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 در داستان شیخ صنعان ،متن درون ۀرمزگشایی خوانند
 

 1یانصار زهرا
 تهران قاتیواحد علوم و تحق دانشگاه آزاد ،فارسی اتیزبان و ادبگروه ارشد  یکارشناس ۀآموخت دانش

 آذر امیراسماعیل
 واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد ،فارسی ادبیات و زبانگروه  دانشیار

 77/3/12: پذیرش تاریخ ؛ 72/8/10: دریافت تاریخ

 

 چکیده
بنرا   محرور  خواننرده  ۀآن برر اسران نیریر    ۀکه پایاست  انتقادی در ادبیات رویکردی «متن درون ۀخوانند»

بین نویسرنده   ۀبرقراری ارتباط دوسوی برای آن در متنربست ولفگانگ آیزر و آیدن چمبرز با کا. است شده
را  ییشرگردها  زبرده  مؤلّفزیرا در متونِ باز هستند؛  مؤلّفم به دنبال رمزگشایی از خویشتنِ دوّو خواننده، 

برنده برگ ، با کشف شگردی به عنوان بار خوانش هرت باوری در آفریند و خواننده با نسبیّ یم متن درون
جرز  آثراری    کالسیک، حکایت شیخ صرنعان  فاخر در میان آثار. کند یمپاداش دریافت  ،مؤلّفبا ارتباط و 

 ۀخواننرد ق ه همرراه خروانش خرالّ   دگاه، بین دیاز گذر ا مؤلّفارتباط  از این شگردهاست. سرشار است که
 مستتر یها هؤلّفمبنابر این مقاله  .کند یماسالمی به جهان عرضه  ر ۀ جدیدی از ادبیات ایرانیچهر ،معاصر

از ایرن رویکررد در حکایرت شریخ      ییها نشانه، به دنبال یافتن شناسی یترواو اصول  متن درون ۀاز خوانند
را مرورد نیرر   و تطبیق آن با حکایت شیخ صرنعان، اثرر    یکردهاروصنعان است. نگارندگان با بررسی این 

 نوع روایرتِ ع واژگان، ، تنوقدرت عشق. اند دانسته متن درون ۀخوانند ییرمزگشابرای  ییباال یتقابلدارای 
خراص   ۀو خواننرد  مؤلّرف را برین   ای یهسرو ارتباط دو ،استعالیی یها کنشو  یافکن گره ،ییگشا گرهراوی، 

 .است کردهایجاد « ساخت داستان برای سیر به ژرف»
 

خ یش ،زریگانگ آدن چمبرز، ولفیآ ،تیّنسب محور، روایت، هخوانند، متن درون ۀخوانند :یدیکل یها واژه

 .صنعان

                                                           
                                                                  ansari46@chmail.ir  مسئول: ۀنویسند ۀرایانام .1

mailto:ansari46@chmail.ir
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 مقدمه. 1
 دهنرده  انتقرال  ،ک طرفیدر  .پیوندد یمبه وقوع  ای یهدوسو ارتباط ،یمفهومهر انتقال  در

ر سّیفهم را م آنچه که . بنابراین،مطرح است )خواننده( رندهیگ ،گرید یسو در و ،)نویسنده(
 مگرر  ،شود ینمسّر یم ین روندیچن .رنده استیل آن از طرف گیوتأوجود ارتباط و  ،کند یم
 یدیهر دوره با ابزار جد در د تا خوانندهرَبَ کار بهرا در متن خود  ییفرستنده شگردها ،ینکها

ن یچنر البتره   .آورد دسرت بره   یمتفراوت و  دیر جد یمعنا و ل بپردازدیبه تأو ،شدهوارد متن 
 شت:اذگبودن متن  «باز»و  ،سندهینو تیّخالقد به حساب یرا با یندیفرا

 کند یم یمعرف «باز» ۀبا واژ را یهنرادبی و  از متون یبرخ 7هدر کتاب نقش خوانند 1اکو توامبر»
خواننده را  و« بسته»را  یسیمتون پل او .شود یم قائل ید معنا نقش مهمّیتول درخواننده  یو برا
اننده خو که کند یمف ینگونه توصیا را «باز»ا متن امّ داند. ینمثر مؤآن چندان  ید معنایتول در
و فهم خود را مستقل  ه داشته باشدید به خود اثر توجبلکه با ،ردیرا در نیر بگ مؤلّفد قصد ینبا

 .(88ر82: 1381 ،یصر)ن «ردیسنده در نیر بگیمورد نیر نو یاز معنا

 برا  که یامکانات بااست و یپو بلکه ،به حساب آورد جان یب یئیمانند ش توان ینمرا  متن
 هرای  یره البره   ،یمتروال  یها خوانشهر دوره و با  و در برد ها بهرهآن از  توان یم باز بودن

ک ی، مؤلّفد گفت اثر ی. حال بایابد یمق خواننده تحقخواندن  با عمله یّورَ نیا .یی رسیدنو
نقد  امروز .نباشد سو همسنده ینو یشخصبا نیر  خواننده در درون خود دارد که ممکن است

ات یر از عناصر ادب یرصرا به عنوان عن متن درون ۀخوانند ن اصل است کهیل به ایما ،یادب
 .آورد به شمار
ش و یاز خو یریا ناآگاهانه تصویسنده آگاهانه ینو و تدو فرد الزم اس ،ک اثریگفتن  یبرا»

در  .ش رایخو شتنِیکه خو سازد یم چنان آنرا  اش خواننده. او آفریند یم اش خواننده از یریتصو
 یواننده به توافقسنده و خینو ۀشد خلق یخودهان یا ست کهاخوانش آنج ینتر موفق ،نین بیا

 (.55: 1387 رز،)چمب «کامل برسند

هرا برا ایرن     تطبیرق آن کالسیک در ادبیرات ایرران و   آثار فاخر  های یژگیوتوجّه به  با
 رسید.ارزشمندی به دستاوردهای  توان یم، رویکرد

 پژوهش ۀنیشیپ .7
 ،است صورت نگرفته یکاربرد پژوهش3رزچمبدگاه ید ۀنیزمجز در  ،متن درون ۀخوانند ۀباردر
هرا اشراره    از آن یا پراره بره   که در چند اثر آمده یاز بُعد نیرنیز  ای پراکندهی ها ترجمها امّ
 :شود یم

                                                           
1. Umberto Eco 

2.  The Role of Readers, 1979. 

3. Aidan Chambers. 



 1318/13، بهار و تابستان 1، شمارۀ 8سال  ،پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت

 مرا یرنا ریا نویسنده ( 117- 168: 1381)مکاریک،  ،معاصر یادب های یهنیر ۀدانشنام کتاب ر1
 و مرتن  برون ۀخوانند) خواننده دو هر ۀچهرقابل قبولی از ف یوصتدر چند صفحه 1یکمکار

 .است ارایه داده  (متن درون ۀخوانند
 رامران سرلدن و   (17ر02: 1327، ویدوسون)سلدن و صرمعا یادب ۀینیر یراهنما در کتاب – 7
مطررح کررده    متن و برون متن درون ۀخوانند بارۀدر یبسیار ۀمطالب ارزند ،7دوسونیتر ویپ

 .اند
 ف ویبه تعر 313 ۀدر صفح (313: 1387)حرّی،نویسنده  «شناسی یتروا ت ویروا» ۀمقالدر ر 3
 .است پرداخته متن درون ۀخوانند ۀباردگاه درید ان چهاریب
ن دیر آه دگایر عرالوه برر د   در این مقاله (85-53: 1387)چمپرز، « متن درون ۀخوانند» ۀمقالر 1

ذکرر   ت آنیاهمبه لحاظ ن نوع خواننده یا یوجود ۀففلس ،متن درون ۀخوانند بارۀدررز چمب
 ،زریاز قول آ ،ن مقالهیا 55 ۀصفح در و «دو فرد الزم است ،یزیگفتن چ یبرا» :شده است

 یسر ن یر وصاحب نیر دیگرر،   ،همچنین .است  شده یبه عنوان ابزار ارتباط معرف یاثر ادب
 ۀاز خواننرد  یریتصرو  ش ویواز خ یریتصو [زمینهن یدر اه ]سندینو ،که گوید میز ین 3بوث
وجرود   ورا  شیخرو دوم  شرتنِ یکره خو  سرازد  یمرا چنان  اش خوانندهاو  .آفریند یمش یخو

گشروده   یرونر یب ۀکه در برابر خواننرد  داند یم یانتقاد یکردیرودر متن را مستتر  ۀخوانند
 .است  شده
خواننده  ۀر پایو همکارانش، نوشته شده است که ب ،پور حسامهم به قلم  یمقاالت چند -5

)حسام  پرداخته است. از احمدرضا احمدی ،کودک هایبررسی داستانِو  درون متن به تحلیل

 یبررا  یاحمرد  یهرا  داسرتان چنرد  هر ،کره ینامهم  ۀا نکتامّ (171ر12 : 1317، و همکاران پور
ه یر ن نیریر ا ،کره  دین موضوع رسیبه ا شود ینمت یّبه قطعا امّ ،است  شدهنوجوانان نوشته 

ن یکه ا م کردیخواه ن مقاله ثابتیدر اما بلکه  است، یین نوع داستان اجرایا ۀدر حوز فقط
خ صرنعان  یش ییشعر روا رای؛ زستگوپاسخ یخوب به زیآثار بزرگساالن نبعضی از در ه ینیر

م موجرود  یر عال قیمخاطب خاص خود را دارد که از طرو  شود یمجز ِ متون باز محسوب 
 .است شده یگذار هدف مؤلّف از سوی یمتن درون

 
 

                                                           
1. Irena Rima Makaryk. 

2. Peter Widdowson &Raman Selden.  

3. Wayne c. Booth. 
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 پژوهش. ضرورت و اهمیت 3
 یهرا  کنش از برآمده یها تعلبه  ،م موجود در متنیت عالیبا هداکه  یمبرآنمقاله ن یدر ا

رکرن   کره  «معنرا  تیّر قطع»مقابل  در «باوری تیّنسب» با و میبایدست  کنشگران 1ییاستعال
 دیر م جدیمفراه و نرو   یهرا  نقرش ، بره  شرود  یمر محسوب  محور خوانندهکرد یدر رواصلی 
 مطرح است: سؤالدو  . بنابراین،میبرس متنی درون

 یرۀ نیر و چمبررز  دنیر آ «متن درون ۀخوانند» یۀنیر ای یوهشبا چه  ،ش رویق پیدر تحق ر1
 افت؟یق به عمق اثر راه ین طریاز ا توان یمدارند و تعامل با هم 7یزرآولفگانگ 

و شرود   مری شکسرته   «یبراور  تیّنسرب »برل  در مقا «معنرا  تیّقطع» حصار ای یوهشبا چه  ر7
 ؟دآی یممتن به وجود  ۀخوانند یبرا یدیجد یها نقش
 اش کننده لیتأو که باز و نامحدود است یک متن، جهانی: »گوید یم3امبرتو اکو که چنان 
ن یدر ا .(711: 1322 گران،یچه و دی)ن «را کشف کند پایانی یب یدرون یها ارتباطبا آن  تواند یم

 یطوالن ۀما سابق اتیخوانش متن در ادبم. اگرچه یهست ین روندیبه دنبال چن ما، پژوهش
 ۀویدر شر  اسرت  شرده  یسرع  ،حرال   ینابا  ،است یارتباط ۀافتینو یها واژگانندارد و موجد 

مقالره   یسرازها و برا سراخت   تا حد امکاند تا خواننده بتواند یت الزم به عمل آدق ،نگارش
 د.کنارتباط برقرار 

 ژوهشپ. روش 1
 .یما پرداخته «شناسی یتروا»و  «متن درون ۀخوانند» مبانی نیریدر این مقاله، ابتدا به تبین 

دنبرال   بره  ،(نیشابوری ارعطّ یرالطّ منطق از) با نگرش عمیق به داستان شیخ صنعانپس س
داسرتان  مبنی بر تطبیق این نیرگراه برا    ، به دستاوردهاییمتن درون ۀاز خوانند ییها نشانه

) عطّرار   عطّرار  یرر الطّ منطرق اشرعار   ،مرورد اسرتفاده   ۀنسرخ  خ صرنعان( دسرت یرافتیم.   شی)

 است. یکدکن یعیمحمدرضا شف یۀح و تحشیتصح به (1: 1382نیشابوری،
 ینیر یمبان. 5
 تیروا در ارتباط ندیفرا .1ر5
و  زریررآ، چمبرررز ۀیررنیربررین  ؛ تعامررلاسررت طراحرری شرردهی تعرراملبررا روش  ن مقالررهیررا 

کره   یمتفراوت  یهرا  پرسش یۀاز زاو توان یمگوناگون را  یادب های یهنیر»چراکه:  ؛شناسی یتروا

                                                           
1.  Transcendentai. 

2. Wolfgang Iser. 

3. Umberto Eco. 



 1318/15، بهار و تابستان 1، شمارۀ 8سال  ،پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت

از  ییهرا  پرسرش مختلف بره طررح    های یهنیر .مل قرار دادمورد تأ ،کنند یمات مطرح یادب ۀاربدر
 .(15: 1327 ،دوسونی)سلدن و و «دنپرداز یم ،نامیم یمت یا آنچه واقعی، سنده، اثر، خوانندهیدگاه نوید

 ۀحلقر م بحث به عنوان یگر در تحکید های یهنیر واست  یه الزامیک نیریت یّمرکز البته
عامل  ت ویان نقش روایب به گام نخستّدر  ،اسانن یا بر .دنشو یممحسوب رنده یگدر بر

 سرتم یدر قررن ب  باوری یتنسبکه حاصل  محور خواننده یۀنیر سپس به یم.زپردا میارتباط 
 موضروع  کره را  مرتن  درون ۀخوانند و انواع خوانندهو  اشاره، ،است (در مقابل قطعیت معنا)

 نمرودار  بنردی،  جمع یک ارائۀ با  مارتین واالن. کنیم می تحلیل است، پژوهش این اصلی
   .گیریم می پی آن ارائۀ با را بحث که است کرده ترسیم را روایت در ارتباط فرایند

 
 (110: 1387 مارتین،) روایت در ارتباط فرایند :1نمودار

 معطوف به خواننده یۀنیر. 7ر5
دوم پا به  یو بعد از جنگ جهان یالدیم 1106یلاوااز  ،خواننده تِیّبا محور یادبنقدان یجر

د خرود را  یر عقا یراحتر   ن بهامنتقد ،آن دوران یاسیباز س یفضا رد .گذاشتات یادب ۀعرص
 یمرتن را بررا   هرا  آن. تنرد پرداخ یمر یتفس ل ویوبه عنوان خواننده به تأ و کردند یممطرح 
 یرری گ جبهره از فرار    و این نقرد  دندکر یمنقد  (یزمانرد و یزمان هم) شناسی یباییزدرک 

 برر  رفهم معنا را د که فهم زبان و ی بودمتفاوت یرهایتفسشامل  نیز و ،یاجتماع و یاسیس
 .ان افتادیز به جرینقد ن یایدان پویم ،از متن یاستدالل یها تفاوتن یهم پیدر  .گرفت یم
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ن آن بره  نیررا  صراحب  .اسرت  ا اسرتوار یر واحرد   یآغاز فلسرف  ۀک نقطیفاقد »، هین نیریا
 .(17: 1327 دوسون،یو )سلدن و «دارندتعلق  یمتفاوت کامالً یفکر یها سنّت

 خالق خوانش. 3ر5
 ؛تمرام اسرت  نا متن هر است که نشان داده «خواندن یاستراتژ» اصطالحبا 1ردنانگیارومن 
را  ها آن ر استیگزخواننده نا که کند یمرا مطرح  یزیگوناگون و متما یاه نیردگید کهچرا

 یدیر تجر و یکلّر  یها لحیه خواننده به ،ن خواندن هر متنایجردر »؛ یعنی ؛کندمشخص 
: 1326 ،یاحمرد ) «آورد یمر در ریتصو را به ها لحیه یمناسبات درون و دهد یمت یمتن شخص

083.) 
 انواع خواننده. 5-1
 متن درون خوانندۀ .5-1-1

او در اسرتنباط و   یهرا  ییاحترام به خواننرده و توانرا   یبرا»ل مدرن مهم است که یتحلدر 
نیرر   ( و اظهارگرانه یتهدام )و یمستق ۀارائ ۀینه بر پا و شده رفتار ارائه ۀیبر پا ،یریگ جهینت
 «میذارخواننده بگر  ۀعهد ل را بریتحل ،ت چگونه استیک شخصینکه یسنده در گفتن اینو
د یر د یۀزاورا یاست؛ ز مار مهیخوانندگان بس یبرا یستاندا ۀنیزمجاد یا .(171: 1380 توالن،)

اخرذ   یبهترر  ۀجینت ،انیپا و در تر یقورا  یلیتوانند ابزار تحل یم یراحت به ،را گسترش داده
ها لذت  به آن ییکه پاسخگود نفراهم آورخود  یبرا ییها پاسخپرسش و  ،یاز طرف ود نکن

 را یینرو  های یدگاهدرا طرح و 7یضمن ۀخوانند مفهوم ،زریآ ولفگانگ برد. یمتن را باالتر م
 .نمود مطرح
ک داستان یدر رتور بوث یس ینوکه  «یضمن مؤلّف» است از مفهوم یاصطالح اقتباس نیا»
 نیا .ت داردتفاو یا راوی پرسوناا ب یضمن مؤلّف ،ثاز نیر بو .( از آن سخن گفته بودم.1101)

ن آن یو مخلوق مت یقیحق شخص یادب ۀنسخکه  گردد یم باز مؤلّفم شتر به خود دوّیاصطالح ب
ن یّعدم تع ،آن واسطۀ  بهو  کنند یمها را پر خأل و یخال یخوانندگان جاها ،زریآ یۀنیردر  .است

 نیا یینها یتالق ۀنقط ۀبارا درامّ ،ن هستندیّمع ،یمتن ی. گرچه منیرهابرند یمان یرا از م
ما با  ییارویرو قاخلّ یۀسو ،که در واقع یند کنش ذهنین فرایل زد. ایّد دست به تخیبا ،منیرها

 .(117ر111: 1381ک، ی)مکار «نمایاند یمرا به ما  یضمن ۀخوانندگر یساختار د ،متن است

                                                           
1.  Ingarden Roman. 

2. Implied Reader. 
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 کررد یروکره در   ییهرا  خواننرده انرواع   و یضرمن  ۀان خواننرد یر م گذارد یمتفاوت  یزرآ
او  الگوی ،ح دهدیتوض خواننده را حضور آن است که یدر پ او .دنرو یم کار به محور خواننده
 :ستا 7یدارشناسیپدا ی1ییاستعال الگویی
چ دو یه. دهد یمست که خواننده انجام ینگر ییها کنشدر قالب  یضمن ۀخوانندبه  توان یم»

انندگان منفرد ا خوامّ ،کنند ینمرا پر  یخال یا جاهای یرسازیتصو ،واحد ۀویشبه  خواننده
مشارکت  یضمن ۀخوانند، در شکل دادن به بخشند یمق چگونه متن را تحقّ کهینا از نیر صرف
 ها پاسخ توان یمدوران آن  که در آورد یمرا فراهم  یچارچوب یضمن ۀخوانندن یساختار ا دارند و
 (.55ر51: 1381 گران،ید سارلند و ؛کر.) «انتقال داد د ویرا سنج

 یحیتلو ۀخوانند .7ر1ر5
 .اند برده کار به یبحث از توانش خوانندگان واقع یبرا را یدیتجر اصطالح نیانخستین بار 

 ۀخوانند»ا ی «خوانندهربَاَ» ،«یآرمان ۀخوانند»ن مورد را یا ،د بر انواع توانشیکأت یبرا منتقدان
کره در   هرا  یگرذار نام ایرن  ۀهمر  ،نیابربنرا  .(110 :1387 ن،یمرارت ر.ک؛ )انرد   یرده نامز ین «آگاه

 ۀکرار رفتر   هبر  یر لفییتعاباز . کنند یمرا القا  یواحد مفهوم ،است آمده نیز پایین یسطرها
 ۀخواننرد  ،مسرتتر  ۀخوانند ، یفراداستان ۀخوانند ،یدیتقل ۀخوانند ،متن درونمخاطب » ،گرید

 است. «الگومند ۀخوانند و یضمن
 ین نقرش طرور  یر ا اسرت و  یانساختار داست جز ( متن درون ۀخوانند) ن نوع خوانندهیا

 ۀخواننرد افتن ی یبرا یمختلف های یکتکن د.یآن رس بهط الزم یست که بتوان بدون شراین
؛ اسرت ]  «ارجاعات فررامتن » و« متن درونارجاعات » ،ها آن ۀاز جمل وجود دارد و متن درون

 .[ها نوشتهسبک و  (هاخأل) ها شکاف ،دید یۀزاو ...،، اسطورها ات،یح به آیمثالً تلم
 متن درون ۀمشهور خوانند پردازان یهنیر. 0
 توالن و زریآ ،ثبو ین سیو ،رزچمب. 1ر0
او  .پرردازیم  یماو  های یدگاهدف یبه توص است که «رزچمبدن یآ» ،معروف پردازان یهنیراز 
  ،ناآگراه  یو گاه آگاه ۀسندینو ؛برد یمکار  هب را «مستتر ۀخوانند» اصطالح بار نخستین یبرا

 :گوید یمبوث  یس نیه وک چنان
 مدوّ شتنیخو که سازد یمچنان  را آن اش خوانندهاز  یریش و تصویاز خو یریتصو [مؤلّف]

 سنده وینو ۀشد خلق یخودهان یخوانش آنجاست که ا ینتر قموف ،نین بیدر ا .را خویش
 یفنون متفاوتم را با استفاده از شتن دوّین خویسنده اینو. کامل برسند یخواننده بتواند به توافق

                                                           
1.  Transcendental. 

2.  Phenomenology. 
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 ؛شود یمحاضر  در داستان یمقام راو در، اسان آن که بر ای یوهشوان مثال، عن به ؛آفریند یم
 (.55: 1387 رز،چمب) «...شخص اولراوی خواه  ،باشد 7بگویغ و 1زدانیچ همه یخواه راو

خواهرد   مرتن  درون ۀخواننرد  ار شدنسخن بگوییم که باعث آشک هایی یوهشباید از 
در قبرول  ترا برا او    کشراند  یممتن  واننده را با خود به درونِخبا شگردهایی  مؤلّف. شد

 :همنوا شود عقایدش
 نش خودِیسنده با آن به آفریکه نوبرند  کار می به ای یوهشنشان دادن  یرا برا «سبک»صطالحا»

سبک به ساختار  که میتصور کن اگر است یشیاند ساده .یازد یممستتر دست  ۀخوانند و یثانو
ر یسنده از تصاوینو ۀسبک عبارت است از نوع استفاد .شود یممله و انتخاب واژگان منحصر ج

خواننده  ۀبالواسطسنده از ادراک یکه نو یاتیز فرضین و یو ۀناآگاهان ، ارجاعات آگاهانه ویذهن
 های یتشخص رسوم و ،سنده به باورهایبه سبک نگرش نو ،یاز طرف و سازد یمش یدر ذهن خو

آشکار  ،نویسد یم اش بارهسنده دریکه نو ای یوهش اب ها آن ۀهم و گیرد یم برز در ین ت رایروا
 .(50 همان:) «شود یم

 یبرا یبه عنوان ابزار که کند یمد به خواننده کمک ید ۀیزاو د گفتیبا «دیدۀ یزاو» ۀباردر
که  ییبه سمت و سو)خواننده( را  و او سنده استفاده کندینو و خودان یم رابطه نشیآفر
به آن رز چمب ۀمقال که دراست  «یریگ جهت» گر،ید های یوهش از .دهد یمسوق  ،دیبا

ن نگرش را یا تواند یمز ین ها کتاب یگذارنام یم که حتیید بگویالبته با .است شدهپرداخته 
 ۀیم کند و زاویتحک یرونیب ۀش را با خوانندیسنده بتواند وحدت خویهرگاه نو .ت کندیتقو
اهداف خود  سمت ها را به ماهرانه آن تواند یمآنگاه  ،ند که او را جلب کندیگزرا بر یدید

تا به طور مستتر  دهد یممستتر را رشد  ۀخوانند پس .دخوانَفرا ،است یریگ جهتکه همان 
 .(01ر06ن: هما) «یافریندبرا  یا هبالقوّ یمعناها
 که مستتر است ۀندخوانافت یدر یمهم برا یاز شگردها یکیز ین «آشکار یها شکاف»
 ،آشرکار  یهرا  مقصرود از شرکاف   .شرود  یمگفته  «فواصل» ای «خأل»زر به آن یدگاه آید در
د بره  یر مرتن با  و اسرت  کررده  دایپ ای یژهو گاهیجا یامروز ینقدها دراست که  یخواندیسپ

ر کند و ها را پُ در آن وجود داشته باشد تا خواننده آن هایی ینچ نقطهکه  گیردشکل  یا گونه
 هعمرد بره دو شرکل    ها ینچ نقطهن ین باور است که ایچمبرز بر ا از خوانش آن لذت ببرد.

 «ایر گو یهرا  شرکاف » ،مدوّ ۀ، و گونر «یسرطح  یها شکاف» نخست، ۀگون .شوند یممطرح 

                                                           
1. Omnipotent. 

2. Fozeteller. 
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هستند که خواننرده را در سراختن    ییها شکاف و دارند یشتریت بیاهم ،مدوّدسته . هستند
 .خوانند یممعنا به مشارکت 

داستان  است که جبارباإل یها حذفان یناً فقط از میقی .گرفت ه را بازتمام و کمال قص توان ینم»
 یرهایا در مسیو  شود یمان داستان گسسته یهرگاه جر . بنابراین،رسد یمخود  ییایحدّ پوبه سر

ر یس ا خطّ)ی ارتباط یربرقرا یکه استعداد خود را برا یابیم یم، فرصت گیرد یم ناخواسته قرار
همان: ) «میبرسان ظهور ۀ، به منص(متن خودِ یخال یر کردن جاهاپُ یبرا یعنی ،داستان یاصل
33.) 

 یشپ از یکیهرمنوت یخألها است. یکیهرمنوت خال  ،یات داستانیادب خال  ترین آشکار
ترا او منتیرر    کنرد  یمغ یرا از خواننده در یسنده اطالعاتینو .داردده وجود یچیافتاده تا پ پا 

خأل از هر نوع کره   ن اطالعات به او داده شود.یا ،پایاندر  کند و یریگیاند و ماجرا را پبم
نکه بداند مرتن چقردر ارزشرمند    یبه مشارکت خواننده، در ا کند یمجاد یمدام عالقه ا ،باشد
 بره تمرام و   را یاگر خواننده قصد دارد اثر»گوید یمث بو ین سیو ،گرید پرداز یهنیر است.

 ،«یداللرت نمراد  »،«اتیر اله» ،«معنا» ،«هیما درون»مانند:  یاز عناصر باید ،دکمال درک کن
 ،دهنرد  یم دست  بهاثر  یاز هنجارها یشرح یه جملگک شناسی یتغا یحتّا ی «اتیاخالق»

 .(331: 1387 ،ی)حرّ «روشن در ذهن داشته باشد یریتصو
م که در فهم اثر بره  یاوریبدر نیر  یشمندیال و اندفعّ ۀد خواننده را مهریما با ،رو ینازا
 .کنرد  یم یمعرف «مستتر ۀخوانند»ن عامل را همان یا زریآ ولفگانگ .رساند یم یاری مؤلّف

 مرتن  درون ۀاز خوانند در خوو تصوّ است متن اشاره کرده یدرون ۀبه نقش1توالن یکل جیما
ار یو بسر  یمر الزا یا حضورامّ ؛پشت صنحه حضور داردصدا در  بیکه  داند یم یا خوانندهرا 

 مربوط بره خواننرده اسرت.    یا ساخته ،مستتر مؤلّفمستتر مانند  ۀخوانند» ،نیابنابر .سازنده
 ییالگو کهن ۀخوانندا ینوع خواننده  ت متن ازیّبر تمام یاست مبتن یریمستتر تصو ۀخوانند

  .(313: 1387 ،همان) «مخاطب متن است پندارد یمکه خواننده 

نروع   ،شامل: نوع واژگران ) سبک :است شدهن مباحث پرداخته به ای ،در نمودارهای زیر
 و هرا  یره توج ،ها پرسش، ارجاعات ،ریتصاو رنگیپ ،باورها ،فاتیتوص ،ها جملهساختار  ،افعال
)شررامل:  یطرفرردار ،(ینرروع راو و یشررامل: طرررز نگرررش راو) دیررد ۀیررزاو ،(حرراتیتلم

جراد  یا ق/یر ر و تعلی/ ترأخ وقتخال  م و خال  دائم شامل:) هاو خأل ها شکاف ،(یریگ جهت
 ).ها یدخوانیسفبه خال /  پرسش معطوف

 
                                                           

1. Michael J.Tolan. 
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 ها یدگاهد. خالصۀ 7ر0

 
 دیدگاۀ چمبرز :3نمودار 

 (خ صنعانیش) داستان ۀخالص. 2
 چند در خوابی متناقض دیدن با صنعان، شیخ نام به کرامات صاحب و عابد زاهد، پیری
 دختری عشق به دل آنجا در و شود می روم سرزمین برای تعبیر آن عازم متوالی، شب



 1318/51، بهار و تابستان 1، شمارۀ 8سال  ،پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت

 قرآن کند، می سجده بُت بر او خواستۀ به که شود یمدختر  شیفتۀ چنان او. سپارد می ترسا
 .آید درمی ترسایان آیین به سرانجام و کند می بانی خوک نوشد، می شراب سوزاند، می را

 سرفر  هنگرام  هک یدیمر ،میان  ینا در .کنند یمبا دیدن این اوضاع او را ترک  دانیمر
 گرر ید سررزنش  بره  شرود،  یمر  باخبر موضوع از یوقت ،حضور نداشت عبهک در روم به خیش
 از را خیش (ص)یامبرپ شفاعت با خداوند. گردند یبازم روم به دانیمر ۀهم و پردازد یم دانیمر
 او بره  و اسرت  افتراده  نرارش ک در آفتاب هک ندیب یم خواب در ترسا دختر. رهاند یدام م نیا
 :دیگو یم

 «گیر و خاک او بباش او مذهب  این زمان شو روان شیخت پی کز»

تراب مانردن در    شرود و  مری به وسیله شیخ به دین اسالم مشرف دختر ترسا با این خواب 
  رخت از جهان بر می بندد. ،به عشق محبوب ازلیدنیای مادی را نداشته و 

 خ صنعانیداستان ش یدل کاربریتحل. 8
 خررویش بررودهررد پیررر ع شرریخ صررنعان»

 پنجرراه سررال  در حرررماو شرریخ بررود  
 او بررود ای عجررب  هررر مریرردی کررانِ 

 برا هرم یرار داشرت    هم علرم   ،هم عمل
 برره جررای آورده بررود حرر قرررب پنجرره 

 حررد داشررت او برری و صرروم ةصررالخررود 
 مررررد معنرررویبشرررکافت  مررروی مررری

 

 در کمرررال از هرچررره گرررویم، بررریش برررود 
 المرررک صررراحببرررا مریررردی چارصرررد   

 روز و شررررب ریاضررررتنیاسررررود از  مرررری
 داشرت  هرم اسررار   ،کشرف هرم   ،هم عیران 

 بررود کرررده یعمررره عمررری بررود تررا مرر   
 هرررریچ سررررنّت را فرررررو نگذاشررررت او   
 «در کرامررررررات و مقامررررررات قرررررروی 

 (1118 -1111 ابیات، :1382،  عطّار)            

 ؛کننرد  یم زانیگرخوانندگان را  و ندهست  خشکو  نیسنگدر ابتدای داستان،  «واژگان»
 /ةصرال / حر  / راسراهم کشف هم  /عمل علم و /اضتیر /کمال / صاحبهدر عیپ»مانند: 
دم  یهمگ «فعالا» ،آمده های یتبو به اسناد همان  1765ت یتا ب «یمعنومرد  /تسنّ /صوم

شرروع   ،م آنمصراع دوّ و 1765ت یا از بامّ ،شود یمخسته خواننده  و دندارت یمن از بودن و
ن یر شراهد ا  ،«دکارم اوفتا» و« مان برمیا اگر»در  مثالً ؛کند یمنده یآ حال و به آوردن افعالِ

 .میهست مؤلّفر موضع ییتغ
 من نردانم ترا ازیرن غرم جران بررم      »

 آخررررر از ناگرررراه پیررررر اوسررررتاد  
 

 اگررر ایمرران برررمترررک جرران گفررتم  
 «کررارم اوفترراد بررا مریرردان گفررت   

 (1761ر1765 همان:)                    



 متن در داستان شیخ صنعان / رمزگشایی خوانندۀ درون57

؛ ن مرحلره نردارد  یاز ا یخوش دلِ ین است که راویا نگربیاها  آن یکوتاه و «جمالت»
 و یقررارداد  «فاتیتوصر » و «کردارهرا »نکره  یا برا  .دهنرد  ینمر عشق  یر بویتصاو که چنان
؛ اسرت  یمعنرو  ،خواننرده ا برداشت امّ ،(را دارند ها یوهشن یزاهدان ا ۀهمهستند ) ای یشهکل

 :«دکارم اوفتا ر بتعقو ر جان» :مانند
 بررم  جران زیرن غرم   من نردانم ترا ا  »
 بررره برررازقْر بمانرررد در پرررسِ آن عَوَ

 آخررررر از ناگرررراه پیررررر اوسررررتاد  
 

 ترک جان گفتم اگرر ایمران بررم    
 ره شررود بررر وی دراز عقوبررت در

                       «کررارم اوفتررادبررا مریرردان گفررت: 

 (1761، 1768، 1765 ان:هم)

 ،رسریم  یمر  ییوردهاادسرت دن بره  یکشر  یبا سرخت  کنیم یمکه فکر نیما از ا ی«باورها»
 نیرز  و روح یبر و  خشک «ها ارجاع ر ویتصاو». کند یموادار  یمیک تکرار قدیخواننده را به 

ن یر ا« ن معلوم زودیا تا شود» و «کارم اوفتاد» های ترکیبو  هستند یهای قاتفا وقوع ۀمقدم
 :کند یمت یتقونگرش ما را 

 داوفتا «کارم» دان گفتیا مرب           ادر اوستیاه پآخر از ناگ»
 «ن معلوم زودیار یتا شود تعب       روم زود یرفت سو بباید یم

 (1716-1761 همان:)                                                    

 :کنیم یمل یتحل با آوردن شاهد مثال از متن را «هاتیتوج» مبحث
 «نیر ره چند یا عقبهکو ندارد         نیزم یک تن بر همه رویست ین»

 (1760 همان:)                                                                  

 یبررا  مؤلّرف  یهرا  سربک از  یکیدارد و  ع()یوسف ۀسور از ای یهآبه  «حیتلم»ت ین بیا
برا دل   و دیسنج د عاشقانهید با دیرا متن را بایز ؛است متن درون ۀخواننداز  یا روزنهدادن 
ن یر بره ا  یبزرگ با مالحیرات  یها انسان ،قرآندر . است کار در یمصلحت کهچرا ؛دوارد ش

اننده خو ،حین تلمیا ۀبا پشتوان . بنابراین،اند آمدهرون یاز آن ببلند سر و اند شدهوارد  ها یوهگر
 مؤلّفباز مهارت  1765ت یبدر  «العارف تجاهل».کند یمافت یمثبت در تِیمتن هدا از درونِ

داسرتان   شود که خواننده بدین صورت، باعث می و با خود است خواننده ه کردنهمرا  یبرا
 :کند گیرییپ تا آخررا 

  من نردانم ترا ازیرن غرم جران بررم      من نردانم ترا ازیرن غرم جران بررم      »»

  
 «ترک جان گفرتم اگرر ایمران بررم      

  (1765 ب :همان)                     

به  من کار راکه؛ چدیهمراه شو م فنا شدنتا دَ با من که دارد یمان یبه رمز و راز بشاعر 
جره را بره   یترا نت  کنرد  یمر  یجراد اق یعطّار رندانه تعلدر واقع،  .دیکش خواهد یسختمراحل 
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 عمق است. یسطح به سو و نگرش او از «ید راوید ۀیزاو» همراهان داستان پاداش دهد.
او  خِیمتوجه شود که ش بارهیک هخوانند تا ،است یشیاند عاقبتاز محور  عادالنه و او نگرش

. دشرو  مری  قائرل  یخ هرم حقّر  یشر  یبرابدین صورت،  و است فتادهیدر دام ن ین راحتیابه 
 :است گونه  ینااو  «یطرفدار»
  نیسررت یررک تررن بررر همرره روی زمررین  نیسررت یررک تررن بررر همرره روی زمررین  »»
  

  ««ینیندر ره چنرررردر ره چنرررر  ییاا  کررررو نرررردارد عقبررررهکررررو نرررردارد عقبرررره  
  ((17601760  بب  همان:همان:))                                                                

 ت:ین بیدار جهان در ایب
    جهانجهان  دارداربیبیچون بدید این خواب، چون بدید این خواب، »»        

                                                                                                                    
          ««گفت: دردا و دریغا این زمانگفت: دردا و دریغا این زمان          

                                                    ((17631763بب  ::)همان)همان                                                          

 یهرا  د مانند انسران یا باام ،شوند یمفتار گر بالهاچه همه به عد دارند، اگردو بُ ها انسان
 یبه جهت معنو و هواها را دنش ینفسان یم هواهایتسل ،ردرا در معرکه جدا کراه خود  واال
 وسرفِ یرون آوردن یر بره ب  «تیر د روایر کانون د» خ هم حق دارد.یش . بنابراین،ردت کیهدا
 :ندک یرا ط یدشوار یها عقبهد ین راه بایو در ا ق از چاه استیتوف

  توفیرررق در چررراه اوفترررادتوفیرررق در چررراه اوفتررراد  یوسرررفِیوسرررفِ»»
  

  ««دشررروار در راه اوفتررراد دشررروار در راه اوفتررراد   ییاا  عقبرررهعقبررره  
  ((17611761  بب  ::همانهمان))                                            

 یاو طور یتگریروا ۀویش .آید یمقدم به قدم  و ار کم استیبس «تیاز روا یراو ۀفاصل»
 .استهمسو  «یراو»ز با یننده ن است که خوا

  من نردانم ترا ازیرن غرم جران بررم      من نردانم ترا ازیرن غرم جران بررم      »»
  

  ««ترک جران گفرتم اگرر ایمران بررم     ترک جران گفرتم اگرر ایمران بررم       
  ((17651765ب ب : : همانهمان))                                            

 .است طرف یبهم  یگاه و کند یینوا د با او همیخواننده هم با
  چون بدیرد ایرن خرواب بیردار جهران     چون بدیرد ایرن خرواب بیردار جهران     »»
  

  ««گفرررت: دردا و دریغرررا ایرررن زمررران گفرررت: دردا و دریغرررا ایرررن زمررران   
  ((17631763ب ب   ::)همان)همان                                                

ی «هرا  یخواندیسف» و« خال » .کند یمان یخ بیق شیخود را از طررن  درد و  یراو یعنی
اصرحاب   ۀقردو » ،«کمال صاحب» ،«میچه گواز هر» :کنیم یم یت را بررسیچند ب وجود درم

خواننده با  «.نیزم یک تن بر همه رویست ین» و« ن غم جان برمیتا از ندانممن » ،«بودن
موجود آن  یدیو سف یخال یفضا دیبا ها واژهمستتر در  یها نشانهبا توجه به  و ل خودیتحل
 ابد.ی یشتریب ین شگرد، تعالیبا اجود متن مو خواند تابرا 
  شرریخ صررنعان پیررر عهررد خررویش بررود     شرریخ صررنعان پیررر عهررد خررویش بررود     »»
  
  شررریخ برررود او در حررررم پنجررراه سرررال   شررریخ برررود او در حررررم پنجررراه سرررال   »»
  

  ««در کمرررال از هرچررره گرررویم بررریش برررود در کمرررال از هرچررره گرررویم بررریش برررود   
  ((11111111: ب: ب)همان)همان                                                                  

  ««کمرررالکمرررال  برررا مریررردی چارصررررد صررراحب  برررا مریررردی چارصررررد صررراحب  
  ((11171117: ب : ب )همان)همان                                                                
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  دددیررردیرررگرچررره خرررود را قررردوۀ اصرررحاب   گرچررره خرررود را قررردوۀ اصرررحاب   »»
  
  مررن نررردانم ترررا ازیرررن غرررم جررران بررررم مررن نررردانم ترررا ازیرررن غرررم جررران بررررم »»
  
  نیسررت یررک تررن بررر همرره روی زمررین    نیسررت یررک تررن بررر همرره روی زمررین    »»
  

  ««ب دب دچنررد شررب بررر هررم چنرران در خرروا     چنررد شررب بررر هررم چنرران در خرروا     
  ((17611761: ب: ب)همان)همان                                                                  

  ««تررررک جررران گفرررتم، اگرررر ایمررران بررررم تررررک جررران گفرررتم، اگرررر ایمررران بررررم 
  ((17651765: ب : ب )همان)همان                                                              

  ««ننییدر ره چنرررردر ره چنرررر  ییاا  کررررو نرررردارد عقبرررره  کررررو نرررردارد عقبرررره  
  ((17601760: ب : ب )همان)همان                                                                

بره   ،در زبران  صرناعات  استعاره و ،هاتیوجود تشب ،ل بارز استین تحلیکه در ا یسبک
صرفت،   یمنیر، روحان یعال»مانند:  ؛است مفهوم عشق ترسا و دخترِ یعلت چرخش به سو

 دست:ن یاز ا ماریش یبواژگان و  «دلبر لعل آن ،، برج جمالشهاللَّ روحمعرفت، 
  منیررررریمنیررررری  عررررالیعررررالیاز قضررررا را بررررود از قضررررا را بررررود »»

  

  صررررفتصررررفت  دخترررری ترسرررا و روحرررانی دخترررری ترسرررا و روحرررانی »»

  

  بررررج جمرررالبررررج جمرررالسرررن در سرررن در برررر سرررپهر حُبرررر سرررپهر حُ»»

  

  نهررادنهررادلعررل آن دلبررر لعررل آن دلبررر هررر کرره جرران بررر هررر کرره جرران بررر »»

  

  ««ییمنیررررر نشسررررته دختررررر  منیررررر نشسررررته دختررررر    رِرِبررررر سَرررر بررررر سَرررر   

  ((17131713  بب::)همان)همان                                                                        

  ««معرفررررررتمعرفررررررت  صرررررردصررررررد  اللَّهررررررشاللَّهررررررش  روحروحدر ره در ره 

  ((17111711: ب : ب )همان)همان                                                                    

  ««زوالزوال  ییا بررررررا بررررررامّررررررامّرررررر  ،،آفتررررررابی بررررررود آفتررررررابی بررررررود 

  ((17151715: ب : ب )همان)همان                                                                

  ««پرررررای در ره نانهررررراده سرررررر نهررررراد   پرررررای در ره نانهررررراده سرررررر نهررررراد   

  ((17181718: ب : ب )همان)همان                                                                  

از  فمؤلّ یپرداز لفظ و گذارد یم وع افعال رو به کاهشنتدری   به ،داستان ین جایاز ا حال
 بارِ ها واژهگفتمان  .شود یم تر پررنگ موضوع یمعنو بارِ. گراید یم یبه فراوان یق راویطر

 «از افرق  یوفرارَ» ارعطّ ،ن سبکیبا اگفت  توان یم یحتّ ،گیرند یمبه خود  یعشق معنو
انگر یر افق ب .است یریت تفسیک موقعی یافق جز  اساس» د گفت:یف افق بایدر تعر. دارد
ر مرا در جهران   یناگز یمند تیکند و از موقع یدن را محدود میت که امکان داس یگاهیجا
ادغرام افرق    ۀفهم را به مثابر  گادامر ست.یستا نیثابت و ا یگاهیا افق جاامّ .شود یجه مینت
ک یر خرواه   ،ک متن باشرد ی یگرین دیخواه ا ؛کند یف میگر تعرید یافق در شخصک ی

جرده  یدر ه ،دیاگشر ببرقع  ترسا نکه دختریاز ا ار قبلپس عطّ(.31: 1381ک, ی)مکار «شخص
و  کنرد  یمان یب صیلتف بهمعشوق را  های یباییزتمام  (782: 1382 ،نیشابوری ارعطّر.ک؛ )ت یب
 شود یم گر جلوه او های یباییزو  گشاید یمبرقع  معشوق()ترسا  دختر ،یتبعد از مدّ خرهالاب
 :دارد یشرویپ ها اتفاقجلوتر از  خیش یافق خوانشکه  کنیم یممشاهده  و

  دخترررر ترسرررا چرررو برقرررع برگرفرررت    دخترررر ترسرررا چرررو برقرررع برگرفرررت    »»

  
  ««بنررررد بنررررد شرررریخ آتررررش درگرفررررتبنررررد بنررررد شرررریخ آتررررش درگرفررررت  

  ((17371737  : ب: ب)همان)همان                                                          

 زنند یمس فَنَ سفَنَ ،در التهاب ها جملهساختار 
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  غرررقِ خررونغرررقِ خررونیوسررف یوسررف صررد هررزاران دل چررو صررد هررزاران دل چررو »»

  
  ««اوفترررررراده در چرررررررهِ او سررررررررنگون اوفترررررراده در چرررررررهِ او سررررررررنگون   

  ((17361736  بب  همان:همان:))                                                                

 مانند: ؛ارجاعات به سمت عشق است بیشتر

 «هشاللّ روح»و « ترسا یدختر:» 
  صرررفت صرررفت   و روحرررانیو روحرررانی  دخترررری ترسرررا دخترررری ترسرررا »»

  
  ««صررررد معرفررررتصررررد معرفررررت  هررررشهررررشاللَّاللَّ  روحروحدر رهِ در رهِ   

  ((17111711همان: ب همان: ب ))                                                    

 «کوی او»و  «روی او:» 
  روی اوروی اوآفتررررراب از رشرررررک عکرررررسِ   آفتررررراب از رشرررررک عکرررررسِ   »»

  
  ««اواودر کرررررروی در کرررررروی زردتررررررر از عاشررررررقان زردتررررررر از عاشررررررقان   

  ((17101710  همان: بهمان: ب))                                                              

 «ابرویش» و« چشمش:» 
  فتنررۀ عُشّرراق بررود  فتنررۀ عُشّرراق بررود    چشررمشچشررمشهررر دو هررر دو »»

  
  ««خرروبی طرراق بررودخرروبی طرراق بررود    بررهبرره  ابرررویشابرررویشهرر دو  هرر دو    

  ((17761776  همان: بهمان: ب))                                                  

 ییبرا یز یب را به سوطمخاو  است متن درون ۀن شواهد نشان از حضور خوانندیتمام ا
 ؛کنرد  یمر ف یدختر را توصر  ،خیبهتر از خود ش «ید راوید ۀیزاو».کند یمت یهداا دختر ترس

 ،خ اسرت یاگرچه داستانِ شر  گویند یمم یعال؛ زیرا است شده( هم جذب یا خودش )راویگو
 :هم دلبند ماجراست یخود راو یول
  لعررررل سرررریرابش جهررررانی تشررررنه داشررررتلعررررل سرررریرابش جهررررانی تشررررنه داشررررت»»

  
  ««تتاشرراشررنرررگس مسررتش هررزاران دشررنه د  نرررگس مسررتش هررزاران دشررنه د    

  ((17751775  همان: بهمان: ب))                                                

 ییبرا یز ، بلکهنکرده یخ جرمیش :کند یمخود را اعالم  «یطرفدار» تین بیادر  یراو»
 :کند یمترسا همه را مسحور  دختر
  صد هزاران دل چو یوسف غرق خونصد هزاران دل چو یوسف غرق خون»»

  
  ««اده در چَهِ او سرنگوناده در چَهِ او سرنگونفتفتاواو  

  ((17361736  بب  همان:همان:))                                                              

 (1717) :تِیب از
  ««سر تا پای رومسر تا پای روم  کردندکردند  ییطوف مطوف م    صای رومصای رومققاز کعبه تا ااز کعبه تا ا  ددشدنشدن  ییمم»»

 (1737 تِیب تا)متن  «یدخوانیسف» ن زمانیا و دارد یمنگه  «قیتعل ر ویختأ» خواننده را در
معشروق برقرع    (1737 همان:ر.ک؛ ) نکهیا تا ،نمایند یمکه رخ  هستند ها نشانه م ویفقط عال

 او )دخترر  یمرو  همران برقرع  زیرا  ؛آگاه شودسقم ماجرا  مخاطب به صحت و تا گشاید یم
 سؤالاز خود خواننده  و رددا میق نگه یخواننده را در تعل ییبایز به مؤلّفاست که  بوده ترسا(

ن قسرمت  یخال  ا !ستیکه مسلمان ن یدر صورت ،او به چه علت حجاب گرفته که کند یم
 :گشوده شد بود و یموقت
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  گوهری خورشیدفش در موی داشتگوهری خورشیدفش در موی داشت»»

  
  ««عر سیه بر روی داشتعر سیه بر روی داشتشَشَ  برقعبرقع  

  ((17311731  بب  همان:همان:))                                                    

 :تِیباین از 
  دخترررر ترسرررا چرررو برقرررع برگرفرررتدخترررر ترسرررا چرررو برقرررع برگرفرررت»»

  
  ««بندبنررررد شرررریخ آتررررش درگرفررررتبندبنررررد شرررریخ آتررررش درگرفررررت  

  ((15101510رر17371737ب ب )همان: )همان:                                   

انسران برا خردا را     ۀن مربوط بره رابطر  یم سنگیرا مفاهیز ؛شود یم تر پختهار سبک عطّ
، «مشرکبار »، «براد »، «اهیرنگ س» ،«یم»، «تبُ» ،«مانیا» ،«کفر» یها واژه .بخشد یمم یتحک

ها از  غالب آن یمعنا خ دارند ویمعنادار داللت به تحول ش یبه نوع ههم ...و« روز»، «شب»
 و شوند یماغلب تضادگونه معنا که  اند شدهانواع مختلف آورده  در ها واژه. زند یمعشق دم 

 .شود یممتن فهم در ود م موجیق عالین از طریا
 ؛تِیب ایندر
  گشتگشت  ررچیچیدل او دل او   عشق بر جان وعشق بر جان و»»

  
  ««ز جان سیر گشتز جان سیر گشتدل نومید وَدل نومید وَ  تا زِتا زِ  

  ((17311731بب: : همانهمان))                                                                  

است که  یخال یا همان جاامّ ،است یا افتادهپا  و شیپ ۀواژظاهر  به «گشتن ریچ» فعلِ
 ، ار آمدهیبسنیز  «دل» ۀواژ قدرت متن را باال ببرد. ،آن قیتا از طر است آوردهدر متن  مؤلّف

 چون محل عشق است:
  استاست  دلدلچون دین رفت چه جای چون دین رفت چه جای گفت گفت »»

  
  ««ترسازاده کاری مشکل استترسازاده کاری مشکل است  عشقِعشقِ  

  ((17161716  همان: بهمان: ب))                                                                                

 ؛تِیباین  از
  عاشررق آشررفته فرمرران کرری برررد؟    عاشررق آشررفته فرمرران کرری برررد؟    »»

  
  ««رد؟رد؟سرروز درمرران کرری برر  سرروز درمرران کرری برر    دردِ درمرراندردِ درمرران  

  ((17151715: ب : ب همانهمان))                                                  

 ،«درمران  /درد» :ماننرد  ؛هستند تضادگونهخ یش یه کارهایدر توج ها واژه بیشتر ،به بعد
 : ...و « جوان پیر/» ،«شب /روز»

  درازدراز  روزروزهمچنررران همچنررران   شررربشرررب  بررررود ترررابررررود ترررا»»

  
  ««چشررم بررر منیررر، دهررانش مانررده برراز چشررم بررر منیررر، دهررانش مانررده برراز   

  ((17151715همان: ب همان: ب ))                                              

از اجتمراع   مرتن  درون ۀخواننرد داللت  ،دانیمر و (خیش) اوان یمن قسمت یا یشتر گفتگوهایب
را یر ؛ زبرد ای مری آن گسرترش   ۀریدا ار متنوع ویبس آن افعال اندک اندک و است زمان  آنمغشوش 

 ۀجانبر  ت همره یفعال و ای یسهمقار یتصاو .اند شده اریبس یو معنو یکنشگران مادّ داستان و یفضا

 ینافرمان یدر ماجرا مؤلّف .کند یمل طلب یوتأ یرا برا (یدرون مستترِ و یرونی)ب خوانندههر دو 
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م یر عالق یر از طرداسرتان شریخ صرنعان را     با یموس خضر وماجرای  1تینامتنیب ،دانیمر
 .کند یمبیان  متن درون
گوید یم مونولوگ تین بیا در خیش ز زبانا: 

  گفررت یررارب امشرربم را روز نیسررت    گفررت یررارب امشرربم را روز نیسررت    »»

  
                  

  
  ««یا مگر شرمع فلرک را سروز نیسرت    یا مگر شرمع فلرک را سروز نیسرت            

  ((17571757ب ب   ::)همان)همان                                                  

 ،دانیاز زبان مر یگاه ؛است شدهجانبه چند دید ۀیزاو و کند یمار پرکار عمل یبس یراو
 :کند یمحت ینص خ رایش
  آن دگر گفتش که دوزخ در ره استآن دگر گفتش که دوزخ در ره است»»

  
  ««مرد دوزخ نیست هر کو آگه استمرد دوزخ نیست هر کو آگه است  

  ((17801780  بب  ::)همان)همان                                                                      

ترسا از زبان دخترِهم  یگاه: 
  دخترررررش گفررررت ای خرررررف از روزگرررراردخترررررش گفررررت ای خرررررف از روزگررررار»»

  
  ««کرررافور و کفرررن کرررن، شررررم دار   کرررافور و کفرررن کرررن، شررررم دار     سرررازِسرررازِ  

  ((13131313  بب  ::)همان)همان                                                                      

 ۀخواننرد  و هاسرت  روزنره انواع  ۀعرضمتن دچار  یها پلّهبا گسترش  متن درون ۀخوانند
داسرتان   کهاول ) ۀبرعکسِ پلّ. گردد یم یم دچار سردرگمیمفاه ن همهیدر امواج ا یرونیب

 تاب موضوع و و بر تب گیرد یمقرار  ینامشخص یر خط زمانیر مسالزم است(، د ۀنیفاقد زم
 :شود یمافزوده 

 ام روز و شررررب بسرررریار در تررررب برررروده »
 

 «ام امشررب برروده  یشمررن برره روز خررو  
 

 (1751)همان: ب   

 
  امام  شررررب بسرررریار در تررررب برررروده  شررررب بسرررریار در تررررب برررروده    روز وروز و»»

  
                                                                                                                                                                                                  «                       «                       امام  امشررب برروده امشررب برروده   یشیشمررن برره روز خررو  مررن برره روز خررو                              

  ((17511751  بب  همان:همان:))

 یتیدر ب .شود یمان یب مؤلّفف از طرمضمر  ۀویش به ،آن  به اعتقاد و ریتقد ،تین بیدر ا
 :زند یمدم  بتال به امتحاناکه از  وجود دارد مؤلّفدرون کالم  یرمزگر، ید
  ««نرررردارم طاقررررت غوغررررای عشررررقنرررردارم طاقررررت غوغررررای عشررررق  مرررریمرررری    می بسوزم امشب از سودای عشقمی بسوزم امشب از سودای عشق»»

  ((17051705ب ب   همان:همان:))                                                                

«؛تِیب از «فالعار تجاهل 
  یرررارب امشرررب را نخواهرررد برررود روزیرررارب امشرررب را نخواهرررد برررود روز»»

  

  ««شررمع گررردون را نخواهررد بررود سرروز  شررمع گررردون را نخواهررد بررود سرروز    
  

                                                           
1. Intertexuality. 



 متن در داستان شیخ صنعان / رمزگشایی خوانندۀ درون58

ار اللت بر سبک عطّدکه  (1703ر1701 تیب :همانر.ک؛ ) یابد یمادامه بعد ت یشروع و تا سه ب
 ،گرر ید یتر یدر ب .دارد معشوقبه ض معنادار یتعر و ابراز خود یمستتر برا ۀخوانندم یو عال

 :گوید و می خ داردیر شیدر تحق یدختر ترسا سع
  خررررف از روزگرررار خررررف از روزگرررار ای ای   ::دختررررش گفرررت دختررررش گفرررت »»

  
  ««شررررم دارشررررم دار  ،،کرررافور و کفرررن کرررن  کرررافور و کفرررن کرررن    سرررازِسرررازِ  

  ((13131313ب ب   همان:همان:))                                                                

 .هاست تیّمن ۀشدن از هم یخال او و یل بر خواریدلسخن ن یا
لوح نخست»و  «ریلوح ضم» یها واژه»: 

  خَمررر هررر معنرری کرره بررودش از نخسررت،  خَمررر هررر معنرری کرره بررودش از نخسررت،  »»

  عشررق از کمررین در جَسررت چُسررت  عشررق از کمررین در جَسررت چُسررت    ییاا  ذرّهذرّه

  

  او بشسررررتاو بشسررررت  لرررروح ضررررمیرِ لرررروح ضررررمیرِ   پرررراک ازپرررراک از  

  ««لررروحِ نخسرررت لررروحِ نخسرررت   رِرِبُررررد مرررا را برررر سَررر  بُررررد مرررا را برررر سَررر  

  ((13211321رر13261326  تتییبب  همان:همان:))                                        

و  گشاید یمچه یمانند درها را  آن متن درون ۀکه خوانند استمتن  های یدخوانیسفاین 
عشرق او   طلب یبرا لست بسته است وز اکه با خدا در رواندازد  می یاد عهدیبه  انسان را

 .تا مگر به او برسد کند یمجستجو  قدر آن
ُاست تین بیادر یرتیح هت وب: 
  بسوزبسوز  قرآنقرآنت و ت و سجده کن پیش بُسجده کن پیش بُ»»

  
  ««خمر نوش و دیده از ایمان بدوزخمر نوش و دیده از ایمان بدوز  

  ((13561356  یتیت: ب: ب)همان)همان                                                            

 در ،آمرده  یشپ یشکن حرمت با نکه بداندیتا ا ،زندبگمان دست و د به حدن یخواننده با
عطّار است که خواننرده را بره مررز بحرران      یپرداز داستان شگردن یا شد؟خواهد آخر چه 

 !زند یمگر رقم ید یو بعد داستان را طور برد می
 :به بعدت یب این از
  دیررد از آن پررس دختررر ترسررا برره خررواب     دیررد از آن پررس دختررر ترسررا برره خررواب     »»

  
  ««کاوفترررررررادی در کنرررررررارش آفتررررررراب کاوفترررررررادی در کنرررررررارش آفتررررررراب   

  ((15171517رر15121512  تتییبب  ::)همان)همان                                                

خ از یشر  تاًو موق شود یمطور خاص به سمت دختر ترسا سوق داده  داستان به یاجرام
 یخرواب او  .رسرد  یمخ صنعان به تحول یکنشگرِ مقابل شترسا  دختر .رود یمرون یصحنه ب

 :د داشتوجو گر که در متنید یها خواب همچون ،بیند یم
 ،«هرا خأل» ،«کرانون توجره  » ،«دید ۀیزاو» ، ...، «جمالت ساختار» ،«نوع افعال» ،«ها واژه»

و  «آفتراب » ۀواژ .کنرد  یمت یهداعالیم با را  گر خوانش متن درون ۀخوانند ...و« یطرفدار»
 کامرل اسرت.   انسران  یاز سرو  یلتحوّ گر داللتص معطوف به او یآن، صنعت تشخ تکرار
 ر آگهی یب ر رهش بردنر  یزن )ره واژگان بارِ (1557 )همان: یتِب تا ،ری، تصاوکوتاه یامر افعال
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در قبال  دختر ترسا() که او یکار و برد یمل داستان تصورات خواننده را به اوّ د کردن...(یلپ
از  ،اسرت  گرانخوانشر  یهم براو  ترسا دخترِ یهم برا یا روزنهنشان و ، «راه» کرد و خیش
 ،کنرد  یمر رجروع   خود به عملکرد یانسان وقت ،بنابراین .فتدید اتفاق بیبا یلکه تحوّ رو نآ

آفتراب  » د بره یر با و ستیشتر نیب ای یهسااو  ،. در واقعدر غفلت است که دنمای یممشاهده 
 .ونددیبپ «تیهدا

 (1553و 1518، 1512ر.ک؛ ابیات ) تیکه کوتاه در چند ب بعد از سخن آفتاب )انسان کامل(
 غرق اسرت.  ییمعنا ۀا همچنان در خلسام ،شود یمدار یبی انجسمظاهر از خواب  به ،دآی یم

 :گوید یمبا نوع بشر سخن  ،دارد« یطرفدار»که نشان از  یدلسوزبا  یراو
  در دلش دردی پدید آمد عجبدر دلش دردی پدید آمد عجب»»

  
  ««قرارش کرد آن درد از طلبقرارش کرد آن درد از طلب  بیبی  

  ((15511551ب ب   همان:همان:))                                                              

  چون ببرد آن ماه را در غَشْی خوابچون ببرد آن ماه را در غَشْی خواب»»

  
  ««شیخ بر رویش فشاند از دیده آبشیخ بر رویش فشاند از دیده آب  

  ((15811581  همان: بهمان: ب))                                                              

 یینمرا  متناقضدارد و با  «یخوانش جهان»، گریر دیبه تعب و است یضمن ،ارخوانش عطّ
وصل انسان  ییدر بازگو یسع ،گیرد یماقشار را در بر  ۀد که همید با کانون مثبتِ ،در متن

ن بره آ  ییهرا  روزنره ش در عالم باال را دارد و اسالم آوردن دختر ترسرا  یخو یبه بُعد معنو
دخترر   ماننرد همره   ،دیبنما گوشه چنین  ن روزنه در هر متنیاگر ا ناب )عشق( است. گوهر
ان یر در پا .زننرد  یمآن  یپوشال یها جاذبه ۀپشت پا به هم و کنند یموداع  اا رین دنیترسا ا

نیرام   اسرت و  خ صرنعان نهفتره  یات شیدر اب یرالطّ منطقداستان  که د گفتین قسمت بایا
اثر همچنان  .معناست یب حرف آخر ،هنر در»سرانجام،  و است شده نهاده ار در آنعطّ یفکر

 .(171: 1320 ،یاحمد) «است به ساختن معنا وابسته ،میبهتر بگو ایمعنا  ۀبه مکاشف

  جهینت. 1
 های یهالبه  ،خ صنعانیل با خوانش متن شاوّ ۀوهلخواننده در که  ددانشان  حاضرق یتحق

ا  یاشر  و ، کنشرگران هرا  واژه ،ن مرحلهیا . دریازد یمدست  ،(مؤلّف ۀیشتن اولی)خو یسطح
دوّم،  ۀدر وهلر ا امّر  یی هسرتند. ابتردا ز یر ش نینمرا  یها صحنهو   ییابتداو  یسطح گیهم

م موجود یکشف عال و نیز ق خوددر متن و خوانش خالّ مؤلّف موجود یخواننده با استراتژ
 یرۀ ا، زاویگو متن را با سبک، شکاف یها داللتزر که یچمبرز و آ یۀق نیریاز طر ،متندر 
بره  ، دهرد  یمر  ارائه پرسش و قی، تعلدائمموقت و  یها، خألها یخواندی، سفید، طرفدارید

 مؤلّرف م دوّ شرتنِ یخوبه خواننده  بنابراین، .شود یمسوق داده  (ی)پنهان یطرف موارد ضمن
و شود  میده یچیتن پم ،ن مرحلهیا در .یازد یمدست  ،قرار دارد متن یدرون های یهالکه در 
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 یطرفردار  یو گاه یهمراه .وجود دارد خوانندهر کردن از طرف پُ یبرا یادیز یها شکاف
د یر هر برداشت جدو  خواننده وجود دارد یبرا متن درونِ یموارد ضمن نیزو  مؤلّفاز طرف 

 ترذاذ ال برای گرخوانشبه  مؤلّف سویاز  ای یزهجاا ی ،برندهِ  برگ یبه مقتضا ،ن مرحلهیدر ا
 یدگاه تعرامل یر با خروانش از د  و استباز  یمتن ،خ صنعانیمتن ش ،جهیدر نت. دشو یم عطا

و  کنرد  یمر دا یر معنا مصرداق پ  تیّو نسب شکند یممتن  باوری یتقطعّحصار  ،زریچمبرز و آ
 .عطّار( دارداثر ) مؤلّفن نشان از قدرت یو ا رسند یمسنده و خواننده به توافق ینو یخودها
 منابع

 .نشرمرکز ،تهران، 10چ ،نمت یلساختار و تأو ،(1326)، حمدی، بابکا   
 .نشرمرکز ،تهران، عطّار االولیا ِ ةچهار گزارش از تذکر ،(1320) رررررررررررر ،   

و  یفاطمه علو ۀترجم ،انتقادی ر شناختی زبان بر شناسی درآمدی روایت ،(1380) ،مایکل جی ،توالن
 .ها )سمت( دانشگاه مطالعه و تدوین کتب علوم انسانیسازمان  ،تهران، فاطمه نعمتی

پور،  آدینه طاهره ۀترجم، پژوهشگاه ادبیات کودک و نوجوان ،«خواننده درون متن» ،(1387) ،آیدن ،چمبرز
 .05ر53، صص31و  33ش
 .356ر371، صص 8ش ت،زیبا شناخ ،«شناسی روایت و روایت» ،(1387)، ابوالفضل ،حرّی
خوانندۀ  ۀپای بر از احمدرضا احمدی ،کودک بررسی دو داستانِ»، (1317) ،یگرانسعید و د ،پور حسام

 .171ر12ص، ص73، شپژوهی ادب، «متن درون
 ،تهران، 5، چمخبر عبان ۀترجم ،معاصر یادب ۀراهنمای نیری ،(1327) ،رامان و پیتر ویدوسون ،سلدن

 .طرح نو انتشارات
 ،کودک و نوجوانهکتاب ما ،«نده ضمنی و ایدئولوژی پنهانخوان» ،(1381) ،چارلز و پیتر هانت ،سارلند

 .55ر15، صص157ش یاری، مسعود ملک ۀترجم
محمّدرضا  تصحیح و تعلیقات،، مقدّمه، یرالطّ منطق، (1382یم، )ابراه محمدبن ،عطّار نیشابوری

 .سخن ،، تهران10، چکدکنی یعیشف
 س.هرم ،د شهبا، تهرانمحمّ ۀترجم، روایت های یهنیر، (1387)، واالن ،مارتین

، 5چ د نبوی،مهران مهاجر و محمّ ۀترجم ،ادبی معاصر ۀنیری ۀنام دانش ،(1381)، ایرنا ریما ،مکاریک
 .نشر آگه ،تهران

 .توسعه آفتاب ،تهران ،7چ ،متن و منطق فهم دینیری پذ قرائت ،راز متن ،(1381عبداللّه، ) ،نصری
دیگران،  احمدی و بابک ۀ، ترجمجستارها ۀگزین ،ک مدرنهرمنوتی ،(1322)یگران، هایدگر و د ،نیچه
 ز.نشر مرک ،تهران، 16چ


