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  در ادبيات داستاني» توصيف روايي«و » روايت توصيفي«
  

  زاده فرد بهروز مهدي
  دكتراي زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه شهيدچمران اهواز

  
  چكيده 

محل تأمل برندة داستان، همواره  عنوان دو ركن پيش به» توصيف«و » روايت«دو عنصر 
روايت «گذشته از اين، دو تعبير . نويسندگان، منتقدان و تحليلگران اين حوزه بوده است

شود، گوياي بخش  كه شاكلة اصلي مقالة حاضر را شامل مي» توصيف روايي«و » توصيفي
در اين . در گسترة ادبيات داستاني است» توصيف«گيري از كيفيت پرداختن به عنصر  چشم

هاي نظري مباحث و مصاديق مورد اشاره از دست دادن توأمان زمينه تا ضمن به كوشيم مقاله مي
متون داستاني، هم به تبيين پشتيباني توأمانِ دو عنصر توصيف و روايت در عرصة 

هاي پردازي بپردازيم و هم مواضع تقابلي اين دو را بنمايانيم؛ يعني آنجا كه توصيف داستان
د ناشي از عواملي نظير استبداد راوي داناي كل نامحدود كه خو - ايستا و گاه غيرضروري

لنگان  بچربد، مخاطب شاهد نوعي روايت كُند و لنگان» روايت«بر سرعت و سرزندگي  - است
هاي پويـا و شود؛ گــاه نيز بازتاب توصيفتعبير مي» روايت توصيفي«است كه از آن باعنوان 

وايت را تحت سيطرة خود درآورد و عنوان رونده چنان نمود داشته باشد كه كليت رپيش
» روايت توصيفي«مطرح شود كه شايد بتوان آن را نقطة مقابل » توصيف روايي«ديگري بانام 
اي دريچه -در اين مقاله - هاي هر دو عنوانباري، بررسي دقيق مصاديق و نمونه. قلمداد كرد

  . گشوده به حوزة تحليل عناصر داستاني خواهد بود
  . عناصر داستان، توصيف، روايت، روايت توصيفي، توصيف روايي :كليدي هايواژه
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  مقدمه . 1
گريز يا اي واقعي، واقعيتصحنه يا زمينهودارِ ترين نمود خود نمدر ابتدايي 1توصيف
اليه كه گونة بسيط و يكهاي گزارشتوصيف. تواند باشداي از اين دو ميبرآميخته

ترين عنوان ساده گذارند، همواره بهس را به نمايش مياصوالً واقعيتي محسوس و ملمو
مورد ) هاي داستاني و غيرداستانياعم از توصيف(مصـاديق تفهيم مقولة كلي توصيف 

ها كه معموالً منطقه، موقعيت، بنا، شهر يا شيئي  گونهدر اين گزارش. گيرندتوجه قرار مي
واند رنگ و لعاب گزارش را اي كه بتشناختيشـود، هيچ ارزش زيباييتوصيف مي

الية ادبيات بكشاند، وجود ندارد؛ اما همين سمت مرزهاي تخيلي و البته چند به
صورت بالقوه دربردارندة اين ظرفيت هستند كه با اندك  هاي توصيفي به گزارش

خواه مخاطب را مركز توجه خود قرار دهند و جسارتي هنجــارشكنانه، ذهنِ قصه
هاي بر بستري از تخيل بنمايند؛ به اين ترتيب همين گزارشواقعيتي ملموس را 

گرا نيست، در مرزي بين گزارش و ادبيــات توصيفي در ضمن متني كه صرفاً واقع
  :تربه تعبيري ساده. شوندتثبيت مي

كند كه واقعيت را نگاه كنيم، همان واقعيتي را توصيف يا احتماالً ما را مجبور مي
كند كه تنــها واقعيت موجود گذارد و ادعا مينگـــاه ما مي دربرابر كه مدعي است

در اين مرز . خواهد چيزي بيشتر از اين را به ما القا كنداست، يا اينكه احتماالً مي
  ). 146-145: 1378بورنوف، (دهد واقعيت چيز ديگري را نشان مي

دن نمايي ها نشان داگونه كه حداكثر تالش آنهاي گزارشنمونة مشخص توصيف
ها اصوالً در سفرنامه. هستند 2هاگرا از موقعيت يا وضعيتي خاص است، سفرنامهواقع

شدگي نزديك شده باشند، هايي كه به مرز روايت و داستانكمتر مجالي براي توصيف
دليل اصلي آن نيز توصيف مناظر ايستايي است كه هدف از توصيف . وجود دارد

بري حداكثري منظور بهره ها به عامه و نيز بهاساندن آنبعدي اين مناظر شنسطحي و تك
اي در اين مسير كه البته، ناگفته پيداست كه هرگونه هنجارشكني. هاستاز آن

نمايي محض نجات دهد و با آفرينش تصاويري خالقه، ها را از دايرة واقع توصيف

                                                            
1  . description 
2  . travel account 
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را به مرز  احساس و ذهنيت تصويرگراي مخاطب را به بازي گيرد، عبارات توضيحي
  : هاي داستاني نزديك خواهد كردشدگي و توصيفداستان

. سليمه خسته بود. آوردباد بوي تلخ شكوفة بادام كوهي مي. جا نشسته بود بهار همه
صورتش گل . ريختآورد و عرق ميها فرودميداس را چپ و راست به شاخه

. ظهر خيلي گذشته بوداز . انداخته بود و به زيبايي و ظرافت ناني نازك شده بود
. خواست بند كيسة دوغ را باز كند كه غرشي بيشه را لرزاند. اي دادتكيه بر كُنده

سليمه هراسان از . چند شكوفه از درخت بادام كوهي پرپر زد و روي زمين ريخت
اي غبار انفجاري در هوا پهن در پس تپه. گرفتندسه هواپيما اوج مي. جا پريد

كرد و به جانب روستا كه حاال در رنگ ميآرام، غبار را بي آرامباد ماليمي . شد مي
-101: 1377درويشيان، (آورد زيرپاي زن، خاموش و دراز به دراز افتاده بود، مي

102 .(  
و  جا به بهار نشستن همه، لرزيدن بيشه، هاپرپر شدن شكوفهتصاويري همچون 

دهندة كاربست  ، همگي نشانماندمي اي كه به ظرافت و نازكي نانيزيبايي چهرهسرانجام 
دست دادن توصيفي داستاني از واقعيتي  راوي براي به/ جسارت هنجارگريز نويسنده

  . زندآشكار است كه در پهنة واقعيات زندگي انسان هر روز موج مي
كه با چند پله صعود، به مرز  -اي تخيليدر زمينه -گراهمچنين است توصيفي واقع

تر شده است و موقعيتي ملموس را در بستري ادبي و شعرگونه زديكشدگي نداستان
  : نمايانده است

خورشيد به نرمـي از پشـت كـوه سـر     . شدتر ميلحظه روشن به قلة جبال بارز لحظه
شد و درختـان  تيرگي زدوده مي. كردرنگ را روشن مي كشيد و دشت خاكستريمي

. گرفتنـد شدند و شـكل مـي  ا مينمودند از هم جددوردست كه چون خطي تيره مي
هـاي فراوانـي را كـه همچـون رگ، در تـن       وزيد و سطح آرام جويباد ماليمي مي

  . انداختگستردة دشت دويده بودند، به لرزه مي
كشيد و يا شيهة اسـبي كـه   گاه سكوت آرام سحرگاه با صداي گاوي كه نعره مي گه

وقتـي كـه آفتـــاب    [...] د و شبوي ماديان به دماغش خورده بود در هم ريخته مي
. الجثـه پيـدا شـد   پهن شد، ناگـاه تراكتور با صدايي كركننده، همچون حيواني عظيم

زدند در هم آميخته بـود  هاي بشقابي شخم كه زير نور خورشيد برق ميصداي تيغه
  ). 131-130: 1381محمود، (
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عبارات توصيفي گونه  نكتة درخور توجه در توضيح دو نمونة اخير اين است كه اين
درآمدي براي حوزة روايت شدگي را در بطن خود دارند، آستانه و پيشكه جنبة داستان

آيند و اينجاست كه نگاه توصيفگر نويسنده با ديدگاه نسبتاً آزاد راوي به هم  شمار مي به
را به مرز  ها آنچه اين توصيف. آميزد و برايند آن توصيفات روايي و شعرگونه استمي
و تعقيب لحظات پياپي از جانب  1زماني كند، كاركرد مشخص توالي ت نزديك ميرواي

روي لحظات گرچه كوتاه،  در دو نمـونة اخير، سيــر زمان و پيش. راوي است
  . كند دادي روايي تبديل مي ها را به رويتوصيف

طور مستقل  روايت به استنباط كلي از بحث مورد نظر اين است كه توصيف و
دهند؛ ن دو عنصر متفاوت از هم، در پهنة ادبيات داستاني به كاركرد خود ادامه ميعنوا به

  : اندروست كه گفته رسند و ازاين اما گاه در مرز مشتركي به هم مي
اي اند؛ بدين مفهوم كه با زنجيرهكرد مشابه روايت كردن و توصيف كردن دو عمل

: لي موضوعشان متفاوت استشوند، وبيان مي) توالي زماني كالم(از واژگان 
اشياء كنار هم «دهندة  توصيف نشان ]اما[» توالي زماني وقايع است«روايت براساس 

  ). 128: 1378بورنوف، (است » شده و مقارن مكان چيده
اي با مقولة زمان در برجسته شكل به 2به تعبيري ديگر، اگرچه عنصر روايت داستاني

نوعي اعم از توصيف است؛ زيرا  گيرد و بهدربرميهم تنيده است، عنصر توصيف را نيز 
از  -گيري مداوم توالي زمانيبر پي با درنظر گرفتن شاكلة كلي روايتي داستاني، عالوه

هاي متنوعي هستيم كه ها و موقعيتهايي از مكانشاهد توصيف -اي به نقطة ديگرنقطه
  . در خدمت كل روايت خواهند بود

  
  ر داستان كليت ساختار توصيف د. 2

بينيم كه عنصر توصيف با درنظر گرفتن رويكرد ديگري به كليت موضوع مورد بحث مي
طور مستقل  شود، بهاي از روايت مطرح ميموازات اينكه خود گاه زيرمجموعه نيز به

تنيدگي عناصر هاي آن، در كيفيت درهمداراي جامعيتي است كه توجه به زيرشاخه
يرش نوعي منطق و دقت حاكم بر نقد استوار خواهد بود؛ داستاني مفيد است و بر پذ

                                                            
1  . temporal continuity 
2. fictional narration 
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نوعي در دل عنصـر كلي و  همگي به... داد و زيرا توصيف شخصيت، محيط، فرايند روي
گيرند و اين موضوع دقيقاً نوعي همايش تودرتويي عناصر  عام توصيف جاي مي

هاي وة تحليلاي منطقي است كه جز با استخدام شيها در شبكهداستاني و پيوند آن
  . تابدگويي توجيهي برنميداستاني و كاربست منطق نقد قصـه و قصه

توصيف «و » روايت توصيفي«انداز مهم و درخور تأمل پيش از ورود به دو چشم 
هاي واقعي، فراواقعي يا  روست، بحث ناتمام توصيف كه شاكلة اصلي مقالة پيش» روايي

پس از ذكر . كنيم ، كامل ميدو محور استرا كه برايند مشترك اين  هايي توصيف
دهيم كه برخي  هاي نسبتاً تخيلي، اين مطلب را توضيح مي هايي از توصيف نمونه

رونده و افراطي به نمـايش گذاشته صرفاً داستاني بر بستري از تخيل پيش هاي توصيف
مال تطبيق و اي است كه احتگونه نما بهفراواقع هاي گونه توصيفخميرماية اين. شوندمي

ناگفته . نمايدهاي عالم واقع تقريباً ناممكن ميها با امور و موقعيتسازي آنهمگون
خواهي مخاطباني است كه گونه توصيفات، اقناع مرز آرمانپيداست كه مزيت اصلي اين

وجو رامعمول و البته هنري جستشدگي موضوعي را صرفاً در هنجارهاي فجنبة داستان
گيرند  اند كه در عالم واقعيت گريز تخيل شكل مي هايي  اره درپي توصيفكنند و همو مي

 . و بس

دهد، توجه خوبي نشان مي هاي داستاني و غيرداستاني را بهآنچه مرز تمايز توصيف
اعم از (اي از توصيف به اين نكته است كه در بازآفريني واقعيات زندگي در زمينه

مواره نويسنده با خلق تابلوهاي توصيفي پويا، ، ه...)توصيف چهره، مكان، حادثه  و
كند به اينكه ايستانيدن شتاب روايت در آناتي كه عمق مخاطب قصه را مجاب مي

پردازي  شود، چيزي جز آشكارگي جنبة هنري داستان چهره، واقعه يا مكاني نمايانده مي
است تخريبي بر  ايدقتي و نبود انعطاف خالقانه در اين باره، ضربه نيست و هرگونه بي

اش ايپيكرة قصه؛ اين ضربه قصه را عمالً از دايرة اجابت و پذيرش خوانندة حرفه
  . كند خارج مي

 1»هايي در رودخانة داستـان جزيره«تعبيري،  آفرينش تابلوهايي از اين دست كه به
تفاوت پردازان، مشده از جانب قصه كار گرفتــه هاي بهگوني شيوهموازات گونه هستند، به

                                                            
  ).Peter Kivy( تعبيري است از پيتر كيوي. 1
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وار زواياي كلي يك و متنوع خواهند بود؛ بدين معنا كه برخي نويسندگان فهرست
كنند و برخي نيز با وسواسي مكان، موقعيت يا شخصيت داستاني را توصيف مي

هاي موضوع مورد نظر ين گوشــهترآور به توصيف جزئيكننده و شايد مالل خيره
با  -هاي ممتاز اين هر دو شيــوهنمونهتوان گفت هيچ توضيحي مي بي. پردازند مي

اند؛ زيرا اصوالً كليت توصيف داستاني، كامالً پذيرفتني -هارعايت پرداخت هنري آن
سمت تصوير و آشكار كردن ظرفيت ديداري آن  حركت از ساختار شنيداري متن به

ي توان حضور بعضاً توأمان دو شيوة يادشده را موضعي تقابلرو نمي همين از. است
دانست و به نفع يكي عليه ديگري حكم صادر كرد؛ بلكه بنابه ماهيت اصولي قصه و با 

توان هر دو شيوه را قابل دفاع اي داستان ميدرنظر گرفتن تنوع ذهنيت مخاطبان حرفه
  . دانست

. نويسنده است/ آنچه در اين زمينه اهميت ويژه دارد، حضور نگاه چرخان راوي
گيرد كه نگاه توصيفگر قوي و ساختارمند زماني شكل ميدرواقع، توصيف داستاني 
شكل افراطي محبوس نماند و همواره بين فواصل در حركت  راويِ قصه در يك نقطه به

سمت گردن،  سوي گونه، از گونه به فرض از چشم به باشد؛ اين فواصل ممكن است به
ن خانه، از اين كوچه سمت پوشش سبز و سرخ طبيعت يا از فالن اتاق به بهما از آنجا به

روابطي ميــــان «نتيجـه اين است كه اين نوع نگاه . باشد... به آن خيابان، ميدان و
كند، شباهت را متذكر شده برقرار مي توصيف ]شخص يا مكانِ[هاي مختلف شيء بخش
). 130: 1378بورنوف، (» دهدها را نشان ميكند و تباينها را ايجاد ميشود، تناسبمي
توان از آن به همـان حيات و بالنــدگي عنصـر توصيف داستاني است كه مي اين

  . تعبير كرد» وجوگرتوصيف جست«
زماني ) وجوگرجست(نگار  و جزء 1وار تفهيــم اصولي دو محور توصيف فهرست

ها و مصاديقي از اين دو مفهوم در گسترة متون داستاني  شود كه به ذكر نمونه آشكار مي
نقل دو توصيف از دو متن كهن و معاصر در اين زمينه خالي از پي گرفتنِ . بپردازيم

وار و مورد دوم نمايندة توصيف نمونة نخستين مربوط به توصيف فهرست. لطف نيست

                                                            
1. tabular description 
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اي كوتاه، متن مكتوب و وجوگر است كه با درنگ بيشتري بر روي صحنهجست
  : ه استشنيداري را عميقاً به تصويري گويا و ديداري تبديل كرد

اي سخت نيكو، و با تعبيه. و ديگر روز، امير سوي حضرت دارالملك راند) 1(
و برخلقاني چندان . مردم شهر غزنين مرد و زن و كودك برجوشيده و بيرون آمده

و نثارها . گفتند بر آن جمله ياد ندارندهاي با تكلف زده بودند كه پيران مي قبه
ها رسيد بر آن خوازه كه سخت رنج ميبود چنانو زحمتي . كردند از اندازه گذشته

و امير نزديك . رود و دشت شابهار رفتندگذشتن، و بسيار مردم به جانب خشك
و عمه حره . نماز پيشين به كوشك معمور رسيد و به سعادت و همايوني فرود آمد

ختلي، رضي اهللا عنها، بر عادت سال گذشته كه امير محمود را ساختي، بسيار 
و نماز . ني با تكلف ساخته بود، بفرستاد و امير را از آن سخت خوش آمدخورد

ديگر آن روز بار نداد و در شب خالي كردند و همه سرايها و حرات بزرگان به 
و اين روز و اين شب در شهر چندان شادي و طرب و گشتن و . ديدار او آمدند

و ديگر روز بار . تشراب خوردن و مهمان رفتن و خواندن بود كه كس يـاد نداش
  ). 405/ 2: 1374بيهقي، (داد 

درپي مصادري همچون شادي، طرب، گشتن، شراب خوردن، مهمان رفتن،  توالي پي 
هم در قالب چند آن -وار وقايع متوالي و شتاب راوي در توصيف فهرست... خواندن و

والي خطيِ نشان از خلق توصيفي پرشتاب و گذرنده و اما داستاني است؛ زيرا ت -سطر
شدگي اين توصيف در پناه حركت زمانيِ زمانِ روايت همچنان حضور دارد و داستان

  : روايت توجيه شده است
داد دندانهايش را فشـار مـي  . وري كجش كرده بودزبانش را درآورده بود، يك) 2( 

. شـد وا نمـي  !سرخ شده بود؛ چه جـور . زدهي زور مي. زدهي زور مي. روي زبان
 .»كنمباألخره وازت مي« !عجب. شدزد باز نمير ميهرچه زو

با دست چـپش شيشـه را   . شيشه را گذاشت بين دو تا پاش. زانو زد كف آشپزخانه
هاي دست راستـش را گذاشت دور شيشـه، هرچه زور داشت انگشت. قايم چسبيد

  ). 5: 1385مرادي كرماني، ( !آورد تو بازواش، در شيشه را پيچاند، نه نشد
جـوگر توضـيح جملـة    و جست وضيح نقل يادشده اين است كه تمام اين توصيفت 

 اسـت و بـس؛ امـا بـه هـر شـكل،       » هرچه زور زد نتوانست در شيشه را باز كند«كوتاه
تنها انكارناپـذير اسـت؛    تابلوي مجسم و پويايي كه در قالب اين توصيف نمايان شده، نه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  مجموعه مقاالت سومين همايش ملي نظريه و نقد ادبي در ايران / نامة نقد □ 276

سـمت بعـد تجسـمي و ديـداري آن      به بلكه نمايندة جدي حركت از بعد شنيداري قصه
  . است

گذشته از اين توضيحات، تشريح هدف اصلي مقاله كه تحليل دو بعد اصلي عنصـر  
گونـه پـي   در ادبيات داسـتاني اسـت، ايـن   ) روايت توصيفي و توصيف روايي(توصيف 
و » روايـت «آميختگـي دو عنصـر   شود كه آشكارترين مواضـع پيونـد و درهـم   گرفته مي

در داستان، همين دو محور مورد بحث است كه در ايـن گيـرودار و گسـتره،    » توصيف«
هاي غيرداستاني بر مـتن  شود و بار ديگر رخوت توصيفبار پويايي روايت چيره مي يك

شـويم و گـاه از    رو مي به هاي روايت رو كند؛ گاه با توالي زنده و پرتحرك حلقهغلبه مي
ج از گـود اصـلي داسـتان ايسـتاده اسـت،      ايستايي بيش از حد توصيف كه گـويي خـار  

تر و گويـاتر ايـن بحـث را در دو مـدخل زيـر بيـان       توضيح و تحليل مناسب. مواجهيم
  : كنيم مي

  
   1روايت توصيفي. الف
اين است كه در ضمن روايت زمانمند، » روايت توصيفي«ترين تعريف از مفهوم  ساده

ين برش توصيفي كه حاصل مكث راوي ا. رو شويم به با برشي توصيفي و نسبتاً ايستا رو
لحاظ منطقي برآمده از سير روايت  بر صحنه، شيء يا شخصيت داستاني است، بايد به

كه با امكان حذفشان چيزي از  -هاي كامالً ايستاماقبل خود باشـد و خالف توصيف
روايت توصيفي . در زنجيرة روايت داراي كاركردي فعال است -شودمتن فروكاسته نمي

رونده، ساعت شني روايت  ني اينكه با آمدن قطعاتي توصيفي در متني روايي و پيشيع
ها، زمينة روايي داستان نيز منفعل خواهد شد؛ تا كُند، و درصورت تعدد همين برش

جايي كه روايت اولويت خود را از دست خواهد داد و در ساية توصيف حركت خواهد 
  . كرد
كرد اين  عمل«. محور استجزءبين و درنگ مفهوم روايت توصيفي همان روايت 

شيوه چنين است كه در حين شرح داستان يا انديشه بر داستان، دوربين روايت كه 
يك شيء، رفتاري، مكاني، (كند، بر چيزي معموالً با نماي متوسط يا نماي باز كار مي

                                                            
1. descriptive narration 
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اين  در). 167: 1384پور، مندني(» كندمي "زوم جلو"فوكوس و ) ايصدايي، چهره
نيت . 1: كندشيوه، دو محور مهم در گسترش دامنـة توصيف نقش اساسي ايفا مي

سوي طيف مخاطبان مورد نظرش  راوي كه خود برآمده از نشانه رفتن راوي به/ نويسنده
تعدد و تكرار . هاي توصيفي است ظرفيت متن روايي براي نمايش تناوبي برش. 2است؛ 
در  -نمايانندود را در بيكرانگي روايت زمانمند ميوار خكه جزيره -هاي توصيفيبرش
تر از آن است كه گونه آثار فراخحوصلة راوي در اين. هاي بلند نمود بيشتري داردرمان

هاي آن بسنده كند و در پاگردهاي گسست روايت و گذر پياپي ثانيهبه زنجيرة بي
فراخور فهم  كوتاه نيز بههاي ها و قصهاين شيوه حتي در داستان. توصيفي توقف نكند

اند، كاربرد دارد و گاه اتفــاق گويي باال نيامدهمخاطباني كه تا ارتفاع اشارت و بسنده
اي توصيفي و ايستا براي تفهيم مخاطب به هاي كوتاه، صحنهافتد كه در متن قصهمي

  . شودنمايش گذاشته مي
جاي خالي اي از اثر داستـاني در گوشه» خدازمين«نام  زميني به نمايش توصيفي قطعه 

  : توصيفي است ، نمونة مشخصي از روايتسلوچ
علفتراش و بيخبر به دست گرفتند . توبره و كيسة خود برداشتند و به شانه انداختند

  . و رو به خدازمين براه افتادند
صاف و نرم، چون شكم . ايزميني شيب و ماسه. گاه ريگخدازمين، بر گرده 

: گفتندبه آن مي -شايد - از همين رو. بي صاحب و يله. ير و بادگيرماديان، با
هاي پسر صنم، باباي قدرت، و مادر زمين سلوچ، كنار به كنار زمين تكه. خدازمين

شـــد، دست چپ خدازمين به ريگ دراز مي. علي گناو؛ چسبيده به راه بود
اش تا پس پايينه .زدبريد و باالسرش به دشت كلغر سر ميراستش را جــوي مي

  . كرد، زمين بود و زمين؛ زمين خدازمينچشم كار مي
كار موروار . اي نبودحوصلهاما از چنين زمين درندشتي بار برداشتن، كار هر آدم كم

كاري به امروزه، تازه زمزمة پسته. تا امروز اين زمين، تنها هندوانه داده بود. طلبيدمي
و كار پسته نداشتند  كاريمينـج، پنداري از پستهاين بود كه اهل ز. رسيدگوش مي

  ).201: 1365آبادي،   دولت(
توصيف جزءنگر و . 1: درمورد اين روايت توصيفي يادآوري دو نكته اهميت دارد 

رو به «شود، برآمده از نماي بسته و كلي جملة اليه بـازتر مي كه اليه دقيق از خدازمين
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توانست به همان يح اينكه ساخت فشردة مذكور مياست؛ توض» خدازمين براه افتادند
شكل فروبسته و سربسته بماند و بالفاصله به دومين حلقة اصلي روايت يعني عبارت 

بپيوندد؛ اما » اي نبودحوصله اما از چنين زمين درندشتي بار برداشتن، كار هر آدم كم«
وجيه حضور حوصلة راوي و كاربست شيوة روايت توصيفي در كليت اين رمان، ت

اين برش توصيفي . 2. نسبتاً ايستا، اما فعال در متني روايي است هاي گونه توصيف اين
هاي كامالً ايستايي كه براي مثال در متن رمان پرآوازة  از جنس توصيف» خدازمين«از 

روايت  )1(شود، نيست؛ زيرا با حذف آن عبارات تشريحي وفور ديده مي به دن آرام
خانوادة سلوچ است و محور اصلي فعاليت» خدازمين«اما از آنجا كه  شود؛ مختل نمي

، توصيف آن توصيف معلق و )خدازمين(تمام زندگي اين خانواده نيز بازبستة اين زمين 
 در چارچوب روايت، ايستا اي باالتر از توصيفمنفعلي نيست؛ بلكه با ايستادن بر پله

  . يابد توصيفي معنا مي
بيهقي در بطن بخشي از روايت كلي  ت برش توصيفي كههمچنين است كيفي 

 اين توصيف شفاف ساختنِ نماي بسته و كلي تخت. گيردكار مي مسعود به سلطنت امير
داللت ضمني اين توصيف نيز نمايش شكوه پادشاهي . دار استزرين سلطنت را عهده
خواهد آمد،  ساختار توصيفي كه -با تأمل بر اين كاركرد مشخص -است و بدين ترتيب

 : هاي كامالً ايستا متفاوت استبا توصيف

 
گفت پيچيد و همه سخن از اين ميو در اين روزگار امير در كار و اخبار سباشي به

و دل در توكل بسته و فرموده بود تا بر راه غور سوارانِ مرتب نشانده بودند آوردن 
خانه كه امير فرموده بود، و تخت زرين و بساط و مجلس. تر باشداخبار را كه مهم

و سه سال بدان مشغول بودند و پيش از اين، راست شد و امير را بگفتند، فرمود تا 
و بنهادند و كوشك را بياراستند و هر كسي كه آن . در صفة بزرگ سراي نو بنهند

ازآنِ من . روز آن زينت بديد، پس از آن هرچه بديد وي را به چشم هيچ ننمود
  . ، ازآنِ ديگران ندانمباري چنين است
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تخت همه از زر سرخ بود و تمثالها و صورتها چون شاخهاي نبات از وي 
برانگيخته و بسيار جواهر درو نشانده همه قيمتي و دارافزينها بركشيده همه مكلل 
به انواع گوهر، و شادروانكي ديباي رومي به روي تخت پوشيده، و چهار بالش دو 

خانة صفه آويخته تا  آن دست، و زنجيري زراندود از آسمان بر اين دست و دو بر
نزديك صفه تاج و تخت، و تاج را درو بسته؛ و چهار صورت رويين ساخت بر 

كه  عمودهاي انگيخته از تخت استــوار كرده، چنان ]بر[مثال مردم و ايشان را 
- نبود كه سلسلهداشتند، و از تاج بر سر رنجي دستهـــا بيازيده و تاج را نگــاه مي

و اين صفه را بقاليها . داشت و بر زبر كاله ِپادشاه بود ها و عمودها آن را استوار مي
و ديباهاي رومي به زر و بوقلمون به زر بياراسته بودند و سيصد و هشتاد پاره 

تر پهنا، و بر آن  زرينه نهاده هر پاره يك گز درازي و گزي خشك ]خانه[مجلس 
هاي عود و عنبر، و در پيشِ تخت اعلي هاي مشك و پارهنافه هاي كافور وشمامه

- و در آن بهاري. پانزده پاره ياقوت رماني و بدخشي و زمرد و مرواريد و پيروزه

خانه خواني ساخته بودند و به ميان خوان كوشكي از حلوا تا به آسمانِ خانه و بر 
  .او بسيار بره

/ 3: 1374بيهقي، (بدين كوشك نو باز آمد امير، رضي اهللا عنه، از باغ محمودي  
870-871.(  

ازآنِ من باري چنين است، ازآنِ ديگــران «كه پيداست، راوي پس از عبارت  چنان
شده، بالفاصله به حلقة بعدي روايت  توانست با حذف برش توصيفي مشخصمي» ندانم

بپيوندد؛ اما تخت » اهللا عنه، از باغ محمودي بدين كوشك نو بازآمد  امير، رضي«يعني 
كند تا كاركرد فعال اين توصيف در هايش توصيف ميمورد نظر را با تمام پيرايه
خالف  -مسعود نمايانده شود؛ حذف برش توصيفي مذكور بازنمايي شكوه سلطنت امير

  . از بهرة ضمني كل روايت فروخواهد كاست -هاي كامالً ايستاتوصيف
  
 1توصيف روايي. ب

داد پيش برود و توقف و  زمان با روند طبيعي رويلحظه، هم به ف لحظهكه توصي زماني
در . روايي شكل گرفته است ايستايي در هيچ پاگردي وجود نداشته باشد، توصيف

                                                            
1. narrative description 
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شود؛ زيرا زنگ  مسير توصيف روايي هر لحظه متفاوت با لحظة قبل نمايانده مي
ن حركت بعدي و از آن زدوده شده است و هرآن، حركتي آبست» توصيف ايستا«

هاي توصيف روايي اين  يكي از ويژگي«همچنين، . راه دگرگوني است روي در شاه  پيش
هاي يك شيء، صحنه يا همة  توان به همة جنبهاست كه در توصيف روايي نمي

؛ زيرا داالن تودرتويي از )72: 1378مرادزاده، (» هاي يك شخصيت پرداخت كنش
احتمال درغلتيدن به مرزهاي روايت توصيفي،  هاي موضوع مورد نظر،توصيف جنبه

. توصيف ايستا يا هر محدودة ديگري جز توصيف روايي را درپي خواهد داشت
هايي از ، منطقي آن است كه تنها جنبه]توصيف روايي[در روايت «تر، تعبيري روشن به

» يك چيز را بياوريم كه براي كاركرد آن چيز در يك كنش مشخص اهميت دارد
  ). 40: 1379اچ، لوك(

صياد » انگشتر نگين«هاي روايي توصيف مثال ملموس نقل اخير در متون و منظومه
در اين منظومة نسبتاً . ثالث آمده است  اخوان شكار پيري است كه در منظومة روايي

هيچ تشريح  اي نگين انگشتر صياد را بي اي، فقط رنگ فيروزه بلند، راوي در صحنه
پس  -كند؛ زيرا همين ويژگي كارآمد رنگ در صحنة پاياني داستانبري توصيف ميزمان

نماياند و به سرخي عقيق  خود را بازمي -آلود شدنشاز شكست شكارچي پير و خون
اين موضوع چيزي جز تأكيد بر به توصيف درآوردن جنبه يا مشخصة . پيوندد مي

  . كاركردي يك شيء، صحنه يا شخصيت داستاني نيست
ترتيب در صفحات  كه به -نة مجزا از كاركرد رنگ نگين انگشتر يادشدهنقل دو صح

خالي از بهره  - مياني و پاياني منظومة مذكور و در خدمت توصيف روايي آمده است
  : نيست

 ها و قفا را، بسان مسح تر كرد گوش
 با دست چپ، كه بود زگيلش نه كم ز چين،
 و آراسته به زيور انگشتري كليك

  اش نگيـن ده حلقــه، ز فيروزهاز سيــم ســا
 ) 170: 1356، ثالث  اخوان(

 وآن زيور كليك وي انگشتري كه بود
 اش نگيناز سيم ساده حلقه، ز فيروزه
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 اش عقيق شد، سيم زر سرخفيروزه
 اينت شگفت صنعت اكسير راستين

 ) 188همان، (

ي جايگــاه پيش از پرداختن به ادامة مبحث مورد نظـر، گفتني است كه در بررس
گانة توصيف ايستا، روايت توصيفي و توصيف روايي، توصيف ايستا و هاي سهمدخل

دليل وضوح مفهوم  آشكار است كه به. توصيف روايي نسبتاً نقطـة مقابل همديگرند
نوشت اين اي كه در متن و پي ، جز در قالب اشارات ضمني و مقايسه»توصيف ايستا«

همچنين، روايت توصيفي نيز حد فاصل اين . ايمآن نپرداختهتفصيل   مقاله آمده است، به
گيري برآمده از توضيحاتي است كه در خالل صفحات اخير آمده دو است و اين نتيجه

  . است
گفت توصيف ايستا  بايد گذشته از اين، در تقابل توصيف ايستا و توصيف روايي 

واع هنرهاي تجسمي است تحرك يا آفرينش نوعي از ان همچون خلق تابلوي نقاشي بي
كه پويايي خود را با محصور شدنش در حصار تجسد از دست داده است؛ حال آنكه 

رهاند و هاي ايستا ميتوصيف روايي ظرفيتي است كه نويسنده را از حدود توصيف
روست كه امروزه، اساس توصيف  ازاين. بخشد پويايي و پايايي روايت را عمق مي

نهاده شده است و نه توصيف ايستا؛ زيرا برخي  داستاني بر توصيف روايي
يابد، از  اي از داستان گسترش ميكه توصيف در مرحله هنگامي«: نظران معتقدند صاحب

اين مطلب از تفاوت ميان طبيعت عميقاً ثابت . كند پيش رفتن داستان جلوگيري مي به
» شودي مياز سوي ديگر ناش "نقل داستان"از يك سو، و پويايي  "توصيف حالت"
  ). 60-59: 1383آدام و رواز، (

دار جايز طور كلي، در توصيف روايي نه درنگ بر پاگردهاي توصيف ايستا و دامنه به
هاي مختلف موضوع مورد توصيف؛ زيرا تمركز بر هريك از است و نه پرداختن به جنبه

  . شودكشي و تصويرگري منجر مياين دو به نوعي شمايل
اي از توصيف روايي است كه در آن  كه خواهد آمد، نمونه اي خورده متن برش
توقف  روندة روايت را با شتاب و بي وار زمان پيش شكل ضربي و شالق جمالت به
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اي با رعايت اصل اقتصاد در توصيف و بر آن هر شيء يا صحنه كنند؛ عالوه رهبري مي
  : تأكيد بر جنبة كاركردي آن توصيف شده است

در را كه . رسمام مياذان غروب است كه به آپارتمان. رسانم خانهمهــرداد را مي
روي . اي است از جيرفتنامه. افتدكنم از الي در كاغذي روي زمين ميباز مي

خواهد بداند براي جواب سايه است و مي. زندنشينم تلفن زنگ ميكاناپه كـه مي
ام اما تا م دادگستري بودهگويمي. ام سراغ عليرضا بروم يا نهاش فرصت كردهسؤال

حرف ديگري . كندسايه اعتراضي نمي. آخر هفته حتماً از علي سؤال خواهم كرد
  ). 36: 1382مستور، (گذاريم زند و هر دو گوشي را ميهم نمي

  
  نتيجه 

خوردگي منطقي كند، گره جلوه مي شكل مطلوبي هاي داستاني بهآنچه در كليت توصيف
نمود » توصيف روايي«ف است كه برايند مشخص آن نيز در دو عنصر روايت و توصي

كه همواره  -اي و ايستاهاي حاشيهدر توصيف روايي، تقريباً رد پايي از توصيف. يابد مي
وجود ندارد؛ زيرا  -كندهايي خارج از گود روايت متصل ميذهن مخاطب را به زنجيره

و نه خود هدفمند و اصولي  اندروندة مخاطبهاي ايستا نه مطلوب ذهن پيشتوصيف
گونه الگوها و مصاديق نيز كه خود برايندي از سيطرة راوي  پيداست كه اين. نمايند مي

نام برده شد، در هر عرصه » روايت توصيفي«ها باعنوان توانند باشد و از آنداناي كل مي
يك در . آاليندهاي غير روايي ميو گزارش ها و مجالي، روايت محض را به توصيف

روايت «توان از سير دگرديسي نويسي مياي در بستري از تاريخ داستانرويكرد مقايسه
 -محور است هاي كالسيك و داناي كلها و رمانكه محصول نسبي داستان -»توصيفي

هاي امروزي و مدرن از اشاره كرد كه خود نتيجة رهايي داستان» توصيف روايي«به 
-ها و روايتها را در داستانك ن برجستة اين داستا نمود. سيطرة راوي داناي كل است

  . توان مشاهده كرد و توضيح داد مي )2(»مالميني«هاي 
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   ها نوشت پي
  : گذار در روايت اصلي قصههايي از توصيف ايستا يا فاصلهبنگريد به برش. 1

  .سر اشاره كرد و با اينكه جوابي بدهد سيگاري گيراند سالداتوف بي
  . برويم -
ها با چشم به ماديان كه آفتـاب مستأصـلش كـرده بـود اشـاره كـرد و       و مهتابي بر سر پلهر

  : پرسيد
  مال تو است؟ -
  آره -
  آبستن است؟ -
  .نه -
خون انگليسـي دارد امـا   .كا استحراف مال ايلخيِ كارالي يوف. بگذار حراف بپرد روش -

  .خب سوار شو[...] داند چقدر چموش است  خدا مي
سـرعت   ساختمان و استبل را به. رسيدها مي علف تا سر زانوي اسب. شانه راه افتادند به شانه

آبـي رنـگ سـكوت     جلوي رويشان استپ زيره پردة بسـيار نـازك مـه   . پشت سر گذاشتند
علـف كـه از   . شـد رنگ نهان مـي  باالسرشان آفتاب پشت تودة ابر شيري. پرشكوهي داشت

آلـود  سمت راست، پشت پرهيب مـه . پراكنــديسوخت عطر غليظ گيــرايي مهرم هوا مي
زد و تـا چشـم كـار    گوني برق مي با لبخند الماس Zirofگير ژيروف  درة كوچكي لوح آب

كران علف بود و موج لرزان دمه بـود و اسـتپ    انتها پهنة بي كرد از همه سو تو دشت بيمي
فـق پسـتاِن خاكسـتري    روزي ميخ پرچش كرده بود و تـو كرانـة ا  پيرسال بود كه آفتاب نيم

  .رس بودانگيز و دور از دست اي خيال پشته
آمد و ماشي هاي زيرين علف سبز سير بود اما تاجشان زير آفتاب شفاف به نظر ميساقه   
هـاي  گنـدم خزنـده از ميـان گـل    . نخ شده بود دار پيش از آنكه برسد نخجگن كاكل. زدمي

. رانـد هاي پربارش را پيش مـي كشيد و سمبلهپريشان آهار حريصانه به طرف آفتاب قد مي
گلي آن را پـس   جا مريمبه جا كورانه به خاك چنگ انداخته بود وجاهاي شاپسنــد جابهبته
اي را  كـش عرصـه  افتــاد كه مثل رود گردنداري به دست جگن ميزد و باز از نو ميدانمي

جـو وحشـي و منـداب    : ببندند هاي ديگر راهش راپوشـاند تا كمي دورتر گياهدر خود مي
گياه خودپسند عبوسي كه هر جا برويـد جـا بـه گياهـان      -شكنزرد گل و فرفيون و سنگ

  . -كندديگر تنگ مي
ميشكـــــا آرامشِ آميختــــه به تسليـمي در خـود . رفتندآن دو در سكوت مي 

  كرداحســاس مي
  ).976-975/ 2: 1385شاملو، / شولوخوف(

ستا
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باوجود اين، برخي در . شوندمال در وهلة اول با مشخصة فشردگي شناخته ميمينيهاي داستان. 2
مال، صرفاً ساختار فشرده و كوتاه آن اند كه معيار اصلي شناخت اثر مينيتعريف اين نوع ادبي گفته

 شتوانةنيست؛ بلكه تا زماني كه نيروي واژگانيِ داستان بيهوده هرز نرفته باشد و هر جمله يا عبارتي با پ

مال است؛ اگرچه به تفصيل كار گرفته شود، داستان همچنان ميني معنايي دقيق و ضروري به روايي و
  .نوشته و پرداخته شده باشد
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