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ها و شگردهای زیبایی یک متن و ویژدیهای كه شناخت و درک بسیاری از شیوهبر این باورند 

های توصیفی و چگونگی كاربرد آن در متن است. در دذشته عنصر آن، در دروِ بررسی شیوه

توصیف بعنوان عنصری فرعی و ایستا در روایت مورد توجه قرار میگرفت اما امروزه در علم 

همیت بسیاری است. هدف اصلی این پژوهش و زمینج مطالعاتی شناسی، این عنصر حائز اتوصیف

 د. از چوبک و هدایت میباش كوربوف و  تنگسیرآن بررسی پویایی عنصر توصیف در متن دو داستان 

دیری از روش توصیفی ی تحلیلی ای و بهرهشیوۀ مطالعه در این مقاله كتابخانه روش مطالعه:

 های توصیفی است. كور از جهت دزارهفبراساس متن دو داستان تنگسیر و بو
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  In descriptive study, various aspects of 
description are considered as an important part and a main element and a 
broad perspective so that the description is used in the form of efficient and 
analytical structures to study and analyze literary texts such as stories and 
novels. Descriptors believe that it is possible to know and understand many of 
the methods and aesthetic techniques of a text and its features depending on 
the study of descriptive methods and how it is used in the text. In the past, the 
element of description was considered as a sub-element and static in narration, 
but today in the science of descriptively, this element is very important. The 
main purpose of this research and its field of study is to investigate the 
dynamics of the descriptive element in the text of the two stories of Tangsir 
and Buf-e-kur by Chubak and Hedayat. 
METHODOLOGY: The study method in this article is library and the use of 
descriptive-analytical method is based on the text of two stories of Tangsir and 
Buf-e-kur in terms of descriptive propositions. 
FINDINGS: The findings indicate that descriptive propositions in the structure 
and content of the two stories have been used artistically by Chubak and 
Hedayat in the service of storytelling, and therefore the descriptive elements in 
these two stories can be considered dynamic. 
CONCLUSION: In Tangsir and Buf-e-kur have used short, detailed, long, explicit, 
implicit, hidden and content descriptions with literary, ironic, mythological and 
aesthetic functions. 
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 مقدمه
توجهی از ساختار روایت در متن ادبی را تشکیل میدهد. در داستان به كمک بخش قابل 4های توصیفیدزاره

میتوان حوادث، رخدادها، زمان و مکان را بخوبی مورد توجه قرار داد. در دذشته توصیف عنصری ایستا  6توصیف

در روایت داستان تلّقی میشد كه كاركرد عمدۀ آن را تنها توضیحی از موقعیت میدانستند اما اكنون علم 

آن  ا رمان، نقشی پویا و اساسی درهای دونادون روایی در داستان یشناسی با نگاهی عمیق و دقیق به جنبهتوصیف

تن هایی كه عامل ایستایی ممعنی دزاره ایفا میکند؛ از این منظر توصیف در اثر ادبی ازجمله رمان یا داستان، نه به

ای علمی در نقد و ارزیابی یک اثر میتواند بخوبی مدّنظر قرار دیرد؛ مثابج شاخهاست، بلکه در معنای كاربردی و به

های روایی و كلیت و ماهیت زبان اثر مورد توجه ن توصیف را در قالب یک نسخج علمی برای بررسی دزارهلذا میتوا

ها و رخدادها شناسانه به كار بست. صرف توالی حوادث، پدیدهقرار دارد و نتیجج حاصل از آن را در ارزیابی سبک

تن، میتواند دزارش متن را از حالت عادی به میتواند دزارشی از یک ماجرا را ارائه دهد، اما حضور توصیف در م

داستان با « روایت»در ذیل سایج « توصیف»زبان ادبی نزدیک سازد. در سنت آفرینش اثر ادبی از دیرباز 

اند و ازاینرو توصیف در سایج روایت، از اهمیت و توجه كمتری برخوردار بوده است؛ اما آمیختگی مواجه بودهدرهم

طه از یکدیگر میتوان شاهد حضور توصیف نه در قالب عنصری ایستا بلکه بعنوان عاملی مؤثر با تفکیک این دو حی

های هنری و التذاذ از اثر ادبی بود. بلحاظ كمّی نیز نقش توصیف برای بازنمود وقایع، دیرایی متن، افزایش جنبه

ن عنصر را حذف نماییم و داستانی كننده و چشمگیر است؛ چنانکه ادر ایدر اثر هنری مانند رمان، اساسی، تعیین

ها حالت خبری بیابند و آنچه باقی بماند، صرف توالی حوادث و رخدادها بسا دزارهبدون توصیف ارائه نماییم، چه

باشد. مسئله اینجاست كه باوجود جایگاه و اهمیت حضور توصیف در متن، شگردها، چیستی و اقسام و فنون آن 

توجه و پژوهش قرار نگرفته است و در بیشتر موارد عنصری مغفول بوده كه در سایج  این عنصر چنانکه باید، مورد

روایت و شگردهای روایی، بر آن تأكید و توجهی نشده است و درنهایت تالشها بر ارائج همان برداشتهای سنتی از 

وصیف ردیده و پویایی تاین شگرد زبانی ی ادبی، در قالب توصیف مکان، زمان، افراد و شخصیتهای داستان متوقف د

 چندان مورد پژوهش قرار نگرفته است. 

ای اهمیت های دونادون این مسئله دیگر بعنوان سویهشناسی، یعنی بررسی علمی توصیف، بررسی جنبهدر توصیف

 های كاربردی واندازی وسیع است كه در قالب سازهو ناچیز در روایت مدّ نظر نیست بلکه عنصری اصلی و چشم

لی جهت تحلیل متون داستانی، رمان، متون تاریخی و... به كار میرود؛ ازاینرو باوجود توصیفی بودن ماهیت و تحلی

ر د درپی در متون داستانی و رمان، مجال پرداختن به توصیف را بصورت دستردهذات زبان، توالی رخدادهای پی

توصیف باال ببرد و از كاركرد ادبی توصیف در اختیار نویسنده قرار میدهد تا حوصله و دنجایش متن را به كمک 

كنار بُعد روایی داستان بهره جوید. ازاینرو با تفکیک میان مرز روایت و توصیف، میتوان به عملکرد توصیف بعنوان 

 های تركیبی داستان پرداخت. ابزاری كارآمد در سازه

سی انواع و اقسام روایت می ردازد كه در آن دفتمانی است كه به برر 3شناسیدر نظریج ادبی معاصر، دانش روایت

حائز اهمیت است. توصیف را میتوان یکی از اجزای درونی روایت  1روابط میان ساختارها و نیز بحث تقابلهای دودانه

دانست؛ به این معنا توصیف در مقابل روایت قرار میگیرد. با نگاهی دذرا به متون داستانی، رمانها، داستانهای كوتاه 

                                                      
1. Descriptive Statements. 
2.Description. 
3. Narratology. 
4.Structuralism. 
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. بیدرنگ درمییابیم كه این داستانها فقط به بیان اتفاقات جهان داستان یعنی روایت نمی ردازند، بلکه آنها و..

توصیفی از تمامی امور  را در قالبهای شکلی و ساختاری )كوتاه، مفصل، طوالنی(، آشکارا، پنهان، ضمنی، توصیفات 

وصیف مانند كاركردهای دونادون عاطفی، تعلیمی و... را های باطنی و محتوایی تآغازین، میانی، پایانی و یا جنبه

در برمیگیرند. با نگاهی دذرا به متون داستانی درمییابیم كه در برخی از این متون روایی، داه حجم بسیاری از متن 

 طریقچیز باید ازصرف توصیف میشود؛ در روایتهای زبانی )برخالف روایتهای نمایشی یا فیلم(، بدلیل آنکه همه

های زبانی پرداخته و بازنمایی شوند، نیازی اساسی و نادریز مطرح است و آن هم اینکه الزم است راوی نشانه

هایی در هیئت و قالب زبان بیان شوند. اكنون در این مقاله این بسیاری از چیزها را توصیف كند و چنین جنبه

ساختگرایانه آن را واكاوی مینماییم. فایده و  جنبج اساسی متن داستانی را مورد بحث قرار میدهیم و از منظر

شده در آنها قابلیت های ادبی آن است كه منحصر به یک متن خای نیستند، بلکه مفاهیم مطرحاهمیت نظریه

های ساختاری و محتوایی توصیف را ازاینرو میتوان در كاربست در بیشتر متون ادبی را دارا هستند. بررسی جنبه

كور مورد توجه قرار داد. در روند نقد عملی در این پژوهش سعی شده است از تحمیل نظریه بوف دو اثر تنگسیر و 

 در متن بررسی نشده باشند. « الصاقی»ها بگونج بر متن ب رهیزیم و تا جایی كه امکان دارد این نظریه

یتشناسی و همگام با زمان با پژوهشهای بسیار و پیشرفت چشمگیر در عرصج نظریات روادر سالهای اخیر، هم

 ها و شگردهای مناسببررسیهای فراوانی كه در ساحت داستان و رمان صورت درفته است، آثاری نیز به ارائج شیوه

اسی، به بررسی شناند. در این پژوهش بر آنیم تا با تکیه بر نظریات توصیفبرای مطالعات مرتبط با توصیف پرداخته

در دو اثر داستانی برجسته در ادبیات فارسی یعنی تنگسیر از صادق چوبک و  رویکردها، كاركرد و جایگاه توصیف

رو آن است كه انواع شگردهای توصیفی در ساختار كور از صادق هدایت ب ردازیم. پرسش اصلی پژوهش پیشِبوف

رو، شیروایت دو داستان بوف كور و تنگسیر به چه صورت مورد استفاده قرار درفته است؟ در پاسخ به پرسش پ

این فرضیه را میتوان مورد توجه قرار داد كه در دو اثر یادشده، انواع توصیفات كوتاه، مفصل، بلند، صریح، ضمنی، 

دف شناسی مورد استفاده قرار درفته است. هپنهان و توصیفات محتوایی با كاركرد ادبی، كنایی، اساطیری و زیبایی

شناسی میباشد. كور براساس هستج اصلی نظریج توصیففیر و بواصلی این پژوهش بررسی توصیف در داستان تنگس

ای در ندهكنكور نقش تعیینكاركرد توصیفات مفصّل و داه طوالنی در فضای روایی داستانها در تنگسیر و بوف

هنری ساختن متن، معنابخشی و ادبیت متن به عهده دارد، اما نظریج و دستگاه كامل علمی و جامعی برای بررسی 

ارزیابی این عنصر در داستان ارائه نشده است؛ ازاینرو هدف اصلی این جستار، بررسی و تعیین چیستی و ماهیت  و

های داستانی دو اثر یادشده است. تشریح جزئیات و انواع و اقسام توصیف با تکیه و تأكید بر متن توصیف در الیه

 رو ارائه خواهد دردید. دو اثر در حدّ مجال جستار پیش

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
كور تاكنون پژوهشهای دونادونی از منظر نقد ادبی، نقد روانکاوانه و... درخصوی رمان تنگسیر و نیز داستان بوف

های اند، اما با توجه به بررسیهای مختلف پرداختهصورت درفته است و محققان به زوایای دونادون این دو اثر از جنبه

های توصیفی این دو اثر پرداخته باشد، منتشر نشده است. از سوی ه به بررسی جنبهآمده تاكنون پژوهشی كبعمل

ار خوبی شناسی توصیفی بسیدیگر با توجه به ظرفیتهای باالی توصیفی دو متن یادشده از قابلیت واكاوی دونه

ه زئینی( بخوبی ببرخوردارند، چنانکه میتوان در ساختار )مقدار، وضوح(، شکل، زبان و سبک )جنبج بالغی یا ت

 یم.رو به موضوع این مقاله ب ردازبررسی نقش توصیف در آنها پرداخت؛ ازاینرو بر آن شدیم با توجه به ضرورت پیش
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، نخستین مطلبی كه ذكر آن ضروری بنظر میرسد «توصیف»درخصوی پیشینج بحث و بررسی پیرامون اصطالح 

، بعنوان مراجع «آبرامز»و « مکاریک»، «كادن»مانند آثار آنکه این مدخل در فرهنگهای اصطالحات و نقد ادبی 

اصلی فرهنگهای اصطالحات و نقد ادبی التین، مورد توجه قرار نگرفته است، اما توصیف از دیرباز در متون بالغی 

ای برخوردار بوده است. درچه از یونان باستان اثری مستقل پیرامون توصیف به دست ما و ادبی از جایگاه ویژه

پیشینج تاریخی این مبحث را به محافل ادبی یونان « 6554بوطیقای توصیف: »در كتاب « هولت»رسیده است اما ن

توصیف در »درفته در زمینج توصیف میتوان به كتاب باستان نسبت داده است. از میان پژوهشهای خارجی صورت

در این مجموعه، مطالب سودمندی پیرامون اشاره نمود كه « 6554برنهارت و ولف: »از « هاادبیات و سایر رسانه

« نتهرار ه»ای ارزنده از ماهیت و چیستی توصیف از منظر علمی بویژه در ادبیات مورد توجه قرار درفته است. مقاله

به رشتج تحریر درآمده است كه در آن هنت به مبحث « 4345محمد غفاری: »ترجمج « مرزهای روایت»با عنوان 

از )مارتین: « های روایتنظریه»ی كامالً علمی و دانشگاهی توجه نموده است. در كتاب توصیف بعنوان رویکرد

( نیز اهمیت توصیف، بعنوان عنصری غیرروایی مورد توجه نویسنده قرار درفته است؛ درچه در این كتاب 4343

وع ی و نقادانه به این موضمیان توصیف و روایت حدّ مرز دقیقی ارائه نشده است، اما ازآنجاكه نویسنده رویکردی علم

آید. از ارائه داده است، میتوان دفت این اثر نیز از منابع معتبر برای بحث و بررسی پیرامون توصیف به حساب می

ی؛ متن توصیف»نیز پیرامون توصیف در كتاب « آدام و پتی هان»دیگر پژوهشها میتوان به این موارد اشاره نمود: 

توصیف ادبی، »نیز در كتاب « هامان»اند. ( به بحث و بررسی پرداخته4494متن: بوطیقای تاریخ و زبانشناسی 

به بررسی نظامهای « نظریج توصیف»در كتاب « دوستا و الشون»( و 4444دلچینی از باستان تا روالن بارت: 

 اند. توصیفی در ساختار متون ادبی توجه نموده

، «عناصر داستان»در كتاب « میرصادقی»، «نویسی در ایرانصد سال داستان»در كتاب « میرعابدینی»در ایران 

ن اند. در ایارائه داده« توصیف»مباحث دذرا و مختصری پیرامون « فرهنگ توصیفی ادبیات»در كتاب « رضایی»

رد توجه قرار درفته و از ارائج ساختاری آثار بیشتر ذكر توصیفات زمان، مکان، رخدادها، حوادث و شخصیتها مو

 توصیف سخنی بمیان نیامده است. 

كور نیز از داستانهای پرتفسیر و پرتحلیلی است كه از زمان چاپ و انتشار آن تاكنون نقدها و تفسیرهای بوف

(، 4374ا )از شمیس« داستان یک روح»(، 4377از غیاثی )« كورتأویل بوف»مختلفی دربارۀ آن صورت درفته است. 

( از جملج این نقد و 4377از ستاری )« كوربازتاب اسطوره در بوف»(، و 4371از یاوری )« روانکاوی و ادبیات»

روایت » كور دركور نیز میتوان به تفسیر بوفتحلیلها هستند. از جمله رویکردهای نقد جدید ادبی درخصوی بوف

به تحلیل این داستان « بوردیو»شناسی ن براساس نظریج روایت( اشاره نمود كه در آ4345از پرستش )« نابودی ناب

پرداخته شده است. در این آثار نویسنددان و پژوهشگران هر كدام بنوعی در تالش برای نقد، تحلیل و بررسی این 

 است.  تاند كه البته ازلحاظ رویکرد و روش با نوع خوانش و تحلیل نگارنددان در مقالج حاضر كامالً متفاواثر بوده

از جمله كتب و مقاالتی كه درخصوی رمان تنگسیر به رشتج تحریر درآمده است میتوان به این موارد اشاره    

پردازی به شخصیت و شخصیت« نقد و بررسی رمان تنگسیر نوشتج صادق چوبک»( در كتاب 4391كرد: طاهرخانی )

شناسانه از رمان تنگسیر صادق خوانشی روایت» ( در مقالج4349پرداخته است. فرجی و همکاران )« تنگسیر»در 

دشودن »اند. پاینده در كتاب براساس نظریج دریماس و تودوروف به تحلیل طرح روایی این داستان پرداخته« چوبک

به نقد رمان « شناختی داستان معاصر فارسی چوبک و سیمیننقد نشانه»و صادقی در جلد دوم كتاب « رمان

پردازی در رمان تنگسیر مطالعج شخصیت»ای با عنوان ( در مقاله4341رجایی و باقری لُری ) تنگسیر پرداخته است.
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اند. نیز به محتوای عناصر داستانی و نحوۀ پرداخت قصه در این اثر توجه نموده« صادق چوبک و آثار نقاشی رامبراند

ه با توجه ب« الگویی یونگر نقد كهننقد رمان تنگسیر با تکیه ب»ای با عنوان ( در مقاله4346مقدمی و دلی )

اند.  الگوهایی مانند سایه، آنیموس و نقاب )پرسونا( را در این رمان بررسی كردههای روانشناسی یونگ، كهنآموزه

ساختاری  هایشناسی به بررسی جنبهآمده تاكنون پژوهشی كه از منظر علمی و توصیفبا توجه به بررسیهای بعمل

رو نوآورانه پرداخته باشد، یافت نشد از این منظر جستار پیش« كوربوف»و « تنگسیر»در دو اثر و محتوایی توصیف 

 محسوب میشود.

 

 روش مطالعه

ای و روش شیوۀ كتابخانهها به این پژوهش دزارشی است از یک مطالعج توصیفی ی تحلیلی بر مبنای دردآوری داده

صورت هایی را بجهت تحلیل و بررسی شواهد و نمونه سعی نمودهشناسی سندكاوی كه با تکیه بر نظریج توصیف

كور انتخاب نماید و مورد استناد قرار دهد. روش پژوهش سامانمند و كافی از دو اثر موردنظر یعنی تنگسیر و بوف

این  داند در سیطرۀ روشمنحاضر به پیروی از شیوۀ ساختاردرایان انجام خواهد شد، البته نگارنددان تالش نموده

بررسی  شناسی وشیوه از تبعیت محض نیز پرهیز نمایند. به شیوۀ متداول و مرسوم در تحقیقات علمی پس از دونه

مبانی نظری، از شواهد مستخرج بهره خواهیم برد. در این پژوهش از شیوۀ مبتنی بر ارائج آمار )روش سیستمی( 

متن  بر فهم بهتر و كاملتر مسئلج اساسیایم عالوهنموده استفاده نشده و قانون كلّی صادر نگشته است، بلکه تالش

حاضر یعنی ارزش، اهمیت، جایگاه و كاركرد توصیف در آثار داستانی، به بررسی انواع دونادون آن در دو متن 

بندیهای موردنظر درخصوی انواع توصیف از نظرداه ساختاردرایان بركنار موردنظر ب ردازیم. شیوۀ توصیف و تقسیم

 انده است.نم

 

 بحث و بررسی
سنددان متون    شهایی كه نوی شته  ادبی یکی از مهمترین رو ص ه های خود ببرای زیباتر كردن نو  4یفكار میبرند تو

درواقع كار نوشتن در هر متنی با توصیف آنچه دیده شده آغاز میشود. توصیف روشی در بیان است كه در          . است 

و خواننددان متن را با آنها آشنا   به نمایش دذاشت  ها را بازآفرینی كرد وه، رفتارها یا صحن آن میتوان اشیا، آدمها 

صیف بحدّ كرد.  ست كه میتوان دفت ارزش تو صیفها كم شیوه و  ی ا ای برای ارزش دذاری ، مالک عمدهوكیف تو

سنددان در    ست. مهارت نوی شیوه    آثار ادبی ا صیف و  قال به انت تنهاهابزارهای دونادون آن ن ها وبکاردیری فن تو

حاالت درونی شییخصیییتها به خواننددان كمک میکند، بلکه خواننددان را بخوبی در جریان حوادث قرار  عواطف و

توصیف عناصر و زیباییهای جهان و شرح وقایع و مناظر    و تصویر قابل دركی از فضای داستان ارائه میکند.     ددهمی

شر     سهمگین از كارهای فطری و غریزی ب شکار زنددی آدمی و     دلکش یا حوادث  شاید یکی از تفاوتهای آ ست و  ا

سایر جانداران همین باشد كه آنچه در خاطر انسان دذشته و آنچه دیده و احساس كرده، در یاد او میماند و آن را 

شریک          شد و آنها را با خود  شادی انداخته به دیگران میبخ سرّت و  شرح میدهد و آنچه در دل او م برای دیگران 

  موجودات نیست. ین ذوق در سایرمیکند و ا

 

 

                                                      
1 . Description  



 443/ توصیف و كاركردهای زبانی و ادبی آن در داستان معاصر

 

 ماهیت و چیستی توصیف
به معنای ك ی، طرح و « Deseribere»شناسی لغت توصیف آمده است كه این واهه از كلمج یونانی در ریشه

« و ی ف»ای است بردرفته از ریشج عربی واهه»(. اصطالح توصیف 693: 4397رونوشت آمده است )میرصادقی، 

در فرهنگهای قدیم عربی، عربی به فارسی و همچنین در فرهنگهای قدیم فارسی به فارسی و در باب تفعیل كه 

االطبا نیز در متون ادبی قبل از قرن هشتم وجود ندارد و ازآنجاكه این واهه در فرهنگهای فارسی نظیر آنندراج و ناظم

؛ راغب 4155)ابن منظور، « زبانان استراه یافته است، میتوان ادعا كرد كه این واهه از برساخته)های( فارسی

: ذیل مدخل توصیف؛ ر. ک: رضوانیان 4394ذیل واهه و دهخدا،  4394؛ آذرنوش، 4375؛ بیهقی، 4346اصفهانی، 

 (. 6: 4344و احمدی شیخلر، 

ده ش توصیف در تمامی زبان دسترانیده»را ارائه نمود. « دزارش»شاید بتوان برای این واهه در زبان فارسی، معادل 

و نمیتوان مرز دقیقی بین توصیف و روایت ترسیم نمود. اینکه برخی توصیف را زمان مرده و حضور توصیف را مانع 

توالی و پیوستگی روایت میدانند، البته درخصوی برخی از انواع توصیف صدق میکند، اما بسیاری از انواع توصیف 

هنت دو كاركرد اصلی را برای توصیف در ساختار روایی یک (. هرار 7-4)همان: صص « همگام با روایت پیش میروند

است.  اولین كاركرد توصیف، كاركرد تزئینی»اثر ذكر مینماید كه عبارت است از كاركرد توضیحی و كاركرد تزئینی: 

ی بندرده های كالمیشناختی را زیر عنوان آرایهمیتوان بر آن بود كه بالغت سنتی، توصیف و دیگر ویژدیهای سبک

كننده در روایت نمایان میشود و دارای نقش صرفاً كرده است. توصیف مفصّل و دسترده درنگ یا امری سردرم

ای در عمارت. دومین كاركرد عمدۀ توصیف كه در نگاه منتقدان روزدار ما بر زیباشناختی است؛ بمانند مجسمه

ی های فیزیکار بالزاک و جانشینان او، چهرهرمان بالزاكی حاكم شده است، كاركرد توضیحی و نمادین است. در آث

و توصیفهای مربوط به لباس و اثاثیه هم برای آشکار ساختن روانشناسی شخصیتهاست و هم نشانج آنها. در این 

؛ ر. ک: امامی  4: 4474)هنت، « چینی است؛ چیزی كه در عصر كالسیک استدوره توصیف یکی از عناصر زمینه

توصیف را میتوان نوعی كنش زبانی دانست كه در هر نوع دفتمانی اعم از تاریخی، (. »451: 4397پور، و قاسمی

شناسی و... میتواند حضور داشته باشد. هامان توصیف را در قالب قسمتی كامالً مجزا از یک اثر درنظر ادبی، مردم

 (. Haman,1981: 25میگیرد )

، آن را بازنمایی كنشها، حوادث و اعمال داستانی و صاحبنظران و پژوهشگران در تحلیل و تعریف عنصر توصیف

ازجمله اولین منتقدان و پژوهشگرانی است كه كاركرد توصیف « هنت»اند. بازنمایی اماكن، شخصیتها و اشیاء دانسته

 اولین و شاید سنتیترین وظیفه و كاركرد توصیف، كاركرد»را تا روزدار معاصر مورد توجه قرار میدهد. از نگاه هنت 

زیباشناسی یا تزئین آن است و كاركرد دیگر آن كه امروزیتر است، همان وظیفج تفسیری یا نمادین بودن آن است. 

میشل آدام نیز كاركردهای توصیف در آثار داستانی را در درجج اول سازماندهی و جنبج روایی آن برمیشمارد و 

و نقاط مختلف اثر روایی در راستای انسجام و هماهنگی افزاید كه توصیف با ایجاد و ارتباط و اتصال بین عناصر می

بین روایت و جذابیّت در خوانش آن دام برمیدارد و در ادامه كاركردهای تعلیمی، ایدئولوهیک و نمادین را از دیگر 

 (. 664: 4155)به نقل از ضرونی، « وظایف این عنصر بیان میکند

صادیق ذهنی و عینی دانست؛ مشروط به آنکه این بازنمایی در در متون ادبی، توصیف را میتوان بازنمایی از م

بستری از دفتمان ادبی انجام بگیرد. توصیف را میتوان از دو منظر محتوایی و ظاهری مورد توجه قرار داد. اهمیت 

ای مانند راسل، هاسبرس و ویتگنشتاین نیز به بررسی این موضوع توصیف و جایگاه آن سبب شده است فالسفه

ها زبان فقط هنگامی معنا دارد كه داده»های توصیفی ی تصویری میگوید: دازند. ویتگنشتاین درخصوی دزارهب ر
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را برای ما به تصویر بکشد. این دیدداه را كه مدعی است هر جمله عبارت از تصویری است، نظریج تصویری معنا 

)بابایی،  «وی واقعیت است؛ آنگونه كه ما فکر میکنیمای الگای، تصویری از واقعیت است. هر دزارهمیخوانند. هر دزاره

(. در تعریف دیگری از توصیف، میتوان آن را اشاراتی دانست كه نویسنده عامدانه مورد استفاده قرار 757: 4346

اش به آن عالمات، معانی خارج از متن اصلی بدهد و این خواننده با تکیه بر فرهنگ اطالعات دسترده»میدهد تا 

سانی راست كه سبب تمایز روایت قدیم از جدید میشود؛ آنجا كه توصیف در قدیم برای خبر دادن و اطالع شاخصه

 (. 4: 4343)سادات حسینی و میرزایی، « بود حال آنکه هدف فراخوانی صفات، اماكن و... را میتوان به آن افزود

ركردهای اصلی و اساسی توصیف، منحصر ضمن برشمردن وظایف و كا« درآمدی بر تحلیل رمان»در كتاب  4رویتر

زمان و در آنِ واحد كردن توصیف در یک یا چند تکنیک را جایز نمیداند و معتقد است این عنصر ممکن است هم

شده درخصوی توصیف (. این سخن در كنار آرای بیان49: 4399دارای چندین و چند كاركرد باشد )ر. ک هارلند، 

روایت داستان، درحقیقت نشانگر اهمیت عنصر توصیف و پیچیددی و ادغام آن با و كاركردهای دونادون آن در 

ساختار روایت است. اما نباید از این نکته غافل شد كه توصیف با روایت تفاوت دارد و این تمایز، بسیار حائز اهمیت 

 شود و هم بعنوان یکیشماری از روایتها، حاوی توصیفهایی هستند. توصیف هم بعنوان ضدّ روایت ظاهر می»است. 

(. در یک اثر، اعم از رمان، داستان و... رخداد، اصل 17: 4374)متز، « كم یکی از لحظات مهم روایتاز اجزا یا دست

و اساس روایت را تشکیل میدهد و حوادث جهت بروز و ظهور نیازمند فضا و مکانی هستند. توصیف بصورت 

اكه روایت، به كمک توصیف خاصیت و كاركردی ارجاعی پیدا میکند. در ای این امر را تسرّی میدهد، چرهنرمندانه

درواقع توصیف كردن، نوعی كنش زبانی رایج »متون ادبی اعم از شعر و داستان، توصیف ذات یک روایت است. 

ی، شناسی، تاریخی، قضایاست و توصیف، نوعی واحد ساخت متنی است كه بجز ادبیات داستانی، در دفتمان مردم

پردازان به ارائج تعاریفی از ای از نظریهناپذیر بودن واهۀ توصیف، عدهزردانی و... نیز وجود دارد. با وجود تعریفبا

اند: به نظر هِرِش توصیف به ارائج اشیاء بیرونی در یک بازه زمانی ایستا می ردازد. بر های آن پرداختهبرخی جنبه

كود همراه است. ریکاردو نیز مانند هِرش بنوعی سکونِ زمانی در این اساس، توصیف با نوعی تعلیق زمانی یا ر

توصیف معتقد است. دریماس و كورتنر توصیف را در تضاد با انواع دونادون متن تعریف میکنند. فیلیپ هامون، 

توصیف را بعنوان بخشی كامالً مستقل درنظر میگیرد. در نظر وی، هر توصیف درواقع فهرستی از عناصر، اشیاء، 

 (. 45: 4345)اعالیی و شکریان، « خصلتها، كنشها و... است كه با نظمی خای سازماندهی میشوند

 

 كاركردهای توصیف در ساختار روایی داستان

های روایی، از فرمالیستهای روسی تا زبانشناسان ساختاردرای فرانسه، هریک به سهم خود در توضیح و تحلیل سازه 

به  1و فیلیپ هامان 3، هرار هنت6اند. روالن بارتروایتگری در داستان قائل شده تمایزی میان دو عنصر توصیف و

و توصیفات را  5های روایی را پویااند. در تمایز زبانشناسی اصوالً بنمایهای توجه داشتهاین موضوع بصورت ویژه

ی كه موجب هایبنمایه»گوید: تلقی میکنند. در تعریف تفاوت ایستایی و پویایی توصیف در روایت، واالس می 4ایستا

هایی كه باعث تغییر موقعیت نمیشوند، هایی پویا محسوب میشوند و بنمایهتغییر موقعیت میشوند، بنمایه

                                                      
1. Yves Reuter. 
2. Roland Barthes. 
3. Gerard Genetts. 
4.Philip Haman. 
5. Dynamic. 
6. Static. 
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آیند. توصیفات مربوط به طبیعت و رنگ اقلیمی، اسباب و اثاثیج منزل، ویژدیهای ساكن هایی ایستا بشمار میبنمایه

هایی ایستا را تشکیل میدهند، و كنشها و رفتارهای شخصیتهای عموماً بنمایهشخصیتها و مواردی از این دست، 

: 4396)مارتین، « هایی پویا هستند كه برای داستان اهمیتی اساسی دارند و باعث حركت آن میشونداصلی بنمایه

انمند، تن روایی زبهای توصیفی و فرایندی ایجاد میشود و یک م(. بنابراین متون روایی از ساخت ی تركیب دزاره45

ها و رخدادها اساساً های پنهان توصیف، پدیدههاست. بررسی الیهماهیتش بسته به حضور این دو نوع از دزاره

است. بسیاری از پژوهشگران درک و دریافت « توصیف»مخاطب را با این پرسش مواجه میسازد كه چه چیزی 

ژوهشگری به واكاوی توصیف در اثری پرداخته است، از ارائج اند و در مواردی كه پروشنی از توصیف ارائه نداده

های ساختاری و محتوایی توصیف بلحاظ علمی، نظریه و چهارچوب علمی خودداری نموده و ازاینرو بسیاری از جنبه

مورد توجه قرار نگرفته است. آنچه بعنوان بحث و بررسی علمی توصیف در معنای رایج و مصطلح ادبی آن در میان 

نوعی بیان متن است برای شناخت ویژدیهای مکانها، زمانها « توصیف»پردازان باید مورد توجه قرار دیرد آنکه ریهنظ

: 4496)هنت، « شناسی بر نقش آن در زنجیرۀ روایت تأكید شده استو اشخای كه در سنّت ادبی غرب و روایت

بج یک علم، نخست باید با كاركردهای اصلی شناسی بمثا(. برای فهم و درک توصیف49: 4396ر.ک مارتین،  436

بر نقش و كاركرد اصلی خویش )افزایش آداهی به توصیف در یک متن روایی آشنا شویم. عناصر توصیفی عالوه

ها، حوادث، زمان، مکان و...( از كاركردهای دیگری نیز برخوردار هستند. فیلیپ هامان در توصیف این اشیاء، پدیده

ی به تعویق افکندن آنچه در ادامه 6ی مجزا ساختن حدّ و مرزها در یک روایت؛ 4ل را برمیشمارد: كاركردها موارد ذی

 ی كاركردهای تصویری یا تزئینی )همانجا(.        3خواهد آمد؛ 

 

 شگردهای بازنمود توصیف
ار بردن توصیف صریح یعنی به ك 4توصیف بطرق مختلف در یک متن نمود پیدا میکند؛ از جمله بشیوۀ صریح؛ 

 ها یا جمالتی دالها به شیوۀ ارائج واهههایی كه بصورت صریح و واضح موصوف را توصیف میکنند. این دزارهدزاره

است. توصیف پنهان از خالل بافت، لحن،  6بر استمرار در یک متن ظاهر میگردند. دومین حالت، توصیف پنهان

توصیف پنهانی، با توجه به سویج معنایی واهدان و بار دفتگوها و كنشهای یک اثر دریافت و استنباط میشود. 

دستج سوم از جمله شگردهای  3های زیرین كالم مخفی است، شکل میگیرد. توصیف ضمنیمفهومی كه در الیه

هایی كه در حین بیان حوادث و رخدادها و در میان دفتگو ارائج توصیف در یک متن اعم از ادبی یا ... است. دزاره

 (. 93ی  95: صص 4347وصیف توجه دارد )احمدی شیخلر، به ارائج ت

 

 توصیف ازلحاظ ساختاری

ته و های مستقل ی نه وابستوصیفهایی هستند كه در جمله»توصیفهای آشکار و صریح توصیف آشکار و صریح: 

كننده باشد، به شرط آنکه محور و ركن اصلی توصیف در محور اصلی ای كه توصیفپیرو ی ظاهر میشوند. هر جمله

این نوع (. 433ی  466)همان: صص « آیدجمله اتفاق افتد )یعنی نهاد موصوف(، توصیفی صریح بحساب می

یفات هایی از اینگونه توصتوصیفات، توصیفاتی زودیاب هستند كه میتوان براحتی به آنها در جمله بازخورد؛ نمونه

                                                      
1. Explicit description. 
2. Indirect description. 
3. Stumpy description. 
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 كور و تنگسیر مشاهده میکنیم: در بوف 

ور چکه از تو هوای سوزان ورمیچید و دوزخ شعلههوای آبکی بندر همچون اسفنج آبستنی هُرم نمناک درما را چکه»

تو آسمان غروب یله شده بود و دردی از نم بر چهره داشت. جادۀ سنگی كشیده و آفتاب تو مغز سرخورده  خورشید

و سفید و مارپیچ از بوشهر به بهمنی دراز روی زمین خوابیده بود. جاده خالی بود. سبک بود. داغ و خاموش بود. 

 (. 4: 4155)چوبک، « سفیدی آفتاب بیابان با سایج یک پرندۀ سیاه نمیشد

توصیفهای صریح در این مثالها از چوبک جزو عناصری هستند كه هدف نویسنده از بیان آنها تنها ارائج توصیف   

و  كنندۀ شرایط اقلیمیاست و كاركردی دیگر جز وصف در آنها دیده نمیشود. این جمالت غالباً بیانگر و توصیف

 در« زارمحمد»یات درمای هوا و ویژدی محیطی كه محیط جغرافیایی است كه داستان در آن اتفاق میفتد. جزئ

ت فرسای محیطی كه اتقاقاآن با مشکالت عدیدۀ خویش دست به دریبان است، در كنار توصیف هوای درم و طاقت

در آن رخ میدهد، از توصیفهای صریح و مفصّل داستان تنگسیر است. توصیفهای عینی و كامالً شفاف از هوای درم 

 خود تاب و توان را از قهرمان داستان درفته است.   و كُشندۀ جنوب كه

فته كور بخوبی بهره درآلود و تیرۀ داستان بوفهدایت نیز از توصیفهای محوری و آشکار برای ترسیم فضای رعب 

آلود بیرون است. هدایت نیز مانند كور بارها صحبت از پیرمرد قوزكرده، تاریکی شب و فضای وهماست. در بوف

شرح جزئیات می ردازد. دقت و اصرار نویسنده در بیان ریزترین و جزئیترین حاالت و كنشها بخوبی قابل  چوبک به

مشاهده است. شاید بتوان دلیل اصلی استفادۀ چوبک و هدایت از توصیفات واضح و آشکار را به این دلیل دانست 

ه پیرمردی ای را كددی از دنیای كشندهتشخیص هستند. نفرت و دلزتری قابلكه این قبیل توصیفها بصورت ساده

هایی كه بصراحت در حین قوزی و زنی لکاته معرّف آن هستند، میتوان بخوبی در مثال زیر مشاهده نمود. دزاره

روایت یا بیان كنش و رخداد ارائه نمیشود، بلکه نویسنده ضمن موضوع، اوضاع و احوال نادوار را در متن دنجانده 

 ورت آشکار به ارائج این شیوه اختصای میدهد. هایی را بصو دزاره

همیشه یک درخت سرو میکشیدم كه زیرش پیرمردی قوز كرده شبیه جوكیان هندوستان عبا به خودش پیچیده، » 

چنباتمه نشسته و دور سرش شالمه بسته بود و انگشت سبابج دست چ ش را به حالت تعجب به لبش دذاشته بود. 

 (.4: 4354)هدایت، « سیاه بلند خم شده و به او دل نیلوفر تعارف میکرد روبروی او دختری با لباس

هایی تشخیص هستند. این توصیفات صریح، دزارهتوصیفهای صریح چوبک بعلّت وضوح زیاد، سریع و راحتتر قابل  

چوبک ابتدا  ای از متن قبل. در مثال باالهستند كه غالباً ارجاعی دودانه دارند بمعنای توصیف دزاره یا واهه

و هدایت درخصوی زن اثیری و نقاشی بر روی قلمدان سخن دفته است اما رشتج « آب و هوای بندر»درخصوی 

كالم را بسمت توصیف سوق میدهد و بشرح آنچه ذكر شد می ردازند. این شرح جزئیات و توجه به نکات جزئی و 

ار و وسایل پیرامون را در عبارات دیگری از این دو اثر ظرائف بسیار دقیق از رخدادها، حوادث، اتفاقات، اشیاء و ابز

 نیز میبینیم:

محمد[ پیراهنش به تنش چسبیده بود و از زیر ململ نازكی كه به تن داشت، موهای زبر پرپشت سیاهش تو »]ی 

عرق تنش شناور بود. بیخ ریشج موهایش میسوخت و مغز استخوانش میجوشید. كالهش را كه از برگ خرما بافته 

م كه الی موهاش بود زیر ناخنهایش های درشده بود و لبه نداشت، از سرش برداشت؛ سرش را خاراند و ماسه

 (. 45-4: صص 4155)چوبک، « نشست

ای روی دوشش بود بهرحال عمویم پیرمردی بود قوزكرده كه شالمج هندی دور سرش بسته بود، عبای زرد پاره»ی 

ه تا اش را كآلودش دیده میشد. ریش كوسهاش باز بود و سینج پشمو سرورویش را با شال دردن پیچیده بود، یخه
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: 4354)هدایت، « دانه شمرد. پلکهای ناسور سرخ و لب شکری داشتزیر شال دردن بیرون آمده بود میشد دانه

7 .) 

دقّت و اصرار هدایت را در بیان دقیق و ظریف جزئیات میتوان در این مثالها مشاهده نمود. هدایت در توصیف 

آنجا بود كه چشمهای مهیب افسونگر، چشمهایی »چشمان دختر اثیری از شگرد توصیف آشکار بهره برده است: 

 دهندۀ او راكه مثل این بود كه به انسان سرزنش تلخی میزند، چشمهای مضطرب، متعجب، تهدیدكننده و وعده

 (. 9)همان: « دیدم

پوست برشتج تنش از زیر موهای زبر پرپشتش نمایان شد. پوست »و یا توصیفات چوبک از ظاهر و لباسهای محمد: 

ای سوخته بود. تکه چرمی كه سالها تو صحرا زیر آفتاب و باران افتاده و دیگر چرم نیست و ش رنگ چرم قهوهتن

 (. 45: 4155)چوبک، « آلود بودسفال است. تنش مثل خرس بود. پشم

ها و های زیرین خود بصورت نهفته دارند. كنایهدویی را در الیهتوصیفات پنهان نوعی كنایه توصیف پنهان:

ها را میتوان نوعی توصیف پنهان قلمداد كرد. هدایت و چوبک داه از توصیفهایی استفاده میکنند كه كاركرد استعاره

های پنهان متن مورد توجه قرار درفته است این نوع توصیفها نیز از اهمیت و جایگاه هنرمندانج توصیف در الیه

استان، بار معنایی بخشی از ماجرا را به كمک توصیفهای باالیی برخوردار است. هدایت و چوبک در خالل كنشهای د

دیری از كنایه و استعاره وادار های پنهان توصیفی، نویسنده را به بهرهاند. سویهپنهان به خواننده منتقل نموده

 های توصیفی پنهان به كمک استعاره:مینماید. از نمونه

 (. 44: 4354ایت، )هد« زنددی من آهسته و دردناک میسوخت و میگداخت»ی 

 (.75)همان: « ام از سر جان میگرفتشدههمج یادبودهای دمشده و ترسهای فراموش»ی 

ای العادهدر نمونه مثالهای باال كاركرد هنرمندانج توصیف پنهان در متن، به كمک استعاره از ارزش و اهمیت فوق 

های ود را در قالب تصویری استعاری به پارهبرخوردار است. كاركرد استعاره در این نمونه كه هدایت زنددی خ

ای مانند كرده است، توانایی بکاردیری توصیفهای پنهانی از استعداد و قدرت داستان ردازی دداخته و سوخته

ها اهههای پنهان مفاهیم و ونویسنده نشئت میگیرد؛ این دریافت از توانش توصیفی در دسترۀ جهان داستان از الیه

های باطنی، های پنهان و الیههای استعاری بصورت دزاره. هدایت مفاهیم ذهنی خود را در پارهآیدبه دست می

های توصیفی بعهدۀ خواننده دذاشته است. از این توصیف كرده است و تعمیم و تحلیل مفاهیم اصلی را در این پاره

ک، )چوب« ورتش پیچ و تاب میخورداش، ته صخندۀ مرده»دست توصیفات پنهان در رمان تنگسیر نیز وجود دارد: 

4155 :56.) 

چوبک سعی دارد تمامی مصائب و مشکالت قهرمان داستان را در كوتاهترین حالت ممکن « خندۀ مرده»در مثال 

از این  دیری بینظیر نویسندهبتصویر بکشد. مثال باال را میتوان سرآمدی از توصیف پنهان واهدانی دانست. بهره

« پیچ و تاب خوردن»های دیگر در متن های زیرین یک واهه با واههستفاده از ارتباط بین الیهتوانایی توصیف با ا

هرآنچه الزم « زارمحمد« »خندۀ تلخِ»اوج هنر چوبک را نشان میدهد؛ وی با توصیفی كوتاه، پنهان و مختصر از 

ای احساس خندیدن مرده، استعاره است دربارۀ وضعیت او به مخاطب منتقل كند، بیان كرده است. فرایند رفتاری در

 است كه بخوبی حالت شخصیت داستان را توصیف كرده است.

 (. 44)همان: « به هیچ چیز فکر نمیکرد. فکرش خوابیده بود»ی 

های جالب توجه، فرایند توصیفی بسیار قابل توجهی را در متن به وجود آورده است. در هدایت نیز با بردزیدن واهه

فکرِ »میتوان نمونج این توصیف را مشاهده نمود. بار سنگین توصیفات پیاپی در عبارت « بیده بودفکرش خوا»مثال 
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عمق معنا و هرفای كالم نویسنده را بخوبی به نمایش میگذارد؛ هدایت با قدرت و مهارت نویسنددی « خوابیده

فزایش میدهد. شگردهای بالغی ها را اخویش در محور جانشینی و ساخت جمله، توانایی توصیفی این قبیل دزاره

 های دیگر استعاره:را میتوان نمونج بارز مصادیق توصیفهای پنهان دانست. از نمونه

 (. 54)همان: « مدرسه و كاروانسرا خوردههای توسریخانهكوچه و هزاران كوچه و پس»ی 

 به روز فکر او سختتر از پیش، جلوم بکنند... روز فکر مرا فلج و كرختافسون بجای اینکه این داروهای ناامیدی، »ی 

 (. 65)همان: « مجسم میشد

 (. 65: 4155)چوبک، « ای كجکی نشسته بود و به محمد نگاه میکرددشودۀ ده، روی ت هدهندورستان دداختج »ی 

 در این روش نویسنده با توصیف شرایط، امکان و امور مختلف آن، درحقیقت درصدد است چیز دیگری را بیان كند:

های قدیمی ساخته شده، بدنج سفیدكرده و یک اتاقم مثل همج اتاقها با خشت و آجر روی خرابج هزاران خانه»ی 

حاشیج كتیبه دارد؛ درست شبیه مقبره است، كمترین حاالت و جزئیات اتاقم كافی است كه ساعتهای دراز فکر مرا 

 (. 39: 4354)هدایت، « به خودش مشغول بکند، مثل كار تنک كنج دیوار...

ووارنگ نقش شده بود و رطوبتی كه پشت جیوه، آینه را دوشج چپ آیینه یک بلبل و چند تا دل سرخ رنگ»ی 

 (. 74: 4155)چوبک، « خورده بود آن را كدر ساخته بود

در چنین توصیفاتی، نویسنده درصدد توضیح شرایط و محیط است تا ویژدیها و خصائص شخصیتهای داستانی را 

 د:كور و تنگسیر مشاهده نموهایی از توصیفات كنایی را نیز میتوان در بوفبهتر توضیح دهد. نمونه به كمک آن

محمد[ نگاهی به پرچم انگلیس كه شقّ و رق روی دكل دیالقش تو آسمان نیلی موج میخورد انداخت و »]ی 

ینم كه هیچوخت نمیذارن جور میبصورتش تو هم رفت و رو زمین تف كرد. چن ساله كه من این بیرق رو همین

كهنه بشه و آفتاب رنگ و روشو ببره. عوضش بیرق خودمون كه رو امیریه زدن آفتاب رنگ و روشو برده و سفید 

سفیدش كرده. حاال دلم میخواد رئیسعلی سر از دور دربیاره ببینه چه خبره، هنوز خون جوونای تنگسیر تو 

  (.49: 4155)چوبک، « نخلستونای تنگک خشک نشده

در این عبارت كنایی، نویسنده با توصیف پنهانی و كنایی، اشغال ایران توسط انگلیسیها و مداخله و تجاوز آنان به 

 كور: های توصیفات كنایی در بوفمرزهای ایران را بتصویر كشیده است. از نمونه

 (. 41)همان: « او پیدا كنم چیز باب دندانای را وارسی میکردم، شاید بتوانم هر دوشه»ی 

. ریشم نامرتب ولی یک حالت روحانی و كشنده پیدا هایم برافروخته و رنگ دوشت جلو دكان قصابی بوددونه»ی 

 (. 455-44: صص 4354)هدایت، « كرده بودم

 (. 44)همان: « مان میگشتممرغ سركنده دور خانههر روز غروب مثل »ی 

فهای ضمنی را در قالب توصیفات كنایی مورد توجه قرار داده است. در دو نمونج هدایت ضمن بیان رخدادها، توصی 

اخیر راوی حال روحی، شرایط نادوار جسمی، غم، اندوه، اضطراب و پریشانی خود در زنددی را كه سبب انزوا و 

جستجوی  را در های برافروخته و دُردرفته توصیف میکند و یا بیقراری خودبیتحركی وی شده است با عبارت دونه

 «مثل مرغ سركنده»ای منسجم است با عبارت آنچه كه شرایط مطلوبی از زنددی شخصی، ازدواج و داشتن خانواده

كه خود دویای تمام اوصاف و احواالت روحی و جسمی وی است، بیان نموده و بار توصیفی متن را به كمک این 

های گاه اول ممکن است متوجه توالی رویدادها و اتفاقات صحنهها افزایش داده است؛ درصورتیکه خواننده در نكنایه

دونادون نباشد، از خالل همین میزان توصیفات كوتاه بلحاظ كمیت، بخش اعظمی از بار معنایی متن و روایت 

 داستان را درک و دریافت میکند. 
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تر آیند و آن را پویاتر و برجستههای توصیفی درضمن یک رخداد روایی یا كنش میین نوع دزارهتوصیف ضمنی: ا

راوی داه  كور و تنگسیر،میسازند و برخالف توصیفات ایستا، سبب پویایی بیشتر روایت میشود. در داستان بوف

استفاده از عناصر بالغی مانند اضافج  ابتدا با توصیف یا روایتی، رخداد و حادثج موردنظر را بیان میکند آنگاه با

 آورند: تشبیهی، استعاری، صفات و قیدها و جمالت كوتاه، توصیفهای ضمنی پیاپی می

: 4155)چوبک، « جوش اكسیژن، تو نی نی چشماش مینشست مانند شعلهشعاع خورشید از پشت روبندۀ نم، »ی 

45 .) 

از قبیل تشبیه سبب ایجاد توصیف در متن شده است. چوبک چنانکه در مثال باال مشاهده میشود، عناصر بالغی 

در جای جای داستان تنگسیر به موازات مشکالت و مصائب روحی و درفتاریها و ماجراهای زارمحمد با مردم تنگسیر 

فرسای محیط اطراف قهرمان داستان را برای خواننده توصیف میکند بر سر پولش، تصویری از شرایط فیزیکی طاقت

اطب در كشاكش داستان، عمق سختی و التهاب روح و جسم شخصیت داستانی را درک نماید. درمای تا مخ

فرسا بودن حرارت منطقه با تشبیهی به شعلج آتش، توصیف بسیار بجا، مناسب و ضمنی از اقلیمی خورشید و طاقت

نیز از آنها بهره درفته است، ها و تشبیهاتی كه هدایت است كه داستان در حال رخ دادن در آن است. قیدها، صفت

برای ترسیم پیاپی حاالت و روحیات نویسنده در پردازش و دزارش متن به تناسب كامل مورد استفاده قرار درفته 

 است. 

 (. 44)همان: « بود. هیچکس تو جاده نبود مثل غولاندامی دنده داشت. »ی 

، )هدایت« همج عناصر طبیعت برقرار شده بود بین من و جریان اضطرابیهای نامرئی زنددیم بوسیلج رشته»ی 

4354 :49 .) 

است و درضمن روایت، جریان داستان را از هدایت نیز به كمک توصیف ضمنی، متن داستان را پویاتر نموده    

ایستایی دور نموده و به آن تحرّک بخشیده است. نویسنده قصد دارد رخدادها و كنشهای روایی ماجرا را ازدست 

ازاینرو در كاربرد توصیفهای طوالنی و صریح افراط نمیکند و آنچه هست را در قالب شگردهای بالغی غالباً ندهد؛ 

كه پیرامون او را « شب تاریک»كوتاه و در طی توصیفهای ضمنی بازدو مینماید. توصیفهای ضمنی هدایت از 

ی خواننده ترسیم مینماید و عمق انگیزی شرایط موجود را برافرادرفته است، بشکل بسیار نامحسوس و خیال

انتهای زنددی درفتار آمده است، شرح و بسط میدهد؛ این توصیفات را كه در انزوا و خأل بی« راوی»مشکالت 

 ارائه شده است.« شب عمیق»و « شب تاریک»های توصیفی ضمنی در قالب دزاره
  (.65)همان: « او خیلی آهسته باز شد دهندۀچشمهای بیمار سرزنش»ی 

آورد؛ چراكه نه به اندازۀ توصیف توصیفات ضمنی مجال بسیار مناسبی برای دزارش و پردازش متن فراهم می 

دیری از شگردهای بالغی بصورت افراطی ظاهر میشوند: در اینجا وظیفج اصلی صریح، طوالنی هستند و نه در بهره

ت ای توصیفی كوتاه را با اضافج تشبیهی، قید، صفهتوصیف بر عهدۀ صفت، قید یا جمالت پیرو است كه غالباً دزاره

 یا اضافج استعاری ارائه میکند: 

مرا فرادرفته بود، راه میرفتم، چون دو چشمی كه بمنزلج عمیقی كه سرتاسر زنددی ، در شب تاریکیدر شب »ی 

ان: )هم« ایی برسمچراغ آن بود برای همیشه خاموش شده بود و در این صورت برایم یکسان بود كه به مکان و مأو

67 .) 

، )چوبک« ، نگاه میکردكوزۀ چركین قلیان كه آب بیرونش تراویده بودحاجی سرش را زیر انداخته بود و به »ی 

4155 :14 .) 



 497-657 صص ،96 پیاپی شماره ،45 دوره ،4154  اسفند ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 655

چوبک نیز با عبارات توصیفی، محیط پیرامون و فضایی را كه داستان در آن در جریان است شرح و بسط میدهد؛ 

از این نوع است. چوبک در این عبارات ضمن بیان « یان كه آب بیرونش تراویده بودكوزۀ چركین قل»توصیف وی از 

،  نشان میدهد از هر آنچه در پیرامون وی هست، جز تیردی، سیاهی و كدورت چیزی «زارمحمد»حال و اندوه 

چوبک  .تراوش نمیکند. توصیفات ضمنی چوبک در تشبیهاتی كه مورد استفاده قرار میدهد نیز قابل توجه است

ا، هكه تفنگ در دست دارد چنین توصیف كرده است. به هر ترتیب در این نمونهرا هنگامی« زارمحمد»وضعیت 

 روند داستان با ارائج محتوا و بیان حاالت و شرایط قهرمان داستان در قالب توصیف ضمنی بیان شده است: 

مثل بچج شیرخواره مطیع و مثل مرغ تفنگش[ بقدری سبک و خوشدست است كه وقتی تو بغل آدم است »]ی 

 (. 44)همان: « آموز استدست خانگی

 

 توصیفات بلحاظ ساختاری
د، صفت، قی»توصیفات كمتر از یک جمله )كوتاه(: داه توصیف در كمتر از یک جمله و در یک واهه ظاهر میشود. 

تهای توصیفی كمتر از یک جمله، در بدلها و ممیزها، میتوانند در قالب عبارتهای توصیفی كوتاه ظاهر شوند. عبار

: 4347)احمدی شیخلر، « این دسته از توصیفها جای میگیرد. این توصیفها را میتوان توصیفهای كوتاه نام نهاد

437 .) 

 (. 47: 4155)چوبک، « زود پهن میشه آفتابهخبر مثل »ی 

 (.93ان: )هم« رو دردنش سنگینی میکرد یاسرِ دندهِ شقیقج بیرون برجسته... كوتاه و الغر و رنجور بودكریم، »ی 
بار توصیفی برخی جمالت كوتاه، در عین ساختار موجز و مختصر، مفاهیم عمیقی را انتقال میدهد. توصیفی كه 

از این نوع است. البته « غلیظ»و « سنگین»، «جوشنیم»چوبک از دریای جنوب ارائه داده است با عباراتی مانند 

در ساختار جمالت مفصل و طوالنیتر مورد استفاده قرار میگیرد؛ چوبک داه ضمن  این نوع توصیفات كوتاه

توصیفهای مفصّل، از توصیفهای خالصه بخصوی توصیفهای كوتاه بهره درفته است. توصیفهای كوتاه معموالً 

ور نیز كبوف آید. از این نوع توصیفهای كوتاه واهدانی درای هستند كه در ساختار جمالت دیگر میجمالت وابسته

 میتوان مشاهده نمود: 

 (.44: 4354)هدایت، « میسوخت و میگداخت آهسته و دردناکزنددی من »

 (.  75)همان: « از سر جان میگرفت شدهدمشده و ترسهای فراموشهمج یادبودهای » 

 موضوعی واحد، بهاینگونه توصیفهای موجز و مختصر، داه بعنوان كانون اصلی و مركزی در متن روایت در قالب 

 راوی اجازۀ شرح و بسط ماجرا را بخوبی میدهد.

 (. 97: 4155)چوبک، « بود سرخ و سفید و درد و دلوله و چاق و چلّهشیخ[ »]ی 

 (. 44)همان: « راه میرفت تشویشآرام و بی. تافته و چشمان خونباربود. با چهرۀ  ایدندهآدم »ی 

ای های توصیفی بسیاری قویصفتها و قیدهای موجود در این عبارات، دزارههمانطوركه از این مثالها مشخص است، 

هستند كه راوی به كمک آنها، مجال بیشتری برای هنرنمایی در اختیار داشته است. صفتهای مفعولی در نقش قید 

 آیند:های توصیفی واهدانی و كوتاه بحساب میحالت نیز از این نوع دزاره

)هدایت،  «میداند باید بمیرددرفته سگ خورهیم درفتم بروم، بروم خود را دم بکنم مثل حالم كه بهتر شد تصم»ی 

4354 :53 .) 
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بستر كه با نور خورشید هم زره بستهموجهای  خفته رُستهرسید به سبزآباد، یک طرفش دریای نیلی آرام بود، با »ی 

 (. 47: 4155بک، )چو« وقوس بودند و سوی دیگرش ساختمانهای بلند تفیده بودو در كش

 (.64)همان: « ، از الی دورهای نو و كهنه بیرون زده بوددرددرفته آشفتهخارشترهای »ی 

 چوبک در توصیف دریای جنوب میگوید:  

 (. 44: 4155)چوبک، « از پای ساحل راه افتاده بود جوش، سنگین و غلیظدیگ نیل نیمدریا چون »ی 

وول  . سر جایشنبوری زیر پیراهنش افتاده بود و تنش را نیش میزددویی زجونش عرق تنش فروكش نمیکرد. »ی 

 (. 434)همان: « میزد

ز بواسطج یک همسانی پایدار، یعنی نگرانی ا»در فنّ توصیف این كاركرد توصیف با كاركرد تصویری و بالغی: 

صیرزاده و )ب« ودشناختی و یک همسانی ناپایدار توسل به تقلیددری تصویری مشخص میشآرمانگرایی، زیبایی

وهوای جنگ، شکست، ناامیدی، و خستگی (. در توصیف افراد، اشخای، فضای اطراف و حال45: 4344همکاران، 

روحی و روانی شخصیتها از كاركرد بالغی و تصویری تشبیه میتوان بهره برد. در كاركرد بالغی توصیف، وصف 

یک متن روایی اعم از داستان و... به فراخور ماهیت و شناختی است. وصف در بستری برای بازنمود عنصر زیبایی

موضوع میتواند سبب خلق فضای شاعرانه و هنری شود. این نوع توصیفها، توصیف تصویری یا تصویرمحور هستند 

كه به كمک ترفندهای دونادون زبانی و صورخیال مورد توجه قرار میگیرند. در مثال زیر از صادق هدایت قصد 

وتار است كه زنددی و محیط پیرامون راوی در بردرفته است. اندوه، ناراحتی و فضا و شرایط تیره نویسنده توصیف

رداخته ها، به ترسیم وقایع پهدایت به كمک این توصیفات تصویری، با تأمل در امور بیرونی و جزئیات اشیاء و پدیده

ار هستند؛ چراكه اوالً شیوۀ است. وصفهای تصویری از قدرت كشش و جذب باالیی برای مخاطب برخورد

پردازی نویسنده و میزان مهارت وی در استفاده از عناصر شاعرانه را بخوبی آشکار میسازند و دوم آنکه قابلیت خیال

انتقال ماهیت و محتوای عاطفی نویسنده را بصورت مؤثر برای توصیف حاالت و شرایط و فضای داستان دارا هستند؛ 

 ز هدایت میتوان این نوع كاركرد بالغی توصیف را مشاهده نمود:چنانکه در مثال دیگری ا

بمنزلج چراغ آن بود برای  چون دو چشمی كهدر شب عمیقی كه سرتاسر زنددی مرا فرادرفته بود، راه میرفتم »ی 

 (. 67: 4354)هدایت، « همیشه خاموش شده بود

چه جستجو كشیدم، هرچه كشیک كشیدم، هرهرچه انتظار  روحی كه در شکنجه باشدمانند از این به بعد، »ی 

  (.44)همان: « ای نداشتكردم فایده
ای( كه دغدغج اصلی نویسنده است، ضمن ارائج شناسی )آرایهدر مثالهای فوق كاربرد تشبیه و كاركرد زیبایی

تصویری بخوبی توانسته است از عهدۀ ترسیم حاالت و عواطف شخصیت اصلی داستان برآید. این كاركرد تصویرساز 

مشخص  -توسّل به تقلیددری تصویری-ناختی شبواسطج یک همسانی پایدار، یعنی نگرانی از آرمانگرایی زیبایی»

 های توصیفی(. داه كاركرد توصیف چیزی نیست جز خلق زیبایی؛ بدین معنی دزاره44: 4393)توالن، « میشود

شناسی قرار میگیرند. در این نوع توصیفات، صنایعی چون استعاره، در خدمت بیان شاعرانج نویسنده و كاركرد زیبایی

 وجود دارد. كنایه، تشبیه و... 

كنندۀ اوصاف روحی و روانی شخصیتهای داستان پردازی، بیاناین شگرد توصیفكاركرد احساسی و عاطفی: 

است. نویسنده با بکاردیری این شیوه، وضعیت روحی اشخای داستان را مورد توجه قرار میدهد. در این نوع 

یکند و درصدد انتقال احواالت روحی او به توصیف، راوی وضعیت روحی و روانی شخصیتهای داستان را بازدو م
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مخاطب است و فرصت بیان و تبادل احساسات اشخای داستان را در اختیار مخاطب قرار میدهد. دو مثال زیر 

 كور است: كنندۀ كاركرد احساسی و عاطفی توصیف در تنگسیر و بوف ترسیم

و به دست او نگاه كرد. محمد سرش به كار  شهرو[ آهسته و با چشمان ترسخورده آمد پهلوی شوهرش نشست»]ی 

خودش درم بود و به او نگاه نمیکرد. دل شهرو میزد و تنش زیر یل و پیراهنش از عرق نوچ شده بود و تو چهاربست 

كمرش مورمور میکرد و زبانش تلخ شده بود. ترسش برای آن بود كه محمد را خیلی خوب میشناخت و میدانست 

 (. 45: 4155)چوبک، « افتهخیال بدی تو سرش راه ی

های مختلف درصدد انتقال عواطف، حاالت و روحیات مربوط به در مثالهای یادشده، نویسنده با بیان و شیوه

و ترس و « زارمحمد»زن « شهرو»شخصیت داستان است. چوبک در مثال فوق با توصیف عواطف و احساسات 

دالتی و ترس او از اقدام زارمحمد برای كشتن كسانی كه پول او اضطراب او از اقدامات زارمحمد برای مبارزه با بیع

اند، بخوبی مشخص است. هدایت نیز در مثال زیر در كاركردی عاطفی از توصیفات را به نیرنگ از چنگش درآورده

 خویش بهره درفته است: 

کوت او ا دود ناپدید بشود. سقلبم ایستاد، جلوِ نفس خودم را درفتم، میترسیدم كه نفس بکشم و او مانند ابر ی»ی 

حکم معجزه را داشت. مثل این بود كه یک دیوار بلورین میان ما كشیده بودند. از این دم، از این ساعت و تا ابدیت 

 (. 45: 4354)هدایت، « خفه میشدم

در این كاركرد توصیف، نویسنده با ساماندهی مکان یا توصیف بقصد شناساندن حقایق عینی و تصویری: 

ها و حقایق عینی در اختیار خواننده قرار میدهد. در این نوع ن، تصویری عینی از آن را بقصد شناساندن جنبهزما

اندازها، نماهای مختلف كاربرد اشیاء روی خواننده قرار داده میشود و چشمتوصیفات، حقایق واقعی و عینی پیش 

 بصورت عینی و ملموس تصویرساز میشود:

ها ارتباط دارد؛ یکی از آنها رو به اریک است و به توسط دو دریچه با خارج، با دنیای رجالهاتاقم یک پستوی ت»ی 

حیاط خودمان باز میشود و دیگری رو به كوچه است؛ از آنجا مرا مربوط به شهرری میکند. شهری كه عروس دنیا 

 (. 34: 4354)هدایت، « دارد خورده و مدرسه و كاروانسراهای توسریكوچه و خانهمینامند و هزاران كوچه پس

خورده، عروس دنیا و... ( همگی از اسامی مکانها )مدرسه، كوچه، كاروانسرا، شهر ری و...(، صفتهای كیفی )توسری

 توصیفات تمثیلی و تصویری در این نمونه هستند. به مثالی از تنگسیر در این زمینه دقت كنید: 

یخ ابوتراب یک كوچه با مسجد فاصله داشت و جلوش میدانگاهی دوروبر مسجد ده دشتی خلوت بود. خانج ش»ی 

وبک، )چ« كوچکی بود كه مستراح و حوضخانج مسجد آن طرفش بود. درِ خانج شیخ ابوتراب مانند همیشه باز بود... 

4155 :97  .) 

ا ی وسوی توصیف فرد، حیوان، شیءاین نوع توصیف جریان روایت را به سمتتوصیف بقصد كاركرد حماسی: 

ای كامالً غیرمستقیم و از خالل توصیفات داستان، اعمال ابزاری قدرتمند در داستان هدایت میکند و توصیفگر بگونه

العاده، پویایی قدرت شخصیت اصلی داستان و... را توصیف مینماید. در داستان تنگسیر توصیفات اعمال و خارق

 «تنگسیر»ماسی دارد؛ حتی انتخاب نام رمان و توصیف در جای جای داستان كاركردی ح« محمد»رفتار قهرمانی 

دونه دارد. تنگسیر بر ساكنان شهرستان تنگستان كه در جنوب شرقی استان بوشهر قرار دارد، نیز كاركردی این

ستیزی و سلحشوری مردمانی كه علیه استعمار اطالق میشود اما در تاریخ معاصر این نام توصیفی است از ظلم

 حضور داشته« تَنگک»كه خود در جنگهای معروف به « زارمحمد»و ستم و تبعیض قیام كردند.  انگلیس و ظلم

 است و از یاران رئیسعلی دلواری بوده، با انگلیسیها جنگیده و بنوعی اسطورۀ مبارزه با ظلم و ستم است. 
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ها علی دلواری با انگلیسیدوش رئیسبهمحمد زورمند و دلیر بود زیر بار زور نمیرفت. تو جنگهای تنگک، دوش»ی 

جنگیده بود و خود او بود كه وقتی رئیسعلی تیر خورد، او را بغل زده و از میدان جنگ برده بودش تو نخلستان و 

 (. 474ی  475: صص 4155)چوبک، « رئیسعلی سرش تو دامن محمد بود كه وصیت كرد و جان داد

اند و لوقوع او بر كسانی خبر میدهد كه سر او كاله دذاشتهاكردۀ  سکینه، از پیروزی قریبسلطج محمد بر داو رم

ای های دورۀ هخامنشی، نقش برجستهدر نگاره»اند. درخصوی نبرد با داو در اساطیر آمده است: حق او را خورده

است.  هاز نبرد )شیر و خورشید/ مهر( با داو )ماه( در تخت جمشید بر بدنج، دیوار پلکان شرقی كاخ آپادانا تکرار شد

ای از مهر میباشد. قربانی شدن داو نشانی از بركت دارد. در این افسانه، میترا داو مقدس این نقش بر مبنای اسطوره

را در حال چرا دستگیر میکند و بر شانه میندازد و به غار خود میبرد. در برخی جاها، میترا پیروزمندانه سوار بر 

ر رسیدن به غار، میترا داو را بر زمین میزند و بر پشت آن مینشیند داو میشود و بسمت غار حركت میکند. پس ا

و چاقوی خود ]را[ بر كتف داو فرومیکند. قربانی شدن داو، موجب حیات و شادی و شیر نماد مهر، داور و نگهبان 

است كه ای محمد بر داو در این داستان نوعی توصیف اسطوره(. سلطج زار434: 4344)باقری، « زمین استایران

 حاكی از غلبج وی بر زوردویان و ستمگران در قالب و هیئت نمادین داو است. 

سر داو و با تمام نیرویی كه در حمله داشت، چنان خُردكننده به درخت خورد كه پاهاش تو قیر جو نشدۀ ماسه »ی 

از عقب جهید و جفت شد و تنش چرخ خورد و سرش با تنش تلوتلو خورد. منگ شده بود. محمد امانش نداد 

شاخهایش را درفت و بیرحمانه دو لگد مردبار خواباند تو شکمش. داو سست شد و رو پاهاش تاب خورد. محمد 

فرصت یافت و به چابکی جای خود را عرض كرد و همچنان كه شاخهای او تو دستش بود، جلو رفت و با تمام قوّت، 

 (.14-15: صص 4155)چوبک، « به نخلی كوبیدسنگینی خود را روی او انداخت و او را از عقب محکم 

چوبک از كاركرد حماسی توصیف در فضای داستان خویش برای نشان دادن میزان قدرت روحی و جسمی    

هایی مربوط به كنشها و رخدادهای داستان های توصیفی داه دزارهقهرمان داستان بخوبی بهره برده است. دزاره

ها، اشیاء ی قهرمانانج شخصیت اصلی داستان می ردازند. در این نوع توصیفها، صحنههستند كه به بازنمایی موقعیتها

و اشخای از ویژدی پویا و پرتحرک برخوردارند و فضای كل داستان روایتی از كنشهای قهرمانانج شخصیت داستان 

؛ در آوردن فراهم میاست. كنشها و افعال، زمینه را برای توصیفات مستقیم و غیرمستقیم از قدرت قهرمان داستا

متن فوق، توصیف قدرت جسمانی زارمحمد و درنتیجه مهارت او در رام كردن داو سکینه، سبب شده متن از 

 پویایی برخوردار باشد. 

ویسنددانی از جمله ن« تنگسیر»چوبک در داستان كاركرد ادبی توصیف؛ بیان ویژگیهای رئالیستی داستانی: 

كور  الیستی و بیان واقعی حوادث و رخدادهاست. درچه سبک هدایت در بوفاست كه توصیفات وی از نوع رئ

درایانه و سوررئال است، وی نیز از توصیف زنددی مردم عامه و فرودست و واقعیتهای محیط اطراف بهره واقعفرا

 كور:  هایی از توصیفات دقیق و كامل رئالیستی در بوفمیبرد؛ نمونه

ایم اشک میوزد، دهانم بدمزه است، سرم دیج میخورد. قلبم درفته. تنم خسته، نفسم پس میرود، از چشمه»ی 

ام. بازوهایم از سوزن انزكسون سوراخ است. رختخوابم بوی عرق و تب كوفته، شل، بدون اراده در رختخواب افتاده

. سقف به استمیدهد. به ساعتی كه روی میز كوچک بغل رختخوابم دذاشته شده نگاه میکنم. ساعت ده روز یکشن

اتاق را مینگرم كه چراغ برق میان آن آویخته. دور اتاق را نگاه میکنم. كاغذ دیوار، دل و بتّج سرخ و پشت دلی 

 (. 13: 4354)هدایت، « دارد

بر روشن شدن جزئیات و تبیین حاالت راوی، خواننده را در جریان مکان و زمان وقوع دونه توصیفات عالوهاین
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 د. از اینگونه توصیفات رئالیستی در تنگسیر چوبک نیز میتوان بوضوح مشاهده كرد:داستان قرار میده

ای نشسته بود و قلیان میکشید و به ماه پت و پهنی خوردهاش، روی حصیر چوالن نمحاج احمد روی لوكج خانه»ی 

رده بود. پولهایش را بكه روبرویش كنار افق چسبیده بود نگاه میکرد. روز خوشی دذرانده بود. فروش دكانش خوب 

بود بوشهر دذاشته بود تو بانک شاهی و بردشته بود و حاال داشت تو سرش، آنها را با هم جمع میزد. شام را چند 

تا ماهی دواف داغ با رطب پرشهد، از نخلهای خودش خورده بود و حاال داشت تنباكوی اعالی برازجونی را دود 

: 4155)چوبک، « لوكه افتاد و دردم، سر و كلج محمد از باالی نردبان پیدا شدمیکرد كه دید نادهان لرزشی به اندام 

17 .) 

در دو متن فوق نویسنددان با بهره جستن از توصیفات حقیقی )رئالیستی( درصدد به تصویر كشیدن دنیای پیرامون 

 هستند. 

 

 شناسیجدول توصیف

 

 

 روساخت

 حجم: كوتاه، مفصّل، طوالنی، تودرتو شکل

 میزان وضوح: آشکار، ضمنی، پنهان ساختار

 ساده، با تعقید و پیچیددی زبان

 تصویری، تزئینی بیان

 

 محتوا

 عینی، ذهنی مفاهیم

 

 كاركرد

 عاطفی: ایجاد تخیل، افزایش عاطفه، تصویرسازی

 تعلیمی: جهانشناسی، آموزش

 داستانی: ترسیم مکان، زمان، طبیعت، حوادث، اشیاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 انواع توصیف

 روساخت ←توصیف ازلحاظ ظاهر 

 

 

 

 نمود                                    

 

 

 كاركرد داستانی                    

 

 

 

 كاركرد ادبی                       

 

 جمالت خالصه و كوتاه

 جمالت معمول

 درپیجمالت پی

 آشکار  

 پنهان

 ضمنی

 توصیف افراد

 مکانها

 زمانها

 حوادث

 تخیّل و تصویرسازی

 تأمل و درنگ

 ایجاد فضای سیاسی، فرهنگی، سکوت

 و....
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 گیرینتیجه
در جای جای متون ادبی میتوان توصیفها را مشاهده كرد. توصیف در ادبیات عبارت است از بازنمایی مصادیق  

رو ضمن توجه به معنای لغوی و اصطالحی عینی و ذهنی در بستری از دفتمان اعم از دفتمان ادبی. در پژوهش پیش

 ، زمانها، اشیاء و...، دریافتیم كه توصیف در كنار روایتای پویا برای بازنمایی ویژدیهای افراد، مکانهاتوصیف كه دزاره

بررسی و بحث است. نخست بلحاظ ساختار كه میتوان داستان نقطج ثقل آن محسوب میشود كه از چند جنبه قابل

 وار و طوالنیتوصیف را ازحیث وضوح و میزان صراحت و نیز مقدار كمّی آن یعنی توصیفات كوتاه، بلند، جمله

د. بلحاظ محتوایی توصیف میتواند افراد، مکانها، اشیاء و حاالت روحی و روانی افراد را مورد توجه قرار بررسی كر

كور هدایت نشان داد كه هر دو نویسنده از تکنیکهای  شناسی در داستان تنگسیر چوبک و بوفدهد. توصیف

فهای اند و متن را با توصیبهره درفته های تصویریشناسی و دزارهمحتوایی و ساختاری و توصیفات ادبی، زیبایی

 اند.ظاهری و محتوایی به بهترین نحو آراسته
 

  نویسندگان مشاركت

 استخراج بردسیرآزاد اسالمی واحد دانشگاه  در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

. اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی هوشمند اسفندیارپورآقای دكتر  .استشده

 .اندداشته شنق نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب سركار خانم فاطمه سیستانی

ی ها و راهنماییهای تخصصبه عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده پور كرمانیسركار خانم دكتر پوران یوسفی

  .استبوده پژوهشگرسه  هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. انداین پژوهش نقش داشته

 

 تشکر و قدردانی
نویسنددان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از سردبیر محترم مجلج بهار ادب، داوران درامی این مجله و 

 این مقاله را فراهم میکنند، اعالم نمایند.سایر عزیزانی كه با زحمت خود، موجبات چاپ 
 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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