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 چکیده  اطالعات مقاله 
ای است که هَرولد بلوم آن را بر اساس روابط دوسویه میان  بدخوانی خالق نظریه مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

ادبی مطرح کرده بر  استمتون  و  بوده  بینامتنی  روابط  بر  مبتنی  نظریه  این   .

ای جدلی میان مؤلف جدید با مؤلفان گذشته وجود دارد. مؤلف  اساس آن رابطه

جدید به منظور دریافت هویتی غیروابسته در ادبیات و برای رهایی از اضطرابِ  

با  کاهد و تأثیرپذیری متونِ گذشته با حرکتی تدافعی اقتدار شاعر متقدم را می

زند. شگردهای بدخوانی خالق متن  بدخوانی خالق به خلق آثار جدید دست می

 بخشد. جدید را از دلهرة تأثیرپذیریِ متون ماقبل رهایی می

تحلیلی -ای و به شیوة توصیفیخانه این پژوهش با استفاده از منابع کتاب  

که مولوی برای رهایی از دلهرة تأثیرپذیریِ آثار گذشته    ترفندهایی  به بررسی

آن را، بر    ؛ همچنین نحوة پرداختن بهکار بردهدر داستان »موسی و شبان« به

رسد که کند و به این نتیجه میاساس نظریة بدخوانی خالق بلوم بررسی می

ای رهایی  مولوی موضوع غالب در روایت را از روایات زیرمتن انتخاب کرده ولی بر

از دلهرة اضطرابِ قرارگرفتن در سایة روایات مأخذ، با شگردهایی خالقانه به 

نوینی در خلق حکایت جدید میآفرینش با تغییر در عناصر  های  پردازد. وی 

جویی کالمی  است تا به برتریداستان برای کاهش دلهرة تأثیرپذیری بهره برده

 برسد. 
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 . مقدمه 1

آن را بیان کرد. او   بار هَرولد بلومای است دربارة تأثیر شاعرانه و نخستیناضطراب تأثیر نظریه

معتقد است یک شاعر خوب فرزندِ گذشته است و آینده فرزند اوست. یعنی هر مؤلفی یک  

ادبی دارد که متأثر از اوست. این تأثیر موجب می شود در برابر پدر ادبی خود احساس  پدرِ 

ف  هایی خود را از زیر سلطة مؤلکند با شیوهشکست کند و دچار اضطراب شود. پس سعی می 

متقدم خارج کند. »اضطراب تأثیر با برجسته ساختنِ رقابت در مقابل همکاریِ ادبی، رویکرد  

از نظر  (  38:  1398،  )مکاریککند.«  تری را نسبت به بینامتنیت عرضه میجویانهجدید و ستیزه

گر نبرد اودیپی  اکنون و گذشته نیست بلکه نشان  دهندة تعامل مهربانانةبلوم، تأثیر ادبی نشان

گشتن بر متقدمان یا ایجاد تغییر در آنهاست که به بدخوانی خالق  شاعران متأخر برای چیره

شود. واژة اضطراب به این معناست که مؤلفان متأخر همواره دلهرة قرارگرفتن در  منجر می

تأثیرپ اقتدار ادبی مؤلفان متقدم را دارند و  آثار جدید  سایة  از متقدمان را در ساخت  ذیری 

 گیرند.  جویانه در پیش میدانند و در مقابل این تأثیرپذیری تالشی ستیزهبازدارنده می

های جدیدی  پس در بدخوانی خالقی که در واکنش به متون قبلی دارند؛ دست به آفرینش

ل اثر نپذیرد. به همین دلیل  کند تا از آثار قبزنند. نویسنده برای آفرینش خالقانه تالش می می

کند. »در مرحلة بعد  نشینی میدر مرحلة اول، شاعر متأخر در برابر تأثیر شاعر گذشته، عقب

ریختن ساختارهای پیشین و بازسازی آنها بر طبق قواعد خود، آنها را درونی و  شاعر با درهم 

از ساختارهای پیشین    تنها متمایزکند که نهکند. »پس ساختاری جدید را خلق می خودی می

-زدایی کند بهدید آنها باشد و حتی از آنها تقدستواند مخالف نگرش و زاویهاست بلکه می

برخی جنبهای که خواننده حس گونه از  رفتهکند  فراتر  ماقبل  از شاعر  و  است.«  ها  )سبزیان 

شاعر پیشین    ترین واکنش شاعران پسین همانا بدخوانیاز نظر بلوم »مهم  (275:  1388  ،کزازی

تر  کنند. به عبارت دقیقها از این مکانیسم برای خلق اثر و حفظ اصالت استفاده میاست. آن

،  )نامورمطلقکوشند تا با تقلید، روایت را نقل و با بدخوانی، به خلق خود اصالت ببخشند.« می

بهدر راستای خالقیت  (148:  1395 ارادهای مؤلف، هر چیزی  یا پنهان،  یا  صورت آشکار  ی 

 باشد.گیری این بدخوانی نقش داشتهتواند در شکلغیرارادی )ناخودآگاه(، می
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   پژوهش . بیان مساله و سواالت 1-1

بینامتنی، مهم بلومروابط  ادبی است.  آثار  معتقد است که متون جدید    ترین عامل آفرینش 

وفور مشاهده  های خالق در مثنوی بهگونه بدخوانیشوند. اینبراساس متون گذشته خلق می 

کارگیری شگردهایی  شود. بسیاری از حکایات مثنوی ریشه در متون کهن دارند. مولوی با بهمی

حکایات قبلی ساخته است. یکی از   ای را برمبنایبه بدخوانی خالق دست زده و حکایات تازه

ترفندهای بدخوانیِ مبتکرانه، تغییر در شیوة پرداختن به موضوع است. در این روش شاعر یا  

کند ولی با تصرف در شیوة پردازش آن به  نویسنده موضوع غالب را از متن مبدأ انتخاب می 

ید در مثنوی شده است.  کند. همین امر منجر به ساخت حکایات جدبازسازی خالقانه اقدام می

دهد که  این پژوهش براساس نظریة بدخوانی خالق و اضطراب تأثیر به این سؤاالت پاسخ می

یابی حکایت »موسی و شبان«، در برابر روایات زیرمتن چه تغییراتی در  »مولوی برای ساخت

های هدهد؟ از منظر مؤلف شیوة پرداختن به موضوع که از شگردهای بدخوانی خالق است؛ می

 های زیرمتن آن چه موقعیتی دارد؟ بدخوانی خالق روایت »موسی و شبان« در مقابل روایت
 

   پژوهش ضرورت، اهمیت و هدف. 1-2

این تحقیق بر اساس نظریة بدخوانی خالق هرولد بلوم، نگاهی کاونده به تصرفات مولوی در 

مناجات شبان« دارد. این تصرفات و  السالم بر  کردن موسی علیهروایات زیرمتن حکایت »انکار

کارگیری ترفندهای بدخوانی خالق برای رهایی از دلهرة تأثیرپذیری از روایات زیرمتن باعث  به

 باشد.رو حائز اهمیت میشده صورت روایت با روایات زیرمتن کامال متفاوت باشد، از این 
 

   پژوهش پیشینة. 1-3

باشد. کتاب  ترین منابع آثار هرولد بلوم میاضطراب تأثیر و بدخوانی خالق، اصلی  در باب نظریة

(،  1975(، قباال و نقد )1975(، نقشة بدخوانی ) 1973ای در باب شعر )اضطراب تأثیر، نظریه

( سرکوب  و  پژوهش1976شعر  همچنین  بدخوانی(  نظریة  باب  در  معدودی  و    های  خالق 

( در  1392طاهری و سودابه فرخی )  قدرت اهلل  :ها و مقاالتی انجام شدهاضطراب تأثیر پژوهش

مقالة »رابطة نیما با سعدی بر اساس نظریة اضطراب تأثیر هارولد بلوم« به این سؤال پاسخ  

دهند که آیا خوانش نیما و برخورد منتقدانة وی با شکل و محتوای آثار سعدی مصداق  می

صورت آگاهانه به بدخوانی شعر  اند که نیما بهخوانی خالق بلوم است؟ و به این نتیجه رسیدهبد

سعدی نپرداخته بلکه طی جریانی در آغاز دورة تجدد، سعدی مورد نقدها و ستیزهای برخی  
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مؤلفان و منتقدان قرارگرفته درنتیجه نیما آزادانه شکل و محتوای شعر سعدی را که تا آن  

فصاحت بود؛ مورد تردید و نقد قرار داد و با آن تخریب، بنای جدید خود را که    زمان معیار

( در مقالة »رویکرد قرآنی سنایی به قصیدة  1394زاده )شعر نو بود بنیان نهاد. عبدالرضا مدرس

سیستانی با نگاهی به نظریة بدخوانی خالق هارولد بلوم« چگونگی تأثیرپذیری سنایی  ابر فرخی

ر فرخی را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که سنایی خود را از سایة تأثیرپذیری  از قصیدة اب

( در 1395است. وی همچنین )قصیدة ابر فرخی به برکت توجه به قرآن کریم بیرون آورده  

مقالة »زنانگی ادب تعلیمی، رهانندة پروین از اضطراب تأثیر« سعی کرده ترفندهای پروین  

دن از سایة اضطراب تأثیر پیش از او را نشان دهد.  ابوالقاسم امیر احمدی  اعتصامی در بیرون آم

های خالقانة اساطیر در شعر احمد شاملو براساس  ( در مقالة »نقد دگرخوانی1394و دیگران )

نتیجه رسیده این  به  بلوم«  هارولد  بدخوانی خالق  احراز  نظریة  برای  معاصر  که شاعران  اند 

های گوناگون به بدخوانی خالقانة متون گذشته  شتگان، به شیوههویتی مستقل نسبت به گذ

ها است و از میان آنها، شاملو با بدخوانی  اند وگرایش به اسطوره، از جملة این بدخوانیپرداخته

( در پژوهش  1395خالق توانسته به هویتی مستقل در شعر معاصر دست یابد. فرانک بصیری )

توان  ان و سبک کوبیسم« به این پرسش پاسخ داده که آیا می»بینامتنیت در نقاشی نوگرای ایر

نظریة بدخوانی خالق را که طبق آراء بلوم به آثار ادبی نسبت داده شده به حیطة هنرهای  

( در مقالة »تأثیرپذیری از نویسندگان  1395تجسمی تعمیم داد؟ فاطمه نعنافروش و دیگران )

نظریة اضطراب تأثیر هارولد بلوم« به بررسی     پیشین در شاهکارهای نثر فارسی با توجه به

اند. سونیا نوری و فروغ صهبا  شگردهای رهایی از اضطراب تأثیر در متون نثر فارسی پرداخته 

عنوان  دهی افق انتظار مخاطب به( در مقالة »بررسی اضطراب تأثیر تغییر ژانر در جهت1399)

و »خشم  رمان  دو  در  بدخوانی خالق  نمودهای  از  از    یکی  مردگان««  و »سمفونی  هیاهو« 

اضطراب   از  رهایی  منظور  به  مردگان«  »سمفونی  رمان  نویسندة  معروفی  که  تغییراتی 

فاکنر در اثر خود اعمال کرده؛ نتیجه گرفته اند که  تأثیرپذیری از رمان »خشم و هیاهو«ی 

مهرداد اکبری    است. در باب مثنوی، معروفی خوانشی خالقانه از فاکنر در اثر خود ارائه داده

مهدی  و  )گندمانی  بانیانی  کمالی  در  1398رضا  تعلیمی  کارکردهای  »نقش  مقالة  دو  در   )

یابی خالقانة  یابی حکایات موالنا )درویش صاحب کرامات(« و »نقش تداعی در ساختساخت

اند که  کردهکردن کودک حلوافروش« این سؤاالت را مطرح حکایت شیخ احمد خضرویه و گریه

یابی حکایت تازة مثنوی نسبت به حکایات مبدأ  کارکردهای تعلیمی منجر به ساختچگونه  
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دوم  شده حکایت  در  موالنا  خالق  بدخوانی  روند  بر  تداعی  تأثیر  چگونگی  بررسی  وبه  اند؟ 

برمبنای  پرداخته مولوی  تعلیمات  و  تداعی  تنها  خالق  بدخوانی  برای  مقاله  دو  این  در  اند. 

بدخوانی خالق  مؤلفه است. کاظمیهای  قرارگرفته  بررسی  )مورد  معصومه  در  1401نژاد،   ،)

مقالة »تحلیل ابیات و روایات دفتر اول مثنوی براساس نظریة بدخوانی خالق هارولد بلوم« به  

از   به منظور رهایی  اول مثنوی  بررسی تغییراتی پرداخته که مولوی در برخی روایات دفتر 

است. از این رو پژوهش مستقلی در حکایت »موسی و   اضطراب تأثیرِ آثار پیشین اعمال کرده

های مختلف این نظریه،  شبان«، براساس نظریة بدخوانی خالق هرولد بلوم و از منظر مؤلفه

های نقد  های بلوم نیز به فارسی ترجه نشده و تنها در برخی کتابانجام نشده؛ از طرفی کتاب

 باشد.  کامالً نوآورانه می  است. لذا این پژوهشادبی به آراء او اشاره شده
 

  پردازش تحلیلی موضوع .2

برجسته با  بلوم  هرولد  رویکرد ستیزهنظریة  ادبی،  مقابل همکاری  در  رقابت  ای  جویانهکردن 

روابط میان دو متن را مورد    کمبینامتنیت همواره دستکند.  می   نسبت به بینامتنیت عرضه

 شود به معنی کریستوا استفاده می. »اصطالح بینامتنیت که توسط جولیادهدمی بررسی قرار

ها  ناپذیری با سایر متنتفکیک  طورواسطة آنها به  های متعددی است که هر متن ادبی بهشیوه

ی سوری و ملموس از  ها، یا جذب مؤلفههای آشکار و پنهان، یا تلمیحاتقول  از رهگذر نقل

-ناپذیر در ذخیرة مشترک سنن و شیوههای پیش از خود و یا به لحاظ مشارکتِ اجتنابمتن

تداخل می ادبی  و  زبانشناسیک  یعنی  های  بینامتن  بنابراین هر متنی در حقیقت یک  یابد. 

آینده نوشته خواهند    هایی که درشمار دیگر، حتی متنهای بیجایگاهی است از تالقی متن

شناسانه به رابطة دیالکتیک شاعر  »نظریة هرولد بلوم با یک نگاه روان(  423:  1395  ،)دادشد.«  

گردد تا تأثیر شاعر پیشین را  پردازد. شاعر متأخر به دنبال راهی میمتأخر با شاعر متقدم می

بلوم راه رهایی از   جای او بنشیند.رنگ کند و خود بهدر ذهن خود و دیگران کمرنگ یا بی

بلوم  (  117:  1394  ،)نعنافروش ودیگرانداند.«  اضطراب تأثیر را خمش یا بدخوانی خالقانه می

به   تأثیرپذیری مؤلفان گذشته  از  بردن اضطراب خود  بین  از  برای  معتقد است مؤلف جدید 

تی  پردازد. بدخوانی خالق نبرد مؤلف جدید است برای احراز هویدگرخوانی متون قبلی می

جدا از مؤلفان پیشین. او جنگ با معنا، ساختارشکنی و رهایی از هرنوع تأثیر را راه رهایی از  

  داند. بلوم شش نوع دفاع )میزانِ بازنگرانه(، در سه مرحلة جدلی، در نظر گرفته این دلهره می 
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گزینی متوالی دیالکتیکی یا گذرگاه شعری  و »معتقد است که بیشتر شعرهای قوی سه جای

و معتقد است نویسنده باید از آنها بگذرد تا به    (38:  1398،  )مکاریک گذارند.«  را به اجرا می

دیالکتیکی   حرکت  سه  این  برسد.  گذشتگان  به  نسبت  واالیی  نهایت  در  و  خالق  بدخوانی 

 عبارتند از: 

 مرحلة اول: 

 نشینی از شیوة گذشتگان مرحلة تدافعی/ عقب -الف

 جبرانی  خلق مجازهای -ب

کند و با انحراف و خَمِش لجوجانه نشینی میکه در آن مؤلف در مقابل تأثیر پدرِ ادبی عقب

های  شکند و نشانهزند و سطوح ماقبل را درهم میاز تأثیر شاعر متقدم دست به آفرینش می

کند. »در آغاز واکنش تدافعی، شاعر دیرآمده اظهار تبرّی  تأثیرپذیری از پدرِ ادبی را محدود می 

عقب ادبی  پدر  شاعرانة  و  هنری  شیوة  از  و  نموده  پیشین  شاعر  میاز  کند.«  نشینی 

های تأثیرپذیری از پدر را محدود کرده و هر آنچه دال بر سپس »نشانه(  42:  1390،)مدرسی

دهد. شاعر جوان  بین برده یا تغییر میپذیری از اوست تا حد امکان از اقتباس و تقلید و نقش

 ( 38: 1398 ،)مکاریکرود.« با آفرینش مجازهای جبرانی به مقابله با مجازهای تحدیدی می 

 مرحلة دوم:

 زدایی )پادواالیی شاعر متقدم( مرحلة الوهیت -الف

 خودواالیی شاعر متأخر -ب

اقع مؤلف جوان  شود در وکه در آن مؤلف متقدم توسط مؤلف جوان کوچک شمرده می  

دارد. وی معتقد است  کند و شیوة شاعری خود را بزرگ میزدایی میاز پدر ادبی خود تقدس

 نسبت به پدر ادبی واالتر است. 

 مرحلة سوم:

 تأثیرپذیری محدود  -الف

 سازی »مرحلة اهریمن  -ب

 ( 38)همان:  گیرد«  که »در آن پادواالیی شاعر جوان در مقابل واالیی شاعر متقدم قرار می 

گرداند. مرحلة بازگشت مرده، که شاعر گذشته در دیدگاه شاعر  و باردیگر او را به اثر خود برمی

نیست نمی بازمیجوان  بلکه  پدرِ  شود  یا »پدرِ  جوان«  شاعرِ  جوانِ  اما در مقام »شاعرِ  گردد 
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گزیر به پذیرش  کند و نا نشینی میدر گذرگاه سوم شاعر جوان از مواضع خود عقب  ادبی«.

 برخی تأثیرات از پدر ادبی خود است. 

ای بر پایة  ای موروثی میان آثار ادبی را دارد اما نه رابطه»نظریة بلوم ادعای وجود رابطه 

بلکه رابطههم تأثیر شاعرانه.«  سویی،  قدرت  بر محور   (55:  1392،)طاهری و فرخی ای جدلی 

باشند. مولوی نیز در حکایات  دیگر در تعامل میبنابراین متون از طریق بدخوانی خالق با یک 

،  پردازیخود در داستان ةبه تناسب بافت کالم و به فراخور شیو  مثنوی نسبت به حکایات مبدأ،

های او در  وارد کرده و بسیاری از بدخوانی  و تصرفاتی   تغییرات  در راستای اهداف تعلیمی خود 

های  این پژوهش این تصرفات از منظر مؤلفه  است. درساختار داستان و عناصر آن شکل گرفته

 شود. بدخوانی خالق در حکایت »موسی و شبان« بررسی می

روایت »انکارفروزان علیهفر مآخذ  را حکایتی در  کردن موسی  بر مناجات شبان«  السالم 

جلد جمالیه،  مطبعة  مصر،  طبع  نهج4عقدالفرید،  شرح  در  دیگری  طرز  با  جلدالبالغه؛  ؛  4، 

المصنوعه،  االبرار، باب الجنون والحمق والأللی؛ ربیع2االخبار ابن قتیبه، جلد  همچنین در عیون

؛ ذکر کرده است.  2؛ همچنین تفسیر ابوالفتوح جلد3االولیاءِ حافظ ابونعیم، جلد؛ نیز حلیه1جلد
 (  60: 1362، فر)فروزان 

 

 (4/2۶7: 1۹۶5حدید  ال)ابن ابی  البالغهالحدید در شرح نهج ابی روایت

کند و  های طوالنی میشود که سجدهسفر میاسرائیل همبنیقوم  از    عابدی موسی با   حضرت

موسی    .چراندداشت تا آن را میکند خداوند االغی میمرد آرزو می  ؛رسندمی فزاری چون به عل

دوزد. در نهایت  ها چشم به زمین می کند. مرد تا مدتاین سخنان او را سرزنش می با شنیدن

 . مرا از چنین گفتاری نهی نکن ةرسد که بندبه موسی وحی می از خداوند

روایت در عیون  الحمق(  )باب  االبرارربیع(،  2/38:  قتیبه)ابن  االخبار این  و  الاللی الجنون  -و 

 همان()مده است. آبه همین شکل ( 1/132)سیوطی: لمصنوعها
 

 (205/4:  1۹75  عبدربه)ابن  عقدالفریدابن عبدربه در   روایت

دارد که در اطراف   جاهلی از بنی اسرائیل در صومعه به عبادت مشغول است و االغی پارسای

بیند. در حال مناجات با خدا  عبادت االغ را مشغول چرا می کند. روزی هنگامصومعه چرا می 

خود به چرا ببرم و این کار  ای  هاالغخدایا تو هم اگر االغی داری حاضرم آن را با  :  گویدمی

کند. مرد اندوهگین  سرزنش می  وی را به دلیل چنین سخنانی  ، زحمتی برایم ندارد. پیامبر وقت
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بگذارد زیرا هر کس به میزان   حال خود کند که او را بهشود. خدا به آن پیامبر وحی میمی

 د. بین عقلی که دارد پاداش می
 

  (2/17۹: 1304  )رازی   ابوالفتوح روایت

در قفای رسول   گزارد. اعرابی که او را قریب عهد بود به اسالم،نماز بامداد می  (ع)روز رسول یک 

تعالی از فرعون  رسید که خدای خواند تا به اینجاوالنازعات می  ة سور  (ع)کرد. رسولنماز می

از سر اعتقاد پاک و عصبیت دین، طاقت نداشت   اعرابی.  کرد که او گفت: اَنا ربُکُمُ االعلیخبر

الزّانیَ اصحاب روی به مالمت در او    ؛ سالم بازداد  (ع)چون رسول ه.تا در نماز گفت: کَذِبَ ابنُ 

بستی که در مسجد در   کردی و در نماز سخن گفتی و سوء ادب کار نماز تباه د:  نهادند و گفتن 

کند و  سالم می خدایت   :فحش گفتی. اعرابی بازماند. جبرئیل آمد و گفت  نماز حضرت رسول

از فحش از او به   گوید این قوم را تا زبان مالمت از او کوتاه کنند که من آنچه او گفت می

 . تسبیح و تهلیل برگرفتم
 

 (3/223:  1387 )حافظ ابونعیمء  حلیه االولیا روایت

دهد هر یک چیزی به خداوند قرض دهند. یکی از  از پیامبران به امت خود دستور می یکی

کاه االغش را بدهد و همین سخنان را در نماز و دعایش بر    ة شود تنها کیسمی آنان حاضر

هایش  رسد که این مرد با درخواستکند و وحی میکه پیامبر وقت وی را نهی می راندزبان می

 .خنداندبار مرا میروزی چندین
 

  (4/244 :1۹3۹)العلوم  در احیاء  غزالی روایت

از مناجات برخ اسود باشد که امام   خوذ أم  کند که داستان موسی و شبان گمان میکوب  زرین 

وقتی قوم موسی  (  60:  1398  ،کوب)زریناست.  نقل کردهن  الدیالعلومءمحمد غزالی آن را در احیا 

-کند و اجابت نمیباران می  هزار بار طلب  قحطی مبتال هستند و موسی هفتادهفت سال به  

دنبال او باران کند. موسی به خواهد از برخ سیاه بخواهد که طلبتعالی از وی میحق؛  ودش

بیند که  سیاه را بین راه می ایشناسد تا اینکه روزی حضرت بندهرود و کسی او را نمیمی

شناسد و از او  وی را می ثار سجده در چشمان وی پیداست. موسیگلیمی بر گردن دارد و آ

گوید  سخن می خداوند  با خواهد طلب باران کند. وی با درخواست موسی با درشتی فراوانمی

گیاه رویانید و چنان   روز تعالی در نیمکه حقبارد. چنان کند. درحال باران میو طلب باران می

کند برخ را  قصد مید  چنان درشت گویی را ندارکه تحمل آن  ببارید که به زانو برسید. موسی
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چیزی گوید    ؛ به ضحک آرد کند که برخ هر روز سه بار مراتعالی به او وحی می برنجاند که حق

 ! و کند که مخلوقان را از آن جای خنده باشد
 

 عطار  روایت

 نیز آمده(  1380)عطار،    نامهو مصیبت(  2/54:  1310  ،)مکی القلوب  برخ زاهد در قوت داستان 

 .است

 برخ اسود بیدلی با دل دونیم   بود اندر عهد موسی کلیم 

 ( 47)همان:  

حکایت موسی و شبان    در این پژوهش سعی شده به تغییراتی که مولوی در عناصر داستانِ

های خالق او مشخص گردد  نسبت به حکایات مبدأ ایجاد کرده؛ پرداخته شود تا نحوة بدخوانی

 و علل برتری او در چهارچوب نظریة بلوم توجیه شود.  

شیوة پرداختن به موضوع از شگردهای بدخوانی خالق است که شاعر یا نویسنده با این  

آفریند. در  های خود متنی جدید میکند و با نوآوریدام میشیوه به کاستن تأثیر گذشتگان اق 

توان دومین گذرگاه  گیرد که آن را میمیشیوة پرداختن به موضوع از عناصر داستانی بهره  

ریختن ساختارهای  شعری بلوم فرض کرد چرا که در شیوة پرداختن به موضوع شاعر با درهم  

آفریند که هم  ن خود کرده و ساختاری جدید میقبلی و بازسازی دوبارة آن حکایت را از آ

زدایی  دید آنها حتی از آنها تقدسمتمایز از ساختارهای قبلی است و هم مخالف نگرش و زاویة  

قبلی  ترتیب مخاطب حس می کند. بدینهم می از مؤلفان  کند مولوی در مقام شاعرِ جوان 

 است.  فراتر رفته
 

 عناصر داستانی  -1-2

 (character)  شخصیت  - 1-1-2

شخصیت »شبه شخصی است تقلید شده از اجتماع که بینش جهانی نویسنده بدان فردیت و  

است.«   بخشیده  پایهها  »شخصیت  ( 269:  1393،  )براهنیتشخص  باید  که    یهای را  دانست 

و پایدارتر   ترها استوارتر باشند بنا محکمهر قدر این پایهشود.  میساختمان یک اثر روی آن بنا  

در داستان موسی و شبان، چوپان، موسی و خداوند سه    (19:  1397،  )دقیقیاند.«  خواهد مان

 نامهنامه و فیلمنمایش، انمفردی را که در کانون داستان کوتاه و رشخصیت اصلی هستند. »

 یا    شخصیت اصلی؛  جلب کنداو    کند توجه خواننده را بهسعی می گیرد و نویسنده قرار می
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یا    تشخصی یا    شخصیت   محوری    ، میرصادقی و ذوالقدر).«  گویندشخصیت مرکزی می  اول 

به(  353:  1399 دارد.  مولوی  داستان  سراسر  در  پنهان  و  محوری  شخصیتی  راوی  عنوان 

رسند بنابراین  های موسی و چوپان در رویارویی با شخصیت خداوند به تکامل میشخصیت

این  ؛  روی داده تحولی دائمی و ماندنیش  عاد شخصیتشخصیت پویا در برخی از ابپویا هستند.  

زیاد یا   این تغییر و تحول ممکن است خیلی »  .دهدنگرش یا رفتارش را تغییر می تحول نوع

و بنیادی   همچنین ممکن است رو به خوبی یا بدی باشد اما باید حتماً مهم  .  خیلی کم باشد

شخصیت(  55:  1390،)پرین  .«باشد جایگزین  شبان،  مولوی  روایت  و  در  اسود«  »برخ  های 

است. موسی نیز جایگزین  اسرائیل« در روایات زیرمتن شده»پارسای جاهل« و »عابدی از بنی

گزیند  است. مولوی موسی را برمی در روایات زیرمتن شدهاکرم«  »یکی از پیامبران« و »رسول

زند؛ موسی نیز خود زمانی چوپان بود و درکوه طور با خدا حرف  چون شبان با خدا حرف می

شود  سنجی موالنا را یادآور میزد. »نکتة دیگر که پرداختن به آن دارای اهمیت است و نکته 

ورکلی در قرآن جزئیات زندگی هیچ  طبحث »سالک مجذوب« و »مجذوب سالک« است. به

»سالک  نبی یک  معنوی  سیر  دقایق  گویی  نشده؛  بیان  موسی  زندگی حضرت  اندازة  به  ای 

آرام راه را طی  شود تا آرامچشد؛ آزموده می دهد. او دقایق را میمجذوب« را کامل نشان می

زیرا سیر او یک    گونه نیست کند و منزل به منزل را ببیند اما در مورد »مجذوب سالک« این

جای هر پیغمبر  به این دلیل مولوی، »موسی« را به  (135:  1393،  )پازوکی  «.سیر دفعی است

دیگری برگزیده چرا که حاالت موسی در مقابل شبان، مقام »سالک مجذوب« است در مقابل  

»مجذوب سالک«. موسی و شبان، دو شخصیت کامالً متفاوت هستند. موسی نمایندة عقل،  

ه، اهل کالم و اهل شریعت است و شبان نمایندة عشق، اهل تشبیه، اهل عرفان و اهل تنزی

و   است  انس  اهل  از حال  رمزی  آن  است که خود  تشبیه  قول  اهل حقیقت. »شبان مظهر 

آید؛ شبانی او نشان عاری بودنش از عشق و معرفت  گونه بر رغم آنچه از ظاهر قصه برمیبدین

و با آنکه چشم وی از این دیدن    لب عبد مؤمن است؛ دیدهنیست؛ خدا را در درون خود که ق 

خبر ندارد؛ دلش با او احساس انسی عاری از تکلف دارد که به تکلف و نیایش وی صبغة تشبیه  

کند و البته عبادت حق  بخشد. اما موسی مظهر قول تنزیه است که شریعت آن را الزام می می

شود و  ک که تصفیه از خودی است؛ منجر نمی و تبعیت از حکم الهی بدون آن به غایت سلو

اینجاست که موسی بر مناجات شبان و لحن آمیخته به تشبیه که در این مناجات عاشقانة او  

اعتراض می تجربه کرده در  (  59:  1398  ،کوب)زرینکند.«  هست  را  به حق  تقرب  شبان که 
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بیانی خ با عباراتی ساده و  با خدا احساس و تجربة خود را  از عشق  مناجات  ام ولی سرشار 

 کند: می بیان

پروا بیان  ادبانه و بی»شبان ذوق و اشتیاق و دریافت باطنی خود را در حضور معشوق بی

رو موسی  کند. از اینپسندند مراعات نمی چنان که متکلمان میکند و ادب مقام ربوبی را آنمی

موسی نمایندة اهل تنزیه است  (  189:  1393  ، )سروشکند.«  و به او عتاب می  پیچد با او درمی 

 دهد: تابد و حکم به کافربودن او میو مناجات شبان را برنمی

 خود مسلمان ناشده، کافر شدی   گفت موسی: »های! بس مدبر شدی 
 ( 1369/2/1731، )مولوی  

کند  به چوپان توصیه می است و  »موسی در این داستان در جامة اهل شریعت ظاهر شده

 (192: 1393 ،)سروشدارد.«  ادب مقام شریعت را نگه

 دل بمـــیرانـد سـیه دارد ورق   حق گفتن سخن با خاصادببی
 ( 1744/ 1369/2،)مولوی  

یکی دیگر از اشخاص این داستان شخصیت خداوند است که مولوی با انتساب گفتاری به  

متن گفتاری کوتاه داشته  او در عتاب موسی آن را پررنگ کرده در صورتی که در روایات پیش

امرشخصیت توانمندی در  با  و  است. مولوی  به شیوة غیرمستقیم  اشخاص  و معرفی  پردازی 

بدین    کند.زدایی میطوالنی میان آنها از روایات پیشین تقدس وگوهای  ایجاد کنش و گفت

طریق با بدخوانی در روایات مشابه، عقیدة خود را در باب تشبیه و تنزیه از قول خداوند در  

بیان می  به موسی  اهل  عتاب  تقدیس  و  تنزیه  از  اهل محبت کمتر  و تجسیم  کند. »تشبیه 

ب خاشع نظر دارد. به درشتی و خشونت لفظ  شریعت نزد حق مقبول نیست و خداوند به قل

در پایان داستان هر دو شخصیت موسی و شبان متحول    (60:  1398  ،کوب)زریننگرد.«  نمی

 چارقـت دوزم کنم شـانه سـرت   تو کجایی تا شـوم من چاکـرت    

 شـیر پیشـت آورم ای محـتشـم   هایت کشم    ات شویم شپشجامه

 وقـت خـواب آید بـروبم جایکت  دسـتکت بوسـم بمـالـم پایکت    

 هی و هیهای منای به یادت هی  ای فـدای تو هـمـه بزهـای من    
 (1725-28/ 1369/2)مولوی  
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شود و  رسند. تشبیه و تنزیه و شریعت و طریقت در هر دو شکوفا میشوند و به تکامل میمی

 یابد: دین آنها تکامل می

 عاشقان را ملت و مذهب خداست  ها جداستملت عشق از همه دین
 ( 1774/ 1369/2،)مولوی  

های  های داستانمایهکه از بن  مولوی با جایگزینی شخصیت و ایجاد تحول در شخصیت 

داستان خالف  بر  است،  میعرفانی  عمل  زیرمتن  دو  های  این  قراردادن  نمادین  با  و  کند 

دیدگاه بیان میشخصیت،  را  خود  عرفانی  و  های  مؤلفان  بدینکند  تأثیر  اضطراب  از  ترتیب 

 کاهد.ماقبل خود می
 

 (   (point of viewدیدزاویه  - 2-2-2

نویسنده نسبت به روایت   شود کهبه موقعیتی گفته می.  دیدن  ة یعنی محل یا دریچ»دید  زاویه

و از آن دریچه  اتا   گشاید ای است که پیش روی خواننده میکند و دریچهداستان اتخاذ می

تا    1724داستان موسی و شبان از بیت  ( 259:  1395  ، ددا).«  حوادث داستان را ببیند و بخواند

بیت آن به داستان پرداخته    35بیت،    95است که از این  را به خود اختصاص داده  1881بیت  

های بدخوانی  ست که خود از مؤلفههای آزاد مولویها و تداعیوگوها، اندیشهو بقیة آن گفت

بیت حضور دارد  15شخص دانای کل، در   عنوان راوی سومت. در این روایت مولوی بهخالق اس

سپارد. وی در نقش راوی حضوری  و در ابیات دیگر روایت را به دست اشخاص داستانی می

دهد  ها شرح نمیحداقلی در داستان دارد و تمام جریان را با اشراف به ذهن و ضمیر شخصیت

عنوان  سپارد. حضور مولوی بهها می دست شخصیتشتة کالم را بهبلکه برای پویایی سخن، ر

بهراوی در خالل گفت و  به وضوح میان  است که نمیایگونهوگوهای داستان حداقلی  توان 

دیدی متکثر  گفتار وی با گفتار سایر اشخاص داستانی مرز مشخصی تعیین کرد؛ بنابراین زاویة  

های سنتی و روایات  رو مولوی شیوة رایج روایت در داستاناست. از اینتوسط مولوی خلق شده

شخص دارند در هم شکسته و بدخوانی کرده است تا به واالیی خود  زیرمتن را که راوی سوم

 نسبت به مؤلفان روایات مأخذ دست یابد. 
  

     Dialogue))وگو  گفت  - 3-2-2
میگفت گسترش  را  پیرنگ  است؛  مهم  عناصر  از  »یکی  درونوگو  و  نمایش  دهد  به  را  مایه 

وگو در مثنوی جلوة  »گفت  (463:  1388)میرصادقیبرد.«  گذارد و عمل داستانی را پیش میمی
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با بیشتر متون داستانی سنتی ما سنجیدنی نیست...  به لحاظ کیفی و کمی  پویایی دارد و 

ای دیگری را چون  هتواند نقشوگو میوگو تنها یکی از عناصر چندگانه قصه نیست. گفتگفت

و پیشپردازی، صحنهشخصیت این رهگذر  پردازی  از  و  ایفا کند  به طور ضمنی  بردن طرح 

نامستقیمبه هنریبیان  و  برساند.«  تر  یاری  روایت  داستان،    ( 106:  1394،)توکلیتر  این  در 

ة  »وظیف   .مثنوی با مآخذ آن است  تتمایزات روای  بارزترین از   ،گوی میان اشخاص داستانوگفت

کند.«  گفت ارائه  خواننده  به  هست  که  چنان  را  داستان  شخصیت  که  است  این  وگو 

اش، آنها  وگوهای طوالنی میان اشخاص داستانیمولوی با برقراری گفت(  355:  1399،)یونسی

های مورد نظر خود را مطرح  مایه کند و پیرنگ داستان را توسعه داده و درونرا معرفی می 

شود مخاطب در  کند و این شیوه باعث میوگو ادامه پیدا می گفت  کند. داستان با شیوةمی

پنداری  ذاتجریان داستان شریک شود و ناظر مستقیم روایت باشد و با ماجرا و اشخاص هم

مولوی   گفتعنوان  بهکند.  طریق  از  را  داستان  جریان  میان شخصیتراوی،  پیش  وگوی  ها 

کند و خود  عمیق عرفانی و تعلیمی خود را بیان میهای وگوها اندیشهبرد و در خالل گفتمی

وگوی چوپان با خدا،  گفت-1وگو داریم:  فقط ناظر ماجراست. در این داستان چهار محور گفت

کند. او شخصی  مناجات شبان با خداوند در ابتدای داستان، شخصیت شبان را به ما معرفی می 

اندیشهدل و خالص است؛ اهل تشبیه  دل، سوخته عامی، ساده با  بیانی  است  های سطحی و 

  21  وگوی موسی با چوپان، نکوهش موسی پس از شنیدن مناجات شبان، در گفت- 2خام.  

کند. موسی نمایندة شریعت و عقل، اهل تنزیه و معتقد بیت، شخصیت موسی را معرفی می 

در    وگوهاترین گفتوگوی خداوند با موسی، که از جذابگفت- 3به رعایت ادب شرعی است.  

وگوی خداوند با انسان است. در این محور، خداوند موسی را به خاطر نکوهش  مثنوی، گفت

یابد و که موسی چوپان را میوگوی چوپان با موسی، زمانیگفت- 4کند.  شبان بازخواست می

 دهد که:به او بشارت می 

 خواهد دل تنگت بگوهرچه می  هیچ آدابی و ترتیبی مجو     
 ( 1788/ 1369/2، )مولوی  

وگو تحول روحی موسی را نیز  شود. این گفتدر اینجاست که از تحول شبان آگاه می  

بینی،  های فلسفی و جهانوگو تفاوتکند. مولوی در این داستان از طریق عنصر گفتنمایان می

نشان می  را  زبانی موسی و شبان  و  روایاتدهد.  فکری  گوهای طوالنی  وگفت متن،پیش  در 

ساختار   گوها بخشی ازواین گفت  .وجود ندارد  آنهاها و توصیف احوال درونی  میان شخصیت
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را شکل می   ة حرف   ،اجتماعی ةطبق ،  مکان زندگی  ، تواند اصالتگفتار می  شیوة   .دهدداستان 

-ویژگی خصوصیات روحی و    مولوی با این ابزار  آشکار کند. بنابراینرا    بینی اوو جهان  شخصیت

جهان و زندگی تصویر   مورددر  را    آنها هایو دیدگاها  هتو قوّ  ها ضعف ،هاروانی شخصیت  های

بدینکندمی او  می.  درهم  را  پیشین  روایات  سادة  ساختار  پدید  گونه  نو  ساختاری  و  شکند 

 آورد.  می
 

 (Locale)   مکان و زمان  -4-2-2

دارد که این تصرفات اگر چه بسیار اندک    زمان و مکان   ةحوزتصرفاتی اندک هم در    مولوی

گیری ساختار داستان و استحکام روابط علّی در روایت مؤثر است. در  است اما در جهت شکل

سه روایت از شش روایت مأخذ که ماجرای آنها ذکر شد؛ شخصیت »موسی« شخصیت پیامبر  

»موسی انتخاب شخصیت  با  را  روایت  زمان  مولوی  است.  بهوقت  در  «  دیگر«  »پیامبر  جای 

برد. انتخاب این زمان متناسب با انتخاب شخصیت  روایات زیرمتن به عهد حضرت موسی می

تواند  موسی در مقابل چوپان است. دو شخصیت متضاد با دو تفکر متضاد که به این نکته می

تاریخی د باشد که بحث تشبیه و تنزیه بحثی است که سبقة زمانی و  اما  اشاره داشته  ارد. 

صورت   به  اگرچه  هم  روایت  مکان  نیست.  مشخص  روایت  پایان  و  آغاز  بین  زمانی  فاصلة 

 مشخصی ذکر نشده:

 کو همی گفت: ای خدا و ای اله!   دید موسی یک شبانی را به راه
 ( 1724/ 1369/2،)مولوی  

با خداوند  بیند؛ اما با حضور شخصیت چوپان و نوع نیایش او  موسی در راهی شبانی را می 

از می بعد  از گوسفندان خود است.  توان گفت مکان جایی است که شبان مشغول مراقبت 

 شود.  گذارد و مکان بیابان وارد روایت میپرخاش موسی، چوپان سر به بیابان می
 

 (plot)پیرنگ    - 5-2-2

فراز و فرود داستان یعنی خط    کنندة پالت، »شبکة استداللی، علت و معلولی، الگو و تنظیم

از نظر میرصادقی  (  19:  1394  ،نیاز )بی ها با آنها است.«  سیر رویدادهای اصلی و برخورد شخصیت

-افکنی، نقطة اوج و گره پیرنگ ساختاری دارد که شامل وضعیت و موقعیت، گره  (94: 1398)

 شود:باشد. داستان موسی و شبان با این بیت آغاز میشایی میگ

 گفت: ای خدا و ای اله! کو همی   موسی یک شبانی را به راه  دید 
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 ( 1724/ 1369/2،)مولوی  

انگیزد.  و این یک خبر است. مولوی با این خبر کنجکاوی مخاطب را نسبت به ماجرا برمی

را می ادامه مناجات شبان  به پرسشدر  پاسخی است  واقع  در ذهن    های مقدر آورد که در 

کرده؟ واکنش موسی چه گونه مناجات میشود؟ چرا شبان اینخواننده که: در ادامه چه می

شود در ابتدای داستان مخاطب با ماجرا ارتباط صمیمی  خواهد بود؟ و... همین امر باعث می

تأثیرگذاری بر مخاطب باشد    - و در اینجا داستان-پیدا کند. »اگر هدف نهایی هر اثر هنری  

-هدف از طریق برانگیختن حس صمیمیت با سهولت بیشتری قابل حصول است تا روشاین 

دیگر.«   روش    (10:  1379  ،)مستورهای  به  را  داستان  شبان  مناجات  آوردن  از  بعد  مولوی 

های زیرمتن آن چنین  دهد. پیرنگ  داستان موسی و شبان و داستانوگویی ادامه می گفت

 است: 

شنود  بیند و سخنان او را میموسی او را می   کند  ی: شبانی با خدا نیایش م مثنوی

شود  شبان پشیمان می  کند  کند و او را کافر قلمداد می موسی به او عتاب می  

یابد و بشارت حق را به  موسی شبان را می  گیرد  درد و راه بیابان پیش میمی  و جامه 

 شود.رساند و شبان متحول می او می

 گونه است: های مأخذ به اینطرح داستان

اودر حال مناجات حق، با دیدن االغ    : پارسایی مشغول عبادت است  عقد فرید

پارسا    کند  پیامبر زمان او را نکوهش می   خواهد االغ او را بچراند  خود از خدا می

 کند که او را به حال خود رها کند. خداوند به پیامبر وحی می شود  غمگین می

زار  مرد در حال عبادت در علف  شود  سفر می: عابدی با موسی همحدیدالابی ابن

مرد از اندوه چشم    کند  موسی او را سرزنش می   کند االغ خدا را بچراند  آرزو می

 کند که بندة ما را از این گفتار نهی نکن. خداوند به موسی وحی می  دوزد به زمین می

یکی از    خواهد هرکس چیزی به خدا قرض دهد  : پیامبر از امتش میاالولیاحلیه

پیامبر او را نهی    کند که حاضر است کیسة االغش را بدهد  آنها در حال نیایش ذکر می

هایش  کند که او را نهی نکند چرا که او با حرفخداوند به پیامبر وحی می  کند  می

 خنداند.روزی چندبار خدا را می
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مردی در حال نماز    خواند: اَنا رَبُکُم االَعلی.  در نماز می  )ع( : رسولتفسیر ابوالفتوح

ماند  اعرابی باز می  کنند  اصحاب او را مالمت می   زند: کَذِبَ ابنُ الزّانِیَه!  فریاد می

 کند که آنچه این مرد گفت من به تسبیح برگرفتم. وسیلة جبرئیل وحی میخداوند به  

اثر است  اند و مناجات موسی بیقوم موسی دچار قحطی شده  نامه:العلوم/ مصیبتاحیاء

اسود با خشونت از خداوند    برخ  اسود بخواهد تا دعا کند  کند از برخ  و خداوند وحی می

خواهد اسود میموسی به خاطر ناراحتی از لحن برخ    بارد  کند و باران میطلب باران می

بار خدا  کند که او را نرنجاند چون او روزی سهخداوند به موسی وحی می   او را برنجاند 

 خنداند.را می

می حاصل  نتیجه  این  روایات،  پیرنگ  بررسی  دلهرة  در  کاهش  برای  مولوی  که  شود 

های  وگو و تداعیمتن خود، با شگردهایی از جمله گسترش گفتتأثیرپذیری از متون پیش

وجو، طرح روایت خود را توسعه داده است و پیرنگ  ون جستهایی چمایهآزاد و آوردن بن

تر  تر از پیرنگ مآخذ آن است و روابط علّی و معلولی آن مستحکمتر و منطقیروایت او مفصل

هی، بز، چارق و ...  هایی چون چاکر، هیاست. مناجات شبان با زبان ساده و به کاربردن واژه

ت؛ عتاب موسی به شبان و وحی خداوند به موسی  در نیایش خود که متناسب با شخصیت اوس

اندیشه بیان  او،  مؤاخذة  به  و  اشاره  و  روایت  در خالل  مولوی  تعلیمی  و  عرفانی  واالی  های 

های اهل تشبیه و تنزیه همگی موجب گسترش پیرنگ شده و تعلیق  تفکرات فلسفی و اندیشه

روایت در  است.  کرده  ایجاد  احیاءبت االولیا، مصیهای حلیهداستانی  و  گشایی  العلوم گرهنامه 

شود  اش موجب خندة او میرسد چرا که خداوند به خاطر اینکه بندهچندان عقالنی به نظر نمی

خواهد که او را عتاب نکند اما در داستان موسی و شبان مولوی با آوردن دالیل  از موسی می

نشان می انسانی  و  عرفانی  به  منطقی،  را  موسی  با شبان  دهد که خداوند  برخوردش  خاطر 

کنند اما در  ها ایستا هستند و تحولی پیدا نمیکند. در روایات زیرمتن، شخصیتمؤاخذه می

گیرد  شوند. وقتی موسی مورد مؤاخذة خداوند قرار میروایت مثنوی دچار دگرگونی روحی می

قت رسیده؛  رساند؛ چوپان که به مراتب کمال روحانی و حقی و بشارت خداوند را به موسی می

برد حاال  کار میادب طریقت را هم آموخته و اینک بیان او تغییر کرده است و واژگانی که به

درستی در قالب پاسخ چوپان به  متناسب با شخصیت روحانی اوست و مولوی این تحول را به

 دهد:موسی نشان می 

 اممن کـنون در خون دل آغشته  ام گفـت: »ای موسی! از آن بگذشته
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 ام سو رفـتهصدهزاران ساله ز آن  اممـن ز ســدرة منتهی بگذشــته

 گنبدی کرد و ز گردون برگذشت  تازیـانـه بــرزدی اســپـم بگشـت

 آفـرین بر دسـت و بر بازوت بـاد  مـحـرم ناســوت مـا الهــوت بـاد

 استگویم نه احوال منچه میاین  حال من اکنون برون از گفتن است
 ( 1791-95/ 1369/2،)مولوی  

؛ طرح داستان خود را استحکام  هایی که در داستان خود گنجاندهمایههمچنین مولوی با بن

های روایات  بخشیده است. مناجات شبان موقعیت اولیة داستان است. مناجات از جمله بنمایه

شنود؛ این حادثة محرکة داستان  بیند و الفاظ او را میباشد. موسی، شبان را میمثنوی می

-افکنی داستان است و اوج داستان پشیمانی چوپان است که جامهاست. نکوهش موسی، گره

بیابان می  به  میدران  را  پایانی موسی شبان  او  گریزد. در وضعیت  به  را  بشارت حق  و  یابد 

میمی روحی  تحول  دچار  شبان  و  تحرساند  این  بنمایهشود.  از  نیز  روحی  داستان  ول  های 

های این روایت است. موسی پس از عتاب خداوند به  مایهوجو نیز از دیگر بنباشد. جستمی

 بیت توسعه داده است:  7مایه را در پردازد. مولوی این بنوجوی شبان می جست

 در بیابـان در پی چـوپـان دویــد  که موسی این عتاب ازحق شنید چون

 گــرد از پرّة بیـابـان برفــشانــد  شــان پـای آن ســرگشـته راند بـر ن

 هــم ز گـام دیگــران پیـدا بـود  گــام پـای مــردم شــوریـده، خـود

 یک قـدم چون پیل رفته بر وُریب  یک قـدم چـون رخ ز بـاال تا نشـیب

 روانه بر شکــم گـاه چـون ماهـی   گـاه چــون موجـی برافــرازان علـم 

 هـمچـو رمـالی که رملـی برزنـد  گـاه بـر خـاکـی نبشـته حـال خـود

 گفت: مژده ده که دستوری رسید  عـاقــبت دریـافــت او را و بــدیــد
 (1781-87/ 1369/2)مولوی  

باشد. در روایات زیرمتن  داستان الهام غیبی، پشیمانی و مالمت می  هایمایهاز دیگر بن

وجو وجود ندارد. کشمکش در این داستان تضاد و تقابل عقل و عشق و اعتقاد  مایة جستبن

است. موسی و شبان دو شخصیت مقابل  به تشبیه و تنزیه است که باعث گسترش پیرنگ شده

اعتقاد متضاد که همین ک با دو  اندیشهشمکش مجالیهم هستند  تا  برای مولوی  های  ست 

 عرفانی و اعتقادی خود را مطرح کند.  
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 ( Theme)مایه  درون  - ۶-2-2

بهمایه یا مضمون، »جهتدرون به زندگی و  نویسنده را نسبت  طور اخص موضوع گیری 

فکر اصلی و مسلط در هر اثری است؛    مایه»درون(  52:  1394نیاز  )بیدهد.«  داستان نشان می

های داستان  ها و وضعیت و موقعیتشود و حادثهای که در خالل اثر کشیده میخط یا رشته

های  مایهکریم زمانی در ابتدای داستان درون(  229:  1398)میرصادقیدهد.«  را به هم پیوند می

شناخت  -های دینی. گری در اندیشهگرایی و قشرینفی صورت-شمارد: » گونه برمیآن را این

که در انتهای حکایت  بیان احوال اولیای مستور، چنان-هرکس از حق مطابق با شأن و مرتبة او.  

تشبیه و تجسیم اهل عشق، کمتر از تنزیه و تقدیس اهل شریعت  -شبان تمثیل آن است.  

ای انسان هرقدر  حمد و ثن -نیست. چراکه خداوند به قلب خاشع نظر کند نه به صورت لفظ.  

چون الهی ارزشی ندارد و  هم که کامل و مطابق آداب شرع باشد؛ باز در مقایسه با مقام بی

هر آیین و مذهبی را که آدمی خالصانه  -مقبول افتادن آن فقط به واسطة رحمت حق است.  

می حق  وصال  به  را  او  آیین  آن  کند  سه  (  436:  1398)زمانیرساند.  باور  سروش  عبدالکریم 

توان قصة موسی و شبان را  از یک حیث می-شمارد: »مایة کلی برای این داستان برمیوندر

سوز »تشبیه« و »تنزیه« در نظر گرفت و داوری موالنا را در این  قصة نزاع تاریخی و اندیشه

چهرة دیگر این داستان، تبیین نسبت میان تحلیل عقلی و تجربة عشقی  -نزاع نظاره کرد.  

:  1393)سروش  شنویم نفی ادب است.« ای که در این قصه از زبان موسی میسخن تازه-است. 

180  ) 
-های عرفانی و انسانی را گنجاندهمایهمولوی در این روایت با بدخوانی خالقانة خود درون

دهد که شرط قرب الهی داشتن قلب پاک و عاشق و خلوص نیت و عشق به  است و نشان می

 کند. روایات زیرمتن انحراف و خمش ایجاد می حق است.  بدینگونه نسبت به  
 

  Tone))لحن    - 7-2-2

که خواننده آن را حدس بزند؛  طوریلحن »شیوة پرداخت نویسنده نسبت به اثر است به

ای که ممکن است طرز برخورد او را با موضوع و مخاطبش  درست مثل لحن صدای گوینده

نشاط تحقیرآمیز،  بدهد مثالً  باشد، هماننشان  یا صمیمی  طورکه لحن آور، موقرانه، رسمی 

مولوی در این روایت زبان و بیان و   (674:  1398)میرصادقینویسنده هم طرز برخورد اوست.«  

نوع با  متناسب  و  دقیق  درستی،  به  را  اشخاص  داده  لحن  نشان  آنها  شبان  شخصیت  است. 

سوخته پس در نیایش با خداوند ساده و صمیمی  دل، عامی، عاشق و دلشخصیتی است ساده
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-برد که کامال ویژگی کار میگوید و مولوی در این مناجات از قول شبان الفاظی را بهسخن می 

مانی که چوپان متحول  کند. در انتهای داستان هم زهای شخصیتی او را به خواننده القا می

شود و متناسب  است؛ بیان و زبان و لحن او نیز متحول میشده و مرتبة وصال حق نائل آمده

کند. در بیان شخصیت موسی نیز مولوی از قول او الفاظی  میبا شخصیت و موقعیت او تغییر

نمایانکار میبه عقل و شریعت    کند. موسی نمایندةمیبرد که شخصیت و نگرش موسی را 

کند و نیایش  آمیز او را نکوهش می تابد و با لحن تند و اعتراضاست پس گفتار شبان را برنمی

بیند. در پایان داستان نیز زمانی که موسی مورد عتاب حق قرارگرفته و  او را کفرگویی می

 کند.غ می کندو با مهر و به نرمی بشارت خداوند را به شبان ابالمتحول شده بیانش تغییر می
 

   یریگجه ینت .3
است شیوه استوار  بینامتنی  روابط  بر  که  کار  بدخوانی خالق  به  متأخر  مؤلفان  است که  ای 

شاعران    گیرند تا از تأثیرپذیری خود از متون پیشین بکاهند. شاعران متأخر اگرچه وامداران می

شکنند و بنایی  های خود سطوح روایات ماقبل را میپیشین هستند اما با استفاده از نوآوری

کنند. مولوی نیز با بدخوانی خالق در روایات زیرمتن خود تغییراتی داده و روایاتی  تازه خلق می 

های بارزی  وتای که روایات مثنوی تفاگونهاست بههای عرفانی و انسانی آفریدهنو با درونمایه

نسبت به روایات مأخذ دارد. مولوی با بدخوانی در شیوة پرداختن به موضوع، داستان موسی  

کوشد برای  عنوان مؤلف جدید، با شگردهای خالقانة خود میاست. وی بهو شبان را خلق کرده

گو با  والقای تجارب معنوی و روحانی خود و با استفاده از عناصر داستانی به ویژه عنصر گفت

مخاطب پیوند بخورد و مقاصد عرفانی او در آثارش متجلی شود. در داستان موسی و شبان،  

تکامل میشخصیت به  به موازات پیشرفت داستان  پایانها  و  را  رسند  روایت مخاطب  بندی 

  پردازی و معرفی اشخاصش به شیوةکند. مولوی با توانمندی در امرشخصیتزده میشگفت

زدایی  متن تقدسوگوهای طوالنی میان آنها از متون پیشغیرمستقیم و ایجاد کنش و گفت

های های داستانمایهکه از بن  وی با جایگزینی شخصیت و ایجاد تحول در شخصیت  است.کرده

ترتیب از اضطراب تأثیر مؤلفان  کند و بدینهای زیرمتن عمل میعرفانی است؛ برخالف داستان

کاهد. در روایات مأخذ زمان و  مکان داستان مشخص است اما مولوی مکان را  د میماقبل خو

نشینی در بدخوانی از روایات پیشین است. در این مرحله  داشته و این اولین گام عقبمبهم نگه

الوهیت برای مرحلة  را  زمینه  تعالیم خود،  و  برای جریان مفاهیم ذهنی  زدایی  خلق فضایی 
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می در  فراهم  الوهیتکند.  میمرحلة  سعی  داستان  عناصر  در  تغییر  با  تقدس  زدایی  کند 

نگارندگان ماقبل را بیاالید و آنها را از جایگاه بلند سروری خود به زیر بکشد. پیرنگ پرداختی  

وگوهای داستان مفصل  منطقی و مفصل دارد و روابط علی و معلولی آن مستحکم است. گفت

طور غیرمستقیم معرفی  ها را بهبرد و شخصیتپیش میو طوالنی است و کنش داستانی را  

های متعددی چون  مایهکند. با آوردن بنهای مولوی را به خواننده منتقل می کند و آموزهمی

درونجست و  پشیمانی  و  مالمت  نیایش،  را  مایهوجو،  روایت  ساختار  فلسفی  و  عرفانی  های 

دید متکثر  کاهد. مولوی با ایجاد زاویهمی   بخشد و از اضطراب تأثیر متون ماقبل استحکام می

کند. لحن و بیان اشخاص داستانی را متناسب با  شیوة رایج در روایات پیشین را بدخوانی می

ها، روایات  آورد و با تغییر لحن و زبان، همگام با تکامل شخصیتشخصیت و موقعیت آنها می

-در پی تبیین اندیشه   خذ أهای مان روایتلف ؤگرچه مولوی نیز مانند مکند.  مبدأ را بدخوانی می

و با طرزی نو   پردازی نیز توجه دارد داستان  و   های زیبایی کالماما به جنبه های عرفانی است

 زند. و متفاوت از پیشینیان دست به آفرینش روایات خود می
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Research Article 
Misprision is a theory proposed by Harold Bloom based on two-

way relationships between literary texts. This theory is based on 

intertextual relations according to which there is a conflicting 

relationship between the new author and the past authors. In order 

to get an independent identity in literature and to get rid of the 

anxiety of the influence of past texts, the new author reduces the 

authority of the previous poet with a defensive act and starts 

creating new works by misprision. Misprision techniques free the 

new text from the apprehension of the influence of the previous 

texts. 

This research, using library resources and in a descriptive-analytical 

manner, investigates the tricks that Rumi used to get rid of the 

apprehension of the influence of past works in the story of "Moses 

and the Shepherd", as well as how to deal with it Based on Harold 

Bloom's Theory of Misprision and comes to the conclusion that 

Rumi chose the dominant theme in this narration from the subtext 

narrations, but in order to get rid of the anxiety of being influenced 

by the source narratives, he uses creative methods to create new 

stories. In order to reduce the apprehension of effectiveness, he has 

changed the elements of the story to achieve verbal excellence. 
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