
نقد روش شناختی: نظریه های فلسفه اسالمی در 
حوزه مطالعات هنر و معماری

مرضیه پیراوی ونک 1

چکیده] 
یکرد فلسفی در حوزه هنر نگاشته  با ادعای رو که  از مقاله ها و پژوهش هایی  در بسیاری 
و  هنری  آثار  تمام  معمواًل  غالب  الگوی  در  هستیم.  تکرارشونده  الگوی  یک  شاهد  می شود، 
از  متأثر  مستقیمًا  را  صفوی(  دوره  اصفهان  نمونه  )برای  خاص  دوره  یک  غیرهنری  حتی 
فلسفی  مبانی  به  ظلم  بیشترین  میان،  این  در  می کنند.  ذکر  زمان  آن  فیلسوفان  اندیشه های 
زبان  در  به اجبار  مقاالت  این گونه  نویسندگان  تحکمی  ادعاهای  که  چرا می شود  فالسفه  و 
یک  فرهنگی  پیشروان  هم  حکما،  که  حقیقت  این  می شود.  نهاده  خاص  دوره ای  فیلسوف 
اما حمل  از آن برخاسته اند قابل انکار نیست  که  قوم هستند و هم نماینده بستر فرهنگی ای 
بی واسطه یک نظریه فلسفه اسالمی به یک بنا یا پدیده هنری، یک مقاله را تبدیل به پژوهش 

یا تحقیق فلسفی- هنری نمی کند.
این پژوهش نظری با روش ترکیبی توصیفی-تحلیلی، نخست با معرفی نمونه های متداول 
مقاالت در این زمینه به دسته بندی الگوی این نوع مقاالت، و در مرحله بعد به آسیب شناسی 
و تحلیل الگوهای روش شناختی آن ها می پردازد تا بتواند به نحو مستند و بر اساس خألهای 
موجود، به راهکاری پیشنهادی بینجامد. این پژوهش در راستای پرسش از چرایی و  چگونگی 
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یابی نقادانه برای  ورود مطالب فلسفه اصلی در مطالعات هنری شکل می گیرد و هدف آن ارز
نزدیک شدن به راهکار پیشنهادی بعد از مشاهده خالء ها است.

نویسنده در  این نوشته با توسل به طریقه ای چندوجهی چون پدیدارشناسی راهکاری برای 
که ارتباط فلسفه اسالمی و  گیرد  تحقیقات عمیق در حوزه هنر پیشنهاد می کندو نتیجه می 
تا  بیشتری دارند  زیباشناسی اهمیت  و  امروزین فلسفه هنر  با مفاهیم  زیبایی  و  مفاهیم هنر 
که با فرض وجود فلسفه هنر در میان فیلسوفان اسالمی، به تفسیر امروزی از آثار  پژوهش هایی 

هنری می پردازند. 

کلیدواژهها] 
و  هنر  مطالعات  اسالمی،  زیباشناسی  پدیدارشناسی،  روش،  هنر،  اسالمی،  فلسفه 

معماری.
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1-مقدمه] 
پیشینه  یک  از  برخاسته  بازار  یا  عمارت  یا  مسجد  یک  مثل  فرهنگی-هنری  پدیده های 
الیه ای  یا  می شود  دیده  ظاهر  سطح  فقط  غالبًا  که  هستند  پس زمینه  جغرافیایی  و  فرهنگی 
ی ونک،1397، 8-10(.  پدیده های مصنوع  از این پدیده ها صرفًا موردنظر قرار می گیرد)پیراو
و  اقتضائات زمینه  از  به عبارتی خارج  یا  و بدون پیش زمینه ها  ایده بشر خودبه خود  و  دست 
زمانه ظهور پیدا نمی کنند. یکی از اصلی ترین ارکان شکل دهنده یک مصنوع هنری، نیازها و 
ضرورت های فرهنگی یک بستر اجتماعی است. نزدیک شدن به این پس زمینه های فرهنگی، 
طریقتی عمیق و چندوجهی در شناسنامه پدیده موردنظر را می طلبد. اما به دلیل سختی و 
نویسندگان،  اغلب  می طلبد  هنر  حوزه  در  پژوهش ها  این گونه   که  محققانه ای  مجاهدت 
میانبری عقیم یا دلبخواهانه را به جای تعمق و ورود در الیه های مختلف یک پدیده انتخاب 

کنند. می کنند تا فقط به نوعی از خود رفع تکلیف 
در  اجبار  دانست،  پژوهشی  جدی  آسیب  مقاالت  نوع  این  در  می توان  که  مهمی  مسئله 
که نظریه فلسفی  توجیه مؤلفه های هنری با یک نظریه فلسفی است بدون اینکه متوجه باشند 
که بدون فهم حلقه های واسط، ارتباط  گنبد امری عینی است  از جنس ذهنی است و یک 

این دو به نحو معرفت شناسانه برای مخاطب محقق نمی گردد.
که ادعای  این مقاله ابتدا شیوه های رایج در مقاله نویسی حوزه هنر و معماری اسالمی را 
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یکرد فلسفی دارند، معرفی می کند و سپس به نقد روش شناختی این گونه مقاالت و درنهایت  رو
ارائه راهکار عملی می پردازد.

2-پیشینه] 
نویسنده  که  هایی  نوشته  و  مقاالت  تمام  هستند،یعنی  سلبی  بیشتر  مقاله  این  پیشینه 
این  فلسفی.  یکرد  رو با  هنر  حوزه  مقاالت  خاصه  واداشت  شناسی  آسیب  و  معرفی  به  را 
اسالمی  هنر  فلسفه  وجود  ادعای  با  آن ها  همه  که  شده اند  دسته بندی  گروه  سه  در  مقاله  ها 
شده اند.  دچار  زیباشناختی  برهان های  و  فلسفی  ادعاهای  خلط  به  اسالمی  زیباشناسی  و 
بیشتر این مقاله ها یا ادعای وجود فلسفه هنر اسالمی را قطعی و محقق دانسته اند و بر پایه  آن 
کنده از فیلسوفان اسالمی،  کرده اند یا تنها با استفاده از نام و نقل قول هایی پرا نظریه پردازی 
کتابهایی است  یشه دار داده اند. پیشینه ایجابی مقاالت و  به نوشتار خود صبغه ای فلسفی و ر
و معماری اسالمی پرداخته  یا خالصه به ضعف تحلیل های محتوایی هنر  که غیر مستقیم 

است.

3-معرفیمقاالترایجباادعایفلسفههنراسالمی] 
دسته اول: در بسیاری از مقاله ها این پیش فرض به شکل قطعی در ذهن مؤلف وجود دارد 
که تمام آثار هنری دوره ای خاص )برای نمونه اصفهان دوره صفوی( بی واسطه متأثر از اندیشه 
نحو  به  مقاالت،  نوع  این  نویسندگان  عبارتی  به  است.  بوده  دوره  آن  فیلسوفان  یا  فیلسوف 
نادرست معماری خاصی را بی واسطه و بدون مقدمه به مبانی فکری یک فیلسوف اسالمی 
ی ونک، 1395، 1-10(. هیچ ذهن جستجوگری منکر پیوند پدیده های  مرتبط می کنند )پیراو
کردن  فرهنگی اعم از یک ایده فلسفی و آثار هنری نیست. اما این رابطه را بی واسطه توصیف 
کلمات یک فیلسوف در مؤلفه های معماری بودن، خطاهای شناختی و  و به اجبار به دنبال 

بی انگیزگی های فلسفی را برای محققان حوزه هنر ایجاد می کند.
برای نمونه در همایش هایی همچون همایش مکتب فلسفی هنری اصفهان، نویسنده این 
مقاله به عنوان داور با شمار فراوانی از نوشته هایی روبرو شد که از الگویی دلبخواهی که به غلط 
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کرده بودند. چارچوب این الگو بسیار  با اسم » پژوهش فلسفی هنر اسالمی« جاافتاده، استفاده 
ساده لوحانه و ناتوان در اقناع است:

یک  از  بازگفت  چند  سپس  و  می شود  گفته  اسالمی  فلسفه  اهمیت  از  اندکی  نخست 
هنر  که  نماید  چنان  تا  می شود  ضمیمه  جسته گریخته  شکل  به  اسالمی  حکیم  یا  فیلسوف 
در  بوده است.  او دغدغه های هنری  بنیاد فکری  و  بوده  موردنظر دغدغه اصلی  برای حکیم 
که  تی از این جنس روبرو می شود  این نمونه اول، مخاطب به سهولت و با قاطعیت با جمال
گر مسجدی بناشده بی شک نظریه ای فلسفی برای نحوه شکل گیری این مسجد در آن دوره  ا
کاشی و رنگ و خط و هر  گنبد و صحن و  بیان شده است. سپس با خاطری آسوده، طاق و 
دوره  آن  فلسفی  نظریه های  یا  نظریه  این  از  گرفته  نشات  مستقیمًا  را  است  زمان  آن  در  آنچه 
به تفصیل  او  برای  را  فلسفی اش  نگرش  و  نشسته  معمار  ی  روبرو فیلسوفی  توگویی  می دانند. 
کلیدواژه های نظریه اش را در بازنمودهای هنری اش  گفته و از او خواسته تا با ابداع و نوآوری 

متجسم سازد.
تفسیر این نوع نویسندگان، بدون ورود به الیه های قوام بخش مانند بستر اجتماعی، سبک 
کلیدواژه هایی  از  تکراری  و  سطحی  نحوی  به  پیش زمینه ها  و  فرهنگی  اقتضائات  و  هنری 
کثرت« و »نور« و »اصالت وجود« به شکل  همچون »جهان باال« و »جهان سفلی« و »وحدت در 
که در اصل بیشترین ظلم و جفا نسبت به مبانی محکم حکمت است،  ابزاری و ساده لوحانه 
کم  و  ابزاری اصواًل بی حوصلگی  استفاده های  و  نگارش ها  نوع  این  استفاده می کنند. دلیل 

طاقتی برای مجاهدت و تحقیق مداوم و طوالنی است.

4-آسیبشناسیمقاالتدستهاول] 
زیباشناسی  و  هنر  به  مجزا  و  مستقل  به گونه ای  اسالمی  فیلسوف  کمتر  اساس،  در   
مطالعه  پی  در  اسالمی  حکمای  نزد  در  هنر  و  زیبایی  مفهوم  است.  پرداخته  به خودی خود 
اندیشه های »افالطونی« در راستای الهیات و دغدغه های دینی طرح می شدند. یعنی  اساس 
فلسفه اسالمی بر پرسش های هستی شناسانه و فرجام شناسانه )تئولوژی( قرارگرفته است. این 
تأثیر  که تحت  گسترده شده است. حتی فیلسوفانی   به دقت در راستای فهم دینی  رسالت 
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همچون  کسانی  البته  گفته اند.  سخن  منطق  ذیل  شعر  هنر  از  بوده اند  ایشان  آثار  و  »ارسطو« 
که رساله هایی در باب موسیقی نوشته اند بیشتر جنبه تربیتی هنر را  »اخوان الصفا« و »فارابی« 

در نظر داشته اند و نگاه آنان به جزیی از هنر بوده است )امینی،1391(
و جستجوی  گرفته می شود، روش شناسی  نادیده  نوشتارها  نوع  این  در  که  مسئله مهمی 

روش در برخورد با مفاهیم هنر و زیبایی است. این فقدان مدل تحقیق، در دو سطح است: 
کجا روشمندانه به موضوع هنر و زیبایی  که هیچ  نخست در خود آثار فیلسوفان اسالمی 
نپرداخته اند چون اصل مطلب برای فلسفه اسالمی، مباحث اثبات واجب الوجود و علم الهی و 
مراتب وجود است نه حوزه ای تخصصی بنام هنر و زیباشناسی که محصول تقسیم بندی های 
دوره مدرن است. در اصل، شیوه برخورد قدما با فلسفه و علم، »رئوس ثمانیه« بود. مفاهیمی 
که نشانگر غلبه علم  یکرد یا رهیافت، روش یا متد، مربوط به روزگار امروزی است  همچون رو
 .)122 )امید،1390،  است  نبوده  حکماء  دغدغه  شکل  این  به  مفاهیم  این  و  است  تجربی 
کرد:  تقسیم  می توان  کلی  دسته  سه  به  را  اسالمی  فالسفه  میان  در  فلسفی  تفکر  شیوه های 
برهانی، شهودی )مکاشفه ای(، نقلی )نادری،1386، 65-117(. پژوهشگران امروزی البته با 
توجه به وضعیت پژوهش در دوره جدید، به نابسنده بودن این روش ها در برخورد با مسئله های 
اجتماعی و هنری اذعان دارند )همان( که البته بررسی و نقد این مسئله هم می تواند موضوعی 
از شیوه  ما  امروزی  اینکه فهم  آنچه مشخص است  باشد.  ارزشمند  و  پژوهشی مستقل  برای 
قالب های  در  را  چیز  همه  ما  چون  است  متفاوت  بسیار  ایشان  خود  یافت  در با  حکماء  کار 
و  تحقیق  به  حاضر  کار،  سختی  جهت  به  یا  اصل  در  می کنیم.  دنبال  امروزی  فرمول های 
کاربرد در تحقیقات جدید نیستیم یا برایمان ساده تر است تا  استخراج دقیق شیوه های قابل 

یم. تفاسیر خود را در زبان حکماء و به نام ایشان جاری ساز

5-1راهکاربرایمقاالتدستهاول

ملزم  داد  ارائه  می توان  اول  وهله  در  مقاالت  نوع  این  برای  که  راهکاری  می رسد  نظر  به 
که »مبانی دینی«، فرهنگی  و تفحص عمیق و چندوجهی است  به تحقیق  ساختن محقق 
و  تازه کار  نویسندگان  پیشنهاد می شود  مرتبه دوم  در  را شکل می دهند.  آن  اساس  یخی  تار و 
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ورود  برای  انگیزه ای  تا در مرتبه بعدی،  کنند  اولیه بسنده  یا معرفی  به دسته بندی  کم طاقت 
و  فلسفی  مباحث  به  کارآشنا  محققان  گروه  گر  ا درنهایت  کنند.  پیدا  مبحث  هر  به  یشه ای  ر
در  ایشان  اجرایی  و شیوه های  آراء حکماء  یابی  ارز و  بررسی  درزمینه  فلسفی  همچنین حوزه 
گامی بنیادی را برای تحقیقات بین رشته ای خاصه در زمینه هنر  کنند شاید  کار  تمام آثارشان 

کنند. و معماری فراهم 

6-آسیبشناسینوعدومنوشتارها] 
کید آسیب شناختی ما بر  که بیشترین تأ سطح دوم یا نوع دوم مربوط به نوشته هایی است 
که وجود دانش مستقل  گام ها در پژوهش های امروزی است  آن ها است: فقدان طریق و ارائه 
با این فرض به تفسیر و  و  را پیش فرض می گیرند  نام زیباشناسی اسالمی  به  یافته ای  و تعین 
این گونه  آسیب شناسی  برای  می آورند.  ی  رو هنر  از  امروزین  مفاهیم  گاه  و  هنری  آثار  تشریح 
نوشتارها )دسته دوم( با عنایت به رهیافت روش شناسانه به چند مسئله مهم در فلسفه هنر 

اسالمی بنگریم:
خلط  می برد،  رنج  آن  از  اسالمی  فلسفه  بر  مبتنی  نوشتارهای  که  آسیب هایی  از  یکی 
موضوعات قابل تحقیق در حوزه فلسفه اسالمی با دین اسالم و وحی آسمانی است. به عبارتی 
کردن مطالب شان زیر لوای اصول دین  برخی نویسندگان با استفاده از تقدس اسالم و مخفی 
به  گریزها  این  البته همه  که  از آن می گریزند  یا  قرار نداده  انتقادی  و نگاه  نقد  برابر  را در  خود 
الوهی دین  و  مبانی محکم  با  ارتباطی  و هیچ  ایشان است  معرفتی  جهت ضعف بضاعت 
کارآمد بوده اند  اسالم ندارد. روش ها و فرایندهای پژوهشی همواره در برابر چنین پژوهش هایی نا
می بندند.  نقدی  هرگونه  بر  را  راه  تقدس،  هاله  این  از  سوءاستفاده  با  پژوهش ها  این  که  چرا
نمونه  )برای  اشاره کرده اند  آن  به  به صراحت  برخی  که  است  روش شناختی  خطای  این یک 
کمتر پژوهش روشمند ) و شاید هیچ پژوهش روشمندی(  بنگرید به: ملکیان،1385(. ازاین رو 
کاربرد امروزین آن ها  که به آرای فیلسوفان مکتب اصفهان درباره زیبایی و  انجام  شده است 
و  پویایی  که  می برند  یاد  از  همواره  پژوهشگران  این  باشد.  داشته  اشاره  هنر  نقد  و  فلسفه  در 
یارویی جانانه و شجاعانه با نقدها و اعتراض ها بستگی دارد. این نوع  تازگی هر فلسفه ای، به رو
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که توگویی فلسفه اسالمی، وحی آسمانی  نوشتارها با فلسفه اسالمی به نحوی برخورد می کنند 
که دیگر مفاهیم ازجمله مفاهیم امروز می باید خود را با آن تطبیق دهند. همین جا است  است 
که بیشتر پژوهش هایی که این موضوع را فرض مسلم خود می گیرند از چارچوب روشمند خارج 
گاه در میان برخی نوشته های فیلسوفان اسالمی نیز دیده  می شوند. به نظر می رسد این شیوه 
می شود. مالصدرا نیز در آثار خود هرگاه برهان یا استداللی می آورد می کوشد تا آن را با نقل قول 
گفته های پیشین خویش حجت بخشد )صانعی دره بیدی،1377(. برای نمونه او  یا اشاره به 
گفته های ارسطو متوسل می شود درحالی که تلقی ارسطو از معاد  در اثبات معاد جسمانی به 
با مالصدرا هماهنگ نیست و مسئله معاد به این شکل در آثار ارسطو مطرح نیست )صانعی 

دره بیدی،1377(.
که  گر بتوان نام روش بر آن نهاد( پس از مالصدرا و در برخی پژوهش هایی  که ا این روش ) 
مبتنی بر اندیشه صدرا به موضوع های امروزین پرداخته، ادامه یافته است. اما از طرفی در همین 
نقد و وارسی می توان به شیوه ای عمیق و تطبیق مطالب و نوشته های یک متفکر با خودش و 
پیش زمینه ها و متقابل هایش به تحلیل محتوای فکری ایشان و فرایند مجاهدت های فکری 

ایشان به شکلی منصفانه و منتقدانه نزدیک تر شد.
یم،  انداز و هنر نظر  زیبایی  به مباحث فالسفه اسالمی مانند مالصدرا درباره  به دقت  گر  ا
که در  گاهانه ایشان از ارسطو همراه با پیش فهم های صوفیانه و عارفانه می شویم  متوجه تأثیر آ
صاحب نظران پیش از او هم وجود داشته است. پس درعین حال که توانمندی فکری حکیمی 
گاه مبحث زیبایی و هنر را ابداع فلسفه  گرفت اما نباید به نا چون مالصدرا را نمی توان نادیده 
او دانست. این در حالی است که در برخی مقاالت این ادعا به شکل افراطی طرح می گردد که 

اصاًل با نگرش متواضعانه حکمای اسالمی سازگار نیست.
طرح  از  پس  و  امروز  که  می دانیم  است.  زیبایی  و  هنر  میان  ارتباط  در  بعدی،  مشکل 
قرار  تحلیل  مورد  زیبایی  از  مستقل  شکل  به  هنر  کانت،  و  بومگارتن  زیباشناسی  مباحث 
گرفت. به عبارتی در دوره جدید هنر دیگر وابسته به زیبایی نیست و می تواند چون مفهومی 
که پیرامون هنر اسالمی صورت می گیرد،  گانه بررسی شود. ولی در پژوهش های امروزی  جدا
غالبًا به مفهوم زیبایی چون فرضی به اثبات رسیده نگریسته می شود و سپس با ذکر آیاتی از 



نقد روش شناختی: نظریه های فلسفه اسالمی در حوزه مطالعات هنر و معماری         13

کریم« و احادیث و نمونه هایی از آراء فیلسوفان اسالمی، زیبایی ارج نهاده می شود. این  »قرآن 
از مرور  را  اما هنگامی که بخواهیم هدف های یک پژوهش  ندارد  به خودی خود منعی  موضوع 
یخی این اندیشه ها فراتر ببریم و بکوشیم با این فرض، به تفسیر و بررسی هنرهای امروزی  تار
یه بررسی  یم، برای نمونه هیچ گاه نمی توانیم هنرهای نو همچون پرفورمنس را از این زاو ی آور رو

کنیم.

7-سهمدلیاالگویرایجروششناختیدرحوزهمقاالتفلسفههنراسالمی] 
بهره  از آن  یا  و فلسفه هنر اسالمی می پردازند  به زیباشناسی  که  به طورکلی پژوهش هایی 

کرد: گروه بخش  می گیرند را می توان به سه 
یا  پژوهش  موضوع  به  دادن  اهمیت  برای  تنها  که  هستند  پژوهش هایی  نخست  گروه 
همچون شگردی در پذیرش مقاله در یک همایش یا نشریه، از اصطالحاتی همچون »فلسفه 
چند  در  جز  مقاله ها  نوع  این  می کنند.  استفاده  اسالمی«  هنر  زیباشناسی   « و  اسالمی«  هنر 
سطر و آن هم در چکیده و یا مقدمه، هیچ یک از این مفاهیم را نمی کاوند یا تعریف نمی کنند. 
گونه  کرد و بدین  را باهم جابجا  در این نوع نوشته ها می توان موضوع های اساسی پژوهش ها 
کرد. برای نمونه این پژوهش ها در عنوان مقاله از واژه   به صورتی خودکار چندین مقاله تولید 
یکرد فلسفی داشته  رو یا  باشد  پژوهش فلسفی  اینکه حقیقتًا  بدون  »فلسفه« سود می جویند 
کاربردی،  که عمومًا در مقاله های هنرهای  از واژه فلسفه در این پژوهش ها )  باشد. استفاده 
صنایع دستی و معماری دیده می شود( همچون واژه هنر در اصطالحات روزمره ای چون هنر 
مانند  است  تکراری  های  ازجمله  استفاده  دیگر،  شاهد  است.  آشپزی  هنر  یا  عمومی  روابط 
و  بوده«  یخ مطرح  تار ابعاد هنر و معماری در طول  از مهم ترین  به عنوان یکی  »زیبایی همواره 

کارکردی در پژوهش ندارند. که هیچ  ازاین دست جمله ها 
مسلمان،  فیلسوفان  اندیشه های  دل  از  می کوشند  که  هستند  پژوهش هایی  دوم  گروه 
برای  کنند.  بازنگاری  و تدوین شده اند،  یافته  از قبل تعین  گویی  که  مکتبی هنری- فلسفی 
و  کاملی در مکتب اصفهان  و  زیباشناسی معین  ادعا می کنند  که  نمونه شماره مقاله هایی 
که این  خاصه در اندیشه صدرالمتالهین وجود دارد، رو به افزایش است. این در حالی است 
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یخی و  فلسفی انجام  مهم را بدون ورود به تمام عناصر و عوامل تأثیرگذار و شواهد بصری، تار
می دهند. 

یا  چارچوب  یک  آغاز  از  گویی  که  است  به گونه ای  پژوهش ها  این  همه  پیامد  ازاین رو 
پارادایم یا نظریه ای مدون از هنر نزد این فیلسوفان موجود بوده است یا اینکه می توان این نظریه 
را به راحتی و تعین یافته از میان آثارشان به عنوان نظریه مستقل و مجزا به نحو مشخص نشان 
مشخص  حوزه ای  به عنوان  اسالمی«  »زیباشناسی  به  امروزی  صاحب نظران  از  برخی  داد. 
باور دارند و دلیل آن را وجود آثار هنری اسالمی می دانند )نصر، 1389، 33-50(. اما پرسش 
که با پسوند اسالمی شناخته می شوند دلیل بر وجود علمی به نام  که آیا آثار هنری  اینجاست 

زیباشناسی اسالمی است؟
در  بدون  اسالمی  هنر  فلسفه  یا  و  اسالمی  هنر  زیباشناسی  نام  به  علمی  وجود  بر  اصرار 
گرفتن زمینه ها و خاستگاه های اصطالحاتی همچون زیباشناسی یا فلسفه هنر می تواند  نظر 
نتایجی  و  هستیم(  آن  شاهد  دانشگاهی  جامعه  در  امروزه  )چنانکه  پیچیده  تی  مشکال
با فلسفه  یا زیباشناسی ای باید  که چنین فلسفه هنر  ناخوشایند را به همراه داشته باشد چرا
اسالمی منطبق باشد و حال آنکه رسالت فلسفه اسالمی برای پاسخگویی به مسائل تخصصی 
که  است  تنگناهایی  در  شدن  گرفتار  سبب  نگاه  نوع  این  نیست.  هنری  سبک های  و  هنر 
گاهانه برای این حوزه ایجاد می کنیم و حتی با تصمیم اشتباه مان سبب می شویم  خودمان ناآ
قرار  سوءاستفاده  مورد  یا  بیاید  چشم  به  کمتر  هم  اسالمی  فلسفه  مبانی  قدرت  و  عظمت  تا 

بگیرد.
اندیشه های   میان  از  بازسازی  یا  بازخوانی  ادعای  که  هستند  پژوهش هایی  سوم  گروه 
گروه پیشین را ادعا نمی کنند، بازهم بر این  گرچه قطعیت  گروه ا فیلسوفان اسالمی رادارند. این 
که نخست نظریات زیباشناختی در این اندیشه ها به نحو مستقل موجود بوده است و  باورند 
گردند. اغلب  سپس ادعا می کنند این چیزها می توانند دستمایه نقد یا نظریه پردازی های نو 
گرچه نسبت دادن...نظریه... »خالی  چنین پژوهش هایی در پایان به این نتیجه می رسند که »ا
یان،1385،  از تسامح« نیست شاید بتوان آن را مرتبه ای از نظریه هنر... به حساب آورد«)انصار
220-246(. این نتیجه تسامحانه معمواًل با نسبت دادن نظریه ای »التقاطی« به آن فیلسوف به 
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پایان می رسد. برای نمونه پژوهشگری، نظریه هنر مالصدرا را آمیزه ای از نظریه های بازنمایی، 
یان،1385، 246-220(. فرم گرایی و ابداع می داند )انصار

ناتوانی یا عدم انسجام این نوع مقاالت به جهت فقدان روش پژوهشی منطقی قابل فهم 
فلسفه  نباید  پس  است.  خواسته  بر  انتقادی  روش  نبود  از  خود  نیز  روش  کمبود  این  است. 
پایه ها و مقدمات  از آن به عنوان  و  گرفت  را امری مستقل و مدون در نظر  اسالمی درباره هنر 

معین برهان ها و استدالل های پژوهش در باب هنر اسالمی سود جست.
کوشش در پاسخ به چند پرسش اساسی و تالش برای  که امروز اهمیت دارد،  آن چیزی 
گر پاسخ  آیا زیباشناسی و فلسفه هنر اسالمی وجود دارد؟ ا گام های نخستین است:  تدوین 

کاربرد؟ بتواند مثبت باشد، آیا می توان آن را به عنوان روش در پژوهش ها به 
گروه های مذکور نیاز باشد، الزم است مروج و مشوق  بیش از آنکه به پژوهش هایی همچون 
فرایند  درباره  شده(  سرهم بندی  فرمول  )نه  کلمه  حقیقی  معنای  به  روشمند  پژوهش هایی 

فلسفه ورزی فیلسوفان مسلمان با تمرکز بر موضوع هنر باشیم.
از وجود فلسفه هنر و  پرسش از چیستی فلسفه هنر اسالمی و در درجه نخست، پرسش 
زیبایی شناسی در میان آثار فلسفه اسالمی قدیم، اهمیت بیشتر و پایه ای تر از تزئین بررسی های 
فیلسوفان  آثار  از  کنده  پرا نقل قول های  با  هنری(  )مصداق های  نگارگری  و  معماری  و  فرش 
اسالمی دارد. ارتباط فلسفه اسالمی و مفاهیم هنر و زیبایی با مفاهیم امروزین فلسفه هنر و 
که با فرض وجود فلسفه هنر در میان  زیباشناسی بسیار اهمیت بیشتری دارند تا پژوهش هایی 

فیلسوفان اسالمی، به تفسیر امروزی از آثار هنری می پردازند.
درنهایت با توجه به آسیب ها و راهکارهای پیشنهادشده می توان طریقه ای چندوجهی و 
یخی هر پدیده در ارتباط  یشه ها که با استخراج شناسنامه های زبانی، هویتی و تار ژرفکاوانه تا ر
است و از مبحث بنیادین سمبلیسم )مطالعه نمادها( چشم پوشی نمی کند، با مسئله اصلی 
که نقد روش شناختی مطالعات فلسفی در حوزه هنر است به نحوی قابل فهم و  این تحقیق 

عمیق روبرو شد.
روش  یک  نه   ( است  تفکر  و  پژوهش  »راه«  که  کلمه  اصیل  معنای  به  پدیدارشناسی 
هنر  پژوهش های  بر  نو  دروازه هایی  گشودن  برای  می تواند  شعبده بازانه(  یا  شده  سرهم بندی 
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یخ و  گام های راسخ و نافذ خود در عمق تار با  گردد. طریقه پدیدارشناسی  اسالمی پیشنهاد 
کید و تمرکز بر زیبایی شناسی و  فرهنگ می تواند در بررسی اندیشه های فیلسوفان اسالمی با تأ

فلسفه هنر در معنای متناسب با تفکر اسالمی، نتایج سودمندی داشته باشد.

8-نتیجه] 
یکرد فلسفی  که مدعی رو این مقاله در آغاز به معرفی انواع مقاله های متداول در حوزه هنر 
هستند به تحلیل شیوه نگارش آن ها و فقدان یا ضعف روش شناختی آن ها ورود یافت و از این 
گیر پرداخت. درنهایت به  طریق به نقاط ضعف و ارائه پیشنهاد برای رفع خألهای مشهود و فرا
هدف خود در وارسی شیوه های ورود مطالب فلسفه اسالمی در حوزه مطالعات هنر با نگاهی 
گام نهایی در حد بضاعت این نوشته با توسل به طریقه ای چندوجهی  نقادانه نزدیک شد. در 
یخی و زبانی را دارا  که در دل خود مطالعات نمادشناسی و تحلیل تار همچون پدیدارشناسی 

است به ارائه راهکار برای تحقیقات عمیق در حوزه هنر انجامید.
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