
 استاد احمد شهدادی

 

 هیئت علمی داخلی مرتبه علمی:

 حکمت هنر / فلسفه هنر گروه علمی:

 سطح سه حوزوی تحصیالت:

  shahdadi@itaihe.ac.ir ایمیل:

 

 هانامهپایان

 دکتری:

استاد راهنما: فرامرز  ی،بازرگان یممسلمان، دانشجو: ابراه یلسوفانف یدگاهاز د یقتشعر و نسبت آن با حق یساحت ها -

 .ینید یرشته: حکمت هنرها ی،استاد مشاور: احمد شهداد ی،قراملک

 زاده،یوسفآرا صدرا در علم النفس، دانشجو: غالمرضا  بریهو رابطه آن باسعادت و شقاوت با تک یو ادراک اثر هنر خلق -

 .ینید یرشته: حکمت هنرها یمی،/ منصور براه یاد مشاور: احمد شهداداست یوسفی، یاستاد راهنما: محمدتق

 یمیاستاد راهنما: منصور براه ی،تلخاب یددانشجو: حم یه،آن در تعز یشدن واقعه عاشورا و تجل ییدر تماشا ییبالجو نقش -

 .ینید یرشته: حکمت هنرها ی،نواب، استاد مشاور: احمد شهداد ینمحمدحس یدس /

استاد راهنما: نصراله حکمت،  ی،خندق یندانشجو: جواد ام ینا،سادراک ابن یهبر نظر یهبا تک یلمف یاختجنبه شن تحلیل -

 .ینید یرشته: حکمت هنرها ی،استاد مشاور: احمد شهداد

استاد  ی،ملک یدهدانشجو: سپ ی،و عرفان یبر اساس سّنت حکم یهنر اسالم یفهم مخاطب از معنا هایشرطپیش -

 .ینید یرشته: حکمت هنرها ی،استاد مشاور: احمد شهداد یالنی،گ یموسو یرض یدراهنما: س

استاد راهنما:  یقی،عباس حقا یددانشجو: س ی،و کاربست آن در فهم اثرهنر یمولو یدگاهعواطف وادراک ازد ۀرابط تحلیل -

 .ینید یرشته: حکمت هنرها ی،)ژرفا(، استاد مشاور: احمد شهداد ینیابوالقاسم حس یدس

 سی ارشد:کارشنا

استاد  ی،جالل یالمالصدرا، دانشجو: ل یانو رساله عشق الظرفا و الفت ینسبت حسن و عشق در رساله العشق بوعل یبررس -

 آراسته، رشته: فلسفه هنر.جوان یراستاد مشاور: ام ی،راهنما: احمد شهداد

اسدالله بنکدار، استاد راهنما:  یرمالصدرا از قاعده اتحاد عاقل و معقول، دانشجو: ام یربر اساس تقر یهنر ینشآفر تبیین -

 رشته: فلسفه هنر. یالنی،گ یموسو یرض یداستاد مشاور: س ی،احمد شهداد

استاد  ی،او(، دانشجو: فاطمه خفر یرمز یهابر داستان یه)با تک یاز نگاه سهرورد ینفس در خلق اثر هنر استکمال -

 رشته: فلسفه هنر. یالنی،گ یموسو یرض یداستاد مشاور: س ی،احمد شهداد راهنما:

دفاع مقدس(، دانشجو: عذرا  یلمهفت ف یمورد ی)بررس یچهدرد ن یهبر نظر یددفاع مقدس با تاک ینمایدر س دردآگاهی -

 فه هنر.رشته: فلس ی،تلخاب یداستاد مشاور: حم ی،استاد راهنما: احمد شهداد ی،آباد یحیی ییرهنما یگمب
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آثار  ی)مطالعه مورد یپوگرافیو کاربست آن در تا یکاشان یضدر رساله مشواق ف یعرفان ییاز نمادگرا ییرمزگشا تحلیل -

استاد  ی،استاد راهنما: احمد شهداد نژاد،یمهدو یحه(، دانشجو: ملیاسماء الحسن یشگاهنما یردر دوره اخ یدگانبرگز

 .یرشته: حکمت هنر اسالم ی،مشاور: مسعود نجابت

بر آثار موالنا(، دانشجو: ندا  یه)با تک یسندهسفر نو یالسالم( بر اساس الگو یه)علیمسفر در قصه حضرت ابراه یالگو کهن -

 ، رشته: پژوهش هنر.-استاد مشاور:  ی،پارسا، استاد راهنما: احمد شهداد یدیحم

، استاد راهنما: احمد  زادهیموالنا، دانشجو: مهناز حاج یمثنوو  یالومو مرگ در آثار  ییعشق، تنها یقیتطب مطالعۀ -

 ، رشته: پژوهش هنر.-استاد مشاور:  ی،شهداد

 زاده،یدیدانشجو: محمدجواد سع یموری،و ت یلخانیا ۀبر دو دور  یهبا تک یرانیا یو ائمه در نگارگر یامبرپ یلشما یبررس -

 رشته: فلسفه هنر. ی،استاد مشاور: احمد شهداد یالنی،گ یموسو یرض یداستاد راهنما: س

زاده، استاد طالب یداستاد راهنما: حم یان،شا یدانشجو: عبدالله سلطان ینا،سابن یدگاهاز د یالیو ادراک خ زیبایی -

 رشته: فلسفه هنر. ی،مشاور: احمد شهداد

پارسا،  یدیحم یدانشجو: مهد ین،باخت ییگرامکالمه یهبر اساس نظر ید( در قرآن مجالسالمیهقصه خلقت آدم )عل بررسی -

 رشته: فلسفه هنر. ی،استاد مشاور: احمد شهداد یمی،استاد راهنما: منصور براه

استاد مشاور:  ی،استاد راهنما: شهرام پازوک منش،یبهشت یدانشجو: محمدعل ی،سهرورد یدر حکمت ذوق یباییز معرفت -

 رشته: فلسفه هنر. ی،احمد شهداد

 یحییاستاد راهنما:  ی،مرادسلطان یدانشجو: محمدعل ی،و سهرورد ینو سعادت در فلسفه فلوط یباییرابطه ز یسهمقا -

 رشته: فلسفه هنر. ی،استاد مشاور: احمد شهداد نژاد،یبوذر

اور: استاد مش یالنی،گ یموسو یرض یداستاد راهنما: س یان،صالح یدکربن، دانشجو: سع یهانر یشهدر اند یباییو ز هنر -

 رشته: فلسفه هنر. ی،احمد شهداد

 یرض یداستاد راهنما: س ی،دانشجو: محسن جوانمرد ی،آمل یجواد اللهیتو آراء حضرت آ یریبر آثار تفس یهبا تک زیبایی -

 رشته: فلسفه هنر. ی،استاد مشاور: احمد شهداد یالنی،گ یموسو

ابوالقاسم  یداستاد راهنما: س ی،دانشجو: محمدحسن جواد ی،موالنا در مثنو یعرفان یسمسمبول ینظر یمبان بررسی -

 رشته: فلسفه هنر. ی،)ژرفا(، استاد مشاور: احمد شهداد ینیحس

 یموسو یرض یداستاد راهنما: س ی،مقدس ینادانشجو: مب ینا،سبا فلسفه هنر ابن یوییجان د یهنر یتجرب یۀنظر مقایسه -

 لسفه هنر.رشته: ف ی،استاد مشاور: احمد شهداد یالنی،گ

 یثماستاد راهنما: م ینی،ام یکربن و برادران شلگل، دانشجو: مهد یهانر یتبه روا یاز منظر ابن عرب یهنر آفرینش -

 رشته: فلسفه هنر. ی،استاد مشاور: احمد شهداد یدخوش،سف

 یالنی،گ یموسو یدرضیپرهمت، استاد راهنما: س یندانشجو: محمدحس ی،نفس با خلق اثر هنر یحرکت جوهر رابطه -

 .یرشته: حکمت هنر اسالم ی،استاد مشاور: احمد شهداد

 یموسو یدرضیاستاد راهنما: س یانی،آشت یعبدل یندانشجو: محمدحس ی،ابوحامد محمد غزال یشهو هنر در اند زیبایی -

 .یرشته: حکمت هنر اسالم ی،استاد مشاور: احمد شهداد یالنی،گ



دانشجو: محمد  ی،جامعه شناخت یکردبا رو یسبزوار یداستاد حم یانقالب یدر سروده ها یاجتماع ینمضام بررسی -

 رشته: فلسفه هنر. ی،)ژرفا(، استاد مشاور: احمد شهداد ینیابوالقاسم حس یداستاد راهنما: س یداالسالمی،جد

 یالنی،گ یموسو یدرضیاستاد راهنما: س منش،یخسرو یکربن، دانشجو: مهد یخالق هانر یلدر تخ یتو خالق تخیل -

 رشته: فلسفه هنر. ی،تاد مشاور: احمد شهداداس

نواب،  ینمحمدحس یداستاد راهنما: س ی،دانشجو: نرجس مراد ی،در مثنو یو تجربه عرفان یشناخت یباییتجربه ز مقایسه -

 رشته: فلسفه هنر. ی،استاد مشاور: احمد شهداد

)ژرفا(،  ینیابوالقاسم حس یداستاد راهنما: س ی،دانشجو: جواد معمور یم،در قرآن کر یوجودشناخت یهاترس بررسی -

 رشته: فلسفه هنر. ی،استاد مشاور: احمد شهداد

 یموسو یرض یدقزلباش، استاد راهنما: س یالله اصفهان، دانشجو: عللطف یخمسجد ش یناتتزئ یحکم یمبان بررسی -

 رشته: فلسفه هنر. ی،استاد مشاور: احمد شهداد یالنی،گ

استاد مشاور: احمد  ی،استاد راهنما: حسن معلم یانه،همازاده اب یاشراق، دانشجو: مهد یخمنظر شدر هنر از  نمادگرایی -

 رشته: فلسفه هنر. ی،شهداد

 

 

 دروس ارائه شده

 یدکتر –ی در فلسفه اسالم یباییو ز هنر -

 ارشد یکارشناس -ی هنر سنت یمبان -

 ارشد یکارشناس - 1یفلسفه اسالم تاریخ -

 ارشد یکارشناس -ی و هنر در فلسفه اسالم زیبایی -

 ارشد یکارشناس - و هنر در عرفان اسالمي زیبایي -

 ارشد یکارشناس - 1 یفارس یاتدر ادب یشینما هایجنبه -

 ارشد یکارشناس - زیبایي شناسي هنر اسالمي مباني -

 

 

 ییاجراعلمی و سوابق 

 .1401-1391مدیر گروه حکمت هنر،  -


