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 چکیده
ياده من و وصف اسنتف  يگرتیمهم روا ۀکشش از دو سازجذاب و پر تیخلق روا يبرا یيروا يهاشعرا در منظومه

اسنت.   یني اما جنبه بدون زمان منتن روا  برد،يکار مدرکالم به يسازبرجسته ياست که خالق اثر برا يابزار« وصف. »کنند
دو وجنه مهنم از نظنر زمنان سنخن و داسنتان در تقابنل و         نیاز رخدادها است. ا ياسلسله ایرخداد  کی یيبازنما «تیروا»
متنون   يو رو تین مختلنف روا  يهنا هین دو سنازه مهنم در نظر   نین ارتبناط ا  دیبا ن،یرا. بنابرنديگيقرار م گریکدیبا  رتیمغا
و  تین وصنف و ارتبناط آن بنا روا    يبنارت و ژننت بنه بررسن     ،يچنون توماشفسنک   يپردازانن هین شنود. نظر  يبررسن  یيروا
 يمتنن  جناد یاسنت کنه بنا هندف ا     یني منتن روا  يسنتا یجنبنه ا « وصف» ت،یروا يهاهیاند. در تمام نظرپرداخته يگرتیروا
و  وسنف ی ةدر منظومن  يگنر تین پنژوهش رابطنه وصنف و روا    نین . در اشوديبه بافت کالم اضافه م تیدر روا گذارريتأث
کنه در   دهند يپاسنز من   پرسنش  نین شده است و بنه ا  ليبارت و ژنت تحل ،يتوماشفسک دگاهیبر د هيو با تک يجام يخايزل
 ،يتوماشفسنک  ینة منظومنه براسناس نظر   نین دارد. در ا يه ارتباطچ يگرتیبا روا يادب يهاوصف خا،يو زل وسفی تیروا
يخنا  و آگاهاننندگان قنرار من     يهنا هین نما ةبنارت در دسنت   ینة متن است و با توجه به نظر يستایآزاد و ا یةمابن« وصف»
 نیو نمناد  ينن یيمنظومنه، کنارکرد تز   نین شنده و در ا  تیدر روا يشتاب منف جادیموجب ا« وصف»ژنت،  دگاهید. از رديگ
 .دیآيبه حساب م يهست يهااز نوع گزاره يهمگ« وصف»موجود در  يهاگزاره ن،ی. عالوه بر اکنديم دايپ

 .بارت، ژنت ،یتوماشفسک ت،یوصف، شتاب رواواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

از سنوي گویننده بنراي تجسنم و      وعي تمهيد زباني با رویکرد بالغين «وصف»در ادبيات، 

جربه و گاه مکاشفه گوینده از مواجهه با جهان پيرامنون و جهنان   عينيت بخشيدن به نوعي ت

بنراي   و هاي مختلنف کنون شاعران برجسته به شيوهاو است. از ابتداي شعر فارسي تا درون

 و اننواع ادبني )حماسني، غننایي، تعليمني      ةمقاصد گونناگون و بنه مينزان متفناوت در همن     

 «گوننه »نظر منا در اینن پنژوهش    مورد« وصف»اند. استفاده کرده «وصف»نمایشي( از ابزار 

شود و با شعر توصيفي فارسي که انواع ادبي، ردپایي از آن دیده مي ةکه در همچرا ،نيست

زینرا هندف در اوصناف منورد نظنر منا، وصنف         ؛تفناوت دارد  ،آیند به حساب مي «گونه»

وصف روابنط عاشنق    ،هاي ظاهري و باطني(مجالس بزم، وصف عاشق و معشو. )ویژگي

  است. معشو.، وصف عشق، وصف حال و احوال شاعر یا شخصيت و...و 

گوننة اوّل اشنعاري کنه در     ؛اینم هاي شعري با دو گونه شعر مواجنه بنوده  دوره ةدر هم

شود و حضنور وصنف در محنور عمنودي و افقني اینن ننوع        ميهاي متفاوت سروده قالب

اول  ۀکندکني، در دور بنه نظنر شنفيعي    اسنت.  هاي شعري مختلف، متفاوتاشعار در دوره

اسنت   وي معتقند  اسنت.  در خدمت بينان عظمنت و زیبنایي طبيعنت     «وصف» ،شعر فارسي

طبيعت  یعني تا پایان قرن پنجم هجري باید شعر ؛سه قرن نخستين ةشعر فارسي را در فاصل»

وصف در شعر فارسي قرن چهارم و آغناز  »(. در واقع 317: 1391کدکني، )شفيعي« خواند

هناي شناعران اینن عهند در آن دینده      نمنایي کنه هننر  است  ترین موارديمهم قرن پنجم از

بيشتر در  «وصف»نيما، حضور  ۀا از این دوره به بعد تا دور(. ام465: 1352)صفا، « شودمي

را بنا محنور    «وصنف »شنعر و وصنف،    ۀنيما با دیدگاه جدید خود دربار است. محور افقي

سوبژکتيویته،  -ت در کنار استغرا. و ابژکتيویتهوصف و روای»عمودي آشتي داد. در واقع 

دوم شنعر،   ة(. گونن 49: 1383)جورکش، « دهدعناصر محوري بوطيقاي نيما را تشکيل مي

غننایي و عرفناني    ،که در قالنب مثننوي بنا موضنوعات حماسني     است  هاي داستانيمنظومه
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ي در اینن  وصنف و محنور عمنود    ،ویژگي روایت و داستان ةو به واسطاست  شده سروده

 آثار پيوند بسيار محکم دارد. 

در ضنمن  »شنود  هاي ضنمني دینده مني   اوج انسجام وصف در محور عمودي در سراپا

هاي منظوم یا منثور شاعر یا نویسنده به اقتضاي حال و مقام به وصف معشو. بعضي داستان

نندام و  کرده و سنچس تمنام ا   شاعر سخن را با وصف جمال آغاز در این قسمت. پردازدمي

 (. 153-157 :1389)شفيعيون، « کنداعضاء معشو. را توصيف مي

اوصناف نينز    ،در طول تاریز ادبيات با پررن  شدن مرزهاي ژانر ادبي در آثار فارسي

ها با توجه به ژانري که در آن قرار گرفته دهد و در منظومهخود را با محتواي اثر تطبيق مي

کنار رفتنه   اوصاف به ،هاي حماسيکند. در منظومهلباس واژگاني خود را عوض مي ،است

 يو واژگان حماسي بسامد بيشتراست  هاهاي شخصيتهاي جن  و پهلوانيدرباره صحنه

بيشنتر بنه ترسنيم تصنویر از      «وصنف » ،هناي غننایي  اما در منظومه ،دارد )گرز، کوس و...(

قي و... غلبه دارد. همچنين پردازد و واژگان مربوط به غنا چون نوا، موسيها و عشّا. ميبزم

از »دیگنر تفناوت دارد. منثالً    نوع طرفين تشبيه و نوع استعارات در انواع گوناگون بنا ینک  

وصف از حالت محسوس به محسوس به شکل محسنوس بنه نامحسنوس     ،اول به بعد ۀدور

زیرا شاعر براي القناي درونينات خنود بنه اغنرا. نيناز دارد و بنراي اینن          ؛است کرده تغيير

کنه  اسنت   هنا (. در اینن منظومنه  39: 1394)مننوچهري،  « بنرد اغرا. از نامحسوس بهره مني 

 خورد.  ميروایت و وصف با یکدیگر پيوند 

بنه بينان جزئينات و     هنا ها و کننش الوه بر روایت اتفا.پردازان در دنياي قدیم عداستان

انند. در  ایستا پرداختنه  هايها، زمان و در واقع به جنبهها، اشياء، مکانهاي شخصيتویژگي

پنردازي،  این نوع آثار و در رابطنه بنا داسنتان، وصنف بنه عننوان ابنزاري بنراي شخصنيت         

بنا اینن وجنود، پنيش از      است؛ شده سازي( استفادهسازي و ایجاد فضا و رن  )فضاصحنه

ادبني و کشنف زبنان اوصناف در اثنر       ةاین منتقدین هنگام بررسي آثار روایي، تنها به جنبن 
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 منندي دارد. درسنت  که یک متن روایي غير از زبان ادبي، بُعد روایت اند در حاليختهپردا

چنه آن را  آن استقالل معنایي ندارد )غير از ،بدون قرار گرفتن در روایت «وصف»که است 

ي گرروایتنامند( در مقابل هيچ روایتي بدون وصف متصور نيست. پس شعر توصيفي مي

کندام، نسنبت بنه دیگنري     که با توجه به ویژگي هنر است  يو وصف دو سازه از متن روای

 ها و سناختارگرایاني چنون  فرماليست ةشود. این نوع پرداختن به وصف در نظریبررسي مي

جنود  به و 5و فيليپ هامان 4، سيمور چتمن3، ژرار ژنت2، روالن بارت1بوریس توماشفسکي

جنبه ایستا و بندون زمنان    «وصف»ه اند کنتيجه رسيدهاین به  پردازاناست. این نظریه آمده

توماشفسنکي،  هناي  یابي به این مهم در اینن مجنال، براسناس نظرینه    براي دست است. متن

در  هناي خنا  و آگاهاننندگان   ا، نماینه هناي پوین  ماینه هاي ایستا، بنن مایهبن ،بارت و ژنت

اي هن و تأثير وصنف در شنتاب رواینت و گنزاره    است  شده بررسي منظومة یوسف و زليخا

   است. شده یندي تحليلآهستي و فر

عشنق زليخنا بنه     براسناس گرفته از قنرآن و  ي جامي، داستاني برمنظومة یوسف و زليخا

کنه زليخنا را بنه حقيقينت     اسنت   عشنق زمينني در اینن داسنتان مرکبني      اسنت.  )ع( یوسف

اشقانه رسد. این داستان عکه زليخا به وصال یار مياست  رساند و بعد از این تحول مهممي

رسد و بنا منر  یوسنف و زليخنا     شود، با عاشقي زليخا به اوج ميبا تولد یوسف آغاز مي

هناي یوسنف و زليخنا، وصنف     ابيات زیادي به وصنف زیبنایي   ،در این اثرپذیرد. پایان مي

پاي زليخنا،   اسب یوسف، وصف سراي زليخا، وصف عبادتخانه بازغه و زليخا، وصف بندن

هنا  ابينات زینادي هنم بنه بينان کننش       ،و در مقابلاست  داخته. پروصف عصاي یوسف و..

هناي رواینت،   پردازد. تأثير این اوصاف بر زمان منتن، جایگناه اینن اوصناف در نظرینه     مي

                                                           

1- Tomasheveskey 

2- Rolan Barthes  

3- Gerard Genette 

4- Seymor Chatman  

5- Philip Haman 
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هاي مهم روایي و بررسي نوع گزاره ةوصف در سه نظری ۀآمده درباردستمقایسه نتای  به

  است. گرفته این تحقيق قرار ةدستمای ،اوصاف

 

 پژوهش ۀپیشین .1

نامنه  تحقيقات زیادي به صورت کتناب، مقالنه و پاینان    ،هاي روایتروایت و نظریه ۀدربار

ات روایني و  اي از تحقيقن مجموعهشتاب روایت معموالً به صورت زیر دارد. بررسي وجود

ها با توجنه بنه منتن منورد     در این پژوهش است. گرفتهدر دل دیگر مضامين روایي صورت

هنا  که در ادامنه بنه چنند نموننه از آن    است  شده انتخاب ،هاي روایتاز نظریه تحقيق یکي

 کنيم.  اشاره مي

تنأليف اکبنر اخالقني بنه بررسني       ،الطير عطنار نامه و کتاب تحليل ساختاري منطقپایان

و مسنائلي چنون انسنجام، نظنم روایني، عناصنر       اسنت   الطير پرداختنه روایي حکایات منطق

   است. شده داستان و... بررسي

تحليل ساختاري و محتوایي رمان سووشون اثر سيمين دانشور، تنأليف فهيمنه   نامه در پایان

کرده و بنه خنوبي    حيدري، نویسنده، نظریة روایت روالن بارت را در رمان سووشون بررسي

 است.   کرده دهندگان و... را تبيين و مشخصکارکردهاي اصلي، کاتاليزورها، آگاهي

تنأليف نصنراهلل    ،نظنامي  پيکنر هفنت  در توصنيف  و يگنر رواینت  عنصر تقابلمقاله در 

توماشفسکي، بارت، ژنت و هاي نویسندگان با استفاده از نظریه، پورامامي و قدرت قاسمي

 اند. ایشنان مورد بررسي قرار دادهپيکر نظامي هاي ایستا و پویاي متن را در هفتجنبه هامان

انند و  کنرده هاي رواینت را بررسني  در وصف و دیگر قسمتکاررفته هاي بهتفاوت گزاره

کنارگيري اینن   که بنا بنه  است  شده بررسي ها با ایستا و پویا بودن وصفارتباط این گزاره

 شود.  نظامي مشخص مي پيکرهفتکارکرد وصف در  شيوه،
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ي را از دیندگاه سنه نظرینه مهنم بررسني      گنر رواینت ارتباط وصف با  ،پژوهش حاضر

کنند و از  یوسف و زليخا پياده مي ةمنتقدین را در منظوم يو در مرحله بعد آراست ا کرده

هاي مهم روایي چنه جایگناهي   در نظریه «وصف»دهد این جهت اهميت دارد که نشان مي

دارد و چرا و چگونه موجب ایجاد شنتاب منفني در رواینت و بنه طنور خنا  در رواینت        

 شود.یوسف و زليخا مي

 

 شناسي. روش2

منظومنة یوسنف و   ي، اوصناف  گنر رواینت ر این پژوهش براي کشف ارتباط وصنف بنا   د

بنوریس توماشفسنکي، روالن    ةنظرین  براسناس تحليلني   -ي جامي بنا روش توصنيفي  زليخا

و اسنت   شنده  بررسي ،پردازان مهم معاصر هستندکه از منتقدین و نظریه بارت و ژرار ژنت

و اسنت   جنبه ایستاي متن «وصف»هاي روایي، نظریه ةایم که در همبه این مهم دست یافته

 شود.  موجب شتاب منفي در روایت مي

ها و فهم جایگاه وصف در دیندگاه سنه منتقند منورد نظنر، آثنار       براي آشنایي با نظریه

همچننين بنه مقناالتي کنه      اسنت.  شنده  مطالعنه  بارت، توماشفسکي و ژننت ترجمه شده از 

ترجمنه از  فقندان  امنا بنه خناطر     ،ایمرجوع کرده ،اندها را در متني خا  پياده کردهنظریه

 هایي که از متن اصلي اسنتفاده نامهیابي به متن زبان اصلي از پایانمتون اصلي یا عدم دست

از  منظومة یوسنف و زليخنا  رفته در  کاراوصاف بهاست و سچس  شده اند، بهره گرفتهکرده

   است. شده سه منتقد بررسي ةنظری براساسو  متن جدا شده

 

 ایستای متن ۀمایوصف، بن .2-1

 گمنارده خبرهناي روایني همنت     شناسينسزکه به است  اولين کسيبوریس توماشفسکي 

کندام  اي کنه هنر  ها، بسته به کنش عينني مایهبندي بنبر ضرورت طبقه توماشفسکي» است.
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ري بنه ننام   وي در جسنتا (. 159 :1388، 1تنودوروف )« اسنت  کنرده تأکيد  ،کنندترسيم مي

کنه  اسنت   بخنش در ینک اثنر ادبني، فکنري کلني      اصل وحدت»گوید مي« مایگاندرون»

یکني نيرویني کنه از    اسنت؛   مایه حاصنل دو نينروي متفناوت   این درون .مایه نام دارددرون

ماینه  شود و دیگنري نينروي وارده از سننت ادبني. درون    واسطه نویسنده وارد ميمحيط بي

اگر این واحدها است؛  شده تر ساختهاي کوچکمایههاي دروناصلي هر اثر ادبي از واحد

 «آیند مني ماینه( بنه دسنت   مایه )نقشرا آنقدر کوچک کنيم که دیگر قابل تجزیه نباشد بن

  (.116و  115 :1383 ،2ز)اسکول

اینن  نامند.  ماینه( مني  ماینه )بنن  ترین واحد بنيادي روایت را نقنش کوچک توماشفسکي

بسنته  بندي واحد هنم در این طبقه Y شودبسته )پيوسته( تقسيم ميو هم واحد بنيادي به آزاد

قابنل حنذف نيسنت. در مقابنل      T گنویي شود که در بازها گفته ميمایهبه آن دسته از نقش

و بننراي پيرننن  ضنروري بننه نظننر  اسنت   کنه قابننل حننذف اسننت  واحند آزاد، واحنندهایي 

کنند بنه دو دسنته    اي که توصيف ميعينيمبناي کنش ها برمایهبنعالوه بر این، رسد. نمي

 پوینا محسنوب   هناي مایهشود، بنمي هایي که موجب تغيير موقعيتمایهبن» ؛شودميتقسيم 

آیند.  شمار مني ایستا بههاي مایهشود، بننميتغيير موقعيت باعث که هایي مایهشود و بنمي

 :1388)تودوروف، « هاي ایستا، آزاد نيستهمایاما همه بناست،  مایه آزاد، ایستامعموالً بن

هناي ایسنتا، رابطنه    ماینه و با دیگر بنن است  مایه ایستا از متن قابل حذفدر واقع بن(. »303

هاي پویا بنا یکندیگر رابطنه زمناني و علّني دارد و      مایهاما در مقابل بن ،زماني و علّي ندارد

بسنته بنه پيرنن     هناي هنم  ماینه (. بنن 51: 1371)اخوت،  «بنابراین از متن قابل حذف نيست

هناي پيوسنته، عناصنر    ماینه بنن » ؛هاي آزاد با پيرن  وابستگي نداردمایهوابسته است، اما بن

کننش   هنا از ننوع شخصنيت و عمنل داسنتاني و     ساختاري اصلي، ثابت و تغييرناپنذیر قصنه  

سنتا عناصنر   هناي ای ماینه و بنن اسنت   شنود، گفتارها که موجب تغيير موقعيت در داستان مي

                                                           

1- Tzvetan Todorov 

2- Robert Scholes  
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هناي روایني، وصنف زمنان، مکنان،      ها از نوع راوي، گزارهساختاري فرعي و متغيّر داستان

هناي فرعني و   هنا، حادثنه  گنویي گوهنا، تنک  وبرخني گفنت   ،هااشخا  و برخي موقعيّت

 (. 110: 1394)پيغمبرزاده، « شودها نميکه باعث تغيير در موقعيّتاست  هایيگيرينتيجه

سناکن  هناي  مننزل، ویژگني   و اثاثينه اقليمي، اسباب  طبيعت، رن به  مربوط توصيفات

امنا   ،دهند مني ایسنتا را تشنکيل   هناي  ماینه ها و مواردي از این دسنت، عمومنا ًبنن   شخصيت

« رودمني کنار  هاي آزاد به دليل سناخت هننري اثنر و تحنت تنأثير سننت ادبني بنه         مایهبن»

اسنت   پویاهاي مایههاي اصلي بنشخصيتفتارهاي ها و ر(. کنش301: 1392)تودوروف، 

 شود.  اساسي دارد و باعث حرکت و پویایي آن مي اهميتکه براي داستان 

ي اسنت، آن بخنش از نظرینه    گنر رواینت از آنجا که تحقيق حاضنر بررسني وصنف و    

به بررسي  ،بنابرایناست؛  گرفتهاساس کار قرار ،گيردکه اوصاف را در بر مي توماشفسکي

هناي  ماینه ها ابتندا بایند بنن   مایهبراي تشخيص این بنو  پردازیمهاي آزاد و ایستا ميمایهبن

بنه  یوسنف و زليخناي جنامي    منظومنه   ،کنيم. با توجه به اینن نظرینه  بسته و پویا را تعيينهم

 ؛بسته و پویاي خود را داردهاي هممایهشود و هر بخش بنهایي تقسيم ميبخش

 مایه پویا: تولد یوسف(یافتن یوسف )بنهستي  :بخش اول -

 مایه پویا: خواب دیدن زليخا و عاشنق بنآگاهي زليخا از یوسف در خواب ) :دومبخش  -

شدن بر یوسنف در خنواب، تنالش بنراي ینافتن یوسنف، پيندا نکنردن یوسنف و ازدواج          

 (اجباري با عزیز مصر

وي ، فنروختن  یوسنف نداختن مایه پویا: به چاه ایوسف )بن حسادت برادران :سومبخش  -

 بردن یوسف به مصر( به مالک،

شندن   شدن یوسف نزد زليخا، عاشنق  مایه پویا: بزر خریدن یوسف )بن :چهارمبخش  -

زدن بنه یوسنف، بنه     یوسف، عرضه عشق بر یوسنف و نچنذیرفتن یوسنف، تهمنت     بر زليخا

 افتادن یوسف( زندان
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پویا: خواب دیدن زندانيان و تعبينر یوسنف،   ه مایبنبه زندان افتادن یوسف ) :پنجمبخش  -

 شدن یوسف( شدن از زندان، عزیز مصر آزاد

 پویا: دیدار یوسف و زليخا، ازدواج یوسف و زليخا(مایه نبخش ششم: عابد شدن زليخا )ب -

 پویا: فوت یوسف و به دنبال آن مر  زليخا(.  مایه نبخش هفتم: مر  یوسف و زليخا )ب -

کند و بنه  کند، یوسف حيا ميکه زليخا به یوسف اظهار عشق مي، هنگاميبه عنوان مثال

دهد و این عدم پذیرش گناه از جانب وي، سر آغناز حنواد  مهنم بعندي     او پاسز نمي

 داستان است:

 

 لننب گفننتغنچننه آن بننا نکتننه زیننن بسنني

 داشنننتمننني تنننن  تکلّنننم از را دهنننان

 کنننردنمننني بننناال شنننرمندگي از سنننر
 

 نشنننکفت گفتنننار نازیننن هنننيچ او ولننني 

 داشنننتمننني گلرنننن  حينننا از را رخ دو

 کننننردنگنننناه االّ بننننه پشننننت پننننا نمنننني
 

 (122: 1378)جامي، 

 

هناي  ماینه پردازي داشته باشد از دسته بنن سازي و شخصيتهر وصفي که کارکرد فضا

شنامل   ،آید. اوصنافي کنه در خندمت فضاسنازي هسنتند     مایه ایستا به حساب ميآزاد و بن

سنحر(، وصنف    و ..(، زمنان )صنب ، شنب   با ، خانه، عبادتخانه و. ، چاه،وصف مکان )سرا

، عشق و محبت بنه معشنو.    معشو.، شکوه از فرا احوال عاشق )نوميدي، شادي در یافتن

پاي زليخا(، وصف صحنه ینا نمنا )اسنتقبال از یوسنف، اسنتقبال از       و...(، وصف اشياء )بندن

 شود.  روزگار( مي و هاي زمانه، دنيا)وصف حيله استهالل و...( و براعت زليخا، بزم زليخا

دو عنصنر   ،کنه زمنان و مکنان   اسنت   سازي آثار ادبي گذشته ایننکته مهم درباره فضا

همچننين در گذشنته    .شند اي مطنرح مني  که در این آثار بسيار کلي و کليشهاست  داستاني

کنردن اتفاقنات   ر منتن و قبنول   سازي ذهن مخاطب براي پذیرش منطق حاکم ببراي آماده
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گویند. این ابينات امنروزه   مي «استهالل براعت»کردند که به آن از ابياتي استفاده مي آینده

در اینن منظومنه، اینن مضنمون     آید. سازي به حساب ميهاي داستاني نوعي فضادر بررسي

خالف مينل  خود را مبني بر اینکه روزگنار بنر   بينيشود. شاعر جهانشش بيت را شامل مي

آمنده، آمناده مني   دهد و ذهن مخاطب را بنراي وقنایع پنيش   کند، شرح ميعمل مي عشا.

که زليخا از شکاف پرده، عزیز مصر را براي اولنين  پذیري را بيشتر کند. زمانيسازد تا باور

له را أشود که او یوسف درخواب دیده شده نيست، شناعر اینن مسن   بيند و متوجه ميبار مي

 کند:يقبل از آن این چنين بيان م

 

 لننب گفننتغنچننه آن بننا نکتننه زیننن بسنني

 داشنننتمننني تنننن  تکلّنننم از را دهنننان

 کنننردنمننني بننناال شنننرمندگي از سنننر
 

 نشنننکفت گفتنننار ازینننن هنننيچ او ولننني 

 داشنننتمننني گلرنننن  حينننا از را رخ دو

 کننننردنگنننناه االّ بننننه پشننننت پننننا نمنننني
 

 (71)همان: بند 

 

 ؛وجنود دارد خناي جنامي   منظومنة یوسنف و زلي  در  «اسنتهالل  براعنت »نوع دیگري از 

 اسنت.  ها و بعد از عنوان، شاعر به وصف صب ، شب یا سنحر پرداختنه  ابتداي بعضي بخش

ن دیگر )مثالً از صب  بنه شنب   انتقال از زماني به زما ،در اصل منظور از گنجاندن این ابيات

ا عننوان  است که ب کرده هایي استفادهها شاعر از واژهاما در این قسمتاست،  عکس(یا بر 

کند در نظر و حواد  بعدي در متن سنخيت دارد و گویي خالق اثر تالش ميقسمت مورد

کنند. بنه    ذهنن مخاطنب را از قبنل آمناده     ،اتفا. بعندي  هاي مرتبط باقالب استفاده از واژه

کنه  اسنت   «آمدن زليخا همراه عزیز مصر بنه مصنر  در»در قسمتي از متن عنوان  ،عنوان مثال

 :است شده وان بالفاصله این ابيات گنجاندهبعد از این عن

 



 43 و زهره نجفي ياسفرجان يانياسحاق طغ، يآبادنجف يهاجر فتح / ادبی... یهادر وصف ییعناصر روا ليتحل 

 مکوکّنننب چنننرخ زد کنننه سنننحرگاهان

 برشکسننننتند محفننننل نيننننز کواکننننب

 کنننوس زرفشنننان آن رخشننناني از شننند

 شننننهریاري فننننرّ بننننه آمنننند عزیننننز
 

 شنننب رحلنننت کنننوس کنننوس زرّینننن ز 

 ببسننننتند محمننننل شننننب همراهنننني بننننه

 طنننناووس دمّ طننننوطي پننننرّ رننننن  بننننه

 عمنننناري در را مننننه خيمننننه از نشنننناند
 

 (74 بند :همان)

 

و شاعر در است  موضوع متن، کوچ و حرکت زليخا در عماري از جایي به جاي دیگر

 هاي کوس، رحلت و محمل اسنتفاده از واژه« شب رفت و روز شد»سه بيت اول براي بيان 

النظينر  با واژه عماري هنم، مراعنات  د. عالوه بر این، که با عنوان متن قرابت داراست  کرده

 ذهن را براي این اتفا. آماده« زليخا در عماري نشست»قبل از اینکه بگوید  یعني ؛سازدمي

 است. بيت 12چنيني در این منظومه تعداد ابيات این است. کرده

 

 . وصف، آگاهاننده و نمایه خاص2-2

 کند: روایت را در سه سط  بررسي مي بارت

 

 هاها و نمایه. کارکرد2-2-1

ل ینک شخصنيت، بننا بنه نقشني کنه آن عمنل در پيشنبرد         از: عمن است  عبارت «کارکرد»

کارکردهننا داسننتان را روي خننط زمننان از آغنناز تننا پایننان بننه هننم  »پيرننن  داسننتان دارد. 

 دهنده سط  داستانهاي پيوندکارکردها کنش»(. در واقع 81: 1393 ،1مارتين« )پيوندندمي

 :1389)حيندري،  « ودشن رفت در سط  روایت ظناهر مني  ها در گروهي به نام پيآن است.

کنه   2اي یا مراکنز اول کارکردهاي اصلي یا هسته»شود: ( که خود به دو دسته تقسيم مي23
                                                           

1- Wallace Martin  

2- Cardinal 
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ه کن 1هنا دهد. دوم کاتاليزورهنا ینا قمرهنا ینا تنابع     نقاط محوري اصلي داستان را تشکيل مي

 (. 45: 1387)بارت، « طبيعتي مکمل دارد

 ،دهند کنشي که بدان ارجناع مني  ست ا کافي»کردي، اصلي تلقي شود براي اینکه کار

« اي باشد که در تحول بعندي داسنتان مسنتقيماً منوثر اسنت     بخش گزینهدهنده یا پایانادامه

کنه فضناي بنين    اسنت   هاي انتخنابي کنش ،کاتاليزورها»اما  ،(33: 1394)بارت و دیگران، 

 . (23: 1389)حيدري، « پوشاندکارکردهاي اصلي را مي

عبارتنند از: عناصنر داسنتان کنه سناکن اسنت و در سنط          هنا هنا ینا شناخص   نمایه

ها به خنودي خنود معنني نندارد و بنراي درینافتن       پيوندد. نمایهاي به هم ميمایهدرون

ها باید به دیگر سطوح روایت رجوع کرد. نمایه خود به دو دسته تقسيم مي معناي آن

ال و هنوایي اسنت   هنا و حن  ها، اندیشههاي خا  که ویژگي شخصيتشود؛ اول: نمایه

ینابي در زمنان و   گان که به تعيين هوینت و مکنان  که باید آشکار شود. دوم: آگاهانند

کننند. کننند و زمننان و مکننان را تثبيننت و صننحنه را ملمننوس منني   فضننا خنندمت منني 

کند؛ بنابراین، کارکردشان مانند کاتاليزورها ضعيف گان، اطالعي فراهم ميآگاهانند

کنند و  . آگاهانندگان واقعيت مورد ارجاع را تصدیق ميکه صفر باشداست بدون این

 (. 47: 1387گنجاند )بارت، داستان را در جهان واقعي مي

هناي خنا  و آگاهاننندگان گسنتره     و قمرها، نمایهاست  بخش اصلي کارکرد «هسته»

هنناي خننا  و وصننف در روایننت در حننوزه نمایننه  ،ایننن نظریننه براسنناس اسننت. داسننتان

 شود.ي ميآگاهانندگان بررس

  

 . کنش2-2-2

 است.« کنش»، هاي شخصيت گرفتار در انواع خا  موقعيتاي از نقشمجموعه

                                                           

1- Catalyser 
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 . روایت2-2-3

هنم  هنا را در ارتبناط روایتني بنه    کنه کارکردهنا و کننش    ي اسنت عملن « رواینت »منظور از 

  (.82: 1393مارتين، پيوندد )مي

هنناي خننا  و  یننهنيننز بننه بررسنني نما   )دینندگاه بننارت(  رواینني دینندگاهایننن در 

 است. زیرا این قسمت از نظریه با وصف پيوند خورده ؛ایمدهندگان پرداختهآگاهي

آیند در  نمایه خا  و آگاهاننده به حساب مي ،بارت ةبا توجه به اینکه وصف در نظری

مقطعي از داسنتان یوسنف و زليخنا کنه بنرادران حسنود تصنميم بنه اننداختن وي بنه چناه            

و رونند داسنتان را تغيينر    اسنت   سف به چاه که باعث اتفاقات بعندي گيرند، انداختن یومي

فرمننان زليخننا بننه  ،آینند. یننا در جنناي دیگننرشننمار مننيدهنند، یننک کننارکرد اصننلي بننهمنني

زیرا بعد از اینکه یوسنف در زنندان قنرار    است؛  کردن یوسف، یک کارکرد اصليزنداني

باعنث آزادي وي از زنندان    لهأکنند و همنين مسن   خواب دو زنداني را تعبينر مني   ،گيردمي

هناي ایسنتاي شخصنيت    و جنبه شودميها ارائه اوصافي که از شخصيت ،شود. در مقابلمي

هناي یوسنف، زليخنا و    مثالً وصف زیبنایي است.  هاي خا همان نمایه ،کندميرا بررسي

هاي عاشنق، سنوز و   ها و اميدوارياميديبازغه، وصف شکوه و جالل طيموس شاه، بيان نا

اوصناف مربنوط بنه سنرا،      ،گيرند. در مقابل... همگي در این دسته قرار ميداز از فرا. وگ

 رود.ميشماردهندگان به.. جزو آگاهيعبادتخانه، با ، شب، سحر، چاه و.

 

 . وصف، عامل شتاب منفي 2-3

 اسنت.  و ارتبناط زمنان و رواینت    ژننت  ةشناسي، نظریها در روایتترین نظریهیکي از مهم

 «دینرش »، «ترتيب»سه مبحث  ،کند و در این رابطهبر بحث زمان در روایت تأکيد مي ژنت

 :شوددیرش روایت به سه دسته تقسيم مي ،ژنتکند. از نظر را بيان مي «بسامد»و 

 .شودها دیده ميبرابرنگاري یا شتاب ثابت که در دیالو  :اول -
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 افتد.  ده اتفا. ميشتاب مثبت که از طریق حذف، پرش زماني و چکي :دوم -

گسنترش رویندادها، گفنتن جزئينات، درنن ، مکنث       شنتاب منفني کنه از طرینق      :سوم -

 (. 26-24: 1392شود )دهقاني، توصيفي و توضيحي و تفسيرها ایجاد مي

شنتاب منفني( و دو ننوع     )شنتاب ثابنت، شنتاب مثبنت و    در واقع سه نوع شتاب اصنلي  

در  اسنت.  ایسنتایي و حرکنت رواینت    بنين  ژننت  انتخناب  ،درن ( و شتاب فرعي )حذف

تنر از  هرگاه زمنان بينان رخنداد کوتناه     است. زمان داستان و زمان بيان یکسان ،شتاب ثابت

یابند  حنذف، زمنان داسنتان گسنترش مني      ۀدر شنيو  است. شتاب، مثبت ؛زمان داستان باشد

حذف را ننوعي خنا     ،گاهي برخي از منتقدان» است. که زمان متن روایي صفر درحالي

شود و به قنول  ها در یک یا دو جمله خالصه ميگيرند. این بخشاز ارائه شتاب در نظر مي

 .کننيم درک مي ،شودهاي فرهنگي مربوط ميهایي را که به تابوما همه انواع حذف توالن

(. درنن  ینا   364: 1391)بامشنکي،  « شنود داخل حمنام نمني   دیکنزکس در آثار مثالً هيچ

امنا بينان ادامنه دارد.     ،دهد که زمان داستان متوقف شدهزماني رخ مي ،تعليق زماني یا وقفه

   است. تر از زمان داستانبيان رخداد طوالني ،در شتاب منفي زمان

یعنني   شنود؛ مني  در حوزه دینرش )شنتاب منفني( بررسني     ژنتمقوله وصف در نظریه 

ف، تأوینل،  شتاب منفي از طرینق وصن  » است. عامل ایجاد شتاب منفي در روایت «وصف»

(. در 37: 1394)طالیني،  « شنود تفسير، عمل ذهني و بسامد مکرر در متن روایي ایجاد مني 

به این معني که زمان داستان است  تر از زمان داستانزمان بيان رخداد طوالني ،شتاب منفي

 منظومنة یوسنف و زليخنا    ةآستان ،دارد. به عنوان مثالکه کالم ادامه  حالي شود درصفر مي

کنند کنه طيمنوس شناه     راوي اینطور رواینت مني   ؛شودمعرفي این دو شخصيت آغازميبا 

بينت بنه    72کنرده و در  ي را قطنع گنر رواینت اما بعد از بينان اینن مطلنب،     ،دختري داشت

امنا کنالم    ،زمان روایت به صفر رسيده ،پردازد. در این قسمتهاي زليخا ميوصف زیبایي

 همچنان ادامه دارد.
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، «تزیينني )بالغنت سننتي(   »-در متنون سنه کنارکرد     «وصف» همچنين ژنتدر دیدگاه 

 -دارد شنوند( مني  چيني اسنتفاده )این دو در متون جدید براي زمينه «توضيحي»و  «نمادین»

بينت بننه وصنف بنا  زليخننا     30جننا کنه شناعر در   (. آن145: 1387، پنور قاسنمي و  امنامي )

پردازد یا در جناي  وصف عبادتخانه ميبيت به  9گيري زليخا در پردازد و بعد از گوشهمي

گوننه  دهند، اینن  بيت از متن را به وصف گوسنفندان یوسنف اختصنا  مني     5دیگر وقتي 

هاي با ، خلوت و اوصاف عبادتخانه و زیرا زیبایي ؛اوصاف کارکردي کامالً بالغي دارند

گنر  بلکنه از جننس دی   ،هاي جسماني گوسفندان نه تنهنا تنأثيري در پيرنن  نندارد    ویژگي

پننردازي و فضاسننازي هننم نيسننت. ایننن اوصنناف مملننو از  اوصنناف بننا کننارکرد شخصننيت

و بنراي شناسناندن حيواننات، مکنان ینا اشنياء       اسنت   هاي ادبي چون تشبيه و اسنتعاره آرایه

شود و در القاي مفهنوم خنا  هنيچ    ها به سط  سخن روایت مربوط مينيست. این وصف

 خوانيم:سفندان ميدخالتي ندارد. به عنوان مثال در وصف گو

 

 چننننند ايبننننره نننننادر سننننازند جنننندا

 چرینننده  سننننبل  خنننتن  آهنننوي  چنننو 

 زنگنني مننوي چننون پشمشننانسننانزِرِه

 بنننارگنننران یکسنننر هنننادنبنننه فربنننه ز

 فنننرازي سنننر از بننناد منننوج روي بنننه
 

 مانننند و مثننلبنني بننره چننر گننردون چننو 

 ندینننننده آسنننننيبي هرگنننننز گرگنننننان ز

 رنگننننني تنننننازه در فنننننزون ابریشنننننم ز

 رفتننننار نننننرم يگراننننن بننننس از راه بننننه

 زنجيرسنننننننازي صننننننننعت گرفتنننننننه
 

 (108، بند 1378)جامي، 

 

شناسني و بالغني، کنارکرد دیگنر     گاه هدف از وصف اشياء یا حيوان غير از جنبه زیبایي

هناي اصنلي گناه اشنياء ینا حيواننات       در این منظومه، شاعر عالوه بر وصنف شخصنيت  دارد. 

کشد. این اشياء به تنهنایي در رونند   ها را وصف کرده و به تصویر ميمربوط به این شخصيت
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داستان و پيرن  تأثيري ندارد، اما براي ایجاد حس قداست ینا بزرگني و عظمنت شخصنيت     

پردازي، کناربرد دارد. در واقنع اینن ننوع اوصناف در      در ذهن خواننده و درنهایت شخصيت

در خاننه  کنند کنه   کند. به عنوان مثنال، جنامي رواینت مني    روایت کارکردي نمادین پيدا مي

کنرد، امنا عصناي    آن براي فرزندانش عصنا درسنت مني    داشت که از یعقوب درختي وجود

 آورد:یوسف را پيک سرمد بعد از درخواست و دعاي یعقوب از عالم ملکوت مي

 

 سنننرمد مُلنننک پينننک سننندره از رسنننيد

 دینننننده اینننننام تيشنننننة زخنننننم ننننننه

 سنن   سنبک  قيمنت  گنران  قنوّت  قوي
 

 زبرجنننند از دسننننت در سننننبز عصننننایي 

 کشننننننننيده دوران ارّۀ رننننننننن  نننننننننه

 ورننننن  روغننننن نننننن  بننننه نيننننالوده
 

 (81د )همان: بن

 

هناي دنيناي قندیم    اي راین  در دسنت انسنان   ها و وسيلهابزار کار چوپان ،در واقع عصا

گناه  هناي نناهموار و تکينه   ابنزاري بنراي عبنور از راه    ؛هاي روزانه اسنت براي انجام فعاليت

 ؛ یعنني شندن و مردانگني هنم هسنت     نشانه بزر این،  است. عالوه بر زنانمردان و پيرپير

هنا را  تنر توانند وظنایف بنزر    دهد صاحب این شيء دیگر کودک نيست و مني نشان مي

انجام دهد. پس عصاي یوسف عالوه بر منوارد ذکنر شنده چنون از جاننب خندا فرسنتاده        

ير رهبنري  که باید در آینده وظيفه خطاست  دهنده مقام صاحب عصاشود در واقع نشانمي

کنارکرد نمنادین پيندا     ،یک جامعه را برعهده بگيرد و از این جهت وصف مربوط به عصا

کند. در این وصف نيز شاعر با استفاده از تشبيه و وصف با صفت، تصویري ماورائي از مي

 .کنددهدکه بلندي مقام یوسف را نزد خداوند مجسم ميعصا ارائه مي

بينت بنه    25در  رسد، شناعر به مقام عزیزي مصر ميدر جاي دیگر بعد از اینکه یوسف 

 پردازد:وصف اسب یوسف مي
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 زاديدینننو یوسنننف داشنننت آخنننر بنننر

 فينننروز چنننرخ چنننون ابلقننني تکننناور

 نشننننانه وي اننننندر ظلمننننت و نننننور ز

 گننننننره برخوشننننننة چننننننرخ از دُم او 
 

 اي گنننننردون نهننننناديسنننننچهر انننننندازه 

 ز شنننب بسنننته هنننزاران وصنننله بنننر روز  

 برابنننننر چنننننون شنننننب و روز زماننننننه  
 

 شننننکن در کاسننننة بنننندر از سُننننم او..... 
 

 (175)همان: بند 

 

داشتن اسب تيزگنام، شنجاع و وفنادار     ،هاي ایرانيپردازي در داستانطبق سنت داستان

رخنش   قهرمناني  چنانکه در شاهنامه با اوصناف و است؛  یکي از ملزومات شاهي و پهلواني

ه نياي خسرو در خنواب بنه   شيرین وصف شبدیز را داریم ک شویم، در خسرو ورو ميهروب

نيز شاعر با پردازش  منظومة یوسف و زليخادر  و دهدرفتاري وي به او وعده ميپاس نيک

تصویري از اسب یوسف، بلندي مقنام و مرتبنت وي را در کسنوت عزینزي مصنر تنداعي       

تان در منظومه ليلني و مجننون جنامي بنه     با توجه به تغيير جغرافياي داس کند. در عوض،مي

شویم. شنتر در مينان قنوم عنرب     رو ميهرفتاري شتر مجنون روببا وصف خوش اسبجاي 

... اسنتفاده  آب و علنف و هاي بيکه براي تغذیه، باربري، سفر در بياباناست  حيواني مفيد

بنابراین دارندگان شتر با توجنه بنه تعنداد شترهایشنان مردمني متمنّول و صناحبِ         ؛شودمي

 احترام بيشتر هستند.

 

 مان در رابطه با روایت و وصف. ز2-4

با توجه به ابيات زیر که درباره عابند شندن بازغنه و سناختن عبادتخاننه بعند از آشننایي بنا         

ینابيم  مني اسنت، در  بيت را به خود اختصنا  داده  11متن اصلي  یوسف سروده شده و در

اینن قسنمت از    توان گفنت مي ،بنابراین ؛دارد برشدن بازغه را در عابد که این ابيات کنش
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زیرا هنم بعند زمناني دارد و هنم در آن کننش       ؛کندميپيدا  ي ربطگرروایتبا  متن به بعد

 وجود دارد:

 

 رفننت  و وي پنندرود کننرد آنگننه پننس

 تعجينننل بنننه رفنننتن پنننس از کنننرد بننننا

 آزاد عننننالم مننننال و ملننننک از دلنننني

 مرصّننننع گننننوهر از تنننناج جنننناي بننننه

 عنصننننابه زریننننن بسننننتن جنننناي بننننه

 ارینننارهد گنننوهر چنننو وي دسنننت بنننه

 کننننرد ره عبادتخانننننه آن کننننن  بننننه
 

 رفننننت و وي سننننود و مایننننه از برسننننت 

 نينننننل سننننناحل بنننننر اي عبادتخاننننننه

 ...داد صنننال  ومحتاجنننان مسنننکينان  بنننه
 

 منقنننننع فرسننننوده بننننا کننننرد قناعننننت

 بنننه سنننر بربسنننت پشنننمين پننناي تابنننه...  

 سنننننفالين سنننننبحه آمننننند در شنننننماره 

 ز عننننالم رو درآن محرابگننننه کننننرد..... 
 

 (1751-1761: 103)همان: بند 

 

 ؛شنود بيت که وصف یوسف است، هيچ ردپایي از زمنان ینا کننش دینده نمني      17در 

شنود و در واقنع یکني از    ي مربنوط نمني  گنر رواینت این قسنمت از منتن بنه بعند      ،بنابراین

بندون  اسنت   هناي شخصنيت پرداختنه   زیرا به بازنمایي زیبنایي  ؛هاي ایستاي متن استجنبه

 اینکه دغدغه زمان داشته باشد: 

 

  همنننننایون پيکنننننري از عنننننالم ننننننور 

 ربننوده سننر بننه سننر حسننن و جمننالش    

  کشنننيده قنننامتي چنننون سنننرو شمشننناد 

  ز بننننر آویختننننه زلفنننني چننننو زنجيننننر

  فنننننروزان لمعنننننه ننننننور از جبيننننننش 

 بنننه بنننا  خلننند کنننرده غنننارت حنننور      

 گرفتنننه ینننک بنننه ینننک غنننن  و داللنننش

 بنننننننه آزادي غالمنننننننش سنننننننرو آزاد

پنننناي تنننندبيرخننننرد را بسننننته دسننننت و   

 منننننه و خورشنننننيد را رو بنننننر زميننننننش
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  مقننننوّس ابننننرویش محننننراب پاکننننان 
 

 معنبننننر سننننایه بننننان بننننر خوابناکننننان.... 
 

 (610-616: 49بند )همان: 

 

امنري بندون زمنان    « وصنف »منند و در مقابنل،   امري زمان« گريروایت»بنابراین، 

ها یا رخدادها که به عنوان فرآیندهاي محض گري مرتبط است با کنشروایت»است. 

منند و  هناي زمنان  گري تأکيدش بر جنبنه وسيله است که روایت شود و بدینلحاظ مي

جنا کنه تأکيندش روي اشنياء و     نمایشي رواینت اسنت. عنالوه بنر اینن، وصنف از آن      

آورد و مني زمناني اسنت، جرینان زمنان را بنه تعلينق در      موجودات در حالت و بعد هم

جا است که این؛ (155: 1387، پورقاسميو  امامي« )گستراندروایت را در بعد فضا مي

شود. در واقع خالق اثر ادبي بنا گنجانندن وصنف    گري و متن آشکار ميتقابل روایت

گنجانند تنا بنه    زمنان را مني  اي ساکن و بيگري، بدنهدر متن خویش در خالل روایت

هاي ننوع  سازي بچردازد و متن خود را هر چه بيشتر به شاخصهپردازي یا فضاشخصيت

ذهن مخاطب تصاویر مورد نظر خود را ترسنيم کنند تنا تنأثير      غنایي نزدیک کند، در

 مورد نظرش را به مخاطب منتقل کند.

 

 . زمان متن و زمان روایت2-5

ها و به طور کلني مقندار زمناني کنه     ها، طول مدت کنشزمان مربوط به زندگي شخصيت

کنه  اسنت   در مقابل زمان متن مقدار زماني است. در یک روایت وجود دارد، زمان داستان

زمنان داسنتان یوسنف و زليخنا از آن هنگنام کنه        اسنت.  براي خواندن یک متن به آن نياز

یابد. زمان متن اینن رواینت،   شروع شده و با مر  یوسف پایان مي ،آیدیوسف به دنيا مي

 کنيم.  که براي خواندن آن صرف مياست  مدتي
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دانند کنه هنر دوي    مني « ولمندل »و محتنواي آن را  « دال»ژنت متن هر روایت داسنتاني را  

ها اسنت  ها و کنشها زمان مخصو  خود را دارد؛ زمان مدلول، زمان زندگي شخصيتاین

هنا و  هایي از متن کنه بازنمنایي کننش   در حالي که زمان خوانش متن، همان دال است. بخش

 هاي وصفي تنها زمان متن را دارا است.  رویدادها است، هر دو زمان را دارد و بخش

ک متن روایي، خواننده همراه راوي، روایت را آغاز کرده و در طنول رواینت بنه    در ی

اما در متن روایي گاه  ،کندجریان داستان را احساس مي ،ها و وقایعخاطر همراهي با کنش

پي به وصف شخصيت، اشياء، مکنان ینا حنال و هنوا     دررسد که چند بيت پيبه قسمتي مي

بنودن   شدن داستان را احساس کنرده و ایسنتا   ننده متوقفکه خواا است جاین و پردازدمي

ي و وصف با یکدیگر تقابنل پيندا   گرروایتکه است  کند. در این حالتمتن را درک مي

 31در ابيات مربوط به وصنف غالمنان و کنينزان جهناز زليخنا کنه        ،کند. به عنوان مثالمي

 زمان متن در حال جریان است:شود و تنها کشد، زمان روایت متوقف ميبيت به درازا مي

 

 عروسننننني آن بهنننننر سننننناخت مهيّنننننا

 بننننناگوش بننننر گننننوهر عقنننند نهنننناده

 تننازه صننب  وقننت بننه گننل بننر  چننو

 انگيننننز فتنننننه غننننالم امننننرد هننننزار

 نهنننناده کنننن  سننننر بننننر لعننننل کنننناله
 

 روسننننني و رومننننني لعبنننننت هنننننزاران 

 گننوش تننا گننوش مشننکين قننوس کشننيده

 ....غنننازه عنننار و پننناک وسنننمه ننننن  ز
 

 خننونریز غمننزه و سننتان جننان عشننوه بننه

 گشننننناده مشنننننکين کاکنننننل از گنننننره
 

 (68، بند 1387)جامي، 

 

پنردازد،  کردن زليخنا بنراي یوسنف مني    بيتي که به شرح آرایش 32در جاي دیگر در 

در این قسمت از متن هم با زمان رواینت و هنم    ،هاي شخصيت هستيم. بنابراینشاهد کنش

 ایم:با زمان متن مواجه شده
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 راسننننتبيا خننننود جمننننال اوّل ولنننني

 داد تننننازگي را گننننل رننننن  غننننازه ز

 پرداخننننت کننننار را ابننننروان وسننننمه ز

 را عنبنننننرین منننننوي بسنننننت نغولنننننه

 را گيسننوانمشننکين آویخننت پشننت ز
 

 ...اسنت  خنو  خنود  بنه  یوسنف دلميلآنوز 

 داد آوازگننننننني نکنننننننو را لطافنننننننت

 سننناخت ق نننزح قنننوس را عيننند هنننالل
 

 را چنننين مشنننک زد یکننندگر در گنننره

 ...را ارغننننننوان پشننننننتي داد عنبننننننر ز
 

 (127)همان: بند 

 

 . انواع گزاره در روایت3

هنا ینا   گنزاره  ،دسنته اول  ؛دارد در سخن ینا روسناخت هنر رواینت دو ننوع گنزاره وجنود       

هاي ظناهري  هایي در باب ویژگيگزاره ،گروه دومو ها و رخدادهاجمالتي در باب کنش

شنمار  صنيفات بنه  دوم از جملنه تو  دسنته به بيان دیگنر،  . است ها و اشياءها، مکانشخصيت

کنه  است  دسته از جمالتي یندي، منظور آنآهاي فرگویيم گزارههنگامي که مي»؛ آیدمي

انند؛ از دیگنر سنو    هنا، حرکنات و بعند زمناني رواینت     هناي پوینا، کننش   مایهبازنماینده بن

هاي ها بازنمایي جنبهاند از جمالتي که در درون روایتهاي مربوط به هستي عبارتگزاره

باتوجه بنه اینن   (. 149و 148: 1387، پورقاسمي و امامي« )ها را برعهده داردستاي روایتای

یننندي( آهنناي رواینني مربننوط بننه کنننش )گننزاره هنناي فرامننر در هننر روایننت باینند گننزاره

 هاي مربوط به هستي را از یکدیگر تفکيک کرد. وگزاره

، سناختن، نمنودن و در   هستن، بودن، شدن، داشنتن »هاي هستي، افعال از نوع در گزاره

کنار  اسننادي بنه  آینندي افعنال غير  هناي فر در عنوض در گنزاره   اسنت.  «واقع افعال اسنادي

رواینت اسنت، افعنال     بيتي کنه مربنوط بنه اولنين وصنف از زليخنا در       74رود. مثالً در مي

 اند:رفتهکارچنين بههاي هستي ایناسنادي یا همان گزاره
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 آفریننننده رحمننننت ز نخلنننني قنننندش

 سنناز  رسننن هننندوي  دو سننویشگي دو

 اسننت زکننات بنني سننيم کننه زنخنندانش

 عننناج از تنننر صنننافي گنننردنش بيننناض

 بنننود بغنننل در سنننيمش گنننن  بنننازو ز

 نيمننني منننوي کنننز بنننل منننوي مينننانش
 

 ...کشنننننيده سنننننر لطافنننننت بسنننننتان ز 

 بنننناز رسننننن افننننرازش سننننر شمشنننناد ز

 ...اسننت حيننات آب از پننر چنناهي او در
 

 ...بننناج آهنننوان آورنننندش گنننردن بنننه

 ...بننننود دغننننل نآ پننننيش سننننيم عيننننار

 ....بيمنننني مننننوي از او بننننر بنننناریکي ز
 

 (45، بند 1378)جامي، 

 

پنردازد، اولنين سنراپاي    هاي ظاهري زليخا مني این قسمت از روایت که به وصف زیبایي

گينرد و بسنامد   بيت را دربنر مني   74ضمني درباره زليخا در داستان است که ابياتي مفصل در 

واقع با توجه به ماهيت سراپا که تماماً وصف است منطقني  افعال اسنادي در آن باال است. در 

کار رفته در این برش از متن، اغلب افعال انسنادي باشند؛ زینرا بایند    رسد که افعال بهبه نظر مي

اي جز استفاده از اینن ننوع افعنال    اوصافي را به معشو. و اعضاء بدن وي نسبت دهند و چاره

هناي هسنتي بنه حسناب     در سراپاي ضمني از ننوع گنزاره   هاي موجودندارند. بنابراین، گزاره

بيت در نقل کنش سوگواري زليخنا   21آید. در عوض در جاي دیگر از روایت جامي در مي

 سراید:کند و چنين سخن ميبراي مر  یوسف از همه نوع فعل استفاده مي

 

 ننننننناموافق چننننننرخ دور از نخسننننننت

 کننندمنني روي در هننارخنننه ننناخن بننه

 افکنن  خنط  گلگنون رخ بنه  نناخن  از شد

 زدمنننني سننننن  تغننننابن از سننننينه بننننه
 

 

 ...صنناد. صننب  چننون زد چنناک گریبننان 

 ...کننندمنني جننوي خننور چشننمة بننراي

 روشنننن چشنننم در ناخننننه عننننر. چنننو
 

 ...زدمنننني گلرننننن  رخ بننننر طچانچننننه
 

 (192)همان: بند  
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شود، بسامد افعال اسننادي بسنيار   هاي روایت که رخداد یا کنش بيان ميدر این قسمت

یعنني   ؛هاي هستيکارکرد گزارهاست.  یندي باالآهاي فردر عوض بسامد گزارهاست  مک

پنذیر  که زمان و مکان مطرح در روایت را براي مخاطب باوراست  اوصاف در روایت این

کند تا مفاهيم و حال و هنواي  کرده و جهان داستان را به جهان واقعي مخاطب نزدیک مي

هنگام وصف سراي زليخا،  ،ابل درک کند. به عنوان مثالنظر خود را براي مخاطب قمورد

ها و درختنان، سنعي دارد شنکوه و بزرگني     شاعر با استفاده از عناصر اشرافي و وصف گل

وصننف ابننزاري بننراي    ،زليخننا را بننراي مخاطننب بننه تصننویر بکشنند. عننالوه بننر ایننن      

 است. پردازي و فضاسازي در روایتشخصيت

 

 . پیرنگ و وصف4

: 1379چارچوب داستان است با تکيه بنر روابنط علني و معلنولي )مسنتور،       طرح یا پيرن 

 اسنت.  یا پيرن  طرح« پادشاه مرد و ملکه از سو  وي مرد» 1ام فورستراي .(. به گفته 18

 گشنایي و پاینان  ساختار طرح شامل شروع، ناپاینداري، گسنترش، تعلينق، نقطنه اوج، گنره     

هنا  کنند و برخني ازآن  پيشبرد طرح کمک مني  ها بهدر داستان بعضي وقایع و کنش است.

هنا  ماینه ها و بننسبت به طرح و پيشرفت آن حالت خنثي دارد. در واقع بعضي وقایع، کنش

کند. با این تفاصيل حضور ینا غيناب   به حرکت پيرن  از حالتي به حالت دیگر کمک مي

د تغيينر در پيرنن    زیرا براي ایجا ؛زندها آسيبي به روند علي و معلولي پيرن  نميوصف

 در چاه اننداختن یوسنف کنشني    منظومة یوسف و زليخاهاي اصلي نياز داریم. در به کنش

امنا وصنفي کنه از خنود چناه      اسنت،   که در ایجاد وقایع بعدي و پيشبرد پيرن  مؤثراست 

 تأثيري در تغيير موقعيت ندارد: ،شودمي

 

                                                           

1- A. M Forster  
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 تيننره و تننن  ظننالم گننور چننون چهنني

 ياژدهنننننای دهنننننان چنننننون او لنننننب

 آزارمنننننردم درون چنننننون دروننننننش

 دَورش اننننننننندوه نقطننننننننة منننننننندار

 دور مرکنننزش کننندورتپنننر محنننيطش

 نشسنننتي یکننندم او در گنننر زن نفنننس
 

 خينننننره عقنننننل چشنننننم تننننناریکيش ز 

 ربننننایي مننننردم بننننرون از قننننوت پنننني

 منننننار از پنننننر آزاريمنننننردم بنننننراي
 

 غَنننننورش اندیشنننننه طاقنننننت از بنننننرون

 شننور  اش چشننمه  عفونننت  پننر  هننوایش 

 يببسنننننت ره زن نفنننننس بنننننر را نفنننننس
 

 (88، بند 1387)جامي، 

 

گنذارد، بنه نظنر    با این وجود، نظر منتقدان ادبي که معتقدند وصف در پيرن  تاثير نمني 

رسد در یک متن روایي، بعضي اوصاف براي تبيين روابط علي و معلولي ضروري به نظنر  مي

نند و بنه   کرسد و از این منظر، اوصاف، دیگر کارکرد صرفاً تزیيني ینا نمنادین پيندا نمني    مي

شود. به عنوان مثنال، در منظومنة یوسنف و زليخنا قبنل از ورود      اي با پيرن  مربوط ميگونه

شاعر به داستان و بعداً در آستانه داستان، هنگام تولد یوسف با حجم انبوهي از ابينات دربناره   

هاي جسماني و روحاني یوسنف، وصنف محبنت عمنه بنه یوسنف و محبنت پندر بنه          زیبایي

شنویم کنه در واقنع بنه طنور غيرمسنتقيم دلينل حسنادت بنرادران را بينان           مي رویوسف روبه

کند. همچنين تأکيد بر وصف زیبایي یوسف قبل از اینکه زليخنا وي را در خنواب ببينند،    مي

ورزد و عشق زليخا به این پيامبر را امري محتنوم  بودن این عاشقي تأکيد ميگویي بر اجباري 

 رسد.جود اوصاف مورد نظر در روایت ضروري به نظر ميدهد. بر این اساس، ونشان مي

 

 گیرینتیجه

پردازي به استفاده از وصنف توجنه داشنته اسنت.     جامي در منظومة یوسف و زليخا در داستان

است. براسناس   بردهپردازي و فضاسازي بهره شاعر از وصف به عنوان ابزاري براي شخصيت
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نبنه ایسنتاي منتن اسنت. در منظومنة یوسنف و       نظریه توماشفسکي، بارت و ژنت، اوصناف ج 

آید، در دیدگاه مي حسابمایه آزاد و ایستا به زليخا براساس نظریه توماشفسکي، اوصاف بن

دهننده و نماینه خنا  اسنت و ژننت      کار رفته در یوسف و زليخنا، آگناهي  بارت، اوصاف به

گري، زمنان منتن و زمنان    دارد در حالي که روایتبر معتقد است وصف تنها زمان متن را در

کنار رفتنه در منظومنة یوسنف و زليخنا فقنط       سخن را همزمان دارد. از این منظر، اوصاف بنه 

کنند، موجنب ایجناد    داراي زمان سخن است و به خاطر درنگي که در زمان منتن ایجناد مني   

د بندي اننواع کنارکر  گونه که ژنت به تقسيمشود. عالوه بر این، آنشتاب منفي در روایت مي

کنار رفتنه در اینن منظومنه، کنارکردي بالغني و نمنادین        هناي بنه  پردازد، وصفاوصاف مي

 گيرد.  هاي هستي قرار ميها در دسته گزارهیابد و همگي آنمي
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 . تهران: دانشگاه تهران.1 . جتاریخ ادبیات در ایران(. 1352صفا، ذبي  اهلل. )

هـای عاشـقانه   غنایي در منظومههای مایهبررسي ساختار بن. (1394طالیي، مولود. )

 . رسالة دکتري. دانشکده زبان و ادبيات فارسي. دانشگاه اصفهان.قرن دهم و یازدهم

 محمد شهبا. تهران: هرمس. ة. ترجمهای روایتنظریه(. 1393س. )مارتين، واال

 . تهران: نشر مرکز.مباني داستان کوتاه(. 1379مستور، مصطفي. )

های حماسي بررسي موضوعات غنایي در منظومه (.1394منوچهري، کنوروش. ) 

 .  و ادبيات فارسي. دانشگاه اصفهان دکتري. دانشکده زبانرسالة  .ملّي

 
 
 
 


