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  چكيده
ميـزانِ اعتبـارِ آن   هـا و    هـاي گونـاگون از پديـده     ماهيت فهم، داوري ميان دريافت

. ها، اكنون به يكي از مباحث مركزي در فلسفة معاصر تبـديل شـده اسـت     دريافت
اي را در زمينـة   سـابقه   هاي هرمنوتيكيِ مدرن، تنوع بـي   بررسي رويكردها و انديشه

در اين پـژوهش سـعي شـده اسـت بـا      . دهد مسائل مربوط به تأويل متن نشان مي
هاي تأويلي تـازه    رمنوتيكي جديد، نيك و بد انديشهنگاهي كوتاه به رويكردهاي ه

در تأويل شعر معاصر به محك نقد آزموده و معيارهايي براي انجام و ارزيابيِ تأويل 
توان عوامل ترجيح  صورت دقيق نمي بدون تعيين چنين معيارهايي به. پيشنهاد شود

  .هاي ديگر را نشان داد يك تأويل بر تأويل
 .تيك، شعر نو، معيار، اعتبار تأويلهرمنو :ها كليدواژه

  
  مقدمه

وگوها در هرمنوتيك مدرن، پيرامون ماهيت فهم و ارتباط مؤلف و خواننده با اثر  بيشترِ گفت
سـوي انكـارِ    هايي پربرگ از هرمنوتيك فلسـفي بـه   در روزگار ما، شاخه. شكل گرفته است

هاي فراواني شده است و   موشكافيدر اين زمينه، . اند محورِ كالسيك رفته هاي مؤلف  خوانش
تر ناديده  هايي تاريك از دنياي تأويل متن كه پيش هاي گوناگون، گوشه براثر برخورد انديشه

  .مانده بود، واكاوي شده است
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محور، با سادگيِ پيشين به رابطة متن و مؤلف  در دوران معاصر، ديگر هرمنوتيك مؤلف
فلسفي نيز همچنان بر سرِ راه بازي آزاد خود در متن، با نگرد؛ اما هرمنوتيك  و خواننده نمي

اي قطعـي بـراي    توان نظريـه  دشواري مي به. كند هاي سهمگيني دست و پنجه نرم مي پرسش
  .دادن به اين مناقشه پيشنهاد كرد پايان

دهد،  سبب امكاناتي كه دراختيار خواننده قرار مي قدر هست كه هرمنوتيك فلسفي به اين
شايد بتوان اين هواخواهي را فـارغ  . شديد بسياري از معاصران را درپي داشته استاستقبال 

از حقانيت يا عدم حقانيت آن، در مسيرِ جرياني كه ادبيات و فلسـفه و سياسـت و اجتمـاعِ    
. را درنورديـده اسـت، تعريـف كـرد    ) قرن هجدهم به اين سو( هاي پس از روشنگري سده

در پاسـخ بـه پرسـشِ    «در سـرآغازِ نوشـتار مشـهورش    ) م 1804 -  1724( 1ايمانوئل كانـت 
  :نوشته بود» نگري چيست؟ روشن

 در نـاتواني  نابـالغي،  و ؛»خـود  خويشـتنِ  تقصـيرِ  به نابالغيِ« از است آدمي خروج نگري، روشن
 نابـالغي،  ايـن  اسـت  خويشـتن  تقصيرِ به ديگري؛ هدايت بدون است خويشتن فهمِ كارگرفتن به

 هدايت بدون باشد آن كارگرفتن به در دليري و اراده كمبود بلكه فهم كمبود نه آن علت كه وقتي
  )51: 1382 كانت،. (نگري روشن شعارِ است اين! خويش فهم كارگرفتنِ به در باش دلير. ديگري

واسـطه بـا موضـوعات، سـرانجام بـا       اما تأكيد كانـت بـر فهـم مسـتقل و برخـورد بـي      
هاي نيچه و هايدگر و گادامر به نفي مطلق عينيت در تمامي اشكال فهـم و اعـالم    موشكافي

   نابسندگيِ روش در رسيدن به حقيقت انجاميد؛ چيزي كه بسيار فراتر از انگيـزه و خواسـت
  . بود »فيلسوف بزرگ جهان مدرن«اين 

در . ها است؛ و دموكراسي حقانيت خود را بر اين اصل نهاده است دنياي ما دنياي متوسط
چشـم   اي مخالفت بـا مغزهـاي ويـژه و حقـوق ويـژه بـه       هاي مفسرمحور، گونه همة جريان

هـاي فاصـله را    كوشـيدند كـوه   در عرصة فهم، ديگر پهلوانان عرصة تأويل كه مـي . خورد مي
روزگاران او بـه صـداي مـتن     بي به دنياي مؤلف بزنند و مانند يكي از همازميان بردارند و نق

دهند متن،  اند كه ترجيح مي گوش بسپارند، جاي خود را به خوانندگان پرشمارِ متوسطي داده
. هاي آنـان سـازگار شـود    ها و انگيزه حضورِ ناظر، در مغز و دل آنها شناور و با ايده تنها و بي

  .اي آنارشي معنايي انجاميده است رميان گروهي از مفسران ما به گونهمتأسفانه اين ويژگي د
  

  هاي تأويل ها و پيچيدگي چالش
رسـد هنـوز در    نظـر مـي   به. تر است  ماجراي تأويل درعمل از عرصة تئوريك آن هم پيچيده
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هاي ذهن مخاطب مهـار    گردد و بر سركشي ها شبح مؤلف در صحراي متن مي بيشتر تأويل
هايي كه نويسندة آنها معلوم نيست، هميشه از تركيب سـبك و   تي در خوانشِ متنح. زند مي

شـود كـه حـدود نسـبي      دوره و موقعيت تأليف، مؤلفي فرضي در ذهن خواننده ساخته مي
هايي كـه هرمنوتيـك    فهم راندن اين مؤلف فرضي، از كنارنهادن پيش. كند تأويل را تعيين مي

  .نمايد است هم دشوارتر ميفلسفي آنها را ناگزير دانسته 
توان دريافت كه گاه ميزان فرهيختگي و تسلط بر زمينة معنايي يـك مـتن بـا     آشكارا مي
در بيشتر موارد، هرچه آگاهي خواننده از متن و . ها از آن نسبت معكوس دارد تعدد خوانش

شـود؛   هاي محتمل و مورد پذيرش او كمتـر مـي   افق ذهني مؤلف افزايش يابد، شمارِ تأويل
مانـده، ژرفـاي بيشـتري     شـمارِ بـاقي   هـاي كـم   سبب همين آگاهي، تأويل يا تأويل اگرچه به

  : خوبي نشان داد توان به اي ساده از شعر حافظ مي اين نكته را با نمونه. گيرند مي
 كار ملك است آن كه تدبير و تأمل بايدش   بيني چـه كـارسوز را با مصلحت رند عالم

اي، بـا انـدكي آگـاهي از شـعر و شخصـيت حـافظ،        زبانِ فرهيختـه  پارسيهر خوانندة 
گويد و واژگان آن را در افق مؤلـف   ناخودآگاه دربرابر اين بيت، افق ذهني خود را ترك مي

شناسد، اما از اين فرهيختگي بهـرة كمتـري    اي مي زباني كه حافظ را تااندازه  پارسي. فهمد مي
آلـود   تأويل از اين شعر در تركيب افق ذهني خود با افق مـه  تر چندين دارد، با دستي گشاده
كسي كه پارسـي، زبـانِ سـرزمينيِ او نيسـت و حـافظ را هـم       . كند ميروزگار حافظ توليد 

ها آشنايي دارد، از اين شعر جز يك تأويل سست و  شناسد و تنها با ترجمة عاميانة واژه نمي
در » سـوز  عـالم «و » رنـد «. دست دهد تواند به نمي، چيزي )براساس افق ذهني خود( عاميانه

هايي بسيار ناپسند هستند؛ اما آشنايي با افق پيدايش اثر و ذهنيـت   ها صفت معاني روزآمد آن
اكنـون  . سازد گر مي كند و با بار معناييِ مثبت جلوه مؤلف، اين مفاهيم را يكسره دگرگون مي

هاي دوم و سـوم   توان به تأويل آيا مي. استآيد كه كدام تأويل معتبرتر  اين پرسش پيش مي
گونـه كـه    هم اعتباري يكسان با تأويل نخست داد؟ آيا تأييد فرايند دوم و سوم در فهـم، آن 

  هرمنوتيك فلسفي درپي آن است، دستاوردهاي بهتري براي مخاطب دارد؟
گـري  هاي تأويل در عمل، به خوانشِ شعر دي دادن سوية ديگري از پيچيدگي براي نشان

  :نشينيم مي
  دبو يددچار با

  دو حرف يانم يرتح ةوگرنه زمزم
  حرام خواهد شد
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  و عشق
  ياستاش خلوت اهتزازِ يِسفر به روشن

  و عشق
  ... هاست فاصله يصدا

  )، مسافر281 -  280: 1389 ي،سپهر(

رسـد كـه    نظـر مـي   در ظاهر به. سهراب سپهري است» مسافر«اين شعر، بخشي از شعر 
ابهامي آگاهانه در شعر جاري اسـت  . كند ه كمك چنداني به تأويل شعر نميدانستن اين نكت

اگـر اعتبـارِ   . اما در واقع چنـين نيسـت  . رهاند ظاهر آن را از كمند يك تأويل عيني مي كه به
بگيريم، ارائة تأويل معتبر و محتمل از اين شـعر كـامالً   » هرش«تأويل را در معناي موردنظرِ 

سـويِ   تن اين نكته كه شاعرِ شـعر، سـهراب اسـت، خواننـده را بـه     دانس. ممكن خواهد بود
برد و آنها را دركنار ديگر شعرهايش به  هاي شخصي او مي اي از عواطف و دريافت مجموعه

  .كند اي براي دريافت معنا براساس نيت مؤلف تبديل مي زمينه
تـوان بـه    مـي با اين همه، روشن است كه در اين شعر با دخالت شديد افق مفسـر هـم   

دليلِ مختصات حـاكم بـر توليـد اثـر و      در اينجا به. رفته معتبر دست يافت هم خوانشي روي
، آزاديِ عمـلِ  2»بالغـت مخاطـب  «روشـنِ معنـا،    تعمد مؤلف در حركت بر مرزهاي تاريك

يابـد و توليـد معنـا     مـي » جـوالنِ مشـروع  «بيشتري دارد؛ بنابراين، افق ذهني خواننده مجال 
  .گيرد دغام افق متن با افق خواننده صورت ميازطريق ا

هـاي روشـني بـراي     اگر حتي پس از دريافت افق ذهني مؤلف و مراجعه بـه آن، نشـانه  
دست نيايد، ممكن است اين شعر از دسته شعرهايي باشد كـه   هاي متن به كردن ابهام برطرف

معنابخشـي را بـه   كـالم موسـيقي بخشـي از وظيفـة      هاي بي گونه مانند نت در حالت خلسه
  .اند؛ يعني هنگام آفرينش نيز زبان فارغ از نيت مؤلف جاري شده است خواننده واگذار كرده

قيـد  . چيره است» قصد«آگاهانه بر » موسيقي«و » زبان«در بسياري از شعرهاي سهراب، 
كار برده شده است كه تفاوت اين شـورشِ خودانگيختـة    از اين جهت در اينجا به» آگاهانه«
. اني با طغياني ناخواسته كه در طبيعت هرگونه كاربرد هنري زبان هست، نشان داده شـود زب

شماري هنر سهراب سپهري در بـرانگيختن زبـان عليـه     قصد كوچك اشاره به اين تفاوت به
ايــن ســتيز دائــم بــا كــاركرد اتوماتيــك زبــان و اصــرار بــر  . اي نيســت معيارهــاي كليشــه

ـــ   بودن آن، اگر با ذوقي سليم همراه شود ي درصورت آگاهانهپي، حت در هاي پي گيري غافل
مانندي به ادبيـات   ــ و به كليشه نينجامد، امكانات بي كه در شعر سهراب اغلب چنين است
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اوج هنر در شعرهاي سهراب يا هـر شـاعر بـزرگ ديگـر، زمـاني اسـت كـه ايـن         . دهد مي
  .دهاي درون رخ داده باش هاي زباني براثر زلزله حادثه

هـاي ادبـي، آن را    ناپذير هست كـه كـاربرد   بيني در زبان، نيرويي بيرون از كنترل و پيش
بسـياري از  . انـدازد  كـار مـي   كند و حتـي بـرخالف انتظـار نويسـنده بـه      شدت فعال مي به

هاي اصيل روحي، با كـاركرد طبيعـيِ ايـن نيـروي      شاهكارهاي ادبي، حاصل تركيبِ واقعه
كه با تعبيرهاي گوناگون مانند الهـامِ شـاعرانه يـا پرتـوِ شـعور       انگيز هستند؛ چيزي شگفت
  .از آن نام برده شده است... نبوت، 

در . جاي شعرش نمايان است سهراب سپهري نقاش هم بود و اين ويژگي نيز در جاي
دادن دامنـه و روش تأويـل    گفته، تنها براي نشان شود با توجه به موارد پيش اينجا سعي مي

  :دست داده شود با چنين شعري، خوانشي كوتاه از واژگان آن به در برخورد
زمزمـة حيـرت   «. »عاشق«، مطابق سطر ديگري از سهراب در همين شعر، يعني »دچار«

توان به ابهامِ معناداري كه در سكوت است، تعبير كرد؛ و زايش ايـن   را مي» ميان دو حرف
كرد كه براثر تـداعي و تصـادف رخ داده   اي بازي آزاد با زبان تلقي  تركيب را حاصلِ گونه

صـداقت حرفـي كـه در سـكوت ميـان دو      «است؛ زيرا در جاي ديگري از همين شعر به 
آلـود دارد؛ چيـزي كـه تنهـا      اي حيرت سكوت در اينجا زمزمه. شود است، اشاره مي» برگ

لـب در  زننـد، اغ  دليل آنكه به راز دامن مـي  به» تنهايي«و » خلوت«. شنود آن را مي» عاشق«
شـوند؛ و عشـق، اوجِ مكاشـفه در     دنياي رازآلود شعر سهراب با نگاهي مثبت نگريسته مي

عشـق، صـداي   . دهـد  رازهاي جهان است، چيزي كه انگار معنايي گنگ به همة اشـيا مـي  
انگـار وصـل، بـا    . آفرينـد  هـا رازآلودنـد و راز، جذبـه مـي     هـا اسـت؛ زيـرا فاصـله     فاصله
كند و از اين راه عشق را نيز ازميـان   ين سوية رازآلود را نابود ميها، ا برداشتن فاصله ازميان
دو حـرف، دو بـرگ، دو   ( برَد؛ پس عشق صدايي مبهم اسـت كـه در فاصـلة دو چيـز     مي

  . ... شود توليد مي) شخص
نخستين تالش تأويلي پس از شم زباني و حدس، خوانش مـتن براسـاس افـق معنـايي     

نظر  قاعده به نده، حتي اگر قلم او بسيار سيال و سركش و بيدر آثار هر نويس. خود آن است
ند و   ا هاي انساني، محدود و يگانه تجربه. اي نظم و آرايش پنهان حكمفرما است برسد، گونه
ايـن ويژگـي را در   . آفريننـد  اي در زبـان هـر شـخص مـي     ها لحن و آهنگ ويژه اين تجربه

بـا  . تـوان ديـد   هاي ديگر نيز مي ت آن با دورهاي و تفاو مشتركات زباني و فرهنگي هر دوره
ت او تخمـين زده مـي    شخصي و افق دورانِ مؤلف است كه نيـ افـق  «. شـود  فهمِ اين سبك
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آلـود نشـان    گاه بسيار ديرياب است و گاه خود را در تصويري سراسـر مـات و مـه   » ذهني
  .كاهد ها هيچ از اهميت آن در روش تأويل متن نمي دهد؛ اما اين محدوديت مي

گرفتن تعمدي افق ذهني مؤلف، و تكية افراطـي بـر افـق مفسـر      هايي كه با ناديده تأويل
شوند، اغلب مصنوعي و تحميلي خواهند بود؛ براي نمونه، در تأويلي كـه از شـعر    انجام مي

سهراب ارائه شد، احضارِ افق ذهني مؤلف ازطريقِ توجه به شگردهاي زباني او، مقايسة اين 
شناسي او صـورت   نگاهي به روان با كليت آن و ترمينولوژي ويژة نويسنده و نيم پاره از متن

كـه   چنان. تأثير نبوده است گرفته بود؛ اما افق ذهني و شم زباني خواننده نيز در اين تأويل بي
برگزيده شده كـه  » اوج«، معناي استنباطي و دورِ »اهتزاز«مالحظه شد، ازميان معاني محتملِ 

اين تأويل با توجه بـه فضـاي مـبهم و    . هاي ديگر رد يا تأييد شود پاية نشانهممكن است بر
معناي شناور شعر، ادعاي مطابقت قاطع با ذهن مؤلف ندارد و ممكن است با ارائة شواهد و 

تري بدهد؛ اما در حال حاضـر بـا توجـه بـه      هاي محتمل قرائن ديگر جاي خود را به تأويل
  .شمار آورد أويلي معتبر بهتوان آن را ت شواهد موجود مي

تـوان از آنجـا بـه مـتن      اي است كه مـي  گاهي نيز كندوكاو در نيت مؤلف، يگانه دريچه
هاي غريب  چنان در حصارِ تلميحات شخصي و استعاره نگريست؛ به عبارت ديگر، متن، آن

بـراي  سابقه پيچيده شده كه تنها راه نفوذ به آن، آگاهي از افق ذهنـي نويسـنده اسـت؛     و بي
، بدون آگاهي از ذهنيت احمد شاملو دربـارة چگـونگي مـرگ    »مرگ نازلي«نمونه، در شعرِ 

هاي شعر مانند سكوت وارتان و  و اشارة او در اين باره، بسياري از پاره» وارتان ساالخانيان«
  .رسند به تأويل درست خود نمي...  تشبيه او به طلوع و غروب خورشيد و

شدن بـه افـق ذهـن و زمانـة مؤلـف را در تأويـلِ تقـي         ت نزديكنمونة روشني از اهمي
  :شعر اين است. توان ديد شاملو مي» شبانه«پورنامداريان از شعر 

  اگر كه بيهده زيباست شب
  براي چه زيباست

  شب
  براي كه زيباست؟

  شب و
  رود بي انحناي ستارگان

  .گذرد كه سرد مي
  و سوگواران درازگيسو
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  بر دو جانب رود
  كدام خاطره رايادآورد 
  نفسگير غوكان ةبا قصيد

  كنند تعزيتي مي
  هنگامي كه هر سپيده به

  آواز دوازده گلوله به صداي هم
  سوراخ

 شود؟ مي
*** 

 اگر كه بيهده زيباست شب
 براي كه زيباست شب

  براي چه زيباست؟
  )شبانه آتش، در ابراهيم، 713: 1384شاملو، (

د كه فرهيختگي در موضوع و آگاهي از افـق  تر در تأويل بيت حافظ عنوان شده بو پيش
ولـي  . دهـد  هاي ممكن را كاهش مي كند اما شمار تأويل مؤلف، گاه عمق تأويل را بيشتر مي

كنندة  هاي قانع اي كه در اينجا ارائه شد، آگاهي از افق مؤلف، يكي از معدود تأويل در نمونه
 اين آگاهي، مفسر بايـد بـه   ممكن را دراختيار خواننده گذاشته است و شايد درصورت نبود

  .كرد برداشتي بسيار سطحي از شعر بسنده مي
پورنامداريان در تأويل شعر، نخست به عقيدة هميشگيِ شاملو مبني بر دفاع از تعهـد در  

بودنِ آن زيبايي و هنري كه درخدمت مردم و حقايق سياسـي و اجتمـاعي و    بيهوده«شعر و 
سرعت بـه سـطح    وجه به اين نكته، شبكة معنايي واژگان را بهت. كند اشاره مي» انساني نباشد

قصيدة غوكان و شب و ستارگان، نمايـانگر همـان هنـر دربـاري و     . برد ديگري از تأويل مي
پـردازد و اگرچـه    غيرمتعهد است كه به واقعيت خونيني كه جامعه را دربر گرفته است، نمي

  ).48 -  45: ب1381ن، پورنامداريا( اي دارد زيبا است، زيبايي بيهوده
فرايند اين تأويل حتي اگر يكسره با نيت شاعر همخوان نباشد، از آنجا كه حقانيت خود 

گيـرد، بـا تفسـيرهايي كـه از آغـاز،       هاي موجود در متن و افق ذهني مؤلف مـي  را از نشانه
  .كنند، تفاوت دارد هاي شخصي مفسر را بر شعر تحميل مي دريافت

بايد توجه داشت كه برخالف تصور رايج، تفسـيرهاي تحميلـيِ مفسـرمحور، دسـتاورد     
هاي شخصي مفسر  آوردها و دلبستگي اي كه دل دنياي جديد نيست؛ بلكه در هر زمان و زمانه
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نمـوده   ها و تفسـيرهايي رخ مـي   چربيده، چنين تأويل هاي او از افق معنايي متن مي بر آگاهي
هايي از نقد  وريك اين رويكردها تنها در هرمنوتيك فلسفي و شاخهتجويز و توصية تئ. است

تـرين ادعـاي هـر تأويـل در      با اينكه كشف نيت مؤلف، بديهي. جديد است كه تازگي دارد
هـاي   ندرت تفسيري فارغ از آرايـش  دوران پيشامدرن بوده است، درميان تفسيرهاي كهن به

جنبش بزرگي كـه پـس از رنسـانس در    . فتتوان يا معيارِ مفسر مي هاي بي تحميلفكري و 
راه افتاد، كوششي براي زدودن و محدودكردن  غرب براي تفسير و تصحيح روشمند متون به

  .نشاندن نيت واقعي مؤلف بود هاي شخصي در متن و برتخت همين دخل و تصرف
 مدد علـم جديـد و   در فاصلة پنج قرن، محققان و دانشمندان و منتقدان، يك بار ديگر به

هاي نوين، به بـازخواني تـاريخ و فرهنـگ كهـن نشسـتند و كوشـيدند بـا پرهيـز از          روش
ها را با توجه به افق روزگارِ  ها و خوانش ترين متن سويه، دقيق  تفسيرهاي ايدئولوژيك و يك

هـاي  »پرتـره «اي متفاوت از  از اينجا بود كه افالطون و ارسطو با چهره. دست دهند مؤلف به
هاي كنجكاو و مشتاق نشان  شده و اصيل، خود را به چشم هايي تصحيح با متنكهنة كليسا و 

اي جـز اعطـاي حـق ويـژه بـه مؤلـف و        براي رسـيدن بـه ايـن دسـتاوردها، چـاره     . دادند
همچنين روشن است كه بدون توجه به نيـت  . كردن سهم او در فهمِ اثر نبوده است برجسته

هـاي كهـن قابـل تشـخيص      الحـاقي در مـتن   هاي اصلي يـا  مؤلف و افق پيدايش اثر، جمله
تواند در سنجش سره و ناسره و داوري دربارة  اگر افق مؤلف تا اين اندازه مي. نخواهند بود

اصالت متن مؤثر باشد، چرا بايد تأثير آن را در تعيين معناي محتمـل و معتبـر انكـار كـرد؟     
تـوجهي بـه    مـديون بـي   هاي معتبر كالسيك، ويرايش و تصحيح علميِ شمار زيادي از متن

  .هاي هرمنوتيك فلسفي در زمينة تأويل بوده است آموزه
هاي تفسيري و تصحيحيِ پس  ها و انديشه نبايد فراموش كرد كه گرچه بسياري از روش

انـد،   انداز شـده  صورت نارسا در فضاي انديشة ايراني طنين از رنسانس خيلي دير و اغلب به
ـ  هـا و   اي دقـت  اي كـه بـا پـاره     دليـلِ همخـواني   اه، بـه همين انعكاسِ اندك در فرصتي كوت

هاي تفسيري در سنت هرمنوتيكي مـا داشـته، بـه دسـتاوردهاي بزرگـي در نقـد و        كوشش
هاي دقيق و علمي بود كه نسل جديـدي   با توجه به اين شيوه. تصحيح متون انجاميده است

در تـاريخ، ادبيـات،    هـاي روشـمند و معتبـر    از محققان ايرانـي توانسـتند بـا تـأليف كتـاب     
شناسي، الهيات و عرفان، موجب پديدارآييِ تقريبيِ افـق معنـايي هـر دوران شـوند و      سبك

پيشـين را بـا تفسـيرها و    » خودخواهانـه «گفتـة بتّـي    آلـود و بـه   بسياري از تفسيرهاي وهـم 
  .تر جايگزين كنند هاي محتمل أويلت
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 شـكل  مـدرن  محـضِ  عقـلِ  و منطق به واكنشي همچون غرب در كه پسامدرن گفتمانِ
 شـگرف  ميـلِ  بـا  انگيـز  شـگفت  اي گونـه  بـه  ما كشور در نيست، آن از جدا و است گرفته

 فرهنگ. است كرده زنده را عقالنيت نفي هيوالي و داده دوستي دست تاريخي خردستيزي
 و تيـره  هاي اندرون با آوانگارد و عميق ظاهر به و گيرا سخنان گرفتارِ است ها سال ما معاصر
 را هايي نوشته و ها نظريه تمامي بد و نيك بايد خرد دستان روزي ناگزير. است كهنه و حقير
 تخريـب  را نوپـا  عقالنيـت  هـاي  داشـته  و دسـتاوردها  بهتـرين  مدرنيسم، پست ساية زير كه

 گفتـة  بـه  ايـن، . بپرهيـزد  مماشـات  و مصـالحه  هرگونه از راه اين در و كند روشن اند، كرده
 انگيـز  هيبـت  هـاي  فرسايي  قلم از بسياري داستان ،»كردن مغاك اندر دل با را خرد« فردوسي،
 كـه  تسـخيرناپذيري  دژهاي در بارها نيز غربيان خود كه داشت توجه بايد. است ما روزگار
. انـد  افكنده بزرگ هاي رخنه اند، نمايانده ما امروز نويسندگان به وار شيفته هاي زبان و ها ذهن
 هـاي  غول هاي سوءاستفاده از نمونه ها ده خود، ارزندة كتاب در بريكمون، ژان و سوكال آلن

 و آورده گـرد  علمي مفاهيم و علم از را...  بودريار، دلوز، كريستوا، الكان، مانند مدرني پست
 وسـوكال  ( انـد  داده نشـان  پسامدرنيسـم  در را ترفنـد  يـك  مثابـة  به ابهام كاربرد از مواردي

 مغزهـايي  چون را يادشده نويسندگان از شماري ها سال كه چيزي ؛3)257: 1387 بريكمون،
  .است داده نااهل مخاطبان خورد به چيزدان همه و فرازميني

در تـأثير  . توان ديـد  بازانِ معنا را مي هاي نماياني از اين شعبده در فلسفة معاصر ما، نمونه
ادبيات و فلسفه جـاي هـيچ   مدرنِ معاصر در  هاي پست پيروان هايدگر بر شماري از جريان

فرديد كه خـود را شـاگرد و   . شدت شيفتة احمد فرديد بود يداهللا رؤيايي به. ترديدي نيست
دانست، شايد براي اينكه به هالـة ابهـامِ پيرامـون خـود دامـن بزنـد،        هايدگر مي» سخنِ  هم«

گويـد،   مـي  كرد اما در عرصة گفتارهاي شفاهي، چنان كه رؤيايي همواره از كتابت پرهيز مي
ها دربـارة شـعر آوانگـارد ايـران و گـاه يـك        كشيد، ساعت سر مي» استكانكي«پس از آنكه 

و كسـاني  ) 222: 1386 رؤيايي،(داد   مصراع شعر حجم و نيز حافظ و هايدگر داد سخن مي
رؤيايي كـه  ). 223 همان، ص( كرد چون هانري كربن را به دزديدن معلومات خود متهم مي

، پـس از نقـل سـخنان او دربـارة     )222 همان، ص( دانست فيلسوف ايران مي فرديد را تنها
كتاب عظيمي كه گفته بود در اتيمولوژي واژگانِ فلسفي و عرفاني به چهـار زبـانِ فارسـي،    

كـرد روزي اسـتاد بـر     آلماني، التين و عربي نوشته و نزد خود نگه داشـته اسـت، آرزو مـي   
رؤيـايي  ). 224 همـان، ص ( را بـه چـاپ بسـپارد    ترديدهايش چيره شود و آن كتابِ عظيم

اي ازميـان   پيداشـدن آن كتـابِ افسـانه   » عشق و عطـشِ «گفتة خودش شايد هنوز هم در  به
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هاي فرديد  ها و نوآوري اي از تازگي نهادن به پاره هاي استاد باشد؛ اما ضمن ارج نوشته دست
شناسي  يزان دانشي كه از او در واژههاي هايدگر به جامعة فلسفيِ ايران، با م در معرفي انديشه
ايـن فيلسـوف   . 4تـوان نگـارش چنـين كتـابي را تصـور كـرد       دشـواري مـي   سراغ داريم، به

كار، جمع انبوهي از اديـب و عـالم گرفتـه تـا عـارف و سياسـتمدار را        گويِ شگفت پيچيده
ناگشـودني  هـاي   مسحور سخنان نامكتوبِ خويش كرده بود و به آنان خـروار خـروار گـره   

واري بود كه پيـروان و شـاگردان    هاي شيفته  پاداش اين انبوه تعقيدها، ستايش. كرد هديه مي
 هايي در عـالم   ها و نگرش اما نمونة چنين روش. دادند حواله مي» شعار حوالت«به اين استاد

 مـدرن نـه تنهـا دشـمن آن     رسد دنياي پسـت  نظر مي به. شعر و ادبيات ما بسيار بيشتر است
   .ورزد وار به آن عشق هم مي يابد نيست، بلكه ديوانه چيزهايي كه درنمي

هـاي بسـياري    مثابة يك شگرد، حتي در نوشته در عرصة تأويلِ شعر نو، پيچاندن معنا به
تـوان ديـد كـه     هـا مـي   اي از اين تأويل در پاره. خورد چشم مي از مفسرانِ پرآوازة معاصر به
ن خود نيز به دريافت روشني از معناي متن نرسـيده اسـت؛   كرد خوانشگر حتي در حد قانع

گيـرد و تنهـا در     انـدازهاي اثـر را نديـده مـي     هـا و دسـت   وخـم  سادگي پيچ از اين رو، يا به
پـذير، مـتن را    هـايي پرتعقيـد و تأويـل    دهـد يـا بـا جملـه      هاي هموارِ آن داد معنا مي بخش

گردها شـوربختانه مـورد پسـند و تقليـد     ايـن شـ  . كند  تر و مخاطب را سردرگم مي نامفهوم
هـا و مجراهـاي    هـا و روزنامـه   گويانِ شعرخوانِ معاصر در انجمن آفرينبسياري از نفرين و 

  .ارتباطي ديگر قرار گرفته است
  

  پيشنهاد معيارهايي براي تأويل متن
يي را در هـاي معنـا   هاي اعتبار تأويل، افزون بر آنكه بسياري از كژپويي دادن به مالك اهميت

نمايانـد، راه را بـر    هاي تأويل منطقي را به خواننده مي كند و نمونه خوانشِ شعر نو برمال مي
طور كلي، فرايند يك تأويلِ محتمـل از   به. بندد هاي شعري معاصر مي ومرج بسياري از هرج
سـازيِ   تثبيـت يـا دگرگـون   ( خـوانش مـتن و حـدس   . 2فهم،  پيش. 1: گذرد سه مرحله مي

تأويل فعالً معتبر از ميـزان قـدرت   . ها با شواهد و قرائن مستندكردن حدس. 3، )ها مفه  پيش
  .گيرد ها با ساختار اثر نيرو مي شواهد و همخوانيِ دريافت

  :شود در اينجا شماري از معيارها و بايد و نبايدهاي يك تأويل معتبر خالصه مي
بـر افـق مفسـر برتـر نهـاد؛      در تأويل متن بايد تا جاي ممكن، افق ذهنـي مؤلـف را   . 1

آگـاهي از  . بنابراين، خوانشگر بايد بكوشد فرايند توليد معنا در ذهن مؤلف را بازتوليد كنـد 
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هايي كه احتماالً خوانده است، در ايـن زمينـه     هاي مؤلف و تعليماتي كه ديده يا كتاب تجربه
دادنِ اهميت بازخواني  ننيما، نمونة خوبي براي نشا» برف«شعر . تواند بسيار كارساز باشد مي

  :ذهنيت شاعر در تأويل است
  ند ا  خود قرمز نشده زردها بي

  قرمزي رنگ نينداخته است
  .خودي بر ديوار بي
  

  اما ،صبح پيدا شده از آن طرف ِكوه ِازاكو
  وازنا پيدا نيست

  برفي همه كارش آشوب ةروشني ِمرد ةگرت
  .هر پنجره بگرفته قرار ةشيشبر سر ِ

  
  پيدا نيستوازنا 

  ست ازين من دلم سخت گرفته
  كش روزش تاريك مهمان ةميهمانخان

  :كه به جان ِهم نشناخته انداخته است
  آلود چند تن خواب
  چند تن ناهموار

  .رهشيا چند تن نا
  )513 -  512: 1383 يوشيج، نيما(

، آن را به انقـالب  »اند  خود قرمز نشده زردها بي«در تأويل ) 243: آ1381( پورنامداريان
 نوشتة هانري ماركانـت  زردهاي سرخكمونيستي چين ربط داده و اين دريافت را با كتابِ 

اين كتاب دربارة انقالبِ سرخ مائو، دسـت  . مستند كرده است) ترجمة هوشنگ منتصري(
گشت و احتمال اينكه نيما هم آن را ديده يا خوانـده باشـد، بسـيار     به دست ميان مردم مي

اي بـازآفرينِي ذهنيـت مؤلـف در زمـان      توجـه بـه ايـن نكتـه، گونـه     . رسد نظر مي وي بهق
از آنجا كه اين تأويـل  . برد رود و اعتبار تأويل را بسيار باال مي شمار مي شدن شعر به سروده

هاي عبارتي  در الية دومِ معنا اتفاق افتاده است، چون و چرا بر سر آن هم از جنس بررسي
ت؛ بنابراين، كسي كه نخواهد چنين برداشتي را بپذيرد، يا بايد ثابت كند كه و واژگاني نيس

واژگان شعر قابليت دريافت سمبليك ندارند، يا درصورت باور به نيت مؤلف، نشان دهـد  
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كه نيما از كاربردهاي نمادين پرهيز داشته است، و يا درصورت اشكال نداشتن در هـر دو  
تأويـل معـارض   . هاي پيشين پيشنهاد كنـد   جاي سمبل ا بههاي نيرومندتري ر مورد، مصداق

اعتنا به اين موارد و تنها با انگيزة مقاومت دربرابـر ژرفابخشـي پديـد آمـده باشـد،        اگر بي
  .ارزش چنداني نخواهد داشت

» انـد  قرمز نشده خود يزردها ب«عبارت  گفته،  پيش شعرِ بر تأويلي در حميديان سعيد اما
» اش متناوبـاً سـرخ و زردشـونده    يهـا  آتش با شـعله « يمعنا تنها به يب،عج يرا در برداشت
 يـدا پ يخـوب  عبارت هـم بـه   يِواژگان يلِبراساسِ تأو يافت،در ينمردودبودن ا. گرفته است

و در بنـد بعـد    گيـرد  يصـبح مـ   يدنرسـ  يبـرا  يا قرمزشـدن زردهـا را نشـانه    يمان: است
شـده از آن طـرف كـوه     يداصبح پ«ست كه ا ينقرمزشدنِ زردها ا يلدل گويد يصراحت م به

 در منطقي مبنايي تواند نمي روي هيچ به كلبه ديوار بر آتش شدن زردسرخ و  ين،؛ بنابرا»ازاكو
 بـا  حميـديان  مـوردنظر  معنـاي  نيـز  نكته اين به توجه بدون حتي. باشد داشته شعر ساختار
 كـه  چنـان  معنـا،  نخسـتينِ  اليـة  در سـطر  ايـن  مفهـوم . سـازد  نمي جمله دستوري ساختار

 بـر  بامـدادي  خورشـيد  سـرخِ  پرتوِ افتادنِ، )243 -  242 صهمان، ( نويسد مي پورنامداريان
  .است زرد هاي  ني از شده ساخته اتاقِ ديوار

اي بيـاورد يـا خـود را بـه       كننـده  آنكه دليل قانع نوشت اين تأويل نيز، بي  حميديان در پي
شدت  رست بهببيند، اعتبار تأويل پورنامداريان را ضمنِ نقلي نادتعيين مصداق ديگري ملزم 

  :رد كرده و نوشته است
 و اند چيني هاي  كمونيست زردها كه قماش اين از شنود مي تعبيرهايي گهگاه نگارنده اين
 را »همسـايه « نمـاد  »داروگ« در كـه  همچنـان  سابق؛ شوروي يعني سرخ همان هم قرمز

 مسـتدل  و مسـتند  طـور  بـه  ،»نمادهـا  تعهـد « بخش در. اند پنداشته شمالي سرخ همساية
 كـم  اينكـه  گـو  نيست، آن غليظ و دقيق معناي به سياسي هرگز شعر در نيما كه ايم گفته
 .حرفـي  يـك  بـود،  اينهـا  از نيمـا  اگـر . تشـكيالتي  و حزبي شعرسازان از ايم نداشته هم

  )376 -  375: 1383 يديان،حم(

اي كه گرفته، به پيروي از   در ادامه، برخالف اين موضعِ سرسختانهبا وجود اين، او خود 
  :دست داده است ـ اجتماعي هم از شعر به پورنامداريان، تأويلي نمادين و سياسي

 و مملكـت  يعنـي  كـرده،  تـداعي  را بـزرگ  اي  خانـه   ميهمان شاعر براي محقّر خانة  ميهمان
 هـم  »تـن  چنـد « ايـن  و[...]  نيسـت  بـيش  ميهماني آن در كسي هر طبعاً كه را اش جامعه
 مقدمـة  از دركي هيچ بدون روز آن جامعة در كه هستند هايي  گروه و افراد كلّ از اي  نمونه



 51   تقي پورنامداريانسياوش جعفري و 

  

 حـاال  و انـد  افتاده هم جان به فقط حزبي يا گروهي هاي  درگيري بيرونيِ عامل و خارجي
 و طلبـي  اصـالح  عظـيم  جنبش به 32 كودتاي اگرچه زمان آن ايران در[...].  بزن كي نزن

 صـورت  بـه  هـا   لـرزه   پس برخي هنوز آن از پس سال دو ولي بود داده پايان خواهي  آزادي
 اصـطالح  بـه  و داشـت  وجود يكديگر به اتهاماتشان و ها  گروه و ها  جبهه درون اختالفات

 .بيرونـي  محركـات  و واقعـي  عوامل به توجه بدون...  سياه رويت گفت مي ديگ به ديگ
  )308 -  307صهمان، (

دهد كه نبود روش، چگونه مفسر را به ورطـة تنـاقض و     خوبي نشان مي همين نمونه به
  .تواند در تعيين اعتبارِ تأويل مؤثر باشد اندازد و وجود آن تا چه اندازه مي خطا مي

خوانشگر بايد در حد توان، خود را به افق معنايي واژگان در روزگار مؤلف نزديـك  . 2
معناي واژگـان و  . هاي بسيار خواهد انجاميد تفسير متن با افق روزگار مفسر به بدفهمي .كند

روزگارانِ مؤلـف از اثـر تنظـيم     صورت درزماني و برپاية دريافت هم ها بيشتر بايد به  عبارت
  .صورت همزماني و براساس كاربرد مفسر شود نه به

اين . دادهاي زمان توليد اثر مجهز باشدمفسر بايد به دانش كافي از افق تاريخي و رخ. 3
  .تواند نقش بازي كند ها نيز مي دانش تاريخي، در فهمِ مجردترين متن

ـ  و دانـش  يِعمـوم  سطح و ينيب  جهان از ديبا مفسر. 4  مؤلـف  روزگـارِ  در مـردم  ةتجرب
 ديـ عقا اثـرِ  ريـ زارسـطو  : زدياميـ درن خود روزگار دانشِ سطح با را آن و باشد داشته يآگاه

؛ )1384راسـل،  ( مـرد اسـت   يها زن كمتر از دندان يها نداند كه كرد يم تصور معاصرانش
 كه يدقت به حافظ شعر در اختران رِيس و دانست؛ ينم پروتون و نوترون از يزيچ نايس يابوعل

 ديـ با امـا . است نشده ميترس ند،يب يم يعاد يها تلسكوپ با امروز يمعمول شناسِ ستاره كي
 فراتر ينوابغ همواره ،يانسان علوم و فلسفه ةعرص در ژهيو به بشر، خيتار در كه داشت توجه

 هر يفكر ةهندس ةكوركوران لِيتحم به دينبا سنجش نيا و اند داشته وجود زين خود عصر از
  .شود منجر شرويپ و يياستثنا يها  شهياند بر روزگار

ها و شواهد دروني و بيروني   مفسر بايد همواره تفسير خود را تا جاي ممكن بر قرينه. 5
ــ مانند دايرة واژگانِ مورد كاربرد، شگردهاي بياني و شيوة اداي گفتار مؤلـف در ديگـر    اثر

  .ــ متكي كند هاي معاصران وي آثار او، و اشاره
  .اند اي با نيت مؤلف مرتبط گونه هر پنج مورد كه تا اينجا برشمرده شد، به

تار اثر معنا بگيرند، با هم هماهنگ باشـند، و سـاختار   اجزاي يك تأويل بايد در ساخ. 6
  .كلي متن را نقض نكنند
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. شـود  ها بنا مـي  ها و كنايه تأويل معتبر، بر فهم درست معناي صريح واژگان و عبارت. 7
  .بدون گذرِ درست از معناي نخستين، معناي ثانويه فاقد اعتبار خواهد بود

باشد؛ يعني در مرحلـة حـدس و ارزيـابي هـم      داشته» بالغت تأويل«خوانشگر بايد . 8
اين مورد، براثر اُخت و آموختگي با ساختار . معرض آزمايش بگذارد تري به هاي دقيق حدس

افتـد و بـا عـدد و رقـم قابـل        و محتواي اثر و گردش آن در ذهن متأول به مرور اتفاق مـي 
  .توضيح نيست

  : شود بررسي مي ي نيما»ري را«در اينجا اين ويژگي پس از نقل شعر 
  آيد امشب صدا مي ... »ري را«

  كه بند آب »كاچ«از پشت 
  برق سياه تابش تصويري از خراب

  كشاند در چشم مي
  ... خواند گويا كسي است كه مي

  
  .اما صداي آدمي اين نيست

  ربايي من با نظم هوش
  ام آوازهاي آدميان را شنيده
  ،در گردش شباني سنگين

  هاي من اندوه ز
  .تر سنگين

  و آوازهاي آدميان را يكسر
  .بر من دارم از

  
  شب درون قايق دلتنگ يك

  ،چنان  خواندند آن
  كه من هنوز هيبت دريا را

  در خواب
  .بينم مي
  
  ... »ري را« ،»ري را«

  ،دارد هوا كه بخواند
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  .درين شب سيا
  او نيست با خودش،
  او رفته با صدايش اما

  تواند خواندن نمي
  )505: 1383 يوشيج، يمان(

در » ري را«شـد و   ها نزد مفسران خطاب بـه زنـي مجهـول پنداشـته مـي      اين شعر سال
ها، نامِ آن زن بود؛ حتي يكي از شاعران معاصر براساسِ همين تأويل، شعرهايي نيز در   تأويل

هايش را با الهام از اين واژه نامگذاري كـرده   اشاره به اين زن فرضي سروده و يكي از كتاب
شود و در  هاي محلي زنان طبرستان ديده نمي  اما چنين نامي پيش از اين شعر، در نام. 5است

نخستين بار هوشنگ گلشيري در . زندگي نيما نيز كسي از زني با اين نام سراغي نداده است
تواند نام زنـي باشـد، در بخشـي از نوشـتة      مي» ري را«تأويلي بر اين شعر، با پذيرشِ اينكه 

داد كه شايد اين واژه را بتوان صداي مرگ يا صداي شاعر در تقابل بـا مـرگ   خود احتمال 
پورنامـداريان،  : نقـل از  ؛ بـه 42 ، ص1365، شمارة نهم، فـروردين  دنياي سخن( هم دانست

  :پس از او، محمود فلكي اين حدس را پرورش داد و نوشت .)349: آ1381
 بـه  شـايد  و. شـود  مي شنيده »را ري« شكل به كه ست»صدا« يك نيست؛ كسي نام »را ري«

 را صـدا  پـژواك  يـا  كشـش  تـا  گذارد مي نقطه چند »را ري« واژة از پس نيما خاطر، همين
 ير«( باشـد  واقعيـت  همـين  نشانگر تواند مي نيز دوم »ر« از »ي« جدانگاريِ حتي. بنماياند

 همين شود، مي شعر وارد اي گونه به »صدا« كه هنگامي ديگر، جاهاي در نيما). »يرار«نه ... »را
  :»خواند مي خروس« شعرِ آغازين سطر مانند بندد؛ مي كار به را نگارش و بياني حالت

  خواند خروس مي...  قوقولي قوقو
  :»ناقوس«يا در شعرِ 
  چه صداست...  دينگ دانگ

  !ناقوس
  :و يا

  چراغ را...  پيت پيت
  در آخرين دم سوزش
  هر دم سماجتي است

 كه اندوهي اندوه؛ با صداست اين همساني يا همگامي كند، مي نمود »را ري« شعرِ در آنچه
  )16 -  15: 1373ي،فلك( .يابد مي تري سنگين جلوة شب، در يا و شود مي يگانه شب با
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 »تيـپ ازلـي  «و » ضـميرِ ناخودآگـاه مشـترك   «فلكي سپس اين صدا را براساس مفاهيم 
اي دانسته كه از ابهام و تيرگي ضميرِ ناخودآگاه جمعـي   يونگ، صدايي اسطوره) تايپ آركي(

بار ديگر احتمال نامِ زن بـودن    با وجود اين، خود در ادامة همين تأويل يك . برخاسته است
تواند به آنيمـا   نام زني باشد، مي» ري را«اين واژه را نيز از نظر دور نداشته و گفته است اگر 

صورت صدا به  ا جان زنانة درون مرد برگردد؛ يعني زنِ درونِ شاعر ممكن است خود را بهي
او سپس واژة عجيبي را نيـز در توجيـه تضـاد ايـن دريافـت بـا برداشـت        . او نمايانده باشد

  : نويسد كند و مي بودن اين واژه تأكيد داشت، ابداع مي نخستين خود كه سرسختانه بر صوت
 معشـوق  يا و جفت يك معمولي، زن يك زن، اين بپذيريم، را »را ري« دنِبو زن فرضِ اگر

 از كـه  باشـد  »صـدا  ــ  زن« تواند مي پس. است عاري تغزلي هاي جنبه از شعر زيرا نيست؛
  ) 20همان، ص( .آيد برمي اي اسطوره وجودي

متكلفانـة  هـاي درازدامـن و    هاي فلكي در اين زمينه خود به تأويل رسد تأويل نظر مي به
  .ديگري نياز داشته باشد تا بتواند با ساختار شعر هماهنگ شود

ــ پس از انديشيدن مداوم به اين شعر  گويد كه خود مي ــ چنان پس از او، پورنامداريان
شدت سياسي و اجتماعي نيما حدس زد  بيني و گرايشِ به و تكرارِ آن در ذهن، مطابقِ جهان

  :اردادن جمعيت از دور انگاشته شودتواند صداي شع مي» ري را«كه 
 ير« كه زنم يم حدس من گفتم، كه يليدال زين و خود يذهن يها فرض شيپ و متن براساسِ

 گـوش  بـه  دور اريبسـ  يا فاصله از مردم از يگروه يجمع دسته شعار از كه است يصوت »را
 از يگروهـ  يجمعـ  دسته شعار كه دانند يم باشند، داشته يا تجربه نيچن كه يكسان. رسد يم

 را ير...  را ير« يآوا صورت به و ستين مفهوم دور از شب سكوت در خصوص به مردم
  )350: آ1381 ان،يپورنامدار( .رسد يم گوش به »...

  . شود با اين حدسِ محتمل، بسياري از مشكالت شعر گشوده مي
  : نويسد پورنامداريان در ادامه مي

(=  خـراب  از يريتصـو  تـابش  اهيس برق بندآب،« كه ييجا د؛يآ يم كاج پشت از صدا نيا
 آن نمـاد  كـاج  كـه  ــ جنگل يسو آن به اشاره »كاج پشت«. كشاند يم چشم به را» )يخراب
دور  اريشمال است، بس يجنگل طيكه از مكان شاعر كه در مح ييدر جا يعنيدارد؛  ــ است
بنـداب  . اند و با بستن بند جمع كرده يطور مصنوع كه آب را به ييجا يعني، »بندآب«. است
 در معنـاً  بنـد،  بسـتن  قيازطر آب يمصنوع آوردنِ جمع سبب به هم و آب يكم سبب به هم

  )350صهمان، ( .رديگ يم قرار ايدر عظمت و يعيطب يِكرانگ  يب با تقابل و تضاد
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 ابوالقاسـم  حِيتوض مطابق كه باشد ديبا »كاچ« فيتصح ان،يپورنامدار متنِ در »كاج« البته
 نـه ) 336: 1346 ج،يوشـ ي مـا ين( اسـت  »مـزارع  انيدرم جنگل كوچك ةقطع« ييعطا يجنت

 هنگـام  زيـ ن شـاملو  احمـد . شـود  گرفته جنگل نماد شعر نيا در ديبا ناچار كه كاج، درخت
 بـا  »كاچ« آنكه شگفت. است كرده تلفظ »كاچ« وضوح، به را واژه نيا ما،ين شعرِ نيا خواندن

 آورده مـتن  در او خـود  كه يصورت از شيب يحت را انيپورنامدار ليتأو معنا، و صورت نيا
  .كند يم دييتأ است،

پورنامداريان سپس با دربرابرِ هم قراردادنِ بندآب و دريا، به تفاوت فريادهاي از سرِ درد 
وار گروهي اندك و گسسته از جمعِ مردم در  برخاستة آدميان و شعارهاي مصنوعي و طوطي

دادن به تضاد و تنـاقض تـا    كند و بر همين پايه جريان تأويل را بدونِ تن نيما اشاره مينگاه 
  .برد پايان شعر پيش مي

هايي از تأويلِ پورنامداريان و فلكي و گلشيري،  اما هوشنگ ماهرويان، پس از نقلِ بخش
در اشعارِ  )مازندراني( هاي بومي فرهنگ واژهبراساس كتابِ » ري را«برداشت ديگري نيز از 

مهجوريان در ايـن  . اكبر مهجوريان نمازي پيشنهاد كرده است نوشتة علي فارسي نيما يوشيج
  : درنظر گرفته است» ري را«كتاب، سه معنا براي 

  ... دار هش باش، هوش به باش، داريب! هان: يعني »را ير«
 نـام  نيهم به يا  يباز در »را ير« رايز باشد؛ كاردان و زهوشيت ديبا كه است يزن نامِ زين و
  ... باش اريهوش و بپا يعني
  )129 -  128: 1378 ان،يماهرو( .او هيشب و گنجشك از تر كوچك است يا پرنده نام »را ير« زين و

رسد اين معاني تا انـدازة زيـادي زيـر اثـر شـعر نيمـا و برداشـت خـود          نظر مي البته به
گفته  تأويل خود را بر نخستين معناي پيشماهرويان كه . مهجوريان از آن ساخته شده باشند

  :نويسد بنا كرده است، در توضيحي كوتاه و نابسنده مي
طـور كـه    همـان . يـابيم  قول كردم، چـاره را مـي   در اينجا با فرهنگ مهجوريان كه از آن نقل

و غيـره  » بـدان «، »هـش دار «، »بيدار بـاش «را همان » ري را«توانيم  گويد، مي مهجوريان مي
شود و تازه به كليد تأويـِل شـعر هـم نزديـك      وقت مشكالتمان هم حل مي يم؛ آنمعني كن

همخواني دارد، » هوش باش به«، با »اما صداي آدمي اين نيست«گويد  كه مي وقتي: شويم مي
 .دهـد  معنايي معـين بـه ذهـن مـي    » هوش باش به«، با »تواند خواندن نمي«گويد  يا وقتي مي

  )129همان، ص (

رسد؛ افزون بر آن، نيما  نظر نمي و تكرار آن در ساختار شعر، طبيعي به» ارهش د«اما اين 
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كند و  معموالً در شعرهاي پارسي خود، از واژگان مهجورِ طبري در جايگاه فعل استفاده نمي
جـاي واژگـان    رسد كه اينجا هم چنين تركيبِ نـامفهومي را در ايـن معنـا بـه     نظر مي بعيد به
، »ري را«همچنين برداشت چنين معنايي از . برگزيده باشد) »دار  هش «مانند ( تر پارسي ساده

هـاي شـعر و     برخالف اظهارنظر كليِ ماهرويان، نه تنهـا كمـك چنـداني بـه گشـودن گـره      
  .اي افزوده است  هاي شعر هم تااندازه  ها نكرده بلكه بر ابهام كردن مرجع فعل روشن

، پس از تأييد حدسِ پورنامـداريان و  بخوانيمنيما را باز هم منوچهر آتشي نيز در كتاب 
و نكتة ظريف ديگري در خوانش » كاج«جاي  به» كاچ«ترِ   تحسين تأويلِ وي، به واژة درست

هـا   در اينجا، با بخشي از نوشتة كوتاه و دقيق آتشي، به بررسي تأويل. شعر توجه كرده است
  :شود پايان داده مي» ري را«هاي پيرامون   و برداشت

متنـوع و گـاه    رهايمبهم جلوه كرده، تفس يآن، گاه يساختار شعر، و صورت نوشتار نچو
 ماينهضت ن نِييكه در تب ييها كتاب نياز بهتر يكيكه  ميجا بگو نيدر هم. اند مغشوش بوده

اثـر   اسـت  يابـر  ام خانـه است،  يدانشگاه يدر سطوح باال سيتدر ةستينوشته شده، و شا
از آن دارد كه هم بر شعر كهن احاطه دارد و هـم   تياست كه حكا انيپورنامدار يتق يآقا

دو مـورد، بـه گمـان مـن،     ] شعر، نيا لياما در تأو[...]. [ ماين ژهيو شعر معاصر، به تيبر كل
» كـاج «تكـرار   بـه  شـان يكـه ا » كاچ« يكي: منتقد ارجمند وجود دارد نياشتباه در برداشت ا

 يهم به گمانم نادرسـت و مبتنـ  » ش«بعد  ةبا كسر» ... ابشِت اهيبرقِ س« گري؛ د[...]اند  آورده
بـدون كسـره، بـا توجـه بـه      » تـابش  اهيبرق س«است؛ برعكس،  شانيا يِدستوردان ةقيبر سل

 گرفته، قرار ها،  درخت ي  مجموعه=  ساز، كه پشت آن كاچ سد دست=  »بنداب«قرارگرفتن 
 .كند ينم جاديا هم يدستور ةخدش چيه و د،يآ يم جورتر شعر ساختارِ منطق با لحاظ هر از
  )67 -  66: 1382 ،يآتش(

معنـاي گُـل در يـك اثـر ادبـيِ      : تأويلِ هر اثر بايد متناسب با ژانرِ آن صـورت گيـرد  . 9
  .شناسي يكسان نيست رمانتيك با مفهوم آن در يك كتاب گياه

هـا و   فهـم   مفسر بايد هنگام خوانشِ اثـر، آمـادة دخـل و تصـرف دائمـي در پـيش      . 10
دار و خودخواهانه از  ها، تأويل را جهت فهم داشتن پيش اصرار بر نگه. هاي خود باشد دانسته

تر هم   كه پيش  اما چنان. بار از اين ويژگي هستند  هاي ايدئولوژيك گران تأويل. آورد  آب درمي
 .ها ممكن نيست فهم توضيح داده شد، كنارنهادن مطلق پيش

ه سطحي از فرهيختگي و آشنايي با روح اثر رسيده باشد كه بتوانـد  خوانشگر بايد ب. 11
بندي شواهد و قرائنِ اصلي و فرعي تصميم درست بگيرد و آنها را به يك اندازه در  در طبقه

  .كار تأويل دخالت ندهد
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 گيري نتيجه

تواند خوانشگر را از لغـزش در   دقت و سرسختي در رعايت اين معيارها هنگام تأويل، مي
ها بازدارد؛ اما چنين معيارهايي را نبايد كليـدهاي طاليـيِ    ها و كژخواني راهه  بسياري از بي

تـر اشـاره    كه پـيش  ــ چنان بخشي از فرايند فهم. ورود به عالم معناي معتبرِ متن تلقي كرد
. دهـد  هاي مكانيكي تن نمـي   ــ همواره به آرايش ذهني مفسر وابسته است و به فرمان شد

سپردنِ محض  كوشد تا جاي ممكن از گوش گرِ خوب، با آگاهي از اين موضوع ميخوانش
هـاي    دربرابر منطقِ مـتن بپرهيـزد و از نخسـتين گـام    » خويش«معيارِ  هاي بي به خودخواني

مـنِ  «سـود آن   را بـه » هـاي درون  مـن «هاي استوار، صداي  تأويل تا مرحلة رسيدن به قرينه
  .خفه نكند» قاهر
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