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 كدام روايت؟

 مثنوي در روايت بوطيقاي :دريا هاي اشارت ازتحليل و نقد كتاب 

  *مصطفي گرجي

  چكيده
شناسـي   مولويپژوهي و  مثنوي ةحوزاخير در هاي  هاي جدي سال يكي از پژوهش

اثـر حميدرضـا تـوكلي اسـت كـه       مثنـوي  در روايت بوطيقاي: دريا هاي اشارت از
اقبال گوناگون  اين كتاب به داليل. انتشارات نيلوفر آن را چاپ و منتشر كرده است

كتـاب  « ةرتبـ و با توجه به كسب  است داشته پي دردانشگاهي را  ةجامعخواص و 
در ايـن  . بيش از پيش شهرت يافته اسـت » كتاب فصل«و » آل احمد ةجايز«، »سال

كند در دو ساحت نقد  مي اثر، سعيهاي  مقاله نويسنده ضمن بيان محاسن و ارزش
و نقد  ،، تحليل بررسيكتاب را ) محتوايي(و نقد بينشي ) مباحث ساختاري(روشي 

منـدي دقيـق و منطقـي،     سـامان در ساحت نقد روشي به نكاتي همچون عدم . كند
 نويســيهــا، حشــو و دراز فــرضتحقيــق از پــيش فقــدان تمييــز و تمــايز روش 

)redundancy-verbose(،  بندي مطالب پايـان فصـول،    جمعمندي در  فقدان روش
و   آماري پژوهش، عدم دقت در تفكيـك موضـوعي،   ةجامعشدن از حوزه و  خارج

در سـاحت  . شود مي پرداختهها  نوشت پيدستي در ذكر اطالعات منابع در  عدم يك
نقد بينشي نيز ضمن بررسي عنوان كتاب و داليل عدم سنخيت عنوان بـا مـتن بـه    

هاي  عدم تعريف روشن از مفاهيم و واژه  مباحثي همچون تناقض در اجزاي كتاب،
ها  ي تحقيقات پيشين، عدم تناسب عنوانفروش كمزده و  شتابهاي  ي، قضاوتكليد

هـاي   تفسيرها و برداشـت   ،يو مطالب، تكرار نكات و استفاده از شواهد غيرضرور
  .شود مي پرداخته مثنوينادرست از 
  . پژوهي، بوطيقاي روايت، نقد ادبي مثنوي :ها كليدواژه

                                                                                                 

  Gorjim111@yahoo.com دانشيار دانشگاه پيام نور  *
  20/6/1392: ، تاريخ پذيرش10/3/1392: تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1
بررسـي و تحليـل مجموعـه      ادبـي هـاي   پـژوهش  ةحـوز كاربردي در هاي  يكي از پژوهش

پژوهـي،   حـافظ تحليلـي   ةكارنامـ . شـود  مـي  خاص انجـام  ةزمينتحقيقاتي است كه در يك 
خـاص در   ةزمينـ برتر در يك هاي  سو و نقد پژوهش يكپژوهي از  سعديشناسي و  مولوي

هاي اخير چنـد كتـاب برجسـته و البتـه      سالدر . گيرد مي قرارها  اين دسته از پژوهش ةزمر
مولوي انجام شد كه  ةزمينتر ساختاري در  پژوهي با رويكرد بيش مولوي ةحوزدر ثيرگذار أت

هـايي   عنوانانگيزش نيز منجر به احراز ؛ اين هركدام به داليلي، اقبال مخاطبان را برانگيخت
ضروري است كه غالـب ايـن   يادكرد اين نكته نيز . بهترين اثر شده است  همچون برترين و

 مثنوي معنايي ساختاركتاب نخست با عنوان . دكتري استهاي  برگرفته از رساله  ها، پژوهش
 The structureعنوان به زبان انگليسي و با  ،2006اثر سيدسلمان صفوي است كه در  معنوي

of Rumi s Mathnavi  فارسـي  السـادات علـوي آن را بـه     مهـوش  ؛چـاپ رسـيد   بهدر لندن
را ) جهاني كتاب سال ةجايز ةبرند(اين كتاب عنوان بهترين كتاب خارج از كشور . برگرداند

تحليل شده و بر آن  معنوي مثنويشناسي  گفتماندر اين كتاب براساس و مبناي . كسب كرد
از قـرائن   .)11: 1388صـفوي،  (، دوازده گفتمـان بلنـد دارد   مثنـوي است كه دفتر نخسـت  

) SOAS(دكتري ايشان است كه در دانشگاه لندن  ةنام پايانكتاب برگرفته از پيداست كه اين 
  .انجام شده است
كه  است اثر حميدرضا توكلي مثنوي در روايت بوطيقاي دريا، هاي اشارت از ، كتاب دوم

بيسـت و نهمـين    ةجـايز  ةبرگزيداين كتاب . انتشارات مرواريد منتشر شد ازسوي 1389در 
بـه  و  كتاب فصل استة دورپانزدهمين و آل احمد،  ةجايز ةدوركتاب سال، چهارمين  ةدور

ايـن كتـاب نيـز برگرفتـه از     . تري برخوردار شده است نسبت آثار مشابه ديگر، از اقبال بيش
 شناسـي  روايـت  ،كتـاب سـوم  . است كه در دانشگاه تهران دفـاع شـده اسـت   لف ؤم ةرسال

انتشارات هرمس چـاپ و   سوي از 1391اثر سميرا بامشكي است كه در  مثنوي هاي داستان
هاي  ايران در رشتههاي  دكتري دانشگاه ةنام پايانبهترين  ةرتبحائز  ، كهاين كتاب. منتشر شد

در دانشـگاه   واسـت  لـف  ؤم ةرسـال از برگرفتـه   ،و عرفان شد ،زبان و ادبيات فارسي، اديان
موضوع مشترك، (اين سه اثر از سه جنبه  ات فوقوصيفبا ت. فردوسي مشهد دفاع شده است

تحقيقـي   منزلة هتواند ب مي نظر  اين  ازبا هم اشتراك داشته و ) و احراز رتبه ،استخراج از رساله
  . گران باشد پژوهشمل أتمستقل محل 

به نقـاط   مثنوي در روايت بوطيقايكند ضمن بررسي  مي در اين جستار، نويسنده سعي
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تـر بـه    علمـي كه در مواردي و در تبيين نقد  ضمن اين. توجه كندمان أتوضعف و قوت آن، 
پردازد و  مي ،مشتركي دارند ةلئمسكه موضوع، هدف و ، دو كتاب توكلي و بامشكي ةمقايس

اي از نقدها  پارهاشاره به  ،در اين مقام يادكرد. گذارد ميتر آن را به خواننده وا  علميقضاوت 
پژوهش براي اين مقاله و هـم   ةپيشينمثابه  هم بهله ئمسطرح اين . كتاب حاضر است ةدربار

اين اثر چند  ةدرباركه  رغم اين علي :لذا بايد گفت .ضروري است )فرانقد(نقد نقدها  منزلة هب
مناظر نقد ادبي همچنـان ضـروري   / مقاله يا نشست بررسي وجود دارد، واكاوي آن از منظر

شناسـي معنـوي،    روايـت سـوي   به«ابوالفضل حري با عنوان  ةمقال  يكي از اين نقدها،. است
اسـت كـه در   » معنـوي  مثنـوي  در روايـت  بوطيقـاي : دريـا  هاي اشارت ازنگاهي به كتاب 

بعد از مقدمـه  لف ؤمدر اين مقاله، . چاپ شده است) 196 -  181: 1390( ادبي نقد نامة فصل
بررسـي و  (تببـين  ) نه فصل كتـاب (فصل   به  فصلصورت  بهرا » سازگان كتاب«ساختمان و 

دهـد كـه    مـي  پاياني موارد قوت و نقص آن را در هفت بند نشان ةكند و درنتيج مي )تحليل
مروري «اثر معصوم گودرزي با عنوان  ،نقد دوم 1.استآن مربوط به نقاط ضعف اثر  بندپنج 

تر توصـيفي و در   حري بيش ةمقالاست كه به نسبت ) 1390(» دريا هاي اشارت ازبر كتاب 
  . مقام بررسي توصيفي است

 شناسـي  روايـت هـايي از   بخـش ، صورت نقد اجمالي بدان پرداخته اسـت  بهكه  ،اثر بعدي
بعد از اثـر  تأليف اين كتاب كه ازنظر زمان . است) 1391 (بامشكي   سميرااثر  مثنوي هاي داستان

زيادي بـا هـم   هاي  مشابهتانگيزة تأليف و  ،توكلي نوشته شده است؛ با توجه به عنوان، هدف
دو كتاب گوياي اختالف هاي  اند كه مطالب فهرست متفاوتدو اثر نتيجه اما در عمل و . دارند

بامشكي ضمن اشاره به قدمت آثاري همچون . ايت استرومسئلة از مؤلف جدي در فهم دو 
 اشـاره ) دريـا  هـاي  اشارت ازاولية صورت (توكلي رسالة به  ،تقي پورنامداريان آفتاب ساية در
اثـر   ،ثانيـاً ؛ اسـت  آفتاب ةساي دراين رساله بسط همان مطالب  ،زعم بامشكي اوالً به. كند مي

 مثنـوي اگرچه هر دو به بحث روايت در ؛ ايشان متفاوت استهاي  توكلي با طرح و پرسش
شناسي استفاده نشـده   روايتجديد هاي  توكلي از نظريهرسالة كه در  ضمن اين. توجه دارند

هـاي   مورد تحليل كتاب تـوكلي تنهـا برخـي از داسـتان    هاي  ازنظر تعداد داستان ،ثالثاً؛ است
فراوانـي از  هاي  مثال كه در كتاب بامشكي در هر موضوع است؛ حال آن بررسي شده مثنوي
كتـاب  مشخصـة  تـرين   مهـم ) 7: 1391  بامشـكي، (محل بررسي و نقد بـوده اسـت    مثنوي
داسـتان   151(تحليـل شـده اسـت     مثنويتمام  اين است كه اوالً ،به ادعاي ايشان ي،بامشك

در كتـاب   ،ثانياً ؛)است داستان 348ها  اي كه بدون احتساب مثل درونهداستان  197اصلي و 
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بـر   عـالوه شناسي مورد نظر بوده اسـت و   حوزة روايتتر موضوعات مربوط به  بيش توكلي
   .تحليل شده است مثنويهاي  نيز در داستان 2طرحمسئلة بررسي موارد مربوط به روايت، 

يكي از امتيازات اثر بامشكي به نسبت اثر ديگر  :دهد مياجمالي اين دو اثر نشان  ةمقايس
شواهد از آثـار   ةارائبوده است و از  مثنويمثال فقط و فقط از   دشواه ةارائدر اين است كه 

 شناسـي  روايـت  دربـارة  پژوهشيعنوان و هدف كتاب،  ؛ زيراديگر مولوي پرهيز شده است
در كتاب توكلي برخالف عنوان آن كـه  له ئمساين . شمس ديواناست نه  مثنوي هاي داستان

   3.است رعايت نشده است مثنوي در روايت بوطيقاي
  

  مثنويهاي  شناسي روايت از روايت دو. 2
 هـاي  داسـتان  شناسي روايتمنظور تبيين بهتر كتاب مورد بررسي، آن را با  بهدر اين مجال و 

 :تـذكر ايـن نكتـه ضـروري اسـت     . كنـيم  مياثر سميرا بامشكي از چند منظر مقايسه  مثنوي
دكتـري   ةنامـ  پايـان در اين است كـه هـر دو   ) توكلي و بامشكي(ويژگي مشترك اين دو اثر 

هـاي   پرسـش . اند شدههاي اخير در دانشگاه تهران و فردوسي مشهد دفاع  بودند كه در سال
آمـاري   ةجامعـ  ،مـتن  ،عنوان مشترك ،هدف ،كه با توجه به تقريب زماني و مكاني مقدر اين

سـو   يكبررسي و تحليل روايت از (نگرش و پردازش يك موضوع اختالف در و سان،  يك
حاصل چيست؟ كدام اثر به عنوان خود شباهت ) مثنويهاي  وكاربست اين بحث در داستان

در هـر دو اثـر    مثنـوي روايـت در  هاي  مؤلفهتري دارد؟ اگر قرار باشد بحث كاربست  بيش
مقايسة تري خواهد يافت؟  كدام روش، امكان توفيق بيش ،مبناي بررسي آثار ديگر قرار گيرد

گفتار و پنج بخش و  دهد كه كتاب بامشكي شامل يك پيش مي دو كتاب نشانهاي  سرفصل
 9و  درآمـد كه كتاب توكلي شامل يك   حالي  در؛ است) سطري 28قطع رقعي (صفحه  600

اب بامشكي به كتگوناگون هاي  بخش. است) سطري 29قطع وزيري (صفحه  706فصل و 
  :قرار ذيل است

  ؛تكليا: اول بخشـ 
 تـرين  طـوالني  و صـفحه  250حـدود  (كه شامل پنج فصـل   روايت، عمل: دوم بخشـ 
  :است )بخش

  است؛ ميان روايت و داستان، ارتباط زمانيهاي  ارتباط: فصل اول
  است؛ سطوح روايي و روابط فرعي: دوم  فصل

  است؛ مثنويتداعي در : فصل سوم



 41   مصطفي گرجي

  

  است؛ راوي: چهارم  فصل
  .است شنو روايت: فصل پنجم

  .داردچندين زيربخش فوق هركدام از فصول 
  ؛سازي كانون: سوم بخشـ 
نگري،  آيندهنگري،  گذشتهنظمي،  بيتعريف زمان، انواع آن، انواع ( زمان: چهارم بخشـ 

  ؛بندي بر اساس ديدگاه ژنت است طبقهكه مبناي ... و  مدت و سرعت، بسامد
  :كه خود شامل دو فصل است مثنويپيرنگ در : پنجم بخشـ 

  ؛عطار الطير منطقو  مثنوي مشتركهاي  تطبيق روايي داستان: فصل اول
  .است گيري نتيجه و مثنويدر  پيرنگ: فصل دوم

  : ر ذيل استكتاب توكلي به قرا گوناگون هاي فصلاما 
  ؛انداز چشمو  مثنوي: اول فصلـ 
  ؛مثنوي درها  وضع غريب قصه: دوم فصلـ 
  ؛مثنويديد در  ةزاوي: سوم فصلـ 
  ؛مثنوي هاي قصه روايت چند آوا و: چهارم فصلـ 
  ؛)ترين فصل طوالني(تداعي و گريز در روايت موالنا : پنجم فصلـ 
  ؛مثنويزبان و روايت در : ششم فصلـ 
  ؛و اسلوب قصه در قصه مثنوي: هفتم صلفـ 
  ؛تو بوطيقاي رواي ،زمانموسيقي، : هشتم فصلـ 
  .آغاز و انجام روايت: فصل نهمـ 

با توجـه   دهد كه كتاب توكلي مي بندي كتاب نشان فصلاجمالي دو كتاب ازنظر  ةمقايس
كتـاب   ،به عبـارت ديگـر   .تبه نسبت كتاب بامشكي فاقد تبويب منطقي اس به عنوان كتاب

كه در نقـد   همچنان؛ شود مي از يك موضوع وارد موضوع ديگر مثنويخود  ةشيوتوكلي به 
دو كتـاب  هـاي   اجزاي دروني فصول و بخـش  ةمقايس .شود مي پرداختهله ئمسكتاب به اين 

نمونه به دو بخش مشترك  براي. مندتر كتاب بامشكي دارد تر و روش منطقينشان از ساختار 
 »مثنـوي در  تداعي«شود كه موضوع هر دو بررسي  مي از دو كتاب اشاره) مثنويتداعي در (

فصل سوم بخـش دوم   موضوع و) 370 -  225(اين موضوع فصل پنجم كتاب توكلي  ؛است
در كتـاب   مثنـوي هـاي   دقايق و عوامل تداعي در داستان .است )165 -  101(كتاب بامشكي 
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كدام از انواع نيز به چند قسم و هر قسـم   هرشود و  مي بندي طبقهبامشكي به سه نوع اصلي 
 :شود مي يمنيز به چند زيرمجموعه تقس

  
  تداعي حاصل تشابه 1,2

  ؛)هاي حيواني شخصيتو  هاي انساني شخصيت( شخصيت حاصل تداعي. 1
  ؛)هاي غيرفيزيكي كنشو  هاي فيزيكي كنش( شخصيت كنش حاصل تداعي. 2
  ؛شخصيت گفتار تشابه تداعي. 3
  ؛)به صفت ولؤمربطي توضيحي ة جملو  صفت بياني عادي( شخصيت صفت تشابه تداعي. 4
: تصـوير  ،مكـان در داسـتان  : تصوير ،ابزاري در داستان: تصوير( تصوير تشابه تداعي .5
  ؛)تصاوير مركب ، ورنگ
  ؛اصلي رويداد يا داستان ةخالصتداعي تشابه . 6
هـاي   تـداعي داسـتان   ،مايه داستان توسط درون» يك«تداعي ( مايه درون تشابه تداعي. 7

اي با وحدت  زنجيرههاي  داستان: شامل دو قسم استمايه كه خود  درونوسيلة  بهاي  زنجيره
  .)ساختار همالگوهاي  اساسو بروعي ضمواي با وحدت  زنجيرههاي  داستان؛ موضوعي

  
  تداعي حاصل تضاد 2,2

  تداعي تضاد كنش شخصيت .1
  تداعي تضاد صفت شخصيت. 2
 
  تداعي حاصل تجاور 3,2

در ) تداعي و گريز در روايت موالنا(در مقابل زيرمجموعه مباحث فصل پنجم كتاب توكلي 
شـناخت، تـداعي در بالغـت، تـداعي و      ةنظريـ تـداعي و  : قرار ذيـل اسـت   بهبخش و  22

و  مثنويها، تداعي و پيرنگ، جايگاه قصه در  غزلو  مثنويشناسي، تداعي و قصه در  روايت
سـرايي،   بديهـه هزل و تعليم سنايي، تمايز هزل موالنا، تـداعي و   پرواترين گريزها، بي، قرآن

 مثنـوي ، مثنويمجالس   گويي صوفيان، مجالس موالنا، مجلسگويان،  مجلستداعي و سنت 
سـخن شـمس، از روايـت سـيال تـا       ةسـاي هـايي از معـارف پـدر،     نشـان روايتي گفتاري، 

 در قـرآن و  مثنـوي و گريزهـا،  ها  تداعيمندي  قانون، مثنويمنثور هاي  گرايي، عنوان فراواقع
  .گريز سامانروايتي منسجم يا  مثنوي و انداز ساخت كلي، چشم
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كـه در   دهـد  نشان مـي موضوع بخش تداعي در دو كتاب هاي  نگاهي اجمالي به عنوان
اصل موضـوع و هـدف    ،شود نمي بندي روشني ديده طبقهكه  كتاب مورد بحث، ضمن اين

هـاي   مغفول واقع شـده و بحـث   مثنويمند انواع و اقسام تداعي در  سامانآن يعني معرفي 
، هـزل و تعلـيم سـنايي، تمـايز هـزل      قرآنو  مثنويهمچون جايگاه قصه در  يغيرضرور

 مثنـوي مجـالس    گويي صـوفيان، مجـالس موالنـا،    مجلس، مثنويمنثور هاي  موالنا، عنوان
رف ديگـر از آن جـايي كـه    از طـ . گيـرد  مـي اي كتاب را دربر صفحه 150بخش اعظمي از 

به روايت در ) تداعي و گريز در راويت موالنا(بسياري از مطالب فصل پنجم كتاب توكلي 
عنوان تداعي در روايـت  ) 264 -  259(اعم از نظم و نثر اشاره دارد گوناگون متون عرفاني 

هـا   بررسي تـداعي «نظير  يهاي بوده و درخور عنوان اين فصل نيست و عنوانجزئي موالنا 
  .درخور آن است» در روايت موالنا و ديگر متون

آن دسـته از آثـاري اسـت كـه بـه دليـل شـمول و        زمرة در  مثنوي در روايت بوطيقاي
 المعارف دايرةاندازة و نكات متنوع و متعدد آن در حد و  فراوانگستردگي موضوعي و حجم 

نگـاهي بـه مطالـب    . و كتاب مرجع است و البته امكان خوانش كل آن در يك مقطع دشوار
شود، بلكـه   نمي دهد برخالف عنوان اثر، فقط بحث روايت مطرح مي مندرج در كتاب نشان

بوطيقاي داستان و قصه، زبان قصـه، عوامـل سـكوت و    حوزة متعدد و متكثر در هاي  بحث
بـا  . هركدام قابليت اثر پژوهشي مستقل را داشـته و دارد  است كهتأمل محل ...  خاموشي و

همچنـان كـه برخـي از منتقـدان نظيـر      (اين توصيف يكي از مشكالت و معايـب ايـن اثـر    
آن است كه حاصل ده سال مطالعه،  يمطالب غيرضرور) اند كردهابوالفضل حري بدان اشاره 

 عنـوان كتـاب مطـرح   بـه  وجه اگر اين مطالب با ت؛ استمؤلف برداري، تحقيق و تتبع  فيش
توان چنـين گفـت كـه     مي كوب زريننوا با  لذا هم. كرد نمي خللي به اصل كار واردشد،  نمي

بلكه در اين است  ،اهميت كار يك محقق در اين نيست كه بداند چه چيزي را بايد بنويسد«
 سـعي در ايـن مجـال   ). 17 -  9: 1371 كـوب،  زريـن (» كه بداند چه چيزي را نبايد بنويسـد 

سو و مباحث  يكشود با توجه به دو ساحت مباحث روشي و بررسي ابعاد شكلي اثر از  مي
اصالح و شايستة نكاتي كه (هاي  كاستيترين محاسن و  مهمسويي ديگر  از) محتوايي(بينشي 
  .نشان داده شودتوأمان اثر ) ستترميم ا
  

  )بررسي و تحليل ابعاد شكلي اثر(مباحث روشي . 3
شناسـي،   معرفـت بـر   احاطـه  بـا  مؤلـف اثر بايـد گفـت   ) امتيازات(ت و ارزش اهمي ةدربار
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داشتن اسـتادان راهنمـا و مشـاور     توجهسو و با  يكشناسي مولوي از  انسانو  ،شناسي هستي
پژوهـي از   مولـوي توانسته است پژوهشي ماندگار در تـاريخ   ،سويي ديگر ازخبره و كاردان 

يكي از محاسـن  . است كاملالبته اين بدان معنا نيست كه اثر حاضر . بگذارد به يادگارخود 
دقت وافري ذكر  اباهتمام دارد منابع تمام مدعيات و شواهد مثال را لف ؤمكه است اثر اين 

يكي ديگر از محاسن  4.رسد مي نظر بهمتن نيز بديهي  ةخوانندحتي در مواردي كه براي  ؛كند
منـابع پايـاني آن اعـم از     5مند در هر فصـل،  مفصل و ارزشهاي  نوشت پيكتاب، عالوه بر 

هـاي   بـر زبـان  لف ؤمتبحر و تسلط  ةنشانو انگليسي است كه  ،عربي، فرانسه  منابع فارسي،
. ديگـر اسـت  هاي  در زبان مثنويروايت در  ةلئمسهاي پيرامون  از پژوهش و آگاهيشده  ياد

 خـود   بـه ن است كه در مواردي رنگ شـاعرانه  بيان آ ةنحويكي ديگر از محاسن اثر زبان و 
اندازهاي تـازه در ايـن قلمـرو، رنـگ      چشمرسد تالش براي شناسايي  نمي نظر به«: گيرد مي

تر گفتـه شـد ايـن اثـر ماننـد تمـام        طور كه پيش همانبا اين توصيف  )69(» گيرد مي درنگ
در ايـن  . كـرد  مـي  توجهبه اين موارد لف ؤمخالي از نقص نيست و شايسته بود ها  پژوهش
  . شود مي اشارهنواقص و مشكالت روشي  ترين مهممقام به 

  
  نگارشي و ويرايشياشتباهات  1,3

 ايـن انديشـه آشـنا    ازشناختي او  غيببا نگاه موالنا به موسيقي و انتظام هستي و دريافت «ـ 
  .در عبارت يادشده پيام متن غامض و مبهم است .)16: 1391توكلي، ( »شويم مي

 »نظـم كشـيده اسـت    بهحكايت را  اين با تصرفاتي اين الطير منطقعطار هم در آغاز «ـ 
  )262: همان(

  .)327: همان(» انضباطي بي«به جاي » انظباطي بي«ـ 
  .)629: همان(» جز«به جاي » جر«ـ 
توان آن را تنها ابزاري تهـي بـراي    نمي اما  خود امر مقدس نيست، چند هرنماد ديني «ـ 

  .)464: همان(» اشاره به امر مقدس دانست
. نوشـته اسـت   ناي بانگاشتباه عنوان كتاب سودابه كريمي را  لف بهؤمدر منابع پاياني ـ 

 بانـگ  علي جمالزاده است و عنوان درست كتاب كريمي محمدكه اين اثر متعلق به   حالي  در
  .ناي بانگاست نه  آب

  :را جزو داستان دقوقي آورده استذيل  هفده، بيت ةصفحدر لف ؤمـ 
 انــدر تــو را راه نيســت بــدين پــرده  از ايــن راز جــان تــو آگــاه نيســت
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  .مولوي باشد مثنويتواند از  نمي كه بحر آن متقارب است و طبيعتاً حال آن
دهد كه متن از اين منظر  مي شمار است؛ نشان اندكابيات اگرچه  ةشماراشتباه در درج ـ 

جاي ابيات  بهاشاره كرد كه  98 ةصفحتوان به ابيات  مي نمونه براي. نيز نياز به بازنگري دارد
  .درج شده است 899تا  896ابيات  ،1899تا  1896
  
  ها نوشت پيدستي در ذكر اطالعات منابع در  فقدان يك 2,3

و در  شده در برخي منابع نوشتهليف أتيكي ديگر از اشكاالت روشي در اين است كه سال 
به . دست باشد است بايد يكليف أتاگر ضرورتي بر آوردن سال . شود مي حذف برخي منابع

ذكر نشده است و در ساير موارد » يگر«اثر » پايديا«ليف أت، سال 116 ةصفحعنوان نمونه در 
همچنـين در  ). آمـده اسـت   1376اين منبع ليف أتالبته در منابع پاياني سال ( ذكر شده است

چه در آخر همين فصـل آمـده    با آن 10نوشت  پي فصل پنجم،  229 ةصفحديگر و در  ةفقر
شناسي هابز اسـت و در   شناختدر متن سخن از  ،ديگر  عبارت  به. است ربط و نسبت ندارد

  .شود مي نوشت مربوط به آن از جان الك سخن گفته پي
  
  موارد خاص عدم ذكر منبع در 3,3

منبع دقيـق آن نيـز    يكند براي هر ادعاي مي اگرچه يكي از محاسن كتاب اين است كه سعي
البته مواردي از ايـن دسـت بسـيار انـدك     . در مواردي از آن غفلت شده استاما ذكر شود؛ 

  :رسد مي نظر بهاست و در كتاب با اين حجم طبيعي 
بسـياري از  اين بدان معنا نيست كه ني را استعاره از چيز ديگري فرض كنيم و مانند «ـ 

 )620: همان( »از معناي راستين آن يعني ساز بادي آشنا يكسر چشم بپوشيم مثنويشارحان 
  ؟ و در كدام شرح؟كدام شارح

در  ؛»نـد ا دادهنسبت ) مولوي(اختراع سازي را به او «: دهد مي يا در همين صفحه ادامهـ 
  كدام منبع چنين ادعايي شده است؟

  
  ها فرض پيشو تمايز روش تحقيق از عدم تميز  4,3

يكي از مشكالت جدي فصل اول زماني است كـه محقـق درصـدد اسـت روش پـژوهش      
» روش پـژوهش «در اين بخش و در شش بنـد بـر آن اسـت     او )50( .خويش را تبيين كند
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: نمونـه در بنـد دوم آمـده اسـت     بـراي . خود را روشن سازد كه البته خالي از اشكال نيست
 ؛»ديگـر  بـا يـك  هـا   اهميت تجزيه و تحليل عناصـر قصـه و بررسـي ارتبـاط و تعامـل آن     «
. اسـت  مثنـوي هـاي   داستان ةخصيصكه جزو » روش كار« ةزمراخير نه در  ةفقركه   حالي  در

ايشان بر آن . اند گرفتهدر نقد خويش بر اين بخش » حري«ه اين مورد غير از اشكالي است ك
  .اين بخش سامان منطقي نداردكه است 
  
  )redundancy-verbose( حشو و درازنويسي در متن 5,3

با توجـه بـه عنـوان كتـاب     له ئمسيكي ديگر از اشكاالت جدي اين متن درازگويي در بيان 
به ) verbosity( نوشتاريادكرد اين نكته ضروري است كه . است...) در مثنوي نه در  روايت(

با اين . وارد نشود آن معناي درشود كه اگر مباني آن حذف شود؛ خللي  مي نوشتاري اطالق
پوشي از آن با توجه به عنـوان   چشمهايي از متن را ناديده گرفت و  توان بخش مي مشخصه

از اين درازگويي و درازنويسي با توجه بـه عنـوان و   اي  نمونه. كند نمي كتاب مشكلي ايجاد
اي كه اگر حـذف   گونه به. در آغاز فصل سوم است 69تا  65هدف كتاب، مطالب صفحات 

اگرچـه مهـم    76تـا   70مطالب صـفحات   همچنين. شود نمي فهم متن وارد درخللي  ،شود
  يي از ادبيـات آلمـاني،  هـا  مثالنامه،  فيلمنامه،  نمايش(كننده است  خستهو  يغيرضرور ،است

از سويي ...   اكو و ژنت و باختين و ةنظريگفتن از  سخنسو و  يكاز ...  و ،روسي  فرانسوي،
» اساليب خطاب و مخاطب روايت«با عنوان  77 - 74همچنين تمام مطالب صفحات ). ديگر

ادبيـات افالطـوني،    ةدربـار همچنـين اسـت بحـث    . هيچ ربط و نسبتي با مطالب آن نـدارد 
يـا مطالـب ذيـل عنـوان     ...  و» مثنـوي روايـت در   ةزاويـ «ذيل عنـوان  ... رسطويي، باخ و ا
نسـبتي   پردازد كه ربط و مي به مطالبي عمالً 106صفحة در فصل سوم » مثنويو   گو و گفت«

هـاي   همچنـين اگرچـه يكـي از بخـش    ). االوليـا  تـذكرة وگو در  گفت ةلئمس(با عنوان ندارد 
، تحليـل داسـتان دقـوقي از منظــر    181تـا   134در فصـل چهـارم ابيـات     خوانـدني كتـاب  

هاي  روايت(آيد با توجه به موضوع و هدف فصل حاضر  مي نظر به، بودن آن است چندآوايي
بخـش زيـادي از ايـن صـفحات، تحليـل       ،ديگـر   عبارت   به. چندان ضرورتي ندارد) چندآوا

اثبات كند اين داستان  141 تا 134صفحات خواهد در  مي در اين بخشلف ؤم. داستان است
اي از داستان چندآواست و در ادامه به موضوعاتي همچون چيستي و تعريـف واقعـه،    نمونه

چيسـتي مكاشـفه در ايـن    و چيستي تمثيل خواب، چيستي مرگ، چيسـتي وقـت عرفـاني،    
ين از همچنـ . داستان پرداخته است كه ارتباط مستقيمي با هدف و عنوان ايـن فصـل نـدارد   
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خضر و رنگ   موسي و دقوقي، ةمقايساي همچون  حاشيهبه بعد، به موضوعاتي  154 ةصفح
هـاي   ، نور و خورشيد در آيـين )159(ها  سبز و سفيد، خضر و رنگ نوراني آن در نگارگري

، ديـدار بـا خضـر در    )160(درخشان بر سر بـودا   ةريداآن بر امپراتوري روم، ثير أتمهري و 
، نسبت كردار )167(، اخالق يا ايمان )165(ويل أت، بررسي معناي )162(متون ادب فارسي 

 -  199( مثنـوي ، داسـتان ابلـيس در   )169(كالمـي آن   ةماي درونآدمي با خواست كردگار و 
. رنـگ اسـت   بـي رنگ و بلكه  شناسي داستان كم روايتروايت و  ةلئمسپردازد كه  مي )205
عنصـر روايـت، سـاير     ةدربـار ، جز بحث بسيار كوتاه مثنوينمونه در بحث ابليس در  براي

و سـاير متـون اختصـاص دارد كـه در صـورت       مثنويمطالب به تحليل داستان شيطان در 
  .شود نمي حذف خللي به اصل بحث وارد

  
  بندي مطالب پايان فصول جمعمندي در  فقدان روش 6,3

گيـري و   نتيجـه بندي مطالب، بخشـي بـه    جمعضرورت داشت در پايان هر فصل و از باب 
شود كـه بـا    مي تر احساس اهميت اين امر وقتي بيش. يافت مي بندي فصول احتصاص جمع

كننـده   خسـته و  ،متعـدد، ديريـاب   ،مطالب متنوعو  ايم مواجهاي  صفحهفصول صد و بيست 
ايـن اصـل رعايـت شـده     ) 351 -  344(اگرچه در برخي از فصول نظير فصل پـنجم  . است

عـدم  (ايـن اصـل رعايـت نشـده اسـت      ) 205(و چهـارم  ) 113(در فصول سوم  ، اماستا
  .)گانه بندي در پايان فصول هشت جمعدستي در آوردن  يك

  
  آماري پژوهشجامعة اصلي و وزة حشدن از  خارج 7,3

روش پژوهش، اين است كه با توجه به عنوان كتـاب   ةحوزيكي ديگر از نقدهاي جدي در 
هـم از   آن .و بررسـي باشـد  مـل  أتمحل  مثنويخواننده انتظار دارد فقط و فقط   و هدف آن،

شود كـه   مي اي چنين استنباط صفحهكتاب هفتصد  در ايناما  ،شناسي روايتمنظر روايت و 
سو شواهد مثال از ديـوان شـمس    يكاز . هر دو انتظار خواننده در مواردي نقض شده است

 بوطيقايبه  مثنوي در روايت بوطيقاي ازتوانست عنوان كتاب  مي حدي گسترده است كه به
هـاي   اي كـه در برخـي از فقـرات و عنـوان     گونه به. تغيير يابد مولوي منظوم آثار در روايت

از سويي ديگر مباحث آن در مواردي  .)388 -  387(است  مثنويبحث، شواهد مثال بيش از 
بـه بوطيقـاي قصـه     ...  درروايت  بوطيقايتوانست از  مي به حدي گسترده و متنوع است كه

  .تغيير يابد...   در
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  دقت در تفكيك موضوعي مطالب فصول عدم 8,3
 يكي ديگر از مباحث روشي، فقدان دقت الزم در تفكيك مطالـب فصـول اسـت كـه البتـه     

مطالـب و   ةمقايسـ نمونـه   بـراي . نيز مطرح شود) محتوايي(نقد بينشي  ةرزمتوانست در  مي
و  مثنـوي ( فصـل هفـت  و ) تداعي و گريز در روايت موالنـا ( پنجتيترهاي فصل هاي  عنوان

در فصـل هفـتم   ) 517 -  481(دهد تمام مطالب فصل پنجم  مي نشان) اسلوب قصه در قصه
فصـل هفـتم، سـاير مباحـث      ةمقدمغير از  ،به عبارت ديگر. قابل ادغام است) 370 -  225(

مشابه همان مباحثي است كه در فصل پنجم و محوريت تداعي و گريز مطرح شـده بـود و   
تـرين   مهـم . ديگر موضـوع محـوري فصـل پـنجم اسـت      ةقصگريز مولوي از يك قصه به 

  :فصل هفتم به قرار ذيل استهاي  عنوان
  ؛ها قصهموالنا و درآميختن ـ 
  ؛تداعيقصه در قصه و ـ 
  ... .  قصه در قصه و اسلوب عمومي روايت وـ 

  .تكرار همان مطالب فصل پنجم است  هاي فوق عنوان نمونه بايد گفت براي
  

  )بررسي و تحليل محتوايي(مباحث بينشي . 4
 :تر در مقام بيان ارزش و اهميت اين كتاب بايد گفت پيش از ورود به موضوع يادشده پيش

هـايي نظيـر آثـار     پـژوهش  ةانـداز پژوهـي در حـد و    مولـوي ات تحقيق ةحوزاثر حاضر در 
و بـدون ترديـد از آثـار مانـدگار      اسـت ) كوزه در بحر  و ني سرّ(مولوي  ةدرباركوب  زرين

نكاتي كـه در ادامـه مطـرح خواهـد شـد از       ،بنابراين. شناسي است مثنويتحقيقات پيرامون 
. رسـد  مـي  نظر بهو فراخي بحث، طبيعي  دگيگستركاهد و به دليل  نمي ارزش و اهميت اثر

 شـمار آورد ايـن   بـه تواند حسن و در مواردي عيب آن  مي يكي از مشخصات اين كتاب كه
 گونـاگون  عرفا، محققان  فالسفه،هاي  كه خواننده با حجم انبوهي از اطالعات و نظريهاست 
تلقـي  لـف  ؤمعميق  وسيع ومل أتتوغل و  ةنشانتواند  ميشود كه البته از يك منظر  مي آشنا

دشـوار و  ) متون درسـي يـا كمـك درسـي    (دانشگاهي  ةخوانندسويي ديگر براي  ازشود و 
متفكرانـي همچـون آگوسـتين، آكوينـاس،     هـاي   تصوير و تصور ديـدگاه . است كننده هخست

كولريچ، شكلوفسكي، استيس، تيليش،   كركگور، باختين، داستايوفسكي، ويتگنشتاين، شلگل،
كاراليل، بارت، تودوروف، ژنت، گرماس، كريستوا، برمـون،    برايت ويت، يان رمزي، هلمر،



 49   مصطفي گرجي

  

سـو   يـك كتاب از  شاليرماخر در سراسرو ريكور، پرنس، وايت، متز، آست، هردر، گادامر، 
خواهد با اسلوب روايت در  مي اي كه خوانندهگواه اين ادعا تواند بود و از سويي ديگر براي 

لذا حذف و تعديل اين موارد با توجه . خواهد بود لفؤمفضل   اظهار ةنشان ،آشنا شود مثنوي
  .رسد مينظر  بهبه هدف و عنوان كتاب ضروري 

  
  عنوان اثر 1,4

ايـن عنـوان كـه    . اسـت ) مثنـوي  در روايت بوطيقاي(برانگيز عنوان آن مل أتيكي از نكات 
 مثنـوي و بوطيقا، روايت،  ةواژسه  ةدرباردر مقدمه لف ؤممركب از چهار واژه است و البته 

عنوان كتاب با . نيست سخن گفته و داليل انتخاب آن را توضيح داده است، خالي از اشكال
شايسـته بـود بـا عنايـت بـه مطالـب آن،        ،اهد شـد توجه به مواردي كه در آينده مطرح خو

گسـترده و   اي انـدازه چراكـه مطالـب، بـه    . بوطيقاي قصه و داستان باشد نه بوطيقاي روايت
 كـه تمـام مطالـب    چنـان . كنـد  مـي  شناسي تجـاوز  روايتمتنوع است كه از مباني روايت و 

 بوطيقـاي روايـت، ثانيـاً    نه صرفاً ،بوطيقاي قصه است فصل هشتم اوالً 589-   572صفحات 
 نظـر  بـه . اسـت  100 -  69ويـژه   بـه تر مطالب آن تكرار و برگردان مطالب فصل سـوم   بيش
چـه در مـتن كتـاب     ديـد و آن   زاويـه از اين  مثنوياز بررسي لف ؤمرسد قصد و هدف  مي

نه صرف روايت  ،بوده است مثنوياي آمده است؛ بوطيقاي قصه و داستان در  صفحههفتصد 
با جعل اين اصطالح، روايت را با داسـتان و قصـه يـك    لف ؤمكه  مگر آن. شناسي تروايو 

مشابه همين وضعيت و البته با قدمت . كه البته باز هم خالي از اشكال نيست كندچيز فرض 
اشكال ديگر عنوان، . است) 1388(اثر علي گراوند  شمس غزليات در قصه بوطيقايتر،  بيش

قصه و (در اين است كه خواننده با توجه به بخش پاياني عنوان انتظار دارد، بوطيقاي روايت 
 ديـوان شـمس اسـتناد    به كرات بهكه در متن  حال آن. ببيند مثنويرا فقط و فقط در ) داستان

. زند مي پهلو مثنويكه با شواهد ديگر از  رسد مي حدي بههايي  بخشاين استناد در . شود مي
، بايد گفت اگر ضرورت داشت به ديگر آثار مـاتن نيـز   لفؤمالبته در پاسخ به جواب مقدر 

در آثـار  ) قصـه (بوطيقاي روايـت  «توانست عنوان اثر را  مي در آن صورت ،ارجاع داده شود
عنوان كتاب با توجه بـه   با اين توصيف بايد گفت .»مثنوي«برگزيند نه فقط » منظوم مولوي

رغم ارزش و اهميت فراوان مطالب آن و  عنون آن سنخيت و سازگاري چنداني ندارد و علي
 ،به عبـارت ديگـر  . ارز عنوان آن نيست همگستردگي موضوعات آن و منابع متنوع و متعدد، 

 شناسـي تجـاوز   روايـت حدي گسترده است كه از بوطيقاي روايت و مباحـث   بهمطالب آن 
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و طـرح داسـتان،     پردازي، شخصيتتر نظير شخصيت و  كليكند و وارد مباحث كالن و  مي
  .شود ميديد  ةزاوي

  
  تناقض در اجزاي كتاب 2,4

 يكي ديگر از اشكاالت جدي كتاب حاضر در اين است كـه در يـك فقـره ادعـايي مطـرح     
 نمونه در تصـوير تلقـي بوطيقـايي    براي. شود مي شود كه فقرات بعدي همان ادعا نقض مي
» كه از افقي فراتـر در آن بنگـرد   آنكوشد تا با اثر درآميزد نه  مي )تلقي بوطيقايي(«: گويد مي

بررسي بوطيقايي آورده  ةشيوقبل در بيان  ةصفحتر در پاراگراف دوم  كه پيش حال آن ؛)14(
، لـف ؤممعلـوم نيسـت در نگـاه     .)13(نگر و فراگير اسـت   كلتلقي بوطيقايي نگرشي : بود

فـرا در   ةواژكه نويسنده از  مگر آن، نگر است كلبررسي بوطيقايي نگريستن از افقي فراتر و 
ديگر از اين مـوارد تنـاقض در    ةنمون. كرده باشد اختياردو معنا » فراگير«و » فراتر«دو تعبير 

آورده ) مولـوي (مـاتن   توكلي در يك فقره و در بيان حـال . گري موالناست بيان نوع روايت
از ). 226(اسـت  » ...راوي مجال فراوان براي بازنگري و بازنگاري در روايت داشته «: است

دسـت زده اسـت كـه بـه فـرض       مثنويآيد كه مولوي به ويرايش و پيرايش  مياين فقره بر
ديگـر در همـين    ةفقـر از سويي ديگـر در  . بودن اين ادعا نياز به دليل و مدرك دارد درست

هـيچ فاصـله و بـازبيني و تـدويني بـا        بـي روايتي اسـت كـه    مثنوي«ل بر آن است كه فص
با اين دو ادعـا معلـوم نيسـت مولـوي      .)330(» آفرينش راوي گره خورده استهاي  لحظه

ديگر از اين موارد، تناقض در ايـن   ةنمون. دست به بازبيني و ويرايش متن زده است يا خير
در . فهم و درك است يـا خيـر   قابلديگر  ياجزابدون توجه به  مثنوياست كه هر بخش از 
توان اين كتاب را گشـود و از هـر جـاي     مي حتي به تصادف«كند  مي يك فقره، توكلي ادعا
كه با توجـه بـه    ديگر اين. رسد مي نظر بهاين ادعا عجوالنه  اوالً .)332(» متن با آن همراه شد
ديگـر در   ةفقرازسويي ديگر خود محقق در  6.ودش مي اي پيچيده نسخهكدام مخاطب چنين 

كنـد كـه در تعـارض بـا همـين       مـي  زاده، ادعاي ديگـري  جمال ناي بانگبا  مثنوي ةمقايس
  .)334(» التفات به بافت روايت و رفتار روايي ناممكن است بي مثنويدريافت «: ستادعا

  
  )پژوهش ةپيشينعدم توجه به (فروشي تحقيقات پيشين  زده و كم هاي شتاب قضاوت 3,4

كار است كه در اين مجال به ايـن   ةپيشيننكردن به  توجه يكي از اشكاالت جدي اين كتاب 
و  مثنوي«اين موارد بحث  ةازجمل. شود مي زده پرداخته شتابهاي  آن با قضاوت ةرابطامر و 
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بـه عبـارت   . در فصـل دوم اسـت   »ها قصهوضع غريب « و )106(در فصل سوم » گو و گفت
 تر آشناست پـيش  اي كه با تحقيقات پيشين آشنا نيست يا كم خوانندهاين تصور براي  ،ديگر
لف ؤملذا شايسته بود . تر، اين مسائل در تحقيقات گذشته مطرح نشده است آيد كه پيش مي
 ةپيشـين جـه بـه   ديگر از اين موارد عـدم تو  ةنمون. كرد مي اشارهها  ترين اين پژوهش مهمبه 

 او اسـت  درد را كـه  هـر تر در  است كه پيش) 171(كركگور و مولوي  ةمقايس دربارةبحث 
توجه به   عدمديگر از  ةنمون. مطرح شد) 1387(گرجي  ةمقالو ) 1388 گرجي،( بو بردست
اكثـر  . اسـت » شـاعرانگي سـاخت داسـتان   «ذيل بحث  407 -  400 فحاتصكار در  ةپيشين

تر در تحقيقـات گذشـته    پيش ،شود مي پردازي تحليل داستانهايي كه ازنظر روايت و  داستان
بـا  ) 1386( ادبـي  هـاي  پژوهش ةنام ويژه  اي از اين موارد، نمونه. بررسي و تحليل شده است

ـ  دوازدهپردازي مولوي است كه نگاهي به مقاالت  داستانمحوريت   ايـن شـماره نشـان    ةگان
در اين كتاب نيز بررسي و تحليل شـده    شده از منظر روايت، تحليلهاي  دهد اكثر داستان مي

ديگر از ايـن مـوارد بحـث خاموشـي و      ةنمون .)12، و 10، 9، 8، 6، 5، 3، 1 تمقاال(است 
است  451تا  425صفحة فصل ششم  در دالئل سكوت و كژفهمي مخاطب در نگاه مولوي

ـ    هـا،  پـژوهش اي از اين  نمونه. اند هكردتر بدان توجه  دقيقصورت  بهتر و البته  كه پيش  ةمقال
، اسـت  )32 -  36: 1367( از عبدالكريم سروش» دواعي و موانع شعرگفتن مولوي و حافظ«
با كه گويم در جهان يك گـوش نيسـت   « ،اكبر كسمايي علياز » خموشي از ديدگاه مولوي«
در ملي أتـ (موالنـا  آبـاد   سخن«، )1376(از رضا روحاني » )اسرار خروش و خموشي موالنا(

تحليـل و بررسـي   « ،از رضـا روحـاني  » مثنويگفتن و خاموشي موالنا در  سخنهاي  انگيزه
براي  را ’خموشي‘چرا مولوي برنام «، از مريم ابوالقاسمي» خاموشي از ديدگاه موالنا ةفلسف
 و ،از مهدي ملك ثابـت » معنوي مثنويخاموشي در « فخراالسالم، بتول از »گزيند برميخود 
 ايـن  احتـرام  به بود شايسته مؤلفكه  استاز مصطفي ملكيان » از خاموشي تر روشن« ةمقال
 در كـه  اسـت  نكاتي مجموعه موارد اين از ديگر نمونة. كرد مي توجه ها آن به جهدها و جد

بنـد  : 6، بخـش  ني سرّ( كوب زرين آثار مجموعهدر  تر پيش نكات اين ؛است آمده دوم فصل
آمده است و الزم بود  صفوي سيدسلمان مثنويتحليل ساختار  از هايي بخشو ) 184- 151

نمونـه تـوكلي در    بـراي . كرد مي توجه پيشينه اين به »ها قصهوضع غريب «بحث  در مؤلف
 را ها آن نيز پورنامداريان كه هايي داستان ويژه بهو روايت  ديد زاويةمنظر  از ها تحليل داستان

تحليـل داسـتان طـوطي و    ( كنـد  اشـاره  حداقل كار پيشينةبه  توانست مي است كرده تحليل
) 287( سوررئاليسم هاي مؤلفهيا در بحث ) 90 صفحةآن در  ديدهاي زاويةبازرگان و تغيير 
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 اشاره ها نوشت پيدر ... و » تصويرگري در غزليات شمس«، »بالغت تصوير«منابع عام نظير 
با محوريت سوررئاليسم در نگاه موالنا نوشته  دقيقاً ديگران تر پيش كه هايي مقالهاما  شود؛ مي

 سوررئاليسـم،  مولوي،« مقالة  ها، پژوهش از نوع اين نمونة. شود توجه نمي شده است اساساً
 منابع اين به مؤلفاست كه شايسته بود ) 221 -  40: 1344(  براهني رضا اثر »فرويد و رمبو
 مسئلةبه  بار نخستينكه توكلي براي  شود براي خواننده اين تصور پيدا مي زيرا كرد؛ مي توجه

 و 319تـا   316 صفحاتمشابه همين وضعيت در . توجه كرده است مثنويدر  سوررئاليسم
 318 صـفحة از پـاراگراف  . درياست و ماهي تمثيل و دريا تصوير موضوع ذيل 634تا  629
توجـه   غيب آن رابطةبه تمثيل دريا با تمام ابعاد آن و  كسي مؤلفكه قبل از  آيد برمي چنين

 كـه  آن حـال . پـردازد  نكرده است و گويا ايشان نخستين كسي است كه به اين موضـوع مـي  
 هـا  پـژوهش  از نوع اين نمونة. كرد مي توجه مشابه هاي پژوهش ترين مهم بهشايسته بود كه 

 مثنـوي و دريـا در   مـوج « مقالة، )1367( سروشعبدالكريم  اثر »موالنا شعر در تمثيل« مقالة
 محمـود  اثـر  »مثنـوي تصـوير دريـا در    تحليـل « مقالة و، )1377(اثر نصراهللا زيرك » معنوي
 فصـل  در» تصرفات خالق در زبـان «از اين موارد بحث  ديگر نمونة. است) 1380( فتوحي
دو  بـر  عـالوه ( زمينه اين مشابه تحقيقات به توانست مي مؤلفاست كه ) 391 -  386( ششم
بعضـي لغـات و تعبيـرات    «دسته از تحقيقات مقالـه   اين نمونة. اشاره كند) شده معرفي مقالة

 1377 دردانشگاه تهـران،   ادبيات دانشكدةاثر توفيق سبحاني است كه در  »مثنوينويافته در 
 كسـمايي  اكبـر  علـي اثر » مولوي مثنويدر  لغوي هاي تركيب« مقالةيا . رسيده است چاپ به
لفـظ در   هاي دگرگوني« و) 1376( ستوده غالمرضا اثر »نامه لغتدر  مثنوي« مقالةو ) 1365(

 در »فارسـي  روايت« بحث در توكلي. است) 1356 (اثر محمدجواد شريعت » مولوي مثنوي
 مسـلمانان « بيـت  كـه  اسـت  كـرده  ادعـا  مولـوي  گفتار از فقره يك به توجه با ششم فصل

 روشني نشانة» به تنهايي شكرخوردن جمعي در شرط نبود كه/ گويم پارسي زبان مسلمانان
 دربـارة اگرچـه  ). 391( اند بوده زبان پارسياست بر اين امر كه پيرامونيان و مجلسيان موالنا 

 شـعر  فارسـي  زبـان  بـه  مولـوي  كـه  كـرد  اقامه توان مي ديگري داليل و قرائن موضوع اين
به استناد اشـعار او حكـم كـرد كـه      توان نمي بودند، زبان فارسيو مخاطبان او نيز  سرود مي

 كـرده  رفتـار  ديگر اي گونهدر فقراتي ديگر به  كه چنان. اند  بوده زبان پارسي مخاطبان مولوي، 
دشمن نيم ار چنـد  / جويم مي خود دولت شما كوي در/ كويم زين مرا نگيريد بيگانه«: است
لذا بحـث پارسـي،   ). 1187رباعي ( »7گويم هندي چه اگر است ترك اصلم/ رويم دشمنكه 

مخاطبان مولـوي بـا توجـه بـه ابيـات مولـوي مشـكلي از تحليـل          بودن زبان تركي هندي و 
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ذيـل  ) بـه بعـد   18صفحات (همچنين در بخش درآمد . كند نمي حل مولوي شناختي روايت
 دارد چرا كـه حـق كامـل    تري بيش تأملنكاتي مطرح شده است كه نياز به  پژوهش، پيشينة

ادا نشده است و حتـي   درستي به مثنوي شناسي روايت حوزةدر  تحقيقات پيشنيةمروري بر 
 درنمونه در معرفي كتاب  براي. رسد مي مشام به پيشينه اين دادن جلوه كمو  فروشي كمبوي 
كـه بـا    اي خواننـده  كـه  حـال آن . پورنامداريان فقط سه سطر معرفي شده است آفتاب ساية

 بحـث  هـاي  سرچشمه از فراواني هاي آشنا باشد رگه آفتاب ساية درديدگاه پورنامداريان در 
بـا ايـن ديـدگاه     سـره  يك نتوان اگر مجال اين در. يافت خواهد شده ياد كتاب در را توكلي

 بامشـكي، (» است آفتاب ساية در مطالب بسط تقريباً« توكلي كتاب كه شد همگام و رأي هم
توانست زوايا و  مي در اين بخشلف ؤمتوان اين خرده را گرفت كه  مي كم از آن ،)7: 1391

البتـه  . تر تببين كند تـا حـق مطلـب ادا شـود     ابعاد كتاب پورنامداريان را براي خواننده بيش
جامعيت يافته اسـت و بايـد اذعـان كـرد كتـاب تـوكلي        مثنويروايت در  بوطيقايمطالب 
همچنين در معرفي مقـاالتي كـه   . در كتب پيشين نيامده است اي نيز دارد كه تازههاي  حرف

 نوشـت اشـاره   پيشش مقاله آن هم در  بهاند فقط  پرداختهشناسي  روايتروايت و  ةحوزبه 
كه مقاالت  ضمن اين. اشاره كندها  توانست به مطالب هركدام از مقاله مي كه شود؛ حال آن مي

كـه  ) 28(همچنين در فصل اول . ببين شودتوانست در اين بخش معرفي و ت مي ديگري هم
دل بـه   غالبـاً  مثنـوي كنـد كـه شـارحان     مـي  اختصاص دارد اشاره مثنويبه بررسي شروح 

متن و پيونـد ابيـات   هاي  اند و از مناسبات پاره بودهگشايي يا تفسير اجزاي متن مشغول  گره
توانسـت بـه    مي پيشيننكردن تحقيقات  فروشي كممنظور  بهدر اين بخش . اند ورزيدهغفلت 

كتـابي  . كنـد  اثر سيدسلمان صفوي اشاره مثنويمعنايي  ساختارهمچون هي تفسيرهاي مشاب
 مثنـوي توجـه كـرده و بـه شـرح      مثنـوي مـتن  هـاي   كه به نوعي به مناسبات گفتماني پاره

  .يازيده است  دست
  
  يغيرضرورهاي  تكرار مطالب و استفاده از شواهد مثال 4,4

تكرار يك نكته و مطلب است كه موجب شده حجم كتاب   يكي ديگر از نواقص و معايب،
و هم در فصل ) 96(در فصل سوم هم نمونه يك مطلب  براي. تر از حد الزم آن شود افزون
بحثي كـه بـا موضـوع خالقيـت موالنـا در       ،به عبارت ديگر. تكرار شده است) 242(پنجم 
بهتر بـود در همـان فصـل سـوم      ،صل پنجم آمده استآوردن به مخاطب روايت در ف روي

. چندان منطقي نيست) فصل پنجم(ها  باشد و ارتباط آن با بحث تداعي) خطابهاي  جلوه(
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تكرار مطالب  243 ةصفحو نيمي از  242 ةصفحبا اين توصيف تمام مطالب سه سطر آخر 
ديگر و ساير متون از ادبيات ملل  يهمچنين شواهد مثال غيرضرور. است 98 -  96صفحات 

جز چند سـطر آن، ربـط و    بهكه در مواردي مطالب ذيل يك عنوان گاهي  ادب فارسي و اين
 بـراي . نسبتي با عنوان آن بخش ندارد؛ از موارد ديگري است كه الزم اسـت اصـالح شـود   

است و مطالب » انداز شامل چشمدر  مثنويروايت  ةزاوي«عنوان بحث  101 ةصفحنمونه در 
  . آن چندان ربط به آن ندارد

  
  مثنويآواي  چندهاي  نگاهي به داستان 5,4

و هــا  برانگيــز كتــاب حاضــر؛ بررســي و تحليــل داســتان چــالشيكــي از نكــات مهــم و 
مسـئله  تـر منتقـدان بـه ايـن      چندآواسـت و پـيش  مؤلـف  هايي است كـه از ديـد    روايت
روايت چنـدآوا   منزلة بهمؤلف كه  يهاي يكي از داستان .)59 :1390خاني،  امن(اند  پرداخته

رسـد توجيـه و    مي نظر به .)128(است  »پادشاه و كنيزك«كند داستان  مي بررسي و تفسير
 ،تواند دال بر ايـن امـر باشـد    نمي راوي با شخصيت زرگردوگانة تفسيري كه از برخورد 

راوي بـا  دوگانـة  گونـه برخـورد    يـن اكه  ضمن اين .بودن اين داستان است روايت چندآوا
ـ . نـدارد اختصاص  مثنويشخصت داستاني در ادبيات كهن سابقه دارد و به   نمونـه راي ب

االسـرار اشـاره كـرد كـه      كشـف ميبدي با شخصيت موسي در دوگانة توان به برخورد  مي
نگاه موسـي  گسترة شود و گاهي از منظر و  مي نگاه خضر روايتدريچة گاهي داستان از 

شدن دو صدا و آوا در يك اثـر ادبـي دال    شنيدهصرف  ،به عبارت ديگر .)1384گرجي، (
در بسـياري از آثـار ادبـي دو صـدا و آوا بـه مـوازات هـم        . بودن آن نيسـت  آوايي چندبر 
كشت از  مي داستان آن پادشاه جهود كه نصرانيان را«از مؤلف همچنين . دنرس مي گوش به

كننـد و همـدلي مخاطـب بـا راوي را      مي گوي چندآوا ياد و گفت مثابه نيز به» بهر تعصب
بودن داستان  نشانة چندآوايياگر همدلي راوي  .)132(داند  مي بودن قصه نشانة چندآوايي

نـوعي بـه    بـه شـود و   مـي  مقابل روايت، برتر جلوه دادهسوية در پايان روايت،  ،هم باشد
ايـن اشـاره از   . گيرد مي اشيه قرارشود و صداي وزير در ح مي تزوير سياست وزير اشاره
. شـود  مـي  آيد و آواي مسـلط و نهـايي در آخـر قصـه هويـدا      ميفحواي كليت داستان بر

جنبـة  توجـه بـه    عـدم محققاني همچون آخوندزاده بـه دليـل    :گفته استمؤلف همچنين 
سوء (دادن اين دو قضيه  نسبتكه ربط و ) 133(اند  شدهچندآوايي روايت دچار كژفهمي 

خـالي از ايـراد و   ) مثنـوي آواي  چندهاي  توجه به داستان عدم سبب شت آخوندزاده بهبردا
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 عامـل كژفهمـي آخونـدزاده    ،به عبارت ديگر. اشكال نيست و حداقل اشكال منطقي دارد
كـه مخاطـب در فهـم     يـا ايـن  . باشد...)  و ،شناختي، اجتماعي روان(تواند داليل ديگر  مي
بـودن روايـت    چنـدآوايي شود بـه خصـلت    مي دچار ترديد و سردرگمي مثنويهاي  قصه

اگر خواننده به  ،به عبارت ديگر. نيز خالي از ايراد منطقي نيست ،)134(گردد  ميموالنا بر
كـه در   ايـن سـبب   بـه اي از غزليات عرفاني ما  عمدهاين گزاره باورمند باشد الجرم بخش 

كـه   داد؛ بايد الجرم چندآوا فرض شود؛ حال آنتوان روشن و قاطعانه نظر  نمي تفسيرشان
به اعتقـاد نويسـنده ايـن مقالـه در     . دليل اين ترديد و تردد را بايد در عوامل ديگر جست

منظرها به موازات همة آورد و  مي  بر  سرچندآوايي، چند منظر و آواي متفاوت هاي  روايت
كه توكلي  مثنويديگر اي ه ولي در داستان. رود مي پيش يهم بدون تفضيل يكي بر ديگر

و آن كنـد   مـي  درنهايت طنين صداي يك آوا غلبـه  برد؛  مي چندآوا نامهاي  داستان منزلة به
بـراي  به دقـايقي نظـر دارد كـه    ...  و  چون دقوقي، خضر، ابراهيم يكه مرد پير و كامل اين

همچنـان كـه تـوكلي در كتـاب     . قابل فهم نيسـت ...  و) اسحاق(ابدال، موسي، اسماعيل 
مجموعـة  «: اسـت كرده صراحت اشاره  به) يك صدا بر ديگريغلبة (مسئله حاضر همين 

» آن سـري «و » ديگـر «دهد كه دقوقي در مـوقعيتي   مي اين عناصر روايي به روشني نشان
از مـؤثرتر  تـر و   پرطنيننيايش دقوقي بسي   بي هيچ مجامله و تعارفي،« .)151(» قرار دارد

  .)152(» ابدال روايت شده استزاهدانة لحن سرد و 
  
  نادرستهاي  تفسيرها و برداشت 6,4

هايي از ابيات شده است كـه   برداشتدر برخي از موارد با توجه به فهم و دريافت خاص، 
دادن تباين و تمايز مطلق عالم مـاده و غيـب    نشاننمونه در  براي. تر دارد بيشتأمل نياز به 

اين تبـاين   ةدهند نشان »ز اتفاق منكري اشقيا/ افتاد جان انبيا گمان در«بر آن است كه بيت 
اي هسـت و   فاصـله هميشه و حتي براي پيامبران «كند كه  مي گونه تفسير است و آن را اين

 .)177(» سـازند  مي خاطر آشفتهرا عالم ماده و شهادت و وابستگان اين عالم گاه جان انبيا 
حتـي اذا اسـتيس   «يوسف سورة  110آية ديگر سوية نوعي  بهكه اين بيت  نخست ايننكتة 

) تباين عالم ماده و غيـب (اي  نكتهاز اين بيت چنين  ؛است» ... انهم قد كذبوا ظنواالرسل و 
خـاطربودن پيـامبران كـه     آشـفته شده نه به معناي  ياددر بيت » گمان« ثانياً. شود نمي استنباط
معناي گمان و پندار است و روشن است اطالق پريشـاني و   بهقرآني است و » ظن«ترجمة 
. خاطري براي پيامبران الهي در قاموس عرفاني مولـوي معنـايي دور از ذهـن اسـت     آشفته
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رد كمأيوس پيامبران را  مولوي در اين فقره بر آن است كثرت و تداوم انكار كفار،  ،بنابراين
با اين توضيح اين بيت ربطي به تباين و تمايز عالم غيب و ماده نـدارد  ... .   و ظن بردند كه

 مثنـوي قرآنـي و   اللغـة   فقـه گمان از نظر واژة از مؤلف فهم  ،و اگر هم چنين چيزي باشد
  . رسد نمي نظر بهموجه 

و نيـز روزگـار    قـرآن حاكم بر  نگرشگمان  بي«: در فصل ششم چنين ادعا شده است
سو مرجـع ايـن ادعـا بـا توجـه بـه آيـات         يكاز  .)429(» تر تنزيهي است بيشصدر اسالم 

تـوان   مي قرآنچه از  كدام قرينه است؟ از سويي ديگر آن) مكي و مدنيهاي  سوره( متفاوت
در نـي  يقرا، قرآن ةخواننداست و ) تشبيه يا تنزيه(فهم كرد هم در له و هم عليه هر دو ادعا 

دقيقي داشت و نگـرش   ياحصاتوان  نمي قرآنلذا با توجه به متن . دو سو خواهد يافت هر
الزم بود  ،دقيقي انجام داده است ياحصااگر محققي چنين . را تنزيهي دانست قرآنحاكم بر 

  .منبع آن نيز ذكر شود
  چند پرسش ديگر

روايـي،  (بهتر اسـت ايـن آغـازگري خـالق     «اشاره شده است كه  110صفحة در ) الف
 ؟»بهتر«چرا  اوالً ؛»شمار آوريم بهرا از ابداعات كارگاه ذوق نيشابور ) و داستاني ،نمايشي

در آن ؟ توان چنـين ادعـايي كـرد    مي با كدام قرينه استحساني كار در چيست؟ ثانياًجنبة 
 شود؟ مي ادبيات ايران قبل از اسالم چه صورت، نقش سنت شفاهي نقالي و احياناً

سو و موسي و خضر از سويي ديگر  يكداستان دقوقي و ابدال از مقايسة  درمؤلف ) ب
هـر دو   ةمايـ  درون«: تر دارد بيشتأمل با توجه به متون عرفاني ادعايي كرده است كه نياز به 

موسـي  « .)166(» قصه، ناتواني منظر اين جهاني از فهم منطق غيـب و قضـاي الهـي اسـت    
پيداست كه چيزي از اين معني غريـب  . اف بشريمانند دقوقي بشر است و مشوب به اوص

هايي كه از داسـتان موسـي و خضـر عرضـه      تأويلاگرچه اكثر تفسير و ). 167(» يابد نميدر
شايسـته بـود    ؛)آيـد  مـي نيـز بر  قـرآن همچنان كه از ظاهر (شده است گوياي اين ادعاست 

متـون عرفـاني بـراي    بـه مجموعـه   مؤلف كه  همچنان. گرفت مي ، استثنائات را درنظرمؤلف
ميبـدي از  » االسـرار  كشـف «تبيين ادعاي خويش ارجاع داده است؛ برخي از متون ازجملـه  

نكتـة  اين داستان همواره به  ةماي دروندهد  مي اند كه نشان نگريستهمنظر ديگر نيز به داستان 
  : اشاره ندارداشارة مؤلف مورد 

كه او را به دبيرستان خضر فرستادند خضر را بـر وي   نگر تا ظن نبري كه موسي كليم با آن
مزيد بود كال و لما كه بر درگاه عزت بعد از مصطفي هيچ پيغامبر را آن مباسطت و قربـت  
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نبود كه موسي را بود اما خضر را كوره رياضت موسي گردانيد چنانك كسي خواهد تا نقره 
آتش نه كوره و آتش را بر رة كوبر آتش نهد آنگه فضل نقره را بود  ةكوربه اخالص برد در 

  .)728: 1357ميبدي، (نقره 

  :در ذيل بحث اخالق يا ايمان بر آن استمؤلف ) ج
بنـدد كـه سـخن از     مي بشري معنا و رواج دارد و اخالق هنگامي شكل ةمحدوداخالق در 

 اينجـا  دردهـد امـا    مي آدمي در نسبت با ديگري به اخالق مفهوم. آيد مي ديگري در ميانه
  .)167 -  166(آن سري است  ةتجربسخن از ) دقوقي و ابدال ـ موسي و خضر(

اخالق در نزد عالمان آن بـه چنـد    ؛داردمل أتخالي از ابهام نيست و نياز به فوق عبارت 
ديـدگاه  (گرا  فضيلت، اخالق فضيلت يا )جان استوارت ميل(گرا  نتيجهقسم اخالق غايت يا 

 بنـدي  طبقـه ) ديدگاه كانتي و اخـالق مسـيحي  (ق تكليف اخالو ، اخالق كاربردي، )ارسطو
بحث  ةريدااز  الزاماً ،آن سري در ميان باشد ةتجرباگر  .)108 -  66: 1391واربرتون، (شود  مي

در . تواند محل بحـث باشـد   مي مدار تكليفاخالق بيرون نيست و حداقل در بحث اخالق 
انسان با خـدا   ةرابطچرا معنا ندارد و به   و  چونگري و  پرسشو ال ؤسبحث اخالق تكليف 

اخـالق در ايـن سـطح     ،بـه عبـارت ديگـر   . شـود  مـي  پرداختـه ...) عالم شهود و ديدار با (
محـل توجـه    سـت، خدا گفتة كه چون اي از اوامر مطلق و بدون شرط است و اين مجموعه

اسـت  ويـل  أتگونه قابل تفسـير و   اينهمان صورتي كه كردار خضر در مقابل موسي . است
اي آن سـري در داسـتان موسـي و خضـر و      تجربـه كه گفته شود چون  لذا اين .)66: همان(

تـر نـاظر بـر اخـالق      پس اخالق در آن حوزه راه ندارد؛ بـيش ، استدقوقي و ابدال مطرح 
 . فضيلت و نتيجه است نه اخالق تكليف

شده اسـت كـه    پرداخته» مثنويديد در  ةزاوي«به موضوع ) 122 -  65(در فصل سوم ) د
اين تواند بود كه لف ؤمپرسش مقدر از . اشاره كرده است متفاوتبه مباحث متنوع و لف ؤم

روايت  ةدربار» ژرار ژنت«مهمي همچون ديدگاه  ةلئمسچرا  ،اگر اين مطالب الزم بوده است
ه گونه كـ  همانپرداخته نشده است؛ » وجه و حالت و  بسامد، ،تداوم  نظم،« ةلئمسبر كيد أتبا 

  . در كتاب بامشكي بخش مفصلي به اين امر اختصاص دارد
در فصل سوم در مقام بيان معناي نهايي متن و با توجه به جايگـاه مخاطـب فقـط و    ) ه

معنـايي مفهـوم    بيو آن ) 69(كند  مي ريكور، تودروف و گادامر اشاره  فقط به ديدگاه بارت،
مطرح شود، بايد به سه ديـدگاه ديگـر   له ئمسكه اگر قرار باشد اين  حال آن. نهايي متن است

و بر مبناي نگـاه بـه خـود مـتن؛ چهـار       ،به عبارت ديگر. نيز در اين زمينه نيز پرداخته شود
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برخي چون بـارت، گـادامر و   . شود نقد ادبي ديده مي گوناگونشناسي كالن در ادوار  روش
سير نادرسـت نـداريم؛ لـذا    نوعي برآنند كه تف به »مرگ مؤلف« ةنظريبا تأسي به ...  ريكور و

هاي ادبي فقط به يك تفسير  برخي نيز همچون دگماتيست. دانند تفسيرها را درست مي ةهم
  .دانند قائلند و به جز يك تفسير، بقيه را نادرست مي
كـه برخـي از تفسـيرها نادرسـت و      انـد  برآندر اين ميان برخي نيز چون هرش و بتّي 

ز اطالعات زباني، اطالعات تاريخي مربوط بـه مـاتن و   برخي از تفسيرها نيز به شرط احرا
در مقابل . اند درستاجتماعي و بافت و اطالعات مربوط به شخصيت و منش مفسر زمينة 

از . اين سه روش اثباتي، يك نگاه سلبي و از منظر كامالً بدبينانه به تفسير نيـز وجـود دارد  
پـذير نيسـت،    هاي بشري امكان نشكه همواره كسب معرفت واقعي با توجه به دا آن جايي

ببـرد   پـي الواقـع تفسـير كنـد و بـه حـاق مطلـب        تواند متن را درست و في هيچ كس نمي
  .)110: 1390گرجي، (

اگـر مـدنظر   . پـردازد  مي زمان و روايت ةلئمسبه ) 571 -  538(در فصل هفتم لف ؤم) و
البته بـا توجـه بـه عنـوان     (روايت است  ةحوززمان با توجه به جايگاه آن در  ةلئمس، لفؤم

زمـان در داسـتان شـده اسـت      ةلئمسـ مطالب و بحثي كه از تحليل  ،)كتاب بايد چنين باشد
جـاي بحـث    لف بـه ؤمرسد بهتر بود  مي نظر به. ربط چنداني به موضوع ندارد ،)541- 538(

) است مند البته خوب و ارزش(  ... نظير وارن، ريكور، بوتور وگوناگون هاي  زمان از ديدگاه
  فقـط و فقـط در سـه سـاحت وجودشناسـي زمـان،       مثنويهاي  جايگاه زمان را در داستان

يا زمان در گفتمان روايي را  .كرد مي شناسي زمان بحث وظيفهشناسي زمان و اخالق يا  روان
كـه ژرار ژنـت در    چنـان . كـرد  مـي  را بررسـي و طراحـي  ) زمـان  ةلئمسويژه بحث ژنت  به(

Narrative discourse وجوي جست در زمان را با توجه به عنصر روايت و با عنايت به رمان 
» حالـت «و » وجـه «، »بسـامد «، »تـداوم «، »نظم«هاي  پروست در ساحت رفته دست از زمان

زمـان و روايـت را در نگـاه     ةلئمسازسويي ديگر اگر خواننده، . بررسي و تحليل كرده است
اين پراكندگي بحـث  هاي  نشانه ،مقايسه كند) 400 -  323: 1391(توكلي با پژوهش بامشكي 

  .تر خواهد ديد را بيش
پراكنده، با تمركز بر زمان از منظر ژنت به مبـاحثي  هاي  در كتاب بامشكي به جاي بحث

نگري، مدت و سرعت، بسامد در  آيندهنگري،  گذشته نظمي زماني،  بينظير انواع زمان، انواع 
اي در بـاب   مقدمـه كه تـوكلي در ايـن بخـش بعـد از      حال آن. پردازد مي مثنويهاي  داستان

وقت عرفاني، آفرينش و يادهاي ازلـي، رسـتاخيز و فرجـام     ةلئمسزمان، به  ةزاويروايت از 
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اگر قرار . پردازد مي پردازي در افق فرازمان شخصيتانداز شهود،  چشم  خواب و الهام،  زمان،
بنـدي   طبقـه روش بامشـكي در تبويـب و    ،باشـد مل أتبود فقط و فقط موضوع زمان محل 

گذر راوي بـه گذشـته    ةلئديگر از اين مقايسه مس ةنمون. مندتر است تر و روش دقيقمطالب 
)flashback ( و آينده)flashforward (  است كه توكلي در حد يك پـاراگراف)بـدان  ) 540

مسـئله  و اهميت  را با توجه به ديدگاه ژنتمسئله كه بامشكي همين  حال آن. كند مي اشاره
سـبب   كـه تـوكلي بـه    ديگر ايننمونة . كند مي پردازش) 360 -  330(در حدود سي صفحه 

را  مثنـوي زمـان در  دربـارة مسـئلة   تـر   تأمل جـدي فرصت  ،يغيرضرورهاي  بحث آوردن
 541(فقط پنج داستان  مثنويهاي  است كه از مجموعه داستان ة مهمياين نكت .نيافته است

   .است تحليل شده) 544 - 
كه اين سبك  كند بحث اسلوب قصه در قصه و اين مي در فصل هفتم توكلي سعي) ز

رسـد   مـي  نظـر  بـه  .)486 - 482(از شرق بـه غـرب رفتـه يـا بـالعكس را تحليـل كنـد        
گونه كه خود  همان رسد چرا كه نمي نظر بهجوي اين امر چندان موجه و معقول و جست

لـذا  ؛ اين امر موافق و مخالفاني دارد و قابـل اثبـات نيسـت    ،كند ميتأكيد و مؤلف تأييد 
تر اين امـر الزم بـود بـه مطالـب      دقيقبراي فهم  ،درمقابل. بحث حاضر ضرورتي ندارد

تــري همچــون ايــن قضــيه بپــردازد كــه تصــور، ايمــاژ و پــارادايم بطلميوســي و   مهــم
كردنـد و   مـي  ويرپيـاز تصـ  هـاي   شناسي كهن كه عالم را به صورت پوسته و اليـه  كيهان
برآمده از ايـن تصـور، چـه ارتبـاطي بـا ايـن نـوع        ) شناسي جهانخدا و (شناسي  هستي
  .كهن داردهاي  بندي روايت قصه اليه و  گويي قصه

  
  گيري نتيجه. 5

 ةلئمسـ اهميت و ارزش علمي و دانشگاهي و احاطه و اشـراف بـر    ةهماثر حاضر با وجود 
تطبيقي ايـن اثـر بـا     ةمقايس. همچنان نياز به بازنگري و در مواردي بازنگاري دارد  پژوهش،

) اثر سميرا بامشكي مثنويهاي  شناسي داستان روايت(كتاب مشابه با همين هدف و رويكرد 
هـا،   اي كاسـتي  پـاره رغـم   علـي بحث در كتاب بامشـكي   ةشاكلدهد كه ساختار و  مي نشان
البته واضح و مبـرهن  . تر است منسجممندتر بوده و به دليل پرهيز از پراكندگي مطالب  روش
  سابقه و قدمت بحث و اشـراف و احاطـه بـه منـابع عربـي،      سبب كتاب توكلي بهكه است 

انگليسي و فرانسه در نوع خود درخور ستايش است و مباحـث منـدرج در نقـد روشـي و     
  .كاهد نمي كتابهاي  بينشي و محتوايي از ارزش
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  نوشت پي
 

عـدم  ) فقدان چهارچوب و روش تحقيـق مشـخص، ب  ) الف: گانه به قرار ذيل است موارد هفت. 1
بالتكليفي كتاب ميان ) ، دمثنويآميزش نظريه و عمل روايت در ) ها، ج شناسي تفكيك انواع روايت

ابترماندن و نداشتن چهارچوب مشـخص، و  ) گفتن زياد و مطالب زياد، و سخن) ها، ه انواع دانش
  .با توجه به ادعاي حري مورد سوم و هفتم از محاسن كتاب است. نثر سخته و روان) ز

تواند بدون توجه  مي كتاب توكلي گفته خواهد شد، بررسي و تحليل طرح داستان ةكه دربار چنان.  2
طـرح ماننـد بسـياري از     ةلئكلي مسكه در اثر تو حال آن. روايت مورد بررسي قرار گيرد ةلئبه مس

 .موضوعات در بوطيقاي روايت بررسي شده است
 يهـا اشـارت از  نقدي دوباره بر كتاب«: توان به نقدهاي ذيل نيز اشاره كرد ، ميعالوه بر اين آثار. 3

ـ در يهـا اشـارت  نقـد  نشست و) 1390(خاني  اثر عيسي امن» يمثنو در تيروا يقايبوط: ايدر  اي
  ).1390 :ادبياتكتاب ماه (

بسـياري  «: نمونه آمده است براي. ي از اين اصل عدول كرده استئالبته در مواردي خاص و جز. 4
معلوم نيست آن  .)42(» در تضاد با صورت آن است مثنويبرند كه كمال معنوي  مي خطا گمان به

به عبارت ديگـر   .اند كساني يا دانند چه كسي مي صورت آن بارا در تضاد  مثنوياي كه كمال  عده
سخن گفتـه باشـند؛ ولـي چنـين      مثنويشكلي و صوري هاي  ضعف ةاي دربار ممكن است عده

  .نياز به منبع و سند دقيق دارد ،ادعايي اگر هم باشد
 )وار كـوب  سبك زريـن (دقيق نشان از تبحر و تسلط ايشان بر بحث دارد  و خوبهاي  نوشت پي .5

نمونه برخي از اصطالحات در متن آمده اسـت كـه    براي. شود مي البته در مواردي اين امر نقض
  .كه تبيين نشده است) 124(مانند آوازهاي گريگوري  ؛نياز به تبيين داشت

بـراي   امـا  ؛مل اسـت أبا تسامح قابل ت ؛پژوه مراد است اگر مخاطب خاصي چون محققان مولوي. 6
را باز كند و بدون توجه  مثنوي نمونه اگر خواننده متوسط دفتر سوم براي ؟طور همخاطبان عام چ

 عظيم بس شهري بود« بيتبه صدر و ذيل اين داستان و همچنين ارتباط آن با چندين داستان قبل 
  .يابد را بخواند، چندان از متن و پيام آن چيزي در نمي »ني بيش اي سكره قدر او قدر/ ولي مه و

 رخ رومـي  ز«: است شده فهم گويد؛ مي سخن هندي به كه آن معناي بهدر ساير متون نيز  گو هندوي. 7
  )2664 /3: 1373 عفيفي، از نقل به 362: نظامي( »او هندوي گشت روميان شه/ او گوي هندوي

  
  منابع

علـوم انسـاني    ةنامـ  پـژوهش ، »خاموشي از ديدگاه موالنا ةتحليل و بررسي فلسف«). 1380(ابوالقاسمي، مريم 
  .31، س 29شهيد بهشتي، ش دانشگاه 
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كتـاب مـاه    »يمثنو در تيروا يقايبوط: ايدر يهااشارت ازنقدي دوباره بر كتاب «). 1390(خاني، عيسي  امن
  . 59 ش ادبيات،

  .تهران، هرمس مثنوي،هاي  شناسي داستان روايت). 1391(بامشكي، سميرا 
  .17 س، 2ش ، ادبيات تبريز ةدانشكد ةنشري ،»و فرويد ،مولوي، سوررئاليسم، رمبو«). 1344(براهني، رضا 

  .نيلوفر :تهران  دريا، هاي از اشارت). 1391(توكلي، حميدرضا 
  .8، س 33، ش ، دانشور»معنوي مثنويخاموشي در «). 1380(ثابت، مهدي ملك 

 بوطيقـاي : دريـا  هـاي  اشـارت  از كتـاب شناسي معنوي، نگاهي به  به سوي روايت«). 1390(حري، ابوالفضل 
  .13، ش نقد ادبي ةنام فصل »معنوي مثنوي در روايت

  .مهر  7 ،ايران، »با كه گويم در جهان يك گوش نيست، اسرار خروش و خموشي موالنا«). 1376(روحاني، رضا 
، »مثنـوي گفـتن و خاموشـي موالنـا در     سـخن هاي  ملي در انگيزهأت(آباد موالنا  سخن«). 1376(روحاني، رضا 

  .5 ش شناخت، ايران
    .اساطير :تهران ها، ها و انديشه يادداشت). 1371(كوب، عبدالحسين  زرين

  .15، س 144، ش ، كيهان فرهنگي»معنوي مثنويموج و دريا در «). 1377(زيرك، نصراهللا 
  .ميراث مكتوب  :تهران  السادات علوي، ، مهوشساختار معنايي مثنوي معنوي). 1388(سيدسلمان  صفوي، 

  .برگ :تهران تمثيل در شعر موالنا،). 1367(سروش، عبدالكريم 
  .5، س 11 ، شكيهان فرهنگي، »دواعي و موانع شعرگفتن مولوي و حافظ«). 1367(سروش، عبدالكريم 

   .سروش :تهران  ،شعري ةنام فرهنگ). 1373(عبدالرحيم   عفيفي،
، )دانشگاه شـهيد بهشـتي  (علوم انساني  ةنام پژوهش، »مثنويتصوير دريا در  تحليل«). 1380(فتوحي، محمود 

  .31ش 
، 176، ش كيهان فرهنگي، »گزيند را براي خود برمي ’خموشي‘چرا مولوي بر نام «). 1380( فخراالسالم، بتول

  .18س 
  .3، س 9ش  كيهان فرهنگي،، »خموشي از ديدگاه مولوي«). 1365(اكبر  كسمايي، علي

هـاي   پـژوهش  ،»االسـرار كشـف و  مثنويموسي و خضر در  ةبوطيقاي قصتحليل «). 1384(مصطفي  گرجي، 
  .10و  9ش   ،ادبي
علوم انسـاني دانشـگاه    ةنام فصل» انوريهاي  واره غزل ةنقد و تحليل ساختارگرايان«). 1385(مصطفي   گرجي،

  .57و  56، ش 15س  الزهرا،
» انسانيهاي  با توجه به بحران مثنويدر » ناكجاآباد شقاوت«ة قص و تحليلبررسي «). 1386(مصطفي   گرجي،

  .16، ش ادبيهاي  پژوهش
» الگوي ايمان ابراهيمي در نگـاه مولـوي و سـورن كركگـور     بررسي و تحليل كهن«). 1387(مصطفي   گرجي،

  .2 ، س5ش ، پژوهي ادب
  .جهاد دانشگاهي :تهران هر كه را درد است او بردست بو،). 1388(گرجي، مصطفي 

  .سيمينكلك  :، تهرانآيين پژوهش در زبان و ادبيات ).1390(مصطفي   گرجي،
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