
 در داستان اعرابی و خلیفه ل و محتوای توصیفاشکا

 1راضیه فانی اسکی

 چکیده

را به خود اختصاص ای از متون ادبیات کلاسیک، از جمله مثنوی معنوی توصیف بخش عمده

رود، ارتباط مستقیم با سبک و نوع متن و هایی که در متون به کار مینوع توصیفداده است. 

بر این اساس و با توجه آید. بخشی از محاکات و ادبیت متن به شمار میدورۀ آفرینش اثر دارد و 

در  از لحاظ وضوح و کمیت در پژوهش حاضر، اشکال توصیف، به اهمیت موضوع توصیف

داستان خلیفه و اعرابی از دفتر اول مولانا و محتوای انواع توصیف در این داستان بررسی شده 

های صریح و آشکار نسبت به دهند که توصیفنشان میها نتایج حاصل از این بررسیاست. 

ها در داستان، توصیفاتی از لحاظ مقدار توصیف انواع دیگر از بسامد بیشتری برخوردار بودند و

در قالب یک جمله و یک جملة وابسته) خلاصه( بسامد بیشتری دارند. از لحاظ محتوا هم 

ها، ها، اعمال و رفتار آنتر شخصیتفافهای حاضر در داستان اغلب در جهت ارائة شتوصیف

 اند.مکان و اشیاء به کار گرفته شده

 خلیفه و اعرابی، توصیف، مولاناکلید واژه: 

 مقدمه

در های بیان است که در بیان مسائل ظرفیتی چشمگیر دارد. توصیف یکی از شیوه

است و شعرا ادبیات کهن فارسی، توجه به عنصر توصیف از اهمیتی خاص برخوردار بوده 

فراوانی استفاده از  .اندگیر استفاده کردهها به نحوی چشمو نویسندگان، از توصیف

رود، ارتباط مستقیم با سبک و نوع هایی که در متون به کار میها و نوع توصیفتوصیف

 .آیدمتن و دورۀ آفرینش اثر دارد و بخشی از محاکات و ادبیت متن به شمار می

هر داستان شامل بخشی مربوط به روایت توصیف در تمامی زبان گسترانیده شده 

ها می ها، اشیا و مکانحوادث و کنش هاست و در بخشی دیگر به توصیف شخصیت

شناخته « روایت»پردازد از دیرباز این دو بخش در هم ادغام شده و تحت عنوان مشترک 

ین توصیف و روایت ترسیم نمود. اینکه برخی توان مرز دقیقی بنمی بنابرایناند. می شده
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دانند، البته در توصیف را زمان مرده و حضور توصیف را مانع توالی و پیوستگی روایت می

کند اما بسیاری از انواع توصیف همراه و همگام خصوص برخی از انواع توصیف صدق می

  روند.با توصیف پیش می

به عنوان دو گونه ساختاری در  توصیف و روایت»نویسد، فیلیپ هامون در این باره می

شود که در تعالم دائم قرار دارند . همواره توصیف در روایت و متقابلاً نظر گرفته می

. با در نظر گرفتن این تلاقی ، (Hamon,1993: 91«.)روایت در توصیف وجود دارد

ه تبیین ب گیرد که به جای تلاش برای تعریف توصیف، بهتر استهامون نتیجه می

 عملکرد آن پرداخته شود. 

شناسی و همگام با های روایتهای اخیر ، همزمان با پیشرفت چشمگیر نظریهدر سال

آثاری نیز به ارائه ابزار  ی که در ساخت قصه صورت گرفته است.های فراوانبررسی

ان ای تحت عنواند. ژرار ژنت مقالهمناسبی برای مطالعات مربوط به توصیف پرداخته

مرزهای روایت دارد که در آن اهمیت توجه به تقابل روایت و توصیف که در سنت 

یادی و های بندانشگاهی بر آن تأکید شده را موضوعی می داندکه نیازمند پژوهش

کند درهم آمیختگی روایت و توصیف را نشان ژنت سعی میگسترده است. در این مقاله، 

ها را یکی از مرزهای تبیین نماید. او این تفاوت های این دو نمود سخن رادهد و تفاوت

ای با (. پیشتر، تزوتان تودوروف نیز در مقالهGenette, 1982: 133داند. )روایت می

نام تحلیل ساختاری روایت از اهمیت عنصر توصیف در کنار عناصر روایت و گفتمان که 

 , Todorovبود. ) هنری جیمز منکر وجود خالص آنها در متن شده بود، دفاع کرده

2007: 71) 

ها و دهندهها، آگاهیهای روایت خود، بخشی را به نمایهوالاس مارتین در کتاب نظریه

مایه های ایستا اختصاص داده و در این جستار درباره توصیف به عنوان یکی از نقش

در کند اما او نیز ناچار درهم آمیختگی مفاهیم مودهای غیر روایی در متن صحبت مین

 (93: 1131کند. )مارتین، این حوزه را مطرح می

یاکوبسن با تکیه بر عملکردهای زبانی سعی در تبیین عملکرد توصیفی دارد. در واقع 

در بحث از زبان، آنگونه که یاکوبسن مطرح کرده است، وقتی پیام به زمینه یا مصداق »

پیام معطوف می باشد ، ارجاع پیدا کند، دارای نقش ارجاعی است و چون پیام به سوی 



دارای نقش ادبی است. با تکیه بر همین اصل، وقتی مرجع روایت، مثلًا توصیف باشد، 

نقش ارجاعی زبان کاملًا متحقق شده یا مصداق یافته است؛ آنگونه که روایت تاریخی، 

شود. چنان که گفته شد، این نقش ارجاعی زبان با نمونة کامل ارجاع زبانی شمرده می

کند و دو پردازی تناسب بیشتری پیدا میخاص روایت یعنی توصیف و شخصیتمنطق 

-گویی و داستانپردازی، آن هم در مقولة قصهمقولة اخیر یعنی توصیف و شخصیت

: 1199)مرتضوی،. «زندپردازی کم کم تعلیق زبان در مرز ارجاع و نقش ادبی را رقم می

199.) 

شناسی و همگام با های روایتچشمگیر نظریههای اخیر، همزمان با پیشرفت در سال

ها صورت گرفته است. آثاری نیز به ارائة ابزار های فراوانی که در ساخت قصهبررسی

اند. در این پژوهش برآنیم تا با تکیه بر به توصیف پرداخته مناسبی برای مطالعات مربوط

ها و برخی کارکرد توصیف در ادبیات، به بررسیهای ارائه شده درمورد برخی نظریه

جایگاه آن در یک حکایت از دفتر اول مثنوی که دارای ساختار روایی روشنی است؛ 

بپردازیم. هرچند توصیف انواع مختلفی دارد که هریک در متون گوناگون برجسته 

هستند و در چهارچوب محدود این پژوهش مجال پرداختن به همة انواع فراهم نیست. 

ر تنها به بررسی توصیف از لحاظ شکل و محتوا در داستان مورد بنابراین در مقالة حاض

 نظر پرداخته شده است. 

 پیشینه پژوهش 

-های بسیاری به بررسی جایگاه و انواع توصیف در آثار مختلف پرداختهتاکنون پژوهش

 اند.

کارکرد توصیف در چند داستان » در پژوهشی با عنوان ( 1131اعلایی و شکریان) 

شناختی را برای توصیف آموزشی، محاکاتی و نشانه –فنی  ، سه کارکرد«فارسیمعاصر 

ها چنان دقیق و های رئالیستی، توصیفاند که در داستاننشان دادهاند و در نظر گرفته

ها را برای نویسنده ظریف هستند که امکان تصویرسازی و ترسیم حوادث و شخصیت

 کنند.دوچندان می



، به بررسی «توصیف در داستان رستم و سهراب» ( در مقالة 1131رضوانیان و احمدی) 

ها در داستان رستم و های ادبی، محتوایی و بلاغی آنهای مختلف توصیف و کارکردگونه

 اند.سهراب پرداخته

به استخراج و  «وصف در شاهنامه» ( در پژوهشی با عنوان 1131واعظی و همکاران)

کوشش نگارنده در فهرست  اند.پرداخته اهنامههای برجسته و مشخص شوصف تحلیل

ها ها از نظر محتوا و در ذیلِ هفت موضوع، محدود شده است. این موضوعکردنِ توصیف

، غیربشری ،بزمی هایصحنه های رزمی،صحنه ها،ها، شخصیتعبارتند از : وصف شخص

 .طبیعت و اشیاء

توصیف طبیعت در دیوان منوچهری »(در مقالة 1131) و همکاران  علی دودمان کوشکی

وصف در شعر »( در پژوهش 1131بخت ) محبوبه مباشری و زهرا کیانو « و صنوبری 

های خود به کار که شاعران مورد بحث برای توصیف العة ابزاریمطیه « فروغ فرخزاد 

 اند. های به کار رفته در دیوان این شاعران را بررسی کردهاند پرداخته، انواع صفتگرفته

 بحث

 در توصیف شکل است، اهمیت دارای توصیف، شناخت در که مباحثی ترینمهم از یکی

 قابل شکل لحاظ به و شودمی ظاهر خاصی نمود با متن در توصیف آیا .است متن

 است؟ تشخیص

توان بررسی کرد. اول از لحاظ شکل توصیف در یک متن را به دوصورت عمده می 

 اند:کمیت که در ساختار زیر قابل مشاهدهوضوح و دوم از لحاظ 



 

بروز  زیرا نحوۀ تشخیصِ توصیف در متن از غیرِ توصیف با سنجه شکل ممکن نیست،

 گر هستند.ها آشکارا توصیفها در متن به یک شکل نیست. بعضی از گزارهتمامِ توصیف

دال بر وقوع  حتی با افعالی که باشند؛ گرتوصیف توانندمی هابه عبارتی دیگر جمله

ها را تواند توصیفی یا غیِرتوصیفی بودن جملهرخداد هستند. بنابراین، شکل افعال نمی

 –تمایز نهادن بینِ جملاِت صرفاً توصیفی و جملاِت کنشی  تواند درنشان دهد، اما می

 توصیفی به کار آید.

یف را گسترش شاعر، توص نویسنده یاگر هستند. آشکارا توصیف در جملات و عباراتی که

هایی با افعاِل جمله پردازد. برای مثال،داده و مستقیم و صریح به شرح موصوف می

 هایی صریح و مستقیم هستند.اسنادی و جملاتی دال ِ بر استمرار توصیف

 آن شنیدستی که در عهد عمر             بود چنگی مطربی با کر و فر

: 1191یک طرب زآواز خوبش صد شدی ) مولانا، خود شدی              بلبل از آواز او بی

391) 

یابد و در حد یک کلمه باقی می ماند. مانند استفاده از اما گاهی توصیف گسترش نمی

 صفت: 

 (331وقتند اولیا              مرده را زیشان حیاتست و نما  ) همان:  هین که  اسرافیل

انواع توصیف
از لحاظ شکل

ساختار

طوالنی متوسط خالصه کوتاه

وضوح

پنهان مستقیم غیر مستقیم



تشبیه از جملة کند. اسرافیل مانند می بخشی بهرا در حیات ءدر بیت بالا مولانا اولیا

شگردهایی است که توصیف در زیرساخت آن کاربرد بالایی دارد. تشبیه، عبارت است از 

اشتراک دو چیز در یک یا چند صفت، شبیه وصف کردن چیزی است به چیزهای مشابه 

(. در اینکه 11: 1111و نزدیک بدان از یک جهت یا جهات مختلف )شفیعی کدکنی، 

یرساخت تشبیه، توصیف است، نیاز به توضیح و استدلال فراوانی نیست. وقتی گفته ز

در بلندی شبیه سرو بود، مشخص است که برای توصیف قامت از او قامت که شود می

های ای خاص است که ارزشتشبیه استفاده شده است. اما ساز و کار این توصیف شیوه

خاص برخوردار است؛ زیرا علاوه بر بلندی که  شناسیک دارد. این ارزش از عمقیزیبایی

در وجه شبه ذکر شده است، خرمی، بالندگی، سرسبزی و نشاط و بسیاری از تبادر 

کنندگان ضمنی سرو، که این واژه در طول تاریخ خود، برای اهل زبان جمع آوری و 

 شود.است به صورت ضمنی بیان میذخیره کرده

و  های استنباطدر متن، گاه توصیف فقط از راه جدا از این دو گونه نمود توصیف

قابل دریافت است بر این اساس نخستین گام برایِ تبیینِ شکل  ،تأویلاستخراج و 

بر این اساس توصیف  توجه به کیفیتِ ظهور یا عدم ظهورِ توصیف در متن است. توصیف،

  تقسیم کرد. پنهان و ضمنی صریح،توان به سه گروه را به طور عمده می

 توصیف صریحالف:

-های توصیفی در متن میهایی هستند که به صورتِ جملههای صریح، توصیفتوصیف

هایِ آیند و قصد نویسنده از نگارشِ آنها وصف است. که به صورت مشخص با جمله

 کاکرد این گونه از توصیف در مثنوی بسیار است. در شوند.توصیفِی مجزا بر شمرده می

 داستان مورد نظر هم بارها مولانا به طور صریح از اشخاص داستان سخن گفته است. 

 بر امید لطف سلطان آمدممن غریبم از بیابان آمدم         

 (1113: 1191) مولانا، 

 و یا:

 آب شیرین و سبوی سبز و نو          ز آب بارانی که جمع آمد به گو



 (1131) همان: 

هایی را به طور صریح در تعریف شخصیت شاه  در وصف پادشاه صفتو یا در جایی مولانا 

 گیرد:و در شناساندن لطف او به کار می

 زانکه لطف شاه خوب باخبر         کرده بود اندر همه ارکان اثر

 (1131) همان: 

 

 توصیف ضمنی

های ضمنی، توصیف. ها به شکل گذرا و ضمنی بیان می شونددرلابلایِ بیاِن کنش

 آیند.های توصیفی و غیرتوصیفی میهایی کوتاه هستند که در میانِ جملهتوصیف

 فزاش       زشت و نزد کس نیرزیدی بلاشجان لطیف گشت آواز

 (949) همان: 

 کند:منشی شاه اشاره می و یا در بیت زیر مولانا به طور ضمنی به ظرافت و خوش

 نما تا رحم آرد شاه شنگ تو گواهی غیر گفت و گو و رنگ         وا

 (1113) همان:

 های پنهانتوصیف

در این گروه جای شوند با استباط و تأمل توسط مخاطب استخراج میهایی که توصیف 

پردازد که متن روایی از بیان آنها عاجز و گاه توصیف به روایت مسائلی میگیرند. می

کند تا بدون امکان را فراهم میهای توصیفی، این بندی بخشمعاف است. در واقع مفهوم

بستی که بن روایت را بیان کند و آن زدۀواپس، مسائل ناگفتنی یا وقفه در سیر داستان

در داستان خلیفه و اعرابی مثلا . اند، رهایی بخشدگرفتار شدهشخصیت و نویسنده در آن 

دهد اما در واقع پذیری همسر اعرابی را نشان میشاهد ابیاتی هستیم که در ظاهر اطاعت



و مخاطب  برانگیز زن است که مولانا قصد نمایاندن آن را داردزیرکی و کاردانی تحسین

 :با اندک تأملی آن را در خواهد یافت

 پیش حکمت از سر جان آمدم      کفر گفتم نک بایمان آمدم   

 پیش تو گستاخ خر در تاختم            خوی شاهانة ترا نشناختم     

 کشم پیش تو گردن را بزنمی     پیش تو شمشیر و کفن مهنمی

 هرچه خواهی کن ولیکن این مکن     گویی سخن    از فراق تلخ می

 (1111)همان: 

های ضمنی، صریح و پنهان در داستان خلیفه و اعرابی بر این اساس بسامد انواع توصیف

 به صورت زیر است:

 انواع توصیف از لحاظ وضوح

          

 جمع پنهان ضمنی آشکار

 39 3 13 41 بسامد

 ساختارانواع توصیف از لحاظ 

شود. هایی است که اغلب نادیده گرفته میشکل توصیف از لحاظ کم ی از جمله رویکرد

 تواند یک واژه تا چند جمله باشد.شکل توصیف از لحاظ مقدار می

به نکاتی نظیر این توجه شود تحلیل توصیف از لحاظ مقدار، آنگاه مفیدتر خواهد بود که 

گر هستند. یعنی راوی دیدگاه ای ) صفت محض(، تحمیلهای واژهکه بسیاری از توصیف

آورند تا های مفصل مجالی فراهم میکند. اما توصیفخود را به مخاطب تحمیل می

مخاطب نیز با تماشای صحنه یا شخصیت بر دیدگاه خود متکی باشد. ) رضوانیان و 

های توان توصیف را از لحاظ کمی به توصیف. بر این اساس می(13: 1131 همکاران،

کمتر از یک جمله) کوتاه(، جمله و جملة وابسته) خلاصه(، چند جمله) متوسط( و 

  چندین جمله) طولانی( تقسیم کرد.

 کوتاه



تواند در آن رخ دهد، واژه است. مانند صفت، ای که توصیف میکوچکترین واحد زبانی

های ها و سایر عبارتها، ترکیبهای نحوی مانند بسیاری از بدلو برخی از واحدقید 

 گیرند:ها جای میتوصیفی کمتر از یک جمله نیز در این دسته از توصیف

دید او را که تند و توسنست         گشت گریان گریه خود دام زن است  زن چو

 (1111: 1191مولانا،)

 خلاصه

 یک جمله و یا یک جملة وابسته در متن به توصیف شیء،هایی که در حد توصیف

های خلاصه نامید. توان توصیفموقعیت، شخص، فضا و یا عناصر دیگر بپردازد را می

جملة توصیفی که یک جملة توصیفی وابسته در خود داشته باشد هم در این رده قرار 

 گیرد:می

 ایمسر گشتهبیایم     ما به تیغ فقر چه غزا ما بی غزا خود کشته

 (311) همان: 

 متوسط

اگر دو جملة توصیفی و یا بیشتر در پی هم به صورت متمرکز به توصیفی واحد بپردازند، 

توان عنوان توصیف مفصل را برایشان برگزید. ) مصداق این نوع از توصیف هستند که می

 (. 11: 1131رضوانیان و همکاران، 

 زرطب گشتی خود اول زر بدی       تر بدی       تو جوان بودی و قانع

 زر بدی پر میوه چون کاسد شدی              وقت میوه پختنت فاسد شدی

 (391) همان: 

 بلند

-ای هستند که وجه ممیزشان از توصیفهایی چند جملههای طولانی، توصیفتوصیف

ت متن و ها، استقلالشان از بافای، علاوه بر تعداد بیشتر جملهچند جمله های مفصل



ها یا کاملا مستقل هستند مانند یک قطعة ادبی، و یا در داخل روایت است. این توصیف

آیند. اما از متن جدا هستند؛ مانند می -اعم ار متون داستانی و غیر داستانی –متون 

در متون  شوند.میهای کلاسیک دیدهای که که در بسیاری از رمانهای طولانی توصیف

های طولانی، از هر دو نوع) اثر توصیفی مستقل بالفعل و کهن ادبیات فارسی هم توصیف

گونه گسترده و طولانی هایی اینگری است که توصیفبالقوه(، فراوان است. مولانا توصیف

با توصیفی خلیفه و اعرابی هم از بسامد بالایی برخوردار است. داستان در مثنوی او 

 شود: می طولانی آغاز

 کرده حاتم را غلام جود خویش          پیش      یک خلیفه بود در ای ام

 فقر و حاجت از جهان برداشته        رایت اکرام و داد افراشته         

 داد او از قاف تا قاف امده  بحر و در از بخشش صاف آمده     

 ه اب بودمظهر بخشایش و         خاک ابر و آب بود      در جهان

 سوی جودش قافله بر قافله      اش بحر و کان در زلزله    از عطا

 (311: 1191) مولانا، 

 توان به شکل زیر نشان داد:بسامد انواع توصیف را در داستان مورد بررسی می

 مقدار توصیف

      

 جمع طولانی متوسط خلاصه کوتاه

 39 11 11 13 14 بسامد

 داستانها در محتوای توصیف

، فوصیمورد توصیف شده است. در اغلب این تعاریف، ت تاکنون تعاریف گوناگونی در

ها، اشخاص و مفاهیمی است که در ها، زمانهای مکاننوعی از متن برای شناخت ویژگی

های روایت تأکید ها در متوقف کردن زنجیرههای ادبی غرب بر نقش آنسنت پژوهش

 توصیف ارزش کارکردی به عبارتی دیگر (.11: 1131ان: شده است. )رضوانیان و همکار

 پردازیو در نهایت سازندۀ درجاتی از شخصیت غیر مستقیمی در متن به عهده دارد



به عقیدۀ هامون، توصیف باید در خدمت ساخت و پرداخت و خوانا بودنِ یک  است.

-شخصیتسازیِ مجموعه ، یک شخصیت یا به طور کلی در خدمتِ برجسته«خصلت»

در داستان خلیفه و های محتوایی کارکرد(. Hamon.1993:23های داستان باشد. )

 : . از جملهی نمود پیدا کرده استهای گوناگوناعرابی به صورت

 توصیف شخصیت

دهد، از ارائه می هاهای ملموسی که نویسنده از شخصیتتوصیفمورد نظر در داستان

-شخصیت البته .پردازدها میمعرفی تصویری شخصیتنوع رئالیستی است. زیرا ابتدا به 

صی ندارند و تشخ  های قدیمی و اساطیری اغلب از لحاظ شکل ظاهرهای داستان

شود و این خصوصیاتی همچون رنگ چشم، مو، حالت چهره، و... نشان داده نمی

مانند) ای از ابهام باقی میهای مدرن امروزی در هالهخصوصیات برخلاف داستان

های سنتی دیگر، قهرمانان هم همچون داستاندر مثنوی  .(11-14: 1131ستاجی، ا

های با ویژگی بیشترخواننده  بلکه شوندقصه به وضوح و به صورت جزئی توصیف نمی

 .شودآشنا می هاآنهای روانی و خصلت

ترین افعال توصیفی، حال و ماضی استمراری هستند، زیرا نوعی تصویر همچنین مناسب

داستان در .  (91: 1131)بصیرزاده و دیگران،  دهندغیرزمانی از جهان به دست می

اصلی در حین ورود به فضای داستان دارای خصوصیات  هایشخصیت خلیفه و اعرابی

ظاهری و باطنی مشخصی هستند و بر مبنای توضیحات اولیة نویسنده در داستان 

 ند.اها نقش پررنگی ایفاء کردهشخصیت اخلاقیاتیابند. در این میان توصیف حضور می

 :اخلاقیات خلیفه است گزارش گونة شخصیت ووصف  همراه باورود داستان 

 از عطااش بحر و کان در زلزله          سوی جودش قافله بر قافله

 اشاش          رفته در عالم به جود آوازهقبلة حاجت در و دروازه

 مانده از جود و سخااش در عجب  هم عجم هم روم و هم ترک و عرب    

 حیوان بود و دریای کرم            زنده گشته هم عرب زو هم عجب آب

 (311) همان: 



مولانا بلافاصله پس از توصیف شخصیت خلیفه، دو شخصیت اصلی دیگر، یعنی اعرابی و  

کند و اوضاع و همسرش را هم به صورت توصیف مستقیم و گزارش گونه معرفی می

 سازد:ها را برای مخاطب روشن میآن احوال

 یک شب اعرابی زنی مر شوی را            گفت و از حد برد گفت و گوی را

 کشیم              جمله عالم در خوشی ما ناخوشیمکین همه فقر و جفا ما می

 مان نه آبمان از دیده اشکخورشمان درد و رشک        کوزهنانمان نه نان

 آفتاب                       شب نهالین و لحاف از ماهتاب جامة ما روزتاب

 قرص مه را قرص نان پنداشته              دست سوی آسمان برداشته

 (311) همان: 

 توصیف اعمال یا رفتار

نیت نخستین » گیرد، تمامی حرکات و سکنات بشر از اندیشه و تفک رش سرچشمه می

« ) باشد، آشکار ساختن تصویر خویش است. کند، در هر کاری کهکسی که عمل می

ای است که او را به مخاطبانش (. بنابراین هر حرکت او در حکم نشانه31: 1193کوندرا، 

 شناساند. می

گیرد و بر اساس آن موقعیت عملی را هنگاهی که شخصی در موقعیتی خاص قرار می

ات بیان شود، خواننده شده انتخاب شود و با جزئیدهد، اگر آن عمل حسابانجام می

کوشد از طریق توصیفات شناسد که نویسنده میشخصیت را بسیار بهتر از زمانی می

خود، وی را بشناساند. در واقع در این شیوه نویسنده اشخاص داستان را به جنبش در 

کند. ) یونسی، آورد و به یاری اعمال و رفتارشان خواننده را با خصوصیاتشان آشنا میمی

هایی است که ها از پرکاربردترین مقولهشخصیت هاتوصیف عمل یا کنش .(.131: 1194

. در این داستان هم چندین مورد توصیف از نوع کنشی گیردمولانا در مثنوی به کار می

های مورد توجه در داستان خلیفه و اعرابی، زن از جمله شخصیت شود.مشاهده می

زند؛ شناخت. مثلا طریق اعمال و رفتاری که از او سر میتوان او را از اعرابی است که می

 شود:آشکار میدر مقابل شوهر در جایی از داستان نیرنگ بازی و فریبکاری او 



 زن چو دید او را که تند و توسن است        گشت گریان گریه خود دام زن است

 دیگر داشتمگفت از تو کی چنین پنداشتم                      از تو من اومید 

 (1111) همان: 

بیشتر گیرد؛ این فریبکاری با چرب زبانی و نیرنگی که زن در برابر اعرابی به کار می

-ورزید، یکباره تسلیم می. او که به رفتن اعرابی بر دارالخلافه اصرار میشودگر میجلوه

 :سپاردشود و زمام امور را و اختیار را در ظاهر به همسر می

 بإیمان امدم          پیش حکمت از سر جان آمدمکفر گفتم نک 

 خوی شاهانة ترا نشناختم           پیش تو گستاخ خر در تاختم

 کشم پیش تو گردن را بزننهم پیش تو شمشیرو کفن     میمی

 (1111) همان: 

ها کنشازای های مختلف اشیا به نمایش پاره، توصیف به جای معرفیِ جنبهاین روشدر 

-پردازدکه در حضور یا غیابِ شخصیتی دیگر، روی شیِء توصیف شده صورت میمی

ای غیرمستقیم و از خلال توصیف توصیفگر به گونه»در واقع در اینگونه توصیف  .گیرد

های داستانی به توصیف شیء یا موضوعی معی ن ها و افعال پی در پی شخصیتنقش

سلطان و خوی  شخصیت غنای مولانا. (33: 1131)بصیرزاده و دیگران،«. پردازدمی

هنگامی که کشد. ز طریق کنش برای مخاطب به تصویر میرا ا پسندیدۀ او و نقیبانش را

هایی که به اعرابی به دارالخلافه رسید شاهی بخشنده دید. این خصیصه از طریق کنش

 برای ما قابل لمس است: ،اندتصویر کشیده شده

 آن سبو را پر ز زر کرد و مزید          چون خلیفه دید و احوالش شنید   

 های خاصها و خلعتآن عرب را کرد از فاقه خلاص         داد بخشش

 کین سبو پر زر به دست او دهید          چونکه وا گردد سوی دجلش برید

 (1191) همان: 



رم ک این بخشندگی و بزرگی و لطف در نقیبان شاه آنجا که هدیه ناچیز اعرابی را از روی

 است:به تصویر کشیده شده و عیب پوشی پذیرفتند؛

 گفت این هدیه بدان سلطان برید      سایل شه را ز حاجت واخرید

 آب شیرین و سبوی سبز و نو         زآب بارانی که جمع آمد به گَو

 آمد نقیبان را از آن         لیک پإرفتند آن را همچو جانخنده می

 خبر              کرده بود اندر همه ارکان اثربا خوب زانکه لطف شاه

 (1131) همان: 

ها، فضای گاه نویسنده در کنار توصیف احساسات و حالات درونی شخصیت صحنه:

تر به تر و قویدهد و بار عاطفی کلامش را از این طریق آساناطراف آنها را شرح می

درک بهتر خواننده از حالات کند زیرا توصیف دقیق فضای اطراف به مخاطب منتقل می

 را داستان سازیچارچوب نقش توصیف مورد، این در کند.ها کمک میدرونی شخصیت

 کند. نمایی آن کمک میواقع به داستان، وقوع زمان و مکان ارائه با و گیردمی عهده بر

ها، توصیف به عبارتی دیگرف علاوه بر بیان و توصیف مستقیم خصلت و خوی شصیت 

در این مورد شاهد . استدخیل  شفاف سازی داستاننمایشی صحنة روایت هم در 

مستند سازی مکان و » همچنین گر نیز هستیم. بُردارسازیِ مکانی توسط توصیف

کند؛ جایی که بازسازی واقعیت داستانی کمک می بهجزییات وابسته به محیط داستان، 

یابند و صح ت و درستی ماجرای داستانی در های داستان، نمایی واقعی میشخصیت

ای از کاربرد پاره. (11: 1131)بصیر زاده و همکاران، « گرددذهن خواننده تثبیت می

کند. قیدها یا عبارات به ورود مکان در متن یا تعیین چارچوب مکانی متن کمک می

نزدیک برای مثال منظر جانبی )چپ، راست(، منظر عمومی )بالا، پایین(، نمای 

های )دوردست، روبرو(،نمای دور)روبرو، در افق( و زمان بندی ساختگی از جمله روش

: 1131) اعلایی وهمکاران: رود.متعدد برای تدوین نوشتارِی مکان توصیف به شمار می

31) 



هایی را در راستای امر ، گرهدر چند مورد توصیف صحنه داستان خلیفه و اعرابیدر 

. به عنوان نمونه، مولانا گشایدمیو شفاف سازی پیرنگ داستان پردازی شخصیت

دارالخلافه را طوری توصیف کرده است که مخاطب فضا شرایط حاکم بر آن را به خوبی 

 :کنددرک می

 هاها                    اهل حاجت گستریده دامنعامدید درگاهی پر از ا

 یافته زان در عطا و خلعتیدم به دم هر سوی صاحب حاجتی              

 بهر گبر و مومن و زیبا و زشت                همچو خورشید و مطر نی چون بهشت

 دید قومی در نظر آراسته                        قوم دیگر منتظر برخاسته

 خاص و عامه از سلیمان تا به مور               زنده گشته چون جهان از نفخ صور

 (1141) همان: 

ها برای نویسنده در برخی از صحنه یابد واین مکان در ابیات بعد وضوح بیشتری می

تری در صحنه قرار دهد؛ به توصیف فضا و موقعیت اینکه مخاطب را بهتر و با درک کامل

 پردازد:به وجود آمده در آن فضا می

 آن عرابی از بیابان بعید            بر در  دارالخلافه چون رسید

 نقیبان پیش او باز آمدند     بس گلاب لطف بر جیبش زدندپس 

 (1111) همان: 

 اءاشی

تواند حوزۀ وسیعی را به خود اختصاص دهد. عناصر اصلی توصیف ها میمحتوای توصیف

حاط محتوا و گر و ویژگی. این سه عنصر به لسه عنصر هستند؛ موضوع، کلام توصیف

تواند موضوع . هر وجودی می(11: 1131اران، ) رضوانیان و همکمصداق نامحدود هستند

تواند وصف کنندۀ موضوع باشد. به ای میتوصیف قرار گیرد و توصیف شود و هر ویژگی

تواند موضوع توصیف باشد. مانند شخصیت، فضا، محیط، تر، هر چیزی میعبارتی ساده

وان گفت یکی از تزمانه ، اشیاء و ..... با توجه به این مسأله می ،هاحالات، رخداد

. است ایست که با چند ویژگی توصیف شدهمحورهای داستان در خلیفه و اعرابی کوزه

 :اولین ویژگی آن، ارزشمندی است . چون حامل آب باران گرانبها است

 این سبوی آب را بردار و رو                    هدیه ساز و پیش شاهنشاه شو

 در مفازه هیچ به زین آب نیست            گو که ما را غیر از این اسباب نیست

 (1111) همان: 



شود و از این پیرنگ داستان، وجوه دیگری از کوزه توصیف میبا گشترش رفته ما رفته ا

 یابد:طریق وضوح بیشتری می

 آن سبوی آب را در پیش داشت             تخم خدمت را در آن حضرت بکاشت

 سایل شه را به حاجت وا خرید          گفت این هدیه بدان سلطان برید   

 آب شیرین و سبوی سبز و نو                زآب بارانی که جمع آمد به گو

 (1131) همان: 

ای دیگر از آن را برای در انتهای داستان شاعر با اشاره به تأویل عرفانی سبو، جنبه

یزهایی که ما فکر خواهد به مخاطب نشان دهد که چکند. مولانا میمخاطب آشکار می

کنیم در وجودمان ارزشمند هستند در واقع هیچ ارزشی ندارد و کوتاهی نظر و نادانی می

 رساند:ما را می

 های ماست     وآن خلیفه دجلة علم خداستآن سبوی آب دانش

 گرنه خر دانیم خود را ما خریم       بریم    ما سبوها پر به دجله می

 بود             کو ز دجله غافل و بس دور بودباری اعرابی بدان معذور 

 گر ز دجله باخبر بودی چو ما             او نبردی آن سبو را جا به جا

 (1191) همان: 

 نتیجه

ای از متون ادبیات کلاسیک از جمله مثنوی را به خود اختصاص توصیف بخش عمده

ارتباط مستقیم با سبک و نوع رود، هایی که در متون به کار مینوع توصیفداده است. 

-های گوناگونی قابل دستهتوصیف از منظرها و با رویکرد. متن و دورۀ آفرینش اثر دارد

اند. ها در داستان خلیفه و اعرابی بررسی شدهبندی است. در پژوهش حاضر، توصیف

 از دو دیدگاه وضوح و صراحت توصیف در متن و دوم مقدارتوصیف ها به لحاظ شکل 

تة صریح، ضمنی و ها به سه دسلحاظ وضوح، توصیف ازی آن قابل بررسی هستند. کم 

های صریح و آشکار به نسبت انواع دیگر از بسامد توصیفاند که پنهان تقسیم شده

در داستان به چهار دستة کمتر از  ،از لحاظ مقدار هاتوصیف بیشتری برخوردار بودند.

و چندین یک جمله) کوتاه(، جمله و جملة وابسته) خلاصه(، چند جمله) متوسط( 



اند که در این میان توصیفاتی در قالب یک جمله و یک جمله) طولانی( تقسیم شده

های حاضر در از لحاظ محتوا هم توصیف جملة وابسته) خلاصه( بسامد بیشتری دارند.

ها، مکان و اشیاء ها، اعمال و رفتار شخصیتپردازیشخصیت اغلب در خدمت داستان

 هستند.
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