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  چكيده
زنـدگاني و   و ماية حماسي و تراژيـك، تصـويرگر عشـق    رغم درون به ،كليدررمان 

  .اي و روستايي است هاي زندگي عشيره ها و شوربختي كنندة سختي توصيف
توصيفات  ،گنان هماين رمان و تشخص آن در ميان  هاي گيويژ ترين هاز برجست

عبارت كشـيده شـده   ت به سلك قيبديلي است كه در منتهاي ذوق و خال نغز و بي
هـاي متفـاوتي اسـت و ايـن      ها بسيار گسترده و شامل اقليم دامنة اين وصف. است

كـارگيري ايـن موضـوع     كند كه آيا هدف نويسنده از بـه  سؤال را به ذهن متبادر مي
ت مـتن  يگيرايـي و جـذاب   و صرفاً آرايش كالم ،اي آن هم با چنين گستردگي ،ادبي
  .ف ديگري داشته استها هد يا از خلق آن است بوده

اي است كه برخي از منتقدان صـرفاً بـه نقـد     كاربرد وصف در اين اثر به اندازه
ت و تحليل يفيجا كه هيچ تحقيقي در زمينة ك از آن. اند ت اين توصيفات پرداختهميك

هـاي ايـن مقولـه     و بنيـادي بـه كمـاالت و كاسـتي     است ها انجام نشده اين وصف
بر  افزون ،ن مقاله سعي بر آن است كه موضوعات وصفيپرداخته نشده است، در اي

و  بودن ها و لزومِ از نظر كيفي نيز بررسي شود و به نقد و تحليل نمونه ،جنبة كمي
ها در اين رمان پرداخته شود تا به اين ادعا كه برخي منتقدان وجود اين  آن يا نبودن
هـا را سـبب اطالـة مطلـب      انـد و آوردن آن  ها را لزوم مااليلزم قلمداد كـرده  وصف
  .اند پاسخي منطقي داده شود دانسته
 .، شگردهاي توصيفي، تحليل كيفي و كميكليدررمان،  :ها واژه كليد
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  مقدمه
) سـبزوار (آبـاد بيهـق    آبادي چهرة مشهور ادبيات روستايي در روستاي دولـت  محمود دولت

  ).151: 1383تسليمي، (دنيا آمد   به
آوردن به مسائل روستايي خراسان و تصوير هنري و گويايي كـه از   با روي ،آبادي دولت

را ، سهم سزاوار توجهي است يان ايراني در مرحلة گذر به زندگي شهري پديد آوردهيروستا
  .اي از كمال به خود اختصاص داده است در رسانيدن رمان فارسي به مرحله

توانسـته اسـت در عرصـة    دست است كه با خامـة توانـاي خـود     اي چيره نويسندهوي 
به ادبيات داستاني معاصر عرضـه كنـد و خـود را در صـف اول      بسيارينويسي آثار  داستان

  ).46: 1387پناه،  كريمي(نويسندگان معاصر قرار دهد 
بـا   ،نويسـي معاصـر فارسـي    آبادي و شايد داسـتان  ترين اثر دولت يافته كمال ،كليدررمان 

 ارسـي ف ادبيـات غنـي  كي بر پيشينة تزباني استوار و م ماية فاخر و مضمون حماسي با درون
هـاي   برشي زماني و مكـاني از وقـايع سياسـي و اجتمـاعي سـال      كليدر. عرضه شده است

سـال بـه    پـانزده اين رمان پرآوازة حجيم طـي  . در خطة پهناور خراسان است 1327 - 1325
و سـاخت   ،زبـان  ،حماسـي لحاظ بافـت روسـتايي و     به ،اين اثر. رشتة تحرير درآمده است

  .رود شمار مي نويسي فارسي به نقطة عطفي در رمان ،ممتاز
ي بـه معرفـي اجمـالي آن    تـ يا ح اند گراني كه دربارة اين كتاب قلم زده بيشتر منتقدان و تحليل

  ).23: 1373بابايي، (اند  اي به جنبة حماسي اين اثر اشاره كرده گونه به يكاند هر پرداخته
هاي چندي آن  دار است كه امتياز و برجستگي و ريشه ،رماني آراسته، استوار كليدررمان 

انگيـزة   كـه  ،هـا  برجسـتگي يكي از ايـن  . بردار كرده است شاخص و نام همگنانميان   را در
توصيفات نغز و زيبـاي رمـان اسـت كـه نويسـنده بـا        ،اين تحقيق شد نگارشرغبت براي 

ها را در سلك عبارت كشـيده   از اثر خود آن ي در حجم عظيميچشمگيردرايت و مهارت 
 ،نويسنده سعي كرده است تا ضمير خام تاريخ و مفهوم را بـا مضـامين   ،در اين رمان. است

ل و خيـ مـدد قـدرت ت    بـه . به تنديسي زيبا بدل كنـد  ندعرش و تعبيراتي كه خاص ،تركيبات
ت و يـ نهايـت خالق  آفرينـي، معـاني وصـفي و عـاطفي را در     نيروي تصويرسازي و مضمون

  .ريزي كرده است اي زيبا در رمان خود پي گونه ت بهيجذاب
سخنوران . است كه يكي از مقوالت مشترك ميان نظم و نثر مقولة توصيف است روشن

برند و كالم  شعري در بيان خود سود مي ها و ابزارهاي مختص ها از آرايه در توصيف پديده
هـاي لفظـي و معنـوي     ن و مرصع به انـواع لطيفـه  يزت، ميبا هدف گيرايي و جذاب ،خود را
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ماننـد و   نشين و زيبا از خود به يادگار گذارند و با خلق توصـيفات بـي   كنند تا سخني دل مي
هاي متعدد مالل و كسـالت احتمـالي ناشـي از خوانـدن سـطور يكنواخـت و        تصويرسازي

  .بزدايند ،كه بر خاطر خوانندگان نشسته است ،هاي خود را رنگ نوشته بي
تنها يكي از  نه ؛ كهاز اغراض شعري كه در نثر راه يافته است كاربرد معاني وصفي است

ترين موضوعات ادبي، بلكه از نظر توسعه و اشتمالي كـه بـر بيشـتر فنـون سـخن دارد       مهم
  ).38: 1346مؤتمن، (رود  شمار مي وري به ترين فن سخن ترين و پرارج مهم

وجود و شـرح وقـايع و منـاظر دلكـش و      ،هاي جهان ييزيباتوصيف آيات و عناصر و 
هاي فطري و غريزي بشر است و هر آنچه از خاطر انسان گذشته و هـر   سهمگين از ويژگي

دارد تا آن را براي ديگـران نيـز شـرح     در ياد خود نگه مي است آنچه ديده يا احساس كرده
  ).2: 1347صورتگر، (كند شده با خود شريك  ها را نيز در احساسات حاصل و آن هدد

  .پردازيم حال با اين مقدمة اجمالي به تعريف اين موضوع ادبي مي
  

  وصف چيست؟
و به تعريف و توضيح آن  اند ثبت كرده imageryيا  imageنويسان وصف را با عنوان  فرهنگ
  .پردازيم هايي از اين تعاريف مي به نمونه. اند پرداخته
  :چنين نوشته است ،)imagery(» تصويرگري«ل ذي ،كادن

تصـويرگري  . و تصويرگري معاني مصـداقي و ضـمني فـراوان دارد    ،تصوير همانندسازي،
رات، صـو طور كلي استفاده از زبان است در بازنمايي اشيا، اعمـال، احساسـات، افكـار، ت    به

  ).»تصويرگري«ذيل : 1380، كادن(و هر تجربة حسي و فراحسي  ،حاالت روحي
چنـين   )image imagery(خيـال   تصـوير وان وصف را بـا عنـ   ،در كتاب خود ،ميرصادقي

  :تعريف كرده است
با ياري كلمات ...) و  ،نويسنده، شاعر(تصوير خيال يا ايماژ صورت ذهني است كه هنرمند 

دهد تا  دست مي به دهاي عاطفي و ادراكي خود از طبيعت و اشياي دور و بر خو از برداشت
هاي خـود   ها تجربيات و مشاهده و مانند آن ،و تشبيه، استعاره، تمثيل، نمادطريق انواع آن  از

  ).64: 1377ميرصادقي، (را به ذهن خواننده يا شنونده انتقال بدهد 
  :باره بر اين نظر است اينشاكري در

هرگاه امر سومي حادث ...) و  ،دو كلمه، دو جمله، دو حالت(گرفتن دو امر  رو قرار در از رو
  ).24: 1385شاكري، (ناميم  را تصوير مي شود آن
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  :گونه تعريف كرده است كدكني تصوير را اين  شفيعي
بـراي برقـراري    ،تصرف ذهني شاعر در مفهوم طبيعت و انسان و اين كوشـش ذهنـي او  

 شـفيعي (نـاميم   نسبت ميان انسان و طبيعت، چيزي است كه آن را خيـال يـا تصـوير مـي    
  ).38: 1349كدكني،  

  :براهني وصف چنين استاز نظر 
نويسنده  .شود وسيلة توصيف پر مي فاصلة دو قدم شخصيت به. توصيف است هزمين تكنيك

گسـتراند تـا    هـاي او مـي   هاي شخصيت و در فاصلة قدم اي زير قدم توصيف زمينهازطريق 
  ).305: 1373 ،براهني(نظر آيد  شود، عملش طبيعي به سوي عمل رانده مي كه وقتي به اين

از اثــر را بــه خــود اختصــاص داده و شــامل  بســياريحجــم  كليــدروصـف در رمــان  
ها را  نظيرترين وصف نويسنده به شيوة داناي كل توانسته است بي. موضوعات متنوعي است

زياد است كـه   چناناز اين مقولة ادبي  كليدراثرپذيري . در عرصة ادبيات داستاني خلق كند
  : نويسد مي محمد بهارلوجمله  از. اند خرده گرفتهآبادي  ن بر دولتابرخي از منتقد

بـا   ،خراسـان  ،ترين منطقة سرزمين پهناور ما اين نخستين اثري است كه در آن وصفي از وسيع
است  ناپرداخت و ناتراشيده بسيار موارد در ها وصفاين . اين دامنه و تفصيل ثبت شده است

  ).189: 1380شيرمحمدي، (نشده است نويسندگي در آن رعايت  "اقتصاد"و به اصطالح 

يعني زباني كه بر استعاره و مجاز تكيه دارد  ؛اند زبان نويسنده را زبان شعر دانسته منتقدان
د كه اين شيوه و ندار اذعان مي ند ودان ها مي آبادي را در همين وصف و قدرت خاص دولت

  ).52 - 51: همان(هنر خاص نويسنده است 
  
  كليدرهاي وصفي  شيوه

 ،هـا  تيـ هـا، موقع  پديـده  ماننـد تصـويرگري موضـوعات وصـفي خـويش      بـراي نويسنده 
  :هاي زير بهره برده است از شيوه... و  ،ها تيشخص
نويسنده گويي خـود را از صـحنه    ،حال دراين: توصيف از زاوية ديد شخص ديگر .1

بلكه يكي از كسان اصلي رمان است كه  ،نمايد كه گويا اين نه من و وامي است پنهان داشته
تـرين كسـان را بـه شخصـيت      نويسنده با هوشياري تمام نزديك. كند نقد حال اين يا آن مي

 ).336: 1383اسـحاقيان،  (دانـد   تر مي زيرا وي را براي داوري شايسته ،گزيند مورد نظر برمي
هاي اين روش وصف است كـه نويسـنده بـا درايتـي      نمونه  از كليدربند دوم در اولين جلد 
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هاي اصلي رمان را از زاوية ديد  توانسته است خوي و منش چهار تن از شخصيت چشمگير
  .به گوياترين وجه به خواننده معرفي كند ،ها ميشكالي ادةپدر خانو ،كلميشي

و  ،بـرّا جبـين بسـته، تيزهـوش،    . شـنو  گـوي و كـم   كم. محمد بود محمد، گل  بيگفرادست 
. ورزيـد  خواسـت دسـت مـي    چه مي بدانمردي از آن دست كه . خوي پلنگان ديرجوش با

... جـان   رتاب و سختپ. كند داد كه راهي دراز ميان پندار و كردارش را پر فرصت اين نمي
  ).157 /1: 1368آبادي،  دولت(

اسـتفاده از  مستقيم و بـا   وصف به حالت غير ،در اين مواقع :وصف از زبان ديگران .2
ها بـه ايـن روش    از وصف فراوانيشمار  ،كليدردر . شود ها انجام مي گوي شخصيتو گفت

  .انجام شده است
  :شود گونه وصف مي سكينه اين  بي بيصوقي از زبان 

. افسرده به نظرم آمـد  اما دل. موهايش هم خيلي بلند بود. ي داشتا هاي سياه آتشي چشم... 
خيلي . آوردند طوركه من حاليم شد، داشتند بارش مي اين. رقصاندند هنوز او را نمي. زار بود

رك گرفته بود، دخت چه بگويم؟ دل. حكايت بره آهويي كه گرفتار شده باشد... شرموك بود 
چي . يك پيراهن سبز اطلس هم تنش بود. داري سرش بود چادر چيت گل.. .هراس داشت 

  ).810 /3 :همان(نگار بود  خوانندش خدايا؟ نگار؟ ها، به گمانم اسمش مي

نويسـنده شخصـيت    ،در ايـن شـيوه   :كاوي و حديث نفس درونازطريق توصيف  .3
درونـي بـا    يدر جدال ،فرد. برد كردن با درون خود مي داستانش را به لحظة تنهايي و خلوت

 يابـد  مـي تـر جنبـة پرسشـي     وصف در چنين حاالتي بـيش . كاود خويش را مي خود، درون
آبادي از اين شيوه در وصف نفسانيات افراد خاصي سود برده  دولت). 440 - 439 /2 :همان(

هـاي رمـان نكـاتي     استفادة وي از اين روش در وصف درونيات دو تن از شخصيت. است
پريش و مجنون است  نادعلي چارگوشلي جواني روان ،مثال رايب. ه را دربرداردجتو درخور

ل و زائد نويسنده، حجم وهاي مط ها و تحليل بافي فههاي دروني وي، همراه با فلس كه جنجال
  ).377 - 376: همان(كند  زيادي از رمان را اشغال مي
  :اي از كاوش دروني شيرو است آنچه آمده است نمونه

از نيش آفتاب تا صـالي مغـرب در زيـرزمين    . شد كنيز، به او چون كنيزي نگاه كرده مي... 
. سـاياند  كشيد و نور چشم مـي  بود و پنجه به خامه مي خانة بندار، پشت به دار قالي نشسته

و آن نـواي   ،هـا  ها، بلنداهاي كوهسـتان  فراخناي جلگه. ناچاركار. مجبور. گرفته و ملول دل
كو آن دراي قوچ جلوكش؟ گله و نسيم نمناك دشت نيشابور كجا . هاي ژرف خاموش دره
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ـ   آهنـگ   گ و هـراي خـوش  شد؟ طاق طاغي را كدام دستان دزديدند؟ غرش آسـمان پرآژن
بسته و نامراد شد؟ پهلـواني   مردان در كدام گوري دفن شدند؟ زندگاني چگونه چنين دست

  ).440 - 439: همان(راستي؟  ايم؟ به باور كنيم كه گرفتار آمده... چگونه خاك؟ 

امـا ايـن    ،محمد نيز دچـار افـراط شـده اسـت     نويسنده در وصف درونيات و افكار گل
و انتهـاي   رونـد هـاي وي در   ها و واكنش اي از كنش ساز و آينه يند و زمينهافر ها پيش وصف

  .شود داستان مي
. اعتبـار  جايگاهي بـس بـرين و بـس بـي    . پهناي ژرف و پر آسمان پندار مردمان. پندار مردمان

اي خطير بود  ورطه. حدي ميان عرش تا فرش. بلنداجايي بس پرشكوه و منظر، و بس هولناك
بدگماني . بدگماني و يقين، ناامني و باور. ناپذير، برين و ناگزير خطير و چاره. اين كرسي برين

  .)2187 - 2185 /8 :همان. (..جاي، يقين و باور از حقيقت كار اعتباري كرسي و  از بي

شـود و   بيش از هرچيز از فن تشبيه استفاده مي ،در توصيف: طريق تشبيه توصيف از .4
ايـن مهـارت   . اسـت مناظر كند  از اين صنعت در وصف اشيا وور بدون استفاده  زبان سخن

مدد تشبيهات دقيق و تسلط كامل بـر معـاني و آشـنايي بـه رمـوز        كننده است كه به وصف
 تصـوير معقـولي از   و بـرد  بهـره مـي  مطلوبي  نحو شناختي از اطالعات قبلي خواننده به روان

ي با ايـن صـنعت بـه نگـارگري و     آباد دولت). 17: 1346مؤتمن، ( نمايد ميموضوع ترسيم 
  .آميزي تصاوير رمان پرداخته است رنگ

سر در قاچ زين نهاده، پشت خـم كـرده،   . چيزي مثل هول. و شتابان ،گردبادي سياه، پيچان
... شـد   اي پشم سياه كـه در آن رشـته و گشـوده مـي     گلوله. آمد امان پيش مي تاختي بي در
  ).3/850: 1368، آبادي دولت(

) ايـران  و هنـد (تمثيل صنعتي است كه از قديم در ادبيات : توصيف با كمك تمثيل .5
). 281: 1386بهار، (و بنياد ادبيات هندي و ايراني بر آن بوده است  است مقام شامخي داشته

 سـبب  بـه آورد كـه   كند و سپس مثالي مي نويسنده نخست مطلبي را دعوي مي ،در اين شيوه
  .كنددليلي دعوي وي را ثابت و مبرهن  چون هم تواند بداهت در معني مي

موسي  دربرابر ،به سگ ،پسر كرباليي خداداد ،جان نمونة زير توصيفي با تمثيل از عباس
  :قاليباف است

اي بـود   و زهر به دندان و نه آن موجود پيچيده گير غافلجان اكنون نه ديگر آن سگ  عباس
اي بـه البـه و    كه لقمه دنداني به كسي بريزد يا اينكه در هر فرصتي زخم زباني بزند و زهر 

 ،دهنيــجوا گــرگمانســت  مــيبلكــه او در ايــن دم ســگي را  ،تهديــد از دهــاني وابســتاند
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و پس در خود خزيده، دم الي پاهـا كشـيده، ترسـو    . شده و زبون خورده، فروماالنيده ترس
  ).248/ 9 :1368 ،آبادي دولت( نمود انگيز مي ترحم

بـا برخورداربـودن از خصـلت     ،هـا  اسـتعاره : استعاره و تشخيصازطريق  توصيف .6
شايد يكي از چيزهايي كه ). 280: 1386بهار، (دهند  تري به نثر مي تشخيص، فضاي شاعرانه

هاسـت   بخشيدن بـه آن  كند جان زيبا و با روح مي) و نثر(اوصاف مظاهر طبيعت را در شعر 
 ن شيوه تصويرهايي بديع از محسوسات و معقوالتآبادي با اي دولت). 471: 1368يوسفي، (
 يكه اين امر باعث فزوني احسـاس تلـذّذ و ارتقـا    است وجود آورده در ذهن خواننده به را

  .ارزش هنري اثر شده است
  :گونه سود جسته است از اين صنعت اين ،در توصيف باد ،آبادي دولت

بـه خـاك    .پيچاند درهم مي .را برآشفتناليد و خاك  وزيد، مي مي. باز اين باد برخاسته بود
تن بر  .لوليد چون نمدي كه درهم بلولد بر دشت مي غلتيد و هم مي .غلتاند مي .آميخت درمي

شد و موج خـاك در   دور مي .دواند ماالند و بوتة بركندة مره را با خود مي بيابان سوخته مي
انداخت، لولـه   در هيزم و بوته چنگ مي .ساياند نشاند و باز سينه به زمين مي هر پناه فرومي

  ).54 - 53/ 1 :1368، آبادي دولت... (خورد  تاب مي .رفت باال مي .لوالند مي .شد مي

ف عـر كـه م  ،انتخاب صفاتي گويـا و دربرگيرنـده  : الصفات تنسيق ازطريق فيتوص. 7
. شـود  م نويسـنده ناشـي مـي   سـل از هنـر و خالقيـت م   ،نظـر باشـد   واقعي موصوف مـورد 

خطيبـي،  (هاي ديرين نثر باسـتاني ايرانـي و اسـلوبي متـداول اسـت       صفات از شيوهال تنسيق
بخشـيدن بـه    شـفافيت  بخشـيدن بـه كـالم و    آبادي از اين شيوه در تنوع دولت). 239: 1386

  .هاي خويش سود برده است تصويرسازي
  :جان با استفاده از تعدد صفات است نمونة زير وصفي از منش و شخصيت عباس

  !مار زخمي
. ايسـتاده بـر هـيچ، معلـق    . آشفته و درهـم . پايه، واريخته تن بي. ديده رنجيده، جراحت جان
ل،   در. پنـدار  پريشـان . وامانـده . بشكسـته  غـرور . دريـوزه . خشمگين. باخته، ناتوان ايمان گـ
مـروت،   بـي . تـوز  كينه. خورده وازده  سنگ و سفال مرده، بر كرده حرمت، دل حرمت، گم بي

  ).805/ 3 :1368، آبادي دولت(مار زخمي . زخمي! حدناشناس، نامراد، خوارشده، وهن

وصـف معقـول و منطقـي آن اسـت كـه      : اتيكمك پرداختن به جزئ توصيف با . 8
 ،ت شـيء موصـوف كـامالً واقـف گردانـد     ئخواننده را به هويت و چگونگي ماهيت و هي

توصيفاتي كـه   همةاز ميان ). 116: 1355مؤتمن، (جاي آورد  كه اگر آن را ببيند، به قسمي به
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اند در ذهـن خواننـده    هايي كه با اين روش تصويرسازي شده آن فقطآمده است كليدر در 
شـهر سـبزوار    دربـاب  ،پرداختن به جزئيات اب ،نمونة زير توصيفي است كه .مانند باقي مي
  :شود نقل مي

باريـد و نـه    آسـمان را فروپوشـانده بـود، نـه مـي     ابر تيره چون كرك خاكسـتري بـز هنـوز    
مردمان . چهره گزمة بي. بار بر باالي شهر ايستاده و مانده بود چنان سمج و بي هم. گريخت مي

ها خزيده يا سر در پوستين پيچيـده و در   يا به دكان. فرش خيابان برچيده شده بودند از سنگ
دارها چزيده در خود، خپيـده   دكان ...رها بود غباري سرد در تن شهر . رفتند مي ها فرو كوچه

كـار دكـان، روي منقـل خـاموش خـود خميـده و        سـر كشـيده، پنـاه تختـه     در خود، عبا بر
 ).410 /2 :1368، آبادي دولت... (هاي خشكيده به بيرون خيره بود  هاشان چون چشمه چشم

انـد حجـم    با سودبردن از شگردهاي ذكرشده توصيف شـده موضوعاتي كه  ،كليدردر 
هاي متفـاوتي را   اند و دامنة اين موضوعات اقليم وسيعي از رمان را به خود اختصاص داده

بـالغ بـر    ،جـداي از موضـوعات زيرگروهـي    ،تعداد اين موضوعات وصـفي . گيرد دربرمي
مـورد از موضـوعات پيرامـوني    شانزده توصيف طبيعت شامل  ،مثال رايب. نمونه است  24

با حجمـي برابـر يـا انـدكي     كم  دست، را ها كتابي مستقل صفآوردن يكايك اين و. است
هايي كه ذكر شده است در اثبات اين مدعا اگر  نمونه بنابراين، .طلبد مي ،كمتر از خود رمان

  .كافي است ،اندك نباشد
 شـوند در اكثـر   وصـف مـي   گوناگونهاي  تيموقع موضوعاتي كه چندين و چندبار در

كه در رديف شـاهكارهاي مانـدگار ادبيـات معاصـر قـرار       اند زندهو اي زيبا  مواقع به اندازه
  .پردازيم ميكليدر ترين موضوعات وصفي در  به بررسي و تحليل مهم كنونا .گيرند مي

  
  ماهيت موضوعات وصفي

  سيماي ظاهري .1
  :است گونهكيفيت وصف در اين زمينه به دو : چهره )الف

نويسنده با شـگردهاي وصـفي ذكرشـده تصـويري كامـل،       :توصيف كلي و كامل چهره .1
شخصـيت رمـان،    160از ميـان  . اسـت  كـرده  بيـان و واضح از شخصـيت داسـتان    ،شفاف

  ).57/ 1 :همان(اند  چهره با اين روش وصف شده  75
 نويسنده از توصيف كامل چهـره خـودداري كـرده   : توصيف جزئي كوچك از چهره .2
خواننده . كند آن را وصف مي گوناگونهاي  و در موقعيت جزء كرده به جزءو چهره را  است
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 اين توصيفات جزئي كه از گوشه و كنار حوادث و وقايع داستان سر گذاشتن  همبايد با كنار
. برسـد  شـده  برون آورده است به يك تصوير كلي و تا حـدودي روشـن از چهـرة وصـف    

  .اند گونه وصف شده هاي داستان اين از شخصيت تن  شش
با توصيف جزئي از چهره و بقيه بدون توصيف ) تنده حدود (هاي داستان  شخصيتبقية 

از قهرمانان اصلي رمان، دچار اهمـال   ،محمد آبادي در توصيف چهرة بيگ دولت. اند باقي مانده
محمـد   اگر توصيف چهرة بيگ مثالً). 2727/ 10 :همان(توجهي شده است  درخورو كوتاهي 

كه گاهي  بيماي مقايسه كنيم درمي ،هاي فرعي داستان ، از چهرهچهرة پيرزن مكتبي توصيف بارا 
چهـرة   ،چنين هم). 2226/ 9؛ 1460/ 5: همان(اين توصيفات متناسب با شخصيت قصه نيست 

هـا   نشده است و اين درحالي است كه برخي چهـره توصيف بلقيس و زيور نيز چندان واضح 
  .)1955/ 7؛ 1021/ 4؛ 975 /3 با شود سهيمقا ؛2034/ 8 :همان(شوند  بارها وصف مي

 هـا  مراسـم عروسـي آن   دربارةنويسنده  كه اينبا  ،عروس و داماد ،اصالن چهرة خديج و
  .، بدون وصف باقي مانده استتفصيل توصيفاتي را بيان كرده است به

و شـامل   اسـت  توجـه بـوده   درخـور يت ماين موضوع از نظر ك لهاي وصفي ذي نمونه
  .شود نمونه مي  114

نويسنده اين موضوع . شود اي از لباس مارال آغاز مي با وصف پراكندهكليدر : لباس )ب
هـايي كـه نويسـنده توصـيف      غالب پوشاك. كند اغلب با پرداختن به جزئيات وصف ميرا 
محمـد   گـل : شـوند  شخصيت با لباس سفيد وصف مـي  سه فقطو  ه دارندكند رنگي تير مي

اي  كه اين مسئله شايد نكته) 1696/ 6 :همان(و بندار  ،)233: همان(، نادعلي )32/ 1 :همان(
  .شناسانه با خود داشته باشد روان

  :گونه است كيفيت لباس و پوشاك مردم بدين ،كليدردر 
تـر كالهـي از    مردم عـامي بـيش   .است اغلب شامل كاله يا منديل بوده: لباس مردان .1

هـا و   حكـومتي  مثـل جنس نمد در تابستان و از جـنس پشـم در زمسـتان و مـردم خـاص      
در انـدروني نيـز از   . گذاشـتند  سـر مـي   وابستگان به حكومت كالهي موسوم به پهلوي بـر 

  .اند كرده استفاده مي است، كان و يا پيرمردان بودهكه خاص مال ،چين پوششي به نام عرق
واژة  هـا  در توصيف كفش نويسنده. و از جنس ملكي بوده است ها اغلب گيوه كفش آن

همـواره كـاربرد    ،در وصـف آبادي،  دولت .پسندد تر از لفظ كفش مي پاتاوه يا پاوزار را بيش
لبـاس اصـلي مـردان    . دهـد  اصطالحات محلي را بيش از اصطالحات رسـمي تـرجيح مـي   

  .آورد مواردي نيز پالتو و پوستين ميدر و  ،تنه، چوخا، شوالو داستانش را با لفظ قبا، نيم
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شـكن بـوده اسـت     كه از جنس برَك يـا اطلـس   است توصيف شلوار با لفظ تنبان آمده
بار در وصف لباس آقاي سـمرقندي، معلـم شـهري، از لفـظ      يكو فقط  )2305/ 9 :همان(

  .)1780/ 6 :همان(كند  شلوار استفاده مي
شالي از جنس پشـم و   ،اند اگر سالخورده بوده .اند كرده مردها اغلب از كمربند استفاده مي

اند، قطار فشنگ پوششي بـر   اند و اگر نظامي بوده كرده ، زنجيري حمايل مياند اگر جوان بوده
كه اغلب دستمال  شده پيچ استفاده مي مچ نيز پوششي به نامها  براي دست. لباسشان بوده است

كـه  ، )2253  /9: همـان (با شالي به دور گردن گروهي نيز ). 7/ 1 :همان(ابريشمي بوده است 
گرفته اسـت، در فضـاي داسـتان ظـاهر      عهده مي  گاهي نقش اين شال را دستمال ابريشمي به

: همـان (بـرده شـده اسـت     نـام در يـك نمونـه از كـراوات     فقط). 1456/ 5: همان(اند  شده
  .لباس زنان است تر از توصيف از نظر كيفي، وصف لباس مردان گوياتر و مفصل. )1780  /6

 ،خصوص دوشـيزه  هب ،اگر جوان .است شامل چارقد همراه با سربند بوده: لباس زنان .2
كـه بـال ايـن پوشـش را     ) 38 ،3/ 1 :همـان (هاي برنجي شده است  ين به پولكمز ،اند بوده

لباس اصـلي  . اند پوشانده ها بر چهره مي اند تا زير چشم شده اي مواجه مي كه با غريبه هنگامي
و آزادشـان پوشـيده    ،پـرچين  ،بلند و يك يل بوده است كـه روي پيـراهن بلنـد    ةزنان شليت

  .اند بسته شالي نيز به كمر مي. شده است مي
هـا   كه ساق پاهاي زنان پوشيده در جوراب وصـف شـده اسـت، ولـي كفـش آن      با اين

 ،هـاي او  كه در شهر آمدوشدي دارد، توصيفي از كفش ،تنها درمورد صوقي. توصيفي ندارد
نويسـنده در توصـيفي   ). 2283/ 9: همـان (آمده است  ،هم برخالف شيوة لفظي نويسنده آن

كـه ايـن نكتـه    ) 166/ 1: همـان (دهد كه پاهاي زنان ايلي غالباً برهنه بـوده اسـت    نشان مي
 همـة  روي هم رفته،. تواند دليلي بر فزوني فقر معيشتي و فرهنگي مردم آن روزگار باشد مي

اند كـه خـود    دار آمده و نيم ،مندرس، ژنده صفاتاند با  وصف شدهكليدر هايي كه در  لباس
  .دليلي بر اثبات اين مدعاست

جلـد   جـز  بـه  ،رمان سراسردهد در  از نظر كميت، نشان مي ،بررسي اين موضوع وصفي
 رغـم  بـه امـا  . رسد و در جلد نهم به اوج مي بيان شده استوصف لباس تا حدودي  ،هشتم

تنها لباس عروس و داماد، بلكه لباس مهمانان نيـز   مراسم عروسي، نه دربارةتوصيفات دقيق 
  .نمونة وصفي آمده است 62ذيل اين موضوع  ،كليدردر . نشده استتوصيف 
كند و چون  پي وصف مي در نويسنده اين موضوع را غالباً با آوردن صفات پي: قامت )ج

همراه  پيمودن راه و وخو، لباس، چهره، چون خلقوصف قامت اغلب با موضوعات ديگري 
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 ؛با يـك صـفت بيـاورد    فقطاين توصيفات را كوتاه و يا  است شود نويسنده ناگزير شده مي
  .نشده است وضوح وصف بههاي اصلي داستان  تر شخصيت كه قامت بيش چنان

ــت خــوش ــرين شخصــيت قام ــردان، ،ت ــان م ــن از مي ــان   جه ــان(خ و ) 1100 /4 :هم
) 122: همان(عمو   خانو تنومندترين مردان، ) 3/ 1 :همان(ترين زن داستان مارال  اندام خوش
قامـت تكيـده، الغـر،     ،اندك شماريجز  به ،ها شخصيت همة. است) 79: همان(اكبر  و علي

كشـيدگي   هاي فقر اقتصادي و رنـج  و بلندباال دارند كه اين نيز يكي ديگر از نشانه ،ريزنقش
  .آمده استنمونة وصفي  73ذيل اين موضوع . مردم داستان است

دستي نويسنده در  شناسي و چيره كيفيت اين بخش از توصيفات، از نظر زيبايي: چشم )د
سعي نويسـنده در گـزينش كلمـات    . اي برخوردار است ويژه اهميتخلق تصويرآفريني، از 

  .است ودنيبار معنايي و عاطفي درخور توجه ست باگيري از تركيباتي  مناسب و بهره
اين بخش صرفاً وصفي از حالـت و رنـگ چشـمان نيسـت، بلكـه نويسـنده بـا ايـن         

بـه ديگـر   . كشـد  تصوير مي و شخصيتي افراد را نيز به ،ت جسمي، روحييتوصيفات موقع
زنـدگي و   و در تحليـل موقعيـت   ،گونه وصف را از بيان روايي داستان كالم، نويسنده اين
ـ . است مجزا كردهبا ديگركسان، رابطه شخصيت فرد در  دختـر   ،غربـت سـارا   ،مثـال  رايب

تنهـا   ايـن وصـف نـه   . اسـت  نو ناامني پيرامون وي در توصـيف چشـمان او نمايـا    ،افغان
دهـد   توصيف چشمان او، بلكه تصويري از زندگي نابسامان و تنهـايي وي را نمـايش مـي   

  ).1525/ 6: همان(
ـ كنـد  بيان مـي محمد  نويسنده از چشمان مارال بعد از وصال با گل توصيفي كه سـان   ه، ب

اين درحـالي اسـت   ). 367/ 2 :همان(ت وي در اين ماجراست يتوجيهي در دفاع از معصوم
اب و ذاما اين وصف جـ  ،شدن زيور ناخشنود است از آن، عميقاً از پايمال پيشكه خواننده 

  .شود ميمارال  خواننده بهو محبت  هعالق سببلطيف 
ت جسمي وي را يقدير وضع گيرِ افليج و زمين چنين، نويسنده با وصف چشمان پدر هم

موقـع نويسـنده از    گيري بجا و بـه  گونه توانايي در وصف با بهره اين. كند به خواننده القا مي
  ).452: همان(ها ميسر شده است  واژه

نقطة روشـن   يگانهو  كند نمي توصيف هاي داستان را چهرة برخي از شخصيت نويسنده
  ).6/ 2 ؛1623/ 6: همان( كند بيان ميچهرة آنان همان وصفي است كه از چشمان آنان 

يكي از اين افراد . شود رمان تكرار مي روندها در  گاهي وصف چشمان برخي از شخصيت
پافشـاري نويسـنده   . اي به چشمان او دهد مارال است كه نويسنده اصرار دارد برجستگي ويژه



  كليدربررسي و تحليل موضوعات وصفي    100

  1391، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال ، ادبيات پارسي معاصر

هاي متفاوتي از چشمان وي در يك مورد به تناقض انجاميـده اسـت و ايـن     در آوردن وصف
  ).2727 ،2744/ 10 ؛367 ،362/ 2 با شود سهيمقا؛ 3/ 1: همان(هاست  تفاوت در چشم

  .آمده استوصفي  ةنمون 35ذيل اين موضوع  ،كليدردر 
و  مانـدگار  هـاي ادبـي   كيفـي، از بخـش   لحـاظ  به ،توصيفات نيز اين دسته از: نگاه )هـ

تر از جلـدهاي واپسـين    اين موضوع افزون در جلدهاي نخستين رمان، .رمان است شاخص
هاي داستانش را درگير ماجراها و وقايع داسـتان   زيرا نويسنده هنوز خود و شخصيت ،است

تشـبيه و   ماننـد  ،تر صـور خيـال   گيري از صفات و بيش شيوة وصفي وي بهره. نكرده است
 چشمگيراز نظر كمي، چندان  ،هاي ذيل اين موضوع ، اما نمونه)56/ 1 :همان(است  ،استعاره

  .رسد نمونة وصفي نمي پانزدهها به بيش از  نيستند و شمار آن
  

  سيرت باطني .2
شـده در   هاي حـاالت و احساسـات وصـف    مايه بررسي درون: حاالت و احساسات )الف
چند نمونه از اين حاالت   به. ها حاالت منفي روحي است تر آن دهد كه بيش نشان مي كليدر

  :كنيم اشاره مي
تـابي و   بـي  ،)89: همـان (غـم و خشـم    ،)86: همـان (وحشت  ،)54: همان(حسرت و كينه 

 ،)553: همـان (وسوسه  ،)439: همان(افسردگي  ،)371/ 2: همان(بخل  ،)95: همان(نگراني 
ضعف و  ،)1043: همان(خستگي  ،)1037/ 4: همان(آشفتگي  ،)836/ 6: همان( سردرگمي
 ،)1904/ 7: همــان(حقــارت  ،)1789/ 6: همــان(پريشــاني  ،)1280/ 5: همــان(گرســنگي 

  ).2592/ 10: همان(ناتواني  و ،)2408/ 9: همان(زبوني  ،)2123/ 8: همان(دلواپسي 
نـدرت   تصوير كشـيده اسـت و بـه    قسمت اعظم اين توصيفات حاالت منفي روحي را به

كليـدر  در  ،و شـوق  ،مثل عشق، پيـروزي، شـادماني، آزادي   ،وصف حالت و احساسي مثبت
، امـا در  اسـت  شـده   ندرت در اين اثر وصـف  ساتي بههرچند چنين احسا. خورد چشم مي به

. اي از احساس منفي پوشيده شده است داستان و در لفافه هاي ژرفاي روح و روان شخصيت
در خواننده، احساسي منفي است كه ) 87/ 1: همان(احساس شوق و آزادي شيرو  ،مثال رايب

زودي اين احسـاس   بودن آن واقف است و خود شخصيت نيز بهن به حقيقي ،همان ابتداي امر
  .شود ميتبديل و شوق و شور او به حسرت و خاموشي و ندامت  دهد ميرا از دست 

 ،درويش گيري از ماه بعد از انتقام ،محمد كه به بيگچنين احساس پيروزي و غروري  هم
زيرا عـذاب وجـدان و ترديـد وي را دمـي راحـت       ،احساسي دروغين است دهد ميدست 



 101و ابوالقاسم رادفر    پناه مليحه كريمي

  1391، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال ادبيات پارسي معاصر

چنـان روح او از دودلـي و    هـم  ،گرچه او سعي دارد از اين احساس طفـره رود . گذارد نمي
  ).193: همان(اندوه در رنج است 

 ،محمدجمعـه  ةي از خـانواد گير دستچنين آسودگي و آرامشي كه به نادعلي پس از  هم
دسـت  ، جـوگري نـادعلي شـد   و كه قرباني فقر و سعايت خودش و خودخواهي و جسـت 

كردن روان بيمـار   بخشيدن و آرام دهد نوعي احساس دروغين است كه نادعلي براي التيام مي
اين فـرد تنهـا شخصـيتي اسـت كـه توصـيف       ). 725/ 3: همان(شود  خود بدان متوسل مي

از ابتداي رمان تـا بـه انتهـا، از چشـم نويسـنده مخفـي        ،احساسات و حضور او در داستان
  .دهد ماند و سطرهايي طوالني از رمان را به خود اختصاص مي نمي

فراواني توصيف حاالت زيور در جلدهاي نخستين رمان، براي درك و شناخت جايگاه 
ن شخصيت در داستان، نويسنده را از آوردن توصـيف حـاالت وي از   ت روحي اييو وضع

  .نياز كرده است جلد چهارم به بعد بي
 هـاي  تـرين بخـش   تـرين و مفصـل   به لحاظ كيفي و كمي، از متنوع ،اين موضوع وصفي

  .استكليدر توصيفات در 
  :ت به چند شيوه وصف شده استياز نظر كيفكليدر اين موضوع در : سيرت و منش )ب

ديگران بيان ازطريق از ورود او به داستان  پيشگاهي نويسنده خُلق و منش شخصيتي را 
و در  اسـت  جـزء كـرده   خصوصيات اخالقي فردي را جـزء  گاهي .)157/ 1: همان(كند  مي

ـ . شناساند اي از سيرت وي را به خواننده مي مقتضاي حال و مقام، جنبه  به ،طول رمان راي ب
ابعاد شخصـيت  ديگر و ) 315: همان(كند  اندكي از منش بندار را توصيف مي نخست مثال،
 ،)188: همـان (خـري   مـال  ،)306: همان( بودنمعتاد ،)51: همان(گري  چون حساب ،وي را

 ،)848/ 3: همـان (گـري   و مـوذي  ،)497: همـان (طلبـي   فرصت ،)435/ 2: همان(رحمي  بي
  .كند مي بيانداستان درطي 

را وصـف   هـاي اصـلي   برخـي از شخصـيت   وخـوي  خلق نويسنده ،مواقعاز اي  در پاره
كنـد   ها در داستان بسنده مي هاي آن ها و واكنش به آوردن توصيفاتي از كنش فقطو  كند نمي

هـيچ   ،مـثالً . گـذارد  ها را به تأمـل و قضـاوت خواننـده وامـي     و درك و شناخت سيرت آن
و  ،آالجاقي، قربـان بلـوچ، عبـدوس    هايي چون توصيفي از منش و سيرت باطني شخصيت

نيامـده اسـت و خواننـده بـا قضـاوت و       ،نـد ا هاي اصلي داسـتان  كه از شخصيت ،خان  صبر
  .ها برسد بندي كلي از خصوصيات اخالقي آن سنجي خود بايد به جمع نكته

 ؛وصف منش يك فرد خاص .1: ها از ديدگاهي ديگر بر دو نوع است كيفيت اين وصف



  كليدربررسي و تحليل موضوعات وصفي    102

  1391، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال ، ادبيات پارسي معاصر

هـا   بلـوچ  ،)24: همان(كردها  ،)35/ 1: همان(دراويش  چون وصف منش گروهي خاص .2
  .)2663/ 10: همان(رعيت  و ،)990/ 3: همان(شبگردان  ،)همان(

شـك   بـي محمـد اسـت و    سيرت بيگكليدر ترين شخصيت در  دلخواه از نظر نويسنده،
صفات  همةجان است كه  از ديد خواننده و نويسنده، شخصيت عباس ،منفورترين شخصيت

عمو است كه خلقيات   خانترين شخصيت  پست اخالقي در وي جمع شده است و برجسته
  ).1019/ 4: همان(هاي خيامي است  و منش او براي خواننده يادآور انديشه

  ها تيشخصاز  يبرخ ياخالق يها يژگيو
جـو   محمد كينه  خانستيز؛  ظلم و قلب، محمد عيار، خوش مادري قرص و استوار؛ گل سيبلق

 ادامـة پـروا و در   گسـتاخ و بـي   نخسـت محمد عاشق و غيرتمند؛ شـيرو   خوار؛ بيگ و خشم
گـذران؛ سـتار دانـاي خـاموش؛ شـيدا       عمو القيـد و خـوش    خانداستان سرشكسته و نادم؛ 

قلب؛ مارال  خشك؛ فربخش هواخواه و خوش باز؛ اصالن خسيس و ناخن سر و هوس جوان
جـان مـوذي و    طلـب؛ عبـاس   طلب؛ بندار رياكار و قـدرت  فرصتسرسخت و عاشق؛ قدير 

  ... .صفت و  فروش؛ آالجاقي دورو و روباه آدم
ترين  ترين موضوعات و از نظر كمي، مفصل لحاظ كيفي، از متنوع اين موضوع وصفي، به

  .رسد نمونه مي 20 1است كه شمار آن به بيش از  كليدرهاي وصفي  و بارزترين نمونه
و عملكـرد   ،اين دسته از توصيفات در شناخت شخصيت افراد، ذهن: ركپندار و تف )ج

كند و غالباً آرزوهـا و تفكـرات    داستان به خواننده همانند كليد معما كمك مي ادامةآنان در 
هـاي اشـخاص در    زمينـة كـنش   اي مواقع، پيش پاره در چنين، هم. گيرد شخصيت را دربرمي

محمد است كه همين  جلد هفتم اين رمان مملو از تفكرات گل مثال،براي . شوند داستان مي
  ).1999 /7: همان(شوند  ساز پايان داستان مي خياالت زمينه

. اسـت  هـاي نـادعلي خلـق كـرده     شـماري از پنـدارها و خيـال    نويسنده توصيفات بـي 
مسائل گوناگون بوده  دربابهاي خودش  بافي ها و فلسفه  اين پندارها زبان تحليل درحقيقت،

هـاي فيلسـوفانة ايـن جوانـك      هـا وتعمـق   گرايي اصرار زياده از حد نويسنده بر عقل. است
رئاليسـتي و تـاريخي را   كليـدر  منتقـدان   از پريش باعث شده است كه برخي روستايي روان
  .)76: 1380شيرمحمدي، (ليك بدانند وهاي سمب اثري با بخش

اسـت كـه بـالغ بـر     كليدر هاي مفصل توصيفي در  به لحاظ كمي، از بخش ،اين موضوع
  .شود وصفي را شامل مي ةنمون  60
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  هاي فيزيكي كنش. 3
تصويركشيدن فقر  ها در وصف و به اين بخش از گوياترين قسمت: خوان و خوراك )الف

البته نويسنده . است ،1320اقتصادي و تضاد طبقاتي حاكم بر جامعة روستايي ايران، در دهة 
به خواننده  ،)58/ 1: 1368آبادي،  دولت(با توصيف سفرة زيور  ،اين نكته را در ابتداي رمان

  .كند منتقل مي
هاي دقيق، توانسـته اسـت احسـاس     هاي جذاب و ريزبيني با تصويرسازيآبادي،  دولت

ماهيت خوراك  .ها را در خوردن براي خواننده ملموس و عيني سازد ت و ولع شخصيتذل
  :وصف شده استگونه  بدينكليدر مردم در 

كه اغلب كسان داستان تنها بـا  است تر ناني موسوم به ساج بوده  خوراك عامة مردم بيش
ماسـت، قيمـاق، پيـاز، خرمـا،      ماننـد هاي ديگري  خوراك. اند كرده اين خوراك رفع جوع مي

  .از سال در دسترس مردم بوده است اي كوتاه كه فقط در دورهبوده و تريددوغ نيز  ،جوش هلك
غذاهايي . هاي محقر است شامل همين خوراك آمده استكليدر اغلب توصيفاتي كه در 

اين . نبوده است چشمگيرچندان  ،، از نظر تنوعاند داده كه سفرة مالكان و اربابان را زينت مي
 شـده  هاي اعياني ديده مي اند، فقط در ضيافت بهره بوده كه مردم عامه و فقير از آن بي ،غذاها
 اشراف و چاي نيز خاص. وجگر بوده است دل و ،و شامل غذاهايي چون پلو، گوشت است
و اغلب آن را بدون  نوشيدند ميكردة گياهان صحرايي را  بوده است و مردم عامه دم انفهمر

  .خوردند مييا كشمش  ،خرما ،قند يا با مويز
  .رسد نمونة وصفي مي 30به  ،از لحاظ كمي، كليدرشده در  هاي وصف ها و خوان خوراك

تر منوط بـه خبرگـي و    توصيفات گوياي نويسنده در اين باب بيش: كارورز و كار )ب
 گـري  ناشيمواقع نيز به وصف نابلدي و  رخي ازمهارت كارورز در انجام فعل است و در ب

هايي از  پيشه و پختن، چوپاني، شيردوشي، ذبح، نان هبعشاير ). 72: همان(پردازد  كارورز مي
گدگي و فروشي، شترباني،  دهقاني، دروگري، هيزم بهيان يو روستا اين دست مشغول بودند

بـازپرس،  (آبادي به وصف كارهاي مردم شهر مثل كار مـأموران نظميـه    دولت. پرداختند مي
  .هايي كرده است دارها نيز اشاره دكان و ها، آهنگرها، دالل ،...)و  ،زندانبان
يان خطة خراسان است يدر توصيف زندگي گروهي از عشاير و روستاكليدر رمان  چون

و ايـن قشـر از    نيسـت  آسـايي  اي سكون و تن كه در زندگي عشاير لحظه و با وقوف بر اين
تـرين   ترين تـا مسـن   سال از كمكه  اي گونه به اند، مشغول كاربه  خويش زندگيدرطي جامعه 
گيـري كنـيم كـه توصـيفات      بايد نتيجه ،گيرند مسئوليتي را برعهده مي يكهر دهخانوا عضو
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مهـارت خـود و توانـايي     در ايـن بـاب   هرچند. يي داردها آبادي در اين زمينه كاستي دولت
: همـان (آهنگـر   و اكبـر ) 1087/ 4: همـان (درويش  قلمش را با وصف كارورزاني چون ماه

 موسي قاليباف و دوز پينه ي چون ستارانكارورزنماياند، در توصيف  به خواننده مي) 1264  /5
جاي خالي توصيف كارهايي چـون چادربـافي،   كه  چنان. گذرد گذرا و كوتاه از كنار آنان مي

  .رسد مي ذهن  بهخوبي  بهكليدر گيري در  قيماق و بافي، ريسي، جاجيم پشم
داليـل فقـر و    ديگـر  يان و عشاير ازيروستا دربابكمبود يا نبود توصيفات كار و حرفه 

اشـارات نويسـنده بـه    . اي از معضل بيكاري در ميان مردم آن زمان است ي و نشانهدست تنگ
نشـيني مـردم دليلـي بـر اثبـات ايـن        و آفتـاب  ،ينيچ كارهايي چون گدگي، راهزني، خوشه

ي و فشار بيكاري و دست تنگ سبب بهها  آنو قيام  شدن قهرمان داستان مدعاست و اصالً ياغي
  .با تضاد طبقاتي حاكم بر جامعة آن روز بوده است مبارزه
  .آمده است كليدرنمونة وصفي از اين موضوع در  82
. هـاي سـواران اسـت    توصـيف صـحنه   ،كليـدر هاي باشـكوه   از صحنه :سواركاري )ج
سـنگ   بخشـد و از داليـل منتقـدان بـراي هـم      ها به رمان شكوه حماسي مي گونه وصف اين

  .شده استشاهنامه با كليدر قراردادن 
از آن، گـروه   پـيش چراكـه  . يابنـد  ها نمودي آشكارا مي اين وصف ،از جلد چهارم رمان

هـاي   ترين صحنه از باشكوه يكي اما در جلد اول رمان. ها هنوز شكل نگرفته است محمد گل
هـا و   كه نويسنده آگاهانه دريافته اسـت خواننـده از توصـيف    شود ميسواران هنگامي خلق 

 بنـابراين، . كار دروگران دچار خمودي و كسالت شده است دربابهاي طوالني وي  تفصيل
آور صحرا به عرصة وجد و  را از فضاي مالل خواننده ،ماجراي چارگوشلي ةبا وصف صحن

  ).119/ 1: همان(كشاند  غليان احساسات مي
سـواركاري  معترف شده است كه تجربة ، ما نيز مردمي هستيمدر كتاب  ،كه نويسنده با اين
  .)278: 1380، و فرياد تن چهل( ها را در اين زمينه خلق كرده است نظيرترين وصف بي ،نداشته
  .آمده استكليدر نمونة وصفي از اين موضوع در  44
. داسـتان اسـت   يطها در مملو از توصيفات كنش شخصيتكليدر : هاي ارادي كنش )د

. سيار مؤثرندوخوي آنان به خواننده ب ها و خلق اين دسته از توصيفات در شناخت شخصيت
هـيچ   ،ف شده استومعر گيتازگي به خوانند كه به ،نويسنده در شناساندن سيرت قدير مثالً

 نخسـت  .)452/ 2: 1368آبـادي،   دولت(يابد  راهي بهتر از توصيف كنش وي با پدرش نمي
با وصف كنش او در تيمارداري  ،ولي بعد .كند مروت معرفي مي جو و بي قدير را فردي كينه
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هايي از جوانمردي و  فردي كه هنوز رگه منزلة به ،از پدرش، بعد ديگري از شخصيت وي را
  .شناساند ، به خواننده ميمانده استت در ذات او يانسان

  :آمده استكليدر در  گونهت اين توصيفات به دو يكيف
فردي خـاص در جريـان امـري از     ةهاي روزمر وصف كنش: توصيف فردي و مستقيم .1

  ).64/ 1: همان(آغاز تا انجام آن 
جمعـي در يـك    يعنـي  ؛انـد  ها عمدتاً طـوالني  اين وصف: تنيده درهموصف پيچيده و  .2

و نگاه نويسنده در توصيف كنش هر فرد همانند دوربين  اند هايي متفاوت صحنه مشغول كنش
 و طريـق نمـايي درهـم    بـدين شود و  ميبردار لحظاتي روي عملكرد يك شخص ثابت  تصوير
: همان(كند  هاي متفاوت افراد با هم و در كنار هم به خلق تصوير كمك مي خورده از كنش گره

  ).2076 - 2074 /8؛ 2344/ 9
  :بر آن است انيكي از منتقد :حوادث حال )هـ

سازي وقايع داستان با لحني حماسي به وصف  نويسنده در بيان چگونگي حوادث و زمينه
شـيرمحمدي،  (شـده اسـت   شـاهنامه  بـا  كليدر پرداخته و اين امر باعث شباهت و قرابت 

1380 :175.(   
 هاست لحن وصف نيا ،ييو ماجرا شامديدر هر پ. است يوصف داستان يماجراها روال

  ).191: همان( شود يم يحماس ايشاعرانه  اي يخطاب مثالً كند؛ يم رييتغكه 
اي  العاده قلمش جاذبه و نرمش فوق دهد را شرح مي اي مهم جا كه حادثه آبادي آن دولت

انتقام  ،)133/ 1: 1368آبادي،  دولت(شدن مديار  مانند ماجراي ربودن صوقي و كشته ؛يابد مي
صحنة نبش  ،)563 - 560/ 2 :همان(ها  كشتن ژاندارم ،)192: همان(درويش  محمد از ماه   بيگ

محمد و حوادث كوچك ديگر كه  هاي مختلف گل يا درگيري و ،)242/ 1: همان(قبر مديار 
تـرين كـالم،    در كـم  ،زيبـاترين سـياق  ها، رمـان بـا    در اين لحظه. دهد چمن رخ مي قلعه در

افراط نويسنده در شرح و . اند حوادث گويان اصلي سخن نهد و ترين تأثير را برجاي مي بيش
نظـران اثـر او را از    شده است كه برخي از صـاحب  سبببه شيوة داناي كل،  ،وقايعتفصيل 

از  ،اين موضـوع وصـفي  ). 174: همان(هاي قرن نوزدهم شبيه بدانند  نظر شيوة بيان به رمان
  .از بسامد بااليي برخوردار است ،ت و كيفيتينظر كم
تر از جلدهاي  فراوانگونه توصيفات در جلدهاي نخستين رمان  اين: خواب و خفتن )و

هـاي   هاي داستانش هنوز درگير ماجراها و دغدغه زيرا نويسنده و شخصيت ،پاياني آن است
اگرچـه توصـيفاتي از خـواب و خفـتن افـراد در      ). 153 - 152: همان(اند  بغرنج رمان نشده
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بلكه اين فشار خستگي و  ،ها خفتني به آرامش نيست اين خفتن ،جلدهاي پاياني آمده است
  ).2195/ 8: همان(كند  اتواني شخصيت است كه او را در عمق خواب غرق مين

  .شامل شده استكليدر نمونة وصفي را در  پانزدهاين موضوع 
از نظر كيفي، . شود پيمودن مارال و اسبش آغاز مي با توصيفي از راهكليدر : پيمودن راه )ز

ها از صور خيال  كه ضمن آن) 1277/ 5: همان(آيند  تر با تتابع صفات مي ها بيش اين وصف
و گاهي با وصف لبـاس و قامـت و   ) 454/ 2: همان(شود  و وصف جزئيات نيز استفاده مي

چراكـه فقـط    ؛توجه نيسـتند  درخورچندان  ،تياز نظر كم .)3/ 1: همان(چهره همراه است 
  .شوند نمونة وصفي مي يازدهشامل 
گذاشتن خالقيت و هنر ادبـي   نمايش اي براي به اين بخش از توصيفات عرصه: صدا )ح

 ،گيـري وسـيع نويسـنده از صـور خيـال      نويسنده است و جنبة ادبي آن را بايد مرهون بهره
  ).303: همان(دانست  ،ويژه تشبيه به

  .آمده است كليدرگونه وصف در  نمونه از اين 21
  

  عناصر پيراموني و محيطي .4
هاي ادبي و زيباي رمان اسـت كـه قـدرت     اين بخش نيز از قطعه :هاي طبيعي پديده )الف

ايـن  . رسـاند  به منصة ظهور ميكليدر اب نويسنده را بر پيكرة نثر ذهاي بديع و ج نگارگري
هرگاه نويسنده . شود ديده ميجاي رمان   ها و عموماً در همه ها اغلب در ابتداي بخش وصف

برد و ايـن   جهان خلقت مي هاي ييخواننده را از فضاي داستان به درون زيبا ،يابد مجالي مي
منزلـة حلقـة    هـا بـه   اين وصف ،درحقيقت. آورد توصيفات را متناسب با حوادث داستان مي

  ).258: همان( اند و حوادثاتصال روال داستان با ماجراها 
: همـان  ← براي مثال ؛شود يم دهيدكليدر نمونة وصفي ذيل اين موضوع در  60حدود 

  .2150 /8 ؛1815 /7 ؛1007/ 4؛ 721/ 3
يان و يزندگي روستا در محلحيواناتي را كه  همةنويسنده توانسته است : حيوانات )ب

و مكررتـرين   ترين مفصل. ترين وجه توصيف كند د به گوياترين و مفصلنعشاير وجود دار
در توصـيفاتش، بـراي حيوانـات    ). 119/ 1: همان(ها مربوط به توصيف اسب است  وصف

دهـد بـود و نبـود     هـا نشـان مـي    شود و با اين وصـف  قائل ميهاي انساني  صفات و ارزش
 ده،يان و عشاير بيش از حضور يا فقدان عضـوي از خـانوا  يحيوانات اهلي در زندگي روستا

 :همـان  بـا  شـود  سهيمقا ؛330 - 329: همان(ت دارد ياهم ،ها ثمر و منفعتي ندارد كه براي آن
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ديگر از نتايج فقر و نيازمندي مردم بوده اسـت كـه باعـث فقـر      ياين نيز نشان). 166 - 165
  .هاي انساني در رمان شده است رفتن ارزش عاطفي و ازبين

اي استادانه است كه خواننـده تصـور    گونه بههاي نويسنده در وصف اسب  پردازي دقيقه
؛ 1213 - 1212 /4 :همـان (كند نويسنده عمري با اسب و سواركاري سروكار داشته است  مي

  .)2789: 1380 ،اديو فر تن چهل
  .است آمدهكليدر نمونة وصفي در  50ذيل اين موضوع 

يان سـعي كـرده   يزندگي عشاير و روسـتا  محل نويسنده در وصف طبيعت: طبيعت )ج
: 1368آبـادي،   دولـت (هاي رايج در گويش و لهجة آنان بهره گيرد  است از تركيبات و واژه

  ).1728/ 4 ؛522  /2
  .آمده استكليدر در  گونه وصف از ايننمونه  37

م  . اينك بيابان خاموش شبانه، بيراهه و باد موج يال و دم اسبان و خاك غباري كه پسـلة سـ 
باد و . ديگر دستكند و گودال و سنگالخ. شد ها به تاريكناي شب و بيابان گم مي پاي اسب

. هـا  از دور؛ ديلة شغاالن و گـرگ ناك  هاي وهم نواخت اسبان و ديله سكوت و سمكوب بي
شيب پست ماهور . هاي ارغواني آتش بر بيخگاه درونة ذرة كال خشك شعله. هراي زمستان

  ).2613/ 10 :همان(آبكندي خشك و سپس كال 
آيـد كـه از    چنين برمـي  ،ما نيز مردمي هستيمدر كتاب  ،آبادي از سخنان دولت: مكان )د
  ).281 - 279: 1380، و فرياد تن چهل(است هاي رئاليستي رمان بخش مكان  بخش

براي آشناكردن خواننده با محيط داستان، قسمت اعظم توصيفات مكان  ،نويسنده ناگزير
  .را در سه جلد اول رمان آورده است

تـرين   بـدون كـم  و كـامالً مسـتقيم   : كيفيت توصيف مكان به دو گونه است، كليدردر 
ـ . هاسـت  شده در ساير وصف يا وصفي تنيدهو ) 281/ 1: 1368آبادي،  دولت(كاستي  راي ب
شـمار   كه قطب اصلي حوادث نيز در رمان بـه  ،ها را نويسنده توصيف برخي از مكان مثال،
تـر   يكي از اين مراكز اصـلي، خانـة بنـدار اسـت كـه بـيش      . آورد با اين شيوه مي ،روند مي

كند تا از ميان سـاير  دهد و خواننده بايد تالش  چمن حول خانة وي روي مي حوادث قلعه
خانـة   دربـاب . هاي پيراموني آن مكان به تصويري نهايي از اين مكـان دسـت يابـد    وصف

كه يكي ديگر از اين مراكز است، خواننده بايد ايـن تـالش را    ،ميدان نيز محمد در قلعه گل
  .متحمل شود

و مسـجد   ،هايي چون خانة آالجـاقي، شـيرو، دكـان اصـالن     جاي خالي توصيف مكان
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يورتگـاه اصـلي    منزلـة  بـه  ،كليـدر چنـين مكـان    هم. شود داستان حس مي يچمن درط قلعه
  ).1007/ 4 ؛152 /1 :همان(ها، با توجه به نام اثر با توصيفي روشن نيامده است  كلميشي

ها اغلـب محقـر و كوچـك و خـالي از      دهد كه خانه نشان ميكليدر ها در  وصف مكان
، خانـة دو  اند وصف شدهنيز  خوبي بهكه  ،ل اين رمانلهاي مج تنها خانه. لوازم و اثاثيه است

  ).2553/ 10 ؛1883/ 7: همان(تن از اربابان روستاست 
هم به لحاظ كيفي و هم از نظر كمي، بخشي از توصـيفات بـارز را در    ،اين موضوع نيز

  .از آن بيان شده استنمونة وصفي  98حدود  كه شود شامل ميكليدر 
. را دربـردارد و لحظـه   ،موضوع وصف شب، غروب، سپيده، صبح، روزاين : زمان )هـ

ايـن بخـش از توصـيفات اديبانـه و     . توصيف شب داشته است بهتري  نويسنده عنايت بيش
  .ي يافته استلاي تج كه وصف شب در جلد دهم همانند نوعي اشعار مرثيه چنان .اند دلنشين

ها،  زن. زند شب و با گيسوان مارال ه ميتن با قر. شب را چه قامتي است، شب را چه قامتي
تو سـرگردان مانـده    محمد سردار است كه در تاروپود اين بانوي گل! اي شب قيرين. ها زن

... كنـد   هـاي خـود حمـل مـي     اكنون اوست كه سنگ ناي قيرگون شب را بر شانه... است 
  ).2832 /10 :همان(

انـد و   جريـان داسـتان آمـده   ها متناسب با حوادث قبل و بعـد و در حـال    اغلب وصف
فرسـا   شده اغلب لحظاتي طاقت لحظات وصف. اند منزلة حسن آغازي براي وقوع حوادث به

پـردازد   هـا مـي   ها به وصـف حـاالت و كـنش    و نويسنده ناگزير در ميان آن آورند و خفقان
  ).373/ 2: همان(

سطر به خواننده نويسنده تنها با چند . بارز استكاستي وصف عيد نوروز در جلد سوم 
وصـف  ازطريـق  دهد كه عيد نوروز از راه رسيده است و فرارسيدن ايـن زمـان را    نشان مي

شـب   ،چنـين  هـم ). 934 - 917 /3 :همـان ! (كشـد  تصوير مي چمن به رفتن اهالي قلعه حمام به
  ).881: همان( كند توصيف ميگوي اشخاص و سوري را با نقل گفت چهارشنبه

  .آمده استكليدر نمونة توصيفي ذيل اين موضوع در  81
. فـوارة خـون  . خـون . خورشيد، خنجري به خون آغشته بر پهلوي باغجر نشسـت . غروب
تنـوري از  . آتش. ماية زردي دويد سرخي به دل. لختة خون بر گيجگاه آسمان پشنگيد لخته
  ).792: همان(غروب آتش گرفت . آتش

گـوي  و تـوان تنيـده در گفـت    را مـي كليـدر  اين بخش از توصيفات : آداب و رسوم )و
آبـادي در وصـف آداب و    دولـت ). 831: همان(ها و ماجراهاي متنوع داستان ديد  شخصيت
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توان  كرده است و از ميان تمام آدابي كه مي بسياريرسوم رايج ميان مردم اهمال و كوتاهي 
يافت وي فقط به توصيف اندكي  ،روستاييخصوص يك ايلياتي يا  به ،زندگي يك ايراني در

  .ها اشاره كرده است از آن
ش از چشـمگير هـاي بـديع و    و بيان خود را با تصويرسـازي  ،نگاه ،مهارت قلمنويسنده 

از شـرح و تفصـيل مناسـك مرسـوم مـردم       .هاي متفاوت به خواننـده نمايانـده اسـت    پديده
نست از لحـاظ آداب و رسـوم مسـتندتر و    توا گمان اين اثر مي بي. داستانش امتناع كرده است

جاي باورهاي ذهني و خرافي مردم، نذر و نياز، مراسم  ترديد بي. تر از آنچه هست، باشد كامل
هاي  ست و شايد اگر گفتها در اين رمان خالي... و  ، ، امامزاده خانه حنابندان، سوگواري، مكتب

شـد   عصر توحش دارد، تصويرسازي ميترين افكار زن در  كه ريشه در بدوي ،زيور به مارال
  .بخشيد تري مي غناي بيشكليدر رمان  بودن مستندبه 

  .است هدآمكليدر نمونة وصفي با اين موضوع در  30
نـيش  . يا عقربي، عقربي روي پستانش بگـذارم . اش بخيزانم بايد ماري به زير شليته...! مار 

شيرش را . هايش قاطي بشود ميان سينهزهرش بايد با شمة . عقرب بايد تا دل پستانش بدود
! زهر ملـخ . گذارم نمي! گذارم عمر به كمال بكند، مارال نمي. كنم زهري مي. بايد زهري كنم
دنيـا   اي بـه  گـذارم بچـه   نمي. گذارم نمي. گذارم روز خوش ببيند نمي. چكانم در گوشش مي

اش را  پـيش زلـف بچـه    گذارم نمي. بياورد و با آن خودش را بيشتر به دل مرد من جا بكند
! گـذارم  نه، نمـي ! گذارم كلميشي صبح هر عيد يك برة نر به او ببخشد نمي... مقراض كند 

 .محمـد را بگيـرد   اي برسد كه بدود و سـر چـوب عمـويش بيـگ     گذارم به قد و قواره نمي
سگش را نتوانم به جهـنم   اگر خود ماچه! مارال .آرزوي همة اين چيزها را بايد به گور ببرد

اندازمش و پيراهن خونينش را براي مادر و  برم به چاه مي بفرستم، همان بچه را به بيابان مي
  ).831: همان! (پيراهن خونينش را مارال سربند سر كند... آورم  پدرش مي

از نظر كمي، بخش توصيف اشياست كه  ،كليدرناچيزترين بخش توصيفات در : اشيا )ز
، بسيار گوناگون موضوعات رةدربا ،توصيفات دقيق نويسندهبا توجه به حجم عظيم رمان و 

شايد نويسـنده سـعي داشـته    . ده شيء در رمان وصف شده است درمجموع. مختصر است
مستقيم وضعيت بغرنج اقتصادي و فقر  با بياني كنايي و غير و است با نياوردن توصيف اشيا

البته با توصيفي كه نويسنده . و كندنحوي بازگ و بينوايي حاكم بر زندگي مردم آن زمان را به
آورد خواننده را از عمـق فقـر و    در ابتداي داستان مي) 40/ 1: همان(از وسايل خانة بلقيس 

  .كند ي مردم داستانش باخبر ميدست تنگ
توصـيف   دربـاب ولي  ،باشد پذير زندگي چادرنشينان توجيه ياشيا نكردن توصيفشايد 
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تواند خواننـده را راضـي    سكوت نويسنده در وصف اشيا نميمالكان  زندگي اربابان و خرده
در حـال   او ةتر مواقع در درون خان چمن حول خانة بندار و در بيش همة حوادث قلعه. كند

روال داستان چندين مرتبـه  . است دهنش توصيفيوقوع است، ولي از اشيا و وسايل خانة او 
ــاني چــون آالجــاقي،    ــة ارباب ــه درون خان ــده را ب ــاب، خوانن و  ،حســين  حــاجنجــف ارب

برد، اما نويسنده حتي با سـطري كوتـاه بـه وصـف وسـايل منـزل آنـان         خَرَسفي مي  حاجي
  ).2554 - 2553 /10؛ 128 ،125/ 1 ؛1883/ 7 :1368آبادي،  دولت(پردازد  نمي

هـاي مـارال آورده شـده اسـت هرچنـد رسـا نيسـت، از نظـر          توصيفي كه از گوشواره
ي دسـت  تنـگ فقـر و   رغم هب ،دهد كه زنان ايالت و عشاير نشان ميشناختي  هاي مردم بررسي
  ).412/ 2 :همان(اند  نبودهبهره  بيهاي زنانه  ، از زيورآالت و آرايهها دهخانوا
  
  گيري نتيجه
 اي را تصوير كرده است كه زندگي در هر دو چهرة اجتماعي و طبيعي خـود رو  زمانهكليدر 

حضـور رنـج در   . اين اثر توصـيف درد و رنـج اسـت   سنگ بناي . به قهر و سرسختي دارد
فـرداي   دربرابر ،پشتوانگي ول فقر و بيحهايي كه  رنج انسان. سراسر رمان نمودي ويژه دارد

  .آلود، زيستن را برايشان خارزار كرده است مه
بر الية بيروني خود، كه متشكل از زيبايي و جذابيت نثر و هنر و  افزونكليدر توصيفات 

هـا   اين تصويرسـازي  سكه در پ است برخوردار، از الية دروني نيز است يسندهت نويخالق
هـاي بـديع ايـن     و تصويرسازي چشمگيرهاي  عبارت ديگر، وصف به. رخ پنهان كرده است

مستقيم اسـت كـه در بيـان و      اي بيان تلويحي و غير ين كالم، گونهيبر زيبايي و تز افزوناثر 
بينـوايي و فقـر    انـد از  اين مضـامين عبـارت  . به خواننده نقشي اساسي دارند القاي مضامين

و تضاد طبقاتي حاكم بر جامعـة   ،هاي رعيت، معضل بيكاري پذيري توده ستم ،تلمطلق، مذ
  .روستايي ايران آن زمان

ماية  همة توصيفات از نظر لفظي و واژگاني متناسب و هماهنگ با فضاي داستان و درون
ايـن توصـيفات بـديع    . شود ميبحث  ي است كه دربارة آنو اقليم ،حماسه يعني، اصلي آن

  .شود ميسبكي وي  خصباعث تش است كه آبادي خاص دولت
ت، از تنوع و ارزش هنري وااليـي  ييت و هم به لحاظ كيفمهم از نظر ك ،اين توصيفات

ها از رمان  آن ها تا حدي است كه اگر مجبور به زدودن اهميت ادبي اين وصف. ندبرخوردار
تـاريخي اسـت كـه قلمـرو      ينخواهد بود، بلكه گزارشـ  يديگر اثر ادبي فاخر كليدرباشيم، 
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دشت كليدر و روستاهاي حوالي نيشابور و سـبزوار و قلمـرو زمـاني آن     جغرافيايي آن پهن
درپي يك جريان سياسي، خيانت حزب توده را بـه   ،ساله از تاريخ ايران است كه سهدوراني 
  .كند انش افشا ميهوادار
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