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   :چکیده

باشد که در نتیجه تعامل انسان با طبیعت به تفکر انسانی دریافت احساسات مختلف از محیط اطراف میاصوالً اساس 

آید. پایه و اساس خلق یک اثر هنري، تفکر و به کارگیري تخیالت ذهنی است. یکی از مباحث مهم در وجود می

هاي خارجی ي حجماست که در همهمدرن، مبحث تقارن  هايهاي سنتی معماري و چه در سبکمعماري چه در سبک

و فضاهاي داخلی به طور مشخص و قابل توجه وجود دارد و از طریق ایجاد تناسب و زیبایی در فضا، باعث ایجاد 

شناسانه خوشایند است که در طول تاریخ گردد. در واقع تقارن یک کیفیت زیباییثیرات بصري و روحی در مخاطب میأت

توان در میان گیاهان، حیوانات و ي ستوده شده است. در طبیعت انواع مختلفی از تقارن را میو به خصوص در آثار معمار

اند. در این پژوهش، در ابتدا ها برگرفته شدهحتی انسان مشاهده کرد که بسیاري از اشکال موجود در هنر معماري از آن

شود. در ادامه هنر و از جمله و بررسی میروش پدیدارشناسی که به عنوان روش تحقیق در نظر گرفته شده، توضیح 

ی از هندسه و به عنوان یکی ئشود. سپس تقارن به عنوان جزشناسی توضیح داده میییهنر اسالمی تبیین و از نظر زیبا

مسجد جامع گیرد. ترین عناصر به کارگرفته شده در هنر به ویژه هنر معماري اسالمی مورد بررسی قرار میاز مهم

مورد بدین منظور به عنوان مطالعه موردي این پژوهش در نظر گرفته شده با استفاده از این چهارچوب نظري دزفول که 

اهمیت و کیفیت  ،گیرد. امید است که دانشجویان با مفهوم هنري، علمی و مذهبی تقارنبررسی پدیدارشناسانه قرار می

هنر معماري بیشتر آشنا شده و در راستاي کشف حقایق شناسی آن و همچنین دالیل به کارگیري این پدیده در زیبایی

  بیشتر در این زمینه کوشا باشند.
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  مقدمه  -1-1

هاي بسیاري به کار برده شده است. وقتی صحبت از ساخت مساجد پدیده از گذشته تا کنون در طراحی یا

در حقیقت، یکی از مباحث مهم در شود. معماري و به ویژه معماري اسالمی است، تقارن عنصر بسیار مهمی تلقی می

د هاي مدرن، مبحث تقارن است. تقارن یا عدم تقارن باعث ایجاهاي سنتی و چه در سبکمعماري چه در سبک

به مخاطب منتقل کرد. در توان توسط آن مفاهیم متفاوتی را گردد و میثیرات بصري و روحی در مخاطب میأت

در بسیاري از اند. ثیر قوانین فیزیکی داراي تقارن شدهأطبیعت اجسام بسیار زیادي هستند که خواسته یا تحت ت

هاي هاي سنتی همچون سبککه در سبکطوریهاي معماري به تقارن توجه بسیار زیادي شده است، بهسبک

تقارن یکی از اصول طراحی به ثیر شدید تقارن بر معماري هستیم. أهاي کالسیک در اروپا شاهد تاسالمی یا سبک

و همچنین به عنوان  رود که در دوران باستان در بسیاري از بناهاي عمومی و مذهبی به کار رفته استشمار می

در معماري سنتی گرفته است. هاي باستان مورد استفاده قرار میها و رومیشناسی مطلوب نزد یونانیییعنصر زیبا

ایران، مساجد و معماري مساجد جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است که همواره مورد بحث و تفکر بوده 

 ویژه معماري مساجد اسالمیایران به تاریخ معماري در اي است کهشناسانه زیبایی معماري، کیفیت در . تقارناست

معمار مسلمان از آن به منظور تسري تکامل در اشیا و اجسام، اعطاي زیبایی  و و به اوج رسیده است شده ستوده

تر و اي بسیار پروردهها در ذهن بیننده، به گونهلطبیعی و تداوم خوش آهنگ انگارهءاشگفت انگیز و شگرف ماورا

است و شکلی عینیت یافته و  مساجد در ساختار و تزیینات پایه بنیادین گیرد. تقارنتگان به کار میتر از گذشاستادانه

ویژه معماري باشد که در معماري اسالمی بهبصري از اهمیت نظم و هندسه در اسالم و ملهم از آیات قرآن کریم می

که از در معماري مساجد متصور است  در حالت کلی سه نوع تقارنگر شده است. مسجد در دوران اسالمی جلوه

که در آن یک جسم داراي تقارن حول یک محور است که از این نوع تقارن در باشد میحول محور جمله تقارن 

شود، نوع دیگر تقارن دورانی است که با چرخش یک جسم حول یک نقطه، به شکل ابتدایی طبیعت بسیار دیده می

اي جدید باشد که با حرکت بر روي یک شکل و رفتن به نقطهاري یا انتقالی میخود دربیاید و نوع سوم تقارن تکر

از آنجا که این تقارن به تفصیل پرداخته شده است. در فصل چهارم به انواع  .بتوانیم همان تصویر را از جسم ببینیم

پژوهش به روشی کیفی و ماهیتی توصیفی و پدیدارشناختی دارد لذا نگارنده تقارن را به عنوان پدیده یا عنصري 
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هنر اسالمی و شناسی شناسی هنر و در حقیقت زیباییهنري انگاشته و بدین منظور در فصل سوم به مبحث زیبایی

  به ویژه معماري اسالمی پرداخته شده است. 

  بیان مساله -1-2

مثل پروانه  چه در یک حیوان . چه در برگ یک درخت نگاه کنید واست »طبیعت«ترین ویژگی قارن مهمت

، پس در مواجه با هنر متقارن ذهن ما همیشه با طبیعت و تقارن آشنا بوده استرا مشاهده کنید.  توانید اثر تقارنمی

 گاهچه در هنر ایران باستان و چه در هنر اسالمی شما هیچ. شودایش دلنشین میبر کند واحساس بیگانگی نمی

هاي خاطر خاصیت ویژه خود که به نوعی الگو گرفته از پدیدهه تقارن در معماري ب .کنیدقاعده مشاهد نمیثري بیا

معماري خالی از ) معماري متقارن، به دیگر معنی اگر در این معماري (گذاردطبیعی است جاي بحثی براي منتقد نمی

 ، هندسه واساس تقارن شکل گرفته هر ارزش معمارانه دیگر باشد و به اصطالح یک معماري تک بنیانی باشد که بر

گیرد و نیازي به ارائه کند و مورد قبول قرار میبندي متقارن آن اثر امري بدیهی و بدون دلیل نمایان میترکیب

بناهاي مسکونی و بناهاي عمومی استاد کریم پیرنیا درباره قرینگی  .نداریمدالیل و توجیهات براي این ترکیب 

هاي معتبر عمومی این است که در مساجد بنا باید ها و مکانهاي مسجداز عمده ویژگی کند:اینگونه بیان می

گردد، ترین قسمت بناست جلب یعنی قرینگی کامل حفظ شود تا نگاه به مرکز مجموعه که مهم باشد» جفت«

هاي روزانه را باشد، یعنی متنوع باشند و نیازمندي» پا جفت« شدهاي مسکونی که سعی میدرست برعکس خانه

، یک گنبد خانه در وسط بنا شده که در یک طرف آن برآورده سازند. حتی در بنایی مانند کاخ سروستان در فارس

دارد که سفره خانه است. یک طرف آن نیز ایوان بنا  اتاقی مربع شکل و در طرف دیگرش اتاقی بسیار کشیده جا

خانه است. اما در مجموع مرکز بنا اهمیت بیشتري دارد و با گنبدي رفیع پوشیده شده شده و یک طرفش حوض

تناسب،  ،هاي طراحی شهري و فضاهاي مسکونیاین در حالی است که استاد توسلی در کتاب اصول و روش است.

کند و به اینکه بسیاري از فضاهاي معماري و شهري در ایران تعریف مین را در کنار یکدیگر مقیاس انسانی و تقار

نمایند. در این پژوهش برآنیم تا این عنصر مهم را با ذکر باشند نیز اشاره میمتقارن می وواجد مقیاس انسانی 

شناسی بررسی نماییم. مسجد جامع هاي تزیینی و کاربردي آن در هنر معماري اسالمی، از دیدگاه پدیدارارزش

ترین مساجد ایران است و با توجه به سبک معماري و دارا بودن شبستان و شهرستان دزفول یکی از قدیمی

.ق ـه 12و  7هاي ي اسالمی دانست. مسجد جامع در سدهتوان آن را از مساجد اوایل دورههاي سنگی میستون
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.ق وجود دارد که تاریخ تعمیر آن است. قدمت این مسجد به ـه1157اریخ وسعت و مرمت یافته است. در سر در آن ت

اند که هسته اول این بنا در قرن سوم یا اوایل رسد برخی از صاحب نظران احتمال دادهي اسالمی میهاي اولیهسده

هاي توني جنوبی آن واقع شده و داراي سقرن چهارم هجري قمري ساخته شده است. کالبد اصلی بنا در جبهه

هایی بدان الحاق هاي مختلف تکامل یافته و در زمان صفویه و قاجار بخشمسجد در دوره بنايباشد. سنگی می

به این دلیل که جزء فضاهاي شهري است و از گذشته تاکنون همچنان ماندگار مانده به گردیده است. این مسجد 

  ي موردي انتخاب شده است.عنوان نمونه

 پژوهش هايسوال -1-3

  به دالیل تزیینی به کار برده شده است؟ اًآیا تقارن در معماري اسالمی صرف - 1

  شود؟آیا به کارگیري تقارن باعث ایجاد تعادل در فضا می - 2

  باشد؟کید بیشتر بر آن عنصر میأآیا تکرار یک عنصر به منظور ت - 3

  ؟گردددر آن میتحرك موجب ایجاد  بناتقارن در به کارگیري آیا  - 4

  هاي پژوهشفرضیه -1-4

  به دالیل تزیینی به کار نرفته است. اًتقارن در معماري اسالمی صرف - 1

  شود.کارگیري تقارن در فضا باعث ایجاد تعادل در فضا میرسد به نظر میبه  - 2

  باشد.کید بیشتر بر آن عنصر میأتکرار یک عنصر به منظور ترسد می ربه نظ - 3

  کند.تقارن در فضا تحرك ایجاد میبه کارگیري  - 4

 اهداف پژوهش -1-5

  تببین و بررسی روش فلسفی پدیدارشناسی  - 1

  شناسی هنر اسالمی و اجزاي به کار رفته در مساجد بررسی زیبایی  - 2

  شناختی آن در معماري اسالمی و به ویژه مساجدییي تقارن و کاربرد زیباتبیین و بررسی پدیده - 3

  ساختار و تزیینات مسجد جامع دزفول در ي تقارن پدیدهبررسی  - 4
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  اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش -1-6

کنون تقارن به عنوان عنصر و اصلی اساسی در معماري و به ویژه معماري همانطور که بیان شد، از دیرباز تا

و  صورت منسجم به آن پرداخته نشدهاسالمی به کار گرفته شده است اما با توجه به اهمیت و کاربرد آن، تاکنون به 

که اغلب به توصیف تقارن در تزیینات (تقارن  کارهایی که صورت گرفته در قالب مقاالتی کوتاه ارائه شده است

ي تقارن با استفاده تحلیلی که با هدف شناسایی پدیده ـاي است توصیفی . پژوهش حاضر مطالعهاندتزیینی) پرداخته

یک سعی بر آن شده است که کاربرد تقارن را به عنوان  و پدیدارشناسی صورت پذیرفته استاز چارچوب نظري 

ساختار ترین عناصر در یکی از مهمي هنري و همچنین شناسی در هنر و درواقع به عنوان یک پدیدهاصل زیبایی

  شناسی کنیم.معماري اسالمی تعریف و باز

 ها) و روش تحقیقمواد (داده -1-7

 مطالعه اولیه؛ - 1

 طرح مساله؛ - 2

 فرضیه؛ - 3

 گردآوري اطالعات؛ - 4

 آزمون؛ - 5

 نتیجه گیري. - 6

، که شامل گردآوري منابع صورت گرفته استاز نوع کیفی اي گردآوري اطالعات به روش نظري و کتابخانه

  باشد. میتحلیلی  ـ توصیفی رویکرديانگلیسی و فارسی با 

  ي تحقیقپیشینه -1-8

و مقاالت زیادي در ارتباط با تقارن و کاربرد آن در معماري سنتی و جدید و همچنین تقارن موجود در  هاکتاب

از سانات ك. چاتارجی  1هنر اسالمی تاکنون نوشته شده است. از جمله این آثار کریستالوگرافی و دنیاي تقارن

)Chatterjee, 2008ن و در پایان به مبحث کریستالوگرافی و ) در ارتباط با تقارن موجود در طبیعت، انواع تقار

                                                
  orld of SymmetryWCrystallography and . 1  
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) در ارتباط با توضیح تقارن در Mainzer, 2005از کالوس ماینزر ( 2ارتباط آن با تقارن، کتاب تقارن و پیچیدگی

مباحث مختلف علمی مانند فلسفه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست، علوم اجتماعی و اقتصادي و همچنین علوم 

 Lugosi and، 2002از جورج لوگوسی و دنیز ناگی ( 3بی دیگر به نام تقارن: هنر و علممربوط به کامپیوتر، کتا

Nagy  در ارتباط با بررسی تقارن در ریاضیات و ارتباط آن با هنر معماري، کتابی با عنوان تقارن وحدت بخشی به (

وم مختلف و همچنین در هنر که به بررسی تقارن در عل  )Hargittai, 1986ایستوان هارگیتا (از  4درك انسانی

از  5اي به عنوان تقارن در هنرهاي اسالمیاسالمی پرداخته است. اما از جمله مقاالت التین در این زمینه، مقاله

) است در رابطه با بررسی تقارن در هنر پیش از تاریخ و هنر اسالمی موجود در مساجد و Rózsa, 1986ارزبرت رزا (

 ,Chorbachiاز دابلیو. ك. کورباچی  6، برج بابل: فراتر از تقارن در طراحی اسالمیاسالمیهاي تمامی بالد کاخ

از لیم لی یان،  8)، تقارن در هنرهاي چینیMcCullough, 2014از آمنه مکولوف ( 7، تقارن و هنر اسالمی )(1989

ي )، تقارن در هنر هندسه  Yan et alسابرینا یپ لیکسیا، ایوان لی ویتیان، ژونگ شنگمین و گوه یون کیونگ (

از نیلو ج. میترا و مارك پائولی  10) و تقارن براي طراحی معماريWichmann, 2009از بریان ویچمن ( 9اسالمی

)Mitra and Pauly, 2008باشند. ) می  

کار منسجمی صورت تاکنون همانطور که ذکر شد، در ارتباط با مبحث تقارن در معماري اسالمی متاسفانه 

در این باب ارائه شده است. از جمله این مقاالت هستند همایشی مقاالت در قالب  که اغلب چند مقالهنگرفته و فقط 

بررسی سطوح کاربرد تقارن در معماري در بستر شهر اسالمی ایرانی با بررسی دو اثر هنر معماري اسالمی، مسجد 

)، بررسی مبانی نظري تقارن 1393ش توصیفی کیفی (بمانیان و نوریان، جامع اصفهان و مسجد امام اصفهان به رو

)، بررسی اصل تقارن در نماهاي مساجد 1393در معماري و شهرسازي ایرانی ـ اسالمی (بشیري و همکاران، 

 حکیم، امام اصفهان، جامع اصفهان) هاي مورد مطالعه: مساجد شیخ لطف اهللا، سید،معماري اسالمی ایران (نمونه

ي مقاله) و همچنین 1393بازشناسی هنر و معماري مسجد جامع دزفول (مومنی و همکاران،  )،1394(بیگلریان، 

                                                
1. Symetry and Complexity  
2. Symmetry: Art and Science 
3. Symmetry Unifying Human Understanding    
4. Symmetry in Muslim Arts   
5. In the tower of Babel: beyond Symmetry in islamic   
6. Symmetry and Islamic Art 
7. Symmetry in Chinese Arts  
8. Symmetry in Islamic Geometric Art 
9. Symmetry for Architecural Design  
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ي تقارن در فرهنگ ابزارسازي در ارتباط با مطالعهشناسی ي فرهنگ و باستانکاربرد تقارن در مطالعهپژوهشی 

  باشند.) می1394(فیضی و وحدتی نسب، دوران پیش از تاریخ 

 ها و اصطالحات پژوهششرح واژه -1-9

کند که اي نظري را توصیف میباشد که در کاربرد فلسفی، لحظهاي از زبان یونانی باستان میواژه اپوخه:

ها در جهان به حالت تعلیق در ي وجود یا هستی جهان خارجی و در نتیجه تمام کنشها دربارهتمامی قضاوت

 آید. می

استعالیی از مفاهیم کلیدي تفکر کانت است که اساساً نظام فلسفی خویش را با آن ي واژه استعالیی:

 شناساند. می

 اي آلمانی است که به آنجا بودن و یا آنجا هستی ترجمه شده است. واژه دازاین:
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  ��ل دوم

ر�نا�ی    �فا��م   و   ا�ول    با    آ�نا�ی   �دیدا
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  ي پدیدارشناسیواژهتعریف  -2-1

به معناي ظهور آگاهی و خودآگاهی انسان و به عنوان بخشی از فلسفه تعریف  1نامه وبستر پدیدارشناسیدر واژه

به  Phainomenonي یونانی (فنومنولوژي = پدیدارشناسی) از واژه Phenomenologyتعریف شده است. اصطالح 

-؛ صافیان و حسینی1: 1381گلپایگانی، فته شده است (ربانینمایاند یا پدیدار است گرمعناي چیزي که خود را می

ناي مع به "فنومن" يمرکب از دو واژه) و 88: 1393پور و صافیان، طریقت ؛15: 1381دارایی،  ؛34: 1393منش، 

فنومن ). در واقع 14: 1369؛ ریخته گران،  1: 1391باشد (احمدي، شناخت می معناي به "لوژي"و یا پدیدار  پدیده

باشد (نقیب زاده شد، و به معناي موجودات محسوس میاصطالحی یونانی است که در مقابل ایدوس به کار برده می

ي پدیدارشناسی، مکتب و روشی است که شناسی و فلسفی مقصود از واژه). در اصطالح معرفت30: 1385و فاضلی، 

است؛ به عبارت دیگر نسبت به پدیدارهایی است که  در پی پژوهش و آگاهی مستقیم نسبت به تجربیات و مشاهدات

). به اعتقاد سوانه اصطالح 154- 155: 1389شوند (مشکانی و دیگران، ي ما ظاهر میبی واسطه در تجربه

  ).268: 1388پدیدارشناسی در فلسفه به معناي علم به پدیدارها است (سوانه، 

  گیري مکتب پدیدارشناسیشکل -2-1-1

، ژان 3گذار مکتب، و فیلسوفانی همانند مارتین هایدگربه عنوان پایه 2اسی با نام ادموند هوسرلمکتب پدیدارشن

اظهار  6دهندگان این مکتب گره خورده است هرچند اشمیتبه عنوان توسعه 5و موریس مرلوپونتی 4ژان پل سارتر

محسوب کرد. وي موریتس  ي پدیدارشناسانتوان بدون قید و شرط از جملهکند که مارتین هایدگر را نمیمی

 کندرا از جمله سایر مشاهیر نهضت پدیدارشناسی معرفی می 10و اسکار بکر 9، ماکس شلر8، الکساندر پفندر7گایگر

                                                
1. Phenomenology  
2. Edmund Husserl  
3. Martin Hidegger  
4. Jean-Paul Sartre  
5. Maurice Merleau-Ponty  
6. Schmitt  
7. Moritz Geiger  
8. Alexander Pefander  
9. Max Scheler  
10. Oscar Becker  
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هاي فلسفی این اصطالح به کار گرفته شده (میالدي) در نوشته 1765). از دیر زمانی در سال 12: 1375 ،(اشمیت

 بود که به آن یک معنی فنی مرتبی اختصاص داد 2جست. تنها هگلنیز به مناسبت از آن استفاده می 1است و کانت

  Neuesکتاب در 3اصطالح پدیدارشناسی براي اولین بار توسط یوهان هنریش المبرت). 63: 1376 ،(کاکلمانس

Organon   1389 همکاران،؛ مشکانی و 1: 1393 ،(احمدي به چاپ رسید، به کار برده شده است 1764در سال که :

) در حالیکه به 50-49: 1375 ،؛ کمالی نژاد8: 1369 ،ریخته گران ؛268: 1388 ،سوانه ؛9: 1375 ،؛ اشمیت154- 155

ي فنومنولوژي را به کار برد. او م واژه1736نخستین کسی است که در سال  4باور اوجبی شیستوف فریدریش اوتینگر

ي نظام الهی حاکم بر روابط میان محسوسات و موجودات مادي است و بعدها شناسی مطالعهبر آن بود که پدیدار

المبرت پدیدارشناسی را تئوري پندار ). 2: 1388 ،(اوجبی یوهان هاینریش المبرت این واژه را به کار برده است

رو پدیدارشناسی وي به دانست و از این  غیرممکن را کامل شناخت و مطلق حقیقت به یابیتعریف نمود و دست

دهد. پس از ي نمودي و پنداري مورد توجه قرار میها را در دو حوزهمعروف است. وي شناخت پدیده 5ي توهمنظریه

ي با رویکردي حداقل گرا در معنا، پدیدارشناسی را توصیف نمود حس بینایی بیان کرد که بیان کننده 6المبرت هردر

شوند با اشیا و امور آنطور که وي میان اشیاء و امور، آنطور که در ادراك ما ظاهر میعینیات است. به اعتقاد اشمیت 

: 1375 ،(اشمیت کند فرق نهاداند و مستقل از صوري هستند که قواي معرفتی ما بر آنها وضع و حمل میفی نفسه

) و نیز در کتاب معروف 1786( ). این لفظ همچنین در کتاب کانت موسوم به مبادي مابعدالطبیعه علوم طبیعی10-9

) و در کتاب 1840( 8ي ویلیام همیلتوناجزاي فلسفه رنویه) و در اثري از 1807( 7هگل پدیدارشناسی روان

تحت عنوان پدیدارشناسی  9) از ویلیام همیلتون و در کتابی از الف.فن هارتمن1860ي منطق (هایی دربارهسخنرانی

). پدیدارشناسی 8: 1369 ،(ریخته گران و نیز در آثار دیگر به کار رفته است )1879( اخالقی کردن وجود خودآگاه

پائول  10هاي مفهومی متنوعی از پدیدارشناسی استعالیی ادموند هوسرل، پدیدارشناسی هرمنوتیکداراي سویه

                                                
1. Immanuel Kant  
2. Georg Wilhelm Friedrich Hegel  
3. Johann Heinrich Lambert  
4. Friedrich Oettinger  
5. The theory of Illusion  

Johann Gottfried Herder  .6  
. Phenomenology of Psychology 7 
. William Hamilton 8 
. A.Fan Hartmann 9 

10. Hermeneutics Phenomenology 
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: 1390 همکاران،(پورجعفر و  مارتین هایدگر و موریس مرلوپونتی است 2و پدیدارشناسی اگزیستانسیالیستی 1ریکور

بینانه که تأکید بر دیدن و توصیف ) پدیدارشناسی واقع1) و چهار گرایش دارد که این چهار گرایش عبارت اند از: 14

به لحاظ شناخت حیات آگاهانه  3ها) پدیدارشناسی سازنده که قائل به توضیح ابژه2(هاي) عام جهانی دارد؛  ماهیت

پدیدارشناسی  )4هایی از وجود آدمی در جهان دارد؛ یالیستی که تأکید بر جنبهپدیدارشناسی اگزیستانس )3آنهاست؛ 

 ،مافی تبارو  رهبرنیا؛ 160: 1384 ،(فتحی ورزدهاي زندگی تأکید میي عرصههرمنوتیکی که بر نقش تفسیر در همه

ي منطقی یا مفهوم، (ایده بندي فالح رفیع پدیدارشناسی همگام با سه مرحله اصلی آگاهی). اما در طبقه35: 1394

). از همان 111: 1383 ،(فالح رفیع ي روح) داردي طبیعت و فلسفه(منطق، فلسفه طبیعت و روح)، سه بخش اصلی

آغاز پیدایش نهضت پدیدارشناسی که مفهوم پدیدارشناسی هنوز مبهم بود، اتفاق نظر عمومی وجود داشت دایر بر 

). به بیان فالح رفیع این 13: 1375 ،(اشمیت کندطریق تجربی توصیف نمی اینکه پدیدارشناسی، امور واقع را به

ي حیثیت آن شد. گویی اي به فلسفه بخشید و موجب اعادههگل بود که با طرح پدیدارشناسی بار دیگر جان تازه

دار ي غرب گشود. پدیجدیدي در تاریخ فلسفه ي غرب بود و فصلي عطف تحول فلسفهپدیدارشناسی هگل نقطه

 ،(فالح رفیع اي از تحقیق آن به حساب آمدو کانتی خود را از دست داد و تجلی روح و مرحله 4البته معناي هیومی

داند و از طریق آن به ). هدف پدیدارشناسی هگل شناخت روح در آن چیزي است که او آن را دانستن می115: 1383

کند هاي دیگر را به خود متصل میوصول به این هدف فلسفهخواهد به کل دست یابد و براي رسد. او میدانش می

دهد ي زمانیت پیوند میتا از این طریق به حقیقت دست یابد. هگل فیلسوفی است که حیات واقعی فلسفه را با مقوله

 ). هگل بحث را از آنجایی110همان، ( و اساساً جهان از دیدگاه او چیزي جز شکوفایی و انبساط روح مطلق نیست

خواهد امر دانستن از بیرون را شود و ادراك حسی که میهاي تئوري شناخت مطرح میکند که در مورد بحثآغاز می

شناسی هگل خود هنوز علم به آن مطلق نیست پدیدار 5گیرد. به اعتقاد کاکلمانسسامان دهد، مورد توجه قرار می

). 64: 1376 ،(کاکلمانس پدیداري استبلکه فقط حصول یک شناخت مطلق از ذهن مطلق از را معرفت 

ي تاریخ خود آن پدیدارشناسی هگل عبارت از آگاهی و اصل به عقل است که با برگشت به روي خود و تفکر درباره

طور کلی بخش مهمی از آثار فکري و فلسفی هگل در کوشش براي مقابله و ). 114: 1369 ،(نوالی کندرا تکرار می

                                                
1. Paul Ricoeur  
2. Existential Phenomenology  
3. Objects  
4. David Hume  
5. Joseph J.kaklmans  
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رو بسیاري از متفکران از منظر امروز آثار او را همچون یک گسست جدي  شده است. از اینرد نظرات کانت نوشته 

آنجاست که هگل جایگاهی براي شک قایل نیست و آن را  1تفاوت وي با دکارت .داننداز دوران روشنگري می

ادي را در این هگل درست برخالف کانت مفهوم آز ).114: 1383 ،(فالح رفیع انگاردي شروع شناخت نمینقطه

هاي جامعه سویی کامل با ارزشانسان قادر به تمیز میان خیر و شر و کاربرد عقل در چارچوب و در هم«داند که: می

باره دیگر هاي سیستماتیک هگل درچنین برداشتی از آزادي در واقع همسو با اندیشه». و نهادهاي اجتماعی گردد

ها از منطق فلسفه هگل شامل یک سیستم کلی است که در آن همه پدیدهمفاهیم فلسفی و تاریخی است. بنابراین 

. شودهاي گوناگون یک اندیشه بنیادي واحد در نظام هستی تلقی میاندیشیدن تا اصول قانون اساسی همچون بیان

آنچه از تفکر یابند. اي هستند که به فاعل انتقال میهاي حسی یا حسیات استعالییاز دیدگاه کانت پدیدارها داده

براي اینکه مراد  .)27: 1391 ،(ابریشمچی شود تقابلی است میان ذات و پدیداراستنتاج می 2افالطون، کانت و المبر

ي اشمیت این نکته را به خاطر داشته باشیم که هگل هرگز کنیم باید مطابق با گفته هگل از پدیدارشناسی را درك

است. او در کتاب خود به نام پدیدارشناسی روح سیر روح را در مقامات و مراحل (به طور مطلق) نداشته  پدیدارشناسی

ي قرن بیستم از اهمیت بسیار زیادي ي فکري پدیدارشناسی در فلسفهکند. کتاب وي در حوزهمختلف بیان می

در نزد هگل ). در واقع پدیدار 9:1369گران (ریخته برخوردار است و در تفکر فلسفی تاثیرات شگرف داشته است

کند. گویی از نظر کانت ما تنها به پدیدار یابد و جلوه میروحی است که در گذرگاه زمان و تاریخ، بسط و گسترش می

نفسه، خارج از نفسه به کار برد. یعنی در حالی که شیء فیي پدیدار را در مقابل شیء فیکنیم. او کلمهعلم پیدا می

علم و معرفت ما هیچگاه راهی به آن ندارد، آنچه که توسط حساسیت و فاهمه،  ماند وي شناخت آگاهی ما میحیطه

ي خود از این کلمه استفاده کرد و با نفسه است. هگل نیز در فلسفهشود پدیدار و متمایز از شیء فیبر ما معلوم می

د. نزد وي پدیدار عبارت از کاربرد آن را در سنت فلسفی رواج دا 3انتشار کتاب معروف خود به نام پدیدارشناسی روح

ظهورهاي مختلف روح، عقل کلی یا مطلق در بستر تاریخ است. مطلق در طی مراحل مختلف تاریخی، خود را به 

شود و خود آگاهی کامل شناساند و سرانجام به شناسائی کامل خویش به عنوان ذات معقول نائل میعنوان پدیدار می

خواهد نشان دهد که متعلق ). هگل برخالف نظر کانت در پدیدارشناسی می50: 1375 ،(کمالی نژاد آوردبه دست می

). کانت پدیدار 128: 1383 ،(فالح رفیع در نهایت این فقط روح است شناخت چیزي جز همان جوهر روحی نیست و

                                                
1. Rene Descarrtes  
2. Lamber  
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شناسی شوند و موضوع شناختکرد که از طریق مکان و زمان براي فاعل حاصل میرا همان حسیات تلقی می

). هر چند هیوم نیز با طرح مذهب اصالت پدیدار یا فنومنیسم از لفظ پدیدار استفاده 29: 1391 ،(ابریشمچی هستند

برد و همین تر نمیي او نیز با هگل بسیار است؛ چرا که هیوم اساساً علم را از سطح پدیدار عمیقکرده اما فاصله

). در دیدگاه پدیدارشناسی منظور هگل از 114: 1383 ،الح رفیع(ف گذاري کندباعث شد تا وي شکاکیت را پایه

ي ارائه یک منطق نظري و یا نظام فلسفی جدید نیست، بلکه ادعاي او بر این است که دوره شناخت مطلق صرفاً

شناسی براي هگل علمی است که تحول ). بنابراین پدیدار129همان، ( جدیدي براي روح جهان گشایش یافته است

). 63: 1376 ،(کاکلمانس کندپدیداري طبیعی را از طریق علم و فلسفه به معرفت مطلق امر مطلق توصیف می شعور

شناسی در دو رهیافت ي معرفتهاي فیلسوفان غربی در حوزهشاید به جرأت بتوان ادعا کرد که اوج تالش

ن بعد از هوسرل از جمله ژان پل ي شکل گرفته است. پدیدارشناساهایدگرپدیدارشناسی هوسرلی و پدیدارشناسی 

اند، کرده) world(که طرح مسأله عالم  غیره و 2و موریس مرلوپونتی و رومن اینگاردن 1سارتر و مایکل دافرن

). موریس مرلوپونتی یکی از پدیدارشناسان متأخر 14: 1369 ،گران(ریخته اندبوده هایدگرثیر مارتین أجملگی تحت ت

-تأثیر آرا و اندیشه آید. او در تفکر خود تحتپیروان مکتب اگزیستانسیالیسم نیز به شمار میاست که در عین حال از 

ي هایدگر آشتی دهد تا از این طریق قرار گرفت و درصدد بود تا افکار آنها را با فلسفه 3هاي هوسرل و برگسون

در خصوص ادراك حسی به نقادي  ). وي25: 1391 ،(ابریشمچی نواقص موجود در مکاتب پیشین را مرتفع سازد

و پدیدارشناسی هوسرل بار دیگر  هایدگرپردازد و با الهام از اندیشه اگزیستانس در آراي عقلی و تجربی مذهبان می

است، زیرا  4ي استعالییبه نظر مرلوپونتی پدیدارشناسی یک فلسفه. دهدادراك حسی را مورد تحقیق قرار می

ي آن چیزي است که هوسرل گذارد. پدیدارشناسی مطالعهکند به پرسش مییق میي طبیعی تصدچیزهایی که نگره

). 25 ،همانیعنی شکل ویژه و متحمل وجود انسان در زندگی جهانی سرو کار دارد ( Being thereـ  آنجاـ  هستی

دهد، که بر هر اصلی تجربه ما از عالم قرار می يمرلوپونتی ادراك حسی را نقطه عزیمت خود براي دریافت الیه

گیرد و فعل ادراك تفسیر علمی تقدم دارد. در پدیدارشناسی ادراك حسی، عالم به منزله مدرك مورد التفات قرار می

کند؛ نقاشی، در نظر او، تمثل یک تجربه حسی بنیادین مدنظر نیست. مرلوپونتی فعل ادراك را با نقاشی مقایسه می
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از نظر مرلوپونتی، ادراك حسی اولیت دارد و این بدین  .اي آزاد که بر مفاهیم انتزاعی و علمی تقدم داردتجربه است،

معناست که ادراك حسی وجه ابتدایی آگاهی است و در هر یک از تجارت و افعال، حتی در تجارت عقالنی، علمی و 

توان تاریخ و فرهنگ است، هرچند این سه تجربه را نمیدر واقع، پایه پدیدارشناسی عقل،  تاریخی، مدخلیت دارد و

ي پدیدارشناسی مرلوپونتی عبارت است از تالش او براي ترین نکات دربارهیکی از مهم د.به ادراك حسی تقلیل دا

). مرلوپونتی در 25(همان،  اینکه پدیدارشناسی را از مقطع آگاهی محض به جهان زندگی عینی و ضمنی منتقل سازد

نفسه ممکن نیست و تنها اشیاء را آن چنان که  موافقت با هوسرل در این باره که هیچ شناختی از اشیاء فی عین

توان شناخت، اند میاند و تنها اشیاء را آن چنان که براي آگاهی انسان دست یافتنیبراي آگاهی انسان دست نیافتنی

کند به این معنا اتی به عالمی دارد که از آگاهی فراروي میي ادراکی با خود یک ارجاع ذکند که هر تجربهتاکید می

درنگ در واسطه و بی). پدیدار نزد هوسرل نیز یعنی آنچه بی28که درون باشنده (حال) در آگاهی نیست (همان، 

 شناختی نیست (مشکانی ودرنگ مفهوم روانواسطه و بیالبته باید متذکر شد که مفهوم بی ،گرددوجدان ظاهر می

) و براي هایدگر پدیدارشناسی رسیدن به هستی است. او در هستی و زمان پدیدارشناسی یا 155: 1389همکاران، 

کند و ریشه و بار معنایی هر تقسیم می 1ي آن یعنی فنومن (پدیدار) و لوگوسهمان فنومنولوژي را به دو جز سازنده

پدیدار نزد هایدگر این فرق اساسی را با ). 34: 1393 دهد (صافیان و حسینی منش،کدام را براي خواننده شرح می

دهد کند و نشان میپدیدار هوسرلی دارد که آن چیزي نیست که خود را به شهود و بداهت در آگاهی حاضر می

پدیدارشناسی هایدگر با اعتراض علیه استدالل دکارتی که دنیا را در خارج از تفکر در واقع  ).61: 1388(کمالی، 

ها تغییر داد به تعبیر او اي فلسفی فرهنگ را در ارتباط با طبیعت و دنیاي ساختهکرد، زیرساختهتعریف میانسانی 

هاي جهان است پس انسان و جهان پدیدهـ  در ـ شناسد زیرا انسان بودنانسان خود و جهان را به یک سیاق می

بندي  مندي و واقع بودگی و زمانل به تاریخعدم التفات هوسر). 35: 1394واحد هستند (رهبرنیا و مافی تبار، 

هایدگر را بر آن داشت تا در کتاب هستی و زمان روش پدیدارشناسی را منطبق بر روش هرمنوتیکی سازد که در این 

مندي فهم قرار رویکرد مبناي دانش هرمنوتیک نه در فاعلیت ذهن شناسنده بلکه در واقع بودگی جهان و تاریخی

اساساً هدف اصلی تحلیل هایدگر از هستی به سوي مرگ یا از اضطراب و یا از ). 81: 1389همکاران،  دارد (پورمند و

هایی براي نگرانی ما فراهم آورد یا اینکه ما را در مورد زندگی مصمم سازد و یا اینکه ما اصالت، این نیست که زمینه

                                                
1. Logos  
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هایی به پرسش از هایی به عنوان رهیافتین پدیدهرا به داشتن نظر خاصی در مورد زندگی سوق دهد، بلکه او از چن

دهند که پرسش از ها نشان میها کارکردي تحلیلی دارد نه کارکردي فرمایشی. اینکند. این پدیدهوجود استفاده می

شود. اما حتی در هاي وجود بشري نیز آشکار میشود، بلکه در همه گونهمی وجود نه تنها در متافیزیک نظري آشکار

ت. هایدگر در کتاب هاي خود هایدگر، هدف تحلیلی با توصیه و برانگیختن دینی و اخالقی آمیخته شده اسوشتهن

هاي شناسی رایج ارتباط میان انسان و جهان به نگرشکند که در فلسفه و روان) مطرح می1962هستی و زمان (

انسان جداي از عالم، وجود ندارد، بلکه هر دوي آنها در ر ي هایدگایدئالیستی و رئالیستی تقلیل یافته است. به عقیده

ورند به عبارت دیگر بین انسان و جهان وحدت ناگسستنی وجود دارد (پورجعفر یک دیگر وجود دارند و در هم غوطه

). شاید بتوان گفت هایدگر پدیدارشناسی را وجهی وجودشناسانه داد و با تفسیري جدید از 14: 1390و همکاران، 

نشان داد که غرب بسیاري از وجوه  1فه و عقالنیت غرب با توجه به زیرپا گذاشتن نقدهاي اگزیستانس نیچهفلس

  ). 954: 1390زیبایی و هنر موجود در جهان را با کشتن خداوند نابود ساخته است (اسالمی و ذوالفقاریان، 

  ظهور پدیدار بر انسان -2-1-2

اند: است که فیلسوفان مختلف به معانی بسیار مختلف به کار بردهي پدیدار از مصطلحات فلسفی واژه     

 اندشود، نهادهواسطه ظاهر میپدیدارشناسان، گاه قائلند به اینکه پدیدار نامی است که بر هر چه به ادراك بی

دل انگلیسی رود؛ معا). فنومن در لغت به معناي نمود یا آنچه از یک شیء پدیدار است به کار می18: 1375 ،(اشمیت

). پس اصطالح پدیدار به 155-154: 1389 ،همکاران(مشکانی و  فارسی آن نمودن است و معادلAppear آن 

ي یا طبق گفته )34: 1393 ،منشحسینیو  (صافیان دهدمعناي چیزي است که خودش را در خودش نشان می

چیزي که در زمان و مکان براي ما تظاهر تواند موضوع تجربه باشد، یعنی هر پدیدار به امري که می« احمدي

: 1394 ،طالبیو  پورمحمدي؛ فارسی14: 1390 ،همکارانپورجعفر و ؛ 1: 1393 ،(احمدي »شودنماید، اطالق میمی

دهد اما آنجا که مقصد البته فنومن یا پدیدار چیزي است که فی نفسه و از جانب خودش، خود را نشان می). 35

 ،نوالی؛ 34: 1393 ،منشحسینیو  صافیان؛ 61: 1388 ،(کمالی یدار از آغاز آشکاره نیستپژوهش وجود است، پد

دهد بلکه برخالف آنچه که خود ي اول نشان نمی). هر پدیداري در وهله81: 1389 ،همکاران؛ پورمند و 117: 1369

ي اول ماهیتاً به آنچه خود را در وهلهدهد پوشیده است اما در عین حال چیزي است که ي اول نشان میرا در وهله

                                                
1. Friedrich Nietzsche  
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-در واقع پدیدار امري بی). 35: 1394 ،مافی تبارو  (رهبرنیا دهددهد تعلق دارد و بنیان آن را تشکیل مینشان می

ي ما که به واسطههاي بیشود و یا به اعتقاد نوالی نسبتواسطه است که توسط ادراك انسان در جهان دریافت می

هوسرل پدیدار را آن نوع از ). 99 :1371نوالی، ( آوردمستقیم با خود شیء است پدیدار را به وجود می معناي مالقات

داند که حاصل ترکیب دو محدوده عینیت و ذهنیت باشد. پدیدار واقعیتی است که در حیطه شناخت شناخت می

تواند ي کانت پدیدار به امري که میه). در فلسف2: 1393 ،(احمدي گیرد و حامل معنا یا نیتی استانسان قرار می

؛ 96: 1369 ،(نوالی نمایدشود یعنی هر چیزي که زمان و مکان براي ما تظاهر میمتعلق تجربه باشد اطالق می

ي فرایندي است که در طی آن پدیده در ذهن ). این نوع از فلسفه ساختار مطالعه155: 1389 ،همکارانمشکانی و 

 رویمي خود از پدیده به سوي ایجاد تصویري کامل از ساختار آن پیش میبرداشت اولیهگیرد و ما از شکل می

اند ها و عقایدي است که متحجر شدهها، عادتی از پیش داوريیي شناسا). پدیدارشناسی تنزیه162: 1384 ،(فتحی

پدیدارشناسی د ـ شومی شوند و پدیدار چیزي است که ظاهرهاي بی واسطه میو خود حجاب و مانع دریافت داده

پدیدارشناسی به معناي شناخت ). 79: 1371 ،(نوالی ها با روش غیرقابل رد خود آنهاستتالشی براي درك واقعیت

ي پردازد و براساس این دانش همهیا به اعتقاد مرلوپونتی دانشی است که به کاوش ماهیات می ها استپدیده

اي است آگاهی و امثال آن. پدیدارشناسی فلسفه دهند: ماهیت دریافت، ماهیتها به تبیین ماهیات ارجاع میپرسش

پندارد که فهم انسان و جهان جز از طریق عینییتشان امکان پذیر دهد و میکه ماهیت را در بطن وجود جاي می

ه فلسفی این ي ساده با جهان است بدان سان که جایگانیست. تمام تالش پدیدارشناسی معطوف به بازیافتن رابطه

) هر چند که به اعتقاد نوالی ماهیت در 96: 1369 ،؛ نوالی120: 1390 ،(مرلوپونتی رابطه به رسمیت شناخته شود

باشد و معتقد است که پدیدار بخاطر شناسی به معنی متداول آن نیست یعنی بیان ذاتیات ثابت یک شیء نمیپدیدار

خود گرفته است و ماهیت نیز در پدیدارشناسی با توجه به در جهان انسان و در جهان بودن وي صورت پدیدار به 

ي ). یا به بیانی دیگر مرلوپونتی نیز پدیدارشناسی را روش و فلسفه100: 1369 ،(نوالی یابدبودن انسان معنی می

مستقیم از کوشد تا توضیحی دهد و میها اهمیت میي پدیدهي جوهرهداند که به فهم بهتر و مطالعهفرانگري می

 ،(فتحی کنیم، فراهم کندگونه که هستند و در زمان، مکان، و جهانی که در آن زندگی میها و تجربیات، همانپدیده

گر اي هستیبیانگارد، بیان فلسفه گرااي ذهن). پدیدارشناختی برخالف هرآنچه که آن را به عنوان فلسفه158: 1384

آن چیستی نیست.  الههاست اما مسي ماهیتپدیدارشناسی مطالعهی دیگر ). به بیان124: 1391 ،(مرلوپونتی است
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). 34: 1394 ،مافی تبارو  (رهبرنیا بلکه چگونگی و راه مجال دادن به چیزهاست براي آنکه خودشان را نشان دهند

بشناسد و به خواهد خود اشیاء را شناسی فلسفه جدیدي است که میشناسی و هستیشناسی در ساحت شناختپدیدار

). اصطالح پدیدارشناسی هم کاربرد فلسفی و هم 100: 1369 ،(نوالی واسطه وجدان دست یابدهاي بیداده

اند. در واقع اي توصیفی و غیر فلسفی به کار بردهغیرفلسفی دارد و افرادي در علوم مختلف این واژه را به گونه

هایی مانند دین، اخالق، تاریخ، نقد ادبی، حقوق، هنر ، در حوزهشناسی و فلسفهي معرفتپدیدارشناسی افزون بر حوزه

فرض پردازد و پیشهاي آگاهی بشر میشناسی نیز کاربرد پیدا کرده است و منحصراً به ساختارها و فعالیتو جامعه

 خلق شده استهاي ما کنیم در آگاهی یا در کلهاصلی و غالباً ضمنی آن این است که دنیایی که ما در آن زندگی می

) از همین 1858( ). سرویلیام هامیلتون در کتابش گفتارهایی در باب مابعدالطبیعه156: 1389 ،همکاران(مشکانی و 

معناي پدیدارشناسی استفاده کرده و آن را تحقیق توصیفی محض روح دانسته است. ادوارد فن هارتمن نیز از معناي 

) که تعهدش توصیف کامل شعور اخالقی 1878( ناسی شعور اخالقیاخیر پدیدارشناسی در عنوان کتابش پدیدارش

شود که بر ). به بیان گلپایگانی کاربرد غیرفلسفی آن بر روشی اطالق می10: 1375 ،(اشمیت بود، استفاده کرد

معرفت توصیفی در مقابل معرفت تبیینی تأکید دارد این اصطالح در علوم طبیعی خصوصاً فیزیک رایج و معروف 

ي بی واسطه براي و در کاربرد فلسفی، مقصود پژوهش و آگاهی مستقیم از پدیدارهایی است که در تجربه است

ي جدید به همان ). پدیدارشناسی اصطالحی است که در فلسفه9: 1381 ،(ربانی گلپایگانی دشونانسان آشکار می

). به 9: 1375 ،(اشمیت شودیدار مستفاد میکثرت معانی متفاوت به کار رفته که از اصطالح موضوع این علم یعنی پد

دهد بلکه هاي اسالمی امور فی نفسه و مستقل را مد نظر قرار نمیاعتقاد نوالی پدیدارشناسی برخالف فلسفه

گیرد و انتزاعیات ذهن و واقعیات اي انظمامی و ناظر به جهانی است که در بوته قصد و ادراك ما قرار میفلسفه

کند که پدیدارشناسی در پی ) و همچنین در جایی دیگر اشاره می97: 1369 ،(نوالی گذاردکنار می مستقل را عجالتاً

توان گفت که ساختن و همچنین شناختن قصد و نیت رفتارهاي انسانی و معنی اشیاء عالم است و از جهتی نیز می

). پدیدارشناسی 105، همان( ي قصدهاي جدید چیز دیگري نیستپدیدارشناسی جز تحلیل محل نظرها و انشا

بر اصل بداهت یا شهود خود پرداخته کند ها بیان میبراساس توضیحات منسجمی که هوسرل در جلد اول کتاب ایده

الیستی و ئهاي اید). به عبارت دیگر پدیدارشناسی جدایی میان انسان و جهان در نگرش7: 1390 ،(هلد مبتنی است

کند، که نه جهان را تببین میـ  یري انسان و جهان، جایگزین و کلیتی به نام انسانرئالیستی را با مفهوم جدایی ناپذ
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 ،پورجعفر و دیگران؛ 33-32: 1394 ،طالبیو  (فارسی محمدي پور به دو چیز بلکه به یک کل واحد اشاره دارد

این فلسفه بر بازگشت به ورزي است. در ). پدیدارشناسی اکنون بهترین و بلکه تنها طریق مشروع فلسفه14: 1390

ي ناب نخستین به معناي درك یک پدیده به اتکاي درون مایه و ذات شود. مشاهدهمشاهده ناب نخستین تأکید می

آن پدیده است، گویی که محقق پیشتر در زمینه آن هیچ اندیشه و قضاوتی نداشته است. از منظر پدیدارشناسی 

همواره در حال تکوین است و  حقیقت زنده بوده و امري است که حقیقت هرگز فی نفسه براي شخص نیست بلکه

  ).33: 1394 ،طالبیو  پور(فارسی محمدي گیرددر بستري دیالکتیکی شکل می

         روش پدیدارشناسی -2-2

  روش شناسی پدیدارشناسی -2-2-1

 تواند درهاي دیگر ذاتاً نمیاز روشآنچه قبل از هرچیز باید گفته شود این است که این روش برخالف بسیاري       

هاي بندي شده معرفی شود، چرا که این روش بیشتر روشی کیفی است و برخالف روشهایی کامالً مرحلهبنديگام

هاي خود پدیدارشناسان آنقدر توان آن را چندان در فضاي حجمی و آماري ارائه داد. عالوه بر این رهیافتکمی نمی

توان همه را در یک الگوي واحد جمع کرد. بنابراین با توجه به تحوالت مهم و اساسی که نمی متفاوت و متنوع است

یابند. در اینجا باید متذکر این نکته که در طول تاریخ پدیدارشناسی رخ داده است این الگوهاي روشی نیز تغییر می

شود و یل به علوم جدید مراد میرود بیشتر از آن روش نشناسی به کار میمهم شویم که وقتی اصطالح روش

ها مالزمه دارد و در آن فقط به ظواهر امور شناسی در این معنا با عزل نظر از ذوات و ماهیات و حتی نفی آنروش

). در پدیدارشناسی چنین نیست که 165: 1384 ،(فتحی نگر استشناسی داراي دیدگاهی کلشود. پدیدارپرداخته می

 شناسیي انجام تحقیقات جداي از خود فلسفه پدیدارشناسی وضع شده باشد. یعنی روشاصولی جهت روش و نحوه

(متدولوژي) خاصی جداي از تفکر فلسفی داشته باشد. بلکه روش همان فلسفه است، یعنی تفکر فلسفی در این 

ي ي فکري همان روش هم هست و این دو جداي از هم نیستند. روش پدیدارشناسی همان فلسفهنحله

ي پدیدارشناسی همانا روش انجام تحقیقات آن است. پس در این مکتب چیزي به نام جدایی پدیدارشناسی و فلسفه

روش و تفکر فلسفی وجود ندارد. پدیدارشناسی اصول ثابتی ندارد بلکه مدام در حال توسعه و تکمیل و دگرگونی 

عتقاد به بررسی و تجدید نظر مداوم در اصول و است و اگر پدیدارشناسی اصل ثابتی داشته باشد این اصل همانا ا

تواند به مطرح شود و هم می روشتواند به عنوان یک ). پدیدارشناسی هم می57: 1375 ،نژاد(کمالی مبانی است
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ي قرن بیستم، عنوان یک رهیافت و نگاه مطرح شود. فنومنولوژي فلسفی به عنوان رهیافتی عمده در فلسفه

این واژه را به کار برد پدیدارشناسی بر طریقی  1900ي د. از وقتی که هوسرل در اوایل دهههاي مختلفی دارصورت

در پی او  هاي پی). تالش11: 1375 ،(اشمیت جویددر تعاطی فلسفه اطالق شد که از روش پدیدارشناسی بهره می

نوعی  برانگیخته است که پدیدارشناسی صرفاًاین تصور را  ـ ي توصیفی جامع و منسجم از پدیدارشناسیبراي ارائه

  ).196: 1375 ،(فرهادپور آنکه هرگز در عمل اجرا شودشود بیتر میروش است، روشی که مرتباً دقیقتر و پیچیده

دسته  :شناسی را به دو دسته تقسیم کردتوان روششود، میاي از یک روش استفاده میبر مبناي اینکه در چه حوزه

هایی که در آنجا شناسیگیرد دوم روشهایی است که بر مبناي افعال جسمانی مورد بحث قرار میسیشنااول روش

شود. در این باب هوسرل توجه خود را به افعال عقالنی معطوف ساخته و به این افعال عقالنی منظور نظر واقع می

ود. روش پدیدارشناختی مبتنی بر فرآیند مساله توجه دارد که براي داشتن تفکر صحیح، باید به چه مسیري توجه نم

تحویل است. در تفکر هوسرل دو مرحله تحویل وجود دارد. یکی تحویل مثالی و دیگر تحویل مبتنی بر 

). از موارد اختالف هوسرل با هایدگر این است که پدیدارشناسی را به عنوان 9: 1369 ،گران(ریخته پدیدارشناسی

اش این پذیرد. هوسرل که دغدغهشود و هوسرل این را نمیهرمنوتیک مطرح مییک نگاه مطرح نکنیم چون وجه 

پذیرد. هاي نوع هایدگري را نمیاست که علمی از فلسفه درست کند که به اندازه ریاضیات متقن باشد هرگز بحث

ی وجه کرد که ریاضیات فلسفه نیست؛ بلکه روش است. در حالیکه که وقتی به پدیدارشناسهوسرل اصرار می

ي اصالت تجربه مستقیم بوده و از راه واقعیت ملموس شود. پدیدارشناسی فلسفهدهیم یک فلسفه میهرمنوتیکی می

رود نه اینکه مفاهیم را بر واقعیت بگستراند و واقعیت را که متحرك است با اموري که ساکن مفاهیم می به سوي

). از آنجایی که روش پدیدارشناختی روشی 1: 1381 ،گلپایگانی؛ ربانی84: 1371 ،(نوالی است یعنی مفاهیم بشناسد

) به توصیف پدیدارها به همان نحو که خود را به 121: 1391 ،(مرلوپونتی توصیفی است نه توضیحی و یا تشریحی

یل ). یا به بیان گلپایگانی روش در پدیدارشناسی تحو79: 1371 ،(نوالی ورزددهند، مبادرت میوسیله خود نشان می

(ربانی  شویمیا رد و ارجاع است که با این روش از نگرش و وضع طبیعی به نگرش و وضع پدیدارشناختی منتقل می

شوند. تر و آشکارتر می). در پدیدارشناسی از طریق شهود عقالنی، ذوات مرحله به مرحله روشن6: 1381 ،گلپایگانی

است و به این ترتیب خود را فلسفه اولی و علمی کامال متقن نیاز هاي پیشین بیبنابراین پدیدارشناسی از مفروض

است. پدیدارشناسی در توصیف، نه بر ا داند. همانطور که ذکر شد هدف پدیدارشناسی توصیف مستقیم پدیدارهمی
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عینیت محسوس پدیده و نه بر ذهنیت صرف محقق، که بر عینیت آگاهی دریافت شده از طریق ماهیت پدیده توسط 

) 159: 1384 ،(فتحی گشایدکند و به این طریق راه حلی علمی در جدال مستمر عینیت و ذهنیت میکا میمحقق ات

ماند و دائماً در آنچه هست و به جاي تعریف اولیه و ماتقدم در علوم انسانی منتظر تجلیات و پدیدارهاي مختلف می

). در واقع تحلیل پدیدار 76: 1371 ،(نوالی داندمیوقت پدیدارها را بدون ارتباط با حقیقت نکند هیچتجدید نظر می

گیرد مشروط بر آنکه رها و فارغ از این نکته مطرح شود که شناختی بررسی هر چیزي است که مورد تجربه قرار می

ي مستقیم و شهودي و ) که به نوعی همان تجربه158: 1384 ،(فتحی اي هست یا خیرآیا داراي تعین معناشناسانه

 (کمالی،  عبارتی کار پدیدارشناسی آن است که وجود را از اختفا بیرون آورد بهفارغ از هرگونه پیش فرضی است. 

). اما این 111: 1369 ،(نوالی ) یا به بیان نوالی هدف پدیدارشناسی روشن ساختن اصل هر واقعیتی است61: 1388

گذرند. شوند، بلکه در متن زندگی درونی ما هستند و بر ما میها پدیدار نمیها و رخدادواقعیات نفسانی یا تجربه

ها و گیرد و تجربهشود، نوعی فعالیت و کنش نفسانی انجام میهنگامی که براي انسان آگاهی و ادراك حاصل می

عالم به صورت اشیاء ). پدیدارشناسی به اشیاء 4: 1381 ،گلپایگانی (ربانی آیدرخدادهایی در نفس انسان پدید می

دارد تا با تجربه و آزمایش ها را فقط از دیدگاه عوامل تشکیل دهنده مادي ملحوظ نمینگرد و آنطبیعی نمی

). در حقیقت شناخت مطلق 105: 1369 ،(نوالی ها به مقصود خود که شناختی از اشیاء است دست یابدي آندرباره

) که این شناخت به طور مستقیم از طریق آگاهی 115: 1383 ،یع(فالح رف ممکن نیست مگر با شناخت پدیدار

شود. به بیان مرلوپونتی چنین نیست که جهان پدیدارشناختی توضیحی از هستی پیشین شخص پژوهشگر حاصل می

نهد و چنین نیست که فلسفه بازتاب حقیقتی پیشین باشد؛ بلکه هنر تحقق ارائه دهد بلکه خود هستی را بنیان می

ي انسان و جهان علمی ). از منظر پدیدارشناسی مطالعه127: 1391 ،(مرلوپونتی دن به یک حقیقت استبخشی

). 125: 1384 ،(فتحی شودي میان فردي ایجاد میتفسیري و به دنبال معنی است و معنا در متن روابط پیشرونده

و  درصدد آن است که تنوع، پیچیدگیو کوشد از اصالت تحویل یا فروکاهش مفرط پرهیز کند پدیدارشناسی می

). یا به عبارتی دیگر در پدیدارشناسی پدیده مورد مطالعه براساس 2: 1381 ،گلپایگانی(ربانی غناي تجربه را بیان کند

شناسی تفسیري و بر پایه ذهنیت افراد و معنایی که آنان در تجربه زندگی خود از پدیده دارند بررسی دیدگاه معرفت

). هگل این نوع از تجربه را در واقع چگونگی حصول معرفت براي 33: 1394 ،طالبیو  رسی محمدي پور(فا شودمی

    .داند؛ معرفتی که در اشیاء و امور عالم نهفته استانسان می
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Abstract:  

     The basis of human thought is basically receiving different emotions from the 

environment that arise as a result of human interaction with nature. The basis of the 

creation of a work of art is thought and the use of mental imagery. The subject of 

symmetry is one of the important subjects whether in conventional styles of Architecture 

and or in modern styles, which specifically and significantly is in all of the outer volumes 

and inner spaces and causes create visual and spiritual effects in the audience through 

creating proportion and beauty in space. In fact, symmetry is a pleasant aesthetic quality 

which is admired during the history and particularly in works of Architecture. Various 

types of symmetry can be found in nature among plants, animals, and even humans that 

many of present shapes in Art of Architecture have been taken from them. Therefore, at 

first in this research, will explain and investigate the phenomenological method which is 

considered as a research method. In the following, art and including Islamic art will 

explain in terms of aesthetics. Then, symmetry will survey as a part of the geometry and as 

one of the most important used elements in art particularly in the art of Islamic 

architecture. It is hoped that the students will be more familiar with the artistic, scientific 

and religious concept of symmetry and will be diligent to discover more facts in the line 

with this area. 
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