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 چکیده:
توصیف را میتوان نوعی كنش زبانی دانست كه در هر نوع دفتمانی اعم از ادبی  زمینه و هدف:

های ظاهری و صوری توصیف این امکان و تاریخی میتواند حضور داشته باشد. ویژدیها و شاخصه

های توصیفی بهره درفت. هدف آورد كه بتوان در تحلیل متون تاریخی بخوبی از دزارهرا فراهم می

در دو  شناسینشان دادن انواع توصیف در نثر مصنوع با تکیه بر نظریج توصیف اصلی این جستار

 است. تاریخ وصّافو  تاریخ جهانگشاكتاب 

این پژوهش دزارشی است از یک پژوهش بنیادی، نظری و اسنادی با روش  روش مطالعه:

ای انجام شده است. در این پژوهش كوشش توصیفی ی تحلیلی كه بر مبنای مطالعات كتابخانه

مورد بررسی و استناد  تاریخ وصّافو  تاریخ جهانگشاها و شواهد كافی از دو اثر شده است نمونه

ر با پیروی از شیوۀ ساختاردرایان انجام خواهد شد و نگارنددان قرار دیرد. روش پژوهش حاض

 اند در سیطرۀ روشمند این شیوه، از تبعیت صرف دوری نمایند.تالش نموده

های توصیفی اعم از توصیفات ضمنی، در تاریخ جهانگشا و تاریخ وصّاف با انواع دزاره ها:یافته

بالغی توصیف مواجه هستیم كه نویسنددان از پنهان، آشکار، صریح و مستقیم و نیز شگردهای 

 اند.تنها در جهت تزئین، بلکه در جهت هنری ساختن متن و القای مطلب بهره برده بردهتوصیف نه

از وقایع و حوادث تاریخی، این دو  روایت خای تاریخ جهانگشا و تاریخ وصّاف گیری:نتیجه

ری دینموده است. این دو نویسنده )مورّخ( با بهرهنگار به ادیبی هنرمند بدل نویسنده را از تاریخ

ای سبکی در قالب توصیفات ساختاری )كوتاه، مفصل و طوالنی، ضمنی، از توصیف بعنوان مؤلفه

های روایت تاریخی را از اند دزارههای بالغی تصویر، توانستهصریح، آشکار( و نیز توجه به جنبه

 نری و ادبی آن را به كمک توصیف افزایش دهند.های هروایتگری محض خارج ساخته و جنبه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Description is kind of linguistic action that 
can be present in any kind of discourse, whether literary or historical. The 
appearance and formal features and characteristics of the description provide 
the possibility to make good use of descriptive statements in the analysis of 
historical texts. The main purpose of this essay is to show the types of 
description in artificial prose based on the theory of description in the two 
books Tarikh Jahangosha and Tarikh Vassaf. 
METHODOLOGY: In this research, it has been tried to examine and cite enough 
examples and evidences from the two works of Tarikh Jahangosha and Tarikh 
Vassaf. The method of the present research will be done by following the 
method of structuralisms and the authors have tried to avoid mere compliance 
in the methodical control of this method. 
FINDINGS: The result of this research shows that in Jahangosha history and 
Vassaf history, we are faced with a variety of descriptive statements that the 
authors have used description not only for decoration but also to make the text 
artistic and to induce content. 
CONCLUSION:  The results of the research show that the special narration of 
Jahangosha's history and Vassaf history of historical events have changed these 
two authors status from historians to literary artists. By using description as a 
stylistic component in the form of structural descriptions (short, detailed and 
long, implicit, explicit, obvious) and also paying attention to the rhetorical 
aspects of the image, these two writers (historians)have been able to remove 
the propositions of the historical narrative from pure narration and artistic 
aspects. and increase its literature with the help of description. 
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 مقدمه
با وجود توصیفی بودن ذات زبان، توالی رخدادهای پیاپی در متون تاریخی، مجال پرداختن به توصیف را كمتر در  

نگار دنجایش و حوصلج متن را به كمک توصیف افزایش میدهد، اختیار مورخ قرار میدهد، اما آن هنگام كه تاریخ

 نگاری كه از توصیف در روایت تاریخیاین رو فرد ِتاریخاز كاركرد ادبی در راستای تقویت متن استفاده مینماید. از 

خود بهره میجوید، مورّخی قدرتمندتر و مستقلتر و صبورتر است و به رخدادها با طبعی لطیفتر و حساستر مینگرد. 

 ،تاریخ جهانگشاو  تاریخ وصافبا نگاه علمی و وقّادانه به مسئلج توصیف در جای جای دو متن ادبی ی تاریخیِ 

ای كه متن را ایستا میسازد، بلکه بعنوان عاملی برای بازنمود بهتر حقایق، مییابیم كه توصیف نه بعنوان پدیدهدر

های ادبی و التذاذ از یک اثر میتواند در روایت تاریخ این دو اثر بعنوان دو نمایندۀ وقایع، دیرایی متن و افزایش جنبه

باشد. از این منظر توصیف در این دو كتاب، دیگر نه در قالب  برجستج نثر مصنوع، نقش اساسی و مؤثری داشته

های تاریخی را با دسست و توقف مواجه میسازد، بلکه در هیئت سازوكاری علمی در نقد متن عاملی كه دزاره

میتواند مطرح شود. از این رو متون تاریخی ی ادبی چون تاریخ جهانگشا و تاریخ وصّاف بعنوان دو نمایندۀ نثر 

راهم را ف« توصیف»نوع و متکلف فارسی كه از ظرفیتهای ادبی زیادی نیز برخوردارند، امکان تحلیل ادبی مص

رده هایی را فراهم كآورند؛ چراكه نگاه نویسنددان این دو اثر به توصیف با توجه به كاربردهای فراوان آن، دزارهمی

در آنچه نویسنده عامدانه یا غیرعامدانه مسکوت دذاشته است كه داه با درنگ و تأمل خواننده را به تفکّر و تعمّق 

است، وادار میکند و داه این دسستهای توصیفی با نمودهای آشکار، پنهان و تلویحی به تخیّل و تصویرسازی كمک 

 ها با تأنی و آرامش بیشتری انجام پذیرد.میکند تا كاركرد داستانی متن اعم از توصیف اشخای، حقایق و پدیده

شده درخصوی توصیف در ادبیات، بررسی رو آن است كه با تکیه بر نظریات ارائهج اصلی در پژوهش پیشِ مسئل

رویکردها و انواع آن در متن تاریخی ی ادبی دو كتاب تاریخ جهانگشا و تاریخ وصّاف بپردازیم. پرسش پژوهش حاضر 

 ف اقسام آن كدام است؟این است كه توصیف چیست و در دو متن تاریخ جهانگشا و تاریخ وصّا

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

لزوم  ،انجام درفته است ثر مصنوعنگاری نتاریخ توصیف درپژوهشهای اندكی كه در زمینج بررسی با توجه به 

ر آمده، به نظعمل. عالوه بر این با توجه به بررسیهای بهمینمایدنگاری این سبک ضروری پژوهش در حوزۀ تاریخ

ن های روایی و بالغی اینگاری در نثر مصنوع به دیگر جنبهشده درخصوی تاریختحلیلهای انجاممیرسد بیشتر 

اری متون نگاند و از توجه به عنصر توصیف بعنوان یکی از اركان اصلی بالغی ی ادبی در سنّت تاریخمتون پرداخته

ن رسا و متقاعدكننده نمیباشد؛ ضمن درفتج اندک نیز چندااند و تحقیقات صورتتاریخی نثر مصنوع غافل مانده

نگاری ادبی در این حیطه، با تکیه بر روش و بینش مورخان دورۀ مذكور تا كنون بیشتر از جهت اینکه بررسی تاریخ

های ادبی و صور خیال در علم بیان و بدیع مورد توجه نویسنددان و پژوهشگران قرار درفته است. با در نظر آرایه

 ی یادشده، هدف جستار حاضر بررسی نقش توصیف در تاریخ جهانگشا و تاریخ وصّاف میباشد.درفتن خأل مطالعات

ی نگاری بصورت مستقل مورد بررسدو اثر تاریخ جهانگشا و تاریخ وصّاف تاكنون از منظر كاربرد توصیف در تاریخ

( در 4377ند. میرعابدینی )ااند؛ اما درخصوی مبحث توصیف، برخی پژوهشها به این موضوع پرداختهقرار نگرفته

: 4399اشاراتی به موضوع توصیف و نقش آن در رمان دارد. میرصادقی )« نویسی در ایرانصد سال داستان»كتاب 

وار در فصلی به نام صحنه، به عنصر بصورت دذرا و اشاره« عناصر داستان»ویراست سوم( در بخشهایی از كتاب 

هایی است كه نویسنده در آن به جزئیات كه این شگرد از جمله شیوه توصیف اشاره داشته است و توضیح میدهد
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( نیز ذیل مدخل توصیف به توضیحات 4395از رضایی )« فرهنگ توصیفی ادبیات»معنا تکیه میکند. در كتاب 

 مختصری از این مسئله برمیخوریم كه بیشتر شرح لغوی این واهه است.

توصیف و كاركردهای زبانی »ای با عنوان توجه را میتوان نام برد. مقاله در میان مقاالت پژوهشی، سه مقالج قابل 

از سیستانی و « و ادبی آن در داستان معاصر، مطالعج موردی تنگسیر صادق چوبک و بوف كور صادق هدایت

منی ض اند انواع توصیف ساختاری كوتاه، بلند، توصیفات( كه در این مقاله نویسنددان نتیجه درفته4154همکاران )

های اصلی روایت توصیفی را در داستانهای مورد مطالعه در این جستار و پنهانی با كاركرد اساطیری و ادبی، بنمایه

« توصیف در داستان رستم و سهراب»( با نام 4344تشکیل داده است. مقالج دیگر از رضوانیان و احمدی شیخلر )

ش و اهمیت توصیف در هر متن ادبی هستند. در مقالج دیگر میباشد كه نویسنددان در این مقاله در پی اثبات نق

( چند رمان فرانسوی از دیدداه 4344از بصیرزاده )« بررسی توصیف و كاركرد برجستج آن در رمان»با عنوان 

 از ذوالفقاری و« شناختی آن در شعر خاقانینقد وصف و جایگاه زیبایی»اند. مقالج كاركردشناسی تحلیل شده

( كه نویسنددان در این مقاله نوآوریهای خاقانی در ارائج تصاویر و ارتباط آن با جنبج توصیف در 4394دهرامی )

بررسی تکنیکهای بیانی توصیف »( نیز در مقالج 4394اند. محمدی و همکاران )شعر وی را بررسی و تحلیل نموده

ای با قالهاند. در مز دستور زبانی پرداختهانگیز و نیبه بررسی توصیف از منظر كاركرد خیال« در اشعار نیمایوشیج

( نیز بر ایستایی توصیف 4397از امامی و همکاران )« پیکر نظامیتقابل عنصر روایتگری و توصیف در هفت»عنوان 

 در مقابل پویایی روایت تأكید شده است.

 

 بحث و بررسی
ادر بنا به عادت و سنّت ادبی، قائل به دو ساحت محتوا و ساختار )صورت( باشیم، در هر دو ساحت، عنصر زبان  

بعنوان سنجه و معیاری ادبی میتواند در میزان ادبیت توصیف در متن تأثیر بگذارد. در این حالت تفاوتی ندارد كه 

دیری هنرمندانه از توصیف در اثر را مشخص میسازد بهرهمتن نثر باشد یا نظم؛ بلکه این نوع ادبی است كه میزان 

و نظم یا نثر بودن متن نمیتواند تأثیر چندانی بر قواعد توصیف بگذارد. از این رو متن تاریخی میتواند به اندازۀ شعر 

د. دمند درغنایی از توصیف بهره جوید، چراكه این زبان است كه تعیین مینماید متن از چه میزان ادبیت بهره

سی در دستمایج اصلی است كه زبانشنا»درواقع ادبیت یا به تعبیری دیگر تبدیل دفتار عادی به اثری هنری و ادبی 

(. متون تاریخی در ساختار اولیه و 16: 4343؛ مارتین، 194: 4473)یاكوبسن، « تحلیل خود از شعر تکامل میدهد

مندی هریک از آنها از توصیفات ادبی است كه میزان بهرهمعیار از زبان عادی و قالب روایت بهره میگیرند، اما 

ریخی شناسی توصیف، نظم یا نثر، روایت تابندی و نیز دونههای هنری آنها را تعیین میکند؛ بنابراین در طبقهجنبه

 دیگر های دونادون این مسئلهشناسی یعنی بررسی علمی توصیف، بررسی جنبهدر توصیف»یا ... تفاوتی ندارند. 

ع است اندازی وسیاهمیت و ناچیز در روایت مدنظر نیست، بلکه ]توصیف[ عنصری اصلی و چشمای كمبعنوان سویه

و  )سیستانی« های كاربردی و تحلیلی جهت تحلیل متون داستانی، تاریخی و ... به كار میرودكه در قالب سازه

 -روایت در نثر مصنوع بر اساس ساختار رواییشناسی با تکیه بر توصیف (. در این پژوهش494: 4154همکاران، 

 یگیرد.مها و شگردهای توصیفی مورد بررسی و تحلیل قرار توصیفی در تاریخ جهانگشا و تاریخ وصّاف، انواع شیوه

هی. ق(  746مشهور به تاریخ وصّاف )« تجزیج االمصار و تزجیج االعصار»كتاب تاریخ وصّاف و تاریخ جهانگشا: 

اهلل معروف به وصّاف الحضره از جمله نویسنددان قرن هشتم هجری میباشد. وصّاف، عزّالدین فضلبن از عبداهلل

تاریخ عمومی ایران در دوران مغول را پس از جهانگشای جوینی و در ادامه و تکملج آن به رشتج تحریر درآورده 
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در كنار هنرمندی وصّاف در است. نثری مصنوع و متکلّف به دلیل رعایت انصاف، حقگویی و اعتبار تاریخی 

تاریخ وصّاف اوج هنر نویسنددی در نثر متکلف و مصنوع »نویسنددی، سبب اهمیت و ارزش این كتاب شده است. 

: 4349كوب، )زرین« سازیهای ادبی كرده استپردازیها و صنعتای تاریخی را فدای لفظاست تا جایی كه داه نکته

ری در متن این كتاب ارزشمند تاریخی دیده میشود. با نگاهی به متن این (. ویژدیهای هنری و توصیفات بسیا14

 كتاب، حضور توصیفات ضمنی، آشکار، پنهان، كوتاه، مفصل، متوالی و... را میتوانیم مشاهده نماییم.

وی بعد از حملج مغوالن به دنیا »كتاب تاریخ جهانگشا نیز مهمترین اثر ادبی ی تاریخی عطاملک جوینی است.  

آمده و تمام عمر را در دستگاه ایشان بود و هم از سوی ایشان سالها حکومت بغداد داشت. ... تاریخ جهانگشا تاریخ 

معتبری است كه با نثر فنی زیبایی نوشته شده است. این كتاب را میتوان نخستین كتابی دانست كه لغات مغولی 

(. جوینی به تناسب سبک عصر، دوشادوش 413 :4397)شمیسا، « را دوشادوش لغات فارسی به كار برده است

 انگیز ساختن كالم بهره برده است.دیگر ادیبان در سراسر كتاب از توصیف در قالب هنری، جهت خیال

در ادبیات، توصیف را میتوان بازنمایی مصادیق عینی و ذهنی زبان دانست؛ مشروط چیستی و ماهیت توصیف: 

دفتمان ادبی انجام پذیرد. اهمیت و جایگاه توصیف سبب شده است فالسفج به آنکه این بازنمایی در بستری از 

های خود را به تحلیل و بررسی موضوع زبانگرا مانند راسل، ویتگنشتاین، و هاسبرس بخشی از آراء و اندیشه

ر یها را برای ما به تصوویتگنشتاین میگوید زبان فقط هنگامی معنا دارد كه داده»اختصای دهند. « توصیف»

میکشد. این دیدداه را كه مدّعی است هر جمله عبارت از تصویری است، نظریج تصویری معنا میخوانند. ]وی[ 

)بابایی،  «ای الگوی واقعیت است، آنگونه كه ما فکر میکنیمای، تصویری از واقعیت است. هر دزارهمیگوید هر دزاره

پایی از توجه به توصیف را مشاهده كرد؛ تا جایی كه (. در فنّ سخنوری در یونان باستان میتوان رد757ّ: 4346

د این كار در ابتدا دفتمان تجمّلی را احیا كر»شاید بتوان آن را بمثابج یک نوع شیوۀ استداللی مجزّا در نظر درفت. 

آمیز افراد، مکانها یا لحظات برتر را در بر داشت. همچنین توصیف در شعر و فن سخنوری كه توصیف ستایش

ای داشت، چنانکه مارمونتل جایگاه آن را چنین بیان میکند: در شعر و فنّ سخنوری، توصیف محدود اه ویژهجایگ

بها ارائه ترین رنگ و لعابه تعیین مشخصات شیء نمیشود، بلکه تصویری از جذّابترین جزئیات شیء را با سرزنده

زد، نه به سخنوری تعلّق دارد و نه به حوزۀ میکند. ادر توصیف، موضوع خود را برای خواننده مشخص و ملموس سا

)بصیرزاده  «اندنویسانی چون تیت الیو و تایست هم از موضوعات خود تصاویری بسیار زیبا ارائه دادهشعر؛ زیرا تاریخ

 (.94ی  95: صص 4344و همکاران، 

ش ارجاع پیدا كند، دارای نقدر بحث از زبان، آنگونه كه یاكوبسن مطرح كرده است، وقتی پیام به زمینه یا مصداق 

ارجاعی است و چون پیام به سوی پیام معطوف باشد، دارای نقش ادبی است. با تکیه بر همین اصل وقتی مرجع 

روایت، مثالً توصیف باشد، نقش ارجاعی زبان كامالً محقّق شده یا مصداق یافته است؛ آنگونه كه روایت تاریخی، 

ود. چنانکه دفته شد، این نقش ارجاعی زبان با منطق خای روایت یعنی نمونج كامل ارجاع زبانی شمرده میش

ردازی، آن هم پپردازی، تناسب بیشتری پیدا میکند و دو مقولج اخیر یعنی توصیف و شخصیتتوصیف و شخصیت

(. 499: 4399)ر.ک مرتضوی، « كم تعلیق زبان در مرز ارجاع و نقش ادبی را رقم میزنددر مقولج داستانپردازی، كم

بهره نمانده است؛ بصورتی كه حتی ادبای قدیم عرب برخی ناقدان معاصر بر این باورند كه هیچ فنّی از توصیف بی

ادبای عرب، شعر را كالً وصف میدانند و كل فنون شعری را »اند. كلّ فنون یک شعر را چیزی جز توصیف ندانسته

وصفِ تجربه با »معجنی درخصوی وصف میگوید: رود(. فتوحی 644: 4445)ابن رشیق، « داخل در وصف میکنند
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كننده و پرشتاب ]است[ كه از ادراكی سطحی مایه میگیرد و توجه مخاطب را به شیء، فرایندی دیداری، تجزیه

 (.36: 4391« )جزئیات پیاپی در سطح شیء جلب میکند

والن بارت درخصوی ارزش و توصیف مفهومی انتزاعی است و بصورت عام عبارت است از دزارش و بازنمود. ر

ب دار است كه در نهایت سبكاركرد توصیف در متن معتقد است كه توصیف، كاركردی غیرمستقیم در متن را عهده

كه به  ای استتوصیف دزاره»فضاسازی در متن میشود. از آنچه دفته شد میتوان این تعریف را استنباط كرد كه 

ها، زمانها و مفاهیم میپردازد؛ زنجیرۀ روایت را متوقف میکند و از آنجا كه بازنمایی ویژدیهای اشیاء، اشخای، مکان

)همانجا(. داه توصیف در خدمت روایت « در توصیف كنش رخ نمیدهد، كاركردی غیرمستقیم را در متن بعهده دارد

نچه در قطعات است و وجود مستقلی از روایت ندارد، در حالیکه در مواردی دیگر، توصیف، ذات متن است؛ مانند آ

 ای دانست كه به بازنمایی ویژدیها در متن میپردازد.ادبی وجود دارد؛ از این رو توصیف را میتوان دزاره

هایی كه صریحاً موصوف را توصیف میکنند. این است؛ یعنی دزاره 4نوعی از توصیف، توصیف صریحانواع توصیف: 

هایی دالّ بر استمرار در متن ظاهر میگردند. در مقابل توصیف صریح، توصیف پنهان ها یا جملهها بصورت واههدزاره

ه به بار توجكنشها، لحن، بافت و دفتگوها استنباط میشود. توصیف پنهانی با در متن نیز وجود دارد كه از خالل 

دستج سوم  6های زیرین كالم وجود دارد، شکل میگیرد. توصیف ضمنیها كه در الیهمفهومی و سویج معنایی واهه

هایی كه صریحاً به توصیف موضوع نمیپردازند، بلکه در حین روایت یا بیان توصیفهای ساختاری متن است. دزاره

یک متن توصیفی (. 93ی  95: صص 4347ند )احمدی شیخلر، رخدادها و در میان دفتگو، موضوعی را توصیف میکن

 های ذیل مورد بررسی قرار داد:را میتوان از طریق دزاره

شکل توصیف كه شامل موارد: الف. توصیف صریح و آشکار؛ ب. توصیف پنهان كه از طریق استنباط و تأویل  (4

ی های روایتصیفهای ضمنی كه معموالً در دل دزارهها را شامل میشود؛ ج. توها و استعارهدریافت است و كنایهقابل 

های تشبیهی و استعاری، قیدها و جمالت كوتاه از این آیند، اما روایت را از حركت بازنمیدارند. اضافهیا توصیفی می

 نوع هستند.

لف. اساختار توصیف، كه در آن نویسنده روایت را متوقف میکند و به توصیف میپردازد؛ این توصیفها شامل:  (6

 یشود.م توصیفهای كوتاه كمتر از یک جمله؛ ب. توصیفهای كوتاه واهدانی؛ ج. توصیف در قالب چند جملج طوالنی

توصیفهای بالغی كه بازدوكنندۀ ویژدیهای تزئینی و تصویری و مخیل هستند و شامل ساختار تشبیهی و  (3

 آمیز و اغراق میشوند.استعاری، اسناد مجازی ستایش

اركرد داستانی كه از آمیختن توصیف و عنصر روایت ساخته میشوند و شخصیتها و عناصر توصیفهای با ك (1

داستانی و فضای داستان را برای ما ترسیم میکنند. این كاركرد شامل توصیف شخصیتها و احساسات آنها، توصیف 

 مکانها و طبیعت و رویدادها میشود.

 

 ا و تاریخ وصّافهای توصیفی در تاریخ جهانگشبررسی و تحلیل گزاره

ه و های مستقل ی نه وابستتوصیفهای آشکار و صریح توصیفهایی هستند كه در جمله توصیف صریح و آشکار:

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

ی  466: صص 4347آید )احمدی شیخلر، ه حساب میجمله اتفاق افتد، )یعنی نهادِ موصوف(، توصیفی صریح ب

                                                      
1. Explicit description 
2. Implicit description 



 7/ بررسی شگردهای ساختاری و محتوایی توصیف در متون تاریخی

 

(. توصیفات صریح، توصیفاتی زودیاب هستند و همین امر اكثر محققان و پژوهشگران را به اشتباه میندازد تا 463

هایی از توصیفات صریح و آشکار جوینی و وصّاف كانون اصلی تمركز خویش را بر اینگونه جمالت قرار دهند. نمونه

 ثر تاریخی آنها میتوان بوضوح مشاهده نمود؛ در توصیفی آشکار در تاریخ وصّاف میخوانیم:را در دو ا

شاهزاددان كمر را كه زیبِ حلقج میان بود قالدۀ دردن ساختند و بیرون اردو شاه سیاردان و در اندرون بارداه »

ا بغتاقهای مکلّل به جواهر كه شمائل بعارضِ خوبپیش تخت فلک پایگاه هفت نوبت زانو زدند. و خواتینِ زُهره

و  49)تاریخ وصّاف: « دویی شعرای شامی از طرف مجرّه متأللی شد یا عقدِ ثریا با مقارنت بدرِ منیر مسعود دشت

44.) 

و از تأثیرِ اعتدال بهاری، بویاتر از مشک داری، بوزید و فاخته با عندلیب، نوای نَشید بركشید و »و در توصیف بهار: 

« دآمد و خوش میخندیچون طفالن... و بلبل بزبان فهلوی، راوی این غزل معنوی بود و دل سرخ برمی نبات نورسته

 (.375)همان: 

قبل.  ای از متناین توصیفهای صریح، توصیفهای هستند كه ارجاعی دودانه دارند؛ به معنای توصیف دزاره یا واهه 

نویسنده ابتدا طبیعت و مرغزار را در قالب جمالت  در مثال فوق میبینیم كه صحبت از آمدن نوروز است، اما

توصیفی شرح داده، سپس به توصیف محیط پیرامون پرداخته است. این شرح جزئیات و توجه به ظرائف و نکات 

جزئی از رخدادها و حوادث با جمالت كوتاه و بلند در تاریخ جهانگشا نیز مورد توجه قرار درفته است؛ در توصیف 

و چون روزدار از قدومِ ایامِ بهار، قدمِ حُسن بر فرقِ انجُم مینهاد و قلمِ نیسان در بستانِ »آمده است:  بهار از جوینی

ها بر كله داشت، فصلِ ربیع بشکرِ فضلِ ارم میکشید و زمین از ورودِ فروردین، وفورِ اَمدادِ ریاحین از الوانِ دلها، كله

اعضا زبان ساخته بود و مطوّقات با فاختگان عشقبازیها باخته و بدیع از شکوفه همه تن، دهان و از سوسن جملج 

 (.494)تاریخ جهانگشا: « بلبالنِ خوشنوا با چکاوک در هوا این غزل ساخته...

اهمیت در این مثالها میتوان دید. این بدان و تمركز هر دو نویسنده را در بیان دقیق جزئیات حتّی مطالب كم توجّه

در دو متن تاریخی یادشده بر جزئیترین رخدادها، دفتگوها و... پافشاری كرده و بخوبی به معناست كه نویسنددان 

اند. جوینی در توصیف لشکر هالكوخان مغول با توصیفی توصیف مکان، زمان، اشخای، شخصیتها و... توجه نموده

ناچیز میشد، جناحینِ آن  با لشکری آراسته كه از كثرتِ آن یأجوج و مأجوج در موجِ آن»صریح چنین دفته است: 

مشحون به جوانان جنگجویان كه در شبانِ تیره به دزاردِ سنان نیزه، سماک را لقمج سمک دریا سازند و سرطان 

 (.41)همان: « را سمکِ اسد سما كنند

ردان ددردنی را كه سر به دردونِ »در تاریخ وصّاف نیز در توصیف عالءالدین جوینی با توصیفی صریح آمده است: 

خ )تاری« آورد و رقابِ دردنکشانِ دیتی به طوقِ نعما و ایادیِ او مطوّق بود از دغل دل در غل ذُلّ كشیدندفرود نمی

 (.676وصّاف: 

تازدی توصیفهای وصّاف از ذهن و زبان او سرچشمه میگیرد. جدا از توصیفات ذهنی بکر و بدیع وی، توصیفات  

چوپان بیگ چون شیر كه در دلج آهو افتد یا شاهینی كه با بغاث »درا نیز در این اثر میتوان مشاهده نمود: عینی

آورد و از هر سو تسبیح، یمین را در شمار میالطیور بازی كند، داه چون خاتم یسار میگرفت و داه چون ذكر 

 (.37)همان: « میتاخت و ممالکِ قالب را از سلطنت ارواح میپرداخت

وانند ها میتجمله»شکل توصیف در متن، یکی از مهمترین مباحثی است كه در شناخت توصیف حائز اهمیت است. 

وصیفی بنابراین شکل افعال نمیتواند توصیفی یا غیرت توصیفگر باشند، حتی با افعالی كه دالّ بر وقوع رخداد هستند.

ها را نشان دهد، اما میتواند در تمایز نهادن بین جمالت صرفاً توصیفی و جمالت كنشی ی توصیفی به بودن جمله
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كار آید. تشخیص توصیف در متن از غیر توصیف با سنجج شکل ممکن نیست، زیرا نحوۀ بروز تمام توصیفها در 

مالتی هایی با فعل اسنادی و جها آشکارا توصیفگر هستند... برای مثال، جملهکل نیست! بعضی دزارهمتن به یک ش

های توصیف با فعل (. از نمونه444: 4347)احمدی شیخلر، « دالّ بر استمرار، توصیفهایی صریح و مستقیم هستند

ز دردانیده بود... تا آنچ از عادت جبابرۀ حق تعالی چون چنگیزخان را به عقل و هوشمندی از اَقران ممتا»اسنادی: 

[ و آنچ بترتیب كشوردشایی معقود بود و به بودهای فراعنه و قیاصره مسطور ]و از رسوم و شیوه بوداكاسرۀ مذكور 

... و دلیل از این روشنتر و بود كسر شوكت اعادی و رفع درجج موالی عاید آن خود تصنیفِ ضمیر و تألیفِ خاطرِ او

 (.47و  44)تاریخ جهانگشا: صص ...« بوداز این معینتر خواهد نموداری 

و بر قصدِ هرات و استیصالِ سرات در  دشتو دیگرباره كارِ رزم را آماده  شدسلطان بر راه مرو متوجه خوارزم »

 (.33)همان: « القعدۀ این سال باز در جنبش آمد و به مرغزار رادكان نزول كردذی

 (.366)تاریخ وصّاف: « رفتهو  كشتهو  سوختهو دیار و اهالی و اسباب  رفتهی والیت ری خبر آوردند كه الیناق ز»

)همان: « مینداختای سرها را چون دوی در خاک و بهر صدمه میتاختو  میگشتو  میکردهای جانشکر حمله»

365.) 

 و ترفّه و كثرتِ اموال و عباس به مزید خفصِ عیش و امداد تنعمخلیفه المستعصم باهلل... از سایر خلفای بنی»

 (.64)همان: [« بودو به شوكت و عظمت و خیالء و تکبّر مشهور و مذكور ] بود نفایسِ ذخایر و اعالقِ جواهر ممتاز

وان ها را میتها و استعارهكنایه»دویی را در خود نهفته دارند. : توصیفات پنهانی نوعی كنایهتوصیفات پنهان

: 4347)احمدی شیخلر، « خصوی ادر كنایه معروف نباشد یا ابداع نویسنده باشدتوصیف پنهان قلمداد كرد؛ ب

ها و تمثیلها معنی غیرمستقیم ادا میشود، میتوان آنها از انواع توصیفهای ها، استعارهكه در كنایه (. از آنجا435

ست، امّا دلها و دیاهان در پنهان در متن دانست. در مثال زیر فرش بوقلمون استعاره از دلها و دیاهان رنگارنگ ا

نبرآدین ع از غالیج زلف پر خم پرچم مشام زمانهو رایات عالیه برافراشت و باد »این توصیف غیرمستقیم بیان شدند: 

 (.677)تاریخ وصّاف: « مینداخت... فرشِ بوقلمونمیساخت و فرّاش صبا منزل بمنزل 

 مداقّه است. استعاری قابل در مثال فوق توصیف زلف پرخم برای باد در قالب توصیفی

در توصیف زیر شب و روز به شیوۀ استعاره در قالب جیش حبش و خیلِ روم آمده است كه در آن ابهامی توصیفی 

 دیده میشود:

، چنگ كشیده داشتند و بلغاریانِ روز، بنگاهِ شبِ زنگی چهره را به غارت خیلِ روم، از جنگِ جیشِ حبشسوادِ »

 (.465)همان: « دادند

جوینی در توصیف فتح قلعج الموت و ویران كردن آن به دست لشکر هالكو، با به كار بردن كنایج جاروبِ هدم 

 (.71)تاریخ جهانگشا: « و به جاروبِ هدم، خاکِ آن بر باد دادند»میگوید: 

ر تاریخ وصّاف د ای از توصیفهای تمثیلیچنانکه ذكر شد، تمثیلها را نیز میتوان نوعی توصیف پنهان برشمرد؛ نمونه

پرست طلبِ حریچنانکه سیمرغ، طعمه از مور طعام»و نصایح ملوک آمده است: « ذكر اخالق سالطین»كه در 

و بازِ بلندمنش به صیدِ ملخ فرومایه اهتزاز نکند و نماید اَنفت  ضعیف نگیرد و شیر شکاری از فضلج چاشت روباهِ

 «همّت نیز به مالِ رعیتِ درویش التفات ننمایدنرساند، سلطانِ عالیهای حقیر مركبِ صرصرِ ریاح تعرّضِ دیاه

 (.644: )تاریخ وصّاف
روایتمندی تاریخ، داه مورّخی چون وصّاف شیرازی را چنان شیفته و مقهور خویش میکند كه وی خود را راوی 

تن تاریخ بمثابج یک م داستان تاریخی )نه تاریخ محض( میشمرد تا جایی كه از توصیف و جلوه بخشیدن در متن
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نهان های پدریغ ندارد. در اینجا كاركرد توصیف، عینی كردن امور ذهنی است؛ یعنی مورّخ به كمک توصیف در الیه

دانشمندِ حاجب را به رسالت نزدیک »ها و تعابیر را دریابد: متن خواننده را قادر میسازد تا عمق و بار معنایی واهه

 (.76)تاریخ جهانگشا: « راعب سیلِصولِ مواكب و نصیحت ایشان را از اجتناب از دذرِ ایشان فرستاد، به اعالمِ و

ای از حملج مغول است كه عمق معنایی و بار فرهنگی واهه، توصیفی از بیرحمی، در این عبارت استعاره« سیل راعب»

(. 64)همان: « بود شیری غرّانم در اقتحا»ای دیگر: خونریزی و شدّت تهاجم و حملج آنان را نشان میدهد. در نمونه

شیری غرّان، در ذكر خروج چنگیزخان مغول و حملج او است كه هر چیزی بر سر راهش را نابود میکرده است. 

دامنه بلحاظ معنایی، سبب شده است كه تاریخ قدرت تصویرپردازی جوینی در توصیفاتی كوتاه، پنهان امّا پر

در نمونج یادشده، « در اقتحامِ شیری غرّان»ای بهره جوید. عبارت دانهجهانگشا از این توصیفات بصورت هنرمن

فرایندی توصیفی را در هنر بردزیدن واهه بخوبی نشان میدهد. توجه نویسنده به بار توصیفی سنگین این كلمه 

الغی شگرد بافتاده را به ذهن خواننده متبادر میکند. داماست كه بنوعی چنبرۀ شیر و تالشهای بیهودۀ حیوان به

های مفهومی از متن را در قالب توصیفی پنهان ارائه ساز توصیف است. تصویرهای كنایی، دزارهكنایه نیز زمینه

صدّیانِ و مت دندانِ طمع كنده شدمتأكّله را »میدهند؛ وصّاف از كنایه بنا به اقتضای موقعیت و سخن بهره میگیرد: 

 (. در اینجا منقار كوفته شدن كنایه از صدمه و آسیب دیدن است.71ف: )تاریخ وصّا« شدندمنقار كوفته اشغال را 

 میبود و عَلَم به پای كشیكینهمیرفت و كمان در پیِ  دهاندشادهرساند،  اجالتیز از دزند دستبرد، تا پیغامِ »

 (.696)همان: « مینمود فشانیآستینچوبین در لباسِ زربفت بر ضربِ كوس، 

ها و وجوش و تکاپوی صحنهكه تصاویری از جنب« افشانآستین»و « دهندشاده»كنایی ها تركیب در این جمله

میدان جنگ است، در توصیفی پنهانی و به همراه شاعرانگی كالم، هرچه بیشتر محیط روزدار نویسنده را پیشِ 

رزار حملج مغول، به روی خواننده مجسّم میسازد. توالی رخدادها، كنشها و حركات در قالب توصیفاتی پویا از كا

 هنرمندی تمام در این عبارات به تصویر كشیده شده است.

ه را و زهررخ زنگی بربایند  ازخال  ،و لشکری از رجالج ترک و فرس و تیراندازانی كه به نوکِ ناوک، در شبِ تیره»

لمِ قر كفِ تیرِ چرخ، به كسوتِ كسوف بر صحنج جِرمِ نورانی خورشید بشکافند و به تیرِ چرخ د تردّیبه هنگامِ 

 (.657)همان: « دهند كتابت شقّ

های توصیفات تعریفی و كنایی كه جوینی در تاریخ خود در وصف اعمال و رفتار مغوالن و شرایط حاكم بر از نمونه

ران شِرّی»دالن به دست جنود مغول كشته میشدند: مردمان جامعه آورده است؛ اینکه چگونه خلقی بیشمار از ساده

سلمان، و از قِبلِ قتلِ آن مغزایی بزرگ میپنداشتند وباش و رنود غوغایی برآوردند و تکبیردویان او را بکشتند و و ا

تعریفی « غزایی بزرگ پنداشتن و ثوابی شگرف طمع داشتن»(. عبارت 47)همان: « طمع میداشت ثوابی شگرف

 شدند.كنایی برای اوباشی است كه سبب هدر رفتن خون خود و هموطنانشان 

یفی آیند و در ساختار توصاینگونه توصیفات، ضمن توصیف صریح یا رخدادی روایی و كنش می توصیف ضمنی:

تر میکنند و در ساختار روایی، روایت را از حركت بازنمیدارند. توصیف ضمنی صریح، آن را پویاتر و برجسته

نویس میخواهد كنشهای روایی و رخدادها را مناسبترین شیوه برای ترسیم حوادث و رخدادهای پیاپی است. تاریخ

های روایی یا توصیفی، با از دست ندهد. در تاریخ وصّاف ابتدا توصیف یا روایتی آغاز میشود؛ آنگاه در دل دزاره

های تشبیهی و استعاری یا صفات و قیدها و جمالت كوتاه، توصیفهای ضمنی استفاده از عناصر بالغی مانند اضافه

 د:آیپیاپی می

اییدن س زعفرانِ خورشید، تركیبِ مثلّث را سایغالیهصبحِ  ،فلک رنگِیشمطالیج ها چون بر بدینگونه روزها و ماه»
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 (.96)تاریخ وصّاف: « درآمدی لشکرداهِ آفاقشام دِردِ  طالیجدرفتی تا وقتی كه 

رنگ یشم طالیج»توصیفهای ضمنی در دل صفتها، قیدها و جمالت پیرو بیشتر نهفته هستند؛ چنانکه در مثال باال 

در اعیاد، خلیفه عزمِ ركوب فرمودی »هایی دیگر: ارائه داده است. اینک نمونه« صفت»، توصیف را در قالب «فلک

ساخت و ستامْ مرصّع كرده و در ه مزیّن و مطوّقدردن به طوق، زر و دستارچ، رفتاربرق، صورتاسبی بُراقبر 

 كاسجو » (.437)همان: « فرودذاشتی دیجور در روزِ دولت شبِطیلسانی مانند سوار شدی و  ... مستغرق ساخته

و (. »444)همان: « در را در رقصِ دوری آورده، چرخ كاسههیأتمانچج هاللبه مشاركت و صوت ك قمرپیکرربابِ 

چون بامداد دیگر چاوشان (. »55)تاریخ جهانگشا: « دشتند عنانسیراب و دشادهگی و تشنگی، حیاض بعد از بست

 دردون دونو دردش  فلک دوارسبب تغییر روزدار و تأثیر (. »94)همان: « طلوع كردند زنانتیغخسرو سیاردان، 

 (.3)همان: « عالم بوقلمونو اختالف 

اف، توصیفاتی كاربردی است؛ بدان معنا كه از نظر معنایی در خدمت توصیفات ضمنی در تاریخ جهانگشا و تاریخ وصّ

هایی از توصیفات ضمنی در قالب صفت و قید در متن است و در كنار جنبج تزئینی، كاركردی معنایی دارد. نمونه

 آید:هایی از توصیفات ضمنی در قالب جمالت پیرو میمثالهای پیشین نمود یافته است. در ادامه نمونه

ادر خواستندی جیحون را هامون كردندی و هامون را و لشکرِ غور با چندان لشکر و فیل و كثرتِ قال و قیل كه »

از این واقعه (. »37)تاریخ جهانگشا: « ساختندی، بر مقابله بر جانب شرقی شط لشکرداه ساختند از خون جیحون

، دلهای مؤمنان پریشان و خارا خون میچکانید از دیدۀ سنگِبسته شد و از این حادثه كه اسالم دلشکسته و دست

بود از شست دشاده داد و بر دستش آمد  تیر كه پیکانش مسمومدر جوابِ یک چوب (. »91)همان: « خسته

 (.494)تاریخ وصّاف: « بود كه تا روزِ نشور خاصیتِ نطق از وی زایل دردانید جوابی چنان مُسکِتحقیقت 

میتوانند ضمن روایت یا دفتگو بیایند؛ در این صورت نویسنده ضمن بیان رخدادها توصیفها توصیفات ساختاری: 

و حوادث، نادهان روایت را متوقّف میکند و به توصیف میپردازد. این توصیفهای میانی و دسسته در ضمن متن 

یگر ای دت. دستهآید. البته منظور از میان متن، وسط یک اثر نیست، بلکه مقصود در میانج حوادث و رخدادهاسمی

دیری است كه وصفی از فضای پایانی حوادث و رخدادها را در بر میگیرد. در از توصیفات، توصیفات پایانی یا نتیجه

 ادامه انواع توصیفات ساختاری آورده شده است:
دل ب داه توصیفات در كمتر از یک جمله )واهه( ظاهر میشوند )صفت، قید، توصیفات كوتاه )كمتر از یک جمله(:

عبارتهای توصیفی كمتر از یک جمله در این دسته »و...( كه میتوانند در قالب عبارتهای توصیفی كوتاه ظاهر شوند؛ 

 (.437: 4347)احمدی شیخلر، « از توصیفها جای میگیرد. این توصیفها را میتوان توصیفهای كوتاه نام نهاد

اف: )تاریخ وصّ« بر بار هفتاد نوع دلِ رنگیندر این دیار  هفصول اربعو در  غرق نعمت و سرورو اهالی  تمامت معمور»

 (.394)همان: « دوختند آفتاب عسلیاز قُرصج  ایبر كتفِ فلکِ كبود جامهدمی كه سپیده(. »354

 در این عبارات بار توصیفی را صفتهای جمله منتقل كرده است.

شمشیر بادِ (. »47)تاریخ جهانگشا: « ر نرسیده بودبه آخ طوفانِ بالو عباد در موج بود و  بالد دریای فنایچون »

 (.461)همان: « انداختهخاكسار آتش در ضمن دشمن  آبدارش

توصیفهای كوتاه ممکن است در دل توصیفهای بزردتر جای دیرند. ساختار تودرتوی اینگونه توصیفات، مجال 

 بیشتری برای هنرنمایی در اختیار نویسنده قرار میدهد.

فاده نیز استكوتاه ه واهدانی: وصّاف و جوینی ضمن توصیفهای مفصّل، داه از توصیفهای موجز و توصیفات كوتا

كه بهشتِ برین بر آن رفعتِ بنا و سِعتِ فنا، ثناخوان و نوادر بود چون كلبج مسکین و دور  ایاوین با آیین»اند: كرده
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 (.91)تاریخ وصّاف: « دشت طَللو  نشانبی ،غریب

دیری از صفت مفعولی )در نقش قید حالت( برای بیان توصیف ی توصیفی در دو اثر یادشده، بهرهاز دیگر ویژدیها

که را كه صیّاد بازیچه و مضح دام افتادهطپیدنی كند، تردّدی میکرد و چون وحشی در  دلوبریدهچنانکه مرغ »است: 

 (.434)تاریخ جهانگشا: « را رسن فرا او دزارد

 ، كشتار مغول را توصیف كرده است:صفت مفعولی مانند قید حالت

 (.1)همان: [« دشتهو هر مزوّری دستوری ]دشته هر یک از ابناالسّوق در زیّ اهلِ فسوق امیری »

 (.44)همان: « ، نزدیک سلطان آمدشکستهاورخان كه در یزک بود با یزکِ پادشاهِ جهانگیر چنگیز مقاومت كرد »

 (.433)تاریخ وصّاف: « نهادهصراحی چون نای چشم ایشان دشاده بود و بربط استراقِ سمع را دوش »

توصیفات در قالب جمالت طوالنی: از لحاظ ساختاری، داه توصیفات كانونی و اصلی در متن، در قالب موضوعی  

 ت طوالنی برای یک موصوف:هایی از توصیفاواحد و در چند جملج طوالنی بصورت مفصّل بیان میشوند. نمونه

آفتاب لمعانِ  برق درخشِ سحاب تیغهایسحاب پیکر، با  مالستِمر شَ صقالتِآینه  درعهایجنگی در  سوارانِ»

 «رعد شیهج باد شیمج اثیر سرعت... روان شدند مراكبِسیرت بر  تنّینشهاب صفت  سماک صورتِ هاینیزهو  اضائت

 (.95)تاریخ وصّاف: 

 مشاهده است:رای سواران جنگی در این نمونه قابل توصیفهای پیاپی ب

هتّکْ، تهیکلْ، نهنگهیأتْ، هیونشکلْ، مهیبفیلِ با خرطومهایِ درازتر از صورتِ اسرافیل، شیاطین مربطِبیست »

 (.346)همان: « به تجانیف و انواعِ اسلحه آراسته

-نشاطِ عطارفِطنتِ ثریالِجامِ جوزهرپاردمِ جوزاِستامِ دردونپیشانیِ زُهرهنعلِ سُهامِسمارِ مَههالل سُمِ یکرانِخاکِ »

 (.444)همان: « خرام را اغبرِ لعبتِ دیده و لخخلج معنبرِ دِماغ و افسرِ سر همّت میساخت

كه  تیآثار معدل»های دیگر در تاریخ جهانگشای جوینی در ذكر تاریخ به پادشاهی رسیدن منکوقان میگوید: نمونه

و اشجار به خاصیت دریج ابر بهار خنده زنان شوند، انتعاشی درفتند  كالءبواسطج آن چون طفالن خالیق به تازدی 

عدَ الی آثارِ رحمتِ اهلل كیف یحی االرضَ ب : انظروارّبانی را كه امتثال فرمانِو بوسیلتِ آن بار دیگر ارتیاشی یافتند 

 (.6)تاریخ جهانگشا: « موتِها مشاهده افتاد

املک جوینی در دربار مغوالن، وی در كتاب خود هر جا كه مناسب میدید، بر آنان میتاخت و با با وجود حضور عط

ای از توصیف غارتگری مغول از زبان اوصاف پیاپی، وحشیگری و غارت آنان را مورد سرزنش قرار میداد. نمونه

، چون دلِ مغمومان از جای برخاست و سبزهچون خبرِ مَقدَمِ ربیع به ربعِ مسکون و رِباعِ عالم رسید، »عطاملک: 

ی آغاز كردند و بر یادِ جوانان دویینوحههنگامِ اسحار بر اغصانِ اشجار بلبالن بر موافقتِ فاختگان و قماری، شیون و 

ها اشک میبارید كش و غمگسار بودندی، سحاب از دیدهمیِ متنزهاتكه هر بهار، بر چهرۀ انوار و ازهار در بساطین و 

میپوشید و اغلوطه میداد كه آسمان رنگم. سروِ آزادِ او  ازرقكسوتِ سودواران،  و سوسن درت باران است و میگف

تری و آن را تبخ میکردصباح هر سحرداه میکشید پشت دوتا  كه رفتار، به مددِ آه سردیتلهّفِ هر سروقامتی خوش

مینهاد و از غصّج روزدار خاک بر سر میکرد كه فرّاشِ نام نهاده بود و بر وفاقِ او، خالف از پریشانی سر بر خاک تیره 

 (.456)تاریخ جهانگشا: « چمنم

دهندۀ توصیف میتواند بازدوكنندۀ ویژدی سبکی اثر از منظر ادبی باشد. توصیفات عناصر تشکیل توصیفات بالغی:

رد. زبان بعنوان بندی كیمشناسی، میتوان به توصیفات تزئینی و تصاویر بالغی تقسرا بلحاظ تصویرسازی و زیبایی

سازی، میتواند در متن بصورت مخیّل و تصویری به كار رود و تنها در جنبج تزئینی توصیفات را ركن اصلی توصیف
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ناختی و شبواسطج یک همسانی پایدار، یعنی نگرانی از آرمانگرایی، زیبایی»ارائه دهد. این كاركرد در فنّ توصیف 

؛ بصیرزاده و 4: 4494)آدام و پوتی هان، « ه تقلیددری تصویری مشخص میشودیک همسانی ناپایدار توسّل ب

(. در توصیف اشخای و فضای جنگی و حال و هوای میدان جنگ، شکست و ناامیدی و 45: 4344همکاران، 

ی زخستگی روحی و روانی افراد، ابعاد مختلف این نکته با كاركردهای بالغی از جمله تشبیه مورد توجه وصّاف شیرا

چون دل عاشق از روز فراق و منکسر چون زلف بتان در شب اوزبک خان با آن لشکر منهزم »قرار درفته است: 

 «چون وفا در جهان قفا بنمودندپشت بدادند و  تیراندازان از آن كارزار مانند كمال جنگ ناكردهمراجعت نمود.  وصال

 (.439)تاریخ وصّاف: 

شاهزاددان و امرا در مقام خود ایستاد، و »افراد وصّاف چنین آورده است: وبرق دربار و خوشباشی در وصف زرق

پیشانی چون جان و جوانی و عیش و كامرانی همه را روی در روی یکدیگر چون اوراقِ عارضِ زهرهخواتین ماه

 (.643)همان: « نشسته طریدلبرگِ 

شهری دید از معظّمات مداین خندقی »گوید: ای در جریان سفر به آنجا رسیدند میوصّاف در توصیف شهری كه عده

بنیاد كه راسیاتِ جبال در موازاتِ ارتفاع آن بدان محیط شده و ماورای خندق باروی عالیعمیقتر از غایت اوهام 

 (.474)همان: « سر در حضیض تشویر میمالید

. جایگاه توصیف در بردرفته استساختار تشبیهی )و تشبیه تفضیلی( كه در عبارات آمده، كاركرد بالغی را به همراه 

 هایاینگونه كاركردهای توصیفی را بوضوح در تاریخ وصّاف میتوان دید. وصّاف دغدغج ارائج تصویر دارد؛ جلوه

ها، همه و همه برای او مجالی فراهم میکند كه توصیفاتی بالغی را به دونادون حوادث، رخدادها، اشیاء، پدیده

ارپیکری مبوساطت سفارت »های مصرّحه و تشبیهات پیاپی او هنری است: استعاره« مقل»نمایش بگذارد؛ در توصیف 

، طوطیان نشیمن قدّشدر جلوۀ نشاط آید و  طاووسان خواطر اهل كمالكه چون صفیر صریر آغازد،  مرغ منقار

 (.615)همان: « ثمین آبگون برآورد هزاران لؤلؤ، غواصی كه به یک غوطه در بحر قید رنگشکرشکن شوند، 

آتشِ كارزار به بادِ جملج یالن برافروختند... از تیغِ میغگون، رشاشِ »ای دیگر از اسناد مجازی با زبانی توصیفی: نمونه

تیغ از كرم روی ، نوکِ پیکان چون اطفالِ نادان دیدۀ رَمدای زره را خاریدنخون بر صحرای ملحمه باریدن درفت و 

 كمند از خشمو  سپر طعنج دشمنان به ناكام میخوردو  از باال میگرفتنیزه فروتنی و شکست و  آمددر سر می

 (.696)همان: « كشان در تاب میشددردن

دغدغج نویسنده در این عبارات، ارائج تصاویری بالغی است تا صحنج جنگ را به نمایش بگذارد. ترسیمی از مکانها، 

آمیز دربارۀ سپاه سلطان محمد به سمرقند: زمانها، رخدادها و حوادث در نثر جوینی نیز دیده میشود؛ تصاویری اغراق

 تن، ادر زخمِ تیر و دزاردِاسفندیارِ روییننِ سلطان بودند كه نشستِ هزار تركان بودند با خانانی كه وجوهِ اعیا»

ستمِ نفسه رپنجاه هزار تازیک از مفردانی كه هر یک فیو  سنانِ ایشان دیدی، جز عجز و امان حیلج دیگر ندانستی

 (.94)تاریخ جهانگشا: « وقت و بر سرآمدۀ لشکرها بودند

 عبارات فوق، مبتنی بر ستایش و اغراق هستند. 

را به عقل و هوشمندی از اقران او ممتاز دردانیده بود  چنگیزخانحق تعالی چون »در اغراق از اوصّاف چنگیزخان: 

نه های فراعو تسلّط از ملوکِ جهان سرافراز تا آنچه از عادتِ جبابرۀ اكاسره مذكور بود و از رسوم و شیوه تیقّظو به 

متِ اقتفا به آثار، از صحیفج باطنِ خویش اختراع میکرد و آنچه و قیاصره مسطور، به یتَعب مطالعج اخبار و زح

بترتیبِ كشوردشایی معقود بود و به كسرِ شوكت اعادی و رفعِ درجج موالی عاید، آن خود تصنیفِ ضمیر و تألیفِ 

او  خاطرِ او بود كه ادر اسکندر با استخراج چندان طلسمات و حلّ مشکالت كه بدان مولع بوده است، در روزدارِ
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 (.47ی  44)همان: صص « بودی، از حیلت و ذكای او تعلیم درفتی
ای جز آفرینش زیبایی ندارد و برای تحقق این مسئله، به صناعات ادبی روی در این كاركرد، توصیفگر دغدغه

قالب  آورد. در این حالت آنچه از دیدداه او مهم مینماید، كاركرد عمل بالغی و چهارچوب آن و هر آنچه كه درمی

آید، در تقابلی دوجانبه با توصیف قرار میگیرد؛ بدان معنا كه صور خیال آفرینندۀ توصیف میشود صورت خیال می

ر كافور ب هایِشمامهرا در كفج افقِ شرقی نهاده و  درستِ مغربیچون صراف تقدیر »و توصیف دلیل خیالپردازی: 

 (.343اریخ وصّاف: )ت« وار یدِ بیضا نمودبپراكند صبح موسی طبق ِنیلی

 

 كاركرد داستانی

توصیف شخصیت برای توجیه كنش و رفتار فرد از دیگر شگردهایی است كه جوینی و وصّاف  توصیف شخصیت:

اند. توصیفهای جوینی داه توصیفهای در حین روایت هستند كه در در تاریخنویسی خویش مورد استفاده قرار داده

چون اتسز بیامد وهم از پشت اسب سلطان را خدمت كرد. »فاده شده است: آنها از كاركردهای بالغی كمتر است

سلطان هرچند از قلت التفات در غضب شد؛ اما چون در مقدمه عفو فرموده بود، آن خشم نیز از سر قدرت فروخورد 

 (.7)تاریخ جهانگشا: « و اظهار نکرد

 نظر خود را توصیف میکند:او داه با استفاده از تشبیه و اغراق و صنایع دیگر شخصیت مورد

« بود هم در آن حال در رسید دریای زخّارو نهنگانِ  شیرانِ مرغزارسلطان چون »الدین: در توصیف سلطان جالل

 (.44)همان: 

سیالبِ »وصّاف هم نوروزبیگ، پسر ارغون، را با استفاده از اضافج تشبیهی سیالبِ خوف، اینگونه توصیف كرده است: 

در دلها چنان جاری شد كه ادر مواشی در آب خوردن متنفر شدی، دفتندی مگر تمثالِ نوروز  خوف و بأسِ نوروز

 (. 343)تاریخ وصّاف: « انددیده

مرضی  ایلخان را در تبریز»وصّاف در توصیف شخصیت در راستای روایت نیز بر شمار صنایع ادبی و بالغی میفزاید: 

 (.613)همان: « سروِ قامت از نزاری شکلِ خیزران درفتهو  شده دردِ چهرۀ ملعّل، شنبلیددونمبرح روی نمود، 

توصیف مکان كمک شایانی به جریان روایت حوادث و داستان و توضیح و تفصیل آن میکند؛ آنجا  توصیف مکان:

كه جهان پیرامون با تمام جزئیاتش در جهان متن سبب میشود كه خواننده احساس كند در دنیای متن زنددی 

صیف مکان ابزاری است برای آفرینش فضا كه از میان رخداد حوادث و اتّفاقات و حركت شخصیتها تحقّق میکند. تو

 مییابد.

و این نام ناحیت است و نام اصلی آن جرجانیه است و ارباب آن اوركنج خوانند پیش از تقلّب »در توصیف خوارزم: 

طین عالم و مستقّر مشاهیر بنی آدم بود. اكنافِ آن اكتاف ایّام و دهور حکم بلدۀٌ و رَبٌ غَفور داشت. مقرّ سریر سال

اشراف دهر را حاوی شده و اطرافِ آن طِراف روزدار را ظروف آمده. مغانی آن بانواعِ انوارِ معانی روشن و رِباع و بِقاعِ 

 (.44)تاریخ جهانگشا: « آن بآثارِ اصحابِ اِقدار، دلشن

العباس از حوادث روزدار به دور و قرینِ امن و امان در عهد دولت خلفای بنیالسّالم بغداد مدینه»در توصیف بغداد: 

بود و مغبوطِ كافّج سالطینِ جهان، ایاوین و بیوتات آن با فلکِ اثیر همراز شده و اطراف و اكنافِ آن با روضج رضوان 

 (.64-65وصّاف: صص  )تاریخ« در نزاهت و طراوت انباز و در هوا و فضای آن طایر امن و سالمت، در پرواز

 ای دارد. كنندهتوصیف طبیعت در معناداری و زیباسازی متن نقش تعیینتوصیف طبیعت: 

سلطان از همدان متوجه بغداد شد، چون به اسدآباد رسید هنگامِ فصلِ خریف بود، دی »در توصیف برف و سرما: 
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اكبر، مشاهده نمودند و از اسنج سرما و باد كه  تركتازی كرد و از تیربارانِ برف شمشیربازی؛ در آن شب، روزِ فزعِ

هیچ جوشن دافعِ آن نتوانست بود، اهوالِ زمهریر معاینه دیدند. مردمی بسیار در زیر آن سپری شدند و از چهارپای 

 (.44)تاریخ جهانگشا: « خود اثری نماند و در دست عزیمت و حسرت و ندامت باقی ماند
و چون زلف بتان مسلسل و چون هوای دوستان موافق و  ، سَلِسعِ پادشاهدجله چون طب»در توصیف آب دجله: 

)تاریخ وصّاف: « چون سخنِ منشی دلپذیر و مانند اشکِ عاشق با غزارت و چون عنابِ معشوق با عذوبت مینمود

641.) 

 

 گیرینتیجه

ه و آید. جایگاشمار میتاریخی و از عناصر مهم در آفرینش نثر مصنوع به -توصیف یکی از شگردهای متون ادبی

اهمیت توصیف در متن، اقسام و شگردهای پرداختن به آن در متون تاریخی، حدّ فاصلی است كه روایت صرفاً 

های ادبی نزدیک میکند؛ چراكه وصف زمینج مناسبی برای التذاذ ادبی و بازنمایی مصداقهای تاریخی را به حیطه

های تاریخی از جمله تاریخ وصّاف و ای از متون ادبی و دزارهعمده نگار است. بخشعینی و ذهنی در زبان تاریخ

های توصیفی پویا كه به بازنمایی وقایع تاریخی در بیانی تاریخ جهانگشا با شگرد توصیف همراه شده است؛ دزاره

وصیف ت بررسی است. نخست توجه به ماهیت و چیستیرو از دو منظر قابل هنری میپردازند. نتیجج پژوهش پیشِ 

و ارائج تعریفی از آن و دیگر شکل و محتوای توصیف در متون تاریخی موردنظر. در تاریخ جهانگشا و تاریخ وصّاف 

های توصیفی اعم از توصیفات ضمنی، پنهان، آشکار، صریح و مستقیم و نیز شگردهای بالغی توصیف با انواع دزاره

برای تزئین، بلکه در جهت هنری ساختن متن و القای مطلب بهره  ها، از توصیف نه تنهاروبرو هستیم. در این دزاره

شده كه میتوان آنها را توصیفات شعری برای مخیّل و تصویری كردن متن نامگذاری كرد. در میان انواع  برده

توصیفهای آشکار، پنهان، ضمنی و توصیفهای ساختاری كوتاه )واهدانی(، توصیفهای بلند در قالب جمالت  توصیف،

طوالنی در تاریخ جهانگشا و در تاریخ وصّاف بصورت تقریباً مشابهی دیده میشود و دو نویسنده تقریباً با روشی 

اند. شکلگیری و ایجاد متنِ دو كتاب در بستری از نثر مصنوع و متکلّف ها و شگردها بهره درفتهیکسان از این شیوه

ار بردن توصیف و تصویرپردازیهای زیبا، این دو كتاب را از آورد. به كرا شاید بتوان دلیل این مشابهت به شمار 

 ها حتی به شعر نزدیک میکند.حالت خشک و بیروحِ متنِ تاریخی صرف دور كرده و در برخی جمله

 

  نویسندگان مشاركت

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی آقای دكتر مرتضی محسنی  است.شده استخراج مازندران

 نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان سركار خانم فاطمه آذری تربتاند. بوده مطالعه

 نیز در تجزیه و انبه عنوان مشاور پور ملکشاه و آقای دكتر مسعود روحانیاحمد غنیاند. آقای دكتر نقش داشته

 تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهتحلیل داده

  است.بوده پژوهشگر چهار هر مشاركت و
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 تشکّر و قدردانی

نویسنددان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه مازندران 

 و همکاران محترم نشریج وزین بهار ادب اعالم نمایند.

 

  منافع تعارض

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

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

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

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

 میگیرند.
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