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Abstract 
Descriptology examines the nature of description, studies literature 
from the perspective of description, tries to identify different types of 
description in literary texts and, by providing a structured framework, 
offers a system for the criticism of texts. The main aim of the present 
study is to apply the theory of descriptology to Shahab al-Din Zidari’s 
Nafthat al-Masdur in order to redefine description and examine its 
types. As a model or paradigm, typology encompasses a conceptual and 
theoretical framework, while being a critical tool, it has exploratory use 
and allows for the literary analysis of a text. In this regard, Nafthat al-
Masudar has the potential to serve as a basis for the completion of this 
theory, as it displays a remarkable variety and offers a special view of 
description and its application in the text. The paper argues that many 
of the beauties and characteristics of the literary text are made possible 
through the examination of the techniques, methods, and details of the 
description used. However, this paper is not a descriptological analytic 
study of the text; it is merely an introduction to it and offers an 
apparatus that can be used for descriptological research.  
 
Keywords: Descriptology, Types of Description, Typology of Description, 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
Descriptology examines the nature of description, studies literature 
from the perspective of description, tries to identify different types of 
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description in literary texts and, by providing a structured framework, 
offers a system for the criticism of texts. The present study aims to apply 
the theory of descriptology to excerpts from Shahab al-Din Zidari’s 
Nafthat al-Masdur so that description is redefined and its types are 
examined. Zidari’s work enjoys a rich diversity in types of description as 
it has made great use of description and its types in the text. Rather 
than being a descriptological analysis, the present paper is an 
introduction to it and an attempt to introduce a system that is to lay the 
ground for descriptological studies. 
 
2. Theoretical Framework 
The present study is composed of six main parts. In the first part while 
different viewpoints about description are examined, attempt is made 
to offer a more precise definition of this term. In the second section 
some studies in Persian on description are examined. In sections three 
and four first descriptology is studied as a new way of analyzing and 
understanding texts and then Nafthat al-Masdur is studied closely. In 
part five different types of description are explained and in the last part 
the findings of the study are presented. 
 
3. Methodology 
The present paper has drawn on structuralist methodology to study 
Nafthat al-Masdur. After criticizing and analyzing the ideas of former 
theorists, the study develops a new classification of different types of 
description, which it has called the ‘typology of description’. 
 
4. Findings 
In this study, a new definition of description has been offered. In 
literature description can be defined as the representation of objective 
and subjective examples through language provided that this 
representation occurs in the context of a literary discourse. In this study 
descriptions have been classified based on either content or form. Many 
of the description types have been introduced in the present study for 
the first time, such as hidden, cognitive and extensive description. In this 
study, a fairly comprehensive system has been developed through 
which texts can be studied from the perspective of descriptology. Also, 
the types of description used by Shahab al-Din Mohammad in his 
Nafthat al-Masdur have been identified and explained in this paper.  
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5. Conclusion 
As the present paper aimed to understand the nature and types of 
description, the results of the study have been summarized in Table 1. A 
descriptological study of the examples extracted from Nafthat al-
Masdur indicates that the writer has skillfully used description in his 
work, transforming mere narration into a literary text. Such studies can 
provide the ground and develop a system for descriptological analyses 
of different texts. Comparative studies of two or more texts can, thus, 
be made possible. Different approaches, such as descriptology and 
stylistics, descriptology and narratology, descriptology and 
hermeneutics and descriptology and intertextuality can be combined to 
study different literary works. 
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 چکیده

بیند؛  ا از منظر توصیف میپرازد، ادبیات رشناسی، دانشی است که به بررسی چیستی توصیف میتوصیف

متون ادبی کشدف کند؛ ب بدا ای داد چودارچوبی ودام  ب  ههای مختلف توصیف را برپایکوش؛ که گونهمی

شناسدی ندد؛ کدردژ پد به  ساختارمن؛، دستگاهی را ارائه نمای؛ که بتوان انواع متن را از دید؛گا  توصیف

ال؛ین شدوا  المص؛برنفثههایی از کیه بر نمونهشناسی ب با تتوصیف هاساس نظریرب قص؛ دارد که بر پی 

شناسی به عنوان ید  گونهشناسیِ آن بپردازدژ به گونه  ، ضمن تعریف دببارمحم؛ خرن؛زی زی؛ری نسوی

عنوان ید   پردازد  در عین حال بهی  چوارچو  مفوومی ب نظری می هم؛ل یا الگوی بوطیدایی به عرض

در ایدن راسدتا،  آبردژنه دارد ب امکان تحلیل ادبی را از ی  متن فدراه  مدیابزار انتدادی، کاربردی کابشگرا

برخوردار اسدت  زیدرا دارای تندوع  نظریهاین  تکمیل از ظرفیت کافی به عنوان بستری برای المص؛برنفثه

ژ نگارند؛  بدر آن اسدت استای به توصیف ب کاربرد آن در متن داشتهنگا  بی   ب گیر ب مطلوبی استچش 

 هدایکاریهدا ب ریز شدگردها ب شدیو  های متن ادبدی از خد ل بررسدیها ب بی گیه بسیاری از زیباییک

ای بدر شناسانه از متن نیسدت بلکده مد؛مدهپذیر استژ این پ به ، تحلیلی توصیفکاربرد توصیف امکان

بدا اسدتفاد  از آن شناسدانه را هدای توصیفنمای؛ که بتوان پ به این کار است ب دستگاهی را معرفی می
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 مقدمه -1

کوشد؛ ود دارد نگارن؛  در ایدن بخد  میدرمورد چیسیتی توصیف ب تعریفِ آن، اخت ف نظر بو

توصیف مصد؛ر  ای گذار به مفووم این باژ ، به تعریفی از مفووم توصیف ادبی ر  ببردژپس از اشار 

  هدای کودن عربدی ب متدون فارسدی پدی  از سد؛اما در فرهنگ  است «ب ص ف»با  تفعیل از 

شرح ب توضدی  ب تعریدف ب بدازنمود ب  است ب از نظر معنا، تدریباً معادلکار نرفته هشت  ه ری به

   برشمردن بی گی استژ

اصرار به کابش در میراث  1وانی  هولت کولب در خصوص توصیف شای؛ کمتر کسی مانن؛    

 گوید؛ مدی 2بوطیدای توصیف باش؛ژ اب در کتا داشته یونان ب ربم ب در م موع، اربپای باستان

هدای شدرح وزئیدات ب توصدیف  کنند؛عیه تد؛اظریفی است ک  امربز  اشار Ecphrasis  باژ»

  باژژ اسدت هدومر ب آشدیل ب بیرژیدلها ب اساطیر یوندان ب ربم ب یدادآبر افسانه وذا  ب زیبای

درسدتی، ربایدت بد؛بن هبد  -یونانیدان ک سدی -آنودا  ژ[ژژژ] است 3توصیف  مزبور، مترادف باژ

 ژ(Hewlett Koelb,  2006: 44, 46, 48) ان؛دانستهتوصیف را فاق؛ داللت معنایی می

از ی  تدلید؛ دیگدر  آفرینن؛ تصویری تدلی؛یآنچه شاعر ب نویسن؛  میهر بود معتد؛ اف طون

ایدن  سداز مدایسده کدردژشاعر را با م سمه 4دیوارسطو شعر را به نداشی تشبیه کرد  بود ب استژ 

گونداگونی  سدو مکاتدب از رنسانس به اینتفکرات با ان؛ک تغییراتی در قربن بسطی رباج داشتژ 

اند؛ گرچده ان؛ ب ربیکردهایی مطابق مرام خدود نسدبت بده توصدیف داشدتهدر ادبیات ظوور کرد 

ک سیسد   در» ممکن است صریحاً به دی؛گاهشان راو  به این موضدوع چیدزی ننوشدته باشدن؛ژ

هنرمن؛ ک سی  بده ودای توصدیف طبیعدت صدورت  ی این همانی با طبیعت بوود داشتژعااد

 کند؛ ب توصدیفپوشی نمدیها نیز چش وصیفت سازدژ این مکتب، از بار اخ قیتری از آن میکامل

 (ژ23ب  22 /1  1331 ،حسینی)سی؛ «دان؛صفات انسانیِ پست را مغایر با نزاکت ادبی می

هدر ید  بدا ربش ب  غیدر ، هدا بها ب ایماژیستها ب رئالیستها ب سمبولیستناتورالیست

هدا را بیشدتر بده ناتورالیسدت بستن؛ژ اساسداًگری را به کار میی توصیفهابین  خود، شیو 

ربی در اسدتفاد  های توصیف ب زیاد پردازیشمار در وزئیهای گوناگون ب بیربش هصمشخ

یابند؛ژ ها در آن وریان مدیهایی که در متون داستانی، کن ژ توصیفشناسن؛ها میاز توصیف

                                                           
1. Janice Hewlett Koelb 

2. Poetic of description  

3. Description 
4. Dio 
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ودا هدر عامدل فرازمیندی ب محسوسدی دارد چراکده آن هتی غلباتورالیسهای نعینیت در توصیف

 (ژ Habib,  2005: 471- 472) کردن؛ربحانی را رد می

العداد  آبریِ تصدابیری فدو شعر، وم »  گوی؛می 1بودلرکه است ها آنطور از دی؛ سمبولیست

ی ب خیدالی های تصویرتخیل ب خیال )توصیف هب بر پای است که شاعر براساس تأثیر عوامل عادی

ها، رسماً ادبیدات را خدادم توصدیف اما ایماژیست (ژIbid: 303)«بین؛های تدلی؛ی(، میب نه توصیف

توان هر تصویری را با زیبانی سداد  ب صدری  ب قابدل فود  ب عداری از دانستتن؛ ب معتد؛ بودن؛ می

 (ژ66  1331)داد،  ای ب اضافی توصیف کردکلمات حاشیه

چالشی برای شداعران، مطدرح   شیو ه توصیف ب شگردهای توصیف، بهدر ادبیات عر  تووه ب

سدتژ اب فصدل الی را به این امدر اختصداص داد کتا  مفص 2موتویوشیاستژ ب دارای اهمیت بود 

لدیس ب علدمه آغداز نمدود  ب توصدیف امرؤا های گوناگون ماورایبایتر نخست کتاب  را با شرح

هدا ب شدرا  ب زیبدایی های بع؛ی توصیفاستژ در فصلد این دب شاعر را مدایسه کر اسب توسط

لدف کتدا ، بده ؤکند؛ژ مشاعران عربدی تحلیدل مدی هعباسیان را با اشعار بروست  ستای  در دبر

 دقیق درخصوص انواع بصف در قصدای؛ عربدی از دبران پدی  از اسد م تدا قدرن هشدت  شرحی

 ژ(Motoyoshi, 2004) پردازدیزمرک ان؛لوسی است(، م )آخرین شاعر مورد بررسی بی، ابن

راج کدردژ اب در توصیف استخ  لی دربارتوان مطالب درخور تأممی شبلی نعمانی ه  شعرالع  از 

ژ (13  1314)شدبلی نعمدانی،  کند؛های آن بحث مدیراو  به توصیف ب شیو  چن؛ موض  از کتا  خود

های پنوان مدورد بحدث توصیف عنوان نایی باژگان که در این پ به  تحتهمچنین راو  به بار مع

اثدر خدود را بده موضدوع توصدیف از  تر اینکه بخشیب مو ( 11)همان   کن؛ان؛ اظوار نظر میباق  ش؛ 

در موضد   شدبلی (ژ122)همدان  است خصایص ب صفات، خصایص با ممیزات( اختصاص داد  )بح؛ت

  ، شدیوشداهنامهی از ارزشمن؛ خود، تحت عنوان صدفات ممیدز ، بدا تحلیدل بخشد دیگری از کتا 

 (ژ  222)همان  کن؛ فردبسی را ند؛ ب بررسی می گریتوصیف

شناسی، قابدل توصیف در ادبیات ب همچنین در ربایت هه به مسألهای معاصر، توودر پ به 

پدس از  ،های معاصر خاروی، نخستین تووه و؛ّی ب علمدیبه گیری ب مشاه؛  استژدر پ پی

، در توماشفسدکیفرمالیسدت هدای ربس مطدرح شد؛ژ  ف، در آثارمباحث تحلیلیِ به مبحث توصی

از نظر ترتیدب زمدانی ب ارتبدا   هایی است کهمایهند  هتحلیل نثر بر آن بود که داستان م موع

                                                           
1. Baudelaire  

2. Motoyoshi  
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آزاد ب مرتبط تدسی  نمدود کده  هها را به دب دستمایهت ب معلول دارای توالی باش؛ژ سپس ند عل

هدای آزاد ب ایسدتا هسدتن؛ مایهها ند پویاژ از دی؛ اب توصیفدبم  هابل ایستا هستن؛ ب دست هدست

چند؛  هم موع هاتوصیف در ادبیات ب سایر رسانهژ (26  1332)تادیه،  دهن؛زیرا موقعیت را تغییر می

بالتدر ب  برندر بلدفآبری ب ت؛بین این کتا ، توصیف استژ سرپرستان وم   مفی؛ دربار پ به 

از که در ایدن مدالده است شامل مداالتی در رابطه با توصیف کتا   اینهستن؛   (2007) 1برنوارت

لی هدای مفصداز پ بهشدگرانی اسدت کده بحدث فیلیپ هامانژ تاساستفاد  ش؛   ر مورد آنواچوا

بدا عندوان نیدز ای ب مدالده 2«ید  توصدیف چیسدت»با عندوان  از اب ایتوصیف دارد  مداله  دربار

 4های ادبدی معاصدر فرانسدهنظریه هابلی، در م موع   که3«صیفاَشکالِ ب غت توصیفی یا ب غت تو»

به سوی ید   هب دبمی در م موع  گردآبری ش؛  بود تودبرفتوسط  1332چاپ ش؛ که به سال 
تووده دیگدر قابل همنتشدر شد؛ژ در همدین م موعده چند؛ مدالد 1331به سدال  1توصیف هنظری

توصدیف ب ربش ، 6هدای مدتن توصدیفییتمحد؛بد هدا عبارتند؛ از استژ بعضی از این مدالهآم؛ 

 ژ3های توصیفبعضی از تناقض، 2پ؛ی؛ارشناسانه

وامعی که م؛نظر این پ به  است نبدود اگرچده بعد؛ها  ه، نظریفیلیپ هامان توصیف هنظری

بده تحدت عندوان  3ماریدان کسسدکینن رسالههای اب ان ام گرفتژ مانن؛ نوشته هچن؛ پ به  بر پای
هددای کدداترین توصددیفِ فیلیددپ هامددان ب داسدتان کوتددا  هنظرید سدوی یدد  بوطیدددای توصددیف 

اسدتژ دفداع ش؛  2223بده سدال  شناسیِ انگلیسزبان هدپارتمانِ زبان ب ترومدر  ، که12منسفیل؛

اسدتژ اب تمرکدز توصدیفی ب نده توصدیف، تشدخیص داد  ههامان، پنج فرمول برای شکل هر ومل

توصدیف » هصدیف معطدوف کدردژ بی در مدالدتو خود را بده موضدوع هشناسانربایت هایپ به 

عمل آغاز توصیف را بدا تووده بده علدت  زبال،آثار رفته در کارهای بهبا بررسی توصیف ،«چیست؟

 داند؛ مدی ذیدل  دهند؛توصدیف، دارای عناصدر تشدکیل آغاز نگا  ب درنگ شخصیت بدر موضدوع

                                                           
1. Werner Wolf & Walter Bernhart 
2. What is a description 

3. Rhetorical status of the descriptive 

4. French literary theory today  

5. Towards a theory of description 

6. Descriptive limits 

7. Description and phenomenological metod  

8. Some paradoxes of description  

9. Marianne koskinen  

10. Toward a poetics of description: Philippe human, s theory of description and Kathrine 
Mansfield, s short stories  
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 ورد نظدر + بیدانل ادراک + موضدوع مدی  مکث است + فعد  دهن؛شخصیت + بیانی که نشان»

 بسیاری از اندواع توصدیف را تحدت عندوان هامان«ژ موضوع ف از درکشفا هی  رابط  دهن؛نشان

 داند؛حدذف(، میپرهیدز )بیودود  ب قابدلندواز ب قابدلنمدا ب چشد همدتن، موود 1«به آ  بستن»

(koskinen, 2008: 157ژ)   ژ ربایت معتدد؛ اسدت هتوصیف در سلسل «توقف»یا  «مکث»هامان به

تعیینِ ح؛بدش؛  در ربایت باش؛ژ ایدن دید؛گا  اب هد   اب توصیف، تمایل دارد که ی  توقفاز دی؛ 

اب از   اسدتژ اسدتفادربایت خواند؛   زن یر  کنن؛ها را متوقفیادآبر دی؛گا  ژنت است که توصیف

 (ژIbid: 158)کن؛ عدی؛گی را تأیی؛ میاین توافق ب ه  halt  باژ

شناسی، بوطیدا ب تاریخ توصدیف با عنوان گونه 2انسگر نیونینگتوسط تحدیق مفصل ب دقیدی 

ودا انواع توصیف را بررسی کرد  ب آن های گوناگون،در داستان ان ام یافته که در طی آن، از دی؛گا 

ژ (Nünning, 2007: 114) اسدتتر، تحلیل کرد های فرعیهای کلی ب سپس شاخهرا در زیرشاخه

ای وودت چوار بخد  تدسدی  کدرد  ب بخد  ابل ب دبم را بده مد؛مده پ بهش  را به نیونینگ

اسدتژ اب در بخد  سدوم ن آن اختصاص داد تعریف توصیف ب مسائل مطربحه در مباحث پیرامو

ای تداریخی از توصدیف پرداختده ب در بخد  چودارم خ صده به توضی  تمایز بین انواع گوناگون

نگدارش  یان قدرن هفد؛ه  تدا بده امدربز )زمدانپاهای انگلیسی از کارکردهای توصیف در داستان

کده در اسدت تبیدین نمدود را  پ بهش ( ارائه کدرد  ب در بخد  پایدانی تحدیددات ب کارهدایی 

هدایی بدا اند؛ازِ پد به خصوص توصیف در آین؛  بای؛ ان ام دادژ در باقد  بخد  پایدانی، چشد 

گارند؛  ترومده ب کمبودهدا ب بن؛ی ارزشمن؛ اب توسدط نها ب طبدهژ تحلیلمحوریت توصیف است

پد به   (ژ22-62  1332، شدیخلراحمد؛یند ژ )اسدت ایرادات بارد بر آن توسط بی صدورت پذیرفته

اسدتژ تحریدر درآمد؛  هبه رشت بالتر برنوارتدیگری با عنوان کاربردهای توصیف در شعر، توسط 

تی اربپدا بدا بررسدی شناسی شدعر سدنکن؛ عناصر توصیف را در زیباییبی در این مداله سعی می

هدای توصدیف عناصر ب زیرشاخه (ژBernhart, 2007: 129) اشعاری از ادبیات انگلیس تشری  کن؛

فضا ب زمدان در   دربار ان؛ژ مانن؛ کتابی که گملارگرفتهنیز به طور م زا مورد تحلیل ب پ به  قر
 هکه بیشتر ونبد ارداسکت کلیف أت هاشخصیتیا کتا   (ژGomel, 2014) استلیف کرد أت ربایت

 (ژScott card, 1999) نویسان داردآموزشی برای داستان

                                                           
1. Filling in the chinks → ها"دن چشمهپر کر "  

2. Ansgar Nünning 
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اسدت  امکانی متندیتوصیف ان؛، شناسان بیان کرد پ بهان خاصه ربایتاساس آنچه که اد بر

هدا بدر دب ندوع معتد؛ است که ربایدت ژنت  ها ب اشخاصها، زمانهای مکانبرای شناخت بی گی

ود کردارها یا رخ؛ادها یکی از این دب گونه باز نمود اسدت کده آن را همدان بازنمود استوارن؛ژ بازنم

ها است کده از آن بده توصدیف تعبیدر نامی ژ بازنمود نوع دبم بازنمود چیزها یا شخصیتربایت می

 همثابدوزئیدات آن را بده توان، توصدیف بمیبارت  ربالن از دی؛ (ژGenette, 1982: 133) کنی می

عود؛   ب حشوی ب شاخ ب برگ قلم؛اد کرد که ارزش کارکردی غیرمستدیمی بدر پرکناموری ستون

پدردازی ب فضدای داسدتان هسدتن؛ژ ایدن وزئیدات دروداتی از شخصدیت  دارن؛ ب در نوایت سدازن؛

نمای؛ که بابسدته بده ندوعی ت مدل ب ای چنان میکنن؛ طرز ناراحت توصیفی، آزاردهن؛  ب حتی به

فرآیند؛ی    هسدتی  ب ربایدت را گدزار  توصیف را گدزار چتمن ژ(Barths, 1982: 11) آرای  باشن؛

هد  معتد؛ است که تنوا سن ه برای بررسی توصیف آن هامانب   (Chatman , 1975: 217) دان؛می

گدری پدردازد ب ربایدتبازنمایی اشیاء میای سربسته، معیاری ارواعی است  یعنی توصیف به گونهبه

با ای داد انطبداقی بدین عناصدر ربایدت ب عناصدر  تودبربفژ (Hamon, 1982: 147) هابه بیان کن 

 & Ryan ) دهد؛وا را به صفت نسدبت مدیها را به اس  ب بی گی آن، شخصیتها را به فعلنحوی، کن 

Alphen  ژ111  1332 مکاری ،به ندل از) 
ه ی  اسدت کده بدای هسدتتوصیف، گزار استنبا  کرد،  نظری از آنچه گفته ش؛اگر بتوان اتفا 

ربایدت را متوقدف   پردازد، زن یدرها ب مفاهی  میها، زماناشیاء، اشخاص، مکان هایبازنمایی بی گی

 عو؛  داردژده؛، کارکردی غیرمستدی  را در متن بهکن؛ ب از آن ا که در توصیف کن  رخ نمیمی

 

 های تحقیقپرسش -1-1

  اگدر طدرح اسدت ایدن اسدت کدهقابلفو  ی هاب برداشت ریفاتع ا تووه بهنخستی که ب پرس 

دار یدا که مووودهایی ودانها صرفاً به دلیل آنت ب اگر اس هاستوصیف بازنمود چیزها ب شخصیت

هدا، چدون چگدونگی ربی دادن کدن  را دقیدداً نشدان کنن؛ ب حتی فعدلوان را مشخص میبی

 ؟ربایدت اسدت  زن یر  کنن؛فتوصیف، متوقتوان بر آن بود که آیا می ،دهن؛، توصیفی هستن؛می

کند؛ تدا آن را زمانی متن است ب زمان متن را متوقف مدیاگر توصیف نمود بیاینکه  دیگر پرس 

، (Genette, 1982: 133) در بسع؛ مکان گسترش ده؛ یا بسع؛ مکانی ب موقعیتی متن را ای اد کند؛

، شدون؛آمیزن؛ یدا همدرا  مییتوصیف ب ربایت یا عناصر مربو  به آنوا در ه  مکه  ه  در مواردی

ترسدان »امدا   در عبارت زیر بازنمود کردار رابی است «پیمودن را »؟ به عنوان مثال، صاد  است
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قطد  الکواکدب حند؛س »بازنمود مسافت را  ب  «د  دبازد  ربز »، بازنمود حال رابی، «ب هراسان

رسدان ب هراسدان، د  بد؛ین صدف ت  »بازنمود کیفیت پیمدودن را  توسدط رابی اسدت «الظلماء

 (63  1322)خرن؛زی، «کردمدبازد  ربز  را  را قط  الکواکب حن؛س الظلماء قط  می

امدا اگدر دب  بازنمودهدای دیگرتوصدیفی هسدتن؛ ب  ربایی، بازنمود نخستتعریفِ ژنت،  هبر پای

زمدان یکنن؛ ، ایستا یا بتوان بازنمودهای مبنی بر توصیف را متوقف؛ دیگر نمیومله ترکیب شون

ای در قالدب کدن  بیدان شدود ب همچندین، گدزار  چه بسا ممکن استبنابراین توصیف  ژدانست

 گرِ کن  ب توصیف باش؛ژ ن؛ همزمان بیاناتومی

ربایت در صدورتی صدحی  اسدت  دیگر این است که تعریف ب شناخت توصیف، توسط موضوعِ

آن ند؛اردژ مسدتدلی از  داست ب بوو داستان ب ربایت مسلَّ  شود، توصیف تنوا در خ؛مت که ابت؛ا

 در بسیاری از موارد، توصیف، ذات متن استژ مانن؛ قطعدات ادبدی کده تنودا بده بیدان کهحالیدر

نظیدر آنچده کده در متدونی  پردازن؛می غیر  پیرامون ب های ووانها یا زشتیالضمیر، زیبایییماف

 شودژمی دی؛  1نویسان امریکاییطبیعت آثار یا االفکارریاضنظیر 

قلمد؛اد  Staticمعدادل  ،«هسدتی »ای آم؛ ، توصیف را گدزار دستبه تعاریف ههمتدریباً در 

، قطعداً «هسدتی »  باژ استژ  Dynamicلمعاد «فراین؛ی»ای در مدابلِ ربایت که گزار   ان؛کرد 

 «بضدعیتی»یدا  «بضدعی»شدای؛  هرچند؛ ژاسدتآن تری بدرای معادل مناسب «ایستا»نسبت به 

بودن یدا فدد؛انِ وریدان باشد؛، صدحی   هرحال اگر منظور از هستی  بودن، ثابتتر باش؛ژ بهیباف

ای داد تدابدلِ    پدسشداد شد؛ن نظیدر ،باشد؛ «یفرایند؛»ن؛ کام ً توازیرا توصیف می  نمای؛نمی

 نمای؛ژوم ت، چن؛ان صحی  نمی ک  در سط کن  یا توصیف/ ربایت، دستِ /توصیف

ب « صدرفاً در خد؛مت ربایدت بدودن توصدیف»، «صدیفکنشی نبودن تو»، بنابرآنچه گفته ش؛

شدود ب ایدن تعریدف بداقی توصیف حدذف مدی ، از تعریف«کارکرد مستدی  ن؛اشتن آن در متن»

هدا ب است هستی  که به بازنمایی بی گی اشیاء، افراد، مفاهی ، زمدان ایمان؛ که توصیف گزار می

اصدلیِ ایدن تعریدف، عبدارت  هل ب ندطدثدد پردازدژ مرکدزن میها در متها، رخ؛ادها ب حالتمکان

آن استژ در همین ترکیب هد ، عبدارت بی گدی، اند؛کی باعدث تح؛ید؛  بودن «بازنمایی بی گی»

مصد؛اقی مطدرح  این؛ی ب دروریان، ممکن است بی گیفر هایشودژ چراکه در توصیفتعریف می

ژ  به تنوایی، تعریفی علمی نیستژ بنابراین به ایدن مان؛ژ این بابازنمایی به وا می  نشود ب تنوا باژ

عیندی ب  هایعبارت است از بازنمایی مص؛ا  کلیطوربه در ادبیات ،توصیف» شودژشکل کامل می

                                                           
1. American Nature Writing 
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)اع  از متن نوشتاری یدا مشرب  بر اینکه این بازنمایی در بستری از گفتمان ادبی  ،زبان درذهنی 

 ژ«صورت پذیرد شفاهی یا ذهنی(

کارگیریِ به ف در آن نباش؛ بلکه شیو  ب میزانای را یافت که توصیشود وملهگفت نمی توانمی

ای از صورت بخ  عمد؛  در این رس؛ ب در متنی به ح؛اکثرژادبیات است که در متنی به ح؛اقل می

تکمیدل تعریدف مزبدور،  در راستای استژهر متن ادبی یا صرفاً توصیفی است یا با توصیف درآمیخته

نمداییِ بی گدی توصیف هستن؛ژ زیدرا کده زبدان، بده باز  دهن؛تشکیل سه عنصر، اساس تنی استگف

ود دارن؛ژ نخست  موضوعی که بی گی ده؛، این سه عنصر، الزاماً بوتوصیف رخ می پردازد ب فراین؛می

 ژبازنمود ش؛  کنن؛  ب سوم  بی گیشود، دبم ک م توصیفآن بازنمود  می

 

 پژوهش هپیشین -1-2

ب تنودا  -استیا نگارن؛  تا به امربز ن؛ی؛ - استلیف نش؛ أتوصیف کتا  مستدلی در ایران ت  دربار

در م د ت  توودهقابدل همدالد دبدکتری نگارند؛  اسدتژ امدا  هپ به  مفصل در این مورد رسال

تدابدل عنصدر » یکدی از آنودا استژتخصصی داخلی در رابطه با موضوع مورد بحث به چاپ رسی؛ 

اسدتژ در  (1332) ب ق؛رت قاسمی نصراهلل امامی هنوشت «پیکر نظامیهفتیتگری ب توصیف در ربا

کی؛ بر ایستا بودن توصیف در برابر پویا بودن ربایت، به تبعیت از مناب  خاروی تکدرار أاین مداله ت

 بدازگویی مکدرر نظریداتیزمانی ربایت ب توصیف کده من؛ی ب بینگونه است زمااستژ همینش؛ 

ب  )امدامی هدایی تبیدین گردید؛ش؛ ب نارسایی ب نواقص چنین تحلیدلوا اشار است که پیشتر به آن

از بصدیرزاد   «آن در رمان هبررسی توصیف ب کارکردهای بروست»دیگر،  همدال (ژ141  1332، قاسمی

ی اساس چند؛ رمدان فرانسدووصیف را از دی؛ کارکردشناسی ب براستژ این مداله، تنوا، تب دیگران 

   (ژ22  1331 ،ب دیگران )بصیرزاد  استبررسی کرد 

بررسدی »ای اسدت بدا عندوان ترین پد به  بدا پد به  حاضدر مدالدهدر این میان مرتبط

کده در  (1331)دارلو از سی؛  مح؛ثه میروعفری ب محم؛علی خزانده «توصیف، ند  ب انواع آن

مربدو   هنامدشگا  گدی ن در بی  همای  ان من تربیج زبان ب ادبیات فارسی ارائه ب توسط دان

کلدی  هنویسن؛گان در این مداله ابت؛ا توصیف در آثدار ادبدی را بده سده دسدت به آن منتشر ش؛ژ

های فشدرد  در های ادبدی  توصدیفهای علمی در مدابل توصدیفدانن؛  توصیفتدسی  میقابل

ندیژ سدپس ب در های بیربهای دربنی در مدابدل توصدیفهای گسترد  ب توصیفمدابل توصیف

است کده تحدت چند؛ تدسیمی دیگر، موضوع توصیف موردبررسیِ نویسن؛گان مداله قرار گرفته
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عنوان مانند؛ توصدیف حداالت دربندی، توصدیف ه دوم مغدول ب نظدایر اینودا بدا شدواه؛ی از 

بند؛ی عد ب  بدر ژ ایدن تدسدی (1223  1331 گدران،یب د یروعفدری)م استشرح ش؛  المص؛برنفثه

بن؛ی در آن فاحشی که دارد، از ومله اینکه بسیاری از اقسدام ب معیارهدای تدسدی  هایکاستی

ه لحدا  موضدوع اسدت است، در بخ  دبم که تدسی  بدب تنوا به سه قس  پرداخته ذکر نش؛ 

بن؛ی علمی، مصد؛ا ، عضدوی از موضدوع مص؛ا  ش؛  ب ب؛یوی است در تدسی  بارد برشمردن

بت تسابی بدین مصد؛ا  ب موضدوع برقدرار باشد؛ کفایدت است ب برشمردن مص؛ا  اگرچه نس

موضوعِ توصیف، پد به  را  یادش؛ ، برشمردن ههرحال در بخ  اخیرِ مدالکن؛ژ بهموضوع نمی

ها در ید  اثدر مشدخص تبد؛یل توصیف سنتی توصیف، یعنی برشمردن مص؛اقیبه تحدیدات 

مصدادیق معدین  بدا برشدمردن گذشته اقسام توصدیف راتوضی  اینکه برخی از ادبا در  کن؛ می

نشدان دادن  هباسدطهبا بر شمردن بصف در ادبیات عدر  بد االغانیان؛  مانن؛ آنچه که در کرد 

)ابدن عبد؛ ربده، شود مصادیدی مانن؛ بصف اسب ب بصف شتر ب س ح ب رزم ب نظایر آن دی؛  می

 (ژ143 /2   همان 112ب  141ب  131 /1  1336
یادش؛  ب سایر مداالتی از ایدن دسدت، هد؛ف  ه  حاضر با مدالاما بوه افترا  اساسی پ به

دسدتگاهی  هپی  رب در ص؛د ارائ هسو ب محتوا ب نوع کار استژ مدالباساسی ب به تب  آن سمت

لدذا سدت، ا نویسی در این راسدتا(پی  هص؛د ارائسازی آن در هر اثری )یا درپیاد کامل ووت 

  شناسی بده عندوان شدیوات توصیف ب طرح توصیفمستلزم بین  ب دی؛گاهی تاز  نسبت به ذ

لحا  ق؛ر ب اهمیت در ه ک  بشناسی، دستند؛ی مستدل است که آن را اگرنه در مدابل ربایت

 داردژعلمی عرضه می همدام آن به وامع

 

 1شناسیتوصیف -2

 پدرازد، ادبیدات را از منظدر توصدیفدانشی است که به بررسی چیستی توصیف می شناسیتوصیف 

متدون ادبدی کشدف کند؛ ب بدا ای داد  ههای مختلدف توصدیف را برپایدکوش؛ که گوندهبین؛  میمی

چوددارچوبی وددام  ب سدداختارمن؛، دسددتگاهی را ارائدده نمایدد؛ کدده بتددوان انددواع مددتن را از دیدد؛گا  

 «توصدیف در داسدتان رسدت  ب سدورا » هشناسی ند؛ کردژ این اصدط ح نخسدت در مدالدتوصیف

شناسدی در توصیفای تحدت عندوان ب سدپس در رسداله (1336) ؛ نیان ب نگارندق؛سیه رضوا هنوشت
توصیف، ارتبدا  توصدیف بدا فلسدفه ب  هکار رفتژ نگا  به ادبیات از دریچ به (1332) از نگارن؛  ادبیات

                                                           
1. Descriptology 
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تواندد؛ از شناسددی ب بسددیاری از ربیکردهددای پدد به  ادبددی میشناسددی ب ربایتنددد؛ ادبددی ب سب 

غنی ب متندوع متدون  های بومی است ب با تکیه بر پشتوانان  نوپا باش؛ که نظریهان؛ازهای این دچش 

 استژادبیات فارسی شکل گرفته

 

 انواع توصیف  -2-1

ها ب منظرهدای اسدت کده اندواع توصدیف را از دید؛گا کوش  نگارن؛  در این بخ  بدر آن 

نده سداختار بده معندی ) سداز احتِ سدب در بررسی انواع توصیف در متن  رد اگوناگون برشم

های این تدسی  در بررسدی پذیردژصورت می که ساختارگرایان به آن قائلن؛( ب محتوا یاخص

 استژشناسان پیشین دی؛  نش؛ توصیف
       ساز   -1        

 محتوا -2         های کلی بررسی انواع  توصیفساحَت       

  (1)  نمودار شمار

بحدث  ایدن گدام، اسدتژ مدتنِ توصدیفی ب تمایز تشخیص م،ساز ، نخستین گادر ساحتِ 

این تدسی  نیز مسبو  بده سدابده در  کن؛ژرا ای ا  میشکل ساختار ب سب  توصیف   دربار

بده سداختار ب سدب  توصدیف ذیدل در تحدیق خود  نیونینگهای پیشین نیست اما پ به 

 (ژNünning, 2007: 115)زبانیِ توصیف اشار  نمود  بود  بررسی

 

 1شکل -1     

 2ساختار -2            ساز  توصیف                                

 3سب  -3       

 (2)  نمودار شمار

شدودژ از لحدا  آن در مدتن بده دب دسدته تدسدی  می 4شکل توصیف نیز از منظر ظوور ب مد؛ار

تدسدی   ژ4ب ضمنی 3، پنوان2شون؛  صری ها به سه دسته تدسی  میتوصیف در متن، توصیف 1ظوور

                                                           
1. Form 

2. Structure  

3. Style 

4. Appearance of Description  
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برای نخسدتین بدار در  «توصیف پنوان»ظوور ب مد؛ار ب همچنین موضوع  هتوصیف به دب مدول شکل

 (ژ31  1336)رضوانیان ب احم؛ی،  مطرح ش؛ «توصیف در داستان رست  ب سورا » همدال

 
 صری  -1ظوور توصیف        -1                                         

 پنوان -2        ف       یشکل توص                   

 ضمنی -3           

 مد؛ار توصیف - 2                                     

 (3)  نمودار شمار

ان؛ کده توصدیفی صدری  توصیف ش؛  «هادم لذات»در عبارت زیر تاتار ب مغول با عبارت 

 ندد ژ) مددرگ اسددت صددفت اللددذات؛یثی از پیددامبر هادمکدده براسدداس حدد اسددت امددا از آن ددا

ابالً »  1ان؛در توصیفی پنوان، تاتار ب مغول بده مدرگ تشدبیه شد؛  (تعلیدات 13  1322خرن؛زی،

   ژ(13  1322خرن؛زی،) «هادم لذات ب مخیب آمال، خربج لشکر تاتار، اطبق اهلل علیو  البوار

صدیفی پنودان ب بدا به معنای بار اضافی ب مایه زحمدت اسدت امدا در تو «سربار» ،در عبارت زیر  

یعنی تید  را بدرای برید؛ن سدرها در بدار حدوادث  «سرباری»زیرین معنایی  هکاربرد ایوام، در الی

بارسداالر »  بارید؛که بارانی از سر، باری؛ن گرفت ب این تی  )شمشیر( بود که سر میطوریبست به

 ژ(1همان  ) «ایام چون بار حوادث در ه  بسته تی  به سرباری در بار نواد 

کند؛ بلکده در حدین وع را توصیف نمیشود که گزار ، صریحاً موضمتون دی؛  میگا  در 

کند؛ژ همچندین بگو، ضمناً موضدوعی را توصدیف مدیگفت ربایت یا بیان رخ؛اد یا در خ ل

دیگری را به  صیف موضوع، موضوعتو ، ضمن-توصیف صری –ای توصیفی ممکن است گزار 

ابضداع ب احدوال ب شدرایط  ، نویسن؛  ضمن توصیفذیلرت در عبا  طور ضمنی توصیف کن؛

ناگوار ناشی از ه وم تاتار، سنان را سرافراز خوان؛  ب همچنین ضمن توصیف سدنان، عبدارت 

                                                                                                                                              
1. Quantity of Description 

2. Explicit Description 

3. Hidden Description 

4. Implicit Description 
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 سدرافرازسدنان » آید؛ژحسدا  می را گن ان؛  که توصیفی ضمنی بده «به مثال زبرآزمایان»

 ژ(2همان  ) «سرافراز گشته بمثال زبرآزمایان

نمدودِ توصدیف در مدتن، دبمدین نمدود  صری  ب ضمنی از نظرِ شدکلِ هایافتنِ توصیفپس از ی

مد؛ار به چودار بخد  تدسدی   ها از نظرستژ بر این اساس توصیفآن ا ظاهری توصیف، مد؛ار کمی

ی تنوا دب مدوله مورد نظر پ بهشگران بدود  خ صده ب لحا  کمه پیشتر در انواع توصیف ب شون؛ژمی

 (ژBernhart, 2007: 107) هاتوصیف در ادبیات ب سایر رسانهمفصل  هدر م موع مفصل  از ومله

 
 ظوور توصیف -1

              

 کوتا  )کمتر از ی  ومله( -1                              شکل توصیف            

 بابسته( هخ صه )ی  ومله یا ی  ومله ب ی  ومل  -2          

 مفصّل )دب ومله ب بی  از آن( -3       مد؛ار توصیف - 2                              

 مستدل ب اطنابی( هطوالنی )چن؛ین ومل -4          

 
 (4)  نمودار شمار

دسدتوری ظودور  ندد  یا ید  در ی  کلمه ؛هایی که کمتر از ی  ومله هستنتوصیف

ومله هستن؛ که اصط حاً های کمتر از ی  توصیف ها بیشترین بسام؛قی؛ها ب صفت ؛ژیابنمی

 «قداط  ارحدام حیدات»ب  «حالپریشان»  مانن؛ شون؛نامی؛  می 1در این پ به  توصیف کوتا 

 ژ(2  1322خرند؛زی،) «حال بیکبدارگی بدره  زد نکبای نکبت حال من پریشان»  تعبارااین در 

 ژ(2همان  ) «تا قاط  ارحام حیات در کار آم؛  صلت رح  بکلی م؛ربس ش؛ »

اند؛ ب موضدوعی ها چن؛ وملهها بی  از ی  ومله هستن؛ژ این توصیفضی از توصیفبع 

  مانند؛ توصدیفی کده نویسدن؛  (1)است 2ها، مفصّلکنن؛ژ نام این توصیفباح؛ را توصیف می

 است نوشته ابضاع خود در گن ه  دربار
بسدتان مشدار  لدذات بسدبب مفارقدت احبدا  ب دالدصه م؛ت سه ما  بگن ه مدام افتادژ »

شبانربزی بمواورت یاران ب اصحا  خیرگی یافته ب از خدرد ب  هتیرگی گرفته ب دی؛  از گری

بزرگ ب تازی  ب ترک هر آدمی که در دل محبت اب آمیزشی ب در ودان مدودت اب آبیزشدی 

امدانی ب منبد  اندواع  هداشت بد؛رت خ؛ایی و؛ایی افتاد  ب از درگا  پادشدا  کده سرچشدم

                                                           
1. Stumpy description 

2. Extensive description  
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همدان  ) «تا آنگا  که مخایل ادبار احوال اهل گن ه الی  گشدت بازمان؛ کامرانیست بضربرت 

 ژ(23

ل که کمتر از ی  ومله نیستن؛ اما مفص ی هستن؛هایتوصیف ها از لحا  مد؛ار،دیگر توصیف هدست

 نامی ژ می 1ای، را اصط حاً خ صهی  یا دب ومله هایان؛ژ توصیفکه ی  یا دب وملهبل  باشن؛نیز نمی
ارکان رضوی ب ثو ن را از وای بردارد ب نویبدی از ذی از بقای  خوی  که آسیبی از آن نب»

 ژ(2همان  ) «، بر قل  رانبابقار زمین را بیدرار گردان؛  آن کر

توصیفی هستن؛ژ بوه تمدایز ایدن  هایها، شاملِ تع؛اد زیادی از وملهاز توصیفدیگری  هدست

بودنشدان اسدتژ  (2)مدتن ب مسمدل ب اطندابی شان از بافتهای مفصل، استد لها از توصیفتوصیف

؛  ب سدومی خوانند بوه تمایز مربو  به ساختارشناسی توصیف، دبمی بابسته به ندد  نخستین

 طندابی را توصدیفایِ مسمدلِّ اوملهچن؛ین هایتوصیف استژ این توصیف شناسیمرتبط با زیبایی

 ر گیربدار ونگ مانن؛ توصیف صب  در میان ذک  نامی می 2طوالنی
در گردد صف قتدال تا پی  از آنکه افتا  تی  زن؛ شمشیر کشی؛  باشن؛ ب چون صب  پرد »

 دری؛ژ

 ب غ؛با لحاوتو  غ؛ب غرا    لبسوا ال؛وی لبس الغرا  لریشه

نیلوفری ظد م بردرید؛،  هشعاع کرت هسپی؛کار چادر قیری ربی ووان درکشی؛، اسن  چون سپی؛

بار نوشدیربان از کدو  شده هگوشدپی؛ی بر وای نشست، خرشی؛ چون ک  دم با همه سدم سپی؛ 

خیدز صدب  بدر قسدیس طلوع کرد، مور چون بر  بزرومور از مطل  شرقی برتافدت، زاهد؛ پگدا 

های آسمان دره  چی؛، نداظ  قد؛رت گلی  شب استی  یافت، عربس شام وواز زر از طاقچهسیا 

   ژ(42همان  ) «تی ی ربز عد؛ کواکب از ه  فربریختافربز با شبه برآمیخت، دست اسووهر شب

آن بابسدته دانسدت اگرچده صدرفاً محتدوایی ب  تدوان صدرفاً بده ظداهرتوصیف را نمیساختار 

 هدا اهمیدت داردژ ایدن پد به سداز  بدین «ارتبدا »معنامحور ه  نیستژ در سداختار، بیشدتر 

؛، موافدق باشد؛ ب نانگاریکی می «(کل)فسرمش»را با  «ساختار»پیربان مکتب ند؛ِ نو که  با توان؛نمی

؛ کده نزدید  اسدتژ آنودا معتدد؛ بودند مکتب شدیکاگودر این خصوص، نظرش بیشتر به پیربان 

اثدر را بده   سدازن؛ است نامرئی که عناصدرار، ریسمانیا هستن؛  ساختم ز هساختار ب فسرم دب مدول

 اردژاثر تأکی؛ د کن؛ اما فسرم بر شکل ظاهرییگر متصل مییک؛

 

                                                           
1. Brief description  

2. Long description  
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 )آغازین، میانی ، پایانی( 1موقعیت توصیف -1                                         

 اتصال توصیف )پیوسته، گسسته(  -2                                        

 )ایستا، پویا( 2پویاییِ توصیف -3            ساختار توصیف        

 خودانگیخته(3پسینی ب پیشینی )گسترشی، معمایی، -4                                        

 (1)  نمودار شمار

 

غوررسدی فدرابان  فیلیپ هامدانالخصوص شناسان علیدر این خصوص پی  از این توصیف

توصیف با یک؛یگر بدا اختصداص   های سازن؛ارتبا  باژ  ان؛ ب اقسام توصیف از منظر شیونمود 

شناس اخیر طدرح ارائده شد؛  بدود توصیف اری بین آنوا از سویکشف قواع؛ و کس؛های بی   ب

 شد؛  در ایدن مدالده اسدتدبم ب چوارم تدسی  ارائده ههای مذکور بر شاخلیکن تمرکز پ به 

(Bernhart, 2007: 107; Koskinen, 2008: 157 ژ) ترین عامدل سیِ ساختارِ توصیف مو در برر

 بمدین عامدل اساسدی، پیوسدتگی ب گسسدتگیتمایزدهن؛ ، وایگا  توصیف در متن اسدت ب د

وایگا  ممکن است، آغازین، میدانی ب یدا پایدانی باشد؛ژ  توصیف از متن استژ توصیف به لحا 

خداص  هسترساز نامی؛ژ نمونهای تموی؛ی یا بتوان توصیفمی های آغازین راتوصیفبسیاری از 

توان همچنین، به دشواری می در ادبیات فارسی استژ ب والبِ توصیفِ آغازین، براعت استو ل

 ستری برای بقوع رخ؛اد رخ ده؛ژ را ت س  کرد که ب؛بن گستردن ب ربایتییا خرد  ربایت

هد  شدون؛ ب خدوا  قصدای؛ غیرربایدی( )خوا  قصای؛ی که با ربایت آغداز می در قصای؛ فارسی

یا معشو  یا عشدق غالباً توصیفی آغازین از طبیعت شعر  هآغازین، پی  از بربد به تن هایتوصیف

در ایدن » های آغدازین اسدت های موفق توصیفاز نمونه المص؛برنفثهآغاز  خوردژبه چش  می

است ب سرهای سدربران را وفدای خدود ایام که ت ط  امواج فتنه کار ووان بر ه  شورانی؛ 

 ژ(1  1322خرن؛زی،) «[ژژژ] گردانی؛ 

هدای بدا وایگدا  آن در مدتن، توصدیف  ساختار ب در ارتبدا ها از لحا دبم توصیف هدست 

متن ظداهر  در میان ب آین؛بگو یا توصیف میتربایت یا گف ها ضمنمیانی هستن؛ژ این توصیف

نیست بلکه منظور، ضدمن مدتن اسدتژ نویسدن؛  ضدمن  اثر منظور از میان متن، بسطشون؛ژ می

                                                           
1. Description Position  

2. Dynamic of Description 

3. Riddle Description 
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 ،)توصدیف میدانی گسسدته( دپردازبه توصیف می یا با توقف ناگوانی متن، رخ؛اهای داستان، بیان

های نمونده المصد؛برنفثهآمیدزد  توصیف را با متن، خوا  ربایدی ب خدوا  غیرربایدی در هد  مییا 

 در میان بیان عزم نویسن؛  بر نوشتن  ،فرابانی از این نوع توصیف دارد  مانن؛ توصیف قل 
سیا  وز نفا  چه کار ام از قل  که چون بر سیا  نشین؛ سپی؛ عمل کن؛ ب بر سپی؛ باز گفته»

کار اسدتژ اگرچده آی؛ژ دبزبانست سفارت اربا  بفا  را نشای؛ژ هرچن؛ به سر قیام نمای؛ سیا 

 ژ(3همان  ) «[ژژژ]دار است نتوان گفت که رازدار است ان؛ربن

 -هدامدتنوزئدی یدا خدرد  خوا  کلیت مدتن ب خدوا  متدون-متن  هپایانی،پس از ب؛ن توصیف

مخ؛بم  است که از لحدا  بضدوح،  توصیف حال نویسن؛  در دبری المص؛برهنفثپایان ژ  آی؛می

 آی؛ ب از لحا  مد؛ار، خ صهژحسا  میتوصیفی پنوان به 
است  هنیئا ل  یا سدحا ژ ب ودوا  بدا هدر خطا  من با هر سحا  که ب؛ان طرف کشی؛ »

  باهلل اعلد  ل هدذا الغدرایا بیلتدی اع دزت ان اکدون مثد»است غرا  که از آن وانب آم؛ 

 ژ(121همان  ) «بالصوا 

از ایدن منظدر  اوزای متن استژ ساختاریِ توصیف در متن، ارتبا  توصیف با سایر دبمین نمودِ   

گسسته یا پیوسته باشن؛ژ گسسدتگی مدتنِ  -خوا  آغازین، میانی یا پایانی-ها ممکن است توصیف

ییِ مدتنِ توصدیفی نی ب ثبدوت ب ایسدتازمابی ت متن ممکن است به توقف یا ای ادتوصیفی از باف

هدای ل از مدتن را در خدود داردژ ترکیدب زیرشداخهگسسدته ندوعی اسدتد  من ر شودژ توصدیف

  ان امد؛ساختارشدناختی مدتن مدی وایگا  ب ارتباطات متن بده تحلیدل توصیف، یعنی ساختاری

 در متدون ربایدیپیوسدته  یهای میانهای میانی گسسته یا پیوستهژ توصیفبررسی توصیف مانن؛

های میانی گسسته ممکن اسدت کدارکردی تعلیددی در ب توصیفهستن؛ پیشبردی  یهایتوصیف

کمتر م ال ای اد توصیف گسسدته  المص؛برنفثه  شتا  قل  نویسن؛ متون داستانی داشته باشن؛ژ

تدوان می (42همدان  ند ژ )ب صدب  ( 2همدان  ند ژ )همه توصیف اب را از قلد  است با اینرا به اب داد 

 گسسته محسو  کردژ

وضدوع توصدیف ب م «پی  ب پسدی» هها در متن، رابطتوصیف ساختار  موضوع بع؛ی دربار

شدیو  ب ترتیدب سداختاری ب  از نظدر هادریافته بود، توصدیف هامانهمانطورکه استژ  توصیف

 کنندد؛از الگددوی خاصددی پیددربی مددی وضددوع توصددیفنسددبت بدده مبندد؛ی ب ارتباطشددان ومله

(Koskinen, 2008: 48ژ)  در عبدارت  «واد  مصلحت»در توصیفِ  «کوران ب؛ان را  برن؛»عبارت

مصلحت که کوران بد؛ان   تا واد»است  زیر، از ساخت موضوع توصیف + توصیف استفاد  کرد 

 ژ(12  1322خرن؛زی،) «را  برن؛ بر اهل بصیرت بپوشانی؛
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 ضدوع توصدیفمو گسدترش همثابدبده هایی کهتوصیف  ان؛ها بر سه دستهاز این منظر توصیف

 هدایتوان توصیفها را مین توصیفای  قرار دارن؛ موضوعهستن؛ ب در موقعیتِ مکانیِ پس از ذکر 

هدای ر دارند؛ژ توصدیفهای معمایی قدراگسترشی، توصیف هایسترشی نامی؛ژ در مدابل توصیفگس

  مانن؛ توصیف اند؛ب  بدا آین؛می ضوع توصیفهای گسترشی، پی  از موتوصیف معمایی برعکس

آمیز از ایدن ص؛رنشدین دلگیدری یعندی اند؛ب  حکایدت شدکایت»«  ص؛رنشین دلگیدری»عبارت 

هایی ه  هستن؛ کده نداظر بده خدود هسدتن؛ژ ایدن در این میان توصیفاما   (3همان  ) «فربخوان 

، از تدوان در ایدن زمیندههمچندین می هدای خودانگیختده نامید؛ژتدوان توصدیفها را میتوصیف

شدودژ البتده بد؛یوی لفظی یا معنوی ذکدر نمی ههایی یاد کرد که موضوع توصیف به قرینتوصیف

 ای از توصیف بدا حدذف موصدوف است که این نوع توصیف با توصیف پنوان متفابت استژ نمونه

خواری چن؛ که هد  از ایدن نمد؛ شب فی امان من لباس الظ م بر آن ح؛بد گذشت  ب پختهنی »

 ژ(22همان  ) «د  بودن؛ ب ه  بر این را  چا  کن؛ ک   کر

 هدایتوصدیف اسدتژ توصدیف ساختار توصیف، ایستایی یدا پویداییمبحث مو  دیگر درمورد 

، «کارسداز»  مانند؛ هایی پویا هستن؛ضمنی ب پنوان ب پیوسته ب کوتا  ب خ صه ب کسنشی، توصیف

 اند؛ بودود نیابرد ه ای در ربایدت بدفدهکه بق ذیلدر عبارت  ،«دلنواز»ب همچنین  «چون پ؛ران»

 هدایتنودا توصدیف  (24همدان  ) «و؛ کارساز چون پ؛ران دلنواز ارشاد ب ه؛ایت الزم شدمرد»

تعداریف ب  کده بندایدهد؛ نشدان میاین موضوع،  هایی ایستا هستن؛ژتوصیف ،طوالنی ب گسسته

اندواع  هدا از میداننوع از توصدیف دب هپایهای مرتبط با توصیف، تنوا بر بن؛یِ انبو ِ پ به تدسی 

که توصدیف تنودا در خد؛مت ربایدت ب نده امکدانی چرا بودژ گوناگون ب متنوعِ توصیف، نواد  ش؛ 

 استژش؛ مستدل تصور می

ایدن ارتبدا ، تکیده بدر  هتوصیف ب سب  ادبی استژ باسط موضوع حائز اهمیت دیگر، ارتبا 

میت زبدان در مفودوم اخدص بده عندوان معیداری ژ نیونینگ نیز به اه)در مفووم اخص( است زبان

ها پی برد  بود اما از دی؛ اب تنوا  استعاری بودن یا پیچید؛گی توصدیف ذیدل برای بررسی توصیف

توصیف، قابل طرح بودژ اما چنانچه در ادامه خواهد؛ آمد؛، بررسدی سدادگی ب  هبررسی زبانشناسان

ه به متدون ادبیدات فارسدی مسدتلزم پیچی؛گی متن توصیفی ب ب غت توصیف، به خصوص با توو

 (ژNünning, 2007: 115)تری است بررسی مفصل ب در عین حال دقیق

شخص معین  هه بسیلکاربرد زبان در ی  بافت متن معین ب  سب  عبارت است از شیو»

 (ژ34  1332)لیچ به ندل از فتوحی، « صبرای ه؛فی مشخ
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 پیچی؛گی سادگی ب  -1                               

 م از -1    سب  ب زبان توصیف                                   

 تزیین -2    ب غت        -2                                      

 تصویر -3             

 

 (6)  رنمودار شما
 

 آنواسدتژ مشدکل اساسدی با متون توصیفی، دشواری یا سادگیزبان در ارتبا   بارزترین نمود

رند؛ ب در طدی استژ این دب معیار، مفاهیمی متغیبودنِ امرِ دشواری ب آسانی در این تدسی ، نسبی

هدایی را مدی تدوان در مده، سدن ه؛ژ با این هنکنافراد تغییر می زمان ب بسته به توان ب سواد ادبی

از وملده بسدام؛ کداربرد  سداد  پیشدنواد کدرد هایهایِ دشوار ب توصیفووت تشخیص توصیف

 کاربرد یا نحو پیچی؛  یا افرا  در تزئین ک مژهای ک اژ ب

م از در زبان یکی دیگدر از عناصدر  میزان استفاد  از شگردهای ب غت ب کاربرد انواع گوناگون

 شناسدی توصدیف، سدن  منظور از ب غدت توصدیف یدا زیبداییهای سبکی استژ تحلیل بی گی

عدام ب نده در معندی  معندای استفاد  از تصویر )بده دب عامل استژ نخست کاربست ها ب بسام؛شیو 

  نوع توصیف بوود داردپنج ب غت،    از م ازژ بر این اساس، از منظراختصاصی ایماژ( ب دبم استفاد

همرا  با تزئیندات ظداهری کد م  م از  ها از شگردهای کاربرداین توصیف  تزئینی م ازیِ -1

ها نشان دادن مودارت در کداربرد صدناعات ادبدی نه توصیفژ معموالً ه؛ف از این گوان؛بور  وسته

که پن ا  طلب از اط   م عین تاتار کانوا ارکان یذبل اب هضا  شمام مانن؛ سدحا  کده »  است

لواق  لواحق آن را بسوابق دررسان؛ یا سی   که تواتر ام؛اد صواعق آن را از شواهق سوی هدامون 

ی رشِّ آن تی  ب غیثی قطر آن عیدث ب غیمدی رشد  آن ران؛ لیکن سحابی حشو آن عذا  ب میغ

 ژ(32  1322خرن؛زی،) «ضی  ب ابری حمل آن کبر بر قص؛ لشکر از ح؛بد ارمن گذشتن؛

تزئیین ب آرای  کد م، تصدویر  هباسطهایی هستن؛ که بهتوصیف  تزئینی م ازیِ تصویری -2

ان؛ ب ت خوی  ونداح آن شکسدتهووا  تاتار چگونه به لشکری دهن؛ که به دس»  کنن؛ای اد می

 ژ(23)همان   «بی که از آن وانب باعث شود خسته؟قلب آن به تع؛ی بی هیچ موو

هایی هسدتن؛ کده بد؛بن اسدتفاد  از شدگردهای توصیف تصویری  تزئینیهای غیرتوصیف -3

 ،«نسدبتاً»کنند؛ژ منظدور از گیری نسبتاً کمتر از این امکان، ای اد تصویر میآرای  ک م یا با بور 

های همان اثر یا در مدام قیاس، نسبت به اثری است که مدتن اسداس بدا آن نسبت به سایر بخ 
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ها چنانکه م ر  است برف زد  بود ب از هفت کس من ب اتبداع مدن ید  چش »  شودقیاس می

دید؛ برسد  کدوران دسدت در یکد؛یگر زدید  ب آن ید  کدس را کس بی  فرا دبست خود نمی

 ژ(123همان  ) «  تا خویشتن را بوزار کوری به پرگری ان؛اختی عصاک  خوی  کردی

هدای های تزئینی غیرتصویری  تزئین افراطدی زبدان بده اسدتفاد  از ونداس ب باژ توصیف -4

کدو آن پادشداهی کده از سدربازی بده گدوی بدازی »  شدودبیگانه ب دشوار مان  تصدویرآفرینی می

ر  بازشدناختی، شدووات عشدق بدر صدووات عتدا  نپرداختی ب از ابکار ب عون ابکدار ب عدون حد

برنگزی؛ی، موفوفات ترک را از مرهفات هن؛ خوشدتر ن؛ید؛ی، خد؛بد بدیض را بدر حد؛بد بدیض 

  ژ(13همان  ) «تروی  ننوادی

 شدناختی هدای  مانند؛ توصدیفغیرتزئیندی ب غیرتصدویریغیرم دازی  هدایتوصیف -1

 ژی(شناختگیری، ووان)آموزشی، تعلیمی، تأبیلی، نتی ه

ای شناسدی توصدیف، شداخهاسدت، اینکده سب بسیار مو  که در پایان این بخد  گفتنی هنکت

هدای ادبدی مطدرح شدود ب دان  هعندوان دانشدی سدودمن؛ در عرصد توان؛ و؛اگانه بهاست که می

 شناسی ترکیب گرددژبا توصیف غیر  شناسی اع  از تاریخی ب اوتماعی بهای گوناگون سب سویه

تدوان در ی انواع توصیف ب در نخستین گام، گفته ش؛ که متون توصدیفی را میحث کلدر آغاز مب

 هدای گونداگونِ شدکل ب سداختار بتوصدیف از دید؛گا  دب ساحت ساز  ب محتوا بررسی کردژ ساخت

تدوان همده میبدا این ژباش؛شمارش  ها غیرقابلمحتوای توصیفرس؛ ا به نظر میتبیین ش؛ژ ام غیر 

ها بده توصدیف امدور شودژ نخست اینکه توصیفصیف ذیل دب عنوان کلی بحث میگفت  محتوای تو

 گیرن؛ژ عو؛  میه پردازن؛ یا ذهنی ب دیگر اینکه چه کارکردهایی را در متن بعینی می

 عینیت ب ذهنیت   -1     

 محتوا               

        کارکردها        -2                                            

 (2)  رنمودار شما
 

برخدی از  کارکردها خود از سه منظر قابل بررسدی هسدتن؛  شدعری، داسدتانی ب شدناختیژ

شناسان پی  از این بیان ش؛  بودژ البتده در کارکردهای توصیف به طور پراکن؛  توسط توصیف

وصدیف ب در داسدتان ب کارکردهدای داسدتانی ت شناسان به اقسام گونداگون توصدیفآثار ربایت

کارکردهدای توصدیف  هاست من ومله در مدالدهمچنین کارکردهای شعری توصیف اشار  ش؛ 
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های شدناختی نیدز کده از دید؛ از میدان توصدیف (ژBernhart, 2007) بالتر برنوارتاز  در شعر

گیراندده اسددت، نتی ه -آموزشددی، ووانشددناختی، تددأبیلی-های علمددی نگارندد؛  شددامل توصددیف

  22  1331 ،ب دیگدران بصیرزاد ) های آموزشی تووه نمود  بودن؛ی به توصیفبصیرزاد  ب میروعفر

 (ژ1223  1331، دارلوب خزانه میروعفری

 عینیت ب ذهنیت   -1    

 

 کارکردهای شعری -1       ب کارکردمحتوا  

 انیکارکردهای داست -2        کارکردها     -2                                          

  کارکردهای شناختی -3       
 
 (3)  رنمودار شما

 

وان؛ ع ب  بر تکمیل دسدتگا  داند ِ تمذکور می هسه سوی ت زیه ب تحلیل انواع توصیف براساس

  از شناسدانه بدیر این اساس، ند؛ توصیفبمتن را ند؛ ب بررسی کن؛ژ  شناسی، میزان ادبیتتوصیف

شدناخت ب  امدا مبحدث آید؛ژی ب ادبیدت اثدر بده کدار مدیشناسانه در شناخت مدتن ادبدند؛ ربایت

 کارکردهای معطوف به شناخت، مبحث گسترد  ب متنوعی استژ 

مداهیتی  هدای  براسداسب شناختی بده زیرشداخهباری کارکردهای شاعرانگی ب داستان تدسی 

ز عنصدر بیشدتر، ا هری  متصور استژ شعر با احساس سربکار دارد ب برای تأثیرگذاریاست که برای 

کن؛ژ ممکن اسدت قیاسداً در متندی داسدتانی، بدی  از شگردهای ب غی استفاد  می هباسطهخیال ب

تدر ب ب شگردها استفاد  شود اما از آن ا که ایدن عناصدر ارتبدا  مسدتدی  متنی شعری از این عناصر

کارکردهدای  ،گیرن؛ژ بر این اسداساین کارکردها قرار می هشعر دارن؛ زیرم موع نزدیکتری با ماهیت

احسداس ب ای داد تخیدل ب تصدویر ب حماسده ب سدتای  ب  بدرانگیختن ان؛ از شعریِ توصیف عبارت

خوانند؛  را بده همدوار  طندز و؛اسدتژ طندز،  اما موضوع  ؛نشعری باشون غیرهرچن؛ در مت ژتزیین

ز احسداس ستژ طندای دربنی امکالمه هنتی  کن؛ کهبلکه نوعی غافلگیری ای اد میدارد مینخن؛  با

حدال ربایدی ب درعینکن؛ژ طنز، فراین؛ی توصیفی ای را بازگونه میربایتگونه ها ت ربانگیزد امرا برمی

در متدون غیرداسدتانی، اگرچده در ید  بیدت یدا ید  مصدراع، از  حتیتر اینکه ب از همه موم است

نوادند؛،  ربی بده خدوی» ای از کدارکرد طنزآمیدز توصدیف نمونده کند؛ژالگویی ربایی پیدربی می

آباد خوی که چن؛ی معماران تاتار بتازگی بنا نواد  بودن؛ ب گدلِ چوارربز  را  تا مدص؛ خرا 



 9311 نپاییز و زمستا، دوم هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی احمد احمدی شیخلر    24

 

 «آن تددا بیشددتر پایدد؛ بخددون دل سرشددته ب اسدداس آن تددا بسددیار ماندد؛ بددر اسددتخوان نودداد 

 ژ(33  1322خرن؛زی،)
 

 برانگیختن احساس ب عاطفه -1                                  

 ای اد تخیل ب تصویر -2                                       

 (3)حماسه -3    کارکردهای شعری توصیف  

 ستای  -4                                      

 تزیین -1                                      

 (3)  رنمودار شما

 غیدر ، مانن؛ تشبیه ب اسدتعار  ب ر معموالً با استفاد  از شگردهای ب غیای اد تخیل ب تصوی

شدود ب اما مح؛بد به این ه  نمی ساختِ زبانِ م ازی، توصیف استپذیرد  زیرا ژرفصورت می

آنکده از تشدبیه ب کنن؛ بدیهای ادبی که تخیل ب تصویر را در ذهن ای اد میچه بسیار توصیف

)طبیعدت( کده از ( ب مکدان زیدر، توصدیف زمدان )بودار هاستفاد  کنن؛ژ در نمون غیر  استعار  ب

توصیف است با شگردهایی از کارکردهای شعری توصدیف یعندی تخیدل ب  کارکردهای داستانی

 استژ تصویر ب تزئین، صورت گرفته
نشین برف با سر کدو  ربد، ب در ابل بوار که غزاله ب بر  در ی  مرت  اوتماع یابن؛، عیار را »

چد؛، کدو  دامدن پیدراهن گدازری تدا کمرگدا  فراش نسی  بسا  ووان سپی؛گلی  در ه  پی

درنوردد ب سائس ابر بشمشیر بر  قاط  طریق برف را ماد  قط  کند؛، سدپی؛کاران بدرف در 

 «ن بقت بباندگ ربدا  از خدوا  درآیند؛آن هفته از فر  حیا آ  شون؛، خفتگان زمین در آ
 ژ(33همان  )

ای دشوار استژ اینکه متن بر انگیختن احساس به عنوان یکی از کارکردهای توصیف سن ه

بومان را نهژ با این حدال،  اطف ف ن را برانگیزد ب احساساتای توصیفی، احساسات ب عویا گزار 

شون؛ هرچند؛ در هایی که برای برانگیختن احساسات ب عواطف ب با این ه؛ف ای اد میتوصیف

چنین کارکردی ن؛ارن؛ یدا ی که هایمتن از توصیف متر موفق باشن؛ با تحلیلِ توصیفیاین امر ک

زیر که شای؛، شداملو  هان؛ژ نمونتشخیصاصلی ب محورشان، انگیختن احساس نیست، قابل ه؛ف

توصدیف اسدت بدا کدارکرد برانگیزند؛گی  ،از آن الودام گرفتده باشد؛ «مرگ نازلی» در سرای 

 احساس 
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آفتا  بود که ووان تاری  ربشدن کدرد پدس بغدرب  مح دو  شد؛ژ ندی سدحا  بدود کده »

زمین را سیرا  گردانی؛ پدس بسدا  درنوردید؛ژ شدم  م لدس سدلطنت بدود  هخشکسال فتن

اهدل اسد م  هبرافربخت پس بسوختژ گل بستان شاهی بود بازخن؛ی؛ پس بپ مری؛ژ بخت خفت

بود بی؛ار گشت پس بخفتژ چرخ آشفته بود بیارامی؛ پس برآشفتژ مسی  بود وودان مدرد  را 

یخسرب بود از چینیان انتدام گرفت پس در مغاک رفدتژ چده زن؛  گردانی؛ پس باف ک رفتژ ک

ای برآبرد ب بار آخر کار شعلهسلطنت بود چراغ  ووی ژ نور دی؛گوی  ب از این تعسف چه میمی

 ژ(42همان  ) «بمردژ نی، نی، بانی اس م بود ب؛أ غریبا ب عاد غریبا

غیرحماسدی نیدز بعضداً از های حماسی هسدتن؛ متدون توصیف حماسی، سرشار از اگرچه متون

 حماسدیهدای توصدیف بیشدتر بدا توصدیف کارکرد حماسی کنن؛ژحماسی استفاد  می هایتوصیف

ودا نیسدتن؛ژ شد اعت ب کنند؛ امدا منحصدر بده آنگری میهای رزم در متون ولو پولوانان ب صحنه

 مدافو حی آن ه  بودود داردژ قد؛رت حماسه است در معنی اصط  دلیری که وزب معنای قاموسی

خد؛ایان ب حتدی خد؛ایان، حضدور موودودات های غیرعادی، حضور نیمهبشری، غلو ب اغرا ، ونگ

در قاموسدی حماسده هسدتن؛ژ   مدوالتی هسدتن؛ کده در حدوز ب غیر  غیرمعمولی مانن؛ پری ب دیو

تدوان سدراغ های تاتار اسدت کمتدر میها ب خونریزیوای آن شرح پیشربیکه وای المص؛برنفثه

ان امد؛  ها همده بده شکسدت ایرانیدان ب مسدلمانان میهای حماسی را گرفت چراکه رزمتوصیف

 ،«گدذارگدردان نیز »ب  «مردان کار»هایی نظیر هایی با کاربرد باژ توان به چنین نمونهبنابراین می

قدل ان المدوت الدذی تفدربن منده فانده »پادشا  سران لشدکر را ومد  کدرد  بدود ب »  کفایت کرد

بگوش همگنان فربخوان؛  ب ووت احتیا  بر سبیل یزک چوار هزار سوار از مردان کدار ب  «م قیک 

 ژ(32همان  ) «گردان نیز  گذار ربانه گردانی؛ 

 بدهمد؛حی مانند؛ قصدای؛ کده  ود؛ا از متدوناسدت، متن ه ، گفتنی کارکرد ستایشی  دربار

 در سدتای  خدرد یدا در نعدت هایی از متون مانن؛پردازن؛ ب بسرشمم؛بح می آمیزتوصیف ستای 

عداطفیِ توصدیف اسدت،  کدارکرد ههمچنین، در غدزل کده آیند  ؛رسول که چنین کارکردی دارن

هدای ستایشدی داستانی هد  توصدیف شودژ در متوننی ستایشی توصیف میمعشو  معموالً با زبا

 داختدهنویسن؛  در چن؛ موض  از اثرش بده سدتای  مخد؛بم پر المص؛برنفثهدر  یابن؛ژحضور می

ربی به درگا  این خان؛ان مبارک، خ؛ایگان کری ، سلطان رحی ، مل  مظفدر الزال ملکده »است  

قرین ال؛بام ماقرنت الیالی باالیام ب تکاملت الدربن بداالعوام ب مد؛ت علدی اللیدل و بیدب الظد م 

 ژ(116همان  ) «نوادم
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ین در خد؛مت تزیینی توصیف یعندی توصدیف در خد؛مت تدزئین مدتن نده تدزئ کارکردهای

رببدا  خد؛ّاع را بدر شدیران »  های فراربانی از ایدن کداربرد را داردنمونه المص؛برنفثهتوصیف  که 

مصاع ب دلیران قرّاع فرمان ربایی ب کارفرمایی اثبات کرد  ب یا بؤس اس؛ ذللدت للثعالدب، ب بعد؛ از 

نمدود ز مطابلت که میآن بتثدیف نیز  ب تیر ب تح؛ی؛ ب محادثت سنان ب شمشیر مشغول ش؛  ب ا

 بازآم؛  ب مسابرت بر مصابرت اختیار کرد  

 ژ(32)همان   «ب اما دم ب الدتل بالحر او؛ر  هما خطتا اما اسار ب منه 

های تدرین توصدیف، کارکردهای داسدتانی آن اسدتژ مومدبمین دسته از کارکردهای توصیف

ترسدی  رخد؛اد، ، حالت صیت، ترسی ترسی  زمان، ترسی  شخ ترسی  مکان،ان؛ از  داستانی عبارت

 بضعیت ب طنزژ ترسی 
 ترسی  مکان       -1                                                           

 ترسی  زمان  -2                                                           

 پردازیشخصیت -3                                                            

 توضی  حالت -4کارکردهای داستانی توصیف                         

 ترسی  رخ؛اد -1                                                           

 تترسی  بضعی -6                                                            

 (12)  نمودار شمار

ای داد تعلیدق ب  مانند؛از کارکردهدای اصدلیِ توصدیف در داسدتان  بخشدی  سی  زمدانتر -1

 ایدن ، بیشدتر توسدطا ب نیز تموی؛ ب بسترسدازیرخ؛اده زمانی بین فواصل ههمچنین ای اد فاصل

سدحرگاهان کده »   مانن؛ توصیف صب  سرد زمسدتان آی؛ها در متن به بوود میدست از توصیف

ای سرد بت؛ریج دهن باز کدرد، خویشدتن بخرابدهدم  آغازی؛، سپی؛نفس سربمور صب  سردموری 

 ژ(32همان  ) «ان؛اخته بودم

 ههای مکانیِ ان؛بهبار، بصف آذربای ان ب خوی پدس از حملدترسی  مکان  یکی از توصیف -2

 احسداس کده از کارکردهدای شداعرانگی نگیختناعبارت دیگر در ایدن نمونده، بدرمغول است  به 

  ان؛توصدیف اسدت همدرا  شد؛  یف مکدان کده از کارکردهدای داسدتانیتوصد توصیف اسدت بدا

پن؛اشت  که خوی همانست که بگذاشته ام ب آذربی ان که دبستی آن با ودان آمیختده بدود می»

چودر  در آن بطدن داشدتی، غدرا  امژ تا ب؛ید؛م مربودی کده غدزال آفتدا همچنانست که دی؛ 
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 [ژژژ] ابض گرگان ش؛ ژ گفت   ال انتِ انتِ ب الالد؛یار دیدارربی در آن نشسته  مرات  آهوان مرتاری 

 ژ(34همان  ) «ل  گشته، مسال  بیکبار معارک ش؛ ممال  همه موا

ان اسدت ب متدون غیرداسدتانی که شخصیت یکی از عناصر داست از آن اپردازی  شخصیت -3

 ذیدل استژ بن؛فتهای در این زمینه ان ام یاهای گسترد ک  ی  شخصیت دارد، پ به ه  دست

خانه از مال کسدان » است   المص؛برنفثه (4)هپردازانهای صری  صری  شخصیتای از توصیفنمونه

کده در مدذهب مدربت محظدور -کسدان آراسته کرد ب  خزینه بمال بدی -که از مربت دبر است-

 هاحات قنیصدخسیس بضدر ذبابوار بر صی؛ ذئا  بنشست ب مانن؛ رببا  [ژژژ]ماالمال گردانی؛  -است

ب بصف ومال علدی عراقدی کده از بدس کداربرد الفدا  ب اتوامدات »  (61همان  ) «شیر سیر گشت

 ژ(26همان  ) «توان ندل نمودرکی  نمی

هایی نظیر غد  ب شدادی ب سدایر حالت ، ترسی ترسی  حالتمنظور از توضی  حالت   -4

حاله بین حالتین نه مرد   فی»  شوداحوالی است که بر اشخاص ب اشیاء ب مفاهی  عارض می

 ژ(16همان  ) «بری؛ژب نه زن؛  فراز ب نشیب با هزار بی  ب فریب ب ان؛ب  ب نویب می

توصیف را در ه   زیرا ربایت ب ها، توصیف رخ؛ادهاستترین توصیفپویاترین بزن؛  اما -1 

ایسدتا ب بخشد؛ ب توصدیف کند؛ ب ودان مدیزی میصِرف را با توصیف رنگامی آمیزدژ رخ؛ادمی

  گاهی چن؛ نوع توصیف دست به دست هد  کن؛ها ب رخ؛ادها پویا میکنن؛  را با کسن فمتوق

زیر توصیف حالدت ب رخد؛اد،  ید  توصدیف  هدهن؛ تا ی  توصیف باح؛ را بسازن؛ژ در نمونمی

تاتار بشدبخیز را  گریدز گرفتده بدود ب در آن بقدت کده دیگدران عشدق »  ان؛بضعیت را ساخته

لود  مدن » ی؛م ب  را گدرد خدوی  درآمد؛  دید؛م؛ اسپ تاخته تا بور وانب که دبانباختنمی

، مرگ را بدا همده «فوقو  ظلل من النار ب من تحتو  ظلل ذل  یخوف به عباد  یا عباد فاتدون

ناخوشی با دل خوش کرد  ب به قضا از بن گوش رضا داد  ب کدار دبر از همده دبسدتان چندان 

 ژ(12همان  ) «گریخت ژدر تاتار می تنگ ش؛  بود که از تاتار

رف ب نده مکدان بضعیت یا منظور از ترسی  بضعیت  -6 رف اسدتژ  فضا نه زمدان صدِ صدِ

سر از بالین برداشت  م عدین دبزخدی »  منظور، ترکیبی است از موقعیت ب شرایط یا صحنه

گدا  پادشدا  خر بوو  یومئذ علیوا غبر  ترهدوا قتر  ابلئ  ه  الکفر  الف ر  بده حدوالی»را 

یعرف الم رمون بسیماه  فیؤخذ بالنواصی ب االق؛ام مشاه؛  کدردمژ ب از محیط یافت ژ حالت 

این دست سنان چون راز در دل خو  آباز وای گرفته از آن ربی تیدر چدون ندور ح؛قده در 

دبست پسن؛ی؛  نشسته، بر طرفی پالونگ چون ز  گریبان در گردن ومعی بی کسدان   دی؛
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ز وانبی شمشیر چون بار گنا  بر گردن نیکخدوا ژ هد  کدار از دسدت رفتده هد  ب غریبان ب ا

 ژ(12همان  )« دست از کار

توان عندوان ای از کارکردهاست که م موعاً میسوم از کارکردهای توصیف، م موعه هدست

 ، خدود شدامل سده گدرب هدای شدناختیتوصدیفوا اط   کدردژ های شناختی را به آنتوصیف

 هستن؛ژ        گیرینتی ه -شناسی، تأبیلیتعلیمی، ووان -شیآموزهای توصیف

 
 

 آموزشی ب تعلیمی -1                                                            

 شناسیووان -2های شناختی        توصیف                          

 گیریتأبیلی ب نتی ه -3                                                           

 (11)  نمودار شمار

های آموزشی باید؛ گفدت  بیدان اط عدات علمدی در توصیف در تعریفِ دقیق ب کامل -1
ها ب استفاد  از آیدات ب احادیدث در غالدب المثلهمچنین، تدریر ضر  ژمیان داستان یا شعر

یگی که در اب توابل صبر ب علد  بدر عاقل از د»مانن؛   ان؛ هایی آموزشی ب تعلیمیموارد توصیف
ه  آمیخت حلوای صابونی توق  نکن؛ ب خردمن؛ از زمینی که در اب تخ  خرزهدر  ریخدت نیشدکر 

 ژ(23همان  ) «دربدن چش  ن؛اردژ من یزرع الشوک ال یحص؛ به عنبا
ای که به توصیف وودان یدا نگدرش مانن؛ توصیف ووان فانی یا هر گزار  ،شناسیووان -2 

غ؛ار اطول اعمار یافته گیدر، عاقبدت   در این خاک تود»  پردازداثر نسبت به ووان می خالق
ربی در خاک لح؛ نوادنیست  کاملتر شربتی از وام حیات خورد  گیر، سران ام شربت مرگ 

 ژ(31همان  ) «چشی؛نی است
متندی ربنشود توصیفی دشاعر یا نویسن؛  از اثر ارائه می گیری ب تأبیلی که توسطنتی ه -3

ها ب گیریژ بسیاری از نتی دهپردازددیگری از متن می استژ بخشی از متن به توصیف بخ 
از ارتفداع خدرمن سدپور »  شناسی نیز هستن؛های ووانها در عین حال، وزب توصیفتأبیل

عیدار ف مور کیسه برمد؛بز کده ودوزایی کد  وی که ناپای؛ار استژ از عین مزیبرخورداری م
استژ توسدن بد؛لگام چدرخ را هدیچ ؛ فل  را هیچ رایض بر بفق مرام رام نکرد تن  استژ کر
پربر هیچ کسری را بدی کسدری استژ گردبن دبنسعادت عادت ب؛ از سر بیربن نبرد صاحب

 ژ(12ب 43همان  )« نگذاشته است ژژژ 
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 های عینیتوصیف -1               عینیت ب ذهنیت                   

 های ذهنیتوصیف -2                                               

 (12)نمودار شمار  

 

نسبت به آنچه در عینیت ب ذهنیت  تری از مفوومهای ساد  ، برداشتدر این پ به

 های ذهنی، بده ترسدی ر است  توصیفنظ م؛شود، های تخصصی فلسفه مطرح میبحث

هدای ق به نویسن؛ ، شاعر، شخصدیتمتعلپردازن؛ژ ممکن است آن ذهن یفضای ذهنی م

ها، اگرچه در قالب توصیف نیسدتن؛ بگوهای ذهنی شخصیتگفت داستان یا رابی باش؛ژ

توصیف، توصدیفی پنودان بده  گر حالت دربنی شخص هستن؛ ب از نظر بضوحاما توصیف

ر کنن؛  قراطورکلی موصوف یا توصیفخیالی ب به هایاستفاد  از تشبیه آین؛ژحسا  می

 ربن؛ژ ذهنی به شمار می هایمفاهی ِ انتزاعی نیز، توصیف گرفتنِ

رب تواند؛ بدود از دسدت قوت که ماد  قوّت مردم، خصوصا پیاد » توصیف عینیات -1

رفته  ب تن را وامه ای که بی آن بر چنان سردسیر بنتوان گذشت نمان؛  ب منزلی چون 

 ژ(126ب  121ن  هما) «در پی « ما ادری  مالعدبه ب»پرگری  هعدب

ان؛ژ توصیف دربن یعندی افکدار ب ها بر دب دستهتوصیف ذهنیات  این نوع توصیف -2

دل که با مصائب پدای در گدو »  های غیرعینی مانن؛ مفاهی سایر پ؛ی؛  ربان ب توصیف

وان که با نوائب پولو مدی زد، « ال تحملنا ما ال طاقه لنا به»نواد  بود پای بر کران نواد 

 ژ(111همان  ) «وی کردپولو ت

 

 گیرینتیجه -3

 ، بهالمص؛برنفثهاز آن ا که ه؛ف پ به  حاضر، فو  چیستیِ توصیف ب انواع آن است ب 

گیری ایدن های مختلف توصدیف  نتی دهها ب شواه؛ گونهنمونه هعنوان بستری برای ارائ

نددین تددوان چهمدده میاسددتژ بددا ایددنخ صدده ش؛ (، 1) مدالدده در قالددب ودد؛بل شددمار

شناختی بن؛ بده بند؛ های توصیفهایی را مد؛مه ب ابزار ب دستگاهی برای تحلیلپ به 

توان؛، تطبیدی بین دب یا چن؛ متن، ان؛از میهر متنی ازومله اثر مزبور دانستژ این چش 

شناسی، شناسی ب سب ح؛  ب همچنین از منظر ربیکردهای چن؛گانه مانن؛ توصیفعلی



 9311 نپاییز و زمستا، دوم هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی احمد احمدی شیخلر    32

 

شناسددی ب نتیدد ، توصیفشناسددی ب هرموشناسددی، توصیفشناسددی ب ربایتتوصیف

نویسی طرحی کلی ب پی  هصورت پذیردژ دستابرد پ به  حاضر ارئ غیر  بینامتنیت ب

 برای ای اد چنین دستگاهی استژ

همرا  ب آمیخته با سایر عوامل ای اد مدتن -توصیف ب استفاد  از شگردها ب انواع آن 

به متنی ادبدی بد؛ل  ، گزارشی صرف راالمص؛برنفثهدر  محم؛ ال؛ینشوا توسط  -ادبی

 هتوان گفت توفیق نویسن؛  در به کارگیری بسی  ب هنرمن؛اناستژ به طوری که میکرد 

 کن؛ژ توصیف، توفیق اب را در خلق اثری موفق تضمین می

های ضدمنی اسدتژ یعندی عبدارت از لحا  ظوور توصیف در متن، غلبده بدا توصدیف

های معترضه با محتوای توصیف، ضمن بیان ماورا رتی دیگر ب وملهتوصیفی در دل عبا

توان توصیف طوالنی )اطنابی ب ن؛رت میهای صری ژ از نظر مد؛ار، بهب گا  ضمن توصیف

 بده   ب قریدبهای ایستا، الندادر کالمعد؛بملحا  ساختار، توصیفه ممل( در آن یافتژ ب

تموید؛ی فراباندی های نسدبت بده توصدیف های پیشدبردی،آنوا پویاستژ توصیفاتفا  

های تموی؛ی نیز غالباً توصیف وز مورد توصیف آغازین متن، سایردارن؛ ب بهگیری چش 

های فدرابان نویسدن؛  از توصدیف  رغ  اسدتفادکوتا  یا خ صه هستن؛ژ برای همین علی

بداتی ب ثقدراری نویسدن؛  ب بیتزئینی، خوانن؛  در خواند؛ن مدتن، دلودر ، شدتا  ب بی

 یاب؛ژ آشفتگی ب ناامنی فضا ب مدط  تاریخی را درمی

از نظر کارکرد توصیف در متن، اگرچه ایدن اثدر نده داسدتان اسدت ب نده شدعر، امدا 

اسدت زیدرا های داستان ب شعر را بده بی بخشدی؛ کاررفته در آن، بی گیهای بهتوصیف

ب شدخص ب فضدا ب نظدایر  نویسن؛  از کارکردهای داستانی )اع  از ترسی  مکان ب زمدان

آن( ب کارکردهای شعری توصیف )اع  از برانگیختن احساس ب ای اد حماسه ب تخیدل ب 

 استژفرابانی وسته  مانن؛ اینوا( بور

اما این  ،زبانان، پیچی؛  استزبان با تووه به کاربرد باژگان دشوار عربی برای فارسی

های تصویرسداز ب ستفاد  از توصیفپیچی؛گی ناظر به نحو نیست ب موارت نویسن؛  در ا

مخاطب از متن را کد   ه لحا  نحو، ربان، بیگانگیبه لحا  کاکرد عاطفی ب شاعرانه ب ب

تزئیندی ب  هایهای نامدأنوس در کندار توصدیفکن؛ بلیکن همین کاربرد فرابان باژ می

ز مدتن م ازی ب درج عبارات ب ابیات ب اشعار عربی ب فارسی، فو  ب درک ب لذت ادبدی ا
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کدافی ب گدا  تخصدص در فود   کن؛ که آشناییاز اهل زبان میاثر را منحصر به گربهی 

 باشن؛ژرا داشته  چنین متونی

 

ت
دد
اخ
دد
سد

 

 شکل
 کوتا / خ صه/ مفصل/ طوالنی مدد؛ار

 صری / ضمنی/ پنوان بضدوح

 ساختار

آغدددازین )تمویددد؛ی ب غیرتمویددد؛ی/میانی )پیشدددبردی ب 

پسین ب /گسسته ب پیوسته /ایستا ب پویا/غیرپیشبردی(، پایانی 

 پیشین

 زبان ب سب 
 ساد  ب پیچی؛  زبان

 تزیینم از /تصویر/ ب غت

توا
دد
دد
دح
دد
مد

 

 عینی ب ذهنی ذهنیت عینیت ب

 کدددارکددرد

 داستانی
ترسددی ِ  زمان/مکددان/ شخصددیت/حالت/ رخدد؛اد/ 

 طنزبضعیت/فضا ب صحنه/

 شعری
یل/ تصویر/حماسده/ ای ادِ  عاطفه ب احسداس/تخ

 تزیینستای /

 گیریتأبیل، نتی هشناسی/ووانآموزش، تعلی / شناختی

 انواع توصیف (1)  و؛بل شمار

 

 نوشتپی

توصیف مفصل ممکن است از چن؛ توصیف کوتا  تشکیل ش؛  باش؛ژ م ک بلن؛ی ب کوتاهی  -1

این ارواع، موضوع  توصیف، بلن؛ی ب کوتاهی توصیف است ب تعریف توصیف پیشتر گذشتژ در

 توصیف، ابضاع ب احوال نویسن؛  در گن ه استژ

 یممل ب اطناب یفیتوص چیکه ه ستیبر آن ن یشناسفیاست که توص یبرآادیالزم به  -2

بلکه  ستین تیخادم ربا فیتوصژ ستین یممل ب اطناب یفیبلکه معتد؛ است هر توص ستین

 یادب یبه متن لیگزارش صِرف را تب؛ ای ً خبر مث ن؛ یآفر یم یادب یاثر ت،یهمرا  با ربا یگاه

 یگاه ،یفیمانن؛ متون صرفاً توص کن؛ یم یمتن ادب  ادیا تیمستدل از ربا یگاه کن؛ یم

 تیاساساً از ربا یب گاه شودیاستنبا  م فیاز توص تیاست ب ربا یمحور متن بلو متن داستان

 استژ تیدر خ؛مت ربا یالبته گاهب  اشیب ذات یماهو صةیبه علت خص ستین  یقابل تفک
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به عبارتی در این ا منظور از کارکرد حماسی توصیف، «ژ کن؛اثبات شیء نفی ماع؛ا نمی» -3

است که حماسه فدط کارکرد توصیفی داردژ بلکه یکی از کارکردهای شعری توصیف در این نبود

 حوز  محتوا، کارکرد حماسی قلم؛اد ش؛ ژ

 شناسانتیکه ربا یخاص آن به نحو یمعنا ن ایدر ا ،یردازپتیالبته منظور از شخص -4

 یبرا کنیرفت ل یپردازتیسراغ شخص توانینم یخیب از آن ا که در متون تار ستیقائلن؛، ن

تسامحاً از بصف شخص، با عنوان  ،یدستگا  در ند؛ متون داستان نیاستفاد  از ا تیقابل  ادیا

 اد ش؛ژی یپردازتیشخص
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