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The introduction of six new descriptive techniques in 

contemporary novels based on the collection of works of Abootorab 

Khosravi 
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Ghavam2 (Second responsible author) 

 

Abstract  

The techniques described in the past are: actual, real, direct, living, 

personal, personality and stage, but the description species in 

contemporary fiction and modernist texts are more diverse than traditional 

ones. Some of these include: hermeneutics description, reflective, 

multidimensional, ideological, expressionistic, logical, contradiction, 

Circumstantial and semeiotic. This study introduces six new ideological, 

expressionistic, logical, contradiction, Circumstantial and semeiotic 

techniques in the works of Abootorab Khosravi. Examining the effects of 

Khosravi from the perspective of the above description techniques is a 

means for clearer and more accurate representation of the described in 

contemporary fiction. The descriptive study of this inquiry is investigated 

in the analytical method. Its results show that Khosravi works have a high 

frequency of description techniques and a new classification of technique. 
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 مقدمه -1

های معین چون شخصیت، پی رنگ،   ایران دارای شاخصه  گذشتۀ  نویسی در ادبیات  قصه 

صیف و ...      ۀ یزاووگو، خیال، لحن، روایت، گفت صویر، تو صعودی، كنش نزولی، ت دید، كنش 

شد  صه میبا شاخصه    . ق سی مدرن نیز دارای  گرایی،  های منحصر به فرد چون نفی قهرمان نوی

كم اهمیت بودن پی رنگ، گفتمان انتزاعی، جریان ساایال ذهن، تأكید بر لحن، تعدد راوی، 

تداعی، ایماژهای     دة ی تنهای در هم  تکه و نامنظم، بافت   رساااانی تکه زاویه دید انتزاعی، اطالع  

ست كه اغلب معیارهای                ست. ملحوظ ا صیف ا صویرهای ذهنی و تو ستی، ت سیونی سپر اك

ستان  صه    دا صول ق سی مدرن در تقابل با ا سی كالسیک قرار دارند. در این میان، یکی    نوی نوی

شته تا به امروز، هم   از مؤلفه شترک پایداری كه از گذ ستان   های م سی در  سو با فرایند دا نوی

صۀ   صه عر سنتی و مدرن، كاركردی    ق سی  ست. وود بر این      مؤثرنوی صف ا شته، تکنیک و دا

وصف   میتوانباور است كه جایگاه توصیف در ادبیات داستانی آن قدر حائز اهمیت است كه     

(. در حقیقت وصف یکی   11ای از داستان تلقی نمود )توصیف در داستان، وود: ص   را جوهره

. استعاره، تشبیه، موصوف و صفت و كنایه، نیز از ابزار آن     میباشد در ادبیات از اركان بالغت 

سوب   صر ب     تکنیکهای . میگرددمح شته منح صیفی در گذ صیف  تو موارد محدودی چون: تو

تدریج، در راستای گذر  ب حقیقی، واقعی، مستقیم، زنده، فردی، شخصیت وصحنه بوده است.  

و  میکندزمان و ایجاد مضامین جدید، مفاهیم ذهنی نویسندگان و تصاویر ذهنی آنها تغییر    

. تا جایی كه مییابدو ابزار و كاركردهای آن وسعت   ردیپذیممتعاقباً نظام توصیفی گسترش   

و ات خود از هسااتی دریافتها و احساااسااهمۀ شاااعر و نویساانده توانایی نقاشاای و توصاایف 

توصااایفات نیز به تکنیکهای متنوعی چون: توصااایف دامنۀ  ودسااات میاورد ملزوماتش را ب

ستی، انتزاعی، مکتوم، ایدئولوژیک،       سوررئالی سی، چندبعدی، هنجارگریز،  هرمونوتیک، انعکا

ست  اسنده ینوخسروی   ابوتراب .مییابدافزایش  و... ذهنی، تبعی، تحلیلی، مغایرتی ی مدرن ا

، دیوان ساااومنات  1370نامهای )هاویه     چهار مجموعه داساااتان كوتاه ب     نون كه از او تا ك  

سفار كاتبان    1392و آواز پر جبرئیل  1388، كتاب ویران 1377 سه رمان )ا ، رود 1379( و 

معرفی و واكاوی شش  این پژوهش ب. ( منتشر شده است   1392و ملکان عذاب  1382راوی 

گرا در مجموعه آثار    نشاااانه  تبعی و  تحلیلی، مغایرتی،  تکنیک جدید ایدئولوژیک، ذهنی،      

 .میپردازدابوتراب خسروی 

 ی پژوهشهاپرسش -1-1

ستانهای  رمان معاصر و  مطالعۀ آیا با  -1 به شناسایی تکنیکهای جدید     میتوانمدرن، دا

 توصیفی دست یافت؟

ی اجهینتاز واكاوی تکنیکهای وصف در رمان معاصر و داستانهای مدرنیستی به چه      -2
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 ؟میرسیم

 روش انجام پژوهش -1-2

منابع  مطالعۀ ۀ یپاتحلیلی اساات. مطالب این مقاله بر  -این پژوهش، توصاایفی وة یشاا

 .برداری استای و فیشكتابخانه

 ضرورت تحقیق -1-3

صیفی در مجموعه آثار خسروی   سۀ  یمقااز طریق  ستاوردهای    میتوانتکنیکهای تو به د

ست یافت. این كاوش، از   حوزة نوینی در  صف د ست كه تا كنون   و این منظر دارای اهمیت ا

در كتاب، مقاله یا اثر تحقیقی به شناسایی عناصر وصف در مجموعه آثار خسروی پرداخته       

 نشده است.

 تحقیقنة یشیپ -1-4

تاكنون پژوهشااای كه در آن مجموعه آثار ابوتراب خساااروی از منظر نمود تکنیکهای       

ای با  این راسااتا جسااتارهای پراكنده وصااف، بررساای شااده باشااد، انجام نگرفته اساات. در 

نمایش آفرینش با تکیه بر عنصاار وصااف »های هایی متمایز انجام گرفته چون، مقالهدیدگاه

سهیال اخبار و تورج عقدایی و  « در مثنوی سالۀ  از  ستانهای كوتاه ابوتراب  ر تحلیل و نقد دا
 جعفری.جۀ یخداز  خسروی )هاویه، دیوان سومنات، كتاب ویران(

سی          آثا صه برر ساخت ق شهای فوق از منظر زبان، روایت و  سروی در پژوه ر ابوتراب خ

گیری اند. اما در اغلب آنها به عنصاار مهم تکنیکهای وصااف كه در پرداخت و شااکل  شااده

ستان،   ست. در     نقش بدا شده ا صر  »مقالۀ سزایی دارند توجه ن نمایش آفرینش با تکیه بر عن

در قالب فنون علم بیان تعریف شده است در صورتی    ابزار وصف منحصراً،   « وصف در مثنوی 

بالغت سنتی است. گاه توصیفاتی در    كنندة كه ساحت وصف بسیار وسیعتر از نظام محدود     

نویسی مدرن وجود دارد كه در قالب هیچ یک از تعاریف تشبیه، استعاره، كنایه و مجاز    قصه 

دقیق متون مطابقۀ خود دارد كه از طریق ه هر كدام هویتی مساااتقل و مجزا ببلک گنجدینم

مطالب فوق، نگارندگان این جستار بر این باورند كه در  . با توجه بمیگرددداستانی استخراج   

تکنیکهای وصااف درمجموعه آثار ابوتراب خسااروی تا كنون اختصاااصاااً، سااۀ یمقاارتباط با 

 .استتحقیق مستقلی انجام نشده 

 بحث -2

 (Ideologic) یا جهان شناسانهتوصیف ایدئولوژیک  -2-1

سنده به  در این تکنیک توصیفی،   تکوین فرایندی توصیفی در بافت اثر نائل میگردد   نوی

گیری شااناختی او نساابت به هسااتی، انسااان، مرگ و حاصاال از آن تبیین جهتجۀ ینتكه 

مشی فکری، اجتماعی، سیاسی، فلسفی و اعتقادی وی است. در حقیقت،       تعیین خط تاًینها
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ست كه از طریق     صیف ایدئولوژیک، مجموعه تو سنده ا صورات یک نوی ای از عقاید، باورها و ت

صفتها و برجسته     ست  ستر در این     سازی جنبه كار ب شکار میگردد. التو های توصیفی متن، آ

ایدئولوژی، جهان واقعی را بازنمایی نمیکند بلکه روابط نوع بشر  »رابطه بر این باور است كه  

)از ایدئولوژی تا  « شان از شرایط واقعی هستی را باز نمایی میکند   یا دریافت با جهان واقعی،

(. بدین معنا كه یک نویساانده به هسااتی از 122گفتمان، كرمانی نصاارآبادی و دالوری: ص

نگاه خویش مینگرد و بر اساس اصول و معیارهای ذهنی خود، آن را بازسازی میکند.  چۀ یدر

تعریف و تحلیل جهان میپردازد و با نگاهی مدبرانه به هایش بها و ادراکاو بر اساااس تجربه

ها و روابط میان آنها میاندیشااد و از نتایج حاصاال از آن باورهای خود را  رخدادادها، پدیده

مستقیم خود با هستی و كسب تجارب گوناگون مواجۀ شکل میدهد. در حقیقت او از طریق 

میان اشخاص و موقعیتهایشان به   دة یچیپاختهای در فرازو فرودهای آن و متعاقباً تبیین پرد

اصول خاص فکری دست مییابد كه مبنای رفتار و عملکردهایش میشود. در تکنیک توصیف 

شیاء، موجودات،      سته در حال كاویدن جهان و تعینات آن، چون ا سنده، پیو ایدئولوژیک، نوی

 .طبیعت، انسان، مرگ، وجود، ماوراء و ... است

كتاب ویران، به صااورت مجموعۀ از « تفریق خاک»ر داسااتان كوتاه ابوتراب خسااروی د

خویش ندة یآبرجسته از این تکنیک توصیفی استفاده نموده است. وقتی كیا در عالم شهود، 

تولد از زهدانم گران   مرتبۀ  را پس از ورود به دنیای تعینات مرور میکند، در مییابد كه در         

گران كه موجودی بالفعل در  میدهد. سااپس میان)مادر كیا(، پای راساات خود را از دساات 

عالم وجود اساات و كیا كه جنینی بالقوه در عالم شااهود اساات گفتمانی ایدئولوژیک شااکل 

میگیرد. گران مصاامم میشااود كه هرچه زودتر عضااو عاصاای و گناهکار بدن كیا را به خاک 

سنگین وجود را با خالء یک     سپارد. كیا در تدبیر این كه چگونه بار  پا در این دنیای مادی  ب

بردوش كشااد، تصاامیم به بازگشاات به تاریکی زهدان میگیرد و هرگز به دنیا نمیاید )كتاب 

سبت به مرده و مرگ     20-7ویران، خسروی: صص   ستنتاجهای خود را ن شتها و ا (. گران بردا

 ی چون،لیتأوای از توصیفات در قالب شبکه

بدانی وقتی كسااای میمیرد، حتی وقتی     » باید به خاک        پارة باید  تن آدمی هسااات، 

میشااناساامش كه نمیخواهد به خاک برود كه دیگر هرگز نمیبینمش ...   مناش و بسااپاری

ذرة برای مرده خاک بهترین یار اسااات. باید تنهایش بگذاری تا با خاک انس بگیرد. تا ذره           

سپاری      سی میمیرد باید به آغوش خاک ب شود، كه وقتی ك خاک اش و بهتنش جذب خاک 

یی كه اورا محکم در آغوش بگیر و رهایش مکن تا دهانش پر از خاک شاااود و شاااوری بگو

 .(،بیان میکند19)همان: ص« خاک را بچشد

. مسااتقیم از رخدادها میپردازدتجربۀ در حقیقت، نویساانده به بازنمایی جهانی حاصاال 

نجامد.  میا خویش در مواجهه با هسااتی و تبیین ادراكاتش از زندگیرابطۀ تفساایر كالم او ب
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گسااترة گرایانه اساات. گرایانه و در عین حال واقعمرگ، خود دریافتایدئولوژی او نساابت ب

محور نویساانده در بافت نوشااتار، توانایی آفرینش تصاااویر دقیق ذهنی در   توصاایفات ایده

 .مرگ و مرده را در ذهن مخاطب داردمقولۀ ارتباط با 

در متن و قرار دادن آن در یک بافت توصااایفی،    « خاک »واژة اسااات كه تکرار   مؤكد 

تبیین سازی و تهییج احساسات خواننده به    چنین تکوین تصاویر متراكم و متعاقباً همراه هم

انش شناسانه و ایدئولوژیک كمک مینماید. خواننده با خوشناختی اثر از منظر هستی توصیف 

گرایی عقیدتی  ی گرفته، همصاااورت طبیعی در متن جاجمالت توصااایفی قدرتمندی كه ب

نشاااینی را میان خود و نویسااانده مییابد. بالتبع این امر موجب برانگیختن         مطلوب و دل

 .احساسات و ایجاد شور درونی در مخاطب میشود

در رمان مدرنیساااتی ملکان عذاب، زمانی كه زكریا به دیدار قطب خانقاه تجندیه نائل                   

شود،     شنا می سفۀ  در ارتباط با میگردد و با وقایع آن جا آ شیخ    فل ستی از زبان  بودنش در ه

 احمد سفلی این گونه مینویسد:

شان   ادامۀ وجود او هستم و تو نیز  ادامۀ من، بی آن كه بخواهم » وجود كسانی كه مقدر

شوند. مکتوباتی كه یکی بعد از           شوند و گم و گور ن سایی  شنا سند تا  ست، باید بنوی نوشتن ا

یکدیگر تلقی میشاااوند. خطهایی كه هر ادامۀ آیند و ند و میدیگری از یکدیگر زاده میشاااو

ادامۀ كدام از ما از ساار دل تنگی بر دیوار جهان مینویساایم تا هم چنان كه هر كدام از ما  

یکدیگر باشند   ادامۀ وجود دیگری هستیم، رنجهای پدران خود را به یاد آوریم و بنویسیم تا   

هایی  یکدیگر بیندازیم، چیزی مثل رد گذشتن آدم  و رد عبورمان از سنگالخ جهان را به یاد 

شند        شده با سوخته و دود  ست غبار یا  صص   « كه ممکن ا سروی:  -174)ملکان عذاب، خ

175.) 

  -ابوتراب خسااروی، در روایت مدرنیسااتی فوق، از طریق كاربساات جمالت توصاایفی   

سبت ب    ی، خطلیتأو سفی خود را ن شی فل سان بیان میدارد. ایدئولوژی  م درد بودن و خلقت ان

زا رنجی كه بشر از جبر تکوین خویش در جهان تعینات متحمل میشود، نگرشی است تامل    

سنده توسط    ستفاده     رة یزنجكه نوی جمالت توصیفی به مخاطب انتقال میدهد. خسروی با ا

انسان نسبت به خلقت، وارة جنونگرایی، بحران هویت، تشویش از این تکنیک توصیفی، پوچ

ضطر    شت و ا صل از آنرا ب و ده سته   اب حا سازد. برج ضامینی چون،    خوبی نمایان می سازی م

وجود میاید، بدون این كه بخواهد منشاااء آغاز وجود دیگری انسااان بدون این كه بخواهد ب

شود  ست، او حمل    می شر مجبور به ادامه دادن ا ستی آن     كنندة ، ب ست كه از چی سالتی بار ر

در هستی رنج كشیدن و فراموش شدن است،  خبر است، و تنها تکلیف مبرهن و روشنشبی

. در حقیقت فرایند توصاایف میشااودتوصاایفی متن مسااتفاد  شاابکۀ به خوبی از فحوای 

ایدئولوژیک در متن مدرنیستی فوق، در ذات جمالت نفوذ یافته و بافت توصیف را عمیقتر و 
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ابعاد فکری آن را وسااایعتر نموده اسااات. به بیانی دیگر، كاربسااات تکنیک ایدئولوژیک در 

 .متن و نفوذ آن در ذهن مخاطب گردیده استۀ یمابننوشتار فوق، منجر به غنای 

 (Expressionistic)توصیف اكسپرسیونیستی یا ذهنی  -2-2

های هستی  در توصیف اكسپرسیونیستی، نویسنده، روابط میان اشخاص، اشیاء و پدیده        

دة  ی چیپهای  . كالم او چون برگرفته از الیه  میکند را بر اسااااس درونیات ذهن خود، تنظیم  

آور انگیز و خشاونت ، وهمذهن اسات، ممکن اسات گاه منقطع، كوتاه، مبهم، مغرق، متضااد   

یز با دیگر ای مضاامونهای ذهنی منحصاار به خودش را دارد كه متما باشااد. هر نویساانده 

به  .میشااودی متعدد در ذهن تداعی هاواسااطهپاره و با صااورت پارهنویسااندگان اساات. كه ب

ای بالقوه مضاامونهایی متناسااب با هویت خویش را گفت، هر نویساانده میتواندیگر عبارت 

نه اسااات. فتح     دار گا كه چون اثر انگشاااتش فرد و ی به دو توصااایف عینی    اهلل بید  یاز  ن

(Objective)  میکندو ذهنی اشاره. 

ست. در این نوع توصیف     توصیف عینی فارغ از جهان » سنده ا نگری، و حاالت روحی نوی

که توصااایف . حال آنواساااطه به ذهن خواننده منتقل میشاااودشاااخصااایت یا فضاااا بی 

ستی       سیونی سپر ست         اك سنده ا شرایط روحی نوی ست كه متکی بر ذهنیت و  صیفی ا «  تو

 (.116نیاز: صشناسی، بینویسی و روایت)درآمدی بر داستان

وضعیت ذهنی نویسنده و كنشهای درون    اكسپرسیونیستی به     یفهایتوص واقع اساس  به 

 ذهنی او مربوط میشاااود. او از طریق ادراک باطنی خویش به تداعیهایی دسااات مییابد كه

 .برای خوانندگان، ناآشنا و غریب و گاه مشمئزكننده است

برانگیز اساات. در  تأملنمود این تکنیک توصاایفی در آثار ابوتراب خسااروی برجسااته و 

رونیز دانشااکدة آواز پر جبرئیل وقتی دانشااجو وارد مجموعۀ از « آواز پر جبرئیل»داسااتان 

مورد چگونگی تداوم نسلش به او  ، یکی از ده مردی كه كارشان طراحی دنیا است درمیشود

 (. كاربرد جمالت توصیفی چون،22-11)آواز پر جبرئیل، خسروی: صصمیدهد توضیح 

ای معکوس های آسیا در لحظهپروانه حركت در میاورد ...های آسیا را ببا نگاهش پروانه»

 یزی از جسم من سفری طوالنیمیچرخند و من از شکل چرخیدن آنها متوجه میشوم كه چ

سااامت دنیا و مافیا پرتاب شاااده ...  فرزندی از فرزندان من بسااامت قیامت آغاز كرده، را ب

ای از من در هیأت مسافری به مقصد زهدان خاكی او رسیده ... رفتار خود را در شکل     نطفه

فوج دویدن آنها هنگام رگبار قدمهای فوج      زلزلۀ  انفجار كوه روبرو میبینم ... همچون نهایت    

 (،22-21)همان: صص« سمت دنیاهنگام دویدن بمسابقۀ آنها مسیر فرزندانم در 

ست. در حقیقت در این         ستی در بافت روایت ا سیونی سپر صیف اك مؤید وجود تکنیک تو

تولید مثل و تداوم نساال، مضاامونی بدیع و شااگرف اساات كه متناسااب با نوع  نحوة روایت 

. نویسانده از  میگیردبینی نویسانده و تحلیل او از هساتی، در ذهنش شاکل    نگرش و جهان
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پاره در ذهن تداعی  صورت منقطع و پاره آسیا و كوه كه ب ناراستای پروانه،  واسطۀ  طریق سه  

. میشااودای بکر در بافت اثر مایهای از توصاایفات ذهنی با بن، موفق به ایجاد زنجیرهمیشااود

ای از ریافت ناگهانی غیر مترقبه موفق به خلق شااابکه        ابوتراب خساااروی از طریق یک د 

صیفات   سبوق ب  میگرددتو ست. در واقع تراوش ذهنی او از طریق یک    كه م تجربۀ سابقه نی

تقارن و همسااانی توصاایفات او با دریافتهای    نیمبكه  میشااودشااهودی در كالم متجلی 

سانه  هستی  ستی   شنا ست. در روایت مدرنی ستوره،   هامجموعۀ از « هاویه»اش ا ویه، همسر م

شقی خویش را در دریا با كارد قطع    شتان رقیب ع شتان او دوباره  میکندانگ  ندیرویم، اما انگ

درپی در فضای قاب آویخته  . این اتفاق مداوم و پیمیشوند و باز توسط همسر مستوره قطع    

(. در این روایت، جمالت  122-116)هاویه، خساااروی: صاااص    وندد یپیمدیوار به وقوع  به  

ولی در این سالها كه انگشتانم دوباره  »، چون، داردیمصیفی كه قربانی در شرح واقعه بیان تو

ستند. روئیده    ندیرویم صب ه شوند ، فاقد ع شوند  می ( نیز از نوع 122)همان: ص« كه قطع 

توصیفات اكسپرسیونیستی است. نویسنده در این روایت روابط اشخاص، اشیاء و وقایع را بر         

. توصاایفات ذهنی قطع كردن انگشااتان و روییدن میکندخود تبیین  اساااس درونیات ذهن

صیفاتی وهم  شات گرفته از الیه     مجدد آنها تو ست كه ن شمئز كننده ا دة یچیپهای آلود و م

. تکرار حادثه و وقوع پی در پی آن منجر به ایجاد میباشدذهن نویسنده و حاالت روحی وی 

چنین بیان ساارگردانی اشااخاص، اشاایاء . هممیگرددحس دهشاات و اضااطراب در مخاطب 

بینی نویسنده و نگرش او نسبت به هستی است. در    مشوش، مغشوش و گیج حاكی از جهان  

شهای منطقی و   صیفی، توانش    رابطۀ حقیقت عدم وجود كن ستدل دراین بافت تو عقالنی م

 .دینمایمنمود توصیفهای اكسپرسیونیستی را در كالم تقویت 

 (Logical) استداللیتوصیف تحلیلی یا  -2-3

اصاااول فکری و اثبات در این تکنیک، نویسااانده با آوردن دلیل و حجت در پی تبیین 

توصیفی شاخصۀ مخاطب از رهگذر واژگان و جمالت توصیفی است. در این مدعای خویش ب

ستان حامل امری مستدل است كه نویسنده آن را از طریق پرداخت موقعیتها      ۀ یمادرون  دا

توصیفی با خوانندگان خود به اشتراک میگذارد. در حقیقت شبکۀ قالب یک و شخصیتها در  

صیفاتی كه محمول آنها  »به  صول منطقی ب   تو ساس قواعد و ا شد،      بر ا شده با ضوع حمل  مو

منطقی بین موضاااوع و محمول وجود داشاااته رابطۀ  ها یک بدین معنا كه در تحلیل گزاره  

شد  شراق،          )روش« با شیخ ا صیف نزد  سی تو صیفات تحلیلی گفته  32ذهبی: صشنا (. تو

سته        ستداللی، به تبیین د سنده در تکنیک توصیف ا شود. ذهن نوی   -ای از توصیفات علی می

نتایجی كه مبنای باورها و عقایدش را كه از طریق آن بصااورت اصااولی به  معلولی میپردازد

یلی نسبت به  . در این نوع از توصیف جایگاه منطق و نظام تحل مییابدتشکیل میدهد، دست   

ست. كاربرد این      صیفی كاربردیتر و نمایانتر ا صۀ    سایر تکنیکهای تو صیفی منجر به  شاخ تو
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زی نیروی اساااتدالل و تحلیل ذهن مخاطب و نویسااانده نیز میگردد. همچنین به لساااافعا

داسااتان نیز كمک شااایانی مینماید. در حقیقت دة یچیپسااازی و تفهیم موقعیتهای ساااده

های انتزاعی آن و رسانایی بیشتر   ستداللی در متن موجب كاهش گستره  افزایش توصیفات ا 

شود. فرایند ذهنی علی و معلولی كه از طریق    رة یزنج صیفی می صیفی در ذهن   شبکۀ  تو تو

 .خوانندگان ایجاد میگردد به دیرینگی و مانایی ادبیت متن نیز سود میرساند

صیفی آ      ست این تکنیک تو سروی، كارب ست. در رمان ملکان     در آثار ابوتراب خ شکار ا

عذاب، وقتی زكریا پس از سااالها پدرش را در خانقاه ساامیرم ساافلی مییابد، تصاامیم به    

بازگشااات و فرار از آداب و عقاید تجندیه كه پدرش در مقام یک زعیم رهبر آن جا اسااات، 

رد میگیرد. اما پدر معتقد اساات كه خانقاه برای حفظ روح ایمان تجندی، به وجود او نیاز دا

(. كاربرد  268-267و در جهت متقاعد نمودنش اصرار میورزد )ملکان عذاب، خسروی: صص   

با تأنی صغری كبری میچید، شوخی میکرد، حکایت میگفت، شانه    »جمالت توصیفی چون،  

، هنگام خساااتگی بر نیمکتی سااار مودیپیممن قزاقیهای مربعی آجر فرش بام را شاااانۀ به 

)همان(.  « های شااطرنج بچینداهدافش را مثل مهرهراهمان مینشااساات، چای میخورد تا  

مبین وجود تکنیک توصیف تحلیلی در متن است. ابوتراب خسروی، از طریق گزینش برخی 

یابی به منطقی در بافت اثر و متعاقباً دسااترابطۀ تکوین یک موفق به از جمالت توصاایفی، 

نیک توصااایف اهداف خاص خویش شاااده اسااات. در حقیقت هنگامی كه نویسااانده از تک

مستقیم عقل و منطق در  واسطۀ مداخلۀ  استداللی در بیان مقصود خویش سود میجوید، به    

سطح   میگرددتركیب و گزینش جمالت، ناگزیر  سهلتر آن ب  ترساده زبان را در  کار گیرد. و 

زیرا كه مقتضااای كاربساات فرایند علی و معلولی و بیان منطقی، همانا سااادگی و شاایوایی 

ست. در روای  ستفاده ننموده       ا ستداللی در متن ا صیفات ا سنده تا زمانی كه از تو ت فوق، نوی

است، كالم او مغلق و پیچیده است. سخن گفتن از روح ملتهب صوفی و خلجانهای حاصل       

های انتزاعی را در كالم  از جسم فانی شعله كشنده به سوی حضرت حق، بستر ظهور گستره 

داند. اما زمانی كه نویسنده جهت حصول امر مستدل    فراهم میسازد و نوشتار را مکلف میگر  

ذهنی خویش كه همانا مجاب نمودن زكریا در جهت پذیرش ساارپرسااتی خانقاه ساامیرم   

ست،    ساده و  میکندتوصیفات تحلیلی میل  شبکۀ  سوی  بسفلی ا ، ناگزیر به انتخاب جمالت 

ده دارد و در نتیجه  زودیابی میگردد كه توانش انتقال اساااتنتاجهای مورد نظر اورا به خوانن       

متن و در اصطالح تنفس نوشتار میگردد. در روایت   دة یچیپسازی موقعیتهای  منجر به ساده 

دیوان سااومنات، وقتی كه مجموعۀ از « و من زنی بودم به نام لیال كه زیبا بود»مدرنیسااتی 

ی از لیال دریافتهایش را از انساااان در گذر زمان، بیان میدارد؛ بر این باور اسااات كه برخ          

شانه  شی را ندارد    ن شده در وجود آدمی هیچ گاه قابلیت تغییر، دگرگونی و فرامو های حک 

ها اساات كه میشااود انسااانی را بعد از گذشاات سااالها  بلکه از روی تشااخیص همین نشااانه
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نویساانده از طریق دة یعق(. این باور و 87شااناسااایی نمود )دیوان سااومنات، خسااروی: ص

هایی در تن آدمی میماند كه ولی همیشه نشانه  » تحلیلی چون، -كاربست جمالت توصیفی   

شانۀ  . بدل بتغییر نمیکند ست،       ن سایی ا شنا شود كه قابل  سبز     مثالًرمزی می شکل رگهای 

دستها كه از شانه پایین میایند، روی بازوها سه شاخه میشوند در هم پیچ میخورند و هفت      

شباهتش با درختهای  همۀ ی كه با ساقه در پشت دستها میپیچند، مثل شکل خاص درخت     

. در حقیقت، خساروی از  میشاود منتج  )همان(،« دیگر میشاود در یک جنگل پیدایش كرد 

مدعای خویش،   به  های تحلیلی و اساااتداللی در یک بافت توصااایفی،       طریق كاربرد گزاره 

. او از طریق گزینش تکنیک دینمایمعینیت میبخشد و قاعده و باور ذهنی خویش را تثبیت 

منظم رابطۀ و از طریق بیان منطقی و  میسازد توصیف تحلیلی نیروی ذهن مخاطب را فعال  

 مینماید.علی و معلولی میان جمالت به جاودانگی روایت در خاطر مخاطب، كمک 

 (Contradictional)توصیف مغایرتی  -2-4

صیف  تکنیک در ستانی  روایت، مغایرتی تو شها  دارای دا   متنافی و زا ناهمتا، تنش ییكن

  نمایشب افکار و احساسات  ضدیت  و رندیگیم قرار یکدیگر رویاروی در بهایترك و. الفاظ است 

  گاه و مخاطب اندیشااگی قوای تشاادید به منجر، نویساانده گوییمیشااود. خالف  گذاشااته

صال   ستی صیفی  مغایرتمیگردد. اغلب،  متن با مواجهه در او ادراكی ناتوانی و ا  از منبعث، تو

ضطراب  شی    و ا شوی ستی  متن در پنهان ت ست  مدرنی سروی . ابوتراب ا  تربیع» روایت در خ

 و پیکر نامهای به سااویه یک عشااقی با مرده زوجی سااومنات، به مجموعۀ دیوان از« پیکر

 زدن و تاس انداختن از نتیجۀ حاصاال طریق از را بودنشااان هم با كهمیکند  اشاااره كیانمهر

  معرفی در كه ناسازگاری و تضاد حقیقت در. ندینمایم تقسیم مساوی سال هفت دو به قرعه

  ناموفق ارتباط دریافت تاًینها و مخاطب ذهنی كشاكش به منجر، دارد وجود روایت در دو آن

شق  درۀ آنها یسو  یک و ست   ع صیفی  جمالتمیگردد. كارب شود »، چون تو  را چیز همه می

 مجاب ...نیسااتم  زیبا كه من به را یا، لحظههسااتم زیبا كه من به را یالحظه كرد قساامت

ستم   كیانمهر كه من به یا كیانمهرم كه كند فکر من به فقط كه شد ینم ستم یم ...نی  كه خوا

 فکر منب میشدند پیکر  جا جابه نوبت به و ختندیریم فرو كه هم سالی  و ماه برای، شده  اگر

با  كه  منببود،  خواهم و بوده كیانمهر  كه  كند  فکر من به  ...نیساااتم  كیانمهر  كه  كند   زی

ستم  ستم  ، زیباامنبوده زیبا كه منب...ه ستم  زیبا، نی سومنات،  )« بود نخواهم زیبا، نی دیوان 

 .است روایت این در مغایرتی توصیف تکنیک وجود ، مبین(66ص :خسروی

 كیانمهر»، «نیسااتم زیبا، هسااتم زیبا» متباین جمالت تکرار با، خسااروی، حقیقت در

 ابتدایی خوانش در را مردودی و مشکوک ، دوگانه، مضطرب  فضای ، «امبوده كیانمهر، نیستم 

میگردد  ذهن در پاسااخبی ییپرسااشااها تکوین به منجر كهمیکند  القاء خواننده به داسااتان

  هم میتواندچگونه  كیانمهر، نباشد  و هم باشد  كیانمهر هم شخصیتی  میشود،   چگونه، چون
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شد  زیبا شد؟  زیبا هم و با سنده  گوییتخالف واقع به نبا صیفی، فرایند   جمالت ابهام و نوی تو

میسازد. وجود   رهنمون نانیریز بافتهای بر تعمق و اثر درونبه  را مدرنیستی  روایت خوانش

سبی  و مغولی چشمانی ، پهن بینی دارای كه نازیبا صورتی  با مردی ست  جغتایی ن  كنار در ا

 امتزاج از ، حاكی(66-63صاااص: همان) اسااات كیانمهر از غیرب مردی عاشاااق كه زیبا زنی

ست  اثر ساخت  زیر در شناختی روان یهاهیمابن  كهمیخواهد  عشق  تاب از كه یتی. شخص  ا

شد  زیبا ست  ولی با ستا ، ساكت  كیانمهر كه، میخواهد نی شد  غیرجذاب و ای ست  ولی، نبا  ه

 شااخصاایت گریزیهویت و اسااتیصااال، تنش، اضااطراب خسااروی(. ابوتراب 69ص: همان)

ستی  روایت این در را كیانمهر صیف  تکنیک بیانی شگرد  طریق از مدرنی ،  خوبیب مغایرتی تو

صویر ب صیفی رة یزنج مفهومی. تکرار کشد یم ت ستم ، نبودم كیانمهر مثل من» متناقض تو ،  نی

 ظرافتب منجر( 74و  73و  69صص: همان) «نبود، نیست هستم كیانمهر كه من مثل هم او

 خساااروی آثار در مدرنیساااتی بافتانۀ یگراسااااخت تمایز نهایت در و هنری ابهام، معنایی

 میشود.

 (Circumstantial)توصیف تبعی، تلویحی یا ضمنی  -2-5

یک،   ندة  در این تکن ن مجرب خوان یت  از طریق دمیتوا یت     روا با تعمق بر موقع كاوی و 

بر توصیف مركزی  وجود توصیفات تابع كه عارض  ات مركزی )محوری( در بافت اثر بتوصیف 

وجود میاید پی ببرد. توصاایفاتی غیرمسااتقیم كه تلویحاً با هدف توضاایح و تبیین در متن ب

ضافه      شتار ا صیف مركزی به نو سانایی      میگرددتو ضمنی، به ر صیفات  . در حقیقت وجود تو

و تصاویر عینی بیشتری را    رساند یمتوصیفی متن یاری  شبکۀ  توصیف مركزی و گستردگی   

.  تیف داستان و حوادث اصلی روایت مطلبی را نمیافزاید  به خواننده منتقل مینماید. اما بر مو

گذاری محتوای توصااایف مركزی و تحلیل   تحلیل كاربرد تکنیک توصااایف تبعی منجر به    

 مینماید.و متعاقباً بافت اثر را از منظر توصیفی تقویت  میشودتفصیلی آن در ذهن مخاطب 

سفار         ستی ا ست. در روایت مدرنی صیفی ملحوظ ا در آثار خسروی كاربرد این تکنیک تو

مادرش را از زبان پدر، وصاااف چهرة كاتبان، زمانی كه ساااعید بشااایری نامزد اقلیما ایوبی 

صیف  صفی  میکند، )زیبا(، تو شانی بلند »محوری و تركیبهای و سته گونه»، «پی ، «های برج

بیرونی روایت محقق گردیده  ۀ یالكه در  باشندیمت تبعی ، توصیفا«رنگ سیاه چشمهای او»

شیری از طریق تک     سعید ب ست. در همین موقعیت،  صیف  ا خویش چهرة گوئی درونی به تو

خطهای مغشااوش »محوری و توصاایف )مبهوت بود(، توصاایفرة یزنجنیز میپردازد. در این 

ستش  ضاوتی به    »، «شبیه به مادرم بودم »و « پو شد هیچ ق شت مچهرة نمی سفار  « ادر دا )ا

بر ژرف ساخت اثر نمودار گردیده   تأمل( توصیفات تبعی است كه با 94كاتبان، خسروی: ص

صویرپردازی را ب و قابلیت تعمیم،  صیفی  تحلیل و ت مخاطب میدهد. در حقیقت تركیبهای تو

آن، توضیحاتی تلویحی  دربارة مبهم مادر و عدم قضاوت صریح   چهرة خطهای مبهم پوست،  
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اند. در مبهوت )توصیف مركزی( گزینش شده  واژة و ضمنی هستند كه جهت تشریح بیشتر     

علت بیماری زمانی كه كیا بتوصاایف دارالشاافایی كه گایتری بروایت مدرنیسااتی رود راوی، 

دارالشاافاء را با  محوطۀ زخم كبود در آن بسااتری اساات، میپردازد، وضااعیت مرضااای دیگر 

لی كردن(، تلویحی )آواز خواندن و لی -كزی )پرسااه زدن( و جمالت توصاایفی توصاایف مر

توصیفات تلویحی  (. در واقع ابوتراب خسروی،  196تصویر میکشد )رود راوی، خسروی: ص   ب

صلی و محوری در   را به  صیف ا ستان ب  پیروی از تو کار میبرد. جهت تبیین حوادث فرعی دا

صیفی آواز خواندن و لی  سه زدن       لی كردنجمالت تو صیفی پر صیلی تركیب تو شگر تف نمای

سازی    شد كه به غنا ستان و حوادث   رة یزنجمیبا صیفی اثر كمک مینماید اما بر موتیف دا تو

 .اصلی آن، مطلبی را نمیافزاید و نقشی تعیین كننده در پیشبرد داستان نخواهد داشت

 (Semeiotic)توصیف نشانه گرا، غیر مستقیم، سمبلیک یا سمیوتیک  -2-6

شناسی، شناسی، روانهای جامعهشناسی امروزه از جستارهای مهم در عرصهدانش نشانه

سااازی كاركردهای داللتی متن و توجه به عناصاار  شااناساای و ادبیات اساات. برجسااتهزبان

سطوره  شد و منجر به تعمیق درونمایه  نمادپردازانه و ا ای، پیکربندی درونی اثر را قوام میبخ

شانه  و جاودان شدن آن در  ها در متون ادبی، قدرت برقراری ارتباط ذهن مخاطب میگردد. ن

 .و ایجاد سازگاری بنیادین با مبحث توصیف را دارند

تکنیک ی توصاایفی مهم و پر قدرت در زبان، روشااهاوود بر این باور اساات كه یکی از 

شان دادن ب  ستان، وود: ص    ن صیف در دا ست )تو ستقیم كه از  37جای گفتن ا شی غیرم  (. رو

شانه    صیف ن ست كه،    آن باعنوان تو شود. فتوحی رودمعجنی معتقد ا شانه »)گرا یاد می ها(،  ن

شاااعران و نویسااندگان نانۀ یبهای درون نمادهای عرفانی و تمثیالت رمزی محصااول تجربه

ست،   ستگاه بالغت      جااز آنا شد، د سی و عقلی قابل دریافت نمیبا كه این مفاهیم با ادراک ح

ها   ند آن «  را در چهارچوب نظام عقالنی و دوقطبی حقیقت و مجاز بگنجاند        سااانتی نمیتوا

 .(23)بالغت تصویر، فتوحی رودمعجنی: ص

نمود این تکنیک توصاایفی در آثار ابوتراب خسااروی چون دو داسااتان بلند رود راوی و 

ملکان عذاب، و مجموعه داسااتانهای كوتاه دیوان سااومنات، آواز پر جبرئیل و كتاب ویران  

سته و   ستان كوتاه      برج ست. در دا شمندانه ا كتاب ویران، نمادها  مجموعۀ از « آموزگار»هو

ستند بدین معنا كه هریک از آنها در   صولی و تعیین  بردارندة محوری ه مفهومی از مفاهیم ا

شند كه ب كنندة  شاره شده      صورت مجمل یا مبسوط در البه  روایت میبا ستان به آنها ا الی دا

شان سرد و، ایستا    روایت، تیره و مضمون ۀ یمابنو هم پایه با  است. رنگ غالب آنها متناسب  

حركتی، ساااکون و تغییرناپذیری و كالغ صاااخره، نمادی از بی»اسااات. سااامبلهایی چون، 

)تحلیل نمادهای شاااعر اعتراض در ادبیات معاصااار عراق،  « )سااامبلی از( بدبختی و نکبت

کبر و پلیدی و مرداب سمبلی  (، كركس نمادی از غرور، ت75و  71برمی: صص صدقی و زارع 
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راوی در این داسااتان كودكان رمشااگی را به كالغی دزد تشاابیه . از آلودگی، ناپاكی و ركود

میکند. او معتقد اساات هرچند كه آنها در ظاهر بز دانایی در كالس حاضاار میشااوند ولی    

، همان دزدی و پلشتی است و سمبلی از نکبت و بدبختی هستند )ویران      شان یواقعطینت 

 (.159خسروی: ص

هاویه، همسر مبغون مستوره در راستای    مجموعۀ ، از «آخرۀ یهاو»در روایت مدرنیستی  

گونه  اینهای محوری روایت اسااات،   مایه  كه از بن « آینه »خود، در وصاااف عاشاااقانۀ    نبرد 

سد:   شه بوی         »مینوی شد. دریا همی شان می ستان او پری ست كه با د شه دریایی ا در آینه همی

یی هسااتند كه در امواج فرو میروند و از دسااتهاكه از آینه بر میخیزد. همیشااه تعفنی دارد 

(. آینه در بافت مدرنیسااتی فوق ساامبلی تکراری 125)هاویه، خسااروی: ص« آینه میرویند

مدرنیستی  ۀ یمابنلیک با رویکردی بدیع و شگرف است. نویسنده از طریق كاربست آن در     

مفهومی در متون استعارة  است. این   تأملآن بخشیده كه قابل  سابقه ب اثر، داللتی بدیع و بی

ست. ابوتراب       سته دارای كاركردی مثبت و موجه بوده ا شته نماد فرزانگی، آگاهی و پیو گذ

ستان     سروی از طریق بازنگری مفهومی، این نماد كهنه و پركاربرد را در خدمت موتیف دا خ

سویه  سازد و    های مکتوم آن را از طریق تقرار میدهد و  ساختار مدرن هویدا می وانمندیهای 

گر احساااس خیانت و ی بدیع میبخشااد. آینه در رویکرد نوین خویش، نمایانمضاامونبه آن 

جنایت اسااات. در حقیقت تنها عنصاااری اسااات كه بیواساااطه شااااهد لحظات پنهانی و  

او  كه خود نیز آلوده و مشمئزكننده است.   است  یرسواگر برانگیز بشر خاكی میباشد.   تعفن

سان خاطی گردیده. در نگرش      شریک جرمهای ان ست كه  سان مدرن به  وارة جنونمدیدی ان

هسااتی، آینه دیگر نمیتواند نمادی از الوهیت، فرزانگی و آگاهی باشااد. آینه باید از جایگاه   

ضعانه تنزل یابد و هم پای تشویشهای نوشتار مدرنیستی و از طریق امتزاج آن        خویش متوا

سان مدرن لحظه به لحظه با آن      نو پود ایدر تار  شد كه ان شگر حقیقتی با گونه روایتها، نمای

سمبل آینه در     ست. در حقیقت  صول تجربه ۀ یهاوگالویز ا ابوتراب نانۀ یبدرونهای آخر مح

حقیقت و مجاز كنندة خسااروی اساات كه در مرز ادراكات حساای و عقلی نظامهای محدود 

ای در این اثر، كاربرد هنری تکنیک توصیف نشانهبالغت سنتی نمیگنجد. نویسنده از طریق 

 .مایه و ماندگار شدن آن در ذهن مخاطب گردیده استسازی درونموفق به برجسته

 

 گیرینتیجه

ها و روابط نفوذ عنصر وصف در آثار خسروی عمیق است. توصیفها در ذات اشیاء، پدیده      

مدلول شعور ذاتی اجسام میشود. توازن زبانی و معنایی در جمالت توصیفی ، میکند و وصف 

بر معانی   تأكیدوجود ندارد و محتوا و مضاامون، غالب بر روساااخت كالم اساات. هم چنین  

ذهنی نویسنده متناسب با    های مایهبن نویسنده است.   توجهضمنی و ثانوی توصیفات مورد   
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های نامفهوم پردازش گزارهمنجر باندیشه،  غامض و مغشوش است و پیچش    یشعصر زیست  

عدم قطعیت، شک، تردید، گروتسک و ایماژهای اكسپرسیونیستی  در بافت توصیفی میشود. 

در این راسااتا تصااویر مرگ و  .کشاااندیرنج م در نظام توصاایفی، مخاطب را به اسااتیصااال و

شد لذت      ضر بیش از آن كه دردآور با صیف حاالت محت شود. تو صف  هاسوژه  بخش می ی و

ستی، پوچ    ضامینی چون بازپردازش ه ستی، اختالل  اغلب، مبتنی بر م انگاری خردمندانۀ ه

جهان انسان نسبت ب  وارة شناختی، انزواگرایی و تشویش جنون  های معرفتدر هویت، دغدغه

افزا و ترساایم ویران شااهری مضااطرب، وحشاات  ، یند كالم توصاایفیآمیباشااد. در واقع بر

ست   ستخراج تکنیکهای جدید ومتنوع توصیفی دررمان    یتهایقابل .سرگردان ا فوق منجربه ا

 .میشودمعاصر و داستانهای ابوتراب خسروی 

 تقدیر و تشکر

شی از پژوهش     ستار پیش رو بخ سی قدیم و      سۀ  یمقا»ج صه نوی صف در ق تکنیکهای و
با  « مدرن با تأكید بر هزارویک شااب عبداللطیف طسااوجی تبریزی و آثار ابوتراب خسااروی

كه زیر نظر صااندوق محترم حمایت از پژوهشااگران و  میباشااد 96011742طرح شاامارة 

 به انجام رسید. ("Iranian National Science Foundation: "INSF)فناوران كشور 

خود را از صااندوق  مانۀ یصاامنگارندگان این كاوش مراتب سااپاس، امتنان و قدردانی 

 .دارندیمبیان محترم حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور 
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سی، تحلیل و نقد   -4 ستانهای  برر سومنات، كتاب    دا سروی )هاویه، دیوان  كوتاه ابوتراب خ

نامه كارشااناساای ارشااد، دانشااکده ادبیات و علوم   (، پایان1392: جعفری، خدیجه )(ویران

 انسانی، قم.

 (، تهران: سخن.1386تصویر، فتوحی رود معجنی، محمود )بالغت  -5

الساانید: تحلیل نمادهای شااعر اعتراض در ادبیات معاصاار عراق، براساااس اشااعار حساان -6

 .30برمی، انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شمارة صدقی، حامد و مرتضی زارع

 .رسش، اهواز، اول چاپ، (1388اربابی ) نیلوفر، ترجمۀ وود، مونیکا، داستان در توصیف -7
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ستان  بر درآمدی -8 سی دا سی، بی   روایت و نوی ، تهران، اول (، چاپ1387) ...ا فتح، نیاز شنا

 .افراز

 : مركز.پنجم، تهران (، چاپ1392ابوتراب )، خسروی، سومنات دیوان -9

 : ثالث.پنجم، تهران (، چاپ1392ابوتراب )، رودراوی، خسروی -10

شۀ  یاند پژوهشی ، فصلنامۀ  عباس ی، سید : ذهباشراق  شیخ  نزد توصیف  شناسی   روش -11

 .1384، سوم، شمارة دینی نوین

 : چشمه.سوم، تهران (، چاپ1390ویران، خسروی، ابوتراب ) كتاب-12

 : گمان.تهران، اول چاپ، (1394ابوتراب )، خسروی، عذاب ملکان -13

ساااهیال و تورج عقدایی  نمایش آفرینش با تکیه بر عنصااار وصاااف در مثنوی: اخبار،  -14

 پژوهی ادبی.(، سومین همایش متن1396)

 : مركز.پنجم، تهران چاپ، (1394ابوتراب )، هاویه، خسروی -15


