار فاراب .خ استيتار

از . شناسانه شناسانه و هم جامعه شناسانه دارد، هم نفس ت معرفتيهرم هم اهم
، نگاه يآموزش يها م برنامهيگاه علوم و تنظين جايي، در تعيشناس ث معرفتيح
ن از وجوه يهمچن. آورد يان ميبنام هنر و هنرمندان را بم يي مقوله يفاراب يهرم
و  ين ساختار اجتماعيو تع ين سلسله طبقات اجتماعييشناسانه، در تع هجامع
در . ن هرم مورد توجه استيدر ا يهنر يکردهاي، اتخاذ رويلتمنديجاد فضيا

ق ناتوانند؛ يع عوام هستند که از درک معقوالت و حقايف وسيهرم ط يانتها
هرم در  ينتهاان رأس و ايارتباط م. است يالين گروه ادراک خيا يادراک ةمرتب
 .آورد يان ميبنام هنر را بم يي مقوله يو ارزش يو فکر يحکومت فرهنگ ييبرپا

چون  يينماها جاد سازهيا يشه فارابيدر اند يشناخت جامعه يلتمنديمقوم فض
ق معقول و فلسفه خارجه، يحقا ياليملت، نمود خ. ملت و فلسفه خارجه است

 يفلسفه خارجه که از وجوه هنرملت و . است ينييقي يباورها يحافظ اقناع
ح خاستگاهش يملت صح. ارتباط فلسفه و هنر هستند يهم مورد توجهند، تجل

. مظنون و مستور است ةن و ملت فاسد خاستگاه آن فلسفيو راست يقيفلسفه حق
  ياليخ يها ن معارف و سازهيز به همين آن نيو تع يقوام نظام و ساختار اجتماع

را  يفاراب ةشيت فاضله با هنر و فلسفه در انديند مدنوين امر پياست و ا يهنر
و استقرار  ي، اعتقادي، ارزشيبر سطوح فرهنگ يت فلسفيحاکم. آورد يان ميبم

                                                                 
  اه تهراندانشجوی دکتری فلسفه و کالم اسالمی دانشگ ∗



  فلسفه و هنر / چكيده مقاالت /  ۳۸

  
استوار بر ارکان  ينماها ا سازهينما  جاد سازهياست فلسفه بر جامعه، در گرو اير

  .رديگيب فلسفه و هنر نشئت ميهم از ترک است که آن يفلسف

  .لتمندياجتماع، فض نما، جهان ه، سازهيفلسفه، هنر، ملت، فلسفه بران: ها دواژهيکل



 ۳۹/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

  »فلسفه و کودک« ةبرنام در کيالکتيد گاه هنرين جاييتب

  ٢يا مهرجديمح، ١يولن ياصغر جعفر يعل

گره خورده  يورزشهيش تاکنون با مفهوم انديدايمفهوم فلسفه از آغاز پ
 جزو ز عالم ذهن به عالم خارج،ت خروج افکار ايفين راستا کيدر ا. است
ها را شهيتوان اندينکه چگونه ميباشد؛ ايشمندان مير انديناگز يهادغدغه
هنر  ييسو از. دوستداران فلسفه باشد يان کرد که قابل درک برايب يي  بگونه

لسوفان يف يهادهيارجاع به ا ة، نحويبندفصل ةويمناسب، ش يهاانتخاب واژه
بعالوه، بحث از . است يان آراء فلسفيرسان هنر در بياري قياز جمله مصاد... و

. باشدين هنر و فلسفه ميارتباط ب ةدهندلسوفان، نشانينزد ف يشناسيباييهنر و ز
طرح داستانها و پرسشها،  يکودک، چگونگو فلسفه  ةدر برنام ،گريد يازسو
. رنامه استن بينشانگر استفاده از هنر در ا... ن حوزه و يان معلمان ايب ةويش
آن بوده و اگر  ياز اصول اساس» فلسفه و كودك«برنامة ا گفتگو در يک يالکتيد

م يق مفاهيف دقيدن به تعريک را در جهت رسيالکتيم هنرمندانه فن ديبتوان
ن برنامه دست يا يدر اجرا يت نسبيتوان گفت به موفقيم، ميبکار بر يفلسف
 يو معرف يو تفکر انتقاد يتأمل يبر الگو يبا مرور نوشتارن يا. مياافتهي

ک در يالکتيگاه هنر دين جايي، درصدد تبو كودكفلسفه  ةاز برنام يمختصر
  .است» فلسفه و كودك«برنامة 

  .فلسفه، فلسفه و كودك، تفکر انتقادي، هنر، ديالکتيک، هنر ديالکتيک: ها کليدواژه

                                                                 
  استاديار دانشگاه شهيد مطهري. ١
  يئکارشناسي ارشد فلسفه دانشگاه عالمه طباطبا. ٢



  فلسفه و هنر / چكيده مقاالت /  ۴۰

  

ز تناظر مراتب تخيل هنري با مراتب هستي در خلق اثر سينمايي ا

 منظر دين

  ∗علي جوادي

محبوس است و ) ماده(بر حسب ظاهر، در عالم محسوس  يانسان امروز
، يياز سو. ستيچندان متداول ن ين دسترسيا ايندارد  يدسترسگر يبه عوالم د

دهد و قائل يمنشان را  گرين عالم در عوالم ديا يها دهيپد يقت تمامين حقيد
 يها دهيپدمربوط به  ين و هنجارهايانت، کاربرد، قوين موضوع، ماهيبودن به ا

 ينما را بکليهمچون س يريتصو يها بشر، از جمله رسانه يمختلف زندگ
تالش ده، در فراهم آم ياسناد عةن مقاله که با روش مطاليا .کنديمدگرگون 

و اثر  ي، فعل هنريامر هنر نةگا شناسانه از ساحات سه ين هستييبا تب است
ال ينماگر در عالم ناسوت، خيس يل هنريتخ ، موضوع تناظر مراتبيهنر
 يهايدگاهنما، ديس نةهنر در رسا يبا مراتب هست) عقل(و ملکوت ) مثال(

نجا همان يکه در ا( يمنشأ و سازوکار خلق اثر هنر رةدربا يو فلسف يحکم
 .ل و شرح دهديرا تفص) است يينمايلم سيد فيتول

.يال، اثر هنري، خي، فعل هنريب، امر هنرين، عالم غينما، ديس :ها کليدواژه

                                                                 
   )ع(ن يار دانشگاه جامع امام حسياستاد ∗



 ۴۱/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

  يکلبار و مالصدرا يفلسف ةشياند در اليخ

  ∗فر عبدالرزاق حسامي

 بپيروي از يانسان ة، اغلب در بحث از نفس ناطقيلسوفان اسالميف
البته . ال و عقليحس، خ: کننديز ميونان، سه مرتبه را از هم متمايلسوفان يف

ن مراتب يک از ايهر. اند كردهاد يز يننام وهم ي بچهارم ةشان از مرتبياز ا يبرخ
آنها  ةباريل درتفصالنفس بعلم دارند که در آثار مربوط به يينفس، قوا ةگانسه

ن يگاه حس و عقل است؛ بديان دو جايال در ميگاه خيجا. است بحث شده
ث يو از ح  يبودن به ادراکات حس ياز لحاظ جزئ ياليمعنا که ادراکات خ
در  ين تفاوت آنها با ادراکات حسيهمچن. هنديشب يلتجرد به ادراکات عق

ست و تفاوتشان با ينست که در حصول آنها حضور محسوس شرط نيا
ـ  از نظر مالصدرا هر سه قوة ذهن. دستنين يست که کليندر ا يادراکات عقل

نها ذهن انسان فعال يک از ايمجرد هستند و در هر ـ ال و عقل يحس، خ يعني
. است يبرساخته ذهن آدم يو عقل يالي، خيدراک حساست و هر سه نوع ا

پس هر  ،سه، حاصل ابداع نفس هستند و نفس خود مجرد است ن هريچون ا
 يرلنديلسوف ايف) ۱۷۵۳-۱۶۸۵( يجرج بارکل. سه نوع ادراک مجرد هستند

ادراکات  ةز همچون مالصدرا و البته با تفاوت منظر، مجموعيقرن هجدهم ن
قائل  ياليو خ ين تفاوت که او تنها به ادراکات حسيبا اداند يرا مجرد م يآدم

از نظر او . کنديعقل را انکار م ةنام قويي ب ي و بلکه قوهاست و ادراکات عقل
يکند که را حفظ م ياست که نفس در آن هم ادراکات يال همچون ظرفيخ

را  ييهايده است و هم خود صورتبه او بخش يصورت ادراک حسخداوند ب
ن مقاله يدر ا. است يکه حاصل دخل و تصرف در ادراکات حس کنديخلق م

ال و يخ يرا برا ييهايژگيلسوف چه وين دو فيم که ايم نشان دهيکوشيم

                                                                 
  )ره(ينيامام خم ين الملليگروه فلسفه دانشگاه ب استاد ∗



  فلسفه و هنر / چكيده مقاالت /  ۴۲

  
 يم که خطايمالصدرا نشان بده ةقائل هستند و از منظر فلسف ياليادراکات خ

م يه مفاهيدنبال توجيال بست که در قلمرو خينا يادراکات کل يدر نف يبارکل
از به قبول ين يه ادراکات کليتوج يبرا .است يناشدن ،ن البتهياست و ا يکل

ن ياز ا يوقت يبارکل. شودير مياست که از آن به قلمرو عقل تعب يقلمرو سوم
مفهوم بلكه م يچون خدا و نفس ادراک ندار يميد که ما از مفاهيگوميسخن 
د بدان اذعان او خو گرچه بنظر ميرسد ،شوديک مينزد يم، به ادراک عقليدار

  .  ندارد

  .يال، مالصدرا، بارکليال، عقل، تجرد نفس، تجرد خيحس، خ :ها کليدواژه



 ۴۳/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

  تناظر مراتب خيال و مراتب هستي از نظر مالصدرا

∗زاده مرتضي حسين
  

عالم مثال و خيال، عالمي است که بين عالم عقل و ماده قرار دارد و مورد پذيرش 
يي که بـا اثبـات تجـرد خيـال و صـور خيـالي،        نهنظام صدرايي قرار گرفته است؛ بگو

خيال از مقوالتي است که در عرفان، فلسفه، . بسياري از مسائل توجيه فلسفي پيدا کرد
در اصطالح فلسفة صدرايي، خيـال بـر عـالم    . روانشناسي و حتي هنر قابل طرح است

: ري ماننـد متوسط بين عالم عقل و ماده اطالق ميگردد، ولي با اين حال بر امـور ديگـ  
يي از مراتب نفس انسان، يکي از قواي نفس و همچنين بر کل عـالم وجـود نيـز     مرتبه

که خيـال  ) عالم متوسط بين عالم عقل و ماده(بر اساس اطالق اول . اطالق شده است
يکي از مراتب عالم وجود است، ميتوان آن را متناظر با يکـي از مراتـب عـالم هسـتي     

، ميتـوان خيـال را متنـاظر بـا همـة      )کل عالم وجود(آخر  بشمار آورد و مطابق اطالق
  . مراتب عالم هستي دانست

    .مراتب هستي، خيال، مراتب خيال، مالصدرا: ها كليدواژه

                                                                 
  جانه زندکتري فلسفه و کالم اسالمي، پژوهشگر پسادکتري فلسفه، اسالمي دانشگا ةآموخت دانش ∗



  فلسفه و هنر / چكيده مقاالت /  ۴۴

  

  تبيين نسبت هنر و فلسفه با تأکيد برحکمت صدرايي

 ∗الدين حسيني سيدشهاب

اين پژوهش درصدد است با روش توصيفي ـ تحليلي، چگونگي نسبت 
اعم از  ،هنر. ا با توجه به ديدگاه صدرالمتألهين بررسي کندو هنر رحکمت 

چه نسبتي با فلسفه دارد؟ اصوالً بين هنر و حکمت  ،هنر ديني و سکوالر
يا نه؟ در  هستبلحاظ معناشناختي و پديدارشناختي پيوندي قابل تصور 

کيم بويژه ح ،اينباره ديدگاههاي مختلفي وجود دارد، اما فيلسوفان مسلمان
 از نظر او .اند شناختي و منشأ زيبايي پرداخته بيشتر به مباني زيبايي ،مالصدرا

 ةاو از عشق سخن ميگويد و ريش. منشأ هنر، عشق به ظهور زيبايي است
صنعت صنعتگران و هنر هنرمندان و شعر شاعران را عشق ميداند و معتقد 

يدگاه مالصدرا زيبايي از د ،از اينرو .و صنعتگران عاشقند است هنرمندان
يعني رؤيت امر معقول در صورت محسوس و هرچه سطح ادراک متعاليتر 

هنرمند اعم از عکاس، نقاش، . يت معنوي زيبايي کاملتر استؤباشد، ر
از اگر خالقيتش ... و ساز، نوازنده، هنرمند تجسميساز، فيلممجسمه

هنرمند با . باشد، پرستشگر است و هنرش قدسي استتجليات عوالم 
ساز و نقاش  خالقيتش در هنر، پرستشگري و عبادت ميکند ولو مجسمه

هنري که با . پرستي در اينجا معنا ندارد، بلکه خداپرستي است باشد و بت
حکمت پيوند دارد، هنر قدسي است و بر جمال و زيبايي الهي داللت 

دارد، اگر اگر به هنر بمعناي دقيق کلمه توجه کنيم با حکمت پيوند . ميکند
هنري انسان را به شهوت و غضب و غفلت از خدا سوق دهد، اصالً هنر 

چون هنر کار نيک در حد کمال است، . باشدنه اينکه هنر سکوالر  ،نيست
که انسان را در شهوت و غضب و غفلت نگه ميدارد و انسان را به  هنري

                                                                 
  استادياردانشگاه خوارزمي تهران ∗



 ۴۵/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 
ر بمعناي هن ،حيوان پستتر ميکند ملکوتي و عقالني سوق نميدهد و ازبعد 

  .حقيقي نيست

  .هنر، رابطة حکمت و هنر، مالصدرا، حکمت: ها کليدواژه



  فلسفه و هنر / چكيده مقاالت /  ۴۶

  

 کلک خيال و هنرآفرينندگي آن در ظهور موجودات و رؤياسازي

)درآمدي بر رابطة خيال، رؤيا و آفرينش(  

  ∗بهمن حکيمان

ضرورت نگاه به کيفيت آغاز آفرينش از مطالبات خداي متعال بوده و در 
 »أَولَم يروا كَيف يبدئ اللَّه الْخَلْق ثُم يعيده«آن تصريح شده است؛ به  قرآن کريم

براي کنکاش در چگونگي آفرينش در مراتب جبروتي، ). ۱۹/ عنکبوت(
قلم اعلي در لوح نمايش . ملکوتي و ناسوتي بايد نقش قوة خيال تبيين شود

از طريق خيال منفصل، ) ادي و مالصدررغزالي، سهرو ءطبق آرا(عالم خيال 
سپس خيال متصل موجب ظهور ساکنان ملکوت و موجودات برزخي و تنوع 

 ،مخلوقات جهان مادهو  وجود عالم هستي، کثرات موجودات .آنها شده است
خواب و موجودات عالم در  ياسازؤير ،ريتصاوي، تصورات و تجسمات ذهن

نسان نيز معجوني از تحقق و ا بوده اليخ وةق ينندگياز برکت آفر يهمگ ،برزخ
است؛ » فيک انطوي العالم األکبر«عالم نفس، خيال و مادة عنصري و مصداق 

بويژه در رؤياسازي ذهن و فرايند خواب ديدن، با تنوع موجودات صوري بر 
هنرآرايي کلک خيال در هندسة . اساس قدرت و قوت خيال متصل انساني

مچون جنگلها و آبشارها، در خلق موجودات طبيعي ـ ه) في(طالي عدد 
کهکشانها، دايناسورها و طاووس، خراميدن آهوان و چهچة قناريان، حشمت 
پلنگ و گزندگي عقربها، اشکال هندسي بلورهاي برف، سازهاي هنري معبدها، 

ـ نمايان است ... ها، تابلوهاي داوينچي و برجهاي ساختماني، آيروديناميک پرنده
ر تخيل خّالق را در تمام صناعات هنري ـ از و اشراقات و الهامات نازله د

                                                                 
مدرس دانشگاه آزاد  ،ي تصوف و عرفان اسالمي، دانشگاه اديان و مذاهبدکتر تةآموخ دانش ∗

  اسالمي واحد اروميه 



 ۴۷/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 
صفاي همايوني خوشنويسي، مولود کعبة فرشچيان، آواز خوش آوازخوانان، 

اهللا  بيبحهاي ظريف  نتهاي موسيقي ملکوت الهي و اشعار حافظ گرفته تا نکته
   .فارض و سهراب سپهري ـ ميتوان مشاهده نمود خراساني، شمس مغربي، ابن

  .عتي، خواب، طبياسازي، هنر، رؤينندگيال، آفرية خقو: ها کليدواژه



  فلسفه و هنر / چكيده مقاالت /  ۴۸

  

  تحليل نظريه استحسان از منظر تفكر مالصدرا در نقاشي مكتب اصفهان

  )الحشايشنسخه  :نمونه موردي(

  ٢اصغر جواني، ١صفورا حكيمي

مالصدرا در فلسفة خويش كه به حكمت متعاليه موسوم است، به 
او شخص . ي اشاره كرده استشناسي هنر اندازهاي خاصي در زيبايي چشم

هنرمند را به عاشق تشبيه كرده، خداوند را معشوق حقيقي در نظر گرفته و با 
عت آن را جلوه و مظهر ديدگاهي وحدت وجودي، همة جهان هستي و طبي

بيان ميكند كه هيچ  اسفاراو در جلد هفتم . اهي حق دانسته استجمال اليتن
ورد مگر با تكرار مشاهدات، توارد نقشي از معشوق بر دل عاشق رقم نميخ

 از اينروانظار، شدت فكر و ذكر نسبت به آن و در نهايت استحسان و تمثيل، 
هنرمندي كه به عاشق تشبيه شده تالش ميكند با تكرار مشاهدات و توارد انظار 

تر خلق كند  و شدت فكر و ذكر نسبت به آن، اثر هنريش را هرچه واقعگرايانه
ستحسان و تمثيل به برطرف كردن عيوب و نواقص آن ميپردازد و در نهايت با ا

در اين پژوهش . ترين وجه آن، به مخاطب عرضه كند يافته تا اثرش را در كمال
كه در مكتب صفوي  الحشايشبرآنيم تا با مصداق قرار دادن نسخه خطي 

آوري  تصويرسازي شده و در موزه كاخ گلستان نگهداري ميشود و با جمع
يي و اسنادي به روش توصيفي ـ تحليلي، تأثير تفكر  بصورت كتابخانه اطالعات

  .مالصدرا برنگارگري آن دوره را بررسي كنيم

.حكمت متعاليه، هنر متعالي، آفرينشگري، استحسان، تمثيل :ها كليدواژه

                                                                 
 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه هنر سمنان .١
 دانشيار دانشكده هنرهاي تجسمي، دانشگاه هنر اصفهان .٢



 ۴۹/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

مسجد شيخ : نمونه موردي( تأويل حرکت جوهري در حرکت بنا

کارلو و حرم  سن ي، کليسازدي )ع(زاده سيدجعفر  اهللا و امام لطف

  )سنت جيمز

  ٢، شيما اسکندرزاده١مهدي حمزه نژاد

حرکت در  يو. است يمبتکر مبحث حرکت جوهر نيصدرالمتأله
وجود ندارد که  يي يموجود ماد چيه يعني ؛دانديآنها م يرا ذات يموجودات ماد

حال . تکالبد معماري هم از اين قاعده مستثني نيس. حرکت باشديثابت و ب ذاتاً
بايد بررسي كنيم که حرکت جوهري در معماري چيست و چگونه تبيين 

يي در ذات فضا، در تعالي کالبد و مخاطبش  آيا هر سياليت و پويايي. ميشود
  مؤثر واقع ميشود؟ 

اين نوشتار . براي حل مسئله از روش استقرائي و قياسي استفاده شده است
کتب فلسفي معتبر، به جمعبندي  با استفاده از ويژگيهاي استخراج شده از

پيرامون موضوعات مهم در حرکت جوهري پرداخته و با توجه به آنها 
يي و معنا يداري، پدينيعشاخصهاي مرتبط در معماري را در سه سطح 

دو گونه معماري (آمده در چهار مصداق  شاخصهاي بدست. بندي ميكند دسته
بر روي اسناد و تصاوير ) حيتزيارتگاه و عبادتگاه در دو مذهب اسالم و مسي

  .تحليل شده است
در اين پژوهش ابتدا كاركرد فلسفة مالصدرا در موضوع حرکت براي 
معماري بيان ميشود، سپس براي شناخت حرکتي که بسوي غايت باشد، انواع 

حرکت در و  است يحرکت جوهر تيتجرد از ماده غا. حركت تحليل ميگردد

                                                                 
  هنر و معماري دانشگاه علم و صنعت تهران استاديار دانشكده. ١
  مشهد) ع(المللي امام رضا  دانشجوي كارشناسي ارشد معماري اسالمي دانشگاه بين. ٢



  فلسفه و هنر / چكيده مقاالت /  ۵۰

  
به آن است، مخاطب تا  يکيز کالبد و نزدهم آغاز شناخت مخاطب ا يمعمار

هاي  يافته .شناخت بوجود نخواهد آمد .حرکت نکند و کالبد تا متحرک نباشد
حرکت  يوقتپژوهش که نتيجة تحليل مصداقها هستند گوياي اين مطلبند که 

 ةتواند واسطيکالبد م ةشود حرکت در جوهريشناخت کالبد م ةواسط يکيزيف
يي براي فيض الهي  کاملترين حالت اين معنا واسطهو در  شناخت معنا باشد

  . خواهد بود

فلسفه و معماري ايراني، حرکت جوهري در معماري، حرکت و  :ها کليدواژه
  .اهللا معنا، حرکت جوهري در مسجد شيخ لطف



 ۵۱/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

  هنر متعاليه در اشعار صدرالمتألهين

  ٣، فاطمه محمدي سالميان٢، قاسمعلي کوچناني١محمدمهدي داور

گاهي بمعناي صنعتي از صناعات پنجگانه بکار گرفته ميشود و مراد از شعر 
آن، صناعت و بياني است که عنصر مشترک آن خيال است؛ در واقع فصل مميز 

گاهي شعر بمعناي . انگيز بودن کالم استصناعت شعر از ساير صناعات، خيال
تعريف  .را جزو هنرهاي هفتگانه محسوب کرد هنر اخذ ميشود و ميتوان آن

شعر سخني است که موزون، داراي قافيه و : شعر هنري را ميتوان چنين دانست
در اين مقاله شعر بمعناي دوم مد نظر است، زيرا شعر بمعناي هنر . مخيل باشد

در حقيقت، شعر بمعناي نخست، . است که ميتواند جنبة متعاليه داشته باشد
مالصدراي شيرازي . لي داردجنبه صناعي و آلي و شعر بمعناي دوم، جنبة اصا
فرسايي کرده است، بسياري از عالوه بر اينکه در علوم عقلي به زبان نثر قلم

آنچه . هاي فلسفي متعاليه خود را نيز به زبان شعر بيان کرده استانديشه
صدرالمتألهين به زبان منظوم بيان كرده، شعر بمعناي دوم است، زيرا هم داراي 

و مخيل است و هم حکمت متعاليه را به زبان شعر و سه شرط موزون و مقفا 
  .هنر متعالي سروده است

 .هنر متعاليه، شعر، صناعت شعر، حکمت متعاليه، صدرالمتألهين :هاکليدواژه

                                                                 
 دانشجوي فلسفه و حکمت اسالمي دانشکده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران . ١
  گاه تهران دانشيار فلسفه و کالم اسالمي دانشکده الهيات و معارف اسالمي دانش. ٢
 دانشجوي دانشکده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران. ٣



  فلسفه و هنر / چكيده مقاالت /  ۵۲

  

 آملي جوادي اهللا آيت منظر از» صادق هنر«عملي  مباني و نظري مباني

  ∗دهقاني امين

 تقسيم کاذب هنر و صادق نره به آملي جوادي اهللا آيت فکري نظام در هنر

 ،است اسالمي نظري عرفان متعاليه و حکمت از متأثر ايشان که آنجا از .ميشود
 ةشناسان هستي نظام از ثيرپذيرفتهأت هم هنر به وي نگاه که ميشود مشاهده
 چينش و نظم و گرفته شکل آنها اساس بر و است اسالمي و عرفان مالصدرا

 کردن متبلور« و» معقول تنزّل« به را صادق هنر مليآ جوادي اهللا آيت .است يافته

هاي ايشان در  انديشه .کندمي معنا و تعبير» محسوس و متخيل امر به معقول امر
 ةحيط در چه و شناسي هستي در بعد چهـ  نظري فکري نظام يک داراي اينباره
ار ب براي سلوکي و عملي مباني سري يک به ـ است و شناسي انسان و النفس علم
. هستند لئقا ،آن ساختن متبلور امر در موفقيت و صادق هنر منيع مقام به يافتن
. ميپردازيم» صادق هنر«مسئله  در نظري ايشان و عملي مباني به مقاله اين در
 و آدمي نفس مراتب و هستي نظام مراتب و چينش مانند نظري مباحث به ابتدا

 مباني به ديگر بخش در و ودميش پرداخته وجود نظام با نفس کيفيت ارتباط

  .آن يارتقا و کيفيت نفس سلوک مدارج و نفس طهارت مراتب مانند ،عملي

  .هنر، هنر ديني، هنر صادق، جوادي آملي :ها كليدواژه

                                                                 
  قم علميه ةحوز سه سطح ةطلب و )ع( باقرالعلوم دانشگاه دين ةفلسف ارشد کارشناسي دانشجوي ∗



 ۵۳/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

  فيلسوفان مسلمان ديدگاهشناسي زيبايي هنري از  حکايت

  ∗زاده فاطمه رازي

خ يدر طول تار يففلس يعموم ياز دلمشغول يي  ت که نمونهيپرسش از حکا
 يزيکه چه چينپردازد و ايها و جهان م ان واژهيم ةتفکر بشر بوده است به رابط

. ياء را ميبخشدت نشان دادن اشيها وجود دارد که به آنها قابل ها و گزاره در واژه
را از منظر محاکات نفس مورد دقت و توجه قرار  مسئلهن يمسلمان ا يحکما

پژوهش حاضر بر آن است  .اند د داشتهيامر تأک يتشناخ ت معرفتيثيداده، بر ح
د ياز د يهنر يشناس ييبايقت زيت را با عطف توجه به حقيحکا كه مسئله

  .  قرار دهد بررسيلسوفان مسلمان موضوع مداقه و يف
توجه  موردطور خاص يقت هنر بو حق ييبايز يستياگرچه بحث از چ

شان يرا بطور پراکنده در آثار ا يتوان نکاتيلسوفان مسلمان نبوده است، اما ميف
ل سخن از جمال و کمال يذ لسوفان مسلمان عموماًيشناسانه ف ييبايآراء ز. افتي
. عنوان شده است يبر هنر قدس يو گاه در بحث از صناعات خمس، مبتن ياله

از جمله مقومات  يگريتا حکايکه محاکات  يابيم درمين آثار يا ةبا مالحظ
ز يتوان طرح تماياقسام محاکات م ةاست و با مالحظ يرآثار هن ةا همي يبرخ

شان در باب يشه ايعالم ماده را محور اند يشناس ييبايت، در زيمعنا و حکا
  . ديد يشناخت ييباياحکام ز

  .مسلمانلسوفان ي، هنر، فييباي، معنا، زيت، محکيحکا :ها كليدواژه

                                                                 
 دكتري فلسفه و كالم اسالمي، دانشگاه تهران، پرديس فارابي ةآموخت دانش ∗



  فلسفه و هنر / چكيده مقاالت /  ۵۴

  

  مباني سينوي ديدگاه آکوئيني دربارة محاکات هنري

  ٢، افرا خاکزاد١ربيعي هادي

توماس  يهايدگاهن پرسش است که ديپاسخ به ا يحاضر در پ نوشتار
شه ينا ريس ات ابني، تا چه اندازه در آراء و نظريمحاکات هنر ةدربار ينيآکوئ
 يي  از آثار خود اشارات متعدد و البته پراکنده يمختلف يهاي در بخشنيآکوئ .دارد

ژه ارسطو، هنر يويان خود، بنيشياز پ يچون برخز هميدهد او نيدارد که نشان م
 يسبب در نظر داشتن مبانيدگاه او بن، ديبا وجود ا. دانديمحاکات م يرا نوع
با، در ينش آثار زيها و خداوند در آفريان انسانم ة، در نظر گرفتن رابطياتياله

ه دگايهنر، د ينيمطلق و توجه به کارکرد د ييبايز  مثابهن خداوند بنظر گرفت
در  اينبارهدر  ينيآکوئ آراءرسد بنظر ميدر مقابل، . ستيمحض ن ييارسطو
آثار  يدر پژوهش حاضر، با بررس. شه داردينا ريس ابن يهايدگاهو د ءآرا يبرخ
ت يروا ياصل يدهد مبانيشود که نشان ميارائه م ينا شواهديس و ابن ينيآکوئ
. نا مطرح شده استيس ش در آثار ابنياز پ يمحاکات هنر يةاز نظر ينيآکوئ
ان امر ينسبت م :مذکور عبارتند از يدهد که مبانينشان م تحقيقن يا يها افتهي

محاکات،  ينيو د يميو متعلق محاکات، اغراض محاکات، نقش تعل يمحاک
محاکات بر مخاطب  يرگذاريتأث ةو نحو يث محاکاتيعت از حينسبت هنر و طب

  .يو عقل يليث تخياز ح

  .سينا، آکوئيني، ارسطو ، محاکات، ابنهنر :ها كليدواژه

                                                                 
 دانشگاه هنر يوهشر پژيهنر و مد ةار گروه فلسفياستاد .١
 تهران مرکز يواحد هنر و معمار ،يهنر دانشگاه آزاد اسالم ةفلسف يدکتر يدانشجو .٢



 ۵۵/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

  فلسفه و کشف حقيقت هنر،

  ∗ليال رحيمي

هاي  نشانه ةواسطبشايد توجه به اين نکته خالي از لطف نباشد که گاهي 
نميتوانيم واقعيت يا رويدادي را  ،زباني يا مفاهيم فلسفي و منطقي و حتي علمي

؟ و به چه چيزي د کردچه باي ،در اين هنگام .مآنگونه که بايد و شايد بيان کني
ست ا هاييرشگر مسييهنر گشا .است »هنر« ،پاسخ اين پرسش توان پناه برد؟مي

که با منطق و استدالل نميتوان از آن گذر کرد و در زندگي معنوي انسان 
 يي و مارتين هايدگر نگاه ويژه شلينگچون هم يي فالسفه .دارد  ويژه هيگاجاي

ياري ب و ستا داناي راز هستي ،هنرمند و شاعر بودقد هايدگر معت .به هنر دارند
هنر از ارتباط ميان  .دفيلسوف ميتواند با نور جهان حقيقي آشنا شو ،شهود هنري

قت را هستند نسبت هنر با حقي صددها سخن ميگويد و فالسفه درنانسا
انتقال حقيقت است و ميتواند نسبت  ةمعتقدند هنر واسط آنها .مشخص کنند

 درو  فلسفه ارتباط نزديکي با حقيقت دارد .را خلق کند از حقيقت يي تازه
حقيقت را براي انديشمندان به ن دو، همسويي اي فلسفه و نتيجه ارتباط هنر و

  .آورد ارمغان مي

  .هنر، فلسفه، کشف حقيقت :ها كليدواژه

                                                                 
  کرجاسالمي، واحد استاديار دانشگاه آزاد  ∗



  فلسفه و هنر / چكيده مقاالت /  ۵۶

  

 يهنر ربوب ةمنزلينش بآفر

  ∗حسن رضائي

 يعتيگرفته از طبيکنند برفا ميارا  يها نقش مهمي که در آن رنگهنر نقاش
در تمام  .است كردهم يآن را ترس ،دست يرهنقاش چ آن ،است که خداوند

ر يدر غ ،عت استيطب يه هر هنرمنديه اوليما ملل مختلف دست ينقاش يهاسبک
ي رنگها هارمون و يهماهنگ .برقرار کندننده يبا ب يتواند ارتباطينماو صورت ينا
را  يآرامش کند ويانسانها را به خود جلب م ةکه هماست  يي گونهب طبيعت در
عت پناه يبه طب نشينيشهر يانسان از غوغاباعث ميشود که  ميبخشدننده يبه ب
از  يکه اقتباس  يه بر هنر نقاشيبا تک يفيق به روش توصين تحقيدر ا .آورد 

عت نشان يآن در طب ةک جلويکه  يبه هنر ربوبكه م يبر آن شد ،است  عتيطب
  .ميتوجه کن شده،ه داد

به آن  يات فراواني، آقرآن كريماست که در  يمياز مفاه يکي ييبايمفهوم ز
بنا بر . دارد يف مختلفيتعار يبا از نظر اصطالحيز ةکلم. افته استياختصاص 

با يز ةشيجاد اندياست که سبب ا يو هارمون يک هماهنگي ييبايز آنهااز  يکي
يشمارد و انسانها را به تأمل در م ها را برييبايزخود  يات نورانيدر آ قرآن. شوديم
و  يماد يهاييبايو ز يمعنو يهاييبايبه کسب ز اين،عالوه بر . خوانديفرا م آن

دمان يچ« يمعناي با هارموني يهماهنگ .کنديه و سفارش ميمحسوس توص
است که  يزي، در چي، هماهنگيدارياز نظر د. است »ک کليمطبوع اجزاء 

جاد يدرک و ا يشروع برا ةن نقطيعت، بهتريطب. شوديمموجب لذت چشم 
  .است يرنگ يهارمون

تنوعي كه  ، توصيف رنگهاست؛قرآناز جمله موارد توصيف طبيعت در 
علت  ةكند كه درباراو گوشزد ميانگيزد و به  ميانسان را برحس كنجكاوي 

                                                                 
  نور نيشابور استاديار دانشگاه پيام ∗



 ۵۷/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 
   .پيدايش رنگها تأمل كند

آورند و  گهايي كه حزنرن: رنگها در طبيعت به دو بخش تقسيم ميشوند
  .آفرين هستند هايي كه شاديرنگ

همگان را   دهد كه شگفتييي مي  بخش، اهميت ويژه ه رنگهاي شاديب قرآن
سبز مانند رنگ زرد،  ؛آورد وجود مييي براي جلب توجه ب  انگيزد و انگيزه برمي

د آنها و ميگويكند  منزلگاه بهشتيان از رنگ سبز ياد ميمثالً در اوصاف . و سفيد
از هاي اهل بهشت يف نوشيدنياند يا در توص زده  هاي سبزرنگ تكيهبر پشتي

  .كندذكر ميعنوان يك نعمت ها را ب رنگ سفيد نام ميبرد و تنوع رنگهاي ميوه
هاي مختلف  مزه ها با طعم و واقعاً اين پرسش مطرح است كه اگر تمام ميوه

ها تنوع رنگ قرآن كريم. تندجاذبه و لذتي براي خوردن داشبه يك رنگ بودند، 
اين شيوه از توصيف در طبيعت . داندرا يكي از نعمتهاي الهي ميدر طبيعت 

   .ها نيز صادق استها و بيابانها و سبزيها، دشت نسبت به ابرها، بادها، كوه
کند به قول ميمسحور خود  ننده رايعت وجود دارد بيکه در طب يتنوع رنگ

  :يبسطام يفروغ
  ده تماشا کنم ترا يباصد هزار د    که من يجلوه برون آمد با صد هزار   
در  يشترير خلقت فرصت تعمق بياز تصاو يريتوان گفت با خلق تصويم

  .ي حاصل ميشودننده اثر هنريب ي هنرمند واساس خلقت برا

  .رنگ، زيبايي آفرينش، طبيعت، هارموني، :ها واژهكليد



  فلسفه و هنر / چكيده مقاالت /  ۵۸

  

 سينا روايت خيال از منظر ابنهنر ب

  ∗ساداتيناصر 

در  يطوالن يي نفس، سابقه ياز قوا يعنوان مراتبيل بال و تخيبحث خ
 ،شرق و غرب عالم در يلسوفان متعدديف ،از افالطون  تا به امروز. فلسفه دارد

ان مراتب ين بار با بياول يافالطون برا. اند يال مطرح کردهخ ةدربار يمتفاوت ءآرا
 ن مرتبه از مراتب شناخت قراريتريينپا ال را دري، خجمهورمعرفت در کتاب 

شد که بعدها توسط  يال، موجد حرکتيخود از خ يساز ارسطو با مفهوم. داد
  .دا کرديمسلمان گسترش پ ئيلسوفان مشايف

تا  ،روديشمار ميز بن مباحث فلسفه هنر نيترين و اصلياز مهمتر يکيال يخ
ن يمهمتر ينرواز اال استوار است و يان هنر بر خيتوان گفت بنيآنجا که م

 يساز ي و مفهومتوان هنر را در آثار فالسفه بازشناسيآن م ةليوسيي که ب يژگيو
  .آنهاست يگاه آن در نظام معرفتيال و جايخ يکرد، توسل به معنا
جام گرفته، ان يليتحلـ  يفين نوشتار که به روش توصياز ا هدف نگارنده

ناست يس س از منظر ابني نفقوا بطور مشخصالنفس و  پرداختن به مسئله علم
ل مربوط به ئآن، مسا ينفس و قوا ةق و درست از مسئليتا در پرتو فهم  دق

که  ت از آن دارديها حکا افتهي. گردد يو عناصر هنر بازشناس تبيينل يتخ
ن يهمچن او. دانديم) ل معقوليتخ(وند تخيل و تعقل يسينا هنر را حاصل پ ابن

ها و ة خيال صورتخيال و متخيله، معتقد است قو ةن قويز بيضمن تما
متخيله يا مفکره در برخورد با  ةه قويكحالدر ،داردجزئي را نگه ميهاي  پديده

  .رسانديم ياريادراکات به عقل و وهم 

  .سينا النفس، خيال، تخيل، هنر، خالقيت، ابن علم :ها کليدواژه

                                                                 
  دانشگاه سمناندانشکده هنر استاديار  ∗



 ۵۹/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

  قت است؟يحق رخداد يبرا يي  هنر رسانه ،ا از منظر مالصدرايآ

  ٢، پرستو مصباحي جمشيد١مريم سلطاني كوهانستاني

ا يقت يرخداد حق يبرا يي  رسانهاز آن است که هنر همواره  يخ حاکيتار
گاه  يتيو فعال ،و نگرش او به جهان يبوم آدم ستيفهم ز يبرا يي  وهيش ،دروغ
 يليخامور ت ةاغلب هنر را در جرگ. خالقانه بوده است يانه و زمانيبازنما
برده و  يشتريب ةله بهريل و امور متخيد از عنصر تخيکه در روند تول  اند دانسته

راسته بودن اثر يآن پ ةجياند که نت را در نظر آورده يي قت فاصلهين هنر و حقيب
هدف از . است يک اثر هنريقت در يقت و سترون شدن حقياز حق يهنر

، ي صورت گرفتهليتحل ي ـفيو به روش توص يفيپژوهش حاضر که با راهبرد ک
 يهنر توان رسانه بودن برا ،ا از منظر مالصدراين پرسش است که آيپاسخ به ا
هنر نزد مالصدرا ست که ي از آنق حاکيج تحقيقت را داراست؟ نتايرخداد حق
و صناعات و  عنوان فعل الهي و صنع اوميان طبيعت بو صناعت است  ةدر زمر
مالصدرا، بر اساس  بعقيدة .ک وجود دارديزدبس ن يقرابت ،هاي انسانيآفرينش
 يو صنع بشر يفعل اله بينموجودات،  يک وجود و مراتب وجوديتشک

ن دو صنعت، فقط در ياختالف اتفاوت جوهري و ذاتي وجود ندارد، بلکه 
 ةفيخل يآدمن، يافزون بر ا. نداز يک سنخهر دو است و اساساً  يوجود ةمرتب
از  ،شئونات خداوند ياست که از تمام يکس يعني، است نيزم يبر رو ياله

 وان گفتتيمبر اين اساس . ر، مبدع و خالق برخوردار استمصوجمله صفات 
مظهر  يکه در حد طاقت بشر يهنرمند متخلق به اخالق اله هيدر حکمت متعال

يافته خود به مبدأ عالم شباهت  يصفات خداوند متعال شده و با فعل هنر
 يبرايي   است که هنر او همچون رسانه قتيه حقمتعهد ب يهنرمند است،

                                                                 
  دانشگاه محقق اردبيلي ةاستاديار گروه فلسف. ١
 مدرس دانشگاه فرهنگيان . ٢



  فلسفه و هنر / چكيده مقاالت /  ۶۰

  
 ياست که از هنر برا يتين يدرپ ين هنرمنديچن. است يمتعال يقتيرخداد حق
که  فرض کرد يلمحمتوان همچون يبرد و هنر او را ميقت بهره ميانتقال حق

  . کنديآن حمل م ةردقصد هنرمند را بر گ

  .مند، انسان کاملمالصدرا، هنر، صنعت، حقيقت، هنر :ها كليدواژه



 ۶۱/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

  افالطون قت از منظرينسبت شعر و حق

  ∗سعيد شاپوري

در ميان آراء فلسفي افالطون جايگاه رفيعي دارد، با اينهمه وي در » حقيقت«
. آثار دوران سقراطي و سالخوردگيش، تقريباً چيزي در مورد آن بيان نکرده است

او معتقد . ميتوان يافت مباحث جدي پيرامون حقيقت را در آثار دوران کمال او
اما برخالف مفهوم ). ۶۵، فايدون(حواس از درک حقيقت ناتوان است است 

حقيقت، وي از همان آثار دوران سقراطيش دربارة شعر  ابراز عقيده کرده و شعر و 
، گرگياس(تراژدي را هنري واال ميشمارد که کارش ايجاد لذت در مردم است 

اين مباحث، ميتواند بيان کنندة اهميت هر يک از  اين فاصلة زماني در طرح). ۵۰۲
وي در آثار دوران سقراطي و . آنها در هر دوره از سير انديشة افالطون باشد

جذبه و جنوني الهي نويسي را هنري ناشي از  سالخوردگيش، شاعري و تراژدي
که گاهگاهي حقايق را هم بر زبان ) ۲۴۵، فايدروس؛ ۵۳۳ـ  ۵۳۴، ايون(ميداند 
ولي در رساالت دوران کمالش که مفهوم حقيقت برايش ). ۶۸۲، قوانين(آورند  مي

را مقلداني ميداند که سه مرحله از حقيقت  اهميت بسياري داشته است، شاعران
و ) ۶۰۱، جمهوري. (حقيقت چيزها را نميشناسند، )۵۹۷، جمهوري(اند  دور افتاده

  .در نتيجه، هنرشان هيچ نسبتي با حقيقت ندارد
 شدهمنظر افالطون باعث  قت با شعر ازينسبت حق تفاوت نگرش در نيا
به  ي، انتقادات مشخصجمهوريژه يوچند رساله از دوران کمال او، بغم آنکه بر

 يحيواحد و صر ةديکند، با جستجو در مجموعه آثارش، نتوان به ايشعر وارد م
  .يافتدست  ويقت از منظر يحقبا مورد شعر و نسبت آن  در

  .، محاوره، حقيقت، شعر، هنر تقليدي)تقليد(افالطون، محاکات : ها هكليدواژ

                                                                 
  ان مرکزیواحد تهر ،دانشگاه آزاد اسالمیگروه نمايش  ارياستاد  ∗



  فلسفه و هنر / چكيده مقاالت /  ۶۲

  

  يهنر معمار» ارزش«در  ياساس يمدرن و دگرگون ةفسفل

  ٢، شروين مقيمي١شيما شصتي

 يناظر بر کوشش برا يعنياست، ) θεωρία(تئوريا بر مبتني  ييقدما  فلسفه
ن وصف يبا ا .ستيآن ن» دنيد«است که چشم تن قادر به  يزيآن چ» دنيد«
الظاهر  يعل«است که  يزيآن منوط به چ ييقدما يفلسفه در معنا» حضور«
» يدنيناد«در طول امر  »يدنيد«امر  ،بيترت ينبد. »لک«ي همان عني ؛است» بيغا

 ياز جمله معمار» يتجسم يهنرها«ا به اصطالح ي» يبصر«صناعات . قرار دارد
ت نفوس واجد ارزش يترب يبرا يزارعنوان ابنفسه بلکه ب يم، نه فيقد ةدر فلسف
ن يا يت با نفيد که در نهايرا برگز يي  يمدرن استراتژ ةاما فلسف. شوديدانسته م

ياب غ ينف يعني ؛ديخود فلسفه انجام يبه اضمحالل ارزش ذات يز طوليتما
 ةفلسف«ا ي» يثان ةفلسف«به » ياول ةفلسف«ست از يبايفلسفه ضرورتاً م. »لک«

ان يکه م دنشان ده استتالش در  نوشتارن يا. دشيل ميتبد» فعال
 يگاهيمدرن از جا ةدر دور يژه معماريوي ببرخوردارشدن صناعات بصر

ر در ييلسوفان مدرن که به تغيف ير در استراتژييو تغ ارزشمند حدذاته في
ي مدرن معمار. ق برقرار استيوث يشد، نسبت يمنته يت فلسفيسرشت فعال

شود و استلزامات يم يمدرن، ذاتاً واجد ارزش تلق يتجسم يگر هنرهايمانند د
عنوان يتواند بن حالت ميا در بهتري يستن يا محل بحث جديآن اصوالً  يتيترب
  . ردين هنر مورد مالحظه قرار بگيا يج فرعينتا

  .فلسفة قدمايي، فلسفة مدرن، معماري، امر ديدني، امر ناديدني :ها كليدواژه

                                                                 
 م يواحد رباط کر ي،استاديار دانشگاه آزاد اسالم. ١
 يو مطالعات فرهنگ ياستاديار پژوهشگاه علوم انسان. ٢



 ۶۳/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

يباشناسيهنر و ز رةرباد ينويدگاه سيبر د يتأمل  

∗لو صحبت يعل
 

اما در آثار خود از   ف نکردهيتأل يشناس ييبايز ةدربار يمستقل اثر نايس ابن
مطالب  ،شيمتون فلسف گريد يالو نيز در الب رساله في العشق و النجاهجمله 

. ن مبحث پرداخته استيبه اعميق و ژرفي دربارة زيبايي و هنر مطرح كرده و 
 يتيترب يها شهيو اند يفلسف يقصد دارد با رجوع به مبانپژوهش حاضر 

. ن آن  بپردازدييو به تبكرده  ييشناسا يرا از نگاه و يباشناسينا، وجوه زيس ابن
نا و يس يل محتوا، تمام آثار ابناز روش تحل يريگ ين هدف با بهرهتحقق ا يبرا

ه نگارش درآمده ب ياو در زبان فارس يفلسف يها يشهاند ةکه دربار يليآثار اص
 از ييبايکه زميدهد دست آمده نشان ي بهاافتهي. ، مورد مطالعه قرار گرفتاست
 مورد ،خاص يمعنا در ييبايو ز عام يمعنا در ييبايز ،منظر دو از ينويس نگاه
 :عبارتند از يابييز يها نا، عناصر و مؤلفهيس ابننظر از  .است گرفته قرار توجه
شتر از يب يمند اعتدال، قوام نظام و بهره حسنف، يسن تألحسن نظم، ح

 ييها ن عناصر و مؤلفهياء و امور محسوس از چنيهرچه اش .وحدت
از نگاه . خواهند بود يشتريب ييبايز ، دارايدنباش ي بيشتري داشتهبرخوردار

و اعجاب  يعشق، لذت و شگفت و يهمچون دوست يآثار يدارا ييبايز يو
 و يقيتوان به موسيم ،هنرو  يباشناسيز ا در بابينس توجه به متون ابن با. است
 ،يقيموس در مورد. بوده است ويکه مورد توجه  اشاره کردز ين يات عرفانيادب
ن يصوت در ب يهايژگيسپس به و و يقينا ابتدا به نقش اعداد در موسيس ابن

در . ميداند ياضياز دانش ر يي ي را شاخهقياو موس .کنديمحسوسات اشاره م
توجه به مؤلفه هنر و  ينويت سيگر از اهداف تربيد يکيتوان گفت يجه مينت
 يتيعنوان اهداف تربي کشور بنظام آموزش در نيزاست که امروزه  يباشناسيز

                                                                 
  ان زنجانيدانشگاه فرهنگ ارياستاد ∗



  فلسفه و هنر / چكيده مقاالت /  ۶۴

  
 .مورد توجه است ي،تيابعاد ترب ريکنار سا درو شناخته شده 

  .سينا ابن ي، زيبايي هنر،زيباشناس: ها كليدواژه



 ۶۵/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

  هنر در فلسفة مالصدرا يتشناخو انسان ياتين الهييتب

  ٢، فاطمه کوکرم١ عبداهللا صلواتي

مالصدرا دربارة هنر، آنچنانکه امروزه با صورتبندي خاص عرضه ميشود، 
يي در باب هنر دارد که ميتوان بر اساس  سخن نگفته است اما سخنان پراکنده

ستين سخناني همانند اينکه خداوند نخ. او به آنها نظم و نسق داد نگرش وجودي
. هنرمند و مبدأ هنر است چون صفاتي متعالي همچون البديع و المصور دارد
پرسش اصلي جستار حاضر اينست كه هنر در فلسفة مالصدرا چه تبيين الهياتي  و 

، ميتوان تبيين ءبنا بر علم االسما) ۱: شناختي دارد؟ نتايج اين تحقيق عبارتند از انسان
را ارائه کرد؛ با اين توضيح که با تحليل معنايي و الهياتي از هنر در فلسفة مالصد

، ءوجودي اسماء الهي، مانند الخالق، المصور و البديع، و عالَم بمثابه تجلي اين اسما
ميتوان گفت از نگاه وجودي، عالم مشحون از شگفتي و خالقيت و هنرمندي 

بر قوة خيال  شناختي در فلسفة مالصدرا، بويژه تمرکز بنا بر مباحث انسان) ۲. است
انگيزي که با سه زمان گذشته، حال و آينده سروکار دارد و  بعنوان قوة شگفت

شناختي هنر در فلسفة  يي که توانمندي آفرينشگري دارد، ميتوان از تبيين انسان  قوه
شناختي در فلسفة  از جمع مباني و مبادي الهياتي و انسان) ۳. مالصدرا بحث کرد

افقي ميان الهيات و  که در ساحت بشري، هنر محصول هممالصدرا استنباط ميشود 
خيال است و اينکه آدمي بمثابه آيينة ذات و صفت و فعل حق، همانند خداي 
هنرمند ميتواند خالق زيبايي و هنر و شگفتي شود؛ شگفتي و هنري که صرفاً به 

  .آدمي اختصاص دارد

  .، مالصدراهنر، الهيات، علم االسماء، زيبايي، خيال :هاکليدواژه

                                                                 
  ئي تهران دانشيار دانشگاه تربيت دبير شهيد رجا. ١
    دانشجوي دکتري فلسفه و کالم اسالمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي تهران. ٢



  فلسفه و هنر / چكيده مقاالت /  ۶۶

  

   هيمتعال حکمت آن در يشناسيگاه هستيال و جايخ

  )ييلسوفان نوصدرايدگاه فيبه د يقيتطب يکرديبا رو(

  ٢، نجمه پورهنگ١يصولت ييحي

متعدد دارد و از  ياست که کاربردها ياز جمله مباحث» اليخ«بحث از 
بعنوان » اليخ« ياسالم فةدر فلس. است يل و بررسيقابل تحل يمختلف يهاجنبه
 حوزةو هم در  يشناس يهست حوزةشود؛ هم در يک عامل واسطه مطرح مي

بشمار  ياز مراتب هست يکيال ي، خيشناس يهست صةدر عر. يشناسمعرفت
ال ناظر به يخ يشناسگاه معرفتيرود که متناظر با عالم ملکوت است اما جايم
والت ن محسوسات و معقيب سطةاست که نقش وا ياز مراتب ذهن آدم يکي
ه، هر دو جنبه مورد توجه بوده يدر حکمت متعال. کنديفا ميرا ا) مجردات(

ال يخ يشناسمعرفت بة، جنيينوصدرا فةن حال، نزد فالسيدر ع. است
 يشناسيگاه هستي، بر جايتر شده و نقش آن در باب ادراکات ذهن برجسته

 بةا جنخود مالصدر ياما در تفکر اصالت وجود. دا کرده استيال تقدم پيخ
ر يناپذ ييال پر رنگتر بوده و تمسک به آن، از ملزومات جدايخ يشناس يهست
ت مسئله تا آنجاست که مالصدرا با کمک ياهم. روديبشمار م ين نظام فکريا

 يپرداخته و برا يمعاد جسمان يال، به بررسيخ يوجود بةگرفتن از مرت
  . ق نموده استين و تنسيرا تدو يمعاد جسمان يعقالن ين بار، مبانينخست

وصدرايي، نشناسي، حکمت متعاليه، مالصدرا، فالسفة خيال، هستي :ها کليدواژه
  .شناسي، معاد جسمانيمعرفت

                                                                 
   پژوهشگر و استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج. ١
  مدرس مدعو دانشکده سما کرج. ٢



 ۶۷/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

 در اسالمي ـ ايراني فرهنگ بر مبتني داستانهاي و قصه نقش

  »و كودكفلسفه «

   ٣زاده قوام يزهرا تق ،٢احمدوند يکبر، ١هيرضا عراقيعل

 نقش که است داستان و قصه ،کودکي رةدو در ارتأثيرگذ ابزار مهمترين 
. ميکند ايفا کودکان ديني و اخالقي فضايل رشد و پرورش در را مهمي
 سنن، و آداب آموزش و انتقال عامل همواره ،داستان و قصه از گيري بهره

 داستان و قصه با و است بوده ديگر نسلهاي به نسل يک تاريخ و اعتقادات
 قدرت و ساخت آشنا هجامع آداب و فرهنگي ميراث با را نکودکا ميتوان تنها نه

 از قضاوت سطح ارتقاي گروهي، و فردي تفکر به عادت خالقيت، و نقادي
فرهنگي و  امنيت به ميتوان بلکه داد، پرورش را معيارها و مالکها از طريق
 فرهنگي، ميراث انتقال براي راه بهترين قصه. پرداخت کودکان دروني تقويت
 محتواي چون ،طرفي از. است کودکان به ارزشمند روايي و اخالقي ،معنوي
 روش با که است فلسفي متنوع مباحث با داستانهايي شامل و كودك فلسفه
و  فلسفه آموزش جايگاه و اهميت به توجه با و ميشود اجرا کندوکاو حلقة
 ،کشور آموزشي نظام در آن خالء و جهان تربيت و تعليم نوين نظام در كودك
 فلسفي تربيت و و كودك فلسفه آموزش دهد که نشان دارد سعي حاضر نوشتار
 يک ،کودکان پرورش در آن اهميت و بومي ادبيات از استفاده با کودکان
 آموزشي ابزار يک بمنزلة داستانها و ها قصه به بايد بنابرين. است ضرورت
 از برگرفته يبوم فرهنگ با متناسب فلسفي محتواي نمودن فراهم با و نگريست
 بعنوان ،کودکان سن با متناسب ،آنها بازنويسي و فارسي ادب کالسيک متون

                                                                 
 اسالمشهر واحد ياسالم آزاد دانشگاه يتيترب علوم گروه اريدانش .١
 تهران يت دانشگاه خوارزميو ترب ميفلسفه تعل يدکتر يدانشجو .٢
 زنجان واحد ياسالم آزاد دانشگاه يآموزش تيريمد يدکتر يدانشجو .٣



  فلسفه و هنر / چكيده مقاالت /  ۶۸

  
 فلسفي، محتواي تفکر، فرايند چون ابعادي به آن در که ايانهگر کل رويکردي

 کودکان پرورش در باشد، شده توجه ملي و فرهنگي ويژگيهاي و ادبي غناي
  .کرد تالش

  .ايراني ـ اسالمي فرهنگ قصه، و كودك، فلسفه: ها کليدواژه



 ۶۹/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

 ش يا تجلي تام هنر ربوبينآفري

 ∗عرب حسين

بقول . خداوند متعال هستي مطلق است و تمام کماالت را در خود دارد
، »کل االشياء و ليس بشيء منها احلقيقةبسيط «مالصدرا با استناد به قاعدة 

يي که  نهتعالي تمام کماالت را بطور بساطت و اجمال در خود دارد؛ بگو باري
هرچه کمال است از اوست در ذات و صفات عاليترين وجود و اوصاف و در 

با اين دليل، با برهان لمي . مرحله فعل کاملترين هستي از او صادر شده است
اثبات ميگردد که نظام هستي موجود برترين نظام است و از طريق جستجو در 

مطالعه و . کشف و ارائه نمودنظام تکوين نيز زيباترين نظم و ارتباط را ميتوان 
دقت لمي و اني در جهان آفرينش انسان متفکر و انديشمند را به برترين جلوة 

يي که نتيجة اين انديشه آن است که باالتر  علم و قدرت خداوند ميرساند بگونه
نمايي او و تحقق هنر  و زيباتر از اين نظام امکان ندارد و اين تجلي قدرت

  .بيبديل اوست
علم و عقل و عرفان هر كدام به . درک اين زيبايي داراي مراتب است البته
يي از معرفت و شناخت هنر حضرت حق رهنمون ميسازند؛ عالم و  مرحله

يي ديگر و شاهد دست يافته به  يي، عاقل و فيلسوف مرحله انديشمند مرحله
  .يي از اين دو برتر محصوالت علم حضوري، مرحله

  :قول حافظب
  ي دانست ـر کس از اين لعل توانـي دانست   گوهـي راز نهانـتو معارف از پـر

  قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس   که نه هر کو ورقي خواند معاني دانست
ر عقل آيت عشق آم   ي دانستـترسم اين نکته به تحقيق ندان  وزي   ـاي که از دفـت

عارف ذات مستجمع تمام صفات و کماالت را  يعنيمجموعه گل  ي،آر

                                                                 
 استاد حوزه علميه کاشان ∗



  فلسفه و هنر / چكيده مقاالت /  ۷۰

  
او از درک  رةکند پس حظ و بهيدرک م يخوبسحر بدار و مرغ  شب زنده
  .تر استيي حضرت حق محسوستر و ژرفهنرنما

  .جهان تکوين، معرفت ،هنر ،خدا :ها کليدواژه



 ۷۱/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

ا و تطبيق آن بر معماري مسجد هنر ربوبي از منظر مالصدر

  اهللا و معبد پانتون لطف شيخ

  ٢، حسن بلخاري قهي١زاده جانا عرب

 يداشته و هست يازل أمنشي، سردر جوامع مختلف بشر ينش هنريآفر
 ييباي، حق که خود زالهي ينيبدر جهان. استمحصول صنع و عشق خداوند 

نموده که تماماً برگرفته از تناسبات،  ييهاين به صورتمطلق است، عالم را مز
در ذات  ت هنر رايغا ياسالم ةفالسفبر اين اساس، . است ييبايو ز ينظم منطق

ميداند قت يز خود را در پرتو رحمت حقين الهيهنرمند . دانستنديمقدس حق م
قت و يت حقؤيال، ريق روح با عالم خيحاصل ارتباط عمرا  ينش هنريآفر و

 يا هنر ربوبي ي، تحت عنوان هنر قدسيماد يهارتسپس تنزل آن امر در صو
 شواهدالربوبيهالصدرا در م. نيست ين امر مستثنيز از اين يمعمار قلمداد ميكند؛

صناعت در پرتو . صناعت پرداخته است مسئلةگر از آثار خود به يد ياريو بس
از  يسنت يمعمار. رسديمنصه ظهور ميق بادراک جوهر حقا ةواسطبنش و يآفر

اش،  انهيو عملکردگرا ياست که عالوه بر وقوف نقش ساختار يجمله صناعات
ن ياز مهمتر يکي. دار گشته استيپد کامالً هنرمندانه يهر جزء با نگاه

گنبدها عالوه بر . ، گنبد استيدر فرم معمار يهنر ربوب يشکل يساختارها
درخت  يي تفکر اسطوره يةند، بر پاة حقاز آسمان و مظهر خان يآنکه نماد

که  يخود از درون درخت زندگ يو ربوب يهنر قدس. اند ي شکل گرفتهزندگ
 يدر شکل گنبد، صورت يصناعت معمار رون آمده ويقت است بيجوهر حق

 يهنر ربوب يپژوهش مورد نظر با هدف واکاو. استاز مفهوم درخت  يعرض
 ةاز منظر مطالع ي،و ءآرا صدد است بر اساسن، دريلهأدگاه صدرالمتياز د

                                                                 
 دانشجوي دکتري معماري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران .١
 استاد گروه مطالعات عالي هنر دانشگاه تهران .٢
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اهللا و معبد  خ لطفي، مسجد شينييآ يمهم معمار يدو بنا ي،خيبرش تار يقيتطب

 ءدر آرا يخيو تار يد متذکر شد که عدم تطابق زمانياب. را بررسي كند ،پانتون
پژوهش  ياصل مسئلةعنوان يه وجود دارد؛ اما آنچه بن ابنين با ايلهأصدرالمت

 ياسالم يدر دو بنا يهنر ربوب بارةدر يو يهايدگاهد يمورد نظر است، واکاو
مطرح است،  يادراک اثر هنر دربارةک اصل يعنوان آنچه ب. ي استحيو مس
 أاتصال به منش يجاد حس آرامش و حتيحضور در هر دو بنا، ا ةواسطيب ةتجرب
در ساحت  ير هنر ربوبيثأت اشاره به مفهوم که استر گنبد يز يقت در فضايحق

ن امر خود نشان از وحدت در يا. داردـ چه در شرق و چه در غرب ـ  يمعمار
  . در جهان است يربوب يجوهر هنر معمار

  .بي، معماري مقدس، خيال، صناعت نزد مالصدرا، گنبدهنر ربو :ها کليدواژه



 ۷۳/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

تأثير نقاشي بر ارتقاي سطح تفکر فلسفي کودکان بر اساس 

  »فلسفه و كودك« ةبرنام

  ٣، رکسانا رشيدپور٢، سمانه دستفروشان١سهيال غالمي

 يبرا ين آزاد بودن مجاليهنر است و ا در يک عنصر اساسي يشياند آزاد
ي تکرار يزهايفراتر از چ يادراک ،يلتا بتوانند با تخآورد  يکودکان فراهم م

 ةکنند ياناگر هنر کودکان را ب. خود را از عادات رها سازند ينحوداشته و ب
يتواند کودکان م ينقاش بدانيم،اند،  که تجربه کرده ينسبت به جهان آنهاتفکرات 

تالش  ارنوشتن يدر ا. آنها بکار گرفته شودپرورش تفکر  يبرا يعنوان ابزارب
فلسفه و وند با يکودکان در پ يسطح تفکر فلسف يدر ارتقا ير نقاشيثأشود تيم

با اهداف  ارتباطکودکان در  يامکانات نقاش تحليلو با  گردد بررسي كودك
فلسفه و  ةو برنام يآموزش تفکر فلسف ةدر برنام ي، نقش نقاشفلسفه و كودك

ختن يبرانگ يبرا يوان محرکعنبکودکان  يرسد نقاشينظر مب. تبيين شود كودك
  .مهمي داشته باشد جايگاه  يآموزش تفکر فلسف ةدر برنامآنها،  يپرسشگر

  .کودکان، تفکر، نقاشي، آموزش، فلسفه :ها كليدواژه

                                                                 
  تعليم و تربيت دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقاتدانشجوي دکتري فلسفه . ١
  دانشجوي دکتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه آزاد  اسالمي، واحد علوم و تحقيقات. ٢
  دانشجوي دکتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اراک. ٣
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  »هنر«و » صنعت«در نوسان ميان » تخنه«

  ∗حسن فتحي

ونان باستان ياز  ،شونديشمرده م يق آثار هنريمصاد ييزهاينکه چه چيدر ا
ن اختالف نظرها تا يا. ميامروز همواره شاهد اختالف نظرها بوده و هستتا 

سرچشمه » ييبايز«و » هنر«، »صنعت«ان سه مفهوم ين نسبت ميياز تع يحدود
که (است ) technēتخنه، ( τέχνηم يکنيکه هنر ترجمه م يوناني ةواژ. رنديگيم

 art ييمتأخر اروپا يهادر زبان ،شهين ريو از همآمده  artis (ars( ينيدر زبان الت
ابتدا ) گريد يهمانند تمام اصطالحات تخصص( تخنه ةواژ). برنديکار مبرا 
و » صنعت« ،»حرفه«، »يدانراه« ،»يزرنگ« ،»مهارت«ي عام داشته و هر گونه معان
ن يچن يدر زبان فارسنيز نکه خود هنر يايشده است؛ کمارا شامل م» مصنوع«

گيرد، قرار  يعين جهت در برابر اثر طبياز ا تواندياثر مصنوع م. بوده است
 ين معنايا. يمنشمرده باش يعت را حاصل صنع کسينکه خود طبيمشروط بر ا

محدود شود،  ياصطالح به آثار هنريخورد تا بص ميتخص يعام صنعت وقت
» فهيع ظريصنا« يکه آثار هنر يي گونهيشود، بز وارد صحنه مين» ييبايز«عنصر 

)fine arts (و نسبت آن با » ييبايز«مختلف از  يهايتلق. دنشويخوانده م زين
نسبت آن با  بخصوصو ( يدلچسب ي،لذتبخش ي،سودمند يت،غا کارکرد،

شوند مرز ياست که باعث م ياز جمله عوامل ،)معرفت و وجود در افالطون
 .ردينتواند شکل بگ يرهنريو اثر غ يان اثر هنريم يقاطع

  .ي، صناعت، چيستي زيبايي، افالطونتخنه، اثر هنر :ها كليدواژه

                                                                 
  دانشگاه تبريز دانشيار گروه فلسفه ∗



 ۷۵/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

  مالصدرا نمود هنر انساني در آثار ،جهاد با نفس

  ٢، فاطمه سادات موسوي رناني١زهرا کاشانيها

يا تحت کنترل و ، رها انسانار يکه با اراده و اخت يزانيبه م ينفس انسان
در هر او،  يبود و با انتخاب اراد ا کرامت او خواهديلئامت  أباشد؛ منش مراقبت
 يرا در راستاخود  يتهاياهداف و فعال اندازهرد؛ به همان يکه قرار گ يسطح
 يانسان ياز مراتب زندگ يي ا قرارگرفتن در مرتبهي يوانيح ياز زندگ يمندبهره
 ،کنديجاست که بشر هنر انسان بودنش را آشکار منياز هم .داد خواهد جهت

به که مدام انسان را  ينفس ةخواست ق آمدن برئستن و فايز يماد يايرا در دنيز
در تمام  مهمموضوع اين فرساست؛  طاقتبس دشوار و  يکند کاريامر م يبد

عنوان گرفته است و در آثار مالصدرا ب مورد توجه قرار يي گونهبا يمکاتب دن
ر يعقل و اراده و در مس يةز جهاد با نفس بر پايلسوف مسلمان نيف بزرگترين

ات انسان و رتبه ده او در برابر ي، محور تمام اعمال و نيعت و عبادت الهيشر
  .گر مخلوقات خداوند استيد

  .کرامت، نفس انسان، مالصدرا، کمال، حيوان، مجاهده :ها کليدواژه

                                                                 
  تهران ييد رجاير شهيت دبيترب ار دانشگاهيدانش .١
  تهران ييد رجاير شهيت دبيدانشگاه ترب ي،فلسفه و کالم اسالم يدکتر يدانشجو. ٢
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  هدر برنام يشناس ييبايگاه هنر و زين جاييو تب يبررس

  »کودکو فلسفه « 

  ٢امير مرادي، ١محسن کردلو

در برنامه شناسي  يبايييين جايگاه هنر و زحاضر بررسي و تب هدف پژوهش
و استنتاجي  يمفهوماز نوع تحليل روش پژوهش، فلسفي  .است» فلسفه و کودک«

روش گردآوري اطالعات اسنادي است و اسناد مورد تحليل کتب، پيشينة  .است
كه هنر در مباني  نشان ميدهدنتايج . مطالعاتي و پژوهشهاي مرتبط را شامل ميشود

پرورش ارزشهاي هنري، پرورش و رشد تخيل و خالقيت، (اهداف فلسفي، 
موسيقي، داستان، شعر (، محتوا )احساس و ابراز احساس، پرورش کيفيت بيواسطه

روش اجتماع پژوهشي، روش اکتشافي و کاوشگري، (، روشهاي تدريس )و غيره
سفه فل«در ) کيفي ـ توصيفي(و ارزشيابي ) روش فرايندي، روش حل مسئله و غيره

در ادامه اصولي نيز براي هنر با توجه به ديدگاه آن . جايگاه خاصي دارد» و كودك
آموزان، تأکيد  پرورش حواس، تخيل و خالقيت دانش: طراحي گرديد که عبارتند از

... . بر يکپارچگي و پرهيز از دوگانگيها در هنر، بکارگيري هنر در زندگي روزمره و
پرورش توانايي تفکرورزي » فلسفه و كودك« در نتيجه ميتوان گفت هدف اصلي

نواع هنر کودکان و بزرگساالن است كه ميتواند با کمک و استفاده از هنر و ا
  .به اين مهم دست يابد...) و موسيقي، انيميشن، فيلم(

  .هنر، موسيقي، پويانمايي، داستان، شعر، فلسفه و كودك: ها كليدواژه

                                                                 
   دکتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه خوارزمي تهران ةآموختدانش. ١
  دکتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه خوارزمي تهران ةآموختدانش .٢

  



 ۷۷/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

  ير فلسفيو هنر غ يهنر فلسف

  ∗رمانيک طوبي

براي بيان ارتباط ، هرچند غيرماهوي ،بنظر ميرسد تعريف هنر و فلسفه
نظر از اينکه حکمت و فلسفه را مترادف صرف .ضروري است فلسفه و هنر

 روي انسانيت بگشايد، بدانيم يا حکمت فضاي الهيتر و خاصتري را پيش
نسبتاً ه شده، اگرچه در قالب اندکي متفاوت، گوياي يک معناي ئتعاريف ارا
» الوجود بذاته وجود الحق؛ و الوجود الحق هو واجب معرفة« .واحد هستند

 الفلسفةاعلم اَن «، )١١٥، ص١٤١٤، الفلسفيةشرح المصطلحات  ،فارابي(
حقائق الموجودات على ما هي عليها و الحكم  مبعرفة االنسانية استكمالُ النفس

العالم  ظمن النساني و ان شئت قلتا الوسع بقدر... بوجودها تحقيقاً بالبراهين 
، مالصدرا( »، ليحصل التشبه بالباري تعالىقة البشريةالطانظماً عقلياً على حسب 

عالماً  االنسان صريورة كمةاحل«، )٢٦٦، ص١، جشرح الکافي ؛٢٣، ص١، جاسفار
فرهنگ  استاد سجادي دربه اعتقاد  ... .و »ينىياً مضاهياً للعالم الععقل

و مالصدرا  يكه در كلمات فاراب يريفاتع ،)۶ص( مالصدرا يسفاصطالحات فل
 يگرفته از مكتب فيثاغوريان يا مكتب اخالقممکن است برشود، يديده م

با  همچنين،. در جهت علم و عمل استرواقيان باشد كه همان استكمال نفس 
شود كه از فلسفه دو هدف عمده مورد يبه اين تعاريف معلوم م يتوجه كل
 ياله ةنظر فالسفتوانست مديكه م يالبته عمل .»علم و عمل« ؛ه استتوجه بود

   . ...باشد، همان تهذيب نفس است
» زيبايي است ،اش فرايندي بشري كه فرآورده«: اند را نيز چنين گفتههنر 

بر روي  نيز متون فيلسوفان اسالميدر  ).۱۳۸۵خرداد  ۲۷، شنبه روزنامه شرق(
. )۴۰و  ۳۹، شماره قبسات(است  کيد شدهأعنصر زيبايي و زيباآفريني ت

                                                                 
 زنان مسلمان يه جهانيرکل اتحاديدانشگاه تهران و دب، يم اسالمگروه فلسفه و کالاستاد  ∗
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. يعني حق تعالي ميدانند ،زيباييها را زيباي مطلق مةفيلسوفان اسالمي منشأ ه

ي از يهر زيبايي و کمالي رشحه و پرتو«معتقد است لهين شيرازي أصدرالمت
زيبايي،  بنظر ميرسد .)۱۱۵، ص۱ج، اسفار(» زيبايي و کمال خداوند است

ان اهللا جميل و يحب « ؛قيقت نبوده و نميتواند باشدححق و  ي جزي مقوله
کارکرد فلسفه و هنر همان کشف ، ميتوان ادعا کرد که تر با بيان ساده. »الجمال

حقيقت است و هنرمند يا زيباييهاي موجود ولي نامكشوف هستي را برجسته و 
  . )همان( آفريند آشكار ميكند يا زيباييهاي ناپيداي هستي را مي

 ، هم، توأمانو زيبايي حقيقت از اختالف نظر در تعاريف هنر،صرفنظر 
ي از ي يعني آميزه ،)سوبژکتيو(فاعلي  ةجنبهم و دارد  )ابژکتيو(االمري  نفس ةجنب

، اين انطباقگزارش صحيح از نيز انطباق اين دو و  .هر دو جنبه است
 ماًاالنسان عال ةصريور«را شکل ميدهند و گويي هاي حيات بشري  صادقانه
بايد توجه داشت البته  .، به اين دو جنبه اشاره دارد»مضاهياً للعالم العيني عقلياً
مهم ديگري  تةنک ،چگونگي انتقال حقايق و زيباييهاي درك شده به ديگرانکه 
 .که بحث صدق و کذب را متکفل است و ارتباطي به تعاريف ندارد است

بالذات در ساحت انديشه و تفکر  اوالً و ،حقيقت ياق زيبايي متعلَ ،مهمتر آنکه
 ،حقيقت و زيبايي تام و تمامنيز  و استمرتبط انساني و آگاهي  و به نفسِ

اعمال نيز و  )بودها( شاکله وجودي و صفات ثبوتي مةيابد که ه آنگاه معنا مي
  .آن باشد عين حق و زيبايي يا منطبق بر گرفته از آن شاکله، نشئت

 کمال نگري، و حقيقت و حق: عبارتند از هک حکمتبر اساس هر سه مبناي 
حق و «که  عرفان ،»خدانگري«براي رسيدن به  سعادت، و زيبايي و

رسيدن به الزم است، براي  ،کمال و زيبايي و سعادت است و »گرايي حقيقت
کمال و  و »حقيقت و حق اقامه« و احقاق و تحقق که سياست، »خداگرايي«

بتعبير ، »گونگي خدا«به  ، و براي رسيدن، دخالت داردزيبايي و سعادت است
، است اقتداء به خالق متعال در سياست که حکمت ،اسفارمالصدرا در 
بنيادها و روحِ رفتار  ،حکمت، عرفان و سياست ،به اين ترتيب. ضرورت دارد

 روشن است که. تجلي سازدمگانه را  مراتب سهاين هنر ميتواند  و انسانيند
از  برخاستهواقعي  ةديشنايعني  فلسفه، ةبلکه فرآورد تجلي نيست بنفسه فلسفه
از همين . يابد يم متعالي تجلّي در غالب هنر کهنگري است  حقيقتآن، يا 



 ۷۹/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 
و در کشف حقيقت فلسفي و هنر فلسفي در تجلي بودن  ةانديش روي،

کفّوي هنر  ن مقاله، همدر اي .، چراکه هنر نيز نوعي تفکر و فلسفه استمشترکند
  . متعاليه، مبتني بر پيشينة يوناني آن، روشن ميگردد ةفلسف متعالي و

فلسفه، هنر، حقيقت، اخالق، فلسفه اخالق، نظم، حکماي اسالمي، : ها کليدواژه
  .فالسفه يونان
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  معاصر و حکمت هنر ةقت با هنر در فلسفينسبت حق 

  ∗حسين کلباسي اشتري

افالطون  فةر فلسد يبا اصل و نمونه مثال ياز زمان طرح نسبت صورت هنر
صور و  يشناخت يو البته با تمرکز بر وجه هست) سيمزيم(د يند تقليق فراياز طر

 ضةتا عر ياقنوم در مکتب نوافالطون يشناس ييبايها و استمرار آن در ز دهيا
کانت،  ينقاد فةاحکام در فلس يشناخت ت و تمرکز بر وجه معرفتيغائ لةشاک
ت ير به موقعين مسيرات در ايين تغيرت عمده. شده است يط يطوالن يريمس
بشر  يشناخت يگر قوايا ديال يخ ةآن بمدد قو ييبازنما يو چگونگ »قتيحق«

 يباشناسيز يها هر آنچه در عرصه كردتوان تصور يکه ميگردد، بطوريبازم
زان اصالت و موضوعات مربوط يهنر مدرن بمثابه مالک و م فةک و فلسيکالس

ن دو محور ارتباط يم با ايرمستقيا غيم يمستق به فرم و محتوا مطرح شده،
االمر  ا نفسيقت يحق رةاز آنچه کانت دربا يرويمعاصر بپ فةدر فلس. ابدي يم
افت وجودشناسانه و يآن عرضه کرد، ره يشناخت ث معرفتيو ح) نومن(

 يزائد تلق يج کمرنگ شد و حتيز بتدريهنر ن يانگارانه در تأمالت نظر ذات
 ين حالت، حداکثر به نوعيدر بهتر يکرد، وجودشناسيون ريبا ا. ديگرد
تواند از روح يل نمين دليک محدود شد و بهميدارشناسانه و هرمنوتيافت پديره

ن موضوع در ساحت ياما ا. ابدي ييحاکم بر آن رها) ويسوبژکت(محور  سوژه
د بر يقت و با تأکيحق ياالمر و نفس يحکمت هنر با ابرام بر وجه وجودشناخت

زنده و پررنگ دارد و  يهمچون جمال و حسن، همچنان حضور يميهمفا
در خور  يافت، به سرانجامين رهيا يمنها يچ تأمليمبالغه بتوان گفت هيد بيشا

  . دينخواهد رس
مسلمان، به  يحکما ياز تأمالت نظر ييها با ذکر نمونه نوشتارن يدر ا   

                                                                 
  استاد فلسفه، دانشگاه عالمه طباطبائی ∗



 ۸۱/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 
آن  يامدهايج و پينتا يرخز و البته بفراخور، به بين تمايعلل و اسباب ا يبرخ

 يربط و نسبت آن با حکمت عمل ياشاره خواهد شد و از رهگذر آن، چگونگ
  .  قرار خواهد گرفت يابيو ارز يمورد بررس

قت، ياالمر، حق ، نفسيحکمت هنر، محاکات، مثل افالطون :ها دواژهيکل
  .يوجودشناس



  فلسفه و هنر / چكيده مقاالت /  ۸۲

  

  ردر هن سميهندوئ يعرفان ينگرشها يان فلسفير بنيثأت يبررس

  ∗پروري پرناز گودرز

ن مکتب يبر ا يعرفان مبتن آثارسم و يهندوئ اعقتادين يمضام يبا بررس
ن راستا، يدر ا. م مربوط به آن پرداختيانگر تعاليب يهنر يکردهايتوان به رويم

سم، يعرفان در هندوئ يها هيما زد و بني، مفهوم اياعتقاد يمبان يضمن بررس
مورد مطالعه قرار گرفته  يراث هنريآثار و من مکتب در قالب ياز ا يينمادها
که در هنر  يريتصاو تماميدر واقع يدهد كه مطالعات انجام شده نشان م. است
ن بنا بر اي. يسم استهندوئ ينيب ر جهانيثأت وند، تحتشيسم مشاهده ميهندوئ
 يدر راستا ،رنديگيخدمت مي که بريو تصاو ييهندو يهاهمة هنره، يفرض
ؤيت و ر قابل ريمطلق که غ ين خدايا. است »برهمن« ةبارن دريين آيايشة اند

توان آنها يکند که ميشنو و برهما ظهور ميوا، ويش يهاير است، در قالبناپذ مفهوم
، يسمن هنر هندوئيگر مضامياز د. مطلق دانست يت خداؤيقابل ر يهاصورت را
 ييرها. ندشويم داده ميتعل »رنج«از  ييرها ياست که در راستا ييها يشهاند

را هنر هندو . سم استيتفکر هندوئ يي، هدف غا»رواناين«دن به يکامل و رس
ن يهمو ب مصور دانست که در خدمت تفکرات آن بودهآييني  ةويشميتوان يك 

در جهت  گر صرفاًيد ينييدارند که مانند هر هنر آ ين مشخصيمضام دليل
  . شونديخدمت گرفته ميم بتعال

  .، عرفان، هنر، برهمن، آتمنهندوئيسم :ها کليدواژه

                                                                 
 واحد تهران مرکزي ،دانشگاه آزاد اسالمي گروه ارتباط تصويري استاديار ∗



 ۸۳/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

  هنر در هند و خاور دور يفلسف يهاشهير

  ∗گودرزي مرتضي

هنر است و  يشرق ةفلسف«ن گزاره است که ياثبات ا يحاضر در پ نوشتار
 يتهاي سنو مکان يزمان ةهرچند گستر. »است يشرقة فلسف ةدييزا يهنر شرق
 يهااست، اما مشخصهبرخوردار  يياز تنوع باال يشرق يايهند و آس يفلسف
به منشأ هنر در شرق مربوط  آنهااز  يکي. ان آنها وجود دارديدر م يمشترک

که توسط  يمعمار يشاهکارها يو حت يهاکرتراشيها، پينگارگر. شوديم
، يي اسطوره يدادهايرو اند، بازنمودهنرمندان هند و خاور دور خلق شده

، اما آنها همواره هستندعت يطب يهاا جلوهي يخيتار يها، چهرهيو واقع ياتياله
ا يهنر جنوب و شرق آس. کنندينم ييم بازنمايزها را آنگونه که ما انتظار داريچ

کوشد يد ندارد بلکه ميرسند تأکينظر ميقاً بکه دق يقيزها بطريچ ييبر بازنما
ر يم تأثيتوانيل است که ميدل به اين. آنها را آشکار سازد يقت درونيحق

يزها چ همة يدر هنر شرق. ميرا در هنر مشاهده کن يشرق يايآس يها فلسفه
اگر آنها در  ين حتي دارند، بنابريهانيک يمفهوم ييشوند که گويده ميد يي گونهب

هان يک يةبق نسبت به يو روحان يمعنو ياتيح باشند،ات محسوس يعمل فاقد ح
وار رهياد يرا در نگرش ي، هستييايآس يهاعلت آنکه فلسفهين بهمچن. دارند
ا همواره در حرکت يال يس يصورتبزها را يعت انسانها و چيکنند، طبير ميتفس
است  يهنر شرق ةبرجست يژگيک، همان ويت هارمونيالين سيو ا مينماينددرک 
  .شرق دارد يمحاط ةشه در فلسفيکه ر

  .هنر، هماهنگي کيهاني، پويايي، حقيقت ،فلسفة شرق :ها كليدواژه

                                                                 
  آموختة دكتري فلسفه دانش  ∗



  فلسفه و هنر / چكيده مقاالت /  ۸۴

  

  يس علم اجتماعيتأسواال و امکان امر 

  ∗رضا ماحوزي

بر مفهوم جمع  ،ديجد يايسنت و خواه در دن يايخواه در دن يعلم اجتماع
که مشحون از روابط  يي  ا و مضمون خود را از وجود جامعهاست و محتو يمبتن
ين مفهوم جمع دربردارندة اما ا. رديگياست، م يرانسانيغ ي ـو انسان يانسان
يگر، مفهوم د؟ بعبارت ديآ يچگونه حاصل م )از آنهانه صرفاً متشکل ( افراد
د آن را همچون يست و بايدهندة خود ن ليل به افراد تشکيکه قابل تقل جمعي
ذهن است؛ حس،  يک از قوا، مولود کدامي، لحاظ کرد)نه کل( يکل يمفهوم
که  ييدر معنا ينظر داشت که علم اجتماع د درين را هم بايا عقل؟ ايفاهمه 
مفهوم جمع و زمان و  از اينرود و ياست جد يدانش ،ميفهمين را مامروزه آ

آن  يلهايمتفاوت از بد ي، از سنخة جديدمطرح در جامع يمکان و روابط انسان
ي د درکيجد ين معنا، علم اجتماعيبه ا. شامدرن استيو پ يسنت ةدر جامع
رد يگيمدرنظر  يو مل يمحل يرون از قلمروهايب يحت ي،تر از روابط انسانموسع
 ي، مناسبات انسانيو کارکرد ينظر يهايدئولوژيو ا ياسياقتصاد س يمبنا و بر
خود را  يي  هياد مفهوم پايبن ،نگر ين علم کليد دانست ايحال با. کنديل ميرا تحل

  آورد؟ يچگونه بدست م
 يتواند داوريکه م يي  يباشناختيق زيپس از ذکر دقا نقد قوة حکمکانت در 

کند،  يفرهنگ يو اختالفها ين مالحظات شخصيگزيرا جا يو معتبر ذوق يکل
اشاره کرده است که از هرگونه مرز و  يباشناختياز ذوق ز يگريبه درک د
ب و وادار يتها ترغيکند و ذهن را به فراتر رفتن از محدوديگذر م يتيمحدود
درست همچون  ؛ن همراه استيريش يکه با ترس و اضطراب ي؛ درکميسازد
ق را نظاره يبس عم يي ا درهيب يمه يآبشار ةامن، صحن يمکانکه در  يفرد

                                                                 
  دانشيار پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي ∗



 ۸۵/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 
ش ياند بينگر به نگاه بزرگ مه يکرانمند جزئ يکند و نگاه خود را از مرزهايم

ال است که يالعاده آزاد خ فوق ين تأمل آزاد و بازيجة ايدر نت. دهديسوق م
وام آن نفسه اصالت دارد و ق يدست آورد که في از کل را بتواند درکيذهن م

از عهده آن  يساز جزئ که نه فاهمة مفهوم يست؛ کاريوابسته به اجزاء ن
را  تواند آنيم يعمل ينيشيپ يم و دستورهايد و نه عقل متعهد به مفاهيآ يبرم

  .بدست دهد
، ان قرار داده استينيشيدگاه پينجا خود را در مقابل ديوضوح در اکانت ب

 ةفاهمه و عقل، بلکه مولود قو ةقو ةديي، نه زايمفهوم کل يکه به باور وچرا
و  يمفهوم يتهايها و محدوديتواند از کرانال است که ميقوة خ. ال استيخ

نفسه اصالت دارد و قابل  يابد که فيدست  يفراتر برود و به مفهوم يروش
ست؛ درست همچون جوهر جسم که يدهندة خود ن ليل به اجزاء تشکيتقل
از  يدر مقابل، برخ. اش نگرفته است هندهد ليت خود را از دو عنصر تشکيهو

را بر اساس  يديجد يتالش دارند علم اجتماع ايرانيصاحبنظران معاصر 
را از  يبنا کنند و مفهوم کل ي،رانيم مسلمان ايحک ،مالصدرا يهادگاهيد

 يت در علم حضورين در مرحله عقل و در نهايمتقابل ذهن و ع يها رابطه
  .ورندذهن به معقوالت خود حاصل آ

ن ييد و تبيجد يح ارکان علم اجتماعين نوشتار تالش دارد ضمن تشريا
نظر کانت چگونه  مورد يواالكه امر نقش سوژه در برساختن آن، نشان دهد 

ل ياق، چگونه تحلين سيکند و با ا ين علم را فراهم ميا يو نظر يمعرفت ةنيزم
رد؛ يگيقرار م ،اصرمع يهاييان و از جمله نوصدراينيشيل پيدر مقابل تحل يو

  .آورد ينه فراهم مين زميکه باب گفتگو را در ا يموضوع

  .علم اجتماعي، امر واال، خيال، زيبايي، کانت، مالصدرا :ها كليدواژه



  فلسفه و هنر / چكيده مقاالت /  ۸۶

  

  يحکمت اسالم يها در آموزه يهنر حکم

  ∗رضا محمدزاده

 يخياز تکرار تار يناش يدگياست که عالوه بر ورز يتوان مهارت يهنر نوع
 اغلب. ز برخوردار استيت ني، مانند خالقيگريمهم د يها ز شاخصهعمل، ا

 Motivated«چون  يميمفاه يال بر مبنايال و پرورش خيخ زةهنر در حو

irrationality« اما از آنجا که در حکمت . مورد توجه متفکران قرار گرفته است
ا ادراک يال مورد تحقق يخ قةه، تمام آنچه در منطيژه حکمت متعالي، بوياسالم

 يدگيورز نةتوان داميت دارد، ميز موضوعيو اتم در عاقله ن ياست، بنحو اعل
قات ين موضع در مطالعات و تحقيا. ز جستجو نموديتعقل ن يةمذکور را در ناح

 Rationality of Art« ،»Creativity and«: چون ينيل عناويز ذيمعاصر ن

Rationality« ،»Knowledge and Art « و»Rationality of Feeling « مطرح
مهارت و  رةت دربايعقل و عقالن ةکه در حوز ين مفهوميمهمتر. ده استيگرد
ه و مشاء، در يژه حکمت متعالي، بويدر مصطلحات حکمت اسالم يدگيورز
گرچه بطور . است» عامله«ا ي» يعقل عمل«نباره قابل استناد است، مفهوم يا

شده  يدها معرفيدها و نباياز با عاقله يبعنوان وجه ادراک يعقل عمل يعموم
د در وجه يدها را بايدها و نباياز با ينگارنده معتقد است صرف درک کل يول

: نظر است عبارتست ازي مدعقل عمل يطةجستجو کرد و آنچه در ح يعقل نظر
اما   يدر عقل نظر يکل يها افتهي يدر اقدامات و افعال، آنهم بر مبنا يدگيورز

انجام  يه سطح علمب، هنرمند چنانكين ترتيبه ا). داريپاو  يدائم( يبنحو کل
خارج  يال و درک مثاليتوسعه دهد که از حد خ يش را بقدريخو يفعل هنر

داخل شود و از آن سو، مهارتها و فنون و  يعقل نظر زةشده و به حو

                                                                 
   )ع(و کالم اسالمی، دانشگاه امام صادق  ار گروه فلسفهيدانش ∗



 ۸۷/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 
و  يماندگار يصةتوسعه دهد که از خص يرا بقدر يانجام فعل هنر يکهايتکن

د ين شايبنابر. را رقم بزند» يهنر حکم«وردار شود، توانسته برخ يدوام ابد
 يصور عقل يگر نظاره يدار بر مبنايپا يرا انجام فعل هنر» يهنر حکم«بتوان  
  .ر نموديتصو

از  يحاتلمصط. ز قابل برداشت استياز آنچه گفته شد ذومراتب بودن هنر ن
از  يي نمونه توانيلسوفان مسلمان را ميل تعدد صناعات در مباحث فيقب

 ي، هنر بالغ)برهان( يدرجات هنر، از جمله هنر حکم يبرخ ينامگذار
تحقق هنر  رةدربا. دانست) گفتمان( يو هنر دالل) شعر( يشي، هنر نما)خطاب(

، يشروط فاعل. يالزم است و هم شرط قابل ي، هم شرط فاعليحکم
زم است و ن نوع هنر در شخص هنرمند اليتحقق ا ياست که برا ييهايژگيو

حاضر ضمن  نوشتاردر . وجود دارد يکه در فعل هنر ييهايژگيو يشروط قابل
» يهنر حکم«ل يح و تحليبه هنر، به تشر يو عقالن يعلم يکردهاياشاره به رو

 .پرداخته خواهد شد يآن در حکمت اسالم يو قابل يط فاعلين شراييز تبيو ن
ج ير رايآنچه در تعاب يفهومف عناصر ميد بتواند در تعرين جستار شايجه اينت

  .د باشدينام گرفته، مف» هنر فاخر«، ياسالم ـ   يرانيدر جامعه ا

حکمت نظري، حکمت عملي، هنر حکمي، هنر فاخر، صناعت، : ها کليدواژه
  .تشکيک در هنر



  فلسفه و هنر / چكيده مقاالت /  ۸۸

  

  ارسطو در باب هنر يدستاورد بزرگ نظام فلسف

  ∗وکيل يمينا محمد

س، به نقش ين مفهوم کاتارسيير تبة بيعموم شارحان فلسفة ارسطو، با تک
. معتقدند ييارسطو يانة هنر در نظام فکريگرا وجه اخالق يعبارتي و بشيپاال

به هدف و  يعني ،هنر نزد ارسطو اشاره دارد يجابيوجه ا يس بهمفهوم کاتارس
دو علت  ، برفن شعرمنشأ هنر، در  ارسطو درباب. شوديت هنر مرتبط ميغا
د، بر يدر مسئلة تقلاو . ميكندد يد و لذت در انسان، تأکيتقلل به يم يعنين، ياديبن

د يهنر برشمرده بود، تقل يعت را اساس نفيد از طبيخالف افالطون که تقل
جه موضوع يعت و در نتيانه از طبيگراخردمندانه و فرجام ينيرا در بازآفر يهنر

است  يآرمان يايبه باور ارسطو، هنر تجسم دن. دانستيت ميهنر را برتر از واقع
ا همان يش روح انسان يو پاال ين تجسم، دگرگونين اهداف ايترياز اصل يکيو 

گرا بودن هنر نزد اخالق«ة يق نظريل به تصدين امر ميا. س استيکاتارس
ولي اما نکتة قابل توجه . ان شارحان فلسفة او افزون کرده استيرا م» ارسطو
ارسطو و  استيسدر رسالة  يرهن يهاک گونهيتفک ،نبارهيمغفول در ا اغلب

ان ي، در باستيساو در کتاب هشتم رسالة . س استيارتباط با کاتارسهرگونه 
د تنها در يج دارد، بايار مهيبسآثاري داند که چون يم يرا ساز ي، نِيقيانواع موس

، ينِ«: سدينويصراحت ماو در ادامه ب ؛رديقرار گ يي انگران حرفهيار خنياخت
ست به يبايج است و ميار مهيست چرا که بسيکو نين يقبا اثر اخال يساز
کار گرفته شود که غرض از آن نه ي بواگذار شود و تنها زمان يي ياگران حرفهخن
ارسطو ب يترت ينبد .»باشد] سيکاتارس[از رنج  يت و آموزش بلکه خالصيترب

او با . در هنر تفاوت قائل شده است يو آموزش يان اهداف اخالقيم آشكارا
ا ي يت را اخالقيدگرِ واقعيهنر تقل  يو آموزش يک دو نوع هدف اخالقيتفک

                                                                 
  استاديار گروه نقاشي دانشگاه الزهرا ∗



 ۸۹/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 
ن يبد .يکندم يانه هنر معرفيجوس را مرتبط با نوع لذتيدانسته و کاتارس يعمل

نه  ،دانديانه هنر ميجوس را صرفاً مربوط به گونة لذتيکاتارس ارسطو، جهت
 . آن يگونة اخالق
ده يگرا بودن هنر نزد ارسطو انجاماخالقکه به  ياز علل يکي ،گريد ياز سو

است و از آنجا که در  يو ابداع يان دو نوع حکمت عملياست، اختالط م
ن ارتباط به يا ي است،هيو اخالق بد يوند حکمت عمليرساالت ارسطو پ

حال آنکه با دقت در فلسفة  يافته است؛ يز تسريو اخالق ن يحکمت ابداع
 يو حکمت ابداع يان حکمت عمليلسوف، ميف افت که نزديم يارسطو، درخواه

 . تفاوت وجود داشته است ،تيجهت هدف و غامبدأ و منشأ و هم ب لحاظبهم 
سنجش، محاسبه و  ييدگاه ارسطو توانايس از ديا فرونسي يحکمت عمل

زها يساخته شدن چ ين نوع از حکمت به چگونگيا .ي امر خوب استابيارز
ان يارسطو م. دهديقرار م ين آنها را مورد بررسزان خوب بودينظر ندارد، بلکه م

لة يو هر دو را وس يي قائل است تهوسيرابطة پ يل اخالقيو فضا يحکمت عمل
در سنجش هدف  يلت اخالقيبه باور او، فض .يکندم يتلق يکسب هدف آدم

دن به هدف، الزم و يدر نشان دادن راه درست رس يدرست و حکمت عمل
که در واقع نوع سوم حکمت در نظام  يمت ابداعاما حک. گرنديکديملزوم 
ل به ي، هدف ميو عمل يد، همانند دو حکمت نظريآيحساب مي ارسطو بفلسف
و آن را به  ناميده يرا حکمت شعر اين قسمکند؛ ارسطو يقت را دنبال ميحق

به آن، تجربه  يابيکه راه دست مينمايدا هنر موسوم ي) techne(تخنه 
)experience (ز ين فن، به تماييف و تبيدر تعر کوماخوسياخالق نر د. است
به باور . پرداخته شده است» ابداع«ا ي» ساختن«و » عمل کردن«ت يان دو فعاليم

) هنرمند(راه نباشد و صاحب فن وجود ندارد که با ابداع هم يچ فنيارسطو ه
 ،اديکه خودبن ئيايان اشيمطلوب خود را در م شيءاست که  يافتن راهيصدد در

در ) يجادا اساس اي(توان گفت مبدأ وجود ين مبنابري. يدجاد نمايهستند ا
به اعتقاد ارسطو، فن به  از اينرو. نه در مصنوعاست ) هنرمند(صاحب فن 

، يعيکه مبدأ وجودشان در خودشان است، همچون موضوعات طب يامور
 ،تريان کليا به بي(گر، فن يعبارت دب. رديگيات، تعلق نمياضيک و ريزيمتاف

است، د و آن همان کاربرد اثر يجويرون از خود را ميب يتيدر واقع غا) ساختن
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شود که حکمت يب روشن ميترت ينبد. درون خود دارد يتيکه عمل غايحالدر
ت با يلحاظ هدف و غاي هم از جهت مبدأ و منشأ هم بو حکمت ابداع يعمل
ر کامل منفک طويز بن يگر متفاوتند و ارسطو آن دو را از حکمت نظريکدي

از نظر ارسطو فرع ) يحکمت ابداع(است که فن  ين در حالينموده است؛ ا
اس مذکور، آنجا که ارسطو يبر طبق ق از اينرو. ديآيحساب مي بحکمت عمل
ن يتوان ايدانسته است، نم يراخالقيرا موافق با اخالق و خ يحکمت عمل

جه گرفت که يوان نتتيداد و در واقع م يز تسريموافقت را به مسئلة هنر ن
وسته يارسطو پ يطور کامل در نظام فکرين دو را بکه ا ياستدالل شارحان

  .  ات اوستياند، مخالف نظردانسته
پراکندة ارسطو در باب  يهاق گفتهيتطب ياست برا ينوشتار حاضر کوشش

جاد ارتباط آن دو مقوله، با توجه به نظر شارحان، از يکسو و ايهنر و اخالق از 
صورت مضبوط و اينباره بات ارسطو در ياما از آنجا که نظر. گريب دجان

ز يوة استدالل در مورد آن نيمستقل عرضه نشده است، برداشت از آن و ش
ق اخالق ينة تطبياشتباهات رخ داده در زم گفتتوان يرو ميناز ا ؛گردديده ميچيپ

ف و يتعر ا فقداني ين عدم ارائهاز هم يارسطو، ناش يو هنر در نظام فلسف
 يهاافتهيبا توجه به . ستي مانده از اوجار برر روشن در باب هنر در آثايتفس
 يتهايفارغ از جذاب يي دهيعنوان پديي ببايتوان گفت شناخت زين جستار ميا

  . هنر است يدستاورد بزرگ ارسطو برا ي،و اخالق يماد

نظري، كاتارميس، هنر ارسطو، افالطون، فرونسيس، حكمت  :ها كليدواژه
  .حكمت عملي، حكمت شعري، حكمت ابداعي



 ۹۱/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

  هيبا عقل و وهم از منظر حکمت متعال يو زشت ييباينسبت ز

  ٢، فائزه يعقوبي١اردشير محمودي

ن مسائل يمهمتريگردد، ز مطرح مين» يستين«، »يهست«از آنجا که همواره با 
و  يار، زشتيجبر و اخت: دارند، مانند يدو وجه ين دو، شأنيتبع اي بهست
و  ياز هست يگريدبه ک وجه نسبت يکه ... و ، حسن و قبحر و شري، خييبايز
ين باترين و زين، کاملترياول» عقل«در حکمت . است برخوردار يشترير بيخ

 يادا يعقل برا. رنديگيها از آن سرچشمه مييبايها و زيهست بقيةو  موجود است
 قت اقبالينش، ضرورتاً نسبت به حقيخود در آفر يگر واسطه ةفيوظ
قت وجود يحق ييباين اقبال، به زيدر ح. دارد) يگردانيرو( و ادبار) يآور يرو(
انسان «ن کار عقل در عرفان يدهد، نماد ايبرده و آن را در عالم انعکاس م يپ

منعكس مختلف  يهاکه نور واحد را در شبکه است» يينهآ«و در هنر » کامل
محدود از  يهايو هست کاسته تشياز نوران ضرورتاً ،هنگام ادبار از حق اما. ميكند
ظهور » يستين«و » يکيتار« ،ل نبود نور مطلقيدلين مقام، بدر ا. ميگردد يآن ناش

عقل بوده و از  يلي، طفياز موجودات هست يعنوان موجودب» وهم«. دابني يم
و است ه و شبه عقل يه وهم سايدر حکمت متعال. شوديم يآن ناش يوجه ادبار

ه فرشته بوده و نقش آن را طان شبيشود، همانگونه که شيده ميامعقل کاذب ن
» يزشت«تبع آن است، ب» ييبايز«اگر موضوع هنر . دينمايفا ميصورت کاذب اب
. شه در وهم دارديم، ريقائل شو ين اگر در هنر به زشتيگردد، بنابريز مطرح مين

نقش عقل  يدعاست، همانگونه که وهم، م ييبايظهور ز» يمدع«ز ين يالبته زشت
ز خواهان ين يجذاب، زشت ين ادعايل ايدلب .ت استيهدا يطان مدعيو ش

، با نوشتارن يا. پردازنديمبه آن  ياريداشته و در هنر پست مدرن، هنرمندان بس

                                                                 
  دانشجويي دکتري فلسفة دين و عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور . ١
  دانشجوي کارشناسي ارشد فلسفه و کالم اسالمي. ٢
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ز نسبت يبا اصل وجود و ن ييبايو ز ي، به مناسبات زشتيل فلسفيروش تحل

  .ازدپرديه ميآنها با عقل و وهم از منظر حکمت متعال

  .هنر، حکمت متعاليه، هستي، عقل، وهم، زيبايي، زشتي: ها كليدواژه



 ۹۳/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

  به چه معنا ميتوان از فلسفة هنر نزد فيلسوفان مسلمان سخن گفت؟

  ∗اصغر مروت يعل

مجموعة . ي در موضوع هنراز حاصل تأمالت فلسففلسفة هنر عبارتست 
توان داد، يم در موضوع هنرشده مطرح  يکه به پرسشها يي  يفلسف يهاپاسخ

 ةفلسف(لسوفان مسلمان يف يها البته در فلسفه. دهنديمتشكيل فلسفة هنر را 
يي که از نظر معنا ينيا با عناوي(هنر  ةاز فلسفه با عنوان فلسف يي  شعبه) ياسالم

توان از فلسفة هنر نزد يگر ميد ييمعناوجود ندارد اما ب) ندمترادف با فلسفة هنر
 ،باب هنر در يدن فلسفيشياند :نکهيح ايتوض. تلسوفان مسلمان سخن گفيف

نيز نجا ياما در ا. باب هنر است خاص در يبه پرسشها ييپاسخگو يبرا يتالش
يد باابتدا ، يک پرسش خاصبه ي پاسخ برا ،پژوهش يها ر حوزهيسا مانند
حل  به راه آنهابه  ييکرد و از رهگذر پاسخگو عنوانرا  يخردتر يهاپرسش

اختصاص توانند به آن حوزة خاص ين پرسشها ميا. ک شديمسئلة مزبور نزد
بناچار لسوف هنر ين فبنابري. يگر هم قابل طرح باشندد يها نداشته و در حوزه

افتن يرا مطرح کند و پس از  يگريد يل کار خود پرسشهايتکم يبرا بايد
لسوف يف ياگر پرسش اصل. دنبال پاسخ پرسش خاص خود برودبپاسخ آنها 
ممکن است  يفرع ين پرسشهايص به موضوع هنر مربوط است، اهنر بطورخا
ل يتشک يبرا يعنوان مقدماتوان بباشند که از آنها بت ييپاسخها يدر جستجو
له يتأمل بر قوة متخ ،عنوان نمونهب. ي در باب هنر استفاده کردفلسف ياستداللها

رسش به پ ييپاسخگو ينه را برايزم قادر استباب آن،  در ييو طرح پرسشها
تواند در فلسفة هنر و ين تأمل و پرسش ميا. هنر فراهم سازد در مورد ياصل
) يعلم و نفس فلسف(مثل حوزة فلسفة نفس  ي،تفکر فلسف يها حوزه ديگر

اند  له بحث کردهيالنفس از قوة متخ لسوفان مسلمان در علميف. بکار گرفته شود
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نفس به فلسفة  توان بحث آنها را از فلسفةياما مو  نه در فلسفة هنر

که در فلسفه  ين سخن در مورد همة مباحثيس هنر منتقل کرد و ايدالتأسيجد
 ،توان آنها را طرح کرديز ميفلسفه ن يها ر شعبهيهنر قابل طرح است اما در سا

ساخت که مواد و مصالح آن  يتوان فلسفة هنرين معنا، ميبه ا. صادق است
باب  درحاضر نوشتار . شوديفت مايفلسفه  يها ر شعبهيبطور پراکنده در سا

لسوفان مسلمان يمباحث پراکندة آن نزد ف يق گردآوريطر ل فلسفة هنر ازيتشک
ن کار قابل طرح است يرامون موجه بودن ايکه پ يبه اشکاالت ييو پاسخگو
لسوفان يتوان از فلسفة هنر نزد فيبه چه معنا م ميدهدو نشان  ميكندبحث 

  .مسلمان سخن گفت

  .النفس، فلسفة اسالمي فلسفة هنر، قوة متخيله، علم: اه كليدواژه



 ۹۵/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

  قتيهنر، فلسفه وکشف حق

  ∗مستاجران يعل

برخوردار  يتين ظرفيز از چنيهنر ن .پردازديقت امور ميفلسفه به کشف حق
ن خود يمخاطب يبرا يگريد يهاي را به روشفلسف و يق عقلياست که حقا

ت بهره ين ظرفيق خود از ايمصاد ةاست که هنر در هم درست .ديارائه نما
ل يروش تمث معقوالت را با ياز آثار هنر يي پاره هنرمندان و يبرخ يبرد ولينم
. پوشاننديم يق عقليال بر قامت حقايلباس خ کشند وير ميمحاکات به تصو و
 ان هنر ويز ميبرانگ ملأمشترک و ت يافتهاياز ره يکي يگر هدفمنديعبارت دب

در نظر دارد؛  يد اثر هنريکه هنرمند از تول يا اهدافريز. روديشمار مب فلسفه،
ن دو جنبه يا مترتب شود، يدات هنريتواند بر توليکه م يراتيثأت ن آثار ويهمچن

ن ياما مسئله ا .دهديل ميفلسفه را تشک ت هنر ويرات، غايثأت اهداف و يعني
جه يدر نت هنر است و ان فلسفه ويم يات اشتراکيغا ها ونوشتار، اشاره به گزاره

، يمناسب معرفت يهايسازيرتصو يبرا يفلسف و يهنر يمباد و ياستفاده از مبان
ن اشاره به ي؛ همچنيجامعه کنوني در علم و آگاه ارتقاي جهت رشد و

استفاده از  يريتعبب کردن آنها و يکاربرد و يق فلسفيکشف حقا يچگونگ
شمار ي بن آثار هنريتريکه از عال) يرستگار و يمانند فداکار( معقول يهاييبايز
  .يروندم

  .هنر، فلسفه، حقيقت، تمثيل و محاكات :ها كليدواژه
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م يه بر مفاهيبا تک يريتصو هنر عشق و هنر يسه کارکردهايمقا

  يور و غوطه استغراق

  ∗مصطفوينفيسه 

ق يمصاد يامعان نظر داشته و برخ» فهيع لطيصنا«مالصدرا به هنر با عنوان 
و  يف نفس، پرورش ذوق استحسانيرکرد عام هنر، تلطکا. را برشمرده است آن
ر معشوق، دو جنبه از ياستحضار و استغراق در تصو. ف استيعشق عف ةاشاع
 يمخاطب هنرها يبرا يور يف و معادل حضور و غوطهعشق عف ةتجرب
 يدر فضا يورعاشق و غوطهبراي ل يتخ ياستغراق در فضا. است يريتصو
 يان هنرهايم در. قابل تجربه است يريتصو مخاطب هنر يبرا يمجاز
ت يکاربر، ظرف يورو غوطه يذهن يريدرگ ي، برايي انهيرا يهاي، بازيريتصو

ت و ير هوييد، تغيشد ياحساس، وابستگ يختگيبرانگ. را دارند يحداکثر
 يهايباز يند عشق و کاربراياست که در فر يل آموزش امکانات مشترکيتسه
  . قابل تصور است يي انهيرا

  .وريصنايع لطيف، عشق عفيف، حس حضور، غوطه :ها كليدواژه
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ان فرهنگ، هنر و يم يشناخت يهست يمناسبتها رةدربا يتأمل

 خالق انسان يکنشها

∗ياله مالصالح حکمت
 

ن و شکن يپر چ يايجغراف رةت، دامنه و گستيفرهنگ، هنر، منشأ و ماه
راث خالق يدستاوردها و م ها و زشها و فرآوردهيها، کششها، کنشها، خيکنجکاو

در جهان، از جمله  يآدم يو فرهنگ يخيخ و حضور تاريانسان، در تار
ان اصحاب فکر يم شةل و موضوعات مورد بحث، نقد و مطالعه و مناقيالمسا اُم

بصراحت و . و فلسفه و معرفتشناسان و مورخان و عالمان روزگار ما بوده است
د بازار مباحث يآنگونه که در عالم جد يي چ دورهيتوان گفت در هياغراق م يب

انسان و  يستيو چ يهست رةدربا يدانيو م يو عمل يعلم يو پژوهشها ينظر
ها و کششها و کنشها و يت کنجکاويخ و فرهنگ و هنر و منشأ و ماهيتار

  . دار نبوده استيگرم و پررونق و پرخر يخالق آدم يزشهايچششها و خ
پرشتاب  يهايد و فناوريشناخت جد يآسان و روان به ابزارها يدسترس

از منابع و  يميسابقه و عظيبه حجم ب يابيکشف و دست نةبشا مدرن، شانه يايدن
ها و  هيها و ال ناشناخته از محوطه يخيو متون و مستندات تار يفرهنگ يها ماده

خ بشر، دست متفکران و مورخان و عالمان يش از تاريو پ يخيتار ينهشتها
و مشاهدات و مطالعات  يکروسکوپيو رصد م يابيم در ردروزگار ما را، ه

 يو کنشها يو فرهنگ يخيتر حضور تار نهيريبه صور د يدانينانه و ميزبير
نه و يتر کرده است، هم زم تر و گسترده ن گشودهياره زميس يخالق انسان رو

و خ يتر و انسانشمولتر به انسان و تاريجامعتر و تلسکوپ يراه را در افکندن نگاه
ر و فرهنگساز، مستعدتر و يو فرهنگپذ يفرهنگ يي فرهنگش، چونان هستنده
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  . اتر کرده استيمه

رامون ياست متأمالنه پ يل، مروريشارو از صدر تا ذيمباحث نوشتار پ
خالق  يان فرهنگ و هنر و کنشهاين مين و گوهرياديبن ياز مناسبتها يي پاره

ها و کنشها و ياق نوآوريسبک و سفرهنگ و هنر و سنت و . األعم يانسان، بمعن
ا آن جامعه و ين يا يخيش از تاريو پ يخيتار رةا آن دوين يخالق ا يرفتارها
 صةو خال يا آن گروه اجتماعين يره، ايله و عشيا آن قوم و قبين يت، ايجمع
األخص، در نوشتار حاضر  يت بمعنيو جنس ياجتماع قةا آن طبين يکالم ا

ماهو  خالق انسان به يه فرهنگ، هنر و کنشهاست بلکيمورد نظر و بحث ن
و جامع  ياألعم و به مفهوم کل يبمعن يخالق آدم يفرهنگ و هنر و رفتارها
  . اش سخن رفته است مورد نظر است و درباره

فرهنگ، هنر، آفرينشهاي هنري، خالقيت، انسانشناسي، سنت  :ها کليدواژه
  .حکمي و نبوي، تخريب، فرهنگ هاليوودي



 ۹۹/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

  کربن يت هانريمالصدرا به روا ةشيال در انديخ يمايس

  ∗فخري ملکي

همانند  يسهرورد حکمت االشراقخود به کتاب  يها قهيمالصدرا در تعل
اساس  هرچند او بر. ارائه کرده است يگر آثارش متون ماندگار و گهرباريد

ک، ياصل تشک مطابقوجود قائل است و  ياصالت وجود به وحدت متعال
را در قالب  خود يهاد، اما طرحدانيف ميد و ضعيمراتب شد يوجود را دارا

به  .دهدياست، سامان ماستوار ال و عقول يسه عالم محسوس، خ ي که برطرح
ي و عقل ياليو خ يدر هر سه عالم حس يق جوهرياعتقاد مالصدرا حقا

 يالين صورتها، در دو عالم خيصورتند و ا يدارا هاک از آنيند و در هرموجود
 يعنياز نظر او سه قوه معرفت . هستند ي، ماديمجرد و در عالم حس، يو عقل

ال مانند عقل و ينجا خيدر ا .ن سه عالم استيال و عقل منطبق با ايحس و خ
ال فعال يخ يةنظر. ش استيمختص به عالم خو يشناخت ياز قوا يکيحس، 

)Imaginatrice (و  نه استين زميگر او در ايات دينظر ةنزد مالصدرا شرط هم
 يبر جسم ماد يکه مبتن يآل يک قوةال را يلسوفان خياز ف ياريبرخالف نظر بس

است که نفس آن را موقع  يروحان يي يال قوهداند بلکه معتقد است خيباشد، نم
  .به همراه خود دارد ياز جسم ماد ييجدا

  .هانري کربن، مالصدرا، عالم خيال، قواي معرفت :هاکليدواژه
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  مالصدرا تفکرر و هنر د فلسفهنسبت 

  ∗آبادي عيسي نجم

هست  چهقت آنيحق ،در هنر. نديقتحق ةتجرب يطرق ممکن برا فلسفههنر و 
قت يخود حق يمقتضا ،دجومثابه موي باثر هنر. شوديدر اثر ظاهر و آشکار م

ن بنابري. آشكار ميسازد يقت خود را در اثر هنرين معنا که حقيبه ا ،است
ي است که از امکانات بارز يکيقت ير حقدر گوه ياثر هنر يزش بسويانگ
 ،داتجور مويان سايد در مجومو ةمنزليتواند خودش را بقت ميآن حق ةواسطب

 يان آدميک نسبت خاص مياز  يحاک يقت در اثر هنريوقوع حق .واقع گرداند
 چهبا آن يهم به نسبت آدم فلسفه. رديگيم مفروضش يشاپيهست را پ چهو آن

د جواست که خود و ينسبت ةقت همان نحويحق کهيطورهست تعلق دارد ب
 ريتفسد جودر نسبت با و يزيچمطابق نظر مالصدرا که هر . کنديمتجربه 

در  يمکوشيم نوشتارن يرو در ايناز ا. ن کرديين نسبت را تبيتوان ايبهتر م ،شوديم
هنر و  يستيچ نسبت به يرتيبص ،قتياز نظرگاه حق ،مالصدرا ةفلسفپرتو 
  .ميدا کنيپ فلسفه

  .دجوو ، حقيقت،هنر فلسفه،: ها کليدواژه
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 ۱۰۱/ بيست و چهارمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

  ت کودکانيخالق پرورش نقش هنر در

   ٤احمدوند ي، کبر٣هيرضا عراقي، عل٢زاده قواميزهرا تق، ١يآذر ينرگس نور

بروز خالقيت در جهت شکوفايي استعدادهاي فردي، امري است که هدف 
ت را به خودشکوفايي عصر کنوني بشري. بسياري از جوامع انساني قرار گرفته است

بنظر انديشمندان، فرايند . استعدادها و قرار گرفتن در مسير خالقيت تشويق ميکند
هنر آدمي را وادار خلق با قسمتي از درون هر انساني در ارتباط است، درحاليکه 

اين خود  ؛ميکند که تجربيات جديدي کسب کند و آن را به ديگران منتقل کند
ساز هنر زمينهبعبارتي،  .ظهور افکار نو خواهد بود سرآغاز تبادل انديشه و

جستجوگري انسان بسوي خالق خويش است که اين ميتواند سرآغاز رشد اخالق 
خالقيت زماني  ،بطور مسلم. باشد اوو شکلگيري خالقيت مثبت و اثربخش در 

هاي آن براي انسان نيکبختي و سعادت در خواهد بود که ثمره ارزشمندبراي بشر 
بدينسان همواره کودک بواسطة دريافتهاي فراحسي و تخيل پربار . داشته باشد پي

اما خالقيت همگام با رشد جسمي . خود بعنوان سرمنشأ خلق شناخته ميشود
پردازان بسياري از نظريه از اينروکودک از کاهش محسوسي برخوردار ميگردد، 

در گرو بازگشت به  معتقدند خالقيت امري باطني و معنوي است و رسيدن به آن
يي که در کالبد  بنا بر آيات الهي، همان نفحة روحاني. نفس ناب آدمي است

يي از ذات خالق خداوند و سرمنشأ آفرينش در  جسماني دميده ميشود، حاوي ذره
  . انسان است

  .هنر، پرورش، خالقيت، کودکان :ها كليدواژه
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صالت وجود ا يبا دو مبنا يرمزپرداز يسازگار يل و بررسيتحل

تيماه اصالتو   

  ∗احمدرضا هنري

ان و مکاتب ياست که همواره در اد يي وهيک شيزيمتاف ةدر عرص يرمزپرداز
ي رانياـ  ير هنر اسالمينظ يسنت ين هنرهايو همچن يو عرفان يمتعدد حکم

وه ين شيکاربست ا. کار رفته استيي ب  صورت گستردهمورد توجه بوده و ب
با توجه به . خاص خود است يو معرفت يوجود يبانمستلزم فراهم نمودن م

هستند که  ييت دو مبناياصالت وجود و اصالت ماه ينکه در حکمت اسالميا
و  ندک طرفداران خاص خود را داريند و هر ي مطرحشناس يهست ةدر عرص
 از اينرواست  يز مربوط به عرصة وجود و هستين يکيزيمتاف يرمزپرداز
ن دو مبنا با يا اين پرسش است که آيبه پاسخ ا يبايدست يدر پحاضر پژوهش 
ن يل ايت دارد و داليارجح يگريک بر ديدارند؟ کدام يسازگار يرمزپرداز
 يتر به هستيقعم ياصالت وجود نگاه ينکه مبنايست؟ با توجه به ايرجحان چ
و  يکيز بر اساس نگاه تشکين يکيزيمتاف ين رمزپردازيدهد و همچنيرا ارائه م
اصالت وجود سازگار  يبا مبنا از اينرو ،استوار است يهست يومراتبساختار ذ
ست يت قادر نيرا اصالت ماهيت رجحان دارد زين مبنا بر اصالت ماهياست و ا

  .دين نمايرا تأم يرمزپرداز يان نظريبن

  .اصالت وجود، اصالت ماهيت، رمزپردازي، رمز :ها كليدواژه
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