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چکیده

پدیدارشناسی هرمنوتيکی، از جریان های پدیدارشناسی پساهوسرلی است که با مساعی مارتين هایدگر شکل گرفت 

و در آن، تمرکز از روی چگونگی قوام یافتن معنای جهان در آگاهی انسان )مسالة پدیدارشناسی کالسيک( برداشته 

شده و به سوی رویکردی جهت آشکارگی جلوه هایی از حقيقت وجود چرخش یافت. هایدگر در دورة دوم اندیشه اش با 

به کارگرفتن رویکرد پدیدارشناسانة هرمنوتيکی در مورد آثار هنری، نقش هنر را در انکشاف حقيقت وجود مورد توجه 

قرار داده و در این راستا در کتاب سرآغاز کار هنری، خوانشی از نقاشِی یک جفت کفش اثر ون گوگ ارایه داد. در مقالة 

حاضر رویکرد هایدگر برای خوانش نگاره ای ایرانی به نام »هفت واد«، متعلق به کتاب شاهنامة طهماسبی از مکتب 

نگارگری تبریز صفوی، الگو قرار گرفته تا با روشی تحليلی-تطبيقی و با تمرکز بر تحليل موقعيت دازاین به عنوان معيار 

کيفيت آشکارگی عالم، امکان گشایش وجوهی مغفول از وجود فراهم آورده شود. نتيجة کار هموار شدن راهی است برای 

پدیدارشناسی هرمنوتيکی آثار نقاشی در مقام عمل، با قابليت بسط یافتن در دیگر آثار هنری، که در مورد نگارة هفت واد، 

فارغ از مقصود هنرمند و زمينة خلق اثر، در دو بخش روایت و اجزای تصویر به کار گرفته شده و منجر به ارایة تاویلی 

منحصر به فرد از وجود گشته است.
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پدیدارشناسی یا فنومنولوژی1 را می توان رویکردی به شمار آورد در 
متفاوت دیدن جهان و آنچه در آن است، متفاوت از برخورد عادی و رفتار 
پدیدارشناسی  چيزها می گردد:  حقيقت  ماندن  مغفول  مایة  که  روزمره 
را می توان علم پدیدارها ناميد )هایدگر، 1389، 119(. اگرچه برای این 
پرسش که »پدیدارشناسی چيست؟« نمی توان پاسخی قاطع و جامع ارایه 
داد )ساکالوفسکی، 1348، 9(، اما می توان غایت این جریان فلسفی را 
»حرکت به سوی خود چيزها«2، گزارة مفهومی موسس پدیدارشناسی 
یعنی ادموند هوسرل3 دانست. البته بر سر این که »خود چيزها« دقيقا 
چه هستند و یا این که چه شيوه ای را باید برای رسيدن به آنها پيمود، 

ميان اندیشمندان توافق نظر وجود ندارد و هر کدام آرای خاص خود را 
در این زمينه مطرح نموده اند.4 پدیدارشناسی در شکل کلی، شيوه ای در 
ژرف اندیشی است و پدیدارشناس، شخصی که بر خالف روند معمول عمل 
می کند و نگاه او به جهان، متفاوت از دیگراِن گرفتار در عادت ها و روزمرگی 
است. اگرچه در مورد حصول کامل یکی از شروط اصلی پدیدارشناسی 
یعنی: »فارغ شدن از باورهای حاصل از پيش داوری هایی که بر حقيقت 
چيزها سایه  افکنده است«، تردید وجود دارد، اما می توان تالش برای چنين 

کاری را مقدور دانست و این گونه مفهوم »متفاوت دیدن« را قوام بخشيد.

مقد  مه

روش پژوهش
از منظر مارتين هایدگر5   تمرکز مقالة حاضر، »پدیدارشناسی هنر« 
است که با پسوند »هرمنوتيک«6  از دیگر شاخه های مرتبط با این جریان 
مستقل می گردد. خوانش خاص هایدگر با نگاه پدیدارشناسانة هرمنوتيکی 
در کتاب سرآغاز کار هنری7 از نقاشی »یک جفت کفش«8  اثر ون گوگ9، 
اگرچه در مورد  بابت که  این  از  ارزشمند،  و در عين حال  متنی کوتاه 
پدیدارشناسی منابع و مراجع گسترده ای موجود است، در مورد به کارگيری 
این رویکرد در مقام عمل با محدودیت روبه رو هستيم، در مقالة حاضر به 
عنوان الگویی راهگشا استفاده شده است. در این مقاله تالش بر این است 
که نخست شرحی مختصر از پدیدارشناسی و پدیدارشناسی هرمنوتيکی، 
و چگونگی به کارگيری این مفاهيم فلسفی در مورد آثار هنری، براساس 
تحليل منابع معتبر کتابخانه ای ارایه گشته و سپس در بخش بعدی، آنچه 
در مباحث نظری آمده، در مقام عمل به کار گرفته شده و خوانشی مبتنی 
بر پدیدارشناسی هرمنوتيکی از یک اثر نقاشی یعنی نگارة ایرانی »کرم 
هفت واد« متعلق به مکتب تبریز صفوی، با تکيه بر »فهم هرمنوتيکی«0«  و 

در نسبت با گشایش عالم، به روش »تطبيقی-تحليلی« ارایه گردد.

پیشینۀ پژوهش
مقالة »پدیدارشناسی هرمنوتيک شعر، بازخوانش شعر دیوار اثر احمد 
شاملو« نوشتة حسام دهقانی، نشریة متن پژوهی ادبی، زمستان 1388، 
شمارة 42، که اگرچه در مورد هنر شعر است، از این بابت که نگارة مورد 
بحث در این مقاله نيز با ادبيات منظوم پيوند مستقيم دارد، می تواند به 
عنوان پيشينة مبحث حاضر در نظر گرفته شود. همچنين مقالة »تجلی 
حقيقت بر بوم نقاشی« نوشتة بهمن نامور مطلق و منيژه کنگرانی، نشریة 
سورة اندیشه، پایيز1390، شمارة 52-53، که نقاشی کفش ها را به عنوان 
بستر حضور حقيقت مورد توجه قرار داده و نيز خوانشی پدیدارشناسانه از 

چندین مورد دیگر نقاشی ارایه نموده است، اگرچه بسيار مختصر.

مبانی نظری پژوهش
پدیدارشناسی: از هوسرل تا هایدگر

پدیدارشناسی هوسرل به تحليل آگاهی انسان می پردازد و بر آن است 
به این پرسش پاسخ دهد که جهان چگونه در آگاهی انسان معنا و قوام پيدا 
می کند و چگونه باید این آگاهی را با روشی فلسفی قوام بخشيد تا حقيقت 

چيزها در آن حاضر شوند. از طرفی کنش های ذهنی که حاالتی از آگاهی 
را در پی دارند، با پدیده ای در جهان خارج مرتبط اند و نمی توانند خود، 
تنها محتوی و تمام محتوی خود باشند )بل، 1389، 23-24(. این مفهوم 
که »حيث التفاتی«11 خوانده می شود، نقشی کليدی در پدیدارشناسی 
کالسيک دارد و می توان آن را درون مایة مرکزی اندیشة هوسرل به شمار 
آورد: آگاهی همواره آگاهی از چيزی است و ساختار آگاهی انسان همواره 
به سوی چيزی از جهان واقع جهت دارد. تعليق پيش فرض ها و باورهای 
تثبيت شدة ذهنی از جهان و بازبينی ادعاها در مورد پدیده هایی ست که 
 ،)116-47  ،1392 )زهاوی،  است  کرده  فرض  تردیدناپذیرشان  علوم، 
آموزه ای اصلی در حرکت به سوی خود چيزهاست. هدف از معلق نمودن 
جهان در این روند که »اپوخه12«  ناميده می شود، این است که بتوان آن 
را از نو به دست آورد؛ این گونه چيزها این فرصت را می یابند که حقيقت 
خود را به مثابه مادة خامْی آمادة شناخته شدن، و نه آنی که انسان ها 
خواسته و ناخواسته از آنها در آگاهی خویش گنجانده اند، در اختيار قرار 
دهند. در رویکرد پدیدارشناسانه، زندگی و نگاه روزمرة انسان ها، که از پيش 
تعریف شده است، متحول گشته و صورت حقيقی جهان و آنچه در آن 
است، این امکان را می یابد که با ضرورت و کليتی از جنس »شهود«13، 
در آگاهی تقویم گردد )هوسرل، 1392، 227-232(. البته »قصد هوسرل 
استفادة  برای  را  آنها  بلکه  نيست،  آدميان  طبيعی  پيش فرض های  نفی 
فلسفی نامناسب و زیانبار می داند« )رشيدیان، 1394، 155(؛ اپوخه امکان 
»موقت« تعليق جهان را فراهم می آورد تا بتوان حجاب حقيقت مغفول 
را کنار زد. دليل اصلی شکل گيری پدیدارشناسی کالسيک این بود که 
هوسرل اعتقاد داشت زمانه اش14 به دليل تسلط نگاه کميت گرایانة علمی 
که موجب تسلط واقعيت های به دور از حقيقت در جهان گشته، دچار 
بحران شده است )دارتيگ، 1392، 10-11( و برای رفع این بحران، نياز به 
بازبينی در شيوة نگریستن به جهان است. این گونه بود که هوسرل موسس 
رسمی جریان پدیدارشناسی لقب گرفت.15 البته پس از وی، اندیشمندان 
بدون این که چندان به اصول پدیدارشناسی وی پایبند باشند، آن را در 
مسيرهای متنوعی که غایت خویش را در آن می جستند، به کار بستند و 
به این ترتيب، گرایش های متفاوتی با عنوان مشترک پدیدارشناسی پس 
از هوسرل شکل گرفتند. »پدیدارشناسی هرمنوتيکی«16 یکی از اصلی ترین 
این جریان ها بود که با اندیشة مارتين هایدگر و با رویکردی متفاوت پدید 
آمد. پدیدارشناسی هوسرل با نگاه شناخت شناسانه17 در پی رسيدن به 
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به کليتی ورای خود چيزها  نظر  اما هایدگر  خود چيزها شکل گرفت، 
یعنی حقيقت وجودی آنها داشت و مفهوم پدیدارشناسی نزد وی، با نگاه 
وجودشناسانه18 به پرده برداری از این حقيقت چرخش یافت؛ هایدگر راهی 
 )535 )اسپيگلبرگ،1392،  گشود19  هستی شناسی  به  پدیدارشناسی  از 
چنانچه تحليل آگاهِی انسان به مثابه »فاعل شناسنده«20  از دیگری های 
انسانی و غيرانسانی و در مرحله ای فراتر از آن، به چگونگی نظرافکندن 
انسان به آنها را مسالة هوسرل در پدیدارشناسی کالسيک بدانيم، هایدگر 
در پدیدارشناسی هرمنوتيک بر درک انسان به مثابه »دازاین«21 از وجود 
و نتيجة درگيری او با عالم خویش که بر اعتبار تأویل استوارست، تمرکز 
دارد. از نظر هایدگر، معنای توصيف پدیدارشناسانه تا آنجا که ملتزم به 
روش است، همان تفسير است که به واسطة آن، فهم دازاین از ساختارهای 
)هایدگر،  دازاین خبر می دهد  اصيل وجود خویشتن  معنای  و  بنيادین 
1389، 139-140(. نزد هایدگر تفکر دربارة ماهيت وجودی چيزهاست 
با چيزهایی که در آن  که اهميت دارد: هر شخص »در-عالم« خویش 
»وجود« دارند، می زید و از آنها جدا نيست که تصميم بگيرد آنها را چطور 
بشناسد که حقيقت خود را بنمایانند، و از آنجا که انسان ها و بنابراین عوالم 
از هم مستقل اند، هر چيز دارای خوِد یکتایی نزد همگان نيست، بلکه در 
عالم هر شخص به شکل منحصربه فرد تجربه می شود. شناخت، مستقل 
از وجود نيست و استوارست بر فهم هرمنوتيکی، و به تدریج به دست 
می آید، چراکه حاصل درگيری هر شخص منحصربه فرد )دازاین( در عالم 
واقعی خویش با چيزها و مفاهيمی است که باعث شکل گيری تفسيرهای 
خاص او می گردند )اسپيگلبرگ، 1392، 584-585( و بنابراین با احوال 
این  از  این که هماره بخشی  و  و »موقعيت« وی نسبتی مستقيم دارد؛ 
دریافت   مغفول می ماند:   وجود هرگز خود را به طور کامل آشکار نمی سازد 
)W. Davis, 2010, 9(. دازاین مدام در حال تفسير عالم است، عالمی 
در صيرورت مدام، بنابراین عالم همچون اثری که همواره از آن برداشت های 
تازه شود و هرگز معنای نهایی نپذیرد، مدام رخی تازه از خویش می نمایاند 
و دریافتی که هرگز پایانی نخواهد داشت، تدریجی صورت می گيرد. فهم 
هرمنوتيک در دوری به نام »دور هرمنوتيک«22  صورت می گيرد )جانسون، 
1387، 39(، دوری که نه تنها عامل بطالن و سردرگمی نيست، بل منجر 

24.)B. Guignon, 1993, 14( به »آشکارگی«23  عالم می شود

هایدگر و کار هنری
هایدگر در وجود و زمان25 تالش کرد با ارایة تحليلی پدیدارشناسانه 
و »وجود-   محور« از دازاین، به مثابه تنها موجودی که می تواند در-عالم 
خویش نظر افکند، مفهوم وجود را بکاود، اما اسير سنت موجود-محور 
متافيزیک غرب که خود منتقد آن بود گشت و کتاب را ناتمام رها نمود. وی 
پس از وقوع تحولی در نگرش26، سعی نمود وجود را نه به واسطة دازاین، 
که بی واسطه مورد توجه قرار داده و معنای آن را دریابد: »این انسان نيست 
که دربارة اصل ظهور موجودات تصميم می گيرد، بلکه این خود وجود 
است که مجال می دهد همه چيز در روشنایی بخشی اش به عرصه درآید« 
)اینوود، 1395، 35(. هایدگر در این دوره به این باور رسيد که وجود تن 
به طبقه بندی نمی دهد و باید با فراهم کردن امکان وقوع، اجازه داد اجزای 
جهان خودشان در مورد حقيقت وجودی شان به سخن آیند. این گونه نقش 
هنر به عنوان بستر گشایش راز وجود، پررنگ و »پدیدارشناسی هرمنوتيکی 

اثر هنری چيزی را بر ما  هنر« به مثابه مبحثی کليدی مطرح گشت: 
 W. Davis,( آشکار می سازد که به شکل دیگری قابل آشکارسازی نيست

.)2010, 82-132
پدیدارشناسی هرمنوتيکی منجر به آشکار شدن وجوهی از عالم می شود 
و زمانی که پسوند »هنر« به آن اضافه می گردد، به این معنی که اثری 
هنری در این روال واسطه قرار گرفته است: نقش کار هنری مفهوم ساختن 
و واضح گرداندن عالم می باشد )یانگ، 1395، 67(. »هایدگر دوم« به تفکر 
شاعرانه روی آورد و این اعتقاد سربرآورد که راز وجود با کالم و اندیشة 
استداللی و منطقی بيان شدنی نيست. وی زبان شاعری )و هنر در معنای 
کلی( را راهی به سوی آشکارگی وجود یافت و این گونه هنرهای تجسمی و 
موسيقی در این دوره از اندیشة وی مرکز توجه قرار گرفتند )اسپيگلبرگ، 
1392، 569(؛ سرآغاز کار هنری نتيجة شاخص و درخشان این نگرش نو 
بود، با نشان از این که دیگر بحث پدیدارشناسی دازاین مطرح نيست، بلکه 
پدیدارشناسی هنر نزد هایدگر اهميت یافته است. »کار هنری«27 به دست 
هنرمند به جریان می افتد، اما سرآغاز آن هنرمند نيست، از این بابت که 
هنرمند از پس ساختن کار است که هنرمند ناميده می شود؛ پس سرآغاز 
کار هنری کجاست؟ سرآغازی که نمی توان آن را مقيد به زمان و مکان 
مشخصی دانست، چراکه کار هنری تا وجود داشته باشد، کار می کند. 
»سرآغاز کار هنری و هنرمند، هنر است.« )هيدگر، 40،1392(؛ »هنرمند 
کيست؟«: شخصی که کار هنری بيافریند؛ »کار هنری کدام است؟«: آنچه 

به دست هنرمند خلق شده باشد. و این دور از جنس هرمنوتيک است.
 هر کار هنری پدیده ای مادی است، اما از این بابت که به چيزی ورای 
خود داللت دارد28، از دیگر چيزها متمایز و ممتاز است. ورای این پدیدة 
 )Inwood, 1999, 20( دست ساخت، فراتر از زیبایی، حقيقت منزل دارد
و عالمی در انتظار گشایش است؛ هنر »خود را در-کار-  نشاندن حقيقت«29  
است و به بيان دیگر کار هنری زمينة وقوع »رخداد حقيقت30«  فراهم 
می کند )بيمل، 1387، 154(. حقيقت در کار واقعی جست وجو می شود، و 
پيکار ميان عالم و زمين، زمينة تحقق آن را مهيا می سازد. سرچشمة کار 
هنری »پيکار«  است: پيکاری31 ميان عالم و زمين )هيدگر، 1392، 24(؛ 
کار بودن کار یعنی »برافراشته شدن عالمی«32  و »فرازآمدن زمين33-34«،  و 
»حقيقت«35  از بطن این پيکار است که آشکار می شود. برای به سرانجام 
 B. Guignon,( رسيدن اثر هنری، هم زمين باید حاضر باشد و هم عالم
300 ,1993(. ویژگی عالم آشکارگی است و خصلت زمين، خفا؛ و در 
نهایت حقيقت یا »نامستوری« و ناحقيقت یا »مستوری« هيچ کدام نه کامل 
بر دیگری پيروز و نه مغلوب می شود. نبردی که هماره در جریان خواهد 
بود و نزد هایدگر، »زیبایی« هم ارز »حقيقت« به مثابه »ناپوشيدگی« است 

)هيدگر، 1392، 39(.
زمين، باعث می شود چيزها فارغ از درخشش شان در عالم، به مثابه 
نقشی  ندارد،  دیگر  نقشی  و  می دهد  انجام  را  خود  کار  تنها  که  ابزاری 
»آماده-در-دست«36  داشته باشند، حال آنکه کار هنری باعث می شود 
غفلت از روی چيزها برداشته شده، وجودشان آشکار گشته و به اصطالح 
»حاضر-در-دست«37 شوند )Inwood, 1999, 128(. مادة اثر و هر آنچه 
تصویرش در نقاشی آمده، بخشی از زمين هستند: متمایل به پنهان داری؛ 
در طرف مقابل عالمی که تمایل به آشکارگی دارد: عالم کشاورز38 که 
در تقابل ميان ماده ای که از زمين سربرآورده به مثابه رخدادی آشکارگر 
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به روی دازاین گشوده می گردد: »هنر، انکشاف وجود موجودات است« 
)اینوود، 1395، 244(.

 به عنوان مقدمه برای ورود به بحث خوانش هرمنوتيکی نگارة مورد 
نظر، توجه به این نکته الزامی است که هر انسان )دازاین( عالم خویش را 
دارد و برخی از عوالم در مواقعی بنا به موقعيت های متفاوتی که دازاین 
در آنها قرار می گيرد، می توانند یأس آور، رنج آلود و شکننده ارزیابی شوند. 
این که پدیدارشناس در چه موقعيتی با کفش های نقش بسته بر بوم ونگوگ 
مواجه گردد، در کيفيت آشکارگی عالم تأثير خواهد داشت. »چه بس 
از پای  را  دیروقِت شامگاهان که سخت خسته ولی تندرست، کفش ها 
درآورده است و سپيده دماِن هنوز تاریک باز به آنها دست یازیده است، 
آنها رد شده است« )هيدگر، 1392، 19(،  از کنار  بوده است و  یا عيد 
این تعبير هایدگرست اما شاید باری دیگر بازنمود کفش ها، یادآور انزجار 
کشاورز قلمداد شود از واقعه ای که محصول را از ميان برده و این امر که 
می بایستی مدتی در فقر و مشاهدة رنج خانواده اش بگذراند.39 زبان هنرمند 
شاعرانه است، زبانی آشکار ساز که حقيقت را بر جان خویش می نشاند و با 
اشارت هایی عرضه می دارد، زبانی نه از جنس منطق و علم که تحت تسلط 
درنمی آید )دارتيگ، 1392، 152(، اما شعر نيز گاه، به عنوان مثال در مورد 
اشخاصی گرفتار اضطراب وجودی که از پيامدهای اعتقاد به بی معنا بودن و 
پوچی زندگی است )Dahlstrom, 2013,15(، در خدمت توصيف هایی 

تلخ و ارایة حقایقی دردناک درمی آید.

کرم هفت واد
1- نگاره

 در این اثر، با ریتم متنوع و پراکندة لکه های سپيد، در کنار چيدمان 
هوشمندانة لکه های سرخ و نارنجی، که یکی از اصلی ترین40 آنها پيراهن 
دختر هفت واد است، روبه رو هستيم. زمينة سرد رنگ و خاکستری که 
کنج  بصری  انرژی  کادر،  شکستن  سپس  و  صخره ها  فرم  در  رسوخ  با 
راست باال را از آِن خود کرده است، در تقابل با سوژة اصلی کار )دختر 
هفت واد( که در گوشة چپ پایين قرار دارد، ترکيبی استوار به اثر بخشيده 
است؛ ترکيبی مورب و قاطع که در ميانة کار، درگير چرخش شده است. 
برگ های درختان، فرم های کوچک و پراکنده ای که با رنگ گرم خود گاه با 
درخشش بر صفحة طالیی آسمان و گاه با خودنمایی بر زمينة خاکستری 
صخره ها یا سبز چمن، جلب نظر می نمایند، با خطوط پيچانی حاصل از 
فرم شاخه ها و تنه های درختان و پيکره های متعدد انسانی و حيوانی و 
گنبد سرد فيروزه ای، در کنار خطوط متقاطع و درهم روندة افقی، عمودی 
و اریِب مجموعه بناهای معماری که نماد شهر هستند، درآميخته و نشانی 
از مهارت نگارگر به شمار می آیند که ترکيبی پيچيده از رنگ و فرم در کار 
لحاظ نموده است. ترفند دیگر نقاش استفاده از دو رنگ متمایز طالیی و 
نقره ای در دو سوی کار، یعنی آسمان در باال و حوض در پایين41 است. در 
این ترکيب شلوغ و جابجا شونده، جایی که دختران دایره وار نشسته اند را 
شاید بتوان تنها محل استقرار چشم به شمار آورد؛ و محل استقرار ذهن: 
نقطة شروع داستان. توصيف نگاره یعنی برشمردن اجزای زمين، که در 
چيدمانی منظم و دقيق، شرایط پيکار را مهيا می کنند: سربرکشيدن عالم 
و رخ دادن حقيقت به مثابه زیبایی. دختر هفت واد به مثابه زمين، قاطع و 
مستحکم در پایين کادر، در چيدمانی باالرونده و اوج گيرنده با دیگر اجزا 

به پيکار درمی آید، تا وجود همچون آسمان طالیی رنگ، گشایش یافته و 
درخشيدن آغاز کند.

2- موقعیت: عصیان

همان طور   که پيش از این آمد، تفسير دازاین از وجود، بنا به موقعيتی 
از  »در-حالتی-بودن«42  بود.  خواهد  متفاوت  دارد،  قرار  آن  در  که 
مختصات »در-عالم-بودن«43 است )Inwood, 1999, 130-132( که 
موجب    می شود دازاین با قرارگرفتن در شرایط مختلف، موقعيت هایی خاص 
را تجربه کند )Dahlstrom, 2013, 133(. موقعيت نسبتی مستقيم 
با چگونگی آشکارشدن عالم دارد و از آنجا که دازاین در-  عالم، مدام در 
از وجود  بار جلوه هایی متفاوت  قرار می گيرد، هر  موقعيت های مختلف 
قابليت آشکارگی می یابند: موقعيت، کيفيت در- عالم- بودن را مشخص 
می کند. دازاین در طول زندگی، موقعيت های مختلف وجودشناسانه ای را 
تجربه می کند، همچون عشق، ترس، نفرت، تنهایی و جز اینها؛ یکی از 
این موقعيت ها، »موقعيت عصيان«44 است. از طرفی روزمرگی، وجهی از 
عدم اصالت )B.Guignon, 1993, 223(، حقيقت تلخ زندگی دازاین و 
یکی از قوی ترین حربه های »زمين« جهت پوشانندگی عالم است. دازاین 
غيراصيل45 چه بسا عمر خود را به بی خبری و به غفلت سپری کند، اما 
دازاین اصيل گاه این فرصت را پيش می آورد که بخش هایی از عالم وجودی 
خویش را برگشاید. در حالت عادی، بيشترین زمان محدود زندگی دازاین 

تصویر 1- کرم هفت واد، شاهنامۀ طهماسبی، آبرنگ روی کاغذ، منسوب به دوسْت محمد، 
مکتب تبریز صفوی، حدود 925 ه.ق )1520 میالدی(، 28/5 در 29/7 سانتی متر. مأخذ:  

)https://agakhanmuseum.org(
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در شرایط تکرار و عادت، مطابق اصول عرفی و قراردادی )»زمينی«( پيش 
می رود و گاه کل زندگی فارغ از تحول و معنا طی می شود. دازاین اصيل 
کمابيش برای ایجاد تحولی در این اوضاع، تالش کرده و از اتفاق هایی که 
باعث شکسته شدن روزمرگی می شوند، استقبال می کند، چراکه فراغت از 
روزمرگی باعث می شود وسعت عالم افزون گردد و آشکارگی وجود، دازاین 

را متوجه غفلت و زمان قدرنادانسته و محدود خویش سازد.
موقعيت عصيان، یکی از موقعيت های وجودشناسانه ای است که در 
شرایط  می گيرد  تصميم  دازاین  و  می شود  روزمرگی شکسته  روال  آن، 
خطی عالم را متحول سازد. کسالت و یکنواختی به همراه عدم رضایت 
از شرایط موجود، مقدمات عصيان را فراهم می آورند. این انتخاب البته 
سهل نيست: شاید عصيان گری منتج به نابودی گردد و شخص وارد عالمی 
چه بسا فرساینده تر شود، اما از طرف دیگر اوضاع می تواند در جهتی سامان 
یابد که شایسته است. اصيل زیستن دشوارست و غيراصيل زیستن سهل؛ 
عالم محمل  آسایش:  نادانی  و  می آورد  به همراه  رنج  دانایی  که  آنگونه 
امور متناقض نماست. خواست زمين غلبة داس مان بر دازاین اصيل است: 
چنانچه دازاین بر عليه نظم موجود طغيان کرد، باید سرکوب گشته و به 
دست فراموشی سپرده شود: اتفاقی که برای »هفت واد« و دارودسته اش 

افتاد.
3- روایت46

روزگاری مردمانی در شهری از سرزمين پارس به نام ُکجاران می زیستند، 
شهری کوچک که شهروندانش نان زحمت خویش را          می خوردند و از آنجا 
اقتصاد  از  بخشی  بود،  افزون  پسران  از  این شهر  در  دختران  تعداد  که 
می گشت.  تأمين  دختران  و  زنان  توسط  نخ ریسی  طریق  از  خانواده ها 
»هفت واد« نام یکی از مردان این شهر بود که هفت پسر و یک دختر 
داشت، دختری که به همراه دوستان خویش روزانه رهسپار دامان طبيعت 

می شدند و در دامنة کوه، پنبه را به نخ مبدل می ساختند.
شبانه روزها از پی هم می گذشتند تا این که روند روزمرگی با حادث شدن 
اتفاقی در هم شکست: باد سيبی از درختی کند و بر سر راه دختر هفت واد 
قرار داد و دختر در حال خوردن سيب، در آن کرمی یافت و آن را به 
نشانة اقبال، در دوک نخ ریسی خود پناه داد )تصویر2(. زان پس دخترک 
در کارش با پيشرفتی شگرف روبه رو شد و این اتفاق را به خاطر حضور 

کرم می یافت و تنها او را با تکه سيبی سير و راضی نگاه می داشت. کرم که 
حضورش در خانه نيز با خوش اقبالی همراه بود، به مرور منزلت یافت. اوضاع 
زندگی اعضای خانواده به پشتوانة کرم، بهتر و جسارتشان از پِی قدرت 
بادآورده، ظاهر گشت. اهالی خانه کرم را که مایة توانگری شان شده بود، 
عزت نهاده و با خوراک مفصل پروراندند، تا جایی که دوک برای کرم تنگ 
آمد و به صندوقی سياه انتقال یافت. به زودی شهرت هفت واد که اینک 
اوضاعی به سامان یافته بود، در شهر پيچيد و حاکم محلی را بر آن داشت 
که از وی طلب ماليات بيشتر نماید، اما هفت واد به دادن باج راضی نشد و 
به پشتوانة ثروتی که از قبل کرم به چنگ آورده بود، مردم شهر را که دل 
خوشی از حاکم نداشتند با خویش همراه نمود. ایشان حاکم را شکست 
داده و کشتند و شهر را در اختيار گرفتند. و چون می دانستند اوضاع آرام 
نخواهد ماند، دژی با دری آهنين و دیوارهایی ستبر در دل کوه ساختند 
و موجودی را که اینک جسمش در حد پيل شده بود، در حوضی سنگی 

قرار دادند.47 
تمرکز قدرت در شهری که اینک شکست ناپذیر می نمود و با غارت 
همسایگان به گنجينه ای پربها و سپاهی قدرتمند دست یافته بود، شاه 
ایران، اردشير48 را متوجه خود کرد. وی پس از این که نخستين ارتش 
ارسالی اش برای شکست دادن قدرت نوپای تهدیدگر با شکست مواجه شد، 
خود با لشگری نيرمند به سوی کجاران تاخت، اما این بار نيز نتوانست از 
سد سپاهيان دژ عبور نماید و شکست را بار دیگر متحمل شد. در این ميانه 
مردکی بدنهاد به نام مهرک از نبود شاه در پایتخت بهره برد و گنجينة 
شاهی را غارت نمود. پادشاه اندیشناک و از یافتن چاره نااميد، برای تغيير 
حال و هوای خویش بزمی ترتيب داد و در این مراسم بود که تيری از 
غيب پيام آورد که راز نفوذ ناپذیری قلعة هفت واد و شکست ناپذیر بودن 
سپاهيانش، وجود کرم است. پس شاه راه بازگشت به کارزار را پيش گرفت 
و پيش از این که به سراغ هفت واد برود، مهرک و خاندانش )به جز دخترش( 
را از صفحة روزگار محو نمود. اردشير با هفت تن از یاران برجسته اش در 
لباس بازرگانان و با صندوق هایی پر از سيم و زر، سراغ نگهبانان دژ رفته و 
خواستند هدیه ها را پيشکش کرم کنند و از اخترش بهره ای برند، اما پس 
از ورود با مدهوش ساختن ایشان به شراب، سربی را که همراه داشتند در 
دیگی جوشانده و به کرم خوراندند و جسم این موجود غول پيکر را متالشی 
نمودند، سپس هفت واد و فرزندانش را نيز کشتند و دژ را به آتش کشيده، 

تصویر 2- بخشی جداشده از تصویر 1.

خوانشی هرمنوتيکی از نگارة »هفت واد« براساس پدیدارشناسی هرمنوتيکی 
هنر نزد هایدگر
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هياهوی شهر را خواباندند. شاه به تيسپون بازگشت و حاکمی بر کجاران 
گمارد و عدالت را مجدد بر ایران زمين مستقر گرداند.

4- ضد روایت

براساس آنچه هایدگر می گوید، در کار هنری، زمين پوشاننده است و 
عالم ها در پی آشکارگی؛ مادة طبيعی کار همچون پارچه و رنگ و چوب، از 
جنس زمين هستند و مایل به مستورنمودن عالمی که در مقابل، ميل به 
آشکارگی دارد. زمين فراتر از ماده، مفاهيم را نيز در بر می گيرد، مفاهيمی 
که در طول عمر بشر، نزد عموم به شکل باورهایی ثابت و تزلزل ناپذیر 
درآمده و با جدال با آنهاست که می توان وجوهی پنهان از وجود را گشود. 
کفش، هرچه کم تر اندیشيده شود، هر چه کم تر ملموس باشد، کفش تر 
است )هيدگر، 1392، 18(. روایت هفت واد »آماده-در-دست« است، باید 
از نو نگاه، و اندیشيده و قضاوت شود تا الیه های پنهان خویش را بنمایاند 
و »حاضر-در-دست« گردد؛ این کار را در این متن، »ضد روایت« انجام 
می دهد. ضد روایتی که در اینجا می آید، جدالی با روایت زمينی هفت واد 
یعنی  زمين  دلخواه  شرایط  در  که  مفاهيمی  گشایش  منظور  به  است، 

روزمرگی، محجوب و مغفول می مانند.
در روایت هفت واد، کرم ذاتی اهریمنی دارد و در نهایت، پادشاه ایران 
که دارای فره ایزدی است، بر این نمایندة شر پيروز شده و قلمروی آفت زده 
را به حال طبيعی و سالم پيشين باز می گرداند. اما با تکيه بر این اصل 
هرمنوتيکی که به گفتة اسپيگلبرگ نيت مؤلف تنها تعبير معتبر نيست، و 
نيز این که تعليق واقعيت می تواند امکان شهود و تحليلی متفاوت را مهيا 
سازد و وجوهی از پدیده ها را که در حال عادی ارزش جلب توجه ندارند، 
بنمایاند49، می توان برداشت های دیگری نيز از این موضوع ارایه داد که 

چه بسا در تضاد با اصل روایت باشند.
دختر هفت واد پس از پيداکردن کرم، کم تر کار می کند و آرامش خاطر 
بيشتری دارد، چه بسا در اوقات فراغتی که پيدا نموده بتواند به کارهای 
مورد عالقة خود بپردازد و لذتی افزون از زندگی برد. اما کرم که عامل 
شکل گيری این شرایط است، از آنجا که سستی و تنبلی را برای دختر به 
ارمغان آورده، محکوم می شود: »تن پروری گناه است«؛ این باور کليشه ای 
)»زمينی«( انسان ها را متمایل به پيروی از الگوهای تکراری کرده و باعث 
کتمان وجوهی از عالم می گردد. درگيری با کار به منظور تأمين معاش، 
که در باور عموم امری طبيعی و ضروری به شمار می آید، گيرندة زمان قابل 
توجهی از عمر محدود دازاین است، که می تواند به امور دیگر اختصاص 
یافته و نتایجی پربار به همراه داشته باشد ، فراتر از توليد مثل و تأمين 

نيازهای اولية بقا.
 »زمين« بر این امر داللت می کند که درست زیستن همان طبيعی 
زیستن است: ازدواج، توليد مثل، فراگرفتن پيشه ای در جهت گرداندن امور 
خانواده و در نهایت رخت بربستن در آرامش از جهان. اما تعبيری دیگر 
از درست زیستن می تواند بر خالف جریان عرف زیستن، روند روزمره را 
برهم زدن، آزادکردن زمان زندگی برای پرداختن به اموری جز گرداندن 
آنچه مورد نياز یک زندگی عادی است، باشد.50 مسأله اینجاست که بر 

خالف عرف زیستن در موارد غالب، نياز به طغيانگری دارد.
مردم شهر کجاران، چنانچه به واسطة امکانی که کرم برای آنها مهيا 
نمود، طغيان نمی کردند، چه بسا تا ابد آرام و تنگ دست اما فرمانبردار 

می زیستند، سر وقت مالياتی که حاصل دسترنج خویش بود را به حاکم 
می بخشيدند و از این که سالم اند و شرایط کار کردن و اندک درآمدی برای 
گذران زندگی دارند، خرسند و راضی. اما ایشان از فرصت بهره گرفتند 
لحظة  »عصيان«،  لحظة  زدند.  عصيان  به  دست  نابودی،  احتمال  با  و 
تصميم گيری برای پا گذاشتن در مسيری است که عالم را متأثر می گرداند، 
بنابراین تنها از کسانی برمی آید که اعتماد به نفس دارند: دازاین اصيل. 

موقعيت عصيان در حالت عادی، در غالب موارد سرکوب می گردد.
از  هفت واد، حاصل  کرم  داستان  در  متناقض  و  متقابل  برداشت  دو 
»تعليق« نيت مولف، که در یکی کرم اهرمينی و در دیگری اهورایی است، 
نشان از این دارد که عالم، واقعيت های پنهان و جابجا شونده دارد، همچون 
زندگی که در لحظه دلپسند جلوه می کند، اما به یک آن با اتفاقی، وجهة 
متقابل خود را در لحظة بعد می نمایاند. »تناقض نمایی« ، عاملی در راستای 

شکل گيری حسی است به نام »تهوع - وجودی« .
تناقض نمایی می تواند موجب درافتادن در دور هرمنوتيک و آشکارگی 
عالم شود؛ نيز مایة رنج و بی تکليفی. در مورد اثر مورد بحث، تناقض نمایی 
در  هفت واد  دختر  نقش  دارد.  وجود  روایت  هم  و  نگاره  مورد  در  هم 
ترکيب بندی منتشر اثر، حضوری چندان متمایز از دیگر اجزا دارا نيست. 
او در تجمع انسان هایی که هر کدام مشغول کار خود هستند و با رفتارها 
و روابطی که ميانشان ایجاد شده، موجب انحراف ذهن از موضوع اصلی 
می شوند، گم شده و گویی نقاش، همانقدر که به وی در کار بها داده، به 
ده ها موضوع دیگر نيز به همان ميزان پرداخته است. این گم گشتگی در 
روایت هم دیده می شود: دختر هفت واد بود که کرم را یافت، اگر او سيب را 
برنمی داشت و گاز نمی زد، اگر کرم را در دوک پناه نمی داد این داستان به 
کل شکل نمی گرفت، حال آنکه در ادامة داستان نامی از او به ميان نمی آید: 
هفت واد و پسرانش در متن برجسته شده و زمام امور را به دست می گيرند؛ 

نام قصه نيز هفت واد است.
مورد دیگر، حضور فرعی دزدی به نام مهرک است که از وی و دخترش 
در دو مقطع نام برده می شود. زمانی که صحبت از کشته شدن مهرک و 
خانواده اش به فرمان اردشير است، به این مطلب اشاره می شود که تنها 
کسی که از این مهلکه جان سالم به در می برد، دختر اوست. با توجه 
به این که جزیيات موضوع، یکی از راهکارهای کاربردی در پدیدارشناسی 
است )اسپيگلبرگ، 1392، 986(، مطرح شدن این موضوع فرعی، امکان 
برداشت هایی متفاوت را در نسبت با اصل داستان فراهم می آورد. از پی 
ویرانی هایی که در پایان داستان رخ می دهد، دختر هفت واد که اگرچه 
رقم زنندة ماجراست، خارج از گود باقی می ماند، دختر مهرک نيز چنين 
برکنار  که  اوست  خانواده اش،  قتل عام شدن  جریان  در  دارد:  شرایطی 
می ماند. گویا دختر مهرک مشابه )و یا همان( دختر هفت واد است، با نقشی 
اهریمنی که اوضاع را به آشوب کشانده و خود کناری ایستاده و شاهد 
نابودی همه چيز در آتشی که خود برافروخته است، می باشد. یا شاید این که 
دختران از بابت سرشتی که دارند، گنجينه ای زمينی به شمار می آیند که 
باید از مهلکه هایی که دامن گير دیگران است، کنار گذاشته شده و آسيب 

نبينند؛ چراکه نقشی تعيين کننده در نظام هستی دارند.

5- پیکار زمین و عالم

همان گونه که در بيان آرای هایدگر گفته شد، زمين ابزاری قدرتمند 
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گشایش  برای  اصيل  دازاین  و  وجود  حقایق  کتمان  منظور  به  است 
با اثری هنری. نگاه  عالم خویش، رسواکنندة آن؛ به واسطة روبرو شدن 
این  می کند،  ایجاد  زمينی  احکام  بر  که  تعليقی  پی  در  پدیدارشناسانه 
امکان را در اختيار پدیدارشناس قرار می دهد که مفاهيم تلن بار شده روی 
پدیده ها را، که زمين از آن در جهت پوشيده داری بهره می برد، کنار گذاشته 
و الیه های نوینی از عالم را در این روند بگشاید. از پی چنين جدالی است 
که آشکارگی به مثابه رخداد سربرمی کشد، رخدادی که شاید نتایجی تلخ 
نيز بر جای گذارد. برای نشان دادن چگونگی گشایش عالمی از زمين در 

نگارة هفت واد، بر چند نقش از اثر تامل می کنيم.

5- 1. دختران

پنهان داری  جهت  ابزاری  بشریت اند،  درخت  زرین  شاخة  دختران 
حقيقت وجود. سرنمونی از صورت زیبای طبيعت، قادر به متحول و مطيع 
ساختن عوالمی، به کالمی یا اشارتی. و ضامن تداوم نوع بشر، که زمين بدان 
محتاج است. ایشان بر دامن گستردة زمين، از رازهای سربه مهر خویش 
سخن ها می گویند و خيال هایی در سر می پرورانند، از آینده ای محتوم و 
استوار )تصویر3(. تا اینجا زمين پيروز است: کفش، پای افزاری در حال 

ایفای نقش عادی خودست.

 اما تواند بود که کفش در نقاشی، خود را از چارچوب زمينی خود برهاند 
و از عالمی پنهان سخن راند، آنچنان که دختر هفت واد در اثری که »پيش-

رو« داریم. زمين ابدی است، اما دختران پس از چندی دیگر نخواهند بود. 
طبيعت که آنها را چون برگ های برنده رو کرده بود، همان گونه که برگی 
بر بستر رود افتد، از بازی خارج نموده و مهره های جدیدی برمی گزیند؛ در 
چرخشی ابدی. تنها نام دختر هفت واد به لطف روایت از ميان بی شماران 
برجای مانده است. دختران اسير نامالیمات زندگی خواهند شد که جسم 
و روحشان را که زمانی از لطافت سرشار و از آسایش و اطمينان لبریز بود، 
به سوی خميدگی و آشفتگی رهنمون خواهد ساخت و از آنچه روزی مایة 
خرسندی و مباهاتشان بود، جز حسرتی از روزگار طراوت جوانی بر جای 

نخواهد ماند.
حال چنانچه مادة اثر را ابزاری بی انگاریم که مخاطب را به سوی روایت 
هفت واد هدایت می کند، داستانی که پس از کش و قوس هایی، پند اخالقی 
خود را گوشزد کرده و فراموش می شود، چون نيک بنگریم، این نقاشی 

سخنهایی دارد که ناشنيده مانده است. دختر هفت واد بی خبرست از این که 
کرم درون سيب به زودی موجب از ميان رفتن همشهریان و عزیزترین 
کسانش خواهد شد. وی آسوده و خرسند از بازی دوک و نخ )تصویر4(، 
در آستانة تالطم و ویرانی ست. در سيب، ندای زمين طنين اندازست، اما به 
گوش دختر نمی رسد. دختر هفت واد رقم زنندة اتفاق هایی است که جان 
او تقصيرکار نيست، چراکه  اما  عده ای بسيار در آن گرفته خواهد شد، 
»انتخاب« نکرد. نقش دختر هفت واد از عوالمی سخن می تواند گفت که 
تنها به واسطة پيداشدن کرمی درون سيب، نابود گشتند. مردمان کجاران 
عليه ظلم عصيان کردند، پس آنها نيز مقصر نبودند و سزایشان آنی نبود که 
بر سرشان آمد. زمين این گونه خود را بر عالم دازاین تحميل می کند: آنها را 
نابود می سازد و تقصير را بر گردة خودشان می افکند، و حاصل کار داستانی 
می شود که به مثابه ابزار، دازاین را به این سو رهنمون می گردد که حاصل 
عصيانگری در برابر نيروی برتر، نابودی و از صحنة روزگار محو شدن است.

5- 2. شهر

نبض شهر در تپش است و انسان ها ضربان آن. جنبشی که در دو 
الیة آشکار و پنهان جریان دارد: مردمان مشغول کارند، کارهای روزمره 
که از انجام آن برای گذران زندگی ناگزیرند و لذتی هم همراه منفعت در 
آن نهفته است: وجهة زمينی کار: ابزاری برای تأمين معاش؛ و مردمان 
غافل از این که همچون مورچه ها و به صرف حفظ کلونی، مشغول گذراندن 
دوری باطل در دوران محدود عمر خویش اند که با این روند، از آن چيزی 
برجای نخواهد ماند که موجب تفاوت یافتن ایشان در ارتش مورچگان از 
ميان رونده و جایگزین شونده گردد: حقيقت مکتوم عالم. نگاره این فرصت 
را در اختيار قرار داده است که بتوان این روند را از بيرون گود مشاهده 
کرد )تصویر 5(. زمين مدعی است: تالشی که در خدمت به همنوع و 
کوششی که در جهت تأمين نيازهای خانواده و خویشتن و درآوردن نان 
برای سيرکردن افرادی که مسئوليتشان بر عهده است، همراه با لذتی عميق 
در جریان است؛ وظيفه ای اخالقی که غيرقابل تردید می نماید. حضور در 
جامعه و ترس از عقب ماندن از دیگران در زندگی، حربه ای زمينی است 
که انسان ها را به سوی غایت صرف تأمين بقا هدایت می کند، غافل از اینکه 
غایت هر فرد می تواند به جای گذاردن ردپایی روی زمين ارزیابی شود، نه 
محو شدن زیر آن. انسان در جامعة عاقالِن مسئوليت پذیِر سوداندیش، در 

تصویر 5- بخشی جداشده از تصویر 1.تصویر 4-  بخشی جداشده از تصویر 1.تصویر 3- بخشی جداشده از تصویر 1.

خوانشی هرمنوتيکی از نگارة »هفت واد« براساس پدیدارشناسی هرمنوتيکی 
هنر نزد هایدگر
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روزمرگِی بی ثمِر فرسایندة رایج، در بند بایدها و نبایدهای معين شدة فارغ 
از استدالل و منطقی همه پسند، و در چارچوبی که اگرچه شاید سعادتی 
را برای ایشان تضمين نکند، حق عدول از آن را هم ندارند، نقاب بر چهره 
و افسار بر رفتار خویش زده، سرگردان است. او زمانی قادر به کنار نهادن 
این پوشش است که در خلوت ذهنی خویش باشد. خلوتی که در آن 
بتواند تنها با خود روبرو شده و فارغ از پيش فرضهای غلط انداز، به مسيری 
بی اندیشد که موجب اصالت و ماندگاری باشد )تصویر6(؛ این بار، تنهایی 
است که ضامن سعادت می گردد. همچنين در چنين موقعيتی بذر عصيان 
عليه شرایط تحميلی که چندان مورد رضایتش نيست، می تواند در عالم 

جوانه زند. 

5-3. سالمندان

ما به آنچه هست، آنگاه نزدیک می شویم که همه چيزی را در جهت 
خالف به اندیشه بياوریم، به شرط آنکه چشم دیدن چيزها را به شکل دگر 
داشته باشيم )هيدگر، 1392، 62(. سالخوردگان تجربة زیستی بيشتری 
دارند، اما صرف بيشتْر زیستن در جهان به معنای دارا بودن درکی عميق تر 
از آن نيست. این نگاه عرفی )زمينی( که سالخوردگی معادل پختگی است، 
امریست که نسبتی ضروری با راستی ندارد: می توان در راهی که ایشان 
منع نموده اند، موفق بود و یا در تجربه ای که منجر به موفقيت شان شده، 

شکست خورد.
سالخوردگان با هم از خاطره های بی بدیل خویش سخن می رانند و با 
یادآوری، غمی از شکوه گذشته خاطرشان را مکدر می سازد و حسی از 
غرور این تلخی را تعدیل می نماید. ایشان با تکيه زدن بر مسند باتجربگی، 
دیگران را به شنيدن و بهره بردن از آموزه های خویش دعوت می کنند و 
با صحبت دربارة تجربيات ارزشمند، در عين این که در مواردی بنيادین 
توافق نظر ندارند، بر صفای باطن هم مهر تأیيد می زنند و از ناپختگانی 
بی توجه که احترام نمی شناسند و نصيحت نمی شنوند، الیق تقبيح اند و 
سبک سر، گالیه دارند. ایشان با اطمينان به این که باید مورد عنایت همگان 
باشند اما نيستند، افسوس می خورند )تصویر 7(. اما آنچه شاید جوانترها را 
نجات بخشد، نه اقتداکردن به تجربيات زیستی ایشان، که تأمل در نفس 

نتیجه
پدیدارشناسانة  روش  بر  اتکا  با  که  بود  این  بر  تالش  مقاله  این  در 
هرمنوتيکی هنر هایدگر در تحليل نقاشی »یک جفت کفش« اثر ون گوگ، 
که در آن بازنمود تصویر کفش هایی که به واسطة اثر هنری پيش رو قرار 
گرفته اند، به عنوان دستاویزی برای انکشاف حقيقت عالم زن کشاورز )و در 
اصل عالم نگارندة متن یعنی هایدگر( مورد استفاده قرار می گيرد، همچنين 
تحليل موقعيت وجودشناسانه ای که اثر هنری در اختيار می گذارد و نيز 
فهم هرمنوتيکی اجزای مختلف اثر در راستای کيفيت منحصربه فرد عالم 
انکشاف  در جهت  هفت واد،  کرم  نگارة  از  هرمنوتيکی  خوانشی  دازاین، 
بخش هایی مستور از بی شمار الیه های تودرتو و نامتناهی وجود، ارایه گردد.

از آنجا که عالمی که در این روند، با تکيه بر هر اثر هنری خاص، گشوده 
می گردد، متعلق به مخاطبی است که در آن نظر کرده است، و عوالم 
گاه می توانند در عين شفافيت، تيره باشند، توصيف بخشی از الیه های 
وجود می تواند زیبا و ستایش انگيز نباشد: کافی است موقعيت های مختلف 

کشاورز را به هنگام مواجهه با کفش ها در نظر آورده و کيفيت برخورد با 
آنها را در حاالت گوناگون، که گشایش های متفاوت و گاه متناقضی در 
عالم در پی خواهد داشت، متصور شویم. با تشبيه وجود به سکه ای که 
دو روی مجزا و در عين حال یگانه دارد و بيشتر در حال چرخش است 
تا این که بر رویی ثابت بایستد، گاه در لحظه هایی خاص یکی از این دو 
روی خود را به سوی عالم هر انسان نمایان می گرداند: روی عادی که 
می توان آن را مطلوب و دلخواه دانست و یا روی سنگين و تهوع آوری که 
می تواند منفور و ناخواستنی قلمداد گردد. این که کدام روی سکه به سوی 
ما بایستد، تابع موقعيتی است که ذهن را جهت می دهد. آنچه به دازاین 
اصالت می بخشد، پذیرفتن حقيقت وجودی و رویارو شدن با آن، با وجود 
همة زشتی ها و زیبایی های تزلزل پذیرش، و تالش برای استعال به مفهوم 
فراروی از خویشتِن خویش است. پدیدارشناسی هرمنوتيکی هنر می تواند 
به انکشاف وجوه متنوعی از عوالمی متعدد منجر می گردد که هر یک به 

تصویر 7- بخشی از تصویر 1.

تصویر 6-  بخشی جداشده از تصویر 1.

سالخوردگی است: اینکه بهترست عالم را در چه سویی هدایت نمود تا گزند 
دورة سالخوردگی هرچه کم تر شود.

زمين مکارست: دوران طالیی گذشته واقعيت وجودی ندارد. سال های 
بعد سالخوردگان دیگری دورة جوانی خویش را طالیی خواهند خواند و 
سال های پيش، مردمانی از روزگار خویش که روزگار پيشين امروز است، 
گله مند بوده اند. زندگی در دوری در گذرست که انسان ها ميسر می سازند، 
از آن برداشت های متعدد و متقابل می کنند و به آن کيفيت هایی را نسبت 
می دهند که به کل انتزاعی اند. تنها ظاهر جهان است که کمابيش تغيير 
می کند، اما اصل و ریشة آن تکرارست . چنانچه قبول داشته باشيم مرگ 
بزرگ ترین دغدغة انسانهاست، احساس جاودانگی می تواند ضروری ترین 
نياز ایشان به شمار آید، همانی که قادرست گزند سالخوردگی را کاهش 
دهد. و یکی از این راه ها، به جای گذاشتن ردپایی روی زمين، از طریق خلق 

اثری که برخالف انسان، قدرت جاودانه دارد.
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نوبة خود، می تواند حقایقی را در مورد یک قوم تاریخی، فارغ از چارچوب از 
زمان و مکان، و به واسطة ذهن هم اندیش و »همدلی«، پيش-رو قرار دهد. 
پدیدارشناس در مواجهه با چيزها، نه آنچه از او انتظار می رود، بل آنچه را با 
آن برخورد می کند، می بيند. نتيجة خوانش هرمنوتيکی نگارة هفت واد، در 

دو بُعد روایت و اجزای تصویر، و با اتکار بر موقعيت شخصيت های داستان 
و نگارنده، افشای مکر زمين در پنهانداری حقایق وجود و گشایش وجوهی 
از عالمی بود که در آن، راه رستگاری، افشای این مکر از طریق خلق آثاری 

نتيجه گيری شد که موجب همدلی ميان افراد گردد.

پی نوشت ها

Phainome-( »مرکب از دو واژة یونانی »فاینومنون( Phenomenology .1 
non( به معنای پدیدار)Appearance( و »لوگوس« )logos( به مفهوم   شناخت 

. )Reason(
2. To the Things Themselves.
3. Edmund Husserl )1859-1938).

4. برای مطالعة بيشتر ر.ک: جنبش پدیدارشناسی، تأليف هربرت اسپيگلبرگ، 
ترجمة مسعود عليا، انتشارات مينوی خرد.

5. Martin Heidegger )1889-1976).
6. Hermeneutics.
7. The Origin of the Work of Art )1950).
8. A pair of Shoes )1886).
9. Vincent van Gogh )1853-1890).

»فهم  مفهوم  روشن شدن  )برای   Hermeneutic  Understanding  .10
هرمنوتيک«ر.ک: درآمدی به علم هرمنوتيک فلسفی، تأليف ژان گروندن، ترجمة 

محمد سعيد حنایی کاشانی، انتشارات مينوی خرد(.
Intentionality .11 معادل های دیگر فارسی آن »نيت مندی«، »روی آورندگی«  

و »قصدیت«  هستند.
.)Bracketing( »در پرانتزگذاردن« یا »براکتينگ« Epoche .12

13. Intuition.
14. نيمة دوم سدة نوزدهم ميالدی.

15. اگرچه این اصطالح پيش از وی، مورد استفادة چندین اندیشمند دیگر قرار 
گرفته بود، البته با محتوایی متفاوت.

16. Hermeneutic Phenomenology.
17. Epistemological Vewpoint.
18. Ontological Viewpoint.

19. بند هفتم کتاب هستی و زمان به شرح برداشت هایدگر از پدیدارشناسی 
اختصاص دارد.

.)Subject) 20. سوژه
 Dasein .21 برای آشنایی با مفهوم »دازاین« ر.ک: »مقالة جایگاه »دا« در 
»دازاین«، کتاب هستی و زمان«، نوشتة احمدعلی حيدری، نشریة حکمت و 

فلسفه، دورة دوم، زمستان 58، شمارة 4.
22. Hermeneutic Circle.

»انکشاف«،  چون  دیگری  فارسی  معادل های  با   )Unhiddenness)  .23
»ناپوشيدگی«، »ظهور« و »گشودگی«.

 24. در دور هرمنوتيک است که دازاین بی این که حتا به پاسخی قطعی برسد، 
به سوی گشایش وجوهی از عالمش رهنمون می گردد.

25. Being and Time )1927).
26.  در اندیشة هایدگر با عنوان »گشت« (Turn( مورد توجه قرار می گيرد.
27. The Work of Art.

 28. بنابراین نماد یا تمثيل )Allegory( است.
 29. Setting-into-Work of Truth 

منظور از خطوط تيره این است که اجزای این ترکيب فارغ از هم نمی توانند 
باشند و اگر این گونه شود، مفهوم ترکيب از دست می رود.

30. The Event of Truth.
منظور از رخداد اتفاقی است که در عالم چنان تحولی را موجب گردد که شخص 

را نتوان با کسی که پيش از وقوع رخداد بود، یکسان دانست.
»کشمکش«،  »نبرد«،  چون  دیگری  فارسی  معادل های  با   Struggle  .31

»رویارویی« و »جدال«(.
32. Setting up a World.
33. Setting Forth the Earth.

34. نکتة مهم این که در این گزاره ها برای عالم )World( از »a« و برای زمين 
)Earth( از »the« استفاده شده  است، به این معنا که در اثر هنری، عالمی از 

ميان بی شمار عوالم آشکار می گردد، اما زمين یگانه است و کارش پوشانندگی.
Aletheia  .35 به معنای آشکارگی؛ مفهوم »حقيقت« نزد یونانيان باستان.
36. Ready-to-Hand.
37. Present-at-Hand.

38. در اصل نه عالم کشاورز، که عالم مخاطب کار در مواجهه با عالم کشاورز.
39. از تقابل ميان این دو تفسير که پيامد موقعيت پدیدارشناس است، در بحث 

حاضر با عنوان »ضد روایت« استفاده شده است.
40.اصلی ترین از این بابت که به طور کامل بر روی رنگ مکمل خود یعنی سبز 

قرار گرفته است.
 41. رنگ حوض نقره بوده که در اثر مرور زمان اکسيده و تيره گشته است.
42. Being-in-a-Mood.
43 . Being-in-the-World.
44. The situation of rebellion.

Das Man .45 )داس مان(.
46. از متن شاهنامة فردوسی.

47. در نسبت )نه چندان معتبر( با واقعيت، این بنای دژگون همانی است که 
امروزه با عنوان »ارگ بم« شناخته می شود و شهر »کرمان« همان کجاران است 

که به افتخار کرم، تغيير نام پيدا کرده است.
)البته در متن  بابک  اردشير یکم، پسر  یا همان  بابکان  اردشير  48. منظور 
شاهنامه خود را پسر ساسان معرفی می کند(، نخستين شاه رسمی واپسين سلسلة 

پيشااسالمی ایران یعنی ساسانيان است.
49. اسپيگلبرگ، 1392، 1019.

50. همچون نوشته شدن کتابی، خلق اثری هنری و یا ثبت کشفی علمی، در 
کل چيزهایی که بر خالف دازاین، از صفحة روزگار محو نمی شوند.

51. دليل استفاده از پسوند »نمایی« در این ترکيب این است که این امور به 
واقع متناقض نيستند، بلکه وجوهی از امری واحدند که چهره های متفاوتی از خود 
به نمایش می گذارند. مانند شب و روز که تنها از منظر انسان دو روی متقابل اند و 

بر حواس نه چندان پرتوان انسان است که چهره هایی متفاوت می یابند.
52. Nausea of Existence. 

53. سنگ به نيزه بدل می شود، نيزه به کمان، کمان به تپانچه تا بمب هسته ای؛ 
شکل اجزا تغيير می کند، اما مفهوم و کاربرد یکی است: حفظ امنيت بقا و در 

راستای آن، ارضای حس قدرت.
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Phenomenology, as a philosophical movement, has 
a special significance and position in the twentieth 
century’s Western thought. Moreover, it has influenced 
different fields of humanities in diverse ways, which 
is counted as an approach to see and conceptualize the 
world and whatever exists in it, in a new and distinctive 
way, as though it is supposed to direct the human’s 
mind to the reality of things. This movement was 
strengthened with an independent concept by a thinker 
named Edmund Husserl and introduced as a method to 
discover the essence of the phenomena and recognize 
their missed reality. Husserl’s phenomenology is known 
as the classic )or transcendental) phenomenology. And 
it determines that after him, the phenomenologists, 
without any loyal reference to him, used this concept 
based on their philosophical goal and end in various 
paths. One of the deliberate subjects over the discussion 
of phenomenology is that no agreement is there on 
how things have emerged and what is their reality, 
and thinkers have different viewpoints about it. 
Though, we must mention that the ultimate goal of all 
phenomenologists can be ascribed to Husserl’s famous 
slogan, i.e., “Back to the Things in Themselves.” In the 
twentieth century A.D., the hermeneutic phenomenology 
was formed by Martin Heidegger’s efforts as one of the 
crucial processes of the post-Husserl phenomenology. 
Compared with classic phenomenology, hermeneutic 
phenomenology turned into an approach in the purpose 
of the openness of manifestations of the reality of 
existence. In the second period of his thought, he used 
the hermeneutic phenomenology approach on artworks, 
considering the effect of art further than beauty and 
feeling to discover the reality of existence. In this regard, 
in the Origin of the Work of Art, he provided a specific 

reading of the painting of “a pair of shoes” by Vincent 
van Gogh as a concrete case. This short text has great 
importance because, first, the approach of almost all the 
authors dealing with the movement of phenomenology 
is historical descriptive. Second, there are no many 
viewpoints and comprehensive explanations about how 
this approach has applied in concrete cases, which are 
artworks, or in other words, “the phenomenology of 
art in practice” in this discussion. In the present study, 
Heidegger’s approach has been regarded as a pattern 
to read the hermeneutic phenomenology of an Iranian 
figure called “Haftvād” derived from Shahnameh of 
Shah Tahmasb of Tabriz school in the Safavid era. To this 
end, with the comparative analysis method, this research 
emphasizes the analysis of the “Dasein place” as one of 
the quality criteria of the world’s openness to disclose 
the missed aspects from the countless existential world 
aspects. It aims to pave the way to put the hermeneutic 
phenomenology of painting works into practice, develop 
it into other artworks, far from the artist’s intention and 
the ground of creation; consider it in an independent form 
in the direct relation to the world and validate different 
interpretations of existence, which has been taken into 
account about Haftvād figure in two parts: narrative and 
painting components.

Keywords
Hermeneutic Phenomenology, Heidegger, Existence, Art, 
Persian Painting, Haftvād.
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