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کارکردهای وصف در روایت باتکیهبر یوسف و زلیخای جامی


هاجر فتحی نجفآبادی  -اسحاق طغیانی  -زهره نجفی
چکیده

اسب  .از آغباز شبرر فارسبی تبانوو،

وصف ابزار برجستهسازی در متن ادبی و محرک عواطف و احساسات مخاطب

شاعرا ،این عوصر مهم را در همة قال های شرری و موظومههای روایی به نار بردهاند .روایب
رخدادهاس

و در تحلیل روای

نارنردهای وصف در روای

عوامل دخیل در روای

زما ،و اجزای روایب

شبیوة ارائبة رخبداد یبا

بررسبی مبیشبود .در ایبن پبووه

باتکیهبر موظومة یوسف و زلیخای جامی تحلیبل مبیشبود .ابتبدا وصبفهبای موجبود در

موظومه مشخص شد .سپس نگارندگا ،باتوجه به دیدگاه توماشفسکی و ژن

نارنرد این وصف ها را در روای

و زلیخا بررسی و تحلیل نردند .موظومة یوسف و زلیخای جامی متوی روایی اس

یوسبف

نه در آ ،دو سازة مهم روایتگبری و

وصف را میتوا ،تشخیص داد .روایتگری دو بُرد زما ِ،داستا ،و زما ِ،سخن را داراس ؛ اما وصف توها زما ِ،سبخن را
در بر دارد .وصف های این موظومه در دستة بنمایههای آزاد و ایستا قرار میگیبرد و ببه همبین سبب
باتوجه به بُرد روایتگری متن به شتاب موفی در روای
برای پروراند ،و برجستهنرد ،این اجزاس

و در روای

میانجامد .ازسوی دیگر هر روای

نبارنرد وصبف

اجزایی دارد .وصبف اببزاری

نارنرد شخصی پردازی و فضاسازی دارد.

واژههای کلیدی
وصف؛ روای ؛ ساختارگرایی؛ یوسف و زلیخا؛ جامی
۱ـ مقدمه
تشبیه استراره نوایه وز ،قافیه و آرایههای دیگر از اجزای شرر اس
موظومه های روایی جوبة روایتمودی دارد نه در بررسی بالغب

نه در حوزة بالغب

سبوتی بررسبی مبیشبود.

سبوتی نمتبر ببه آ ،توجبه شبده اسب  .روایب شواسبی
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مجموعهای از احکام حبانم ببر گونبههبای روایبی نظبامهبای حبانم ببر روایب
روای

اسب  .خاسبتگاه

و سباختار پیرنب

شواسی نتاب بوطیقای ارسطوس  .در فصل سوم این اثر میا ،بازنمایی یبک اببوه (سرگذشب ) از زببا ،راوی و

بازنمایی آ ،از زبا ،شخصی ها تمایز گذاشته شده اس « .روای شواسی ازنظر تاریخی به سه دوره تقسیم میشبود :اول
پی

از ساختارگرایی (تا  )19۹0با نتاب بوطیقا دوم دورة سباختارگرایی (از  19۹0تبا  )19۹0ببا آرای ببارت برمبو،

گرماس تودوروف نه مدل پراپ را اصالح نردنبد و سبوم دورة پساسباختارگرایی ببا آرای ژرارژنب
آرایهها دربارة روای شواسی» (حیدری  .)19 :13۹9در پووه

های ادبی مراصر انواع روای

و تبللیف نتباب

و سازه های ترنیب

آنهبا

بررسی شده اس  .دو سازة مهم روایتگری و وصف اس  .وصف نوعی بیا ِ،گویوده برای تجسم و عیوی بخشبید ،ببه
یک تجربة انسانی اس

نه با واژه ها و نسب به شخص صحوه یا بیا ،احساس انجبام مبیشبود .وصبف یکبی از لبوازم

برجستهسازی ادبی و موج

تشخص نالم اس  .درواقع «وصف تصویر خیال عاطفه و احساس از عواصبر بویبادین و

سازندة شرر اس » (ذوالفقاری و دهرامی  .)37 :13۹9وصف در بیا ،و توضیح و روشبننبرد ،مفباهیم مختلبف نقب
اساسی دارد؛ بوابراین متو ،روایی از آ ،بینیاز نیس
ثانوی متنِ روایی اس

و قسم

حذف ناپذیر متو ،حماسی و غوایی اس  .وصبف عوصبر

نه در توضیح و مررفی شخصی ها مکا ،زما ،اشیاء و فضای داستا ،نارنرد می یاببد .وصبف

در متن روایی نارنردی ارجاعی دارد .شاعر با ابزار وصف خوانوده را به امری حقیقی ارجاع و مطالب

موظبور خبود را

واقری جلوه میدهد؛ درنتیجه ایوگونه وانمود مینود نه جها ،ارائهشده در متن هما ،جها ،واقری اس  .پدیدآورنبدگا،
آثار ادبی با وصف توانسته اند مکا،ها و اشیا و جوبه های ایستای شخصی هبا را بازنمبایی نووبد .وصبف درواقبع همبا،
بنمایة آزاد اس  .برپایة نظریة ژرار ژن
حال

و ازنظر دیرش زمانی وصف اغل

در روایب

عامل ایجاد درن

اسب « .ایبن

هوگامی اتفاق میافتد نه زما ،سخن در زما ،داستانی قریوهای نبدارد» (تبودوروف  .)۹0 :13۹2درنب

زمانی اس
موفی اس

نه رویداد داستانی میایستد و هیچ عملی اتفاق نمیافتد (بامشکی  .)3۹2 :1391درن
و عواملی مانود گسترش رویدادها گفتن جزئیات درن

()Pause

عامل ایجباد شبتاب

مکث توصیفی و توضیحی و تفسیرها عوامل مؤثر

در ایجاد شتاب موفی اس  .البته حذف اوصاف از متو ،روایی آنها را به نوشتهای بیروح و فقط نقبلنووبدة اتفاقبات و
نو ها تبدیل مینود؛ بوابراین وصف با وجود ایجاد شبتاب موفبی در روایب

بیهبوده و غیرضبروری نیسب

و حتبی

مفاهیمی ویوه به متن میافزاید .نگارندگا ،برای تشخیص نارنرد وصف در موظومة یوسبف و زلیخبای جبامی و تریبین
نوع ارتباط اوصاف با زما ،روای

ازنظر سرع

روای

ابتدا آنها را از متن جدا و سپس نبارنرد آ ،را تبیبین و تحلیبل

نردند .سرانجام اوصافی نه با نارنرد فضاسازی و شخصی پردازی در یوسف و زلیخای جامی به نار رفته اس
ارتباط با سرع

روای

بررسی شد .موظومة یوسف و زلیخا روای

ازسوی دیگر زلیخا نه شاهزادهای زیباس

عاشقانهای اس

ازنظبر

نه با تولد یوسف آغباز مبیشبود.

خواب یوسف را میبیود و در خواب به عشق او گرفتبار مبیشبود؛ امبا او را

نمی یابد و به ازدواج با عزیز مصر مجبور میشود .برادرا ،یوسف به او حسادت مینوود و او را ببه مالبک مبیفروشبود.
عزیز مصر یوسف را میخرد و زلیخا نه با یوسف همجوار شده اس

عاشق او مبیشبود؛ امبا یوسبف خویشبتنداری

مینود و زلیخا او را به زندا ،میاندازد .یوسف در زندا ،خواب زندانیا ،را تربیر می نود و آزاد مبیشبود .سبپس عزیبز
مصر میشود .زلیخا نه از دوری یوسف پیر شده و به عشق حقیقی دس

یافته اس

با دعای یوسف جوا ،مبیشبود و

با هم ازدواج مینوود؛ در پایا ،یوسف میمیرد و زلیخا نیز پس از او از دنیا میرود .در این روای
به یوسف نیز گوجانده شده اس  .بازغه هم مانود زلیخا با عشق به یوسف به حقیقی

دس

داستا ،عشبق بازغبه

مییابد.

نارنردهای وصف در روای

با تکیه بر یوسف و زلیخای جامی
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۱ـ ۱پیشینة پژوهش
دربارة روای

پووه

و نظریههای روای

هایی بهصورت نتاب و مقاله و پایا ،نامه وجود دارد .در این پبووه هبا

باتوجهبه متن بررسیشده یکی از نظریهها انتخاب شده اس .

در مقالة «تقابل عوصر روایتگری و توصیف در هف
استفاده از نظریههای توماشفسکی بارت ژن

پیکبر نظبامی» (امبامی و قاسبمیپبور  )13۹7نویسبودگا ،ببا

و هاما ،جوبههای ایستا و پویای مبتن را در هفب

نردهاند؛ همچوین تفاوت گزارههای به نار رفته در وصف و دیگر قسم های روای

پیکبر نظبامی بررسبی

را تحلیل نبرده انبد و ارتبباط ایبن

گزارهها با ایستایی و پویایی وصف ارائه شده اس .
پایا،نامه و نتاب روای شواسی داستا،های مثووی تللیف سمیرا بامشکی ( )1391اس
روایی داستا،های مثووی پرداخته اس  .در این پووه
روای شوو زما ،نانو،سازی پیرن

همة جوبههای روای

نویسودگا ،یک روای

ازجملبه روایب

راوی

سبطوح روایب

و زاویة دید در این اثر تحلیل شده اس .

در مقالة «بررسی بنمایههای پیوسته و آزاد در روای

از هف

نه نویسوده در آ ،ببه تحلیبل

گوبد سیاه و گوبد مشبکین» (پیغمببرزاده و میرهاشبمی )1391

پیکر نظامی را باتوجه به نظریة توماشفسکی بررسی و بنمایههای پویا و ایسبتای روایب

را ارائه نردهاند.

پایا،نامة بررسی تحلیل شتاب روای

در رما،های فارسی جریا ،سیال ذهن از ناهید دهقبانی ( )1392اسب  .نویسبوده

در این پایا،نامه توها به نظریة شتاب روای
نظریة روای

ژرار ژن

ازنظر ژرار ژن

اس  .نویسوده برای به دس

پرداخته اس  .برتری این اثر در بخ

نلیات و شبرح و تبیبین

آورد ،مبانی تحقیق خود از موابع زبا ،اصلی بهره گرفته اس .

۲ـ وصف و روایتگری
مسئلة مهم در متو ،روایی ارتباط وصف ببا روایتگبری و نبارنرد وصبف در مبتن روایبی اسب  .ایبن مسبئله در نظریبة
فرمالیس ها تا ساختگرایا ،فرانسوی بیا ،و بررسی شده اسب  .ببوریس توماشفسبکی روال ،ببارت ژرار ژنب
چتمن و فیلیپ هاما ،به این مطل
رهیاف

سبیمور

توجه ویوه داشتهاند .در این میا ،بحث ساختگرایا ،علمیتر اسب ؛ زیبرا «سباختگرایا،

انتقادی خود را از علم زبا،شواسی فردیوا ،دو سوسور به وام گرفتهاند» (امامی و قاسمیپور .)11۹ :13۹7

۲ـ ۱وصف ،بنمایة آزاد و همبسته
بوریس توماشفسکی نخستین نسی اس
طبقهبودی بنمایهها بسته به نو

نه به گونهشواسی خبرهای روایی هم

گمارد« .توماشفسکی بر ضبرورت

عیویای نه هرندام ترسیم مینود تلنید نرده اسب » (تبودوروف  .)159 :13۹۹او در

جستاری به نام «درو ،مایگا »،بر این باور اس

نه اصل وحدتبخ

در یک اثر ادبی یک فکر نلی اس

نه درو،مایه

نام دارد .درو،مایة اصلی هر اثر ادبی از واحدهای درو،مایهای نوچکتر سباخته شبده اسب ؛ اگبر ایبن واحبدها را ببه
اندازه ای نوچک نویم نه دیگر تجزیه نشود بنمایه یا نق مایه ببه دسب
توماشفسکی نوچکترین واحد بویادی روای

را نق

مبیآیبد (رک :اسبکولز  11۹ :13۹3و .)115

مایه یا بنمایه ( )Motifمینامد .این واحد بویبادی ببه آزاد ( Free

 )motifو همبسته یا پیوسته ( )Bound motifتقسیم میشود .واحد همبسته به آ ،دسته از نق مایهها گفته میشبود نبه
در بازگویی حذفشدنی نیس  .در مقابل واحد آزاد واحدهایی وجود دارد نه میتوا ،آنها را حذف نرد و برای پیرن
ضروری به نظر نمیرسد .ازسوی دیگر بنمایهها بر مبوای نو

عیویای نه توصیف مینود به دو دسته تقسیم مبیشبود.
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«بنمایههایی نه موج
موقری

تغییر موقری

میشود بنمایههای پویبا ( )Dynamic motfو ببنمایبههبایی نبه باعبث تغییبر

نمیشود بنمایههای ایستا ( )Static motifبه شمار مبیآیبد .مرمبوالا ببنمایبههبای آزاد ایستاسب

امبا همبة

بنمایههای ایستا آزاد نیس » (تودوروف « .)303 :13۹۹درواقع بنمایههای ایستا از مبتن قاببل حبذف اسب

و رابطبة

زمانی و علّی ندارد؛ اما در مقابل بنمایههای پویا با یکدیگر رابطبة زمبانی و علّبی دارد و بوبابراین از مبتن قاببل حبذف
نیس » (رک :اخوت  .)51 :1371بنمایههای همبسته به پیرن
ندارد« .بنمایههای پیوسته عواصر ساختاری اصلی ثاب
گفتارها نه موج

تغییر موقری

وابسته اس ؛ اما بنمایبههبای آزاد ببا پیرنب

و تغییرناپذیر قصهها از نوع شخصی

تکگوییها حادثههای فرعی و نتیجهگیریهایی اس
دس

و عمل داستانی و نبو

در داستا ،میشود به شمار میرود و بنمایههای ایستا عواصر ساختاری فرعی و متغیّر

داستا،ها از نوع راوی گزارههای روایبی وصبف زمبا ،و مکبا ،و اشبخا
توصیفهای مربوط به طبیر

رن

و برخبی موقریّب هبا برخبی گفتگوهبا

نه باعث تغییر در موقریّ

ها نمیشود» (پیغمبرزاده .)110 :1391

اقلیمی اسباب و اثاثیة موزل ویوگیهای سانن شخصی ها و نمونبههبایی از ایبن

بهطورنلی بنمایههای ایستا را تشکیل میدهد« .بنمایههای آزاد به دلیل ساخ

هوبری اثبر و تحب

ادبی به نار میرود» (تودوروف  .)300 :1392نو ها و رفتارهای شخصی های اصلی بنمایههای پویاس
داستا ،اهمی

وابسبتگی

اساسی دارد و باعث حرن

تبلثیر سبو
نبه ببرای

آ ،میشود .برای تشخیص بنمایههای متن روایی ابتدا اثر برپایة درونمایهها

تجزیه میشود؛ سپس اجزا و مادة اولیة درو،مایه (گزاره) تریین خواهد شد و پبس از آ ،ببن مایبة هبر گبزاره مشبخص
میشود؛ سرانجام نیز باید نوع بنمایه را تریین نرد؛ بوابر این شیوه روای

یوسف و زلیخا به این اجزا تجزیبه مبیشبود:

تولد یوسف آگاهی زلیخا از یوسف در خواب حسادت برادرا ،یوسف فروختن یوسف به عزیز مصر به زندا ،افتاد،
یوسف عابدشد ،زلیخا مرگ یوسف و زلیخا .هرندام از این اجبزا ببنمایبههبایی دارد .ببر ایبن پایبه در ایبن روایب
بنمایههای همبسته (پیوسته) عبارت اس

از :تولد یوسف خوابدید ،زلیخا و عاشقشد ،بر یوسف در خواب تبالش

برای یافتن یوسف پیدانکرد ،یوسف و ازدواج اجباری با عزیز مصر حسادت برادرا ،یوسبف و ببه چباه انبداختن او
فروختن یوسف به مالک فروختهشد ،یوسف به عزیز مصر بزرگشد ،یوسف نزد زلیخا عاشقشد ،زلیخا بر یوسبف
عرضة عشق به یوسف و پرهیز او از پذیرش این گواه ببه زنبدا ،انبداختن یوسبف تربیبر خبواب زنبدانیا ،در زنبدا،
آزادشد ،یوسف به سب
یوسف و زلیخا بهسب

تربیر خواب عزیز مصر شد ،یوسف رسید ،ببه عشبق حقیقبی و عاببدشبد ،زلیخبا ازدواج
دگرگونی روحی زلیخا و سرانجام مرگ یوسف و به دنبال آ ،مرگ زلیخا.

به همراه هریک از بنمایههای همبسته شمار بسیاری از وصف وجود دارد .اوصافی نه بنمایهها را به نق

مینشبد

از دسته بنمایه های آزاد و بن مایة ایستا به شمار میآید و وظیفة نقاشی و تصویرسبازی در داسبتا ،ببر عهبدة آنهاسب .
«لسیو

مرتقد اس

توصیف مسترد نقاشی اس » (بیتوز )29 :1391؛ بوابراین همة اوصافی نه نارنرد شخصی

پردازی

و فضاسازی دارد در دستة بنمایههای آزاد و ایستا قرار می گیرد؛ برای مثال در بخ

تولد یوسف بنمایههای ایستایی از

وصفِ ویوگی مرووی و جسمانی یوسف و وصف عصای یوسف وجود دارد .بخ

آگاهی زلیخا به وجبود یوسبف در

خواب سرشار از اوصاف جسمانی زلیخا یوسف نس

زلیخا طیمبوس شباه روز شب

عاشبقی و نومیبدی زلیخبا

وصف بود پای زلیخا وصف خواستگارا ،وصف غالما ،و نویزا ،جهاز زلیخا وصف حال زلیخا در قصبر عزیبز مصبر
و ...اس  .همچوین در بخ

حسادت برادرا ،یوسف سه بنمایة همبسته ب زلیخا یوسف را بزرگ مینود زلیخا عاشبق

یوسف میشود زلیخا عشق خود را عرضه مینود؛ اما یوسف نمیپذیرد ب وجود دارد نبه ببنمایبههبای آزاد و ایسبتای

با تکیه بر یوسف و زلیخای جامی

نارنردهای وصف در روای
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وصف چاه وصف یوسف آبتوی یوسف در نیل شادی عزیز از خرید ،یوسبف و ...آنهبا را پبرورش مبیدهبد .بخب
«عزیز مصر یوسف را میخرد» بنمایههای ایستایی دارد نه وصف جسبمانی یوسبف و زلیخبا وصبف عاشبقی زلیخبا
وصف گوسفود و باغ وصف بیقراری زلیخا در عاشقی آرای نرد ،زلیخبا ببرای یوسبف و ...را در ببر مبیگیبرد .در
بخ های بردی به زندا ،افتاد ،یوسف عابدشد ،زلیخا و مرگ یوسف و زلیخا نیز شمار بسیاری از این نوع وصف هبا
و بنمایههای ایستا وجود دارد .نکتة مهم در تشخیص بنمایهها این اس
گرفته اس

تبیین و تحلیل میشود؛ بوابراین ممکن اس

نه هر بنمایه باتوجهببه متوبی نبه در آ ،قبرار
بنمایة پویا و همبسته باشد امبا در

یک بنمایه در اثری خا

اثری دیگر این بنمایه در دستة بنمایههای آزاد و ایستا قرار گیرد؛ برای مثال بنمایة آبتوینرد ،در دو موظومة خسرو و
شیرین نظامی و یوسف و زلیخای جامی به دو شکل متفاوت اسبتفاده شبده اسب  .آبتوبینبرد ،شبیرین در چشبمه در
موظومة خسرو و شیرین نظامی یک بنمایة پیوسته و پویاس ؛ زیرا این نو
این دید ،روند داستا ،را تغییر میدهد .درواقع این بخ

هوشمودانه این بنمایه و نو های شیرین را با وصف های بسیار آرای
ترنی

موج

از متن در پیرن

میشود خسرو شبیرین را ببیوبد و

تلثیرگذار اس ؛ اما نظامی همزما ،با روای
میدهبد .درواقبع بُربد روایتگبری و وصبف را

مینود؛ اما در موظومة یوسف و زلیخای جامی بنمایة آبتوی یوسف در نیل بهگونة دیگری بیبا ،مبیشبود .نبو

آبتوینرد ،در یوسف و زلیخا به دستور مالک انجام می شود تا یوسفِ تمیزشده را به بارگاه پادشباه مصبر برنبد .در ایبن
بخ

از متن شس

نبود ،این نو

وشوی یوسف در آب یک بنمایة آزاد اس

در پیرن

نه با بنمایة ایستا (وصف) آرای

شده اس  .بود ،یا

داستا ،تلثیری ندارد؛ بوابراین بنمایة آزاد به شمار میآید.

۲ـ ۲وصف ،تحلیل زمان
اهمی

در نظریة او دربارة زما ،و روای

ژرار ژن

خالصه میشود .مطالة ارتباط میا ،زما ،داستا ،و زمبا ،مبتن را

تحلیل زما ،مینامود .یکی از مسائل مهم ازنظر ساختگرایا ،ارتباط زما ،و چگونگی تبلور آ ،در روای
زما ،عامل سازندة داستا ،و روای
روای

یروی مقدار زما ،خوان

اسب  .درواقبع

به شمار میآید .بهطورنلی «هر متن روایی دارای دو زمبا ،اسب  :یکبی زمبا ،دال
متن روایی و دیگر زما ،مدلول یروی مقبدار زمبا ،رخبدادهای داسبتا( »،قاسبمیپبور

 .)123 :13۹7نویسودگا ،برای ارائة داستا ،میتوانود در سه حوزة نظم روای

روای

سرع

و بسامد رویبدادها تغییبر

ایجاد نوود.
سرع

روای

عبارت اس

را بیا ،مینود .ژن
متن نسب

از ارتباط میا ،مدت زمانی نه رویداد واقراا به طول میانجامد و مدت زمانی نه مبتن آ،

بین طول مدت زما ،وقوع رخدادی در داستا ،و مدت ارائة آ ،در متن و به عبارتی حجم ارائهشبدة

یکسانی قائل میشود در این حال

نمایشی و بهصورت دیالوگ دیده میشود .ژن
روند مثب

داستا ،با روند ثاب

و مریبار پبی

در مقایسه با روند ثاب

مبیرود .ایبن نبوع در روایب هبای
و موفی را ارائبه مبیدهبد .درواقبع

روند مثب

و موفی نوعی عدم تواز ،بین زما ،متن و حجم متن اس  .هوگامینه روای

مینود داستا ،روند مثب
میشود و حجم مطل

دارد .اگر نویسوده بهصورت گذرا و فهرس وار مطال

را بیا ،نود داستا ،خالصه و چکیبده

نسب به زما ،وقوع حادثه در متن نمتر میشود این چکیدهای اس

یک جمله خالصه مینود« .اگر روای

قطرهای را بسط دهد و درن

قطرهای را حبذف یبا خالصبه
نه چودین سال نامبل را در

نود درواقع داستا ،رونبد موفبی خواهبد داشب »

(رک :هاشمی سلیمی )5 :13۹9؛ یروی زما ،بیا ،رخداد طوالنیتر از زما ،داستا ،میشود .گفتن جزئیات درن
توضیحی و توصیفی و تفسیرها عوامل ایجاد شتاب موفی در روای

اس  .در این حال

مکبث

خالق اثر با ارائبة وصبفهبای
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نوتاه یا طوالنی در میا ،متن روای

را متوقف مینود و به هورنمایی میپردازد .همة وصفهایی نه نارنرد شخصبی پبردازی

و فضاسازی دارد به ایجاد شتاب موفی در موظومة یوسف و زلیخا انجامیده و البته تصاویر ارائبهشبده در باورپبذیرنرد ،مفباهیم
مؤثر بوده اس  .ابتدای داستا ،با اوصاف بسیار طوالنیِ نس
تصویرگریها در هفتاد و چهار بی
بی درن

زلیخا و بیا ،زیباییهای جسمانی او شبروع مبیشبود .همبة ایبن

اتفاق میافتد .در بخشی از روای

عمل روایتگری متوقف میشود و هفده بی

بیا ،میشود نه زلیخا یوسف را در خواب میبیوبد؛ امبا

از متن ویوگیهای جسمانی و روحانی یوسف را توصبیف مبینوبد .در

جای دیگر میگوید زلیخا برای فراموشنرد ،یوسف در باغ و بوستا ،گردش مینود؛ اما ناگها ،روایتگری با وصبف طبوالنی
باغ در سی بی

متوقف میشود .در پایا ،داستا ،جایی نه یوسف از دنیا میرود و زلیخا بر جوازة او به سبوگواری مبیپبردازد

شاعر با سرود ،بیس

و سه بی

تصویر زیبایی از این نو

ایجاد مینود.

۲ـ۲ـ ۱دیدگاه ژنت در کارکرد وصف
ژرار ژن

نارنردهای تزییوی نمادین و توضیحی را در روای

برای وصف برمیشمرد« .در نارنرد تزییوبی بالغب

سوتی وصف و دیگر ویوگیهای سبکشواختی را زیر عووا ،آرایههای نالمبی رده بوبدی نبرده اسب  .وصبف مفصبل و
گسترده درن

یا امری سرگرمنووده در روای

نمایا ،میشود و دارای نقشی صرفاا زیباییشواختی اس  .دومین نبارنرد

عمدة وصف نه در نگاه روزگار ما بر رما ،بالزانی حانم شده اس

نبارنرد توضبیحی و نمبادین اسب  .در ایبن دوره

وصف یکی از عواصر زمیوهچیوی اس » (امامی و قاسمیپور  .)151 :13۹7در روای

یوسبف و زلیخبا بیشبتر اوصبافِ

مربوط به شخصی پردازی و فضاسازی نارنردی تزییوی یا نمادین دارد؛ برای مثبال آنجبا نبه جبامی در بیبا ،چوپبانی
یوسف گوسفودا ،را توصیف مینود تصویر ارائهشده از گوسفودا ،نامالا تزییوی اس  .همة اوصباف تزییوبی ببا هبدف
غواییشد ،متن و باورپذیرنرد ،مفهوم موظور یا تصویرسازی گوجانبده مبیشبود .در ایبن موظومبه دو مبورد از نبارنرد
نمادین وصف وجود دارد .وصف عصا و اس
به نار رفته اس

یوسف با هدف اضافهشد ،مفهومی نمادین از تقدس و عظم

یوسف

و در دستة ابزارهای شخصی پردازی بررسی و تحلیل میشود.

۳ـ کارکرد وصف در اجزای روایت
موتقدا ،ادبی برای بررسی و تحلیل روای
اجزا و تلثیر آنها بر پیشبرد روای

ابتدا به تریین اجزای آ ،میپردازند و سپس جایگاه و نارنرد هریبک از ایبن

مشخص میشود .در موظومة یوسف و زلیخای جبامی دسبته ای از اوصباف نبارنرد

شخصی پردازی و دستة دیگر نارنرد فضاسازی دارد.
۳ـ ۱شخصیت و شخصیتپردازی
شخصی های داستا )Character( ،انسا ،حیوا ،شیء یا چیزهای دیگر اس ؛ به عبارت دیگر «رما ،نویس ترداد یا
گروهی از نلمات را میسازد و به یاری آنها شخصاا چیزها را به طور نلی وصف مبینوبد نبامهبای مریوبی را ببر آنهبا
مینهد به آ،ها جوسی

میدهد و حرنات و سکوات قابل قبولی را بدیشا ،تحمیل مینود و وادارشا ،مینوبد از طریبق

جمالت و عباراتی نه بین دو ابرو جا میدهد سخن بگویود .ایبن دسبته نلمبات شخصبی هبای داسبتا ،اسب » (رک:
فورستر .)۹1 :13۹1
دو شیوة اصبلی شخصبی پبردازی ( )Characterizationعببارت اسب

از :البف) شخصبی پبردازی مسبتقیم ب)

شخصی پردازی غیرمستقیم .در شخصی پردازی مستقیم دانسته هبای خوانوبده از شخصبی

همبا ،چیبزی اسب

نبه

نارنردهای وصف در روای

با تکیه بر یوسف و زلیخای جامی

نویسوده ارائه مینود .راوی در این شیوه ب نه در آثار نالسیک دیده میشود ب دانای نل اس

و نویسوده با نلیگبویی و

ترمیمداد ،و تیپسازی فرد موظور را به خوانوده مررفی مینود .شخصی پردازی مستقیم بهصورت وصف با صبف
شخصی

وصف با تشبیه صورت می گیرد« .در ترریف مستقیم خصل

با یک صف
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یبا

اسم مروی برخی دیگبر از انبواع

اسم یا اجزای نالم مررفی میشود» (ریمو ،نوا .)۹1 :13۹7 ،نویسوده در شخصی پردازی غیرمستقیم جزئیبات را بیبا،
مینود و خوانوده خود به ویوگیهای شخصی
ظاهری شخصی

محیط و وضری

پی میبرد« .شخصی پردازی غیرمسبتقیم از طریبق نبو

گفتبار نبام

صورت میگیرد» (اخوت .)111 :1371

۳ـ۱ـ ۱ابزارها و عناصر شخصیتپردازی
ابزار مهم پرداخ

ها در روایب

و ارائة مستقیم یا غیرمستقیم شخصی

«وصبف گفتگبو و نبامگبذاری» (اخالقبی

 )1۹1 :137۹اس  .نویسوده به طور مستقیم و بدو ،واسطه ببا وصبف حباالت و اندیشبه و صبفات شخصبی

را بیبا،

ظاهری ویوگیهای بیرونی و درونی شخصبی

نشبا،

مینود .در روش غیرمستقیم با وصف نو
داده میشود .در شیوة گفتگو شخصی
بین دو شخصی

یا صحب

شخصی

و محیط و وضری

خود ویوگیهای

با خودش (خطاب به نفس) و یا مخاط

شکل گیرد .در نامگذاری نویسوده نامی برای شخصی
به انتقال مفاهیم خا

را به زبا ،میآورد .ممکن اس

خیبالی (مبثالا مرشبوق غایب

از نظبر)

برمیگزیود و با بهرهبرد ،از ویوگیهای آوایی و مروایی آ ،نبام

و درنتیجه به شخصی پردازی دس

شکلهای گوناگو ،بهره برده اس

گفتگبو ببهصبورت صبحب

مییابد .جامی از شیوهها و ابزارهبای شخصبی پبردازی ببه

نه در ادامه بیا ،میشود.

۳ـ۱ـ۱ـ ۱شخصیتپردازی مستقیم
الف) وصف مستقیم از زبا ،شاعر :جامی در نخستین وصف از یوسف در روای
یوسف را در ده بی

ویوگبیهبای ظباهری و مروبوی

چوین وصف مینود:

چـــو یوســـف بـــر زمـ ـین آمـــد ز مـــادر

بـــه رخ شـــد مـــاه گـــردون را بـــرادر

دمیــــــد از بوســــــتان دل نهــــــالی

نمــــود از آســـــمان جـــــان هاللــــی

ز گلــــزار خلیــــلاهلل گلــــی رُســــت

قبـــای نـــاز انـــدامی بـــر او چســـت

برآمــــد اختــــری از بــــر اســــحاق

ز روی او منــــــور چشــــــم آفــــــاق

علــــم زد اللــــهای از بــــا یعقــــو

ازو هــــم مــــرهم و هــــم دا یعقــــو

غزالـــی شـــد شـــمیمافـــزای کنعـــان

و زو رشـــ

خـــتن صـــحرای کنعـــان...
(جامی)۲۲ :۱۳۳۱ ،

در این موظومه شاعر افزو ،بر وصف شخصی های اصلی گاه اشیاء یا حیوانات مربوط به این شخصی هبا را وصبف
مینود نه بهتوهایی در روند داستا ،و پیرن

تلثیری ندارد؛ اما برای ایجاد حس قداس

خوانوده و همچوین برای شخصی پردازی ناربرد دارد؛ زیرا مفهومی نمادین به شخصی
اوصاف در روای
برای فرزندان

یبا عظمب

شخصبی

مبیافزایبد .درواقبع ایبن نبوع

نارنردی نمادین می یابد؛ برای مثال جامی میگوید در خانة یرقوب درختی وجود داشب
عصا درس

مینرد؛ اما عصای یوسف را پیک سرمد برد از درخواس

رســـید از ســـدره پیـــ

مُلـــ

نبه از آ،

و دعای یرقوب از عالم ملکبوت

آورد:
ســـرمد

در ذهبن

عصــــایی ســــبز در دســــت از زبرجــــد
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نــــه زخــــم تیشــــة ایــــا دیــــده
گــران قیمــت ســب

قــوی قــو

ســن

نــــــه رنــــــ ارۀ دوران کشــــــیده
نیـــالوده بـــه ننـــ

روغـــن و رنـــ
(همان)۱۱ :

شاید این وصف نمادین نیز باشد؛ به این مروا نه بر جوبة تکیه گاه بود ،عصا تلنید شده اس ؛ بوابراین نمبادی از آ،
اس

نه یوسف از هما ،نودنی بر عوصری سرمدی و ملکوتی تکیه زده اس  .در این صورت جزو بن مایه های ایستا به

شمار میرود و هما،گونه نه با درو ،مایة اصلی اثر ارتباط دارد میتوا ،آ ،را حذف نرد .شاعر در ایبن وصبف نیبز ببا
استفاده از تشبیه و وصف با صف

تصویری ماورایی از عصا ارائه میدهد و بلودی مقام یوسف را نبزد خداونبد مجسبم

مینود .در جایی دیگر برد از ایوکه یوسف به مقام عزیزی مصر میرسد شاعر در بیس
وصف می نود .برپایة سو

داستا ،پردازی در داستا،های ایرانی داشتن اس

شاهی و پهلوانی اس ؛ چوانکه در شاهوامه اوصاف و قهرمانیهای رخ

و پوج بیب

اسب

یوسبف را

تیزگام و شجاع و وفادار یکی از ملزومبات

بسبیار نمبود دارد و در خسبرو و شبیرین نیبز

وصف شبدیز مشاهده می شود نه نیای خسرو در خواب به پاس نیکرفتاری وی به او وعده میدهد .در مقابل باتوجهببه
تغییر جغرافیای داستا ،در موظومة لیلی و مجوو ،در این اثر وصف شتر مجوو ،گوجانده شده اس

نه باتوجهبه اهمیب

این حیوا ،در میا ،قوم عرب بیانگر ثروتمودی و بزرگزادهبود ،مجوو ،اس  .شاعر در موظومة یوسبف و زلیخبا نیبز ببا
پردازش تصویری از اس

یوسف را در پوش

یوسف بلودی مقام و مرتب

عزیزی مصر تداعی مینود.

ب) وصف مستقیم در میا ،گفتگوها :در این شیوه شخصی ها هوگام گفتگو با یکدیگر اوصبافی را بیبا ،مبینووبد؛
برای مثال در ابتدای روای

پدر زلیخا در برابر خواستگارا ،دخترش را در چهارده بی

طیموس شاه چوین وصف مینود نه دخترش تانوو ،ازدواج نکرده و نسی نگاه
زیبا دارد؛ فقط آییوه روی او را دیده و دس

مشّاطه به صورت او نرسیده اس

وصف مینوبد .شباعر از زببا،

به جمال او نیفتاده اس ؛ تن و بدنی

و همة شاها ،خواستگارا ،او هستود:

مــــرا در بــــر عصــــمت آفتابیســــت

کـــه مـــه را در جگـــر افکنـــده تابیســـت

ز او مـــــــاه برتـــــــر پایـــــــة او

ندیـــــده دیـــــدۀ خـــــور ســـــایة او

پرتـــوفکـــنتـــر

صـــافیبـــدنتـــر

ز اختـــر در شـــر

ز گـــوهر در صـــد

جـــز آیینـــه کسـ ـی کـــم دیـ ـده رویـ ـش

بـــهجـــز شـــانه کسـ ـی نبســـوده مـــویش

ندیــ ـده ســ ـیب او مشــــاطه در مشــــت

نســـوده بـــر لـــبش نیشـــکر انگشـــت...
(همان)۵۶ :

ب گفتگوی دو شخصی

شخصی ها رو در روی یکدیگر قرار میگیرنبد و ببا هبم سبخن

با یکدیگر :در این حال

میگویود .در این میا ،یکدیگر را نیز توصیف مینوود؛ برای مثال در ابتدای داستا ،زمانینه زلیخا یوسف را در خبواب
میبیود او را مخاط

قرار میدهد و در یازده بی

یوسف را چوین وصف مینود:

زمـ ـین بوسـ ـید کـــای ســـرو گـــلانـــدا

کـــه هـــم صـــبر ز دل بـــردی هـــم آرا

بـــه آن صـــان کـــه از نـــور آفریـــد

ز هــــــر آالیشــــــی دور آفریــــــد

بـــه لطـــف از آ

حیـــوان برتـــری داد

تـــو را بـــر خیـــل خوبـــان ســـروری داد

روان ســــاخت

را گلـــبن بســـتان جـــان ســـاخت

لبــــت را مایــــة قــــو
ز روی دلفــــروز

شــــمعی افروخــــت

قـــد

کــه چــون پروانــه مــر جــان مــن ســوخت

نارنردهای وصف در روای
کمنــــدی

ز مشــــکین گیســــوان داد

با تکیه بر یوسف و زلیخای جامی
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کــه بــر مــن زو بــه هــر موییســت بنــدی...
(همان)۶۳ :

ب گفتگو به صورت یک عمل ذهوی مونولوگ ( )monologueیا حدیث نفس :در این حالب
اندیشة خود با مخاط
شخصی

فرضی هما ،مرشوق یا شخصی

اصلی داستا ،اسب

شخصبی

در ذهبن و

گفتگبوی یبک سبویه دارد .ببه طبورنلی

مشکالت برخاسته از فراق را بیا ،مینود و ظباهر و حباالت درونبی برخاسبته از دوری در خبود را وصبف

مینود؛ همچوین عوامل ایجادنوودة عشق را یکبهیک بر میشمرد نه هما ،اوصاف ظاهری و خلقی مرشبوق اسب  .در
این نوع وصف استفاده از آرایههای ادبی بسیار نم اس
نوعی دیگر از این عمل ذهوی شخصی

و بهجای آ ،جمله های خببری و انشبایی نباربرد مبی یاببد .در

با خود صحب

مینود .در این شیوه شخصی

اصلی را برای خود بازگو مینود .اگر گویوده هما ،عاشق باشد در این روش بر آت
به سب

نیز گویوده وضری

دوری از مرشوق شکوه مینود .در این حال

اوصاف مرشوق یبا شخصبی
عشق و فبراق خبود مبیافزایبد و

ظاهری و ویوگیهای بیرونی و درونی خود و

مرشوق را توصیف مینود .در این نوع وصف وقتی گویوبده همبا ،عاشبق باشبد مرمبوالا وصبفنووبده ببه توصبیف
شخصی ِ دیگر میپردازد؛ اما در میا ،آ ،با چود بی

پیدرپی اوصاف احوال خود را بیا ،مینود و به این سب

نالم از بین میرود .گاه وصف گویوده از خود و وصف شخصی ِ دیگر چوا ،در یک بی
جدا پذیر نیس

وحبدت

تویده میشود نه دیگر ابیبات

و در آمارگیری باید با هم شمرده شود .در بی های زیر نه از زبا ،زلیخا بیبا ،شبده وصبف یوسبف و

وصف احوال زلیخا در هم تویده شده اس :
چـــه مـــیگـــویم نگـــاری نـــازپـــرورد

کــه گــر بــر پشــت پــا بنشــیندش گــرد

بــــه روی جــــان نشــــیند کــــوه درد

بســـــــا شـــــــادمانی درنـــــــورد

پســـند کـ ـی فتـــد بـــر خـــاطرش بـــار

بــــه ســــیمین ســــاق او از بنــــد آزار

مــرا صــد تیــغ خــوشتــر بــر دل تنــ

کـــه در دامـــان او خـــاری زنـــد چنــ ...
(همان)۶۵ :

در مثالی دیگر عزیز مصر برد از خرید ،یوسف با خود ایوگونه سخن مبیگویبد و در ایبن میبا ،یوسبف را وصبف
مینود:
چـــه غـــم گـــر حُقـــة گـــوهر شکســـتم

چـــو آمـــد معـــدن گـــوهر بـــه دســـتم

جمــــادی چنــــد داد جــــان خریــــد

بنــــــامیزد عجــــــب ارزان خریــــــد

کــی از نقــد خــود آن کــ

بهــره بینــد

اگــــر خرمهــــره را بــــدرود کــــرد

کـــه عیســـی بدهـــد و خرمهـــره چینـــد
چــو عیســی آنِ مــن شــد ســود کــرد
(همان)۵۵ :

بهطورنلی در این موظومه وصفهایی نه به صورت گفتگو ارائه شده اس
الف) اوصافی نه در آنها گویوده خطاب به خود یا مخاط
متن به اوصاف درونی شخصی
اس

در دو دسته جای میگیرد:

خیالی احوال خود را بیا ،مینود .درواقع این قسبم

از

و عواطف و احساسات گویوده ارتباط دارد .آنچه این اوصباف بیبا ،مبینوبد عببارت

از :احوال گویوده در عاشقی دوری از دلدار شکوه از دربوبد ببود ،شبکای

از ناشبواسببود ،مرشبوق و اظهبار

پشیمانی از به اشتباه افتاد ،در شواختن مرشوق .در این نوع گفتگو تلنید بر گویوده اس  .مرموالا در این دسته اوصباف
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بیرونی یروی ظاهری اشخا

البهالی وصفهای درونی گوجانده میشود.

بهطور تکبی

ب) اوصافی نه در آ ،گویوده جمال و نمال طرف مقابل را شرح و توصیف مینود .این وصف ها در موظومة یوسف
و زلیخا به شکلهای مختلف دیده نیشود :وصف زلیخا از زبا ،طیموس شاه برای خواستگارا ،وصف یوسف از زببا،
زلیخا وصف زلیخا از زبا ،دایه وصف زلیخا از زبا ،یوسف وصف یوسف از زبا ،عزیز مصر وصف یوسف از زببا،
اس

بازغه .در این ابیات تلنید بر مخاط

و هدف ارائة تصویر از شکل مخاط

یروبی بیبا ،اوصباف ظباهری اسب .
درخور توجه نیس .

ازنظر نمّی در موظومه از اوصاف نوع دوم بیشتر استفاده شده اس ؛ اما این تفاوت در نمیّ
۳ـ۱ـ۱ـ ۲شخصیتپردازی غیرمستقیم
شاعر در این شیوه با وصفِ وجهِ عیوی شخصی

یروی عمل و نو

میشواساند .در شیوة غیرمستقیم بهجای بیا ،ایوکه چه نو

شخصی ها را ببه خوانوبده نشبا ،مبیدهبد و

یا وانوشی اتفاق افتباده اسب

راوی آ ،نبو

و وانبو

را

نشا ،میدهد؛ برای مثال ناراح شد ،زلیخا برد از شوید ،داستا ،به چاه افتاد ،یوسف به این شکل بیا ،میشود:
زلیخـــا چـــون حـــدیث چـــاه بشـــنید

بـــهســـان ریســـمان بـــر خـــویش پیچیــد
(همان)۱۰۳ :

راوی نمیگوید زلیخا ناراح

شد؛ بلکه با استفاده از یبک تشببیه تصبویری از نباراحتی ارائبه مبیدهبد .جبامی در

سوگواری زلیخا بر جوازة یوسف نیز عزاداری زلیخا را در بیس

و یک بی

بهطور گسترده به تصویر مبینشبد .در ایبن

ابیات زلیخا از روزگار شکوه مینود؛ گریبا ،چاک میزند؛ آه مینشد؛ خاک بر سر میپاشد؛ صورت را با نباخن خبراش
میدهد؛ با مش

بر سیوه مینوبد و سرانجام خود را بر گور یوسف میاندازد و جا ،میدهد:

نخســـــت از دور چـــــرخ نـــــامواف

گریبــان چــا

بــر آن آتــش کــه بــر دل داشــت پنهــان

رهــــی بگشــــاد از چــــا

بــه نــاخن رخنــههــا در روی مــیکنــد

بـــرای چشـــمة خـــور جـــوی مـ ـیکنـــد

مـــیزد

مــــیزد...

بـــه ســـینه از تغـــابن ســـن

زد چــون صــب صــادق

طپانچــــه بــــر رخ گلرنــــ

گریبــــان

(همان)۱۵۲ :

یا در جای دیگر زلیخا دستور میدهد یوسف زندانی شود؛ اما بهجای احساس آرام
سر میریزد؛ صورت را خراش میدهد و . ...شاعر با وصف این نو
بی

به نمای

به مویه میپبردازد؛ خباک ببر

ها جوبة عاشقی و پشیمانی شخصبی

را در پوجباه

میگذارد:

چــو آن ســرو از گلســتانش بــه در شــد

گلســـتانش ز زنـــدان تیـــرهتـــر شـــد

آمــــد در آن زنــــدان دل او

یکـــی صـــد شـــد ز هجـــران مشـــکل او

چــو خــالی دیــد از آن گــل گلشــن خــویش

چـــو غنچـــه چـــا

زد پیـــراهن خـــویش

بــه نــاخن همچــو گــل رخســار مــیکنــد

چــو ســـنبل مــوی عنبربـــار مــیکنـــد...

بــــه تنــ ـ

(همان)۱۶۲ :

شاعر در این برش از متن نیز نو

شخصی

را وصف نرده اس  .این بخ

اس ؛ زیرا «اگر راوی به بازنمایی نو ها و رفتارهای شخصی
اس

از متن ترنیب

روایتگبری و وصبف

بپردازد این مقطع از متن در زمرة بربد روایتگبری مبتن

و نه فقط توصیف» (امامی و قاسمیپور  .)151 :13۹7جامی بهجای ایوکه بگوید زلیخا عزاداری نرد با شگردهای

نارنردهای وصف در روای

بالغی مانود تشبیه استرارة مصرحه تواس

با تکیه بر یوسف و زلیخای جامی
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نوایه و ...سوگواری زلیخا را وصف مینود و در برابر دیدگا ،خوانوبده ببه

تصویر مینشد .استفاده از طرفین حسی به حسی در تشبیه و استراره در تجسّم بهتبر بسبیار مبؤثر واقبع شبده و نبو
مربوط را ملموستر نرده اس .
۳ـ ۲فضا و رن  ،فضاسازی
مفهوم فضا و رن
داستا ،در اثر ترنی

( )Atmosphereبه روح مسلط و حانم بر داستا ،گفته میشود .درواقع فضا «سبایهای اسب
و جوهره یکدسب

عواصرش بر ذهن خوانوده میافکود .این سایه در باف

نبه

و ببدو ،تغییبر اسب »

(مستور  .)19 :1379هر داستا ،فضایی دارد نه خوانوده انتظار دارد وقایع بر اساس آ ،اتفاق افتد و شخصی ها براساس
از علم هواشواسی به وام گرفته شبده ببرای

آ ،فضا عمل نوود .به گفتة هاری شا (« )Harry Shawاصطالح فضا و رن

توصیف تلثیر فراگیر اثر خالقهای از ادبیات یا نمونههای دیگری از هور به نار برده می شود .فضا و رن

با حال

مسبلطِ

مجموعهای نه از صحوه وصف و گفتگو آفریده میشبود سبرونار دارد» (میرصبادقی  .)531 :13۹5هرگباه نویسبوده از
عواملی مانود صحوه گفتگو لحن و وصف برای القای مفهومی ویوه بهره برد به این نار فضاسازی مبیگویوبد .در آثبار
ادبی نه با متن سرونار داریم فضا و رن
بویادین روای

با جمالت موتقل میشود؛ در روای

نوشبتاری ایبن مفهبوم ببا درک عواصبر

و عواصر داستا ،و در دو محور افقی و عمبودی (در شبرر و نظبم) بررسبی مبیشبود .ببهطبور خالصبه
از :وصف گفتگو لحن صحوهپردازی (بیا ،زما ،و مکبا .)،در داسبتا،هبا و روایبات

شیوههای فضاسازی عبارت اس

نهن همة شخصی ها با یک لحن سخن میگویود .در موظومة یوسف و زلیخا نیز این ویوگبی وجبود دارد؛ یروبی همبة
مینوود و شیوة سخنگفتن آنهبا در تریبین شخصبی

شخصی ها با یک نوع بیا ،صحب

آنبا ،تبلثیری نبدارد .عوامبل

فضاسازی در موظومة یوسف و زلیخا در ادامه بیا ،میشود.
۳ـ۲ـ ۱صحنه (زمان و مکان)
برای تفهیم بهتر مفاهیم داستانی و پرورش موقری

و ویوگی شخصی ها در ذهن خوانوده نویسوده ناگزیر به تریبین

زما ،و مکا ،برای داستا ،اس  .زما ،ترییننوودة سال روز ساع

دورة تاریخی و ...و مکا ،ترییننوودة نشور شبهر

خانه محله و ...اس  .به بیا ،دیگر داستا ،در محدودة زمانی و موقری

جغرافی اتفاق میافتد« .این موقریب

مکبانی و

زمانی وقوع حوادث داستا ،صحوه را تشکیل می دهد» (مستور  .)1۹ :1379صحوه ( )settingدر ادبیات داستانی بسبیار
مؤثر اس « .نویسوده باید رویدادهای جال

و مهم در سرنوش

شخصی های داسبتا ،را ببهطبور نامبل و ببا شبرح و

توصیف جزئیات طوری صحوهپردازی نود نه خوانوده در برابر موظرة نامل و ملموس قرار گیبرد» (ایرانبی )۹1 :13۹1؛
زیرا توصیف نویسوده صحوه را برای خوانوده مجسم مینود .مهمترین وظیفة صحوه آفرید ،محیطی اس
شخصی ها را تریین نکود و موج

نه اگر رفتبار

رخداد وقایع نشود دس نم در نتیجهای دخیل باشبد نبه آنهبا ببه ببار مبیآورنبد.

درواقع صحوه سه وظیفة اساسی دارد :ایجاد محلی برای زندگی شخصی ها و جریا ،وقایع داستا ،ایجاد فضا و رن
حال و هوای داستا ،یروی حال

یا

شادمانی یا غمانگیزی یا شومی یا شاعرانهای نه خوانوده هم زمبا ،ببا ورود ببه داسبتا،

حس مینود ایجاد محیطی برای تلثیر بر رفتبار شخصبی هبا یبا مؤثرببود ،ببر نتیجبة حبوادث و مؤثرببود ،ببر رفتبار
شخصی ها (رک :میرصادقی  301 :13۹5و )297؛ زیرا محیط در شکلداد ،شخصی
اس  .ازنظر موتقدین اشخا

داستا ،ممکن اس

فرد عامل بسیار مهم و نیروموبدی

با محیط داستا ،سازگار و یا با آ ،در تضاد باشود .برای انتقال محبیط

داستا ،سه شیوه وجود دارد« :وصف مستقیم وصف آمیخته به گفتگو وصف به یباری گفتگبو» (یونسبی .)390 :13۹5
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داستا،نویس میتواند از این سه شیوه بهتوهایی یا به طور ترنیبی بهره برد .در ادبیات داستانی نالسبیک موظبور از صبحوه
هما ،موقری

زمانی و مکانی رویدادهاس

نه مرموالا نلی و نلیشهای اس  .در موظومة یوسف و زلیخا نیز ایبن مسبئله

وجود دارد .برای مثال همة وصفهایی نه دربارة زما ،ارائه شده دربارة وصف ش
فقط برای بیا ،انتقال زما ،وقایع از ش

و سحر و صبح اس  .این وصف ها

به صبح یا بهعکس استفاده میشود نه سیزده بی

از موظومه را در بر مبیگیبرد.

دربارة مکا ،نیز همین مسئله صادق اس  .وصف هایی نه از مکا،ها وجود دارد فقط جوبة تزییوی دارد؛ مبثالا در وصبف
عبادتخانة زلیخا چوین آمده اس :
چـــو کـــاخ آســـمان فیـــروزه خشـــتی

زمــ ـین از لطــــف و صُــــن او بهشــــتی

را بـــر او فکـــر و نظـــر وقـــف

پــر از نقــش و نگــار از فــرش تــا ســقف

ز روزنهــــاش نــــور بخــــت تابــــان

ز درهــــا قاصــــد دولــــت شــــتابان

ز عـــالی غرفـــههـــایش چشـــم بـــد دور

طـــاقهـــا چـــون ابـــروی حـــور

مهنـــد

ز عکـ ـ

شمســـهاش خـــور بـــرده مایـ ـه

مقـــو

محـــــال از وی درون خانـــــه ســـــایه...
(جامی)۱۱۱ :۱۳۱۳ ،

۳ـ۲ـ ۲گفتگو
گفتگو ( )Dialogجزء مهم زندگی انسا،هاس

و بوابراین جزء مهم روای

و ابزاری برای روای نبرد ،نیبز هسب .

انسا،ها با گفتگو افکار و احساسات و خواستههای خود را بیا ،مینوود و سه ویوگبی جسبمانی روانبی (شخصبی ) و
داستا ،موتقل میشود« .شب

اجتماعی (تیپ طبقه اجتماعی نواد شغل) خود را آشکار مینوود .با گفتگو آهو

وظیفبة

مهم برای گفتگو برشمردهاند :اول مکشوفساختن نارانتر .دوم پی برد ،آنسیو .،سوم ناستن از سبوگیوی نبار .چهبارم
واردنرد ،حوادث در داستا .،پوجم داد ،اطالعات الزم به خوانوده و ششم ارائة صحوه» (رک :یونسی )31۹ :13۹5؛ امبا
در ادبیات نهن آنچه بیشتر اهمی
شخصی های مختلف یکسا ،اس

دارد مطلببی اسب

نبه گفتبه مبیشبود نبه نسبی نبه مبیگویبد؛ بوبابراین لحبن در

و تفکرِ پوهبا ،در میبا ،جمبالت اهمیب

دارد .اسبتفاده از گفتگبو شخصبی هبا را

واقریتر و فضای داستا ،را باورپذیرتر مینود .در موظومة یوسف و زلیخا هوگبامینبه شخصبی
مخاط

قرار میدهد و احوال خود را بیا ،مینود نوعی فضای امیدواری یا ناامیدی عشق شکای

حانم میشود؛ برای مثال وقتی زلیخا در خواب عاشق یوسف میشود؛ برد از بیداری با یار غای

خبود یبا دیگبری را
از فراق و ...بر مبتن
از نظبر ببه گفتگبوی

خیالی میپردازد و از او شکوِه مینود نه چرا هیچ نشانی از خود بر جای نگذاشته اس :
دلــــم بــــردی و نــــا خــــود نگفتــ ـی

نشـــــانی از مقـــــا خـــــود نگفتـــ ـی

نمـ ـیدانـــم کـــه نامـــت از کـــه پرســـم

کجـــا آیـــم مقامــــت از کــــه پرســــم

اگــر شــاهی تــو را آخــر چــه نــا اســت

و گــر مــاهی تــو را منــزل کــدا اســت

چـــون مـــن گرفتـــار

کــه نــی دل دار انــدر بــر نــه دلــدار...

مبـــادا هـ ـیچکـ ـ

(جامی)۶۱ :۱۳۱۳ ،

از داستا ،زلیخا برد از دید ،یوسف در خواب به عشقی آتشین دچار میشود؛ اما نمبیتوانبد درببارة

در این قسم

این احساس با نسی صحب
این دوازده بی

نود و چو ،هیچ نشا ،یا نامی از یوسف در دس

نومیدی و بیقراری و شِکوه را تداعی مینود.

۳ـ۲ـ ۳وصف

نی س

به یافتن او امیدی ندارد؛ بوبابراین

نارنردهای وصف در روای

با تکیه بر یوسف و زلیخای جامی
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وصف ( )Descriptionابزار دیگر فضاسازی اس « .سه شیوة وصف عبارتود از :اول وصف به شکل مسبتقیم :یروبی
وصف از زبا ،خالق اثر یا شخصی  .دوم وصف از طریق گفتگو :یروی وصبف از راه گفتگبو .سبوم وصبف ببه وسبیله
آنسیو ،یروی شخصی ها با اعمال خود وصف مینوود .توصیف مستقیم ازآنجانه خوانوده را مستقیماا در جریا ،صبحوه
و عکسالرملهای اشخا

دارد .توصیف حافظبه و تخیبل اببزار نبار نویسبوده

آ ،داستا ،قرار میدهد ارزشی خا

اس » (رک :یونسی  271 :13۹5و  .)395نویسوده در وصف (مکا ،زما ،و )...باید عواصری اساسی را انتخاب نوبد .در
از شخصبی هبا و وصبف صبحوه یبا نمبا

موظومة یوسف و زلیخا اوصاف موجود از برضی اشیاء وصف حالتی خا

درواقع برای القای حس و حالی ویوه و درنتیجه فضاسازی به نار میرود؛ همة این وصفهبا ببه طبور مسبتقیم از زببا،
شاعر یا شخصی

ارائه میشود؛ برای مثال زلیخا برد از دید ،خواب عاشق میشود و به دسبتور پبدرش و ببا تبرس از

دیوانگی او را به بود مینشود .جامی در این قسم

از روای

ببا وصبف بوبد پبای زلیخبا فضبایی آنوبده از نومیبدی

درماندگی و ناتوانایی را در تالش برای رسید ،به مرشوق به تصویر مینشد:
بفرمودنــــــد پیچــــــان مــــــاری از زر
بــه ســیمین ســاقش آن مــار گهــرســن

کـــه باشـــد مهـــرهدار از لعـــل و گـــوهر
درآمــد حلقــهزن چــون مــارِ بــر گــن

زلیخـــــا بـــــود گـــــن خـــــوبی آری

بــــود هــــر گــــن را ناچــــار مــــاری
(جامی)۶۱ :۱۳۱۳ ،

این وصفها در موظومة یوسف و زلیخا وصف درخ

اس

گوسفود و عصا را در بر میگیرد.

در مبانی ادبیات داستانی شخصی پردازی وصف شخصی های اصلی و فرعی اس ؛ اما گویا در این موظومبه نبوع
دیگر فضاسازی وصف شخصی های فرعی روای

باشد .ارائه و وصف این شخصبی هبا بیشبتر ببرای ایجباد فضبای

احترامآمیز برای بیا ،بزرگی مقام شخصی های اصلی اس ؛ برای مثال شاعر برای بیا ،بزرگزادگبی و ثبروت طیمبوس
شاه و نشا،داد ،بلودی مقام زلیخا در سی و هش

بی

به طور گسترده نویزا ،و غالما ،جهاز وی را توصیف مبینوبد؛

نویزانی زیبارو و غالمانی نه همه لباس حریر با نمربود زر بر تن دارند .روی نویزا ،مانود گبل تبازه اسب ؛ اسب هبای
راهوار با پوش هایی از طال دارند و شترهایشا ،بار طال و فرشهای گرا،بها به دوش مینشود:
مهیــــا ســــاخت بهــــر آن عروســــی

هــــزاران لعبــــت رومــــی و روســــی

نهــــاده عقــــد گــــوهر بــــر بنــــاگوش

مشــکین گــوش تــا گــوش

چــو بــر

گــل بــه وقــت صــب تــازه

کشــیده قــو
ز ننـــ

وســـمه پـــا

و عـــار غـــازه...

هــــزار امــــرد غــــال فتنــــهانگیــــز

بــه عشــوه جــانســتان و غمــزه خــونریز

کـــاله لعـــل بـــر ســـر کـــ نهـــاده

گــــره از کاکــــل مشــــکین گشــــاده

کلــــه هــــر تــــار کاکــــل

چنـــان کـــز زیـــر اللـــه شـــاخ ســـنبل

ز اطــــرا

هــزار اســب نکــو شــکل خــوشانــدا

بــه گــاه پویــه تنــد و وقــت زیــن را ...

هـــزار اشـــتر همـــه صـــاحب شـــکوهان

سراســـر پشـــته پشـــت و کـــوه کوهـــان...
(همان)۵۱ :

وصفهایی از این دس

شامل وصف خواستگارا ،زلیخا وصف غالما ،و نویزا ،جهاز زلیخبا وصبف غالمبا ،و نویبزا،

عزیز مصر وصف همراها ،زلیخا وصف پیشوازا ،عروس و داماد وصف جوانمردا ،و وصف برادرا ،یوسف اس .
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نوع دیگر فضاسازی در این موظومه بیا ،و وصف یک صحوه یا نما از روای
میشود و هوگام ورود به قصر شاه شاعر در پانزده بی
فضای شکوه عظم

اس  .زمانینبه یوسبف از زنبدا ،آزاد

مردمی را وصف مینود نه به استقبال آمبده انبد و ببا ایبن نبار

احترام و مقام یوسف را میآفریود:

پــــی تعظــــیم و اکــــرا وی از شــــاه
کـــز ایـــوان شـــه خورشـــید اورنـــ

خطـــا آمـــد بـــه نزدیکـــان درگـــاه
بـــه میـ ـدانی ز هـــر جانـــب دو فرســـن

دو رویـــه تـــا بـــه زنـــدان ایســـتادند

تجمـــلهـــای خـــود را عرضـــه دادنـــد

چـــه از زریـــن کمـــر ســـرکش غالمـــان

همــــه در خلعــــت زرکــــش خرامــــان

چــــه از چابــــ ســــواران ســــپاهی

بـــه تـــازی مرکبـــان بـــا هـــم مبـــاهی

چـــه از خورشـ ـید پیکـــر خـــوشنوایـ ـان

بــــه عبرانــــی و ســــریانی ســــرایان

نثــــــارآور دوان از هــــــر کنــــــاره

ســــران مصــــر بیــــرون از شــــماره...
(همان)۱۵۵ :

در این صحوه تهیدستا ،برای جمعآوری نثارها گرد آمده اند .یوسف سوار بر اسبی راهوار از راه میرسد و حاضرین
بر او پول طال خز و اطلس میپاشود .در جای دیگر تصویرپردازی شاعرانه از پیشواز و انرام عزیز مصر و تهیة اسبباب
تجمل ب مانود غالما ،و نویزا ،اس هایی با زین و لگام طالاندود لباسها و پارچههای ابریشمی شرب های خوشگوار
و ...برای زلیخا ب فضایی اشرافی را در ذهن خوانوده تداعی مینود.
نوع دیگر از فضاسازی با وصف احوال شخصی های داستا ،شکل میگیرد .با این روش فضبای نومیبدی عاشبقی
خویشتنداری و ...بر داستا ،سایه میاندازد .زلیخای دور از یوسف به ویرانهها رو مینود آه مینشد گریبه مبینوبد و
گونه را خراش میدهد .شاعر این حال

را در سی و پوج بی

ایوگونه به تصویر درمیآورد:

خیــــال روی یوســــف یــــار او بــــود

انـــــی

وطـــن در کـــن محنـــتخانـــهای کـــرد

بــــه یـــادش روی در ویرانــــهای کــــرد

چـــــو مَـــــد آه دایـــــم دود آهـــــش

بـــه فـــرق ســـر شـــدی چتـــر ســـیاهش

مـ ـیریخـــت

مــیریخــت

ز مژگـــان د بـــهد خونـــا

گهـ ـی کنـــدی بـــه نـــاخن روی گلگـــون

خـــــاطر افگـــــار او بـــــود

مگــو خونــا

خــون نــا

چو چشـم خـود گشـادی چشـمهـا خـون...
(همان)۱۳۲ :

وصف هایی از این دس

شامل وصف عاشقی زلیخا عاشقی بازغه دوری از یوسف و بیا ،اشتیاق زلیخا به دیدار ببا

یوسف اس .
نوع دیگر فضاسازی در این موظومه وصفی اس
مرموالا در ابتدای هر قسم

از روای

نه از روزگار دنیا آسما ،و فلک ارائبه مبیشبود .ایوگونبه اوصباف نبه

و برد از عووا ،ارائه میشود نوعی القای فضای جبری و گونبهای پیشبگویی و براعب

استهالل اس  .مضمو ،این ابیات بیوفایی دنیا و نیرن بازی فلک اس  .ترداد ابیات این مضامین اندک اس
قسم

از ده بی

تجاوز نمینود .این مضامین در این موظومه ش

بی

روزگار برخالف میل عشاق عمل مینود ب شرح میدهد و ذهن مخاط

و مرموالا در هبر

را در بر میگیرد .شاعر جهبا،بیوبی خبود را بب ایوکبه
را برای وقایع پی آمده آماده مینوبد تبا باورپبذیری

را بیفزاید؛ برای مثال زلیخا برای نخستینبار عزیز مصر را از شکاف پرده میبیود و میفهمد نه او یوسف نیس :
کهـــن چـــرخ مشـــعبد حقـــهبازیســـت

پــــی آزار مــــرد حیلــــهسازیســــت

نارنردهای وصف در روای

با تکیه بر یوسف و زلیخای جامی

بـــه امیـــدی نهـــد بـــر بیـــدلی بنـــد

بــــرد آخــــر بــــه نومیــــدیش پیونــــد

نمایــــــد میــــــوۀ کــــــامیش از دور

کنـــد خـــاطر بـــه ناکـــامیش رنجـــور
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(همان)۳۱ :

همچوین نوع دیگری از براع
وصف صبح ش

استهالل در این موظومه وجود دارد؛ شاعر در ابتدای برضی بخ ها و پس از عوبوا،

یا سحر را بیا ،مینود .درواقع موظور از گوجاند ،این ابیات انتقال زمانی اس ؛ اما در این قسم هبا

شاعر از واژههایی استفاده نرده اس

موظور سازگاری دارد و گویی خبالق اثبر مبینوشبد در قالب

نه با عووا ،قسم

استفاده از واژههای مرتبط با اتفاق بردی ذهن مخاط
زلیخا همراه عزیز مصر به مصر» اس  .در آ ،بخ

را از پی
بیدرن

آماده نود؛ برای مثال قسمتی از متن با عووا« ،درآمبد،

این ابیات گوجانده شده اس :
رحلـــت شـــب

کـــو

ســـحرگاهان کـــه زد چـــرخ مکوکـــب

ز زریـ ـن کـــو

کواکــــب نیــــز محفــــل برشکســــتند

بـــه همراهـــی شـــب محمـــل ببســـتند
پـــر طـــوطی د طـــاوو

شـــد از رخشـــانی آن زرفشـــان کـــو

بـــه رنـــ

عزیــــز آمــــد بــــه فــــر شــــهریاری

نشــــاند از خیمــــه مــــه را در عمــــاری
(همان)۳۲ :

موضوع متن نوچ و حرن
رف

زلیخا در عماری از جایی به جای دیگر اس

و روز شد» از واژههای نوس و رحل

مراعاتالوظیر دارد؛ یروی پی
بی

و محمل استفاده نرده اس

اول برای بیبا« ،شب

و شاعر در سه بی

نه ببا عوبوا ،مبتن قرابب

و ببا واژة عمباری

از ایوکه بگوید «زلیخا در عماری نشس » ذهن را آماده نرده اس ؛ در این موظومه دوازده

ایوچوین اس .

۲ـ نتیجهگیری
وصف سازهای مهم در روای

اس

نه نارنرد آ ،باتوجهبه زما ،روای

نظریة توماشفسکی بنمایههای آزاد و ایستاس
ایجاد مینود به ایجاد شتاب موفی در روای
متن به شواسههای سازندة وجه غوایی اس
اجزای روای

و اجزای روای

بررسی مبیشبود .اوصباف در

نه از موظر روای شواسی این بنمایهها به سب

درنگبی نبه در روایب

میانجامد .عواملی نه شتاب موفی ایجاد مینود درواقع برای نزدیبکشبد،
و ارتباط مستقیم با روای

ندارد؛ اما نبارنرد ایبن ببنمایبههبا در ارتبباط ببا

در شخصی پردازی و فضاسازی نمود مییابد.

جامی در موظومة یوسف و زلیخا با ناربرد وصفهای ماهرانه شخصی هبا را شبکل داده اسب ؛ همچوبین اوصباف
بهجا و شاعرانه روح عاشقانه در متن دمیده و فضایی غوایی و روحانی بر موظومبه حبانم نبرده اسب  .وصبف در ایبن
موظومه ابزار مهم شخصی پردازی اس

نه به طور مستقیم از زبا ،شاعر و شخصی هبا و یبا ببهصبورت گفتگبوی ببین

شخصی ها یا تک گویی ذهوی آشکار میشود .حال

دیگر شخصی پردازی غیرمستقیم اس

نه در آ ،وصفْ نو هبا

و وانو های شخصی ها را بیا ،مینود .در دو شیوة شخصی پردازی مستقیم و غیرمستقیم وصف با ارائة ویوگیهبای
جسمانی و روانی افراد تصویری پررن

و ملموس از آنها ارائه میدهد.

نارنرد دیگر وصف در موظومة یوسف و زلیخا فضاسازی اس  .شاعر بهگونهای خا
روای

از وصف برای این جبزء از

بهره برده اس  .جامی با استفاده از وصف در ارائة اشیاء شخصی های فرعی و اصلی صحوه یا نما بیا ،نیرنب
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روزگار و فلک فضایی میآفریود نه مقدس باعظم
مخاط

از شکل های مختلف براع

بردی در روای

و شکوهآمیز و گباهی جببری اسب  .او ببرای آمبادهنبرد ،ذهبن

استهالل در روای

استفاده مینود و ایوگونه به پی گویی میپردازد تبا رخبدادهای

را باورپذیر نود.
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