
57

نقش رجوع به معیارها در ایده پردازی ُحسن محور*

مهناز احتشامی**1، فرهنگ مظفر2، احمد امین پور3، احمدرضا اخوت4
دکترای پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

دانشيار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
دانشيار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

مربی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
)تاریخ دریافت مقاله:۹7/۹/24، تاریخ پذیرش نهایی: ۹7/۱2/۱2(

چکیده
جمله  از  است،  موضوع  هر  بستر  در  کمال  جلوه های  و  غایت ها  مشاهده  همان  که  ُحسن  ادراک  و  مشاهده 

توانمندی های الزم در سير ایده پردازی های هنرمندی است که با دیدگاه اسالمی اقدام به هنرآفرینی می کند. 

پيش از این »تفکر غایت نگر« به عنوان عامل مهم در رسيدن به این توانمندی معرفی شده است؛ اما اندیشيدن 

تدابير الزم و طراحی راهکارهایی جهت ساماندهی تفکر هنرمند برای رسيدن به ایده پردازی ُحسن محور، بدون 

کلی  عقل  اسالمی،  معرفت شناسی  مبانی  به  نظر  با  نيست.  امکان پذیر  تفکر  غایت نگر شدن  چگونگی  از  آگاهی 

نيروی تشخيص ُحسن از سوء است لذا پژوهش حاضر که از نوع تحقيق بنيادی است با هدف تکميل بسترهای 

علمی الزم در ُحسن محورشدن ایده پردازی هنرمند بر مؤلفه تعقل متمرکز شده و با بهره مندی از مبانی قرآنی 

و همچنين آراء عالمه طباطبایی با روش های توصيفی-  تحليلی و استداللی نحوه سازو کار آن را در غایت نگر و 

ُحسن بين شدن تفکر هنرمند مورد پژوهش قرار می دهد. بررسی ها نشان می دهد اساساًً ُحسن محورشدن ایده های 

هنرمند محصول همراهی تفکر با تعقل است. تعقل هنرمند به معنای رجوع او به معيارهای حق و ارزیابی گزاره ها 

بر مبنای این معيارهاست و هرگونه تدبيری برای ارتقاء ایده هنرمند به سمت ُحسن محورشدن ناظر به اصالح 

معيارها خواهد بود که حداقل در سه مرحله باید مورد توجه باشد.  
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پیشینه تحقیق
براساس پژوهشی که پيش از این با تکيه بر آموزه های اسالمی و با 
مبنا قراردادن قاعده فرآیند تحصيل علم در انسان صورت گرفته است، 
و  هنرمند  مشاهده  ارتقاء  در  مهم  عوامل  از  یکی  غایت نگر«2  »تفکِر 
ُحسن بينی او در فرآیند خلق اثر معرفی شده است )مظفر و همکاران 
برخوردار  فرآیندی  از  تفکر  یادشده،  پژوهش  مبنای  بر   .)۱۳۹5   ،
توان  می شود  درست،  در جهت  آن  هدایت  و  ساماندهی  با  که  است 
ُحسن بينی را در هنرمند ارتقاء بخشيد؛ و البته ویژگی غایت نگربودن 
تفکر، مؤلفه اصلی در تحقق این امر است؛ اگرچه در پژوهش مذکور به 
ماهيت این ویژگی تفکر در حد اشاره و به صورت گذرا پرداخته شده 
است اما به نظر می رسد در راستای کاربردی شدن، نيازمند تفصيل و 
شفاف سازی بيشتر خواهد بود. در حقيقت پيش از تدوین راهکارهای 
در  هنرمند  تفکر  مراحل  نظام مندکردن  و  ساماندهی  جهت  دقيق تر 
بررسی  مورد  باید  مهم  مسأله  این  ُحسن محور،  ایده پردازی  فرآیند 
ویژگی »غایت نگری« چگونه برای تفکر حاصل  قرار بگيرد که اساساًً 
می شود؟ به بيان دیگر نيروی تفکر باید با چه عامل یا عوامل دیگری 
همراه باشد تا امتياز غایت نگر بودن را کسب نماید؟ مستندات موجود 
حاکی از آنست که ُحسن، امری وجودی است که تنها با نيروی عقل 
قابل درک و تشخيص است. در کالم خداوند همواره لزوم بهره مندی 
انسان از نيروی تعقل به اندازه تفکر مورد تأکيد بوده است. این موضوع 
به  اسالمی  دید صاحب نظران  از  هنر  در حوزه  عقالنيت  عنصر  یعنی 
آنجا که »هنر، تجسم عقالنيت« معرفی می شود  تا  نمانده است  دور 
)ابراهيمی دینانی،  ۱۳8۱، ۹۹( و تنها هنر با انحصار معقول بودن راهی 
می شود برای رساندن آدمی به حيات معقول )جعفری،   ۱۳6۹،   ۱58-

موهوم  نه  و  محسوس کردن  را  »معقول  می شود  رسالتش  و   )۱6۱
از  دیگری  جای  در  یا  و   ،)۱۳85 )جوادی آملی،  محسوس کردن«  را 
مابعدالطبيعه )به عنوان امر متمایزکننده هنر قدسی از غير آن(، به علم 
به حق یا به طور خاص معرفتی تعبير می شود که آدمی از طریق آن 
می تواند ميان حق و امر موهوم فرق بگذارد و ذات و گوهر اشياء را و 
یا اشياء را همانگونه که هستند بشناسد )نصر،۱۳80، 276(. همچنين 
غالب  و  می کند  برقرار  سنخيت  نيز  حکمت۳  مفهوم  با  موضوع  این 

مباحثی که سخن از حکمت هنرمند به ميان آورده اند به نحوی این 
موضوع را نيز مورد توجه قرار داده اند؛ اما به هرحال در غالب مستندات 
موجود تنها بر ضرورت تحقق این امر اشاره شده و هيچگاه مطالعه ای 
تفصيلی در خصوص ساز  وکار تعقل و نقش آن در ُحسن بينی یا حکمت 

هنرمند در فرآیند خلق اثر صورت نگرفته است.

روش تحقیق
بر این مبنا پژوهش حاضر که از نوع تحقيق بنيادی است با هدف 
جهت  مناسب  راهکارهای  طراحی  در  الزم  علمی  بسترهای  تکميل 
با  تا  است  صدد  در  ُحسن محور،  ایده پردازی  در  هنرمند  توان  ارتقاء 
بهره مندی از مبانی قرآنی و روایی و همچنين آراء عالمه طباطبایی، 
به تفصيل مؤلفه »تعقل« پرداخته و به روش های توصيفی- تحليلی و 
استنباطی به بررسی نقش و ساختار آن در غایت نگرشدن تفکر هنرمند 
ميان  نسبت  و  پرداخته  تعقل  تعریف  به  ابتدا  راستا  این  در  بپردازد. 
تعقل و ُحسن بينی را روشن می سازد. سپس این مؤلفه را در فرآیند 
ایده پردازی مورد توجه قرار داده و رابطه و نحوه تعامل تفکر و تعقل 
تبيين  با  نهایت  در  ایده پردازی مشخص می کند.  در سير  را  هنرمند 
نحوه اثرگذاری تعقل در هر یک از مراحل ایده پردازی، پيشنهاداتی نيز 

برای ُحسن محورشدن ایده ارائه می دهد.

مفهوم ُحسن و زیبایی در نگرش اسالمی
ُحسن واژه کانونی زیبایی در دیدگاه اسالمی است     و  شأن  وجودشناسانه 
دارد )پازوکی،   ۱۳88، ۳2(. در این دیدگاه ُحسن با خلقت و هستی هر 
مخلوقی گره خورده است؛ هر مخلوقی به جهت آنکه مخلوق خدا و 
منسوب به او بوده و مظهری از اسماء و صفات الهی است، تجلی دهنده 
ُحسن و زیبایی است. تجلی ُحسن به معنای تجلی یافتن جلوه و وجهی 
از اسماء اهلل در چيزی است، همان اسماء و صفاتی که واسطه فيض 
خالق به مخلوقند؛ و متقاباًل زشتی، داللت بر خالی بودن چيزی از این 
وجه اهلل دارد. پس »زیبایی، ظهور وجود موجود و ظهور حقيقت است« 
)پازوکی، ۱۳88، 25( و از این روست که گفته می شود »زیبا آن چيزی 
است که آنچه را باید داشته باشد، واجد باشد و زشت آن چيزی است 
که آنچه را که جا داشت دارا باشد نداشته باشد«   )طباطبایی، ۱۳74، 

با  اسالمی  دیدگاه  در  دارد،  هنر  با  عميقی  رابطه  که  زیبایی 
)پازوکی،   ۱۳88،     26 ؛  می گيرد  قرار  توجه  مورد  »ُحسن«  عنوان 
بلخاری قهی،   ۱۳۹6(؛ لذا برخالف اینکه امروزه نوعاً شناخت هنرمندان 
از زیبایی برگرفته از مباحث استتيک۱ می باشد، برای هنرمندی که با 
به شاخص خلق  توجه  آفرینش هنری می پردازد،  به  اسالمی  دیدگاه 
می کند.  پيدا  ویژه ای  ضرورت  و  اهميت  »ُحسن«  محوریت  با  هنر 
ميزان ُحسن محور بودن یا زیبابودن یک اثر هنری وابسته به توانمندی 
هنرمند در مشاهده و ادراک ُحسن به ویژه در گام اول فرآیند خلق 
با  اثر  اوليه  طرح  که  مرحله ای  است؛  ایده پردازی  مرحله  یعنی  اثر 
و  می شود  پرداخته  و  ساخته  هنرمند  ادراک  و  علم  از  تأثيرپذیری 

آنچه در نهایت در قالب اثر هنری بروز می یابد محصول این پردازش 
درونی است. به ميزانی که هنرمند بتواند سطح مشاهده خود نسبت 
به سمت  برده،  فراتر  از سطح مشاهده صرفاً حسی  را  اثر  موضوع  به 
ایده  و  دهد  سوق  موضوع  آن  در  ُحسن  جلوه های  ادراک  و  مشاهده 
می کند  خلق  که  اثری  نماید،  پردازش  جلوه ها  این  مبتنی بر  را  خود 
اثر  به مخاطب  زیبایی حقيقی  و  تجلی دهنده ُحسن  ميزان  به همان 
اقتضا  این موضوع  )نقره کار،  ۱۳۹2،   ج۱، ۱5-۱6(. اهميت  بود  خواهد 
می کند تدابير و راهبردهایی برای ارتقاء توان ُحسن بينی در هنرمند 

اندیشيده شود.

مقد  مه
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ج5، ۱0(. بنابراین برخالف مباحث مطرح شده در زیباشناسی مدرن، 
در نگرش اسالمی زیبایی به عنوان امری منحصراً ذهنی تلقی نمی شود؛ 
زیبایی، حقيقتی است که فارغ از ادراک آدمی در این عالم تجلی دارد 
و البته به انسان قابليت فهم و دریافت این حقيقت عنایت شده است. 
نظر به رابطه عميق ُحسن با بروز اسماء و صفات کمالی، مهم ترین 
در  همکاران، ۱۳۹5(.  و  )مظفر  است  کمال  ُحسن،  تعریف  در  مؤلفه 
نسبت  چيز  هر  اجزای  »سازگاری  است  آمده  ُحسن  حقيقت  معنای 
آن  ذات  از  خارج  که  غایتی  و  غرض  با  اجزاء  همه  سازگاری  و  بهم، 
و  تماميت  تعریف،  بنابراین  ج۱6،  ۳72(.  )طباطبایی،   ۱۳74،  است« 
کمال مؤلفه های ساختاری ُحسن هستند؛ تماميت نيز تابع کمال است 
یعنی اگر برای چيزی کمال و غایتی نباشد، سخن از تماميت و تناسب 
مؤلفه  محوری ترین  لذا  بود  خواهد  بی  معنا  و  بی هدف  هم  ظاهری 
موجودات  ثابت  وجه  همان  که  است  کمال  ُحسن، صفات  تعریف  در 

می باشد؛4
ُحسن  اسالمی،  زیبایی شناسی  مبانی  در  که  است  جهت  بدین  و 
اساساً به عنوان زیبایی معقول مطرح می شود که زیبایی محسوس به 
واسطه آن مجال ظهور می یابد یا به بيان دیگر »جمال هستی محسوس، 
بازتاب حقيقت ُحسن معقول آن است« )بلخاری   قهی،  ۱۳۹6(. بر مبنای 
انتظار می رود که تجلی دهنده جلوه های  از هنر اسالمی  حقایق فوق 
ُحسن و کمال باشد، که برای این منظور نظرداشتن هنرمند به غایت ها، 
کماالت، شایستگی ها و بایستگی های متناسب با موضوع اثر هنری از 

ضروریات است.

عقل؛ و کیفیت بهره مندی از آن در ُحسن شناسی
مسأله زیبایی شناسی انسان با عقل او رابطه مستقيم دارد؛ از آن رو 
که در بين موجودات تنها انسان است که می تواند درک و دریافتی از 
ُحسن و زیبایی داشته باشد )ابراهيمی  دینانی،   ۱۳8۱، ۹7(. و در عين 
حال او به واسطه برخورداری از قوه عاقله است که از سایر موجودات 
ممتاز شده است. پس پاسخ به ابهامات مربوط به ُحسن  شناسی بدون 
شناخت درست عقل و فهم چگونگی این رابطه امکان پذیر نيست. در 
بيان صاحب نظران و در بين مستندات مختلف معانی و برداشت  های 
متفاوتی از عقل صورت گرفته است اما آنچه وجه مشترک اغلب نظرات 
به نظر می رسد اینکه عقل حقيقت نفس آدمی است و نيرویی است 
که به مدد آن دستيابی به علم و معرفت امکان تحقق می یابد. وجود 
چنين قوه ای در همه انسان ها مشترک است اما چگونگی بهره مندی 
متفاوت  و  متمایز  هم  از  را  آنها  ادراک  و  علم  سطح  که  است  آن  از 
می کند. بدیهی است که همه افراد درک و تشخيص مشترکی از زیبایی 
ندارند. چه بسا برخی چيزی را زیبا بدانند و برخی دیگر در مواجهه 
ميان  تفاوت  آنچه موجب  بدهند.  آن  نازیبایی  به  با همان چيز حکم 
آن  به  که  است  عقل  به  آنها  صحيح  مراجعه  انسان هاست  تشخيص 
تعقل می گویند. در حقيقت قوه تشخيص و تمایز ميان زیبایی و زشتی 
در همه انسان ها وجود دارد اما لزوماً همه انسان ها اهل تعقل نيستند 
تا آنچه تشخيص می دهند زیبایی حقيقی باشد؛ همچنان که خداوند 
در آیه زیر به امکان خطا و انحراف انسان در تشخيص ُحسن و سوء 
)زیبایی و زشتی( اشاره می کند و می فرماید: »أَ َفَمْن ُزیَِّن لَُه ُسوُء َعَملِِه 

َفَرآُه َحَسناً .../«؛ » آیا کسی که عمل زشتش در نظرش زیبا جلوه داده 
شده و آن را کار نيکی می بيند با کسی که خوب را خوب و بد را بد 

می بيند یکسان است...«5.
واقعيت آن است که در فرآیند تحصيل علم، عقل دارای دو شأن 
با عنوان عقل جزئی و  از این دو به ویژه در نگرش عرفانی  است که 
از  که  مختلفی  تصورات  ميان  عقل  اول،  شأن  در  می شود.  یاد  کلی 
است،  شده  سپرده  خيال  به  و  گرفته  خارج  محيط  از  حواس  طریق 
این  ادراکی جزئی حاصل می شود.  برقرار می کند و در پی آن  رابطه 
ادراکات  »در  می شود،  تعبير  نيز  واهمه  قوه  عنوان  با  آن  از  که  قوه 
جزئی  و احکام این ادراکات جزئی تنها بر حس ظاهری تکيه دارد، و 
بيشتر احکام و تصدیقاتی که درباره مدرکات خود دارد، یک جانبه و 
وارسی نشده است« )طباطبایی، ۱۳74،   ج2، 57۳( به عبارتی آنچه که 
هست را توصيف می کند و فرد را به هدف و انتخاب چيزی که درباره 
واقعيات تشخيص داده است توجيه می کند اما هرگز کاری به آن ندارد 
که تشخيص مزبور درست است یا نه )جعفری،     ۱۳8۹، 62-67(. پایه 
استدالل های خود را بر ظن و گمان استوار می کند از این جهت است 
که عقل جزئی که گاه به عنوان عقل معاش یا منفعت طلب نيز از آن 
یاد شده است همواره مورد مذمت عرفایی چون موالنا قرار گرفته است:

عقل جزوی آفتش وهم است و ظن    زانکه در ظلمات شد او را وطن 
)مولوی، ۱۳80، ج2، 408(

 اما شأن دوم عقل، شناخت قوانين حق و ثابت عالم است یعنی 
این توانایی را دارد که تصدیقات شکل گرفته به واسطه قوه واهمه را 
به گزاره های حق ارجاع داده و حق و باطل بودن آن را مورد ارزیابی 
قرار دهد. در حقيقت عقل جزئی جهان محسوس را برای آدمی روشن 
یکی   .)۱۳۹6 قهی،  )بلخاری  را  معقول  جهان  کلی  عقل  و  می کند 
که  »آنچه  به  داللت  دیگری  و  می دهد  هست«  که  »آنچه  به  داللت 
شایسته است«.. پس علم پيداکردن به ُحسن که امری است وجودی 
)طباطبایی،  ۱۳74، ج5، ۱2( و از جنس قوانين ثابت، حقایق عالی و 
صفات کمالی را نمی توان از عقل جزئی انتظار داشت. متوقف ماندن 
در عقل جزئی خطاست و ُحسن شناسی مستلزم عبور از عقل جزئی و 
راهيابی به عقل کلی است6 یعنی همان نيرویی که آدمی به وسيله آن 
تمایز ميان مفاهيم متضاد وجودی و عدمی همچون حق و باطل، صالح 
و فساد، خير و شر و... را تشخيص می دهد )همان، ج۱، 6۱۱(. نيرویی 
که می تواند فراتر از حس و خيال و وهم به درک قوانين و کليات نائل 
شده و مبدا صدور حکم و باید و نباید باشد )همان،  ج۱5، 76(؛ عقل با 
این ویژگی، نيروی سنجش و تشخيص ُحسن از سوء یا به تعبير دیگر 

زیبایی و زشتی خواهد بود.
 اساساً در عرف قرآن نيز تعقل تنها به ادراکی اطالق می شود که 
همراه با سالمت فطرت حاصل می شود و نه تحت غرائز و اميال نفسانی؛ 
عقل، ارزیابی و سنجش وجودی یا عدمی بودن امور و صدور حکم را 
بر مبنای معيار و مالک هایی که در اختيار دارد انجام می دهد؛ در این 
ميان سنجش امور بر مبنای معيارهایی که به واسطه غلبه برخی غرائز 
و اميال دنيوی برای فرد شکل گرفته اند، اساساً تعقل ناميده نمی شود 
)همان،    ج2، ۳75(. غلبه اميال چشم قوه تشخيص را می پوشاند و لذا 
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نمی تواند حقيقت را درک کرده و براساس حق حکم کند و هر حکمی 
اطالق  نيرویی  به  تنها  تعقل  پس  است)همان(.7  باطل  می کند  که 
می شود که با آن به سوی حق راه یافته می شود )همان،  ج۱7، ۳7۱( 
که به تعبيری همان عقل کلی است، یعنی مالک ها و معيارهایی که 
مبنای سنجش و ارزیابی عقل قرار می گيرند لزوماً مبتنی بر حق اند؛ از 
همين روست که »خداوند عقل را به نيرویی تعریف کرده که انسان 
در دینش از آن بهره مند شود و به وسيله آن راه را به سوی حقایق 
معارف و اعمال صالحه پيدا نموده و پيش بگيرد...«)همان، ج۱، 78-

77(8. معيارهای حق، گزاره هایی کلی هستند که به عنوان یک اصل و 
قانون شناخته می شوند البته نه قانون های قراردادی ميان افراد بشری 
بلکه از جنس قوانين و احکام الهی اند که ثابت و تغييرناپذیرند. این 
معيارها به تعبيری همان صفات کمالی هستند )همان،  ج8، 45( و به 
همه  برای  امور  در  آنها  دادن  قرار  مبنا  فطرت،  با  هم  راستایی  جهت 
افراد بشر صادق است. حال نتيجه انتقال تمامی حقایق فوق به حوزه 
هنر و هنرمند آن است که ُحسن بينی و ُحسن شناسی، مستلزم تعقل 

هنرمند، آن هم به معنای حقيقی کلمه است. 

مفهوم تعقل هنرمند در فرآیند خلق هنر ُحسن محور

نظر به اینکه عقل )عقل کلی(، نيروی سنجش و ارزیابی امور بر 
ایده پردازی  فرآیند  در  هنرمند  تعقل  لذا  است  حق  معيارهای  طبق 
به  پرداختن  در  حق داشتن  مالک  و  مبنا  برای  او  تالش  معنای  به 
موضوع و در تمام مراحل ایده پردازی است. برای اینکه ایده هنرمند 
تجلی گاه جلوه های ُحسن و زیبایی حقيقی باشد باید در هر مرحله ای 
از ایده پردازی، برای هر انتخاب یا تصميمی به معيارهای حق رجوع 
داشته باشد. در نظر گرفتن مبنای حق برای هر کار که از آن تعبير 
به حکمت می شود )اعوانی۱۳۹0؛ حکمت ۱۳8۹، ۱08-۱۱2(، معادل 
مشاهده جلوه های ُحسن و کمال در آن کار است پس هنرمند باید 
تمام عملکرد خود را در فرآیند ایده پردازی با چنين معيارهایی ميزان 
نماید و در هر اقدامی حجيتی از جنس حکم الهی داشته باشد؛ در 
غير این صورت در تصميم گيری ها به گزاره های وهمی و غير حقيقی 
خود رجوع کرده و موجبات اشتباه و خطا را فراهم می آورد. در حقيقت 

تعقل هنرمند، زمام احساس و خيال او را در دست گرفته و در مسير 
صحيح نگه می دارد تا از انحراف و گرفتارشدن در دام انواع زینت های 
)ابراهيمی دینانی،   ۱۳8۱، ۹۹(. گرایش داشتن  بماند  امان  شيطانی در 
هنرمند به این معيارها و مبنا قراردادن صفات کمال، سبب خروج او از 
عادات غلط رایج، تعاریف نادرست، القائات سوء )منفی( و... و در مقابل، 
قرار گرفتن بر محور حق و ُحسن و ظهور حکمت در هنرمند خواهد بود.

نقش تعقل در غایت نگرشدن تفکر هنرمند
تفکر ارتباط دهنده دنيای بيرون و درون آدمی و واسطه بين عالم 
حس و کشف حقيقت است و از آنجا که نقطه آغاز هر تفکری ظهور 
یک نياز یا سؤال است لذا تفکر سير و حرکتی است که آدمی برای 
تغيير وضعيت موجود به سمت وضعيت مطلوب طی می کند. در سير 
تفکر هنرمند و در فرآیند خلق اثر، وضعيت موجود، ظهور نوعی نقص، 
زشتی و عدم کمال در بستر یک موضوع مشخصی در جامعه مخاطب 
است و نقطه مطلوب او، تجلی دادن غایت و کمال مورد انتظار از آن 
آن  بستر  در  کمالی  صفات  و  ُحسن  های  جلوه  عبارتی  به  و  موضوع 
موضوع است. چرا که زیبا آن چيزیست که آنچه را »باید« دارا باشد، 
داشته باشد و زشت آن چيزی است که آنچه را که جا داشت دارا باشد، 
هنرمند  مطلوب  وضعيت  ج5،   ۱0(.  )طباطبایی،  ۱۳74،  باشد  نداشته 
تفکر  تنها  بنابراین  مانده اند.  مغفول  که  بایدهایی  جاری شدن  یعنی 
رصد  را  امور  غایت  و  کمال  حق،  وجه  دیدش  افق  در  که  غایت نگر 
در  آنچه  به  نظر  با  منجر شود. حال  به ُحسن بينی  می کند، می تواند 
مشاهده  و  غایت نگری  که  می شود  بيان شد مشخص  تعقل  خصوص 
وجه حق و جلوه های ُحسن در هر امری با تعقل حاصل می شود و این 
به معنای لزوم همراهی تفکر با تعقل است. تفکر غایت نگر یعنی تفکری 
که در تمام مراحل خود همواره در انطباق با حکم عقل )کلی( پيش 
می رود. اساساً خداوند تشخيص صحت تفکر را بر عهده عقل قرار داده 
است )همان، ج2، 282(. همچنان که در روایتی از اميرالمومنين علی 
ُۀ الْْفَکار...« )مجلسی، ۱40۳ق، ج۱،  أَئِمَّ )ع( نيز آمده است: »الُْعُقوُل 

۹6(  »عقول، امامان فکرها هستند...« 
بنابراین نحوه تعامل تفکر و تعقل بدین شکل است که تفکر در پی 
مواجهه با یک نياز یا سؤال به درک روابط ميان مشاهدات بيرونی و 
درونی متناسب با آن نياز می پردازد و به گزاره هایی دست پيدا می کند 
و تعقل این گزاره های شکل گرفته از تفکر را با معيارهای حق انطباق 
می دهد و حقيقی بودن یا نبودن آنها را مورد سنجش قرار می دهد. به 
عبارتی تفکر برای نفس همچون چشم است و عقل همچون نور؛ چشم 

بدون وجود نور، قدرت دیدن و مشاهده حقيقت را نخواهد داشت.

نحوه اثرگذاری تعقل هنرمند در مراحل ایده پردازی
هر تفکری به طورکلی در فرآیند خود از مواجهه با یک نياز یا سؤال 
آغاز می شود که در پی رفع نياز یا پاسخگویی به آن سؤال مشخص، 
با مجموعه ای از مشاهدات بيرونی و درونی مواجه  شده و به تفصيل 
دریافتی  مشاهدات  انطباق  و  ارتباط دادن  با  تفکر  می پردازد.  موضوع 
از بيرون با علوم قبلی و مضبوطات مرتبط موجود در خزانه ذهن، به 
گزارهایی متناسب با آن نياز و سؤال دست پيدا کرده و علمی برایش  نمودار 1- نحوه تعامل تفکر و تعقل هنرمند در فهم حسن .
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ایده پردازی  فرآیند  و همکاران، ۱۳۹5(. حال  )مظفر  حاصل می شود 
هنرمند متناظر با این فرآیند است و به طورکلی می توان آن را شامل 

مراحل زیر دانست:
- نياز و غرضی که محرک هنرمند برای خلق اثر شده است؛

به کمک  با غرض  اثر متناسب  ایده  پردازش ساختار  و  - طراحی 
مجموعه ای از عناصر و مؤلفه ها؛

- شکل گيری ایده.
نظر به اینکه عقل )به عنوان نيروی سنجش( بر کل ساختار ادراکی 
انسان سيطره و حاکميت دارد لذا برای اینکه تفکر هنرمند غایت نگر 
ایده پردازی او در مسير حق و ُحسن قرار بگيرد الزم  باشد و فرآیند 
است همه مراحل تا قبل از شکل گيری ایده، تحت حاکميت این عقل 
صورت بگيرد و هنرمند با تعقل خود گزاره های مربوط به هر مرحله 
اثرگذاری تعقل در  ارزیابی قرار دهد. نحوه  با معيارهای حق مورد  را 

فرآیند ایده پردازی را می توان به قرار زیر تبيين نمود:
مرحله پیش از ورود به ایده پردازی: نکته مهم و قابل توجه آن 
است که اثر تعقل هنرمند پيش از آنکه در حوزه فرآیند ایده پردازی 
نمایان شود، باید در وجود او و در زندگی اش ساری و جاری باشد. این 
بدان معناست که اساساً فارغ از مسأله خلق اثر، هنرمند باید به جهت 
ذخيره ای ارتقاء مقام انسانی اش توان تعقل را در خود تقویت نموده 
و ذخيرهای غنی از معيارهای حق و جلوه های ُحسن را با تجربه خود 
گردآوری کند. در این راستا همواره برخی عوامل و اقداماتی از جانب 
خداوند برای عموم انسان ها مورد تأکيد بوده است که قرار گرفتن در 
معرض آنها می تواند زمينه باالرفتن قدرت فرد در تشخيص ُحسن از 
سوء را ایجاد نموده و بدین ترتيب به تقویت تعقل بی  انجامد. اگرچه این 
موارد برای همه افراد عموميت دارند اما در هر صورت برای هنرمند نيز 

الزم است بدان ها همت ویژه داشته باشد.
محرک  که  غرضی  و  نياز  است  الزم  مرحله  این  در  نیاز:  مرحله 
هنرمند برای خلق اثر هنری می شود از جمله نيازهای حقيقی جامعه 
مخاطب باشد و نه نيازهای کاذبی که به دليل باورها و تعاریف غلط 
نيازهای حقيقی می توانند مقدمه  تنها  نياز به خود گرفته اند.  صورت 
ایجاد عرصه های ظهور و بروز ُحسن باشند از آن رو که در این عرصه ها 
نقصی حقيقی از ساحت وجود بشری خودنمایی می کند که برای رفع 
آن نقص و رسيدن آدمی به کمال، باید مابه ازایی از جنس صفات کمال 

هنرمند  هنری  اثر  عرصه.  آن  در  ُحسن  بروز  یعنی  این  و  یابد  تجلی 
نمایش  به  مخاطب  برای  را  ُحسن  بروز  عرصه های  از  یکی  باید  نيز 
به کمال  و رسيدنش  یعنی چيزی که مخاطب در سير رشد  درآورد 
و غایت انسانی اش بدان نياز دارد؛ و هرچه غرض هنرمند برای خلق 
اثر، حقيقی تر باشد امکان اینکه اثرش عرصه ای برای بروز ُحسن باشد 
ُحسن  هنر  خلق  در  که  می شود  مشخص  بيان  این  با  است.  بيشتر 
محور هيچگاه غرض هنرمند نمی تواند صرفاً ایجاد تفنن و سرگرمی و 

لذت های مادی باشد.
متناسب  هنرمند  مرحله  این  در  ایده:  ساختار  طراحی  مرحله 
با نيازی که احساس می کند و هدفی که دارد موضوع مورد نظر خود 
چينش  به  که  معنا  بدین  می دهد  قرار  پردازش  و  تفصيل  مورد  را 
مجموعه ای از انواع مؤلفه ها و عناصر چه ساختاری و چه بصری طبق 
پيامی  انتقال  و  بيان  زمينه  تا  می پردازد  مشخص  نظام  و  طرح  یک 
در  چه  ایده  طراحی  نحوه  راستا  این  در  شود.  ایجاد  اثر  مخاطب  به 
به  دادن  نحوه سير  مؤلفه ها، چه در خصوص  و  انتخاب عناصر  حوزه 
موضوع و... بدون تردید در رسيدن به غرض اصلی )که لزوما باید تجلی 
دادن جلوه های ُحسن به مخاطب باشد( مؤثر خواهد بود. هر خطا و 
از  را  ایده  ایده می تواند محتوای  نابجایی در طراحی ساختار  انتخاب 
به  مربوط  این خطا  است  مسير ُحسن بودن خارج سازد. حال ممکن 
عناصر ظاهری تر همچون انتخاب نادرست یک رنگ، فرم، نشانه، نحوه 
انحراف  اثر،  محتوای  در  می تواند  هر خطایی  اما  باشد  و...  کادربندی 
پس  نماید.  القا  مخاطب  به  را  نادرستی  پيام  بسا  چه  و  کرده  ایجاد 
نحوه اثرگذاری تعقل هنرمند در این مرحله به صورت در نظرداشتن 
بایدها و نبایدهای متناسب با موضوع در حين انتخاب و چينش عناصر 
است. در حقيقت در این مرحله نحوه طراحی و سازماندهی عناصر و 
مؤلفه ها باید به گونه ای باشد که تحت هيچ شرایطی پيام یا پيام های 
القا شده چه از هر جزء به تنهایی و چه از مجموع اجزاء، داللت دهنده 
به چيزی خارج از چارچوب معيارهای حق و بایدها و نبایدهای متناسب 
به  نبایدهای مخصوص  و  بایدها  موضوعی  هر  البته  نباشد.  موضوع  با 

خود را دارد که وظيفه هنرمند شناسایی و به کاربستن آنهاست. 

پیشنهاداتی برای ُحسن محورشدن ایده هنرمند )با تأکید 
بر تعقل(

بنابر آنچه در بخش قبل اشاره شد، تعقل هنرمند در هر مرحله از 

نقش رجوع به معیارها در ایده پردازی ُحسن محور

نمودار 2- تناظر میان فرایند تحصیل علم با فرایند ایده پردازی و جایگاه تعقل در این فرایند .
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- در بخش نيازها از جمله راهکارهای مهم شناسایی عرصه های بروز 
از این عرصه ها به منزله در اختيار  ُحسن است. شناخت مجموعه ای 
آنها  با مالک قرار دادن  داشتن معيار و ميزان حق است که هنرمند 
می تواند ارزیابی دقيق تری نسبت به حقيقی بودن یا غيرحقيقی بودن 

مبنای غرض  باشد. در حقيقت  داشته  اثر  از خلق  نياز خود  و  غرض 
هنرمند از خلق اثر در هر یک از این عرصه ها، انتقال جلوه های ُحسن 
به مخاطب با تمرکز بر نياز حقيقی او نسبت به آن چيز است. برخی از 

عرصه های بروز ُحسن که در قرآن معرفی شده است بدین قرار است:

 برخی از عوامل موثر در تعقل هنرمند در خارج از حوزه فرایند خلق اثر. -1جدول 
 تالوت کالم الهی به صورت حقیقی کلمه و اهتمام در عمل به قوانین بیان شده در آن

 خوب دیدن، خوب شنیدن و تفکر کردن

 مشاهده صیرورت خلقت هر چیز از مرتبه نقص به کمال
 گذاری در دین الهیسازهای بدعتداشتن نسبت به زمینهدوری کردن و مراقبت 

 نهادن بر امور اخروی اعتنایی نسبت به امور دنیوی و ارزشبی
 گرایی )خوف و رجاء(اعتدال

 هامطالعه تاریخ برای عبرت گرفتن از سرگذشت
در ها در نحوه حرکت به سمت حق و الگو قرار دادن آنها شاخص قرار دادن عملکرد اسوه

 زندگی
 مندی از آن برای فهم و دریافت حقایقتوجه داشتن به نظام مثلیت موجود درعالم و بهره

 آشنایی با احکام مربوط به روابط و تعامالت اجتماعی و رعایت آنها
 سلب منیت از خود و حاکم دیدن تدبیر ربوبی در به نتیجه رساندن امور 

 اولیاء حقرعایت ادب و خشیت داشتن در مواجهه با 
 

جدول 1- برخی از عوامل مؤثر در تعقل هنرمند در خارج از حوزه فرایند خلق اثر.

ایده پردازی ظهور و بروز نسبتاً متفاوتی پيدا می کند. در این پژوهش 
برای هر مرحله پيشنهاداتی جهت قرارگرفتن ایده در مسير ُحسن و 
به عبارتی ُحسن محورشدن آن صورت گرفته است. موارد پيشنهادی 
برگرفته از معيارهای حقی هستند که از موثق ترین منبع ممکن یعنی 

از کالم الهی استخراج شده اند.

- در مرحله پيش از ورود به ایده پردازی عوامل متنوعی در قرآن 
معرفی شده است که هر یک با مکانيزم خاص خود به شکلی منجر به 
تقویت تعقل و حقيقی شدن معيارها و فهم تمایز ميان جلوه های ُحسن 

از سوء می شود. در اینجا تنها به برخی از آنها اشاره می شود: 

 برخی از عرصه های بروز حسن. -2جدول جدول 2- برخی از عرصه های بروز ُحسن.
 های حیات پیدا کردنمصادیق مختلفی از جلوه

 نظر داشتن به وجه غایتمندی و سودمندی در مواجهه با هر پدیده و رخداد

 مندی صحیح از آنها در جهت رشد و هدایتها و بهرهشکر نعمت
 ایشانهای دیگران و تکرار نکردن خطاهای الهام گرفتن از خوبی
 ها و افراد شایسته در اعمال و رفتار و گفتار انطباق یافتن با اسوه

 اتحاد، همدلی و همبستگی مومنین در برابر دشمن
 شاخص قرار دادن نفع و ضرر حقیقی در انجام هر امری
 خروج نکردن از حدود احکام الهی و پایبندی به اصول

 برابر آن ایمان به حقانیت دعوت رسول و تسلیم شدن در
 

در مرحله طراحی ساختار ایده، از جمله راهکارها آشنایی هنرمند 
نبایدها  یا  و  بایدها  به  به مجموعه معيارهایی است که داللت  نسبت 
می دهد. کالم خداوند منبعی موثق برای دست یافتن به فهرستی از این 

معيارهاست. این فهرست می تواند در اختيار هنرمند قرار گرفته و او 
را نسبت به آنچه باید بدان روی آورد و آنچه باید از آن برائت بجوید 

آشنا سازد. 
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 برخی از معیارهای حسن محوری در ساختار ایده. -3جدول
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 ها باشد.دهنده باورهای انحرافی و غلط بوده یا موجب دامن زدن و ترویج آنای که انتقالانتخاب هر مولفه
 کاربرد نحوی از بیان که به سخره گرفتن مناسک و آداب دینی را القا کند.

 نحوی از بیان موضوع که ایجاد کننده زمینه های شک و تردید و شبهه افکنی در اصول حقایق الهی باشد.
 دهنده دنیاگرایی و ایجاد کننده نیازهای کاذب در مخاطب باشد.هر چیزی در ساختار ایده که ترویج

 .گذاری در دین الهی سوق دهدهر چیزی در ساختار ایده که آن را به سمت بدعت
 مندی از هر نشانه یا نحوی از بیان که منجر به بزرگ جلوه دادن دشمن شده و ترس از او را القا نماید.بهره
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 انتقال حقایق به مخاطب، همانگونه که منطبق با وحی الهی است.
 ابهام دور باشد.نحوی از بیان حقایق، که از شفافیت برخوردار بوده و از هرگونه 

 ای که زمینه ملموس کردن حقایق را برای مخاطب فراهم سازد.گیری از نظام مثلیت به گونهبهره
 توجه به ارتقاء ساختار اثر در نحوه بیان موضوع، با شناسایی نقاط مثبت و منفی در آثار مشابه پیشین.

 زبانی که خوشایند فطرت است، شکلی از احتجاج حق علیه باطل را به نمایش بگذارد.مندی از ای که با بهرهطراحی ساختار ایده به گونه
کننده تضاد و تمایز میان زشتی و زیبایی باشد و سطح شناخت مخاطب نسبت به این ای که تبیینتالش برای طراحی مطلوب ساختار به گونه

 دو را ارتقاء دهد.
 

جدول3- برخی از معیارهای ُحسن محوری در ساختار ایده.

مقایسه میان دو حالت متضاد )ُحسن محور بودن یا نبودن( 
در یک نمونه واحد

در این جا برای اینکه مطالب فوق، بيان ملموس تر و کاربردی تری 
مورد  آنها  کاربرد  نحوه  شعر  بيت  یک  از  استفاده  با  بگيرند،  خود  به 
است  شعری  مجموعه  از  بيت  یک  نمونه  این  می گيرد.  قرار  تحليل 
استفاده  و دليل  اميرمومنان علی )ع( سروده شده است  که در مدح 
جهت  در  و  یافته  تغيير  آن  اوليه  ساختار  که  است  آن  نمونه  این  از 
به  حقيقت  در  است۹.  شده  تبدیل  دوم  ساختار  به  ُحسن محورشدن 
واسطه این نمونه به وضوح می توان تفاوت ميان دو صورت متضاد از 
یک اثر و تأثير چگونگی ساختار در ُحسن محورشدن یا نشدن آن را در 

یک متن واحد مشاهده کرد.
این بيت در ساختار اول خود بدین صورت است: 

حاجب اگر محاسبه حشر با علی است  من ضامنم هرچه که خواهی گناه کن
و اما در ساختار دوم بدین شکل تصحيح یافته است:

حاجب اگر محاسبه حشر با علی است  شرم از رخ علی کن و کم تر گناه کن
نشان دهنده  نحوی  به  که  آن جهت  از  سروده شده  شعر  مجموعه 

به  آنها  اقرار  از  شکلی  و  شيعيان  نزد  حضرت،  واالی  مقام  و  جایگاه 
اثر،  از خلق  لذا در مرحله غرض  ایشان و تحسين آن است،  کماالت 
تجلی دهنده عرصه ای از بروز ُحسن برای مخاطب خواهد بود؛ اما در 
روز  در  ایشان  شافع بودن  مقام  به  که  شعر  از  بيت  این  ساختاربندی 
اعتبار  ميزان عظمت  نشان دادن  بر  قصد  اگر چه  دارد،  اشاره  حساب 
و آبروی ایشان نزد خداوند است اما ساختار کالم به گونه ای طراحی 
شده که در غایت خود نوعی »بازگذاشتن راه بهانه برای گناه کردن« و 
»کاستن از قبح گناه« را هم تداعی می کند، حال آنکه انسان به هيچ 
بهانه ای مجوز برای گناه کردن ندارد و اساساً شفاعت در معنای حقيقی 
بر آن جسارت  تکيه  با  آنکه  نه  است  اميد  روزنه  نوعی  به عنوان  خود 
بر گناه بيشتر شود و این خالف معيارهای حق است.۱0 پس در ساختار 
و  می شود  مشاهده  انتظار  مورد  غایت  و  غرض  با  تناقض  نوعی  اول 
نمی توان آن را جلوه ُحسن و زیبایی حقيقی دانست؛ اما ساختار دوم 
دقيقاً حقيقت معنای شفاعت را محور توجه قرار داده، عملکرد شایسته 
و بایسته آدمی را در قبال آن گوشزد می نماید و بدین ترتيب جلوهای 
از صفات کمال، ُحسن و زیبایی حقيقی را به مخاطب انتقال می دهد.

نمودار 3- نمونه ای از متفاوت شدن اثر به واسطه رجوع یا عدم رجوع به معیارهای حق .
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پی نوشت ها

 1. Aestetic.
2. ُحسن هر موجود با غایت و کمال آن موجود رابطه دارد لذا تفکر غایت 
از هر  انتظار  و غایت مورد  تفکری است که در پی   کشف صفات کمال  نگر، 

موضوع و به عبارتی در پی    کشف وجوه ُحسن آن موضوع است. 
امر محکم  از  نوعی  یا  و  است  اتقان  و  احکام  نوعی  معنای  به  ۳. حکمت 
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شده، حکم می کند، یعنی در حکمش از مرز حق منحرف می شود، ... چنين 

قاضی ای در عين اینکه در مسند قضا نشسته، قاضی نيست« 
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خواجوی کرمانی، ۱7 مهر ۱۳۹6.

قاعده کلی آنست که تشخيص وجوه زیبایی و زشتی در امور بر عهده 
عقل )کلی( است. هنرمند برای اینکه بتواند در سير ایده پردازی خود 
تشخيص درستی از وجوه ُحسن و سوء موضوع داشته باشد و به دور 
را  تعقل  باید  ببيند،  را زشت  و زشت  زیبا  را  زیبا  انحرافی  از هرگونه 
معيارهای  به  او  رجوع  یعنی  هنرمند  تعقل  و  نماید  تقویت  خود  در 
حق و سنجش و ارزیابی هر گزاره ای )در سير ایده پردازی( بر مبنای 
این معيارها. بنابراین غایت نگری و ُحسن بينی هنرمند محصول تعقل 
اوست و لزوماً تفکر او باید با تعقل همراه باشد. به ميزانی که هنرمند 
داشته  بيشتری  توفيق  حق  معيارهای  با  خود  گزاره های  انطباق  در 
باشد به همان ميزان ایده او از حيث محتوا به سمت ُحسن محورشدن 
ارتقاء توان تعقل هنرمند برای  با نظر به این حقيقت،  سوق می یابد. 
ایده پردازی ُحسن محور، مستلزم اصالح معيارها و آشنایی هرچه بيشتر 
اندیشيدن  و  امر  این  به  اهتمام  ثابت است که  و  با معيارهای حق  او 

تدابير الزم برای تحقق آن لزوماً گستره ای از عملکرد هنرمند در خارج 
از حوزه فرآیند خلق اثر تا فرآیند ایده پردازی او را در برمی گيرد. در 
خارج از حوزه فرآیند خلق اثر، هنرمند باید نسبت به اقداماتی که برای 
خزانه  غنی ترشدن  هرچه  سبب  و  دارند  عمومی  جنبه  تعقل  تقویت 
به  پژوهش  این  در  که  باشد  داشته  ویژه  اهتمام  می شوند،  او  درونی 
برخی از اقدامات مورد تأکيد خداوند اشاره شده است؛ و اما در فرآیند 
ایده پردازی نظر به اینکه اثر تعقل هنرمند در مرحله »غرض از خلق 
اثر« به صورت نمایش عرصه ای از عرصه های بروز ُحسن و در مرحله 
»طراحی ساختار ایده« به صورت رعایت بایدها و نبایدهای متناسب 
با موضوع تجلی می یابد لذا مراجعه روشمند به قرآن، استخراج برخی 
از عرصه های بروز ُحسن و همچنين برخی از معيارهای ُحسن محوری 
در ساختار اثر و در اختيار گذاشتن فهرستی از آنها به صورت الگوهای 

پيشنهادی، می تواند برای هنرمند راهگشا باشد.

نتیجه
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در این پژوهش ضمن آشنایي با بالغت در طراحي گرافيک، جناس 
بصري و انواع آن در طراحي گرافيک معرفي شدند. نتایج کلي کارت 
مشاهده محقق ساخته 20 سؤالي این تحقيق که به منظور دست یابي به 
اهداف و پاسخگویي به سؤاالت تحقيق طراحي شده بود، بدین صورت 
تلفيقي  پوسترهاي  در دسته بندي  نمونه  آثار جامعه  بيشتر  که  است 
قراردارن که الویت عنصر از لحاظ وسعت سطح هم با شمایل ها است. 
بود.  دلبخواهی  نمادهای  نوع  از  موارد  بيشتر  در  نماد  گزینش  نوع 
سؤاالت  دسته  در  بودند.  فرازبان  کارکرد  داراي  آثار  از  نيمی  حدود 
داراي  آثار  از  نيمي  که  دریافت شد  آثار،  تجسمي  به ساحت  مربوط 
ساخت کانوني هستند. همان طور که در تعریف این ساخت داشتيم، 
در ساخت کانوني تمامي خطوط اصلي ساختار چشم را به سمت کانون 
اصلي تصویر مي کشانند. از آنجا که موضوع پوسترهاي جامعه نمونه، 
معضالت اجتماعي بود، طبيعتاً این ميزان استفاده از ساخت کانوني به 
منظور جلب توجه، هشدار، آگاهي دادن و اهدافي از این دست، منطقي 
به نظر مي رسد. نکته مهم دیگر در این دسته از سؤاالت این بود که 
تقریباً همه آثار داراي کادراژ نزدیک هستند، به جز ۳ مورد. اکثریت 
نمونه ها  بيشتر  در  بازنمایي  بودند. شيوه  کادر حاضر  دارای  پوسترها 
طراحي گرافيکی است. دسته سؤاالت بعدي مربوط به بررسي پيام هاي 
زباني آثار بود. در این بخش، رابطه شمایل با نوشتار مورد بررسي قرار 
گرفت. نتيجه حاصل از این پرسش، غلبه رابطه تثبيت کننده شمایل 
و نوشتار است. البته این نتيجه هم مي تواند به دليل محتواي اجتماعي 
پوسترها باشد که قصد هشدار به مخاطب در مورد موضوع به تصویر 
آن  اندازه هاي  و  استفاده  مورد  قلم  نوع  آن،  از  دارند. پس  را  درآمده 
داراي اهميت بود. پس از این بررسي، مشخص شد که بيشتر موارد 
داراي فونت تایپي هستند. بعد از بررسي این دسته سؤاالت، نوبت به 
سؤاالت اصلي این تحقيق، یعني بررسي آرایه جناس در جامعه نمونه 
به کاررفته در پوستر بررسي و  ابتدا نوع جناس  این دسته،  است. در 
البته  انواع آن پرداخته شد.  بررسي  به  بود،  ناقص  نوع  از  اگر جناس 
با توجه به این که انواع جناس ناقص در تصویر با انواع جناس ناقص 
نمونه هاي  با  مطابق  هم  دسته بندي  این  هستند،  متفاوت  کالم،  در 
مطرح  تجلّي جناس  به  مربوط  بعدي  پرسش  گرفت.  تحقيق صورت 
شد تا محل وقوع جناس مشخص شود که در نوشتار، شمایل یا در 
هر دو پدیدار گشته است. نتيجه حاصل از این دسته سؤاالت نشان 

دیده  موارد  بيشتر  در  ناقص  جناس  جناس،  انواع  ميان  در  که  داد 
محرف  جناس  بر  زاید  جناس  هم  ناقص  جناس  انواع  ميان  در  شد. 
نيز در شمایل ها  الویت جناس در شمایل و تجلي آن  پيشي گرفت. 
بود. درباره زیبایي شناسي جناس هاي به کاررفته در پوسترهاي بررسي 
شده، مي توان به نتيجه اي رسيد و آن این است که پيشتر گفته شد 
قائل شدند که یکي  براي زیبایي جناس، شروطي  که علماي بالغت 
براي جناس  را  این شرط  اگر  است.  آن  بودن  این شروط طبيعي  از 
بصري هم لحاظ کنيم، می توان دریافت که هرچه شرط زیبایي جناس 
بيشتر رعایت شود و جناس بصري به کاررفته به صورت طبيعي به کار 
رود، به تصویر تحميل نشده باشد، کدگذاري و کدگشایي در اثر هم 
بيشتر است. در این موقعيت مخاطب شروع به رمزگشایي جناس به کار 
دریافت  می توان  پژوهش،  یافته های  جمع بندی  با  کرد.  خواهد  رفته 
که استفاده از برخی متغيرهای پر تکرار در پوسترهای جامعه نمونه، 
کنار  در  بيانگر،  کارکردهای  تایپی،  حروف  کانونی،  ساخت  همچون 
انواع جناس ها می تواند به عنوان یک راه حل خالقانه در جهت زیبایی 
و جلب توجه مخاطب و نيز انتقال سریع معانی باشد که این خود یکی 
از ویژگی های یک پوستر خوب محسوب می شود، یعنی پوستری که 
به سادگی با مخاطب ارتباط برقرار کند، زبان روشن و صریحی همراه 
با چاشنی خالقيت و جذابيت بصری داشته باشد. استفاده از ساخت 
کانونی که خود موجب تمرکز بصری بيشتر می شود، حروف تایپی که 
به صراحت پيام پوستر کمک می کنند و کارکردهای بيانگر که باز در 
جهت شفافيت موضوع اثر می توانند کمک کننده باشند همگی در کنار 
مي توانند  بصري  تمهيد  یک  به عنوان  بصری  جناس های  از  استفاده 
در  باشد.  گرافيک  طراحان  پيشه روي  مسائل  از  بسياري  راه گشاي 
براي  خالقانه  راه حل  یک  به عنوان  مي توان  بصري  جناس  از  نتيجه 
خلق آثار طراحي گرافيک گویا که در عين حال داراي ایجاز هستند، 
استفاده کرد. در واقع جناس بصري را مي توان یکي از راه هاي ایجاز در 
طراحي پوستر دانست. بي شک در هر پژوهشي ممکن است پاسخ گویي 
به همه سؤاالت پيش بيني شده، در زمان معين تحقيق، ميسر نباشد، 
لذا به عنوان پيشنهاد برای تحقيقات بعدی، پژوهش های تخصصی تر در 
باب یافتن راه حل های کالمی و سایر آرایه های ادبی و تطبيق آن در 

طراحی گرافيک ارائه می شود.
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Based on Islamic epistemological foundations, knowl-
edge precedes and influences action. In the context of 
artistic creation process, this means that the artist’s con-
ception or grasp of beauty will influence the quality of 
the work of art they create. In the Islamic language, ob-
serving and perceiving beauty, or husn, involves looking 
for states and reflections of perfection in the context of 
an artistic theme. Observing husn is a requirement for 
any artistic ideation process within the Islamic perspec-
tive to the notion of art. The reason is that ideation is the 
first stage in creating a work of art. The more an artist 
is capable of upgrading their level of observation from 
the sensory to extrasensory aspects, i.e. to the reflec-
tions of husn of the subject, the more they will be able 
to improve their idea and create an art that will reflect 
real beauty. In a previous research work, purpose-ori-
ented thinking has been identified as an important tool 
for improving the “husn-observation” skill in an artist. 
The aim of purpose-oriented thinking is to discover the 
qualities of perfection of the subject and the purpose 
meant for it, i.e., aspect of its husn. Therefore, any at-
tempt for designing processes and solutions to engage 
an artist’s thinking with husn-oriented ideation will nec-
essarily involve a study into how thinking will become 
purpose-oriented. However, according to Islamic epis-
temological principles, the intellect )‘aql( is the faculty 
of discerning what is husn from what is not husn. As a 
foundational research work, the present study therefore 
focuses on the intellect in order to contribute to creat-
ing the foundational knowledge of how artistic ideation 
will become husn-oriented. On this pursuit, the study 
employs principles drawn from the Quran and views of 
Allameh Tabataba’i and adopts a descriptive-analytical 
methodology to examine the relationship between the in-
tellect and a purpose- or husn-oriented thinking process. 

It then argues that husn-oriented ideas will only become 
possible when thinking takes place along with intellec-
tion, or the process of using ‘aql. Here, the role of artistic 
thinking will be to elaborate the artistic theme and make 
connections between the artist’s outward and inward ob-
servations about the theme. As an outcome, some knew 
statements of knowledge will be produced. Artistic intel-
lection refers to the act of knowing and adopting criteria 
of truth and assessing the statements produced through 
the thinking process based on the intellectual criteria of 
assessment. This means that any improvements made to 
an idea towards its husn will involve refining the set of 
criteria used for assessment, which needs to be carried 
out in at least three stages of the process. The first stage 
is before the artist gets engaged in creating art. The sec-
ond and third stages belong to the the ideation process: 
one where the artist thinks about “the purpose of creating 
artwork” and the other where they try to “design the idea 
structure”. The study finally suggests sets of criteria that 
can be used for each stage of the process of orienting and 
improving an idea towards husn.

Keywords
Husn )Beauty(, Islamic Art, Artist, Ideation, Purpose-
Oriented Thinking, Intellection.
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second and the third authors and the advice of the fourth author in Art University of Isfahan..
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