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چکیده
اگرچـه نـزد عامـۀ مـردم و حتـی برخـی از خواننـدگان نیمه حرفـه ای، عنصـر توصیـف در یک 
متـن روایـی به منزلـۀ نقطۀ ایسـت و اسـتراحت گاه داسـتان به شـمار می آیـد؛ اما حقیقت این اسـت که 
ایـن بـاور برگرفتـه از نگاه سـنتی به شـیوۀ پرداخـت این عنصر در بسـیاری از داسـتان های کالسـیک 
اسـت کـه به جـای توصیفـات و تصویرسـازی های خالقانه، به توضیح و تفسـیر مو به موی یـک پدیده، 
یـک موقعیـت و یـا شـخصیت های داسـتانی می پرداخـت، در حالی که مقاطـع توصیفی در آثـار برخی 
از نویسـندگان خـوش ذوق ونوجـوی معاصـر کارکردی متنـوع یافته و در این راسـتا آن هـا رخدادهای 
داسـتانی را به گونـه ای بـا توصیف َدر هم تنیده اند که امکان تفکیک آن دو از هم میّسـر نیسـت. پژوهش 
حاضـر در تـالش اسـت کـه ضمـن تحلیـل و تبییـن ایـن کارکردهـا، به بررسـی و تحلیـل چگونگی 
به کارگیـری آن هـا در دو داسـتان کوتـاه منتخـب از منیـرو روانی پـور و غـاده سـمان پرداختـه و نتایـج 
حاصله حکایت از آن دارد که اگرچه توصیفات غاده سـمان به کارکرد خالقانۀ آن در سـطوح مختلف 
صناعـت، تکنیـک و هنـر نزدیک تر اسـت، امـا روی هم رفته هر دو نویسـنده توانسـته اند با اسـتمداد از 
کارکردهـای مختلـف عنصر توصیف ضمن گسـترش این داسـتان ها در هر دو محور افقـی و عمودی، 
اصـل و محـور داستانشـان را بر بهره گیری هوشـمندانه از ایـن عنصر قرار دهند؛ به گونـه ای که خواننده 
فقـط بـا تأمـل و اندیشـه در این مقاطع می توانـد زوایای پنهان داسـتان و درون مایه آن را کشـف و درک 
نمایـد و این در حالی اسـت که بسـیاری از مقاطع توصیفـی را می توان بدون هیچ خللی در سـیر روایی 
داسـتان های کالسـیک و سـنتی نادیده گرفت و حتی آن ها را از سـاختار فیزیکی داسـتان حذف کرد. 
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1- مقدمه
بـدون تردیـد بهترین خاسـتگاه شـگردهای زبانی و افسـون همنشـینِی کلمـات در یک اثر 
ادبـی، مقاطـع توصیفـی آن اسـت کـه فرصـت تصویرسـازی های هنرمندانـه را برای یک شـاعر 
یـا نویسـندۀ خـوش ذوق فراهـم آورده تـا بتواند بـا اسـتمداد از آن ها طعـم واقعی "ادبیـات" را 
به عنـوان قطعـه ای هنـری بـه خواننـدگان آن بچشـاند. شـاید بدین سـبب اسـت که شـعر قدیم 
حتـی در شـاخۀ نقـد ادبی هـم مبتنی بر بالغِت وصف بـود و قدما این عنصر را "عمود الشـعر" 
می نامیدنـد و در تعریفشـان از همـۀ اغـراض شـعری بـر وصـف تکیـه داشـتند؛ آن هـا مـدح را 
وصف محاسـن شـخص، رثـاء را وصف خصلت هـای نیکوی متوفی، هجـو را وصف عیوب و 
بدی هـای مهجـو، نسـیب را وصف زنـان و... به شـمار می آوردند و در حقیقـت توصیف از نظر 
آنـان جـزء الینفـک و تفکیک ناپذیـر ادبیـات بـود. بـا این حـال در عرصـۀ ادبیات داسـتانی این 
عنصـر آن چنـان که باید وشـاید مورد توّجه واقع نشـده بود و نویسـنده همواره در نوشـته هایش 
بـه توصیفاتـی پراکنـده و البتـه ایسـتا در مقاطـع مختلـف مانند توصیـف شـخصیت ها، زمان و 
مـکان و... بسـنده می کـرد و گاه چنـان در توصیف منظـره ای طبیعی یا توصیف یک شـخصیت 
غـرق می شـد کـه خواننـده خـود را در برابر یک صحنـۀ واقعی تصـور می کرد و بـرای لحظاتی 
فرامـوش می کـرد کـه در حـال خوانـدن یـک داسـتان یـا متن ادبـی اسـت و گاه سـطرها؛ بلکه 
چندین پاراگراف و صفحه از نوشـتۀ روائی اش را سـیاه می کرد که بگوید فالنی با کت وشـلوار 
آبی رنـگ خـود در باغچـۀ منزلش نشسـته و در حال نوشـیدن چای یا قهوه اسـت یا این صحنه 
در شـبی بسـیار تاریـک اتفـاق افتـاده اسـت. به عبارت دیگـر وصف در داسـتان های کالسـیک 
اصـوالً یـا قطعـه ای تزیینـی بود مملو از آرایه هـای لفظی و معنوی و یا تصویـر و ویترینی از یک 
صحنـۀ خـارج از روایت که هیچ نقشـی در روند داسـتانی ایفـا نمی کرد )الکـردي، 2004م: 53(، 
شـیوه ای که در داستان  نویسـی مدرن و پسـامدرن، مورد پسـند منتقدان و مخاطبان قرار نگرفت 
و اگـر نویسـنده ای خواسـته یـا ناخواسـته در دام آن گرفتار آیـد، راهی جز نگهداری آن نوشـته 
در قفسـه های کتاب خانـۀ شـخصی و یـا در انبـار منزلـش پیـِش روی نـدارد؛ چراکه ایـن نوع از 
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توصیـف از یک سـو دیگـر پاسـخ گوی ابـداع و نـوآوری در عرصـۀ این اشـکال و انـواع جدید 
ادِب روایـی نیسـت و از سـوی دیگـر قـادر بـه سـیراب نمودن طبـع لطیف و نوجـوی مخاطب 
امـروزی نخواهـد بـود. شایسـتۀ ذکر اسـت کـه این سـخن هرگز به معنـای نفی کارکـرد توقف 
یـا ایسـتایِی برخـی از مقاطـع توصیفی در داسـتان  نیسـت؛ بلکه همـۀ صاحب نظـران معاصر بر 
ایـن کارکـردِ وصـف اتفاق نظر دارند و حتی از نظر شـکل گرایان روسـی به-ویژه توماشفسـکی، 
هنرمنـد بـا کمـک این کارکرد از توصیـف، جلوه های تعلیـق و پرداخت هنری داسـتان را فراهم 
سـاخته و بـه صناعـت، هنـر و ادبیْ بودن فرصـت می دهد که بـه بازی گری بپردازند و دسـت در 
دسـت هـم، لحظاتـی نـاب، شـیرین و در عین حال سـرگرم کننده بـرای مخاطب فراهـم نمایند 
)هاردلنـد، 1388ش: 239و240(؛ امـا در ایـن بیـن آن چـه از نظر آن ها اهمیت بیشـتری دارد، این 
اسـت کـه ایـن مقاطـع توصیفـی و درنگ ایجاد شـده، نبایـد به تعطیلـی حرکت روایی داسـتان 
بیانجامـد؛ چراکـه قطـع کامـل ارتبـاط خواننـده بـا روایـت آن هم بـرای مـدت زمانـی طوالنی، 

ممکـن اسـت باعـث دل زدگـی او شـده و او را از همراهی با داسـتان منصـرف نماید.
     "ژرار ژنـت" نظریه پـرداز و منتقـد برجسـتۀ فرانسـوی ضمن تأکید بـر نقش و اهمیت 
توصیـف در متـون ادبِی روایی، برای این عنصر در کنار کارکرد زیباشـناختی یا تزیینی، کارکردی 
 )Jean Ricardou( و ژان ریـکاردو )توضیحـی – تفسـیری نیـز در نظـر می گیـرد )1992م: 76
دیگر منتقد و نویسـندۀ مشـهور فرانسـوی ضمن برشـمردن و تحلیل اشـکال مختلف وصف در 
چهـار شـکل، از گونـۀ نوپدیـد آن در نصوص روایـی معاصر، تحت عنوان "وصـف خالق" یاد 
می کنـد کـه ضمـن فراگیـری رمـوز و داللت های متعـدد معنایی و بالغـی، محرک متـون روایی 
اسـت و آن هـا را رو به جلـو هدایـت می کنـد )1977م: 165 و166(. در ادبیات عربی ناقده سـیزا 
احمد قاسـم عنوان "الصورة السـردیة یا الوصف السـردي" را برای این نوع از توصیف برگزیده 
و آن را در برابـر "الصـورة الوصفیـة" قـرار داده اسـت و بـر آن اسـت که وصف خالق یا سـردي 
همـان وصـف افعـال و حوادث اسـت که روایت همـراه آن جریـان دارد و وصفی اسـت پویا و 
محـرک، در حالی کـه الصـورة الوصفیـة بـه توصیف اشـیاء سـاکن می پـردازد و خالـی از هر نوع 
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حرکتـی اسـت )1984م: 82 و83(. بـا ایـن توضیحـات پژوهـش حاضـر در تـالش اسـت که با 
اسـتخراج مقاطـع توصیفـی موجود در داسـتان های منتخب از منیـرو روانی پور و غاده سـمان و 
دسـته بندی آن ها، ضمن تبیین میزان بهره گیری و شـیوۀ اسـتفادۀ این دو نویسـندۀ معاصر فارسـی 
و عربـی از عنصـر توصیـف، با نگاهـی تحلیلی – تطبیقی میـزان توفیق و توانمنـدی آن ها را در 

مقایسـه با دیگری مشـخص نماید. 

1-1 پیشینۀ تحقیق
در زمینـۀ عنصـر توصیـف، وظائـف و کارکردهـای مختلـف آن در آثـار روایـِی هـر دو 
زبـان فارسـی و عربـی، پژوهش هایـی انجـام شـده اسـت کـه از جملـۀ آن ها »بررسـی توصیف 
و کارکردهـای برجسـته آن در رمـان« از الهـام بصیـرزاده و همـکاران، نشـریه ادب پژوهـی بهار 
)1391ش(، »کارکـرد توصیـف در چنـد داسـتان کوتاه معاصر« به قلم مینـا اعالیی و محمدجواد 
شـکریان، پژوهـش زبـان وادبیـات فارسـی پاییـز )1395ش(، »کارکردهای وصـف در روایت با 
تکیـه بر یوسـف و زلیخـای جامـی« از هاجر فتحی نجف آبـادی و همکاران، متن شناسـی ادب 
فارسـی، تابسـتان )1398ش(، »کارکـرد وصف در سـاختار روایـی رمان های العالـم ناقصا واحد 
و غنیمـت« نوشـتۀ طاهـره فالحی و همـکاران، کاوش نامه ادبیات تطبیقی، زمسـتان )1399ش(، 
»وصـف مدرنیسـتی در آثـار ابوتـراب خسـروی« از ابوالقاسـم قـوام و همـکاران، مجلۀ تفسـیر 
و تحلیـل متـون زبـان و ادبیـات فارسـی، بهـار )1399ش(، دو مقالـۀ »الوصـف فـي قصص علی 
الفهـادی: دراسـة تحلیلیـة« و »الوصـف فـي روایـة اإلعصـار و المئذنـة لعمـاد الدین خلیل )دراسـة 

تحلیلیـة(« از نبهان حسـان السـعدون، مجلۀ الموصلیـة، »آفاق نقدیـة: الوصف واللغـة الوصفیة في 

روایـة زینـب لمحمـد حسـین هیـکل - دراسـة أسـلوبیة« از جـواد بنیس، مجلـۀ فصول، تابسـتان 

)1992م(، »التکنیـک السـردي وتقانـة الوصف في أقاصیص سـامیة العطعوط قـراءة فنیة في مجموعة 
"کأي جثـة مبارکـة"« از نضـال القاسـم، مجلـه أفـکار )2019م( قابل ذکر اسـت؛ امـا همان طور که 

مالحظـه می شـود در حـوزۀ ادبیـات تطبیقـی جز یـک مورد کـه آن هم بـه بررسـی تطبیقی این 
عنصر در سـاختار روایِی رمان پرداخته اسـت، پژوهشـی در داسـتان های کوتاه دو زبان فارسـی 
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و عربـی انجـام نشـده اسـت و این در حالی اسـت کـه این ژانر ادبـی به دلیـل ویژگی های خاص 
خـود از جملـه ادبیّـت و شـعرگونگی و تخیّل حداکثری نسـبت به سـایر متون روایـی، مجال و 
جوالنگاه بسـیار مناسـب تری بـرای پرداخت خـالق و هنرمندانۀ این عنصر فراهم آورده اسـت.

2- توصیف )Description(؛ وظائف و کارکردهای مختلف آن 
اگرچـه بسـیاری از صاحب نظـران در تعریـف و تحلیل توصیـف و روایت در آثـار روایی 
برآننـد کـه روایت همـان بازنمایی اعمـال، حوادث و کنش ها اسـت و توصیف بازنمایی اشـیاء، 
شـخصیت ها و اماکـن )Ricardu، 185 :1978(؛ امـا حقیقـت آن اسـت کـه َدر هم تنیدگـی ایـن 
دو عنصـر به مثابـۀ دو بـال آفرینش هـای ادبـی در سـنت روایـی به گونه ای اسـت کـه تفکیک و 
در نظر گرفتـن حـد ومـرزی بیـن آن دو به ویـژه در داستان نویسـی معاصـر، بسـیار سـخت و چه 
بسـا غیر ممکـن باشـد و شـاید به همین دلیل اسـت کـه نظریه پـردازان معاصر نیز بیـش از آن که 
به دنبـال تفکیـک و تعریـف ایـن عناصـر برآینـد، اندیشـه و هـم وغم خـود را بر دسـته بندی و 
تحلیـل کارکردهـای هـر کدام از آن هـا متمرکز کرده اند. ژرار ژنت در شـمار اولین اندیشـمندانی 
اسـت کـه وظایـف و کارکردهای توصیـف را از روزگار هومیروس تا همیـن اواخر یعنی حوالی 
قـرن نوزدهـم در دو مقولـه خالصـه می کنـد. از نـگاه وی اولیـن و شـاید سـنتی ترین وظیفـه و 
کارکـرد توصیـف، کارکـرد زیباشـناختی یـا تزیینی آن اسـت و کارکـرد دیگر آن کـه امروزی تر 
اسـت، همان وظیفۀ تفسـیری یـا نمادین بودن آن اسـت )العمامـی، 2010م: 174(. فیلیپ هامون 
ضمـن بیـان ایـن دو کارکـرد بـا تغییراتـی در تسـمیه، دیگـر وظایـف و کارکردهـای این عنصر 
را در سـازماندهی روایـت، ایجـاد مکـث یـا تأخیـر در آن، زیباشـناختی یا شـاعرانگی، تعلیمی، 
روایـی و در نهایـت کارکـرد تمرکز سـاز دسـته بندی می کنـد )2003م: 105– 100( و میشـل 
آدام نیـز کارکردهـای توصیـف در آثـار داسـتانی را در درجۀ اول سـازماندهی و جنبـۀ روایی آن 
بر می شـمارد و می افزایـد کـه توصیف بـا ایجاد ارتبـاط و اتصال بین عناصر و نقـاط مختلف اثر 
روایـی در راسـتای انسـجام و هماهنگـی بین روایـت و جذابیّت در خوانـش آن گام بر می دارد و 
در ادامـه کارکردهـای تعلیمـی، ایدئولوژیک و نمادین را از دیگـر وظایف این عنصر بیان می کند 
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)Adam، 50-56 :1987(، هم چنان کـه وی در تألیـف مشـترکش بـا آنـدره پتـی با عنـوان »متن 
توصیفـی« از کارکـردی تحت عنـوان "وصف ابداعی یا زایشـی" که در داسـتان های نوین مورد 
توجـه و عنایت نویسـندگان قرار گرفته اسـت، سـخن می رانـد )Adam & Petit، 8 :1989( و 
ایـن همـان چیزی اسـت که برخـی از صاحب نظران معاصر با عنـوان "وصف خـالق" از آن یاد 
می کننـد کـه ضمـن هم پایـی و َدر هم تنیدگی با حرکـت روایِی داسـتان، هم زمان با ارائۀ بخشـی 
از اطالعـات پیرامون یک موقعیت، حادثه و یا یک شـخصیت، بخشـی را نیـز پنهان نگه می دارد 
تـا بعـد خیال انگیـزی روایـت را تقویـت کـرده و به مانند یـک پازل هنـری، خواننـده را جهت 
تکمیـل آن و در نهایـت مشـارکت و همراهـی بـا داسـتان کـه همان غایـت هنر و فراهـم آوردن 

زمینـۀ التذاذ ادبی اسـت، ترغیـب  نماید.
    در این راسـتا اندیشـمندان فرمالیسـت روسـی نیز بر هویّت درنگ محور مقاطع توصیفی 
در رونـد داسـتانی تأکیـد می ورزنـد و آن را یکـی از تکنیک هـای زیباشـناختی داسـتان به شـمار 
می آورنـد، بـا ایـن تفـاوت کـه آن هـا در کنـار توّجـه بـه این وظیفـۀ نسـبتاً بدیهی بـرای عنصر 
توصیـف، وظیفـه و کارکـردی فراتر بـر دوش آن نهاده اند که ضمن گسـترش داسـتان در هر دو 
محـور افقـی و عمودی، حـذف و حتّی بی توّجهی مخاطـب به آن، درک وفهم داسـتان را مختل 
می کنـد و ایـن درحالی اسـت کـه بسـیاری از مقاطع توصیفـی را می تـوان بدون هیـچ خللی در 
سـیر روایی داسـتان های کالسیک و سـنتی نادیده گرفت. فرمالیسـت ها برآنند که هنرمند واقعی 
کسی اسـت کـه بتوانـد با هـوش و خالقیّـت خود ایـن وظیفـه  را )ایجاد درنـگ در داسـتان(، با 
کاربسـت برخی از عناصر زبانی و شـعری مانند تشـبیه، اسـتعاره، تشخیص، تناسب های لفظی و 
معنـوی و... )محـور افقی( و دسـت چین کردن عناصر دیگری ماننـد ضرب المثل  ها، ظرفیت های 
بومـی و فرابومـی و... کـه بـا اجـزای داسـتان ماننـد موضـوع، محتـوا و درون مایـه  دارای ارتباط 
معنایـی و تصویـری هسـتند )محـور عمـودی(، َدر هـم بیامیـزد و آن را به گونه ای عرضـه کند که 
بـا برانگیختن احساسـات خواننده او را شـریک حسـِی داسـتان نمایـد؛ به طوری کـه دل َکندن از 
جهـان داسـتان برایـش آسـان نباشـد؛ امـا نکته ای کـه در ایـن زمینه حائـز اهمیت اسـت و نباید 
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نویسـندگان نوجـو و نـوگام و حتّـی منتقـدان ادبیـات داسـتانی را بـه اشـتباه بیاندازد، این اسـت 
کـه بدانیـم در یـک متـن روایـی، "داسـتان"، همیشـه اصـل اسـت، پـس به کارگیری همـۀ این 
ترفندهـا و ظرافت هـای ادبـی در یـک متن روایـی، مادامی مورد قبول اسـت که ایـن اصل فدای 
توصیفـات و لفظ پردازی هـای متعـدد و مقامه گـون نشـود؛ بلکـه همـۀ ایـن بازی هـای زبانی در 
خدمـت القـای نیکـو و نونَـوار داسـتان و درون مایـۀ آن که غالبـاً برگرفته از جهان واقعی اسـت، 
قرار بگیرند و به گفتۀ اسـتیون کینگ )Stephen Edwin King( نویسـندۀ مشـهور آمریکایی: 
»قـرار نیسـت من )یا شـما( بـه انبوهی از توصیفات َدر هـم پیچیده روی آوریم، تنهـا به این دلیل 
www.naghdedastan. :کـه کار آسـانی اسـت. کار اصلی ما چیـز دیگـری اسـت« )1398ش

 .)ir/article

3- خالصۀ دو داستان منتخب
 داسـتان "طاووس هـای زرد" از مجموعـۀ کنیـزو، روایـت دختـری چهـارده سـاله به نـام 
فانـوس )یـک دختر زیبای روسـتایی( اسـت که خاِن آبادی او را برای همسـری برگزیده اسـت، 
امـا او عاشـق مـردی غریبـه می شـود و در پـِی ایـن عشـق پنجاه سـال پیـش از روایِت داسـتان 
توسـط برادرانـش بـا داس کشـته می شـود. مـرگ فانـوس و خاک نکـردن او باعث می شـود که 
ناله هـای وی در ایـن پنجاه سـال همواره بر کوه و برزن طنین انداز شـود و خواننده نیز مشـتاقانه 
در پِی ورود قهرمانی اسـت که سـرانجامِ قصه را تغییر دهد و سـنت ازدواج اجباری را برچیند؛ 
امـا به نـاگاه داسـتان در همان مسـیر اصلی خـود و با تأکید بر عنوان فراموش شـدۀ داسـتان پایان 

می پذیـرد و درون مایـۀ خـود را هم پـای عنواِن داسـتان فریاد می کشـد. 
    داسـتان "فـّزاع طیـور آخـر" از مجموعۀ لیل الغرباء نیز روایت زن و شـوهری اسـت که 
بـا وجـود شـغل و درآمد مناسـب َمـرد و زندگی در یـک ویالی بـزرگ، به دلیل مشـغلۀ فراوان 
کارِی او و عـدم توّجـه بـه همسـر، زندگی طـراوت و شـادمانی اش را از آن ها گرفته اسـت. مرد 
سـرگرم کار اسـت و سـاعات انـدِک فراغـت از کار را هم در باغچه می گذرانـد و زن هم به دلیل 
سـترون بودن و نازایـی کـه نیازمند حمایت بیشـتر از جانب شـوهر اسـت، با ادامـۀ این وضعیت 
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تمـام رؤیـای خـود را در بچه دار شـدن می بیند و پیگیر دوا و دکتر می شـود؛ امـا نتیجه ای حاصل 
نمی شـود و زن نیـز کـه هـر روز تنهـا و تنهاتـر می شـود، دسـت به کارهایی می زند کـه خود نیز 
توجیهـی برایـش نمی یابـد. به دلیل بچه دار نشـدن ابتـدا به گربۀ خانگـی اش کـه دارای پنج بچه 
اسـت حسـادت می ورزد و آن ها را از پنجره پرت می کند و در ادامه نیز با پرتاب سـکه شـانس، 

خدمـت کارش را به هنـگام درد زایمـان به حـال خـود رها می کند.

4- بررسی و تحلیل تطبیقی توصیف در داستان های منتخب
ایـو رویتـر )Yves Reuter( در کتـاب خـود بـا عنـوان درآمـدی بـر تحلیل رمـان ضمن 
برشـمردن چهار کارکرد اساسـی برای توصیـف، منحصر کردِن آن را در تقسـیم بندی های موجود 
جایـز نمی دانـد و معتقـد اسـت کـه ایـن عنصر ممکـن اسـت هم زمـان و در آِن واحـد چندین 
کارکرد مختلف داشـته باشـد )بوجفجوف، 2009م: 53(، این سـخن در کنار تباین آراء بیان شـده 
پیرامـون توصیـف و کارکردهـای مختلف آن در روایت، در واقع نشـان گر همـان اهمیت عنصر 
توصیـف و َدرهم تنیدگـی آن بـا روایت اسـت که پژوهش و تحقیق در این امـر را نیازمند تأمل و 
تعمـق بیشـتری کرده و مجـال خاص خود را می طلبد. در این راسـتا پژوهش حاضر به بررسـی 
سـه کارکـرد عنصـر توصیـف کـه در داسـتان های معاصـر به ویـژه داسـتان کوتـاه مـورد وثوق 
جمـع کثیـری از صاحب نظـران اسـت؛ یعنـی کارکـرد زایشـی یا خـالق، توضیحی )تفسـیری( 
و زیباشـناختی یـا تزیینـی می پـردازد و در نهایـت میـزان توفیق دو نویسـنده را در داسـتان های 

منتخـب بیـان می کند:

4-1- توصیف زایشی یا خالق
ایـن نـوع از توصیـف که بـرای اولین بار مـورد توّجـه نویسـندگان و منتقدان فرانسـوی و 
در برابـر توصیفـات رئالیسـتی قـرار گرفـت، وظیفۀ توصیـف در ادبیـات را نه کپی کـردن جهان 
پیرامـون و بیـان آن چـه هسـت؛ بلکه ارائـۀ تصویری هنـری و زیبـا به عنوان عنصـری از عناصر 
تزیینـِی نظام منـد می دانـد کـه در همـان حـال کـه وظیفـۀ ذاتـی و زیباشـناختی خـود را انجـام 
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می دهـد به مثابـۀ عنصـری محـّرک و مولّـد بـرای متـن روایـی و ابزاری بـرای حـذف برخی از 
ارزش هـای معتبـر و در عیـن حـال کهنـه ودست فرسـود بـه کار گرفته می شـود که دیگـر نه تنها 
تابعـی از عنصـر روایـت نیسـت؛ بلکه خـود، تولیدکننـدۀ روایت اسـت و در بسـیاری از مواقع 
زمـام آن را در اختیـار دارد )Adam& Petit، 61-62 :1989(، ایـن گونـۀ توصیـف هم زمـان 
به خواننـده فرصـت می دهـد که ضمن التـذاذ هنری و ادبـی از اثر روایی، خود نیـز در آفرینش و 
یـا بازآفرینـی بخش هایـی از آن ایفـای نقش کند. میشـل آدام در کتاب متن توصیفـی، بهره گیری 
از حـذف به صـورت سـه نقطه )...( و )غیـره(، صناعـات ادبـی و توصیفـات اسـتعاری، اسـتفاده 
از تصحیحـات و اضافـات و تعلل هـا، تداخـل در تصویـر ذهنـی و ناپختگی ذاتی کلمـات را از 
جملـه شـگردهای برمی شـمرد که نویسـندۀ خالق در این راسـتا آن هـا را به کار می گیـرد )ر.ک: 

نیشـابوری، 1392ش: -73 79(.        
کوتـاه  داسـتان  در  هنـری  ادبـی-  قطعه هـای  چارچـوب  در  توصیفـی  مقاطـع  اگرچـه 
"طاووس های زرد" از روانی پور در مقایسـه با داسـتان "مترسـک پرنده ای دیگر" از غاده سـمان، 

چنـدان قابـل اهتمـام نیسـتند و شـاید دلیـل آن از یک سـو سـبک و احسـاس شـاعرانۀ غـاده در 
کوتاه نویسـی و از سـوی دیگـر بـه موضـوع و محتوایـی برگـردد کـه روانی پـور از دل کوچـه 
پـس کوچه هـای روسـتاهای جنوب کشـور، دسـت چین کـرده و طبیعـت این موضوعـات برای 
باورپذیـری بیشـتر نیازمنـد زبانـی سـاده اسـت؛ امـا وی بـا بهره گیـری از شـگردهای خالقانه و 
زایشـی در توصیـف ماننـد حـذف )...( و دوری از توصیفـات طوالنـی و مقدمه چینی هـای زائد، 
پرسـش های بی جواب، توصیفات اسـتعاری کوتاه، تعلیق ها و پانوشـت ها بسـان متون پژوهشـی، 
فصلـی نو در داستان نویسـی ادبیات معاصر فارسـی بـا موضوعات بومی- محلی رقم زده اسـت. 
به عنوان مثال وی در مقطع پیِش رو توصیف و روایت را با اسـتمداد از اسـلوب حذف، اسـتفهام، 
خطـاب و توبیـخ چنـان َدرهم آمیخته اسـت که در آن امکان تشـخیص و تفکیـک این دو عنصر 
از هـم امکان پذیـر نیسـت، مقطعـی که در ابتدا بسـان موتوری محرک داسـتان را به پیـش می راند 
و بـر سـرعت داسـتان می افزایـد: »هـا، تـا دریـا خیلـی راه بـود، امـا بعـد از اون روز، انـگار آمده 
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بـود وسـط دره یـا تـو آبـادی. باید ببینـی، خودت بایـد ببینـی، خالـو و خالوزاده ها هسـتند. باید 
بـری و ببینـی مـا چطور ایسـتادیم و نگاه کردیـم... چطور ممکن بـود؟ روز روشـن؟ جلو همه؟ 
حتمـا یکـی جلوشـان را می گرفـت... بایـد می گرفـت« )روانی پـور، 1380ش: 69(، و در ادامـه با 
بهره گیـری از صناعـات ادبـی و توصیفـات اسـتعاری بـه توصیف هنـری روی می آورد تـا هم با 
کاسـتن از سـرعت روایت و ایجاد وقفه در آن، بر مّدت زمان انتظار مخاطب برای کشـف محتوا 
و درون مایـۀ داسـتان بیافزایـد و هـم گیرایـی و جذابیّت هنـری روایت را دو چندان کند: »سـیاهی 
جنـگل ُکنـار و صـدای وهم آلود شـاخه ها که شـاید دسـتی یاغی آن هـا را کنار می زنـد تا برنوش 
را بـه سـینۀ دوج میـزان کنـد و بچکانـد، عرقی که بر پیشـانی شـوفر می نشـیند و پا کـه از ترس 
بـر گاز فشـار می دهـد و تنهایـی و بی کسـی غریبـی کـه ناگهـان بـه دلت چنـگ می زند، دسـتی 
که سـایبان چشـم می شـود تا در انتظار شـتر یا اسـبی از کار افتاده در کنار رود خشـکیدۀ »موند« 
بنشـینی، تا بیاید و تو را از میان سـنگ های شـیطان بگذراند و به فکسـنو برسـاند« )همان: 69(. 
نکتـۀ دیگـر در داسـتان "طاووس هـای زرد" کـه نـه حـوادث خارق العـاده ای دارد کـه بار 
آشـنازدایی از داسـتان را به-دوش بکشد و نه شخصیت های خودسـاخته ای که به ارائۀ اطالعات 
دربـارۀ خـود و دیگر عناصر و موقعیت های داسـتانی بپردازند، به کارگیـری خالقانّۀ گفت وگوی 
توصیفـی - روایـی اسـت و در واقـع روانی پـور با اسـتفاده از ترکیـب خالقانـۀ گفت وگو که به 
داسـتان سـرعت و زندگـی می بخشـد و عنصـر توصیـف کـه در معنـای عـام و سـنتی آن غالبًا 
داسـتان را از سـرعت و تحـرک بـاز مـی دارد و به خواننده فرصت اندیشـیدن می دهـد، به خوبی 
توانسـته اسـت ضمـن برانگیختن احساسـات خواننده، ضمن جبـران محدودیت های ذکرشـده، 
بـار آشـنایی زدایی داسـتان را بـه دوش بکشـد و داسـتانش را از سـطح یـک گـزارش خبری در 
صفحـۀ حـوادث روزنامه ها و مجالت به داسـتانی ادبی و هنری تبدیل کند و موجبات گسـترش 
پی رنـگ و درون مایـۀ داسـتانش را فراهـم آوَرد. وی در این راسـتا شـخصیت های مختلفی مانند 
نـی زن، زیتـون و حتـی شـخصیت های ناشـناس را به گفت وگـو واداشـته و گاهـا نیـز بـا کمک 

اسـلوب اسـتفهام و خطـاب در پـِی گفت وگو بـا مخاطب برآمده اسـت. 
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و اما در زمینۀ نقش و اهمیّت این نوع از توصیف در داسـتان "مترسـک پرنده ای دیگر" از 
غـاده سـمان، بایـد گفت کـه اگرچه گزینش یـک معضل اجتماعـِی قابل تأّمل به عنـوان موضوع 
و محتـوای داسـتان ممکـن اسـت ذاتا مـورد اقبال طیفـی از خواننـدگان همدرد و هم داسـتان با 
ایـن مشـکل واقع شـود؛ امـا بدون تردید آن چه این داسـتان را عمق بخشـیده و جامـۀ هنر بر آن 
پوشـانده اسـت، نه خود موضوع؛ بلکه شـیوۀ بیان خالقانۀ آن اسـت که نویسـنده با به کارگیری 
عناصـری ماننـد بـاران، قطـار، گربـه و توصیـف اسـتعاری و خالقانـۀ ایـن عناصـر در رونـدی 
متناقـض بـا حقیقـت وجودی آن هـا در راسـتای هماهنگی با محتـوا و درون مایۀ داسـتان، نه تنها 
روسـاخت، بلکه ژرف سـاخت داسـتان را نیـز تحت تأثیر قرار داده اسـت؛ به گونـه ای که می توان 
پویایـی و تحـرک ایـن داسـتان را بیش از هر چیز دیگـر حاصل توصیفات زایشـی و خالقانه ای 
دانسـت که نویسـنده با کنار هم چیدن این عناصر و توصیف اسـتعاری آن ها در سراسـر داسـتان 
بـه کار بسـته اسـت که َدر هم تنیدگـی آن با روایـت از یک سـو و ظرافت های هنری نویسـنده در 
ایجاد هماهنگی آن ها با اصل داسـتان، بررسـی و تحلیل این نوع توصیف را در سراسـر داسـتان 

به عنـوان یک کّل منسـجم ضـروری می نماید.
ایـن داسـتان در ابتـدا بـا توصیف بـاران و قطـار در کارکـردی غیرمعمول و البته متناسـب 
بـا فضـای روایـت آغاز می شـود؛ بارانی که نماد نشـاط و سـر زندگی اسـت، اکنـون با خودش 
خاکسـتر و کسـالت به ارمغان آورده و قطاری که در آن روزگار و حتی امروزه نیز نماد سـرعت 
و هیجـان به شـمار می رفته، در تشـبیهی ضمنی و کارکردی اسـتعاری و متناسـب بـا حال وروز 
زندگـِی شـخصیت اصلـی داسـتان، بـه کنـدی آن هـم در بیابانـی خشـک و بـی آب وعلف در 
حرکـت اسـت. در واقـع ایـن قطار ُکنـد همان زندگی سـاکن و مرده ای اسـت که ایـن خانواده 
را فـرا گرفتـه اسـت و آن هـا یـا بسـان دو غریبـه، هم کالم نمی شـوند و یـا اگر هم کالم شـوند، 
ماننـد دو بیگانـه زبـان همدیگـر را نمی فهمنـد. راوی پـس از ایـن فضاسـازی مناسـب کـه بـا 
ایجـاد چرایی هایـی دربـارۀ عّلت این فضـای حزن انگیز، کنجـکاوی خواننده را بـرای همراهی 
برمی انگیـزد، بالفاصلـه در مقطـع توصیفـی دیگـری عنصـر سـوم )گربـه( را هـم وارد صحنـه 
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می کنـد و بـا کشـتن پنـج بچه  اش، گـره دیگری بـر فضـای ابهام آلود داسـتان می افزایـد: »تمطُر 
ـه  ِحسُّ

ُ
 ... أ

ٍ
 خافـٍت ُملتاع

ٍ
 لـم تنقطـْع عـن نواِحهـا في الحدیقـِة ... نـواح

ُ
ببـادٍة َواْسـتمراٍر... والقطـة

ِص منها، 
ّ
یٍن تنغرُس ببطٍء َواْسـتمراٍر في بطنـي. ال أدري لماذا ال أجرؤ علـی التخل

ّ
 لسـک

ً
 حـادا

ً
نصـا

 أسـابیَع: با شـدت وپیوسـته می بـارد... و گربه از شـیون و 
ُ

ها منذ
َ
کمـا ال أدري لمـاذا قَتلـُت أطفال

زاریـش در باغچـه دسـت برنمـی دارد ... شـیونی کم رمـق و سـوزناک.. کـه آن را بسـان لبـۀ تیز 
چاقویـی احسـاس می کنـم کـه به آرامـی وپیوسـته در شـکمم کاشـته می شـود. نمی دانـم برای 
چـه نمی توانـم از شـر آن خـالص شـوم، همان طـور کـه نمی دانـم بـرای چـه چنـد هفتۀ پیش 
فرزندانـش را کشـتم« )همـان: 8 و9(. وی سـپس بـا یک فلش بک به گذشـته باز می گـردد و با 
ورود بـه یـک مقطـع توصیفـی دیگـر، ماجرای کشـتن بچه گربه ها را بیـان می کنـد و اگرچه در 
ذي 

ّ
آن بـه کودکی که متولد نشـده اشـاره می کند: »... حّتی أجسـاُد األشـیاء کاَن لها وجـُه طفلي ال

لـْم یِلـد« )همـان: 9(؛ امـا بـاز هـم از بیان عّلـت حادثه طفـره مـی رود و در ادامه با جان بخشـی 

بـه نقاشـی های دیـوارِ خانـه اش کـه مانند صدها کـودک به گریـه وزاری می پردازنـد، به فضای 
حزن انگیـز داسـتان عمق بیشـتری می بخشـد. 

      در مقطـع بعـدِی داسـتان، بـاران خاکسـتری همـراه بادی سـرد که برخـوردش با منافذ 
پنجره هـا، سـوتی ممتـد و گـوش آزار تولیـد می کند، هم چنـان می بارد و این سـرما و باد شـدید 
زمینـه را بـرای ورود بـه اصل داسـتان فراهـم می کند؛ چراکـه این وضعیت آب وهوایی و سـرما 
نیز باعث نمی شـود که همسـر راوی که سـاعت ها بسـان یک مترسـک و بدون هیچ حرکتی در 
بالکن کاشـته شـده اسـت، به خانه بازگردد، انگار که سـوز سـرما عاطفه اش را نیز منجمد کرده 
اسـت! وی در ادامه با همانندسـازی و برابری همسـرش با مترسـکی که درسـت روبروی او در 
انتهـای باغچـه قـرار دارد و بیان ویژگی هـای اخالقی و موقعیت شـغلی وی در قالب چند مقطع 
 

ُ
.. منذ

ً
توصیفـی، رفته رفتـه پـرده از چرایی های این فضای سـوزناک برمـی دارد: »اّنه صامٌت دومـا

 
ً
 الحدائـق.. یخرُج لفافة

ِ
 إلی فزاعي الطیوِر وأشـباح

ُ
ث

ّ
.. تراه یتحد

ً
 إال نـادرا

َ
زواِجنـا لـْم نتبادِل الحدیث

م لفـّزاع الطیـوِر سـیجارًة(. في أّیـام زواِجنـا األولـی کان ذلک الّصمـُت البارُد 
ّ

جدیـدًة )لمـاذا ال یقـد
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ّ

 فیها حّتـی الصـدی... إّنه قـاٍض، وفي کل
ُ

یتعسـني.. یرمـي بـي في حدیقـٍة صفـراَء حلزونیٍة یمـوت

 أعمـاٍل کبیـر.. ربما تسـّرَب ذلک الجـزُء من شـخصیِته إلی 
ُ

 رجـل
ً
مـا یـدوُر ظلـٌم لـي.. ولکّنـه أیضا

لب...: او همیشـه سـاکت اسـت.. از زمان ازدواجمان 
ّ

ُع لقانوِن الَعرِض والط
َ

ه تخض
ُ

عاقِتنا.. عواطف

به نـدرت هـم کالم شـده ایم .. همـواره او را می بینـی کـه با مترسـک وشـبح های باغچه صحبت 
می کنـد.. سـیگار برگ پیـچ جدیـدی بیـرون مـی آورد )بـرای چـه به مترسـک، سـیگاری تقدیم 
نمی کنـد(، در همـان روزهـای آغازیـن ازدواجمـان، سـکوت سـردش عذابـم مـی داد، و مـرا به 
باغچـۀ زرد حلزونـی شـکلی پرت می کرد که حتـی پژواک صدا هـم در آن می میـرد... او قاضی 
اسـت و در هـر جریانـی بـر من سـتم می شـود، إال این کـه او مرد کارهـای بزرگ اسـت.. و چه 
بسـا ایـن قسـمت از شـخصیتش برای ایجـاد عالقۀ مـان تأثیرگـذار بـود.. عواطفش تابـع قانون 

عرضه و تقاضا اسـت...« )همـان: 9 و10(.        
ایـن بـاران یـأس و ناامیدی که حاصل بی عاطفگی همسـر، تنهایی و مصائب نازائی اسـت، 
هر آن شـدید و شـدید تر می شـود و با برانگیختن بغض و حسـادت زنانۀ راوی باعث می شـود 
کـه او ابتـدا بچه گربه هـای خانگی اش را بُکشـد و سـپس بـه مبارزه بـا خدمتکار جوانـش به نام 
تفاحـه کـه حاملـه اسـت، بیندیشـد. ایـن بغـض و کینه نسـبت به خدمتـکارش، در یـک مقطع 
توصیفـی دیگـر و متناسـب بـا حـال وهـوای روانـی و عاطفـی راوی، در قالب جمالتـی بریده 
 في الّردهِة. 

ً
 أماَمها ُمتدحرجـة

َ
ُ "تفاحة" تدفـُع بطَنها الُمنتفخ

بریـده و کوتـاه ارائه می شـود: »الخادمة
، بهذا 

ٌ
، بشـعة

ٌ
یها. کم هي َبِشـعة

َ
 بإحدی ید

َ
 الهاتف

ُ
ُم نحوي وهي تحمل

ّ
تمِتُم. تَتقـد

ُ
. ت

َ
ترفـُع الّسـماعة

ذي ظللـُت أرقُبه یکِبُر 
ّ
ـوات ثوٍر حراثـٍة.. وهذا البطـُن ال

ُ
ط

ُ
ـذي ُیعّبر عن ال شـيء، خ

ّ
الوجـِه الَمیـِت ال

ون.. 
ُ
 اسـتطاَع أّي رجٍل في العالـم أْن ُیضاجَع َبهیمّیتها؟ کم هـم ُمقرف

َ
،... کیف

ُ
 یوٍم وینتفـخ

َ
 بعـد

ً
یومـا

ُه، وأنا 
ُ
 صغیٌر! .. وهـي تملک

ٌ
یاِب الّرثِة المحیطـِة بتَرُهلها طفل

ّ
 الث

َ
نـي أْن أتصـّوَر أّن داخـل

ُ
ُتهـا، یمّزق

ُ
أمق

 کهذا...: 
ً
 شـیئا

َ
، ال أسـتطیُع أْن أمتلک

ٍ
ذي ُیتابُعونني بجوع

ّ
 الّرجاِل ال

ّ
ه، وبکل

ُ
 ما أمتِلک

ّ
ال أسـتطیُع بکل

خدمتگـزار "تفاحـة" شـکم بادکـرده اش را در راهرو می چرخاند. گوشـی را برمـی دارد. با لکنت 
حـرف می زنـد. به سـویم می آیـد درحالی کـه گوشـی را در یکـی از دسـت هایش دارد. چقـدر 
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او چنـدش آور اسـت، چنـدش آور، بـا صورتـی یخـی و مرده کـه از هیـچ چیز خبـر می دهد. با 
گام هایـی بـه مانند گاو شـخم زن.. و این شـکمی که پیوسـته می دیدم که هر روز بزرگ می شـود 
و بـاد می کنـد... چگونه یک مرد در جهان توانسـته اسـت با حیوانیت او هم بسـتر بشـود؟ چقدر 
آن هـا شـرم آور هسـتند!.. از او متنفـرم، این کـه تصـور کنـم )ببینم( کـه داخل آن لبـاس کهنه که 
بـدن سسـت او را احاطـه کـرده بچـه ای کوچـک اسـت!... و او صاحب آن اسـت و مـن با تمام 
دارای ام و بـا همـۀ مردانـی کـه با گرسـنگی مـرا دنبال می کننـد، نمی توانـم همانند آن را داشـته 

باشـم، مرا شـکنجه می دهد« )همـان: 13 و14(. 
حال وقت آن اسـت که این باران خاکسـتری و سـرد که هر آن شـدید و شـدیدتر می شـود 
و وحشـیانه بـر در ودیـوار می کوبـد: "تمطر رماداً وسـأماً، تمطـر، تمطر صراخاً، تمطر بوحشـیۀ 
و..." بـا صـدای کم رمـق و سـوزناک گربـه و تنهایی هـا و غـم وانـدوه نازایـی راوی، هم صـدا 
شـده و دسـت در دسـت هـم ناله سـر دهنـد و فاجعـه بیافرینند. نویسـنده با توصیـف همۀ این 
مشـکالت در چنـد مقطـع پیاپـی، راوی را در موقعیتـی قـرار می دهد کـه باید میان خبـردادن به 
پزشـک و کمـک بـه خدمتـکار بـاردارش کـه در حـال وضع حمل اسـت یـا رهاکـردن او یکی 
را انتخـاب کنـد و در نهایـت بـا یـادآوری همسـر قاضی اش که با سـکۀ شـانس گناهـکار را از 
بی گنـاه مشـخص می کنـد، او نیـز بـه ایـن روش روی مـی آورد و قرعـه به نام سـنگدلی می افتد 
 ...

ً
 فشـیئا

ً
 یتعالی شـیئا

ً
 خافتا

ً
و خدمتـکارش را تنهـا در اتـاق کوچکـش رهـا می کنـد: »تمطُر أنینـا

 عن 
ً
 منهم مغـروٌس بعیدا

ٌّ
 مـن فّزاعي الطیـوِر، کل

ٌ
 القطـِة في الحدیقـِة... ونحُن ثاثة

ِ
 مـَع ُنـواح

ُ
َیّتحـد

 
ُ
.. تفاحة

ً
اُم جمیعـا

ّ
 األحـِد حیَنما یذهـُب الخـد

َ
اآلخـر بـا ِحـواٍر وال لقـاء.. َمـْن یئـن؟... أکـَرُه لیلـة

 علی صبِرها في تحّمـِل تغذیبي... 
ُ

 رأیُت بطَنها یکبـُر. أکرُهها، وأحقـد
ُ

هـا لـْم أعِطهـا اجازًة منـذ
َ

وحد

 لها 
ُ

... لماذا؟ لماذا یحضـُر الطبیُب من أجِلهـا ال ِمن أجلـي... والطفل
ً
 طبیبـا

ُ
... تریـد

ً
تمِتـُم متوسـلة

ُ
ت

 مکاٍن فـي وقٍت واحـد؟... َمن 
ّ

 الّنافـذِة... لمـاذا ال تمطُر فـي کل
َ

ولیـس لـي؟... تمطـُر تمطُر خلـف

 وإال ماتْت.. وأنـا الحاکُم المطلـُق... بماذا 
ً
 طبیبـا

ُ
؟.. تمطُر بوحشـیٍة... تریـد

َ
ُع المطـَر واألطفـال یـوَزّ

 کاَن 
ُ

حکُم؟.. صقیـُع القسـوِة المفجعـِة یغمُرني... أخـُرُج إلی غرفِة مکتبـِة زوجي. أجلـُس حیث
ُ
سـأ
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ُر الطبیَب" 
ُ

 بیضـاَء. أقطُعهـا بعنایـٍة إلی قسـَمین. أکُتـُب علی األولـی "سـأحض
ً
یجلـُس. أخـُرُج ورقـة

همـا... ثّم 
ُ

ُعهما فـي جیبي وأخلط
َ

 منهمـا. أض
ّ

ـَر الطبیَب". أطـوي کل
ُ

وأکُتـُب علـی الثانیـِة "لْن أحض

« )همـان: 14-21(. َر الطبیـَب"... حکٌم قاطـٌع ال یُردَّ
ُ

أنَسـِحُب واحـدًة منهـا. أفتُحها. وأقـرأ "لْن أحض

مالحظـه می شـود کـه چگونه نویسـنده ایـن داسـتان را با یک مقطـع توصیفی - اسـتعاری 
از بـاران آغـاز می کنـد، بارانـی سـهم ناک و سـرد که نه بـاران طبیعـت، بلکه گردبـادِ بی عاطفگی 
انسـان معاصـر و تنهایی هـای اوسـت کـه هـر روز در وجـود راوی شـعله ورتر می شـود و او را 
در قطـاری ُکنـدرو )زندگـی سـرد خانوادگی: توصیـف اسـتعاری دوم( می کارد که سـاکنانش نه 
هم دیگر را می شناسـند و نه زبان یکدیگر را می فهمند و سـپس با توصیف شـوهر راوی؛ شـغل، 
اخالق و رفتار او در تشـخیص گناه کار و بی گناه و تشـبیه او به یک مترسـک بی عاطفه در قالبی 
طنزآمیـز، نازائـی راوی و...، تأثیـر و فشـار ایـن نـوع زندگی را بر انسـانیّت از دسـت رفتۀ آدمی با 
توصیـف بداخالقی هـای راوی در قبال جهان پیرامونی اش از انسـان ها گرفته تا حیوانات، ترسـیم 
می کنـد. راوی ابتـدا پنج بچه گربه را می کشـد و سـپس "تفاحـه" خدمتکار جوانـش را در هنگام 
درد زایمـان بـا یـک موقعیت توصیفی دیگـر، در اتاقـی بی کس و تنهـا رها می کنـد؛ به گونه ای 
کـه امـکان تفکیـک ایـن توصیف هـا از اصـل داسـتان میّسـر نیسـت، توصیفـی کـه به کارگیری 
ظرفیت هـای زبانـی و بالغـی از جملـه تشـبیه، اسـتعاره، کنایـه، طنـز و... در بطـن آن، نقـش و 

اهمیتـش را در پیشـبُرد اهداف هنری و زیباشـناختِی این داسـتان، برجسـته تر کرده اسـت.

4-2- توصیف توضیحی
ایـن نـوع از توصیف کارکردی عمده در انواع مختلف ادبیات داسـتانی به ویژه رمان برعهده 
دارد و در واقـع یکـی از مهم تریـن شـگردها و عناصـر زمینه چینـی اسـت )امامی وقاسـمی پور، 
1387ش: 154( کـه جهـت فضاسـازی در روایت و ایجاد آمادگی ذهنـی مخاطب به کار می رود، 
هم چنان کـه نقشـی اساسـی در برمالکـردن فضای عاطفـی متن و احساسـات نویسـنده و به تبع 
آن برانگیختـن انفعـاالت درونـی و عواطف خواننده: ترس، شـادی، غم وانـدوه و... ایفا می کند. 
ایـن کارکـرد اگرچه در روایت های سـنتی عمدتـا در همـان پاراگراف های آغازیِن داسـتان خود 
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را نشـان مـی داد و فضـای روایـت را تا پایان تحت تأثیر خود داشـت؛ اما در داسـتان های امروزی 
به فراخـور نیـاز نویسـنده در جای جای داسـتان مورد اسـتفاده قـرار می گیرد و حتی بسـیار اتفاق 
می افتـد کـه نویسـنده بـا اسـتمداد از آن، فضای متناقضـی از نظر عاطفـی )غم وشـادی و...( در 

روایتـش رقـم می زنـد و بدین شـکل لحظاتی مهیج بـرای مخاطب فراهـم می آورد. 
در این راسـتا دو نویسـندۀ منتخب توانسـته اند توصیفاتی هماهنگ با موضوع و درون مایۀ 
داسـتان های خـود بیافریننـد و احساسـات مخاطـب را به خوبـی در قبضـه بگیرنـد. به عنـوان 
مثـال منیـرو روانی پـور در همـان آغـاز در یـک مقطع توصیفـی کوتـاه و گفتگو محـور؛ زیبایی، 
مظلومیـت و در نهایـت فضـای کلی داسـتان را که قصـۀ پرغصۀ دختری روسـتایی به نام فانوس 
اسـت، این چنیـن بیـان می کنـد: »تا بر خـاک مزارش بنشـینی وگلهـای صحرایی را دسـته کنی، 
می آیـد با چشـمان عسـلی مهربانـش روبرویـت می نشـیند. چین های قهـوه ای دور چشـمانش 
جمـع می شـوند. خـط ابروانش بهم می رسـند و با دسـت لبۀ شـلیتۀ سـیاهش را مرتـب می کند 
ونگاهـش را مـی دزدد: »نرفتـی؟ هـا؟« چیـزی راه گلویـش را می بنـدد، نگاهـش را بـه کوه هـا 
مـی دوزد« )روانی پـور، 1380ش: 67(، قصـه ای کـه دریـا هـم به سـبب آن سـیاه پوش و کف آ لود 
شـده و از راهی بسـیار دور خود را برای پرسـۀ فانوس به روسـتا رسـانده اسـت: »و دریا دو از 
آبـادی، از فرسـنگ های دور، سـیاه و کف آلـود انـگار بـه پرسـۀ او آمـده بـود. ها تـا دریا خیلی 
راه بـود، امـا بعـد از اون روز، انـگار آمـده بـود وسـط دره یا تو آبـادی. باید ببینی، خـودت باید 
ببینـی...« )همـان: 69(. در واقع نویسـنده از طریق این دو مقطع توصیفی، عمـق دردمندی حادثه 
را بـرای مخاطـب به تصویـر می کشـد و در ادامـه با مخاطب قـرار دادِن وی با عبارت هـای: "باید 
ببینـی، خـودت بایـد ببینـی... بایـد بـری و ببینی مـا چطور ایسـتادیم و نـگاه کردیـم. . . چطور 
ممکـن بـود؟ روز روشـن؟ جلـو همه؟" ایـن فضای دردنـاک و حزن انگیـز را باورپذیـر کرده و 

گامـی مهـم در راسـتای حقیقت مانندی داسـتان بر مـی دارد. 
روانی پـور در مقطعـی دیگر در توصیف محل اختفای جسـِد فانـوس می گوید: »می برندش 
پشـت آن کـوه، جایـی کـه هیـچ آدمیـزادی نرفتـه بـود. جای الشـۀ آهوهـا و گوزن هـای دریده 



 237   

شـده. بعـدش دیگـر کسـی چیـزی نمی بینـد، تـا آخریـن دور راسـۀ مارپیچـی هـم می روند و 
دیگـر کسـی جـرأت نمی کنـد« )همـان: 70( و در حقیقـت وی بـا آوردن عبـارت "جای الشـۀ 
آهوهـا و گوزن هـای دریـده شـده" بـه ایـن نکتـه اشـاره دارد کـه ایـن کار یعنـی دریـدن پیکـر 
"فانـوس" بـا داس و به قتـل رسـاندن آن کاری اسـت حیوانـی کـه فقـط از جانـوران درنـده بـر 
می آیـد؛ همان هایـی کـه آهوهـا و گوزن هـا را دریده انـد. از همـه بدتـر آن کـه او را خـاک هـم 
نکردنـد و ماننـد الشـۀ جانوری بـی ارزش آن سـوی کوه هـا، جایی کـه از ترس حیوانـات درنده 
کسـی جـرأت نزدیک شـدن بدانجـا را نـدارد، رهایش کردند و این کار پنجاه سـال اسـت که دِل 
نسـتوه کوه ها را هم به درد آورده اسـت: »تا دسـت وروئی بشـویی و بر حصیر نرمه ای بنشـینی 
و خـودت را در صـورت آفتاب خـوردۀ خالوزاده هـا بشناسـی، شـب بر آبـادی افتاده اسـت و با 
اولین دسـت که لقمه ای بگیرد و در کاسـۀ ماسـو بچرخد، شـیون کوه ها می چرخد: »پنجاه سـاله 
می نالـد خالـو، پنجـاه سـال. اگر توانسـته بودند خاکـش کنند، اگر خاکـش کرده بودیـم، حاال از 
خاطـر رفتـه بـود، امـا همین طـور مانـد، وسـط کوه هـا، هنـوز غـروب که می شـود زنها بـه کوه 
نـگاه می کننـد. بایـد خاکش می کردند خالـو خاک« )همـان: 71(. وی در نقطۀ پایانی داسـتان نیز 
بـا عباراتـی کوتـاه در تعبیری اسـتعاری این مسـأله را دردی کهنـه می داند که قربانی های بسـیار 
داشـته اسـت: »جـوان کـه بودم. رفتم که شـاید خاکـش کنم، دره و دامنـۀ کوه نی زار بـود و پر از 

طاووس هـای زرد، طاووس هـای زرد« )همـان: 88(.  
غـاده سـمان نیـز از همان ابتدا بـا توصیفی کوتاه و متناقـض از باران و قطار کـه هم از نظر 
معنایـی و هـم از نظـر ادبـی قابل اهتمام اسـت، هویّـت و فضای عمومـی داسـتان را به صورتی 
سربسـته بـه مخاطـب عرضه می کنـد و به نوعی بـه وی می فهماند که حادثه ای شـگرف و دردی 
کهنـه می بایـد که شـادی و طـراوت بـاران را برای راوی، به سـرمایی خاکسـتری و کسـل کننده 
تبدیـل کـرده باشـد و او را وادار بـه همراهـی افـرادی نمایـد که نمی داننـد از کجـا آمده اند و به 
کجـا می رونـد! و در واقـع همیـن مقطع توصیفی مبهم و آغازین داسـتان، خـود به مانند عنصری 
تشـویقی باعـث می شـود که خواننده بـرای کشـف آن، دل را به ادامـۀ داسـتان و همراهی راوی 
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 الّصبـاح، وعلی وتیرٍة واحـدٍة.. علی وتیرٍة 
ُ

. تمطُر منذ
ً
 وسـأما

ً
 رمادیا

ً
بسـپارد: »تمطـُر تمطُر. تمطر بردا

 ،
ً
هـم بعضا

ُ
 بعض

ُ
، ورکاُبـه ال یعِرف

ً
 میتـة

ً
 صحاری شاسـعة

ُ
واحـدٍة.. تزرُعنـي فـي قطاٍر بطـيٍء یخترق

 یـدري إلی أیَن یمضـي، أو ِمن أیـَن یأتي.. تمطر 
ٌ

هـا اآلخـر، وال أحد
ُ
 ال یعرف

ً
 لغـة

ُ
ث

ّ
 منهـم یتحـد

ٌّ
وکل

ببـادة واسـتمرار: می بـارد می بارد. سـرمایی خاکسـتری و کسـل کننده می بارد. از آغـاز صبح و با 

سـرعت و ضرباهنگـی یکسـان می بـارد.. ضرباهنگی یکسـان.. مـرا در قطار  کندی مـی کارد که 
به آرامـی بیابان هـای گسـترده و بـی آب وعلف )مـرده( را در می نـوردد، با مسـافرانی که همدیگر 
را نمی شناسـند و هـر کـدام بـا زبانـی سـخن می گویند کـه دیگـری آن را نمی فهمـد، و هیچ یک 

نمی داننـد بـه کجـا می روند و از کجـا می آیند.. سـخت و مـداوم می بـارد« )1995م: 8(. 
     غـاده در مقطعـی دیگـر و آن هنـگام که می خواهد گربه ای را به عنـوان یک موتیف فعال و 
کاربـردی وارد داسـتان خـود کند، از این گونۀ توصیفی جهت زمینه چینی برای آفرینش داسـتانکی 
ضمنـی و البتـه هماهنـگ با محتوای داسـتان اصلـی بهره می بـرد؛ چراکـه راوی در ادامـه به خاطر 
نازایـی خویـش و از روی حسـادت پنـج بچـۀ آن را می کشـد. در واقع وی با اسـتمداد از توصیف 
گربـه و حالت هـای مختلـف آن در سراسـر داسـتان از یک سـو سـرعت ارائـۀ سـریع مضمـون و 
محتـوای اصلـی داسـتان بـه مخاطـب را ُکنـد می کند و از سـوی دیگر ضمـن درگیر کـردن وی با 
ایـن موضـوع و رخداد جدید، احسـاس و عاطفـۀ وی را برمی انگیزد و ذهـن او را تمام و کمال در 
اختیـار داسـتان می گـذارد. در ایـن راسـتا وی در ابتدا در یـک مقطع کوتاه توصیفـی - توضیحی، 
 .. 

ً
زمینـه را بـرای ورود گربـه و پنـج بچه اش به داسـتان مهیا می کند: »في اللیل سـمعُت مـواء فظیعا

ها في مرسـمي، قـرب النافذة، 
ُ
کانـت أول مـّرة أسـمع قطتي المدللة تعول هکـذا. تبعُت الصوت. وجدت

وعلـی الوسـادة خمس قطط صغیـرة تتحرک، وتزقزق .. خمسـة أطفـال هکذا للقطة...: به هنگام شـب 

صـدای میو )صدای گربه( وحشـتناکی شـنیدم .. اولین بار بود که می شـنیدم گربـۀ نازنینم این گونه 
می نالـد. صـدا را دنبـال کـردم. آن را در دفتـر کارم، نزدیک پنجـره یافتم و بـر روی بالش پنج گربۀ 
کوچـک حرکـت می کردنـد و در حـال ورجـه وورجه بودنـد .. پنج بچـه این چنین بـرای گربه...« 
)همـان: 8( و در ادامـه بـدون ارائـۀ هیـچ دلیـل و منطقی، پنج بچـۀ آن  گربه را از پنجـره اتاق پرت 
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می کنـد و بدیـن شـکل سـبب جدایـی آن ها از مادرشـان و ناله هـای پیاپـی وی را تا پایان داسـتان 
فراهـم مـی آورد. همیـن تصمیم و عمل ناگهانـی در برخورد با گربۀ خانگـی اش، حس کنجکاوی 
مخاطـب را نیز برای کشـف عّلـت آن و در نهایت همراهی با داسـتان بر می انگیـزد: »ودفعة واحدة! 
... ال أدري لمـاذا انتزعتهـا رغـم أظافرها المنشـبة في یـدي، وفتحُت النافذة، ورمیـُت بالقطط الخمس 

 بعـد اآلخـر .. کانت التـزال تنـوح، وکان في عینیهـا اتهام حاقد مخیـف ... نظرة انسـانیة 
ً
منهـا، واحـدا

تـي قـد تطل مـن عیني امرأة سـحلوا أوالدها أمـام عینیهـا: و در یک لحظـه! ... نمی دانم برای 
ّ
کتلـک ال

چـه آن هـا را بـا وجـود این که ناخن هایشـان در دسـتم فـرو رفته بود، به سـرعت برداشـتم، پنجره 
را گشـودم و هـر پنـج بچه گربـه را یکی پـس از دیگری پرت کردم .. او پیوسـته نالـه می کند و در 
چشـمانش اتهامی کینه توزانه و ترسـناک وجود دارد ... یک نگاه انسـانی به مانند نگاهی برخواسـته 
از چشـمان یک زن که فرزندانش را جلوی چشـمانش بکشـند« )همان: 8 و9(. غاده هم چنین در 
مقطعـی دیگـر کـه در واقـع می تـوان آن را نوعـی براعت اسـتهالل بـرای ورود به موضـوع اصلی 
 
ً
 جدیدًة کئیبة

ً
دانسـت، به زیبایـی از ایـن کارکرد توضیحی بهـره می برد: »تمطُر تمطـر.. تمطُر أمسـیة

ـُر ... وهو، رغم 
ّ

ـقوِق الّنوافـِذ وتصف
ُ

، تهذي ریاَحها في ش
ً
 .. تتمزق أحشـاؤها برقـا

ً
.. لیتهـا تنفجـر رعـدا

 أکثَر من سـاعٍة با حـّراک .. وفّزاُع الطیوِر مغـروٌس في آخِر الحدیقِة 
ُ

ـرفِة منذ
ّ

الّصقیـع مغروٌس علی الش

: می بـارد می بـارد.. غـروب اندوهنـاک جدیـدی می بـارد .. ای کاش رعـدی رها  بـا حـّراک أیضـاً

می کـرد .. کـه برقـی دل وروده اش را َدر هـم می دریـد و بـاد آن در شـکاف پنجره هـا می پیچیـد و 
سـوت مـی زد... و او بـا وجـود سـرمای شـدید )یخ بندان( بیش از یک سـاعت در ایوان خشـکش 
زده .. و مترسـک هـم بـدون هیچ حرکتی در آخر باغچه کاشـته شـده اسـت« )همـان: 9(. در واقع 
وی در ایـن مقطـع توصیفـی، همسـرش را در اوج نیـاز به وی به دلیل تنهایی و غـم وغصۀ نازایی، 
همسـان یـک مترسـک می داند و بیـن آن ها تفاوتـی قائل نمی شـود؛ چرا که در ادامـۀ همین مقطع 
 إلی فزاعي الطیوِر 

ُ
ث

ّ
.. تراه یتحـد

ً
 إال نادرا

َ
 زواِجنا لْم نتبادِل الحدیـث

ُ
.. منذ

ً
می افزایـد: »اّنـه صامٌت دومـا

 الحدائـق: او همیشـه سـاکت اسـت .. از زمـان ازدواجمـان به نـدرت هـم کالم شـده ایم .. 
ِ

وأشـباح

همـواره او را می بینـی کـه با مترسـک وشـبح های باغچه صحبـت می کند« )همـان: 9(.   
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4-3- توصیف تزیینی
توصیـف تزیینـی کـه از آن با عنوان توصیف زیباشـناختی نیز یاد می شـود، مقاطعی اسـت 
کـه در آن توصیف گـر بـه بیـان ویژگی هـا و خصوصیـات یک شـيء، یک شـخصیت یـا مکان 
می پـردازد؛ به گونـه ای کـه تـالش دارد آن موقعیـت را بـه بهتریـن شـکل ممکـن و چـه بسـا 
فراتـر از آن چیـزی کـه هسـت بـه مخاطـب عرضه کنـد، ایـن نـوع از توصیف هیچ نقشـی در 
رونـد داسـتان ایفا نمی کند و به قـول روالن بـارت )Roland Barthes( نویسـنده ونظریه پرداز 
برجسـتۀ فرانسـوی، هـدف آن صرفـا تولید یک مقطع زیباسـت و تأثیـری در مفاهیم و مضامین 
متـن روایـی ندارد )نجیب العمامـی، 2010م: 207(. از نقطه نظر آفرینندگـی، این گونه از توصیف 
به واسـطۀ حضـور یـک هـم ارز ثابت )دغدغـۀ ایده آل سـازی  زیباشـناختی( و یک هـم ارز متغیر 
)توسـل بـه تقلیـد تصویـری( خـود را متمایـز می کنـد، هماننـد توصیف معروف سـپر آشـیل 
)کتاب ایلیاد، غزل شـماره 19(: »او برنز سـخت، قلع، طالی ارزشـمند و سـیم را در آتش افکند. 
سـپس سـندان خـود را بـر روی یک سـکو نهـاد و در یک دسـت چکش سـنگین و در دسـت 
دیگـر انبـر خـود را گرفـت. نخسـت زرهی بـزرگ و محکم می سـازد کـه از هر جهـت کارایی 
دارد و سـپس حاشـیۀ سـه الیۀ آن را می دوزد، حاشـیه ای که می درخشـد و درخشش با شکوهی 
دارد و سـپس بـه آن حمایلـی سـیمین می افزایـد. زرهـی پنج تکـه کـه بـه چیزهای دیگـری نیز 
مزیـن اسـت از جملـه بـه اسـتادی و خرد. زمین، آسـمان، دریا، خورشـید نسـتوه، مـاه و قرص 
کامل آن، سـتارگان و هر آن چه آسـمان بر آن اسـتوار اسـت را بر آن نقش می کند« )دبری ژنت، 

به نقـل از نیشـابوری، 1392ش: 24(.
     منیرو روانی پور و غاده سـمان در دو داسـتان منتخب از این کارکردِ توصیف به صورتی 
پراکنـده در مـواردی ماننـد بصری سـاختِن یک صحنـۀ مجازی، ذکـر صفات تحسـین برانگیز و 
زیبـا یـا اندوه بـار و... دربـارۀ یک موقعیـت زمانی و مکانی، منظره و یا شـخصیت داسـتانی بهره 
برده انـد و ضمـن ایجـاد پوششـی تزیینی و زیباشـناختی در سـطح الفـاظ، رونـد روایت پردازی 
خـود را دچـار سـکت و وقفـه کـرده و بدیـن شـیوه با ایجـاد تأخیـر در فهم محتـوا و مضمون 
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داسـتان کـه یکـی از جلوه هـای مطمح نظر اندیشـمندان فرمالیسـت روسـی اسـت، در راسـتای 
زیباآفرینـی و القـای هنـر ادبی اشـان بـه مخاطب گامی اساسـی برداشـته اند که نمونه هایـی از آن 

در اثـر هر دو نویسـنده بیان می شـود: 
- »روسـتایی پشـت جنگل هـای ُکنـار، نشسـته بر دامنۀ کوههـای بلند با نخل های خشـک 
و باریـک و دو تـا گل ابریشـم در میـدان و جـوی باریـک آبی که معلوم نیسـت از کجا می آید و 

از زیـر درخت هـا رد می شـود« )روانی پـور، 1380ش: 68(. 
- »شـتر آهسـته مـی رود، صبور و تشـنه، پایـش را آرام خم می کنـد و سـنگ ریزه ها از زیر 

پـای باریک و بلندش ُسـر می-خورند« )همـان: 70(.
- کوه های فکسـنو، خاکسـتری و دلگیر، تیغ کشـیده به دل آسـمان با رنگ سـرخ کم رنگی 
از پسـین بر تارکشـان پیش چشـمان جت زاده ]شـتربان[ قد می کشـد. راه های مالرو انگار ماری 
دور کـوه می پیچـد و بـاال مـی رود و آِخـرش دورش را که می زنـد در دل کوه هـای دیگر ناپدید 

می شـود« )همان: 70(.
- »زیتـون نشسـته اسـت... مینـار از سـرش افتـاده و موهای سـرخ و وزوزیش، پریشـان و 
َدرهـم، سـینه های پالسـیده اش را می پوشـاند... چشـم های بی مـژه اش تـکان نمی خـورد و مثـل 

چشـم ماهی همیشـه باز اسـت« )همـان: 78 و77(.
- »خالـو نشسـته اسـت تو پنـج دری، عرق چین سـفیدش بـاال رفتـه و نگاه لیمویـی اش تا 
افـق تـا آنجـا کـه سـایه های سـنگین و سـیاه ابرها بر کـوه حرکـت می کنند، کشـیده می شـود« 

.)78 )همان: 
- »پاسـگاه آبـادی گوشـۀ میـدان و روبروی دو درخت کهنسـال گل ابریشـم، بـا گچ کاری 
تمیـز و یکدسـت و پرچـم سـه رنگ بـر فـراز بامـش و عکسـی بـا سـتاره های جوراجـور بـر 

شـانه ها« )همـان: 83(.
- »منقل روشن است و صدای جوشیدن کتری به نالۀ زنی می ماند« )همان: 86(.

- »تزرعنـي فـي قطـار بطيء یختـرق صحاری شاسـعۀ میتۀ: مـرا در درون قطـاری ُکند که 
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بیابان هـای دراندشـت و مـرده )بـی آب وعلـف( را طی می کند، مـی کارد« )السـمان، :8(.
- »الخادمـة "تفاحـة" تدفـع بطنهـا المنفتخ أمامهـا متدحرجة في الردهـة... وهـذا البطن الذي 
 بعـد یوم وینتفخ، کیـف ال تتمزق عضاته ویسـقط إلـی األرض ویتحطم ما 

ً
ظللـُت أرقبـه یکبـر یوما

بداخلـه...: خدمتگـزار "تفاحة" شـکم بادکـرده اش را به جلـو می راند و از در راهـرو می چرخد... 

ایـن شـکمی که من پیوسـته بـدان می نگـرم و هـر روز بزرگ تر می شـود و باد می کنـد، چگونه 
عضالتـش پـاره نمی شـود و بـر زمیـن سـقوط نمی کنـد و آن چـه داخل شـکمش اسـت از بین 

نمی رود...« )همـان:  13 و14(.
 بعد اآلخـر ... حوت الضبـاب ابتلعها: و 

ً
- »وبیـروت لـم تشـتعل اللیلة في رکـن النافذة ضـوءا

بیروت امشـب از گوشـۀ پنجره نوری پشـِت نور نمی افشـاند )نورافشـانی نمی کند( ... نهنِگ مه 
آن را بلعیده اسـت« )همان: 15(.

- »شـيء اسـود یفـور في أعماقـي، یمتزج بانتحابهـا ... فقاعات سـود تنعقد، تعلـو، تتدفق من 
 شـيء یهتریء 

ّ
 شـيء ... کل

ّ
حلقي، من عیني، من مسـامي. فقاعات سـود من حامض کاو تغرق کل

یحتـرق: چیـز سـیاهی در اعماق وجـودم فوران می کند، بـا ناله هـای او َدر هم می آمیـزد ... ]و در 

پـی آن فـوران[ حباب های سـیاه شـکل می گیرد، باال می رود، از حلقم می جوشـد، از چشـمم، از 
منافـذ پوسـتم. حبـاب  هایی سـیاه از اسـیدی سـوزان که همه چیـز را غرق می کنـد ... همه چیز 

را از بیـن می رود، می سـوزاند« )همان: 17(.
 من 

ً
 جّیاشـا

ً
 مـن الفقاعات السـود، تیارا

ً
 ... عویا

ً
 مشـابها

ً
- »صراخهـا یثیـر فـي أعماقـي عویا

صخـب ارعـن متواتـر کاو: شـیون و زاری اش در اعمـاق وجـودم ناله هایـی مشـابه برمی انگیزد ... 

نالـه ای از حباب هـای سـیاه، جریانی جوشـان از نالـه-ای پیاپی، سـوزناک و اسـیدگون« )همان: 
18 و19(. 

نتیجه گیری
بررسـی و تحلیـل عنصـر توصیـف و شـیوه های به کارگیـری آن در سـه سـطح تزیینـی، 
توضیحـی و زایشـی یـا خـاّلق در دو داسـتان منتخـب بیانگـر آن اسـت کـه هر دو نویسـنده با 
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بهره گیـری از حافظـه و تخیّـل نیرومنـد خـود، رخدادهـای داسـتانی را به گونـه ای بـا توصیـف 
َدر هـم تنیده انـد که امکان تفکیک آن دو از هم میّسـر نیسـت و در حقیقت خواننـده جز از طریق 
تأمـل و اندیشـه در ایـن مقاطـع نمی تواند زوایای پنهان داسـتان و درون مایۀ آن را کشـف و درک 

نماید:
کارکـرد تزیینـی بیشـتر در البـالی گفت وگـوی بیـن شـخصیت ها کـه خـود عنصـری 
سرعت سـاز در جریـان روایـت به شـمار می آید، نقش مانـع را برای جلوگیری از سـرعت گرفتِن 
بیـش از حـد داسـتان بـازی کـرده و بـا متعادل سـاختِن حرکـت روایـت، فرصـت اندیشـیدن 
بـه وقایـع داسـتان و تکمیـل شـکاف ها و مقاطـع حذف شـدۀ آن را – کـه خـود از شـگردهای 
داستان نویسـی مـدرن بـرای مشـارکت دادن خواننـده در رونـد داسـتان پردازی اسـت- بـرای 
مخاطـب فراهـم مـی آوَرد. توصیـف توضیحـی نیـز اگرچه در داسـتان های سـنتی و کالسـیک 
عمدتـا در پیشانی نوشـت داسـتان و به عنـوان عنصـری زمینه سـاز بـرای ورود بـه روایـت به کار 
گرفتـه می شـد؛ امـا در داستان نویسـی معاصـر جایـگاه خاصـی نـدارد و در ایـن راسـتا هـر دو 
نویسـنده بـه فراخـور نیـاز خـود در جـای جـای داستانشـان از آن بهـره برده اند، با ایـن تفاوت 
کـه غـاده سـمان بـا توّجـه بـه آفرینش داسـتانک های تـو در تـو و موازی بـا داسـتان اصلی هم 
به عنـوان مقدمـه ای بـرای ورود بـه ایـن داسـتانک ها از آن بهره برده اسـت و هم توانسـته اسـت 
بـا اسـتمداد از آن، بـار عاطفـی و فضـای حزن انگیـز داسـتانش را دوچنـدان کرده و بـدان عمق 
بیشـتری ببخشـد؛ اما عرصۀ هنرپردازی دو نویسـنده به ویژه غاده سمان در اسـتفادۀ حداکثری از 
توصیف زایشـی یا خالقانه متبلور شـده اسـت؛ جایی که نویسـنده در مقاطع توصیفی داسـتانش 
بـا کمـک شـگردهای زبانی و شـکلی مانند حـذف، ارجاع دهی و پانوشـت، به کارگیـری صنایع 
ادبـی و بالغـی، توصیفات اسـتعاری و... که هویت داسـتان به طـور تمام و کمـال از درون مایه و 
محتـوا گرفتـه تـا فرم و تصویـر در گرو فهم دقیق آن هاسـت، نشـان می دهد کـه چگونه "دانش 
ادبیـات" می توانـد در کنـار کار هنـری و زیباشـناختی، وظیفـۀ انسـانی و اجتماعـی خـود را بـا 
پرداختـن بـه مشـکالت و انحرافـات جامعه انجام دهد و بدین شـکل هم بر گیرایـی و جذابیّت 
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ادبی داسـتان خود بیافزاید و هم از مضمون و محتوای آن آشـنازدایی کرده و داسـتان را در ذهن 
مخاطـب جـاودان نمایـد؛ چرا کـه به قولی توصیف در ذهن نویسـنده آغاز می شـود؛ امـا در ذهن 

خواننـده پایـان می پذیرد.
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