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Abstract 

Description is the literary essence of memoir. Among various types of 

description, personality description is an essential element in memoir 

writing. The memoirist starts characterization while, due to the realist 

aspect of memoir, he is deprived of a range of imaginative dimensions 

and ambiguity in storytelling compared to the character description in 

other works of art and literature. 

The book Water Never Dies is the story of Hamid Hesam about the 

presence of Sardar Mirza Mohammad Solgi in the front, who won the 
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first place in the eighth Jalal Al-Ahmad Award. In 2016, due to the 

accuracy of the descriptive discussions, the Supreme Leader of the 

Islamic Revolution wrote a epigram on it. 

The present study intends to investigate the functions of character 

description in the book Water Never Dies, using in a descriptive-

analytical manner. The results show that in expressing personality traits, 

much attention has been paid to expressing the moral-intrinsic 

characteristics of warriors. 

74 cases (23.87%) of functions belong to emotional function, 62 cases 

of which are related to negative emotions and 12 cases belong to positive 

emotions. The author has used positive attributes about the spiritual 

moments and moral characteristics of Iranian warriors, but negative 

attributes are more about the situations of the imposed war and the 

injustices of the enemy and the unequal situation of war. Referring to the 

negative traits of the Iranian forces, the accuracy and correct and 

meaningful choice of descriptive words indicate a conscious pathology. 

 

Keywords: Resistance literature, Memoir, Descriptive function, Hamid 

Hesam, Personality 

 
1. Introduction 

A nation has beliefs that are embedded in its behavior, speech and 

actions. Literature is the narrator of these thoughts and beliefs, and as a 

result, the literature of defense and martyrdom is a manifestation of the 

actions, behavior, and events of the Holy Defense. Now that the war is 

over and it is not possible to be aware of its events through observation, 

the only way to access the events and happenings on the front is through 

the memories of the people who witnessed and observed those events.  In 

a part of his notes on the book Water Never Dies, the Supreme Leader of 

the Revolution wrote: "... Greetings to Hamid Hesam, who introduced us 

to such things as Solgi and Khosh Lafz…"  This is one of the best war 

diaries ever written. "Correct and strong writing, rich taste, and patience, 

great effort, all have worked together to produce this work ..." 

(Tasnimnews.com  (  
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 It is also worth mentioning that 34 reprints of this work during three 

years, winning the first place of Jalal Al-Ahmad Literary Award in 

1394, and being selected in the documentary section in a festival that 

evaluates all genres in four sections of short stories, literary criticism, 

novels and documentaries, one of the most well-established literary 

festivals in terms of quality and professional view toward literary works, 

prove that this book is a valuable work (Defaress.ir). 

Descriptive methods in writing a memoir are in fact an objective 

illustration of human experience and the visualization of something vivid 

and expressive for the reader with the same quality and descriptions that 

the author has experienced. This type of literary memoir writing has 

grown significantly compared to other types of literary forms in the field 

of resistance literature. 

 
1.1. Statement of the Problem 

A memoir is a reminiscence of events, writing of situations and past 

occurrences that took place in a specific place and time. The memoirist is 

aware of the quality of the events through observation, hearing or 

presence, and enlivens it by presenting an objective picture of human 

experience and visualization of the events to the reader. In descriptive 

phrases, a picture of the most attractive details with the most effective 

sense is presented to activate the creativity of the audience. 

Hamid Hesam was the founder of the Foundation for the Preservation 

of the Works and Dissemination of Values of the Holy Defense, who 

worked as the Deputy Minister of Holy Defense Literature for many years 

and played a key role in compiling books on resistance literature subject. 

He spent his youth on the battlefields, therefore, he has been able to offer 

the effects of the inner world and the feelings of the warriors. One of his 

most prominent works in this field is the book Water Never Dies. The 

descriptions of the book introduce the different dimensions of the 

characters at the time of the events. He visualizes the exultation or 

sorrow, sinister, scary and poetic states of the characters with beauty and 

tenderness. In some cases, by explaining the meaning of military terms or 

Hamedan terms, the audience travels with their memories. In this article, 
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we try to examine the descriptive functions of the character in the book 

Water Never Dies by Hamid Hesam. 

 
1.2. Significance of the Study 

Character description and processing of different dimensions of 

personality in literary texts, especially in memoirs, have many functions 

and advantages. For instance, the most valuable moments in the life of 

warriors are recorded and the audience identifies with their characters, 

then the accuracy of the story is established in the mind of the reader. 

Also, the attention and accuracy in it, leads to deep reading of the work 

and receiving narrative information, and the messages hidden in the 

memories can be comprehended. 

 

2. Conclusion 

The high frequency of descriptive functions in Water Never Dies is 

evidence to the author's high proficiency and accuracy in reminiscence. 
The author has used the functions in the right place without destroying the 

essence of the events. Often, the descriptions used in this work are in the 

artistic and narrative forms, which play a pivotal role in advancing the 

story and acquainting them with the atmosphere of the story. Extensive 

attention to the moral qualities of the warriors shows that this book by 

Hamid Hesam is of the type of didactic literature. 

74 cases (23.87%) of functions belong to emotional function, 62 cases 

of which are related to negative emotions and 12 cases are related to 

positive ones. Due to the high frequency of negative emotions, it can be 

mentioned that the nostalgia feelings, envy for the status of martyrs, 

attention to the hardships and oppressed personality of Iranian fighters 

and the imposition of war are the most central intellectual foundations of 

the author. 

In the book, Water Never Dies, there were 390 cases of absolute 

adjectives with positive semantic load and 369 cases of absolute 

adjectives with negative semantic load. The author has used positive 

attributes about the spiritual moments and moral characteristics of Iranian 

warriors, but negative attributes are more about the situations of imposed 

war and the injustices of the enemy and the unequal situation of war. 
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 Referring to the negative traits of the Iranian forces, shows the accuracy 

and meaningful choice of descriptive words indicating a conscious 

challenge. The semiotics function has been used to describe commanders 

in order to mention moral, intellectual and physical characteristics, the 

reader achieves strategic epistemology. Visual functions and arrays have 

played an important role in visualizing the experiences and memories of 

individuals. 
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 نشریّۀ ادبیّات پایداری
ادبيّات و علوم انسانیدانشکدة   

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان
1399سال دوازدهم، شمارة بيست و دوم، بهار و تابستان   

 «میردآب هرگز نمی»کتاب  بررسی کارکردهای توصیف شخصیّت در

(پژوهشی-)علمی   

1زهرا غریب حسینی  
  حمید جعفری2
 محمدمهدی پورغالمعلی 3

 مریم لری گوئینی 4

 چکیده

، رکن اساسی های توصيف؛ توصيف شخصيّتاز ميان گونهنوشته است. جوهرةادبی خاطره ،توصيف

کند که به سبب پردازی اقدام می شخصيّتدرحالی به  نویس خاطرهشود. نویسی محسوب می در خاطره

نویسی نسبت به توصيف گویی در داستان از گسترة ابعاد تخيلی، ابهام و ایهام خاطره جنبة رئاليستی

 در سایر آثار هنری و ادبی محروم است. صيّتشخ

ار ميرزا محمد سُلگی روایت حميد حسام درخصوص دوران حضور سرد« ميردآب هرگز نمی»کتاب 

ه است و در سال جالل آل احمد شد ةجایز ةنخست هشتمين دور ةکه موفق به کسب رتبدر جبهه است 

 نگاشتند.  برآن تقریظ ، رهبر انقالب اسالمیبه سبب دقت در مباحث وصفی 1395

                                                           
1
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به «  ميرد آب هرگز نمی»را در کتاب  شخصيّتپژوهش حاضر  قصد دارد کارکردهای توصيف     

، توجه شخصيّتهای  در بيان ویژگیدهد تحليلی بررسی نماید. نتایج پژوهش نشان می-توصيفی ةشيو

 های اخالقی د ذاتی رزمندگان شده است. زیادی به بيان ویژگی

مورد آن مربوط به  62درصد[ کارکردها، متعلق به کارکرد عاطفی است که  87/23] مورد 74

مورد، متعلق به عواطف مثبت است. نویسنده صفات مثبت را در مورد لحظات  12عواطف منفی و 

اما صفات منفی بيشتر در مورد  ؛معنوی و خصوصيات اخالقی رزمندگان ایرانی به کار برده است

نابرابر جنگی است. اشاره به صفات  وضعيّتهای دشمن و  انصافی لی و بیهای جنگ تحمي موقعيت

های وصفی داللت دارد که از یک  دقت و گزینش صحيح و معنادار واژه منفی نيروهای ایرانی، بر

 .نمایدشناسی آگاهانه حکایت میآسيب

 شخصيّتادبيات پایداری، خاطره، کارکرد توصيف، حميد حسام، های کلیدی:   واژه

 

 مقدمه-1

دارای اعتقاداتی است که در رفتار و گفتار و اعمالش نهفته است. ادبيات، روایتگر  مل تی هر

این افکار و اعتقادات است و در نتيجه ادبيات دفاع و شهادت، نمود اعمال و رفتار و حوادث 

 است. اکنون که جنگ پایان پذیرفته و آگاهی از حوادث آن از طریق مشاهده مقدّسدفاع 

ممکن نيست، تنها راه دستيابی به ماجراها و وقایع جبهه، خاطرات افرادی است که خود شاهد و 

آب هرگز »های خود بر کتاب اند. رهبر انقالب در بخشی از یادداشتناظر آن حوادث بوده

لفظ را لگی و خوشهایی چون سُسالم بر حميد حسام که دردانه»... ، چنين نوشتند: «ميردنمی

ها است. نگارش درست های خاطرات جنگ، این یکی از بهترین... در ميان کتابشناساند  به ما

اند و قوی، ذوق سرشار، سليقه و حوصله، همت بلند، همه با هم دست به کار توليد این اثر شده

اما از اسلوبی  ،گنجدنگاری میهای خاطره( این کتاب اگر چه در زمرة کتاب1396)حسام،.«  ...

برگزیده شده است.  مقدّسانتخاب بهترین کتاب دفاع  ةو نو بهره برده و در هفدهمين دور تازه

(Tasnimnews.com) 
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نوبت تجدید چاپ این اثر در طی سه سال و نيز کسب  34 شایان ذکر است که همچنين  

و برگزیده شدن در بخش مستندنگاری 1394ادبی جالل آل احمد در سال  ةنخست جایز ةرتب

ای که به ارزیابی تمامی ژانرها در چهار بخش داستان کوتاه، نقد ادبی، رمان و ارهدر جشنو

های ادبی از لحاظ کيفيت و نگاه پردازد و یکی از معتبرترین جشنوارهمستندنگاری می

 ( Defaress.irکند که این کتاب اثری ارزشمند است. )تخصصی به آثار است، ثابت می

در واقع تصویری عينی از تجربة انسانی و مجسم کردن چيزی  یسینوهای وصفی در خاطرهشيوه

به طور زنده و گویا برای خواننده است با همان کيفيت و اوصافی که نویسنده آن را تجربه 

نویسی نسبت به دیگر انواع ادبی در حوزه ادبيات پایداری رشد نوع ادبی خاطره  کرده است. این

 نظيری داشته است. چشمگير و بی

 بیان مسأله -1-1

علوم خاطره؛ یادآوری حوادث، نگارش حاالت و ماجراهای گذشته است که در مکان و زمان م

به واسطة مشاهده و استماع یا حضور از کيفيت وقوع آن اطالع  نویسداده و خاطرهو خاص رخ

دارد و با ارائه تصویری عينی از تجربة انسانی و با مجسم نمودن وقایع به طور زنده و گویا برای 

ترین جزئيات امور با بخشد. در عبارات وصفی، تصویری از جذابها روح میخواننده، بدان

 شود تا خالقيت مخاطب فعال گردد.میها عرضه مؤثرترین رنگ و لعاب

ها به عنوان معاون بود که سال مقدّسهای دفاع حميد حسام، مؤسس بنياد حفظ آثار و ارزش

های ادب پایداری ایفا نمود. ایشان، کشور، نقش اساسی در تدوین کتاب مقدّسادبيات دفاع 

هایی از دنيای وانسته جلوههای نبرد س ری کرد؛ بدین سبب به خوبی تجوانی خود را در جبهه

ترین آثار وی در این حوزه، درونی و احساس رزمندگان را به مخاطب عرضه نماید. از برجسته

توصيفات کتاب ذکر شده، ابعاد مختلف اشاره نمود. « ميردآب هرگز نمی»توان به کتاب می

انگيزی،  حالت شادمانی یا غم ی،. ونمایدها را در هنگامة وقوع حوادث مطرح میشخصيّت

کشد و در برخی ها را با زیبایی و لطافت به تصویر میشومی، ترسناکی و شاعرانة شخصيّت
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موارد با تبيين مفهوم اصطالحات نظامی یا اصطالحات همدان، مخاطب را همسفر  خاطرات 

آب هرگز » در کتابدر این جستار برآنيم تا کارکردهای وصفی شخصيّت را  نماید.خود می

  از بررسی نمایيم.« ميردنمی

 پژوهش ۀپیشین-1-2

ای انجام شده است که به آنها اشاره توصيف  تا کنون کارهای ارزنده درخصوص کارکردهای

 شود:می

(. پژوهشگر 1395)عمرانی، « های محمدعلی علومیبررسی توصيف و جایگاه آن در رمان»   

، آذرستان ة دلگشاتوصيف را در سه رمان: شاهنشاه در کوچ نامه، انواع کارکردهایدر این پایان

کارکرد توصيف در نثر فنی با تکيه بر »و سوس مغانِ محمدعلی علومی بررسی نموده است. 

این  (.1393پوری، )مدد علی« ظهيری سمرقندی ةودمنه و جهانگشا و سندبادناممتن کليله

های نوشتهبررسی توصيف در خاطره»شده است. نامه در دانشگاه تربيت معلم تهران نوشته  پایان

( 1394، )مهينيان،«پسر ایران(دا، پایی که جا ماند و نورالدین،  های)با تکيه بر کتاب مقدّسدفاع 

های نوشته، با مبانی علمی شاخصهنامه،انواع توصيف را در این سه خاطرهاین پایانة نویسند

  نماید.نویسی مقایسه میتوصيف در داستان

 اند:مقاالت نوشته شده در ارتباط با کارکردهای توصيف به این شرح

نویسندگان این  (1395)اعالیی وشکریان،« کارکرد توصيف در چند داستان کوتاه فارسی»-1

های به نقد زیباشناختی داستان کوتاههای توصيف با بررسی رویکردها و کارکرد مقاله

 .اندمد پرداختهچوبک و آل اح زاده، هدایت، علوی، جمال

(. این مقاله 1391)بصيرزاده و دیگران،« آن در رمان ةبررسی توصيف و کارکردهای برجست»-2

ترین کارکردهای آن را در رمان پردازد و مهمبه بررسی توصيف و جایگاه آن در رمان می

 نماید.بررسی می
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 (. نگارندة1393ی ،)درّ« های توصيفی در منظومة ویس و رامينمایهنقش و کارکرد بن»-2 

ترین این مقاله با توجه به منظومة عاشقانه ویس و رامين فخرالدین اسعد گرگانی، مهم

 .نمایدتبيين می کارکردهای توصيف را

نویسندگان با  (1393)حسينی و ميرزایی،« کارکردهای توصيف در رمان حين ترکنا الجسر»-3

ها با عنصر روایت، تحليلی زیباشناسانه تداخل آنجود در این رمان و ميزان واکاوی توصيفات مو

 .انداز یک متن روایی را ارائه نموده

نامه  ( در این پایان1396)عبيدی، ««دروز بلغراد» بررسی توصيف و کارکردهای آن در رمان»-4

 است.های توصيفی را در رمان ذکرشده بررسی نمودهها و شيوهنویسنده نظریه

 ضرورت و اهمیت -1-3

به ویژه در –را در متون ادبی  شخصيّتو پردازش ابعاد مختلف  شخصيّتتوصيف 

های زندگانی ترین لحظهارزشباکارکردها و فواید زیادی دارد از جمله:  -نگاری خاطره

نماید  و صحت و های آنها همذات پنداری میشخصيّتو مخاطب با  شودرزمندگان ثبت می

توجه و دقت در آن،  همچنين  گردد.اننده تثبيت میدرستی ماجرای داستانی در ذهن خو

های نهفته در توان از پيامگردد و میموجب خوانش عميق اثر و دریافت اطالعات روایی می

 .گيری نمودخاطرات بهره

 

 مفاهیم پژوهش -1-4

 عریف خاطره و جایگاه توصیف در آنت-1-4-1

شود. چيزی هنوز از ذهن پاک نمیدر اصطالح، خاطره همان چيزی است که بعد از مدتی 

طبق ( 35د34: 1384رود. )پرنيان، های خاص از یاد نمیاست که به واسطة داشتن برجستگی

خاطره برداشتی از یک حادثه است توسط کسی که یا خود شاهد حادثه بوده یا ، تعریفی دیگر

می حوادث و وقایعی ثبت و ضبط و انتقال قل ،ینویس خاطرهبه نحوی از آن حادثه باخبر است. 
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به ( 169نویس برداشت کرده و با هدف خاصی آن را نگاشته است. )همان: است که خاطره

های ادبی برخورداری از بيان و موضوع خاص است. های گونهیکی از ویژگی ،دیگر سخن

؛ ادبی است ةویژه دارد، گون شخصيّتخاطره نيز چون شيوه بيان، موضوع، لحن، زاویه دید و 

دهد و نگاهی های ادبی، ساختمان بيرونی خود را شکل میبا بهره بردن و استفاده از آرایه زیرا

 های تعليمی و حکمی دارد. ها و باورهای ایمانی، اخالقی، ارزشمایههم به درون

های نویس بر مخاطب، توصيف است و شيوهترین ابزارهای تأثيرگذاری خاطرهیکی از مهم   

نویسی، در واقع تصویری عينی از تجربة انسانی و مجسم کردن چيزی به طور هوصفی در خاطر

زنده و گویا برای خواننده است با همان کيفيت و اوصافی که نویسنده آن را تجربه کرده است 

. بخشد نوشته است که به آن روح میتوان گفت توصيف جوهرة اصلی خاطرهو به یقين می

 (17د16: 1381)کمری،

 شخصیّتتوصیف و  -1-4-2

بيند چه میکند و به شرح آندر واقع هنگامی که نویسنده جهان متحرک داستانش را متوقف می

 پردازد، این نوع روایت همان توصيف است.می

طرح و ک ی و »است که به معنای« Describere» ریشة واژة توصيف، کلمة یونانی

های سنتی گوید: بحثمی1واالس مارتين ( 283: 1387آمده است. )ميرصادقی،« رونوشت

زمان و مکان باورپذیری را برای رویداد رقم  زیرا ؛دربارة توصيف بر اهميت آن تأکيد دارند

دهد که حال و هوا را مشخص سازد و اشيا را از اهميت زند و به نویسنده این امکان را میمی

توصيف، کليدی است برای رمزگشایی ( 89: 1391ای یا نمادین آکنده سازد. )مارتين،مایهدرون

زیرا تأثيری را که مفاهيم و اشيای جهان واقعی بر ذهن و حواس او  ؛از نظرگاه نویسنده

 کند. ای عينی و ملموس و در شکلی ترسيمی و تصویری ارائه میگذارند به شيوه می

                                                           
1
Wallace Martin 



 

 

 

 

« ميرد آب هرگز نمی»بررسی کارکردهای توصيف شخصيّت در کتاب   

 

 

159 

گيرد، رار میترین عنصر توصيفی که در داستان مورد اشاره ق( مهم73د72: 1377)ميرصادقی، 

 است. شخصيّت

عبارت است از مجموعة غرایز و تمایالت و صفات و عادات فردی، یعنی  شخصيّت

مجموعة کيفيات مادی و معنوی و اخالقی که فرایند عمل مشترک طبيعت اساسی و 

اختصاصات موروثی و طبيعت اکتسابی است، و در کردار و رفتار و گفتار و افکار فرد جلوه 

 (289: 1388سازند.)یونسی،  ی را از دیگر افراد متمایز میکنند و و می

های فردی یا پرسناژ،  شخصيّتکند: ی زیر یاد میشخصيّتهای ميرصادقی از گونه     

های نوعی،  شخصيّتهای کل ی،  شخصيّتهای قراردادی،  شخصيّتهای قالبی،  شخصيّت

جانبه. در اینجا به بررسی دو  های همه شخصيّتهای نمادین،  شخصيّتهای تمثيلی،  شخصيّت

 پردازیم که در خاطرات حسام نمود  هنری دارند: ها می شخصيّتنوع از 

آید  ها می شخصيّتدر تقابل با انواع  شخصيّتهای فردی یا پرسناژ؛ این نوع  شخصيّت -الف

 (136: 1394)ميرصادقی، ش است.شخصيّتو خصوصيت روانی و عاطفی او، مخصوص به خود 

ها و صفات عامی چون  ی است که مظهری کلی از خصلتشخصيّتهای کلی؛  شخصيّت -ب

هاست.  شجاعت، جوانمردی، نيکی، زیبایی و ... یا پليدی، دیو صفتی و شرارت و نظایر آن

 (142)همان: 

هایی است که یک فرد را از بقية افراد دیگر  ها و ویژگی دربردارندة پيچيدگی شخصيّت

فوق کلية دهد که ما های رفتاری افراد خاص را مورد پذیرش قرار می و توانایی سازد متمایز می

ویژگی جسمانی،  هایی مانند شخصيّت در داستان، ویژگیست. های آنها ها و کنش گرایش

نویسنده برای  ای و قطعی دارد؛ چنانکه د اندیشه )ذاتی د انگيزشی(، فکری اخالقی

اص مثل سن، اندازه، چهره، وزن، رنگ و قيافه را های فيزیکی خ پردازی، کيفيت شخصيّت

های فيزیکی یا جسمانی بهره برده  های بدن و چهره، ویژگی مورد استفاده قرار دهد، از ویژگی

که زیر مجموعه صفات اخالقی  های ذاتی ( برای بيان ویژگی142: 1392)اسمایلی، است.
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ها دارای  شخصيّتقت شود. اکثر هستند؛ باید به خلق و خوی اصلی یامهم و ثابت اشخاص د

های  ( در بخش دیگری از صفات اخالقی که به ویژگی143یک حالت برتر هستند )همان:

خواهد و در مورد آن خواسته  چيزی را می شخصيّتانگيزشی مرسوم و متعارف هستند؛ یک 

و در سطح احساس،  یابد هایش تمایل می ه سمت خواستهب شخصيّتلذا  ؛کند احساس پيدا می

ها  ها و انگيزه کنند. خواست شوند و انتخاب می ها بالفاصله از اهداف روشن آگاه می شخصيّت

حاالت عاطفی  ( به عبارتی دیگر143)همان:  در بطن کنش هستند. شخصيّتمعموالً دربردارنده 

د، حاالت باشند که شامل دو دسته حاالت هستن های ذاتی د انگيزشی می زیر مجموعه ویژگی

اشاره به  ای ههای فکری و اندیش مثبت)اخالق پسندیده( و حاالت منفی)اخالق ناپسند(. ویژگی

تواند به  ها می دارد. چهار نوع از این ویژگی شخصيّتهای   وجوه کمی و کيفی فکر یا اندیشه

های فکری باید  را نشان دهد. ویژگی شخصيّتطور نسبی زندگی، کنش، احساس و تمایل یک 

های قطعی قهرمان، توجه  در ویژگی( 146)همان:  کار داشته باشند. و سر شخصيّتبا اندیشه یک 

محوری است از نظر وصول یا عدم وصول  شخصيّتنویسنده معطوف به اهداف و آرزوهای 

های اصلی به مثابه عناصر همراه  دهند. همه بخش را نشان می شخصيّتگيری  ها، تصميم بدان

 (147)همان: رود. می نقطه اوج به شمار میهستند و هر تصمي

 

 و کارکردهای آن شخصیّتبررسی و تحلیل توصیف  -2

جمله و عبارت وصفی  214ميرد، شامل  ، در کتاب آب هرگز نمیشخصيّتموارد وصفی    

مورد دارای کارکرد  156مورد دارای کارکرد واحد توصيفی هستند و  58است، از این تعداد 

کارکردوصفی مشاهده 3-2گونه که معموال دریک مورد توصيفی، بدیتچندگانه هستند؛ 

 شود. می

 

 شخصیّتکارکردهای توصیف  -2-1
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گوید باشد. خسرو فرشيدورد میهدف از توصيف هميشه بيان واقعيت پدیده موجود نمی 

ای که احساس توصيف برشمردن و مجسم نمودن محيط بيرونی به شکل پویاست به گونه

( ليکن در روایت 650: 1382)ر.ک.فرشيدورد،. گوینده را در مخاطب ایجاد نمایدنویسنده یا 

)ر.ک. . ها در درون روایت استمدرن، توصيف برای پيشبرد چيزها، افراد و موصوف

ژرار ژنت، کارکرد توضيحی یا تفسيری  (24: 1396به نقل از عبيدی، 189: 2006الکردی،

های اشخاص، اماکن، یدکه خواننده را در تصویرسازینماتوصيف را به دوران مدرن مربوط می

این  در (26)همان:. سازدسری مفاهيم و معانی آگاه میرساند و او را به یکو حوادث یاری می

از منظر فيليپ  همچنين داند راستا واالس مارتين، توصيف را برابر و هم ارز با روایت می

هامون، توصيف دارای کارکردهای ادبی سخنورانه، زیباشناسانه، سمبليک و تفسيری است 

های گوناگون برای بيان اهداف توصيف یا به اصطالح کارکردهای توصيف، شيوه )همان(

کارکردهای توصيف به شکل  ترین تفکيک مشترک ميانبندی واحدی ندارند؛ امّااصلیدسته

 زیر است.
 

 کارکرد عاطفی-2-1-1

های متفاوت درصدد انتقال اطالعات و حاالت مربوط به در این گونة توصيف، نویسنده با بيان

تواند شناختی او در مکان خاصی است که میداستان در طی زمان و تحوالت روان شخصيّت

در مجموع در این مبحث  (91: 1391)ن.ک: بصيرزاده و دیگران، .جنبه مثبت یا منفی داشته باشند

مورد، کارکرد عاطفی مثبت دارند به بيانی  84مورد کارکرد وجود دارد که از این تعداد  165

بار معنایی متمایزی دارد و بنا به پيشينة کاربردشان در زبان فارسی،  یک از آنها هردیگر، 

ثير همين کاربردهای روند. تحت تأ وضوح معنایی مثبت دارند و برای امور مطلوب به کار می به

اند.  رفته جلوه و نمودِ هر چيز خوب و خواستنی را با آنها بيان کرده های وصفی، رفتهمثبت واژه

 . شودعکس این مطلب به کاربرد صفات با بار معنایی منفی مربوط می

 توان اشاره نمود: از کارکردهای عاطفی مثبت، به مضامين زیر می
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، 412، 332، 550، 550، 488، 385، 346: 1396)حسام، داشتنحس معنوی و روحيه باال 

( مشتاق شهادت 718، 676(اميد )همان: 563د564، 416، 397، 478،560، 305، 697، 102، 630

( شجاعت و جسارت)همان: 384، 144، 482، 405، 313، 207، 553، 384، 184، 481)همان: 

( 322، 560، 555، 185نی و تواضع)همان: ( فروت330، 423،190، 203، 104، 402، 87د88، 146

 ...و  (21مورد اعتمادبودن )همان: 

 مواردی که کارکرد عاطفی منفی دارند 

( 317د318حسرت )همان:  (؛411، 133، 302وصف خستگی، تشنگی، ناتوانی )همان:  

 (47، 62( دعوا و کتک کاری زمان کودکی )همان: 187، 717، 415، 87، 249نگرانی )همان: 

 ...و 

 

 کارکرد تصویری-2-1-2

ای که با به به گونه ؛در این نوع کارکرد، نویسنده یا راوی قصد شناساندن حقایق عينی را دارد

های روایی در متن توصيفی،  های مکانی و زمانیِ مختص به بخشدهندهکارگيری سازمان

در این  (93: 1391دیگران،دهد. )ن.ک: بصيرزاده و تصویری عينی و ملموس از موصوف می

کند که چنين تصاویری  مورد کارکرد وجود دارد که تابلوهایی را در ذهن مجسم می 53مبحث 

 شود:  را شامل می

يان در روستایوصف  (505، 247: 1396وصف رزمندگان درموقعيت سخت محيطی )حسام،

( 722، 722، 644همان: رزمندگان ) توصيف استقبال مردم نهاوند از (35، 34ماه محرم )همان: 

 ( 194)همان:  وصف دستگيری اشتباهی رزمنده ایرانی

 

 شناختی کارکرد نشانه -2-1-3
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رسانی است برای کسی که اطالع ها، شخصيّتگوی وصفی وگفت هدف از تعامل و 

مورد  18در این قسمت  (96: 1391دیگران، داند )ن.ک: بصيرزاده ودربارة آن چيزی نمی

ها  ها، به معرفی آن شخصيّتهای اخالقی و جسمی  کارکرد داریم که نویسنده با بيان ویژگی

ها را بهتر بشناسد؛ اشخاص که با ذکر صفات شود مخاطب آن است و این باعث می پرداخته

 شخصيّتیا  شوند غالبا فرماندهان نظامی هستندذاتی به خواننده معرفی می-ظاهری و اخالقی

این افراد  ؛باشدهای وی  میمنحصر به فردی که نویسنده طالب توجه ویژه مخاطب به خصلت

حاج محسن  (385پور )همان: علی عليمراد (104: 1396عبارتند از: شير محمد افغانی )حسام،

علی  (697)همان:  بهرام مبارکی (560)همان:  محمد حسين محجوب (493اميدی )همان: 

رجب  (563د564)همان:  عباس مالمير (480)همان:  محمود شيراوند (136)همان: موحّد دانش 

)همان:  «اُلی» پرستار آلمانی؛ (144( منوچهر افصحی )همان: 416و 144علی داوودی )همان:

 سلگی (25)همان: « دا» (47سروان ترابی )همان:  (92)همان:  ( حاج محمود شهبازی.641د642

 (    397، 91د92)همان:  علی چيت سازیان (438 ( عيال )همان: 39)همان: 

 

 نمایی کارکرد واقع-2-1-4

در این نوع از توصيف، حاالت ذهنی و عواطف درونی رزمندگان، در تجسم بخشيدن به 

امّا در کارکرد تصویری، توصيفات با مدد از حواس پنجگانه، به شکل  ؛واقعيت دخالت دارد

« بيان حقيقت واقع»کارکرد توصيف را  1یابد. بارتیک تابلوی عينی از حقيقت واقع نمود می

ف بيان حقيقت از نظرگاه گيرد. توصيکارکردی که همة انواع توصيف را در بر می؛ داندمی

پردازان تواناترین داستان ،از حقيقت واقع. در این حالت برداری کاملنه نسخهراوی است؛ 

در این مبحث ( 25: 1393نمایی کنند. )بارت به نقل از درّی،کسانی هستند که بهتر بتوانند واقع

ها هستند به شخصيّتهای مورد کارکرد وجود دارد که شامل خاطرات تخيالت و برداشت 37
                                                           
1
RolanBart 
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کند که کسی با پنجه دست، گلویش  ن، احساس میعنوان مثال؛ سلگی  در هنگام مجروح شد

دهد و زمانی که  حال کسی را دارد که به سختی جان می وضعيّتدهد، او در این  را فشار می

بعد  (433د434: 1396)حسام، جا کند. خواهد کوهی را جابه خواهد پلکش را ببندد انگار می می

( 622)همان:  اند. پاهایش درازتر شده کرد گوید که فکر می سلگی می از تزریق آم ول مرفين،

کند که در روز  شود، حس می رو می سلگی که طی ماجرایی با عصبانيت و خشم پدر روبه

 (55)همان:  قيامت مورد بازخواست قرار گرفته است.

 

 کارکرد توضیحی -2-1-5

های خاص آن را به صورت توضيحی دهیتوصيفاتی است که راوی با غرض و جهت منظور

رود. توصيفی که باعث بخشی فراتر میآورد که از حد طبيعی آگاهیظاهراً اضافی در متن می

)ن.ک:  های داستان توضيح داده شود.شخصيّتهایی از شود دربارة خصوصيات و ویژگیمی

مورد کارکرد وجود دارد. در توصيفات این بخش، مضمون  62در این قسمت ( 25: 1393درّی،

شود. درچنين تصویرسازی زی در معنای ثانوی و ضمنی کالم مشاهده میآميو مطلب تعریض

غالبا کارکرد عاطفی یا  شود.وصفی، همواره دو کارکرد وصفی به طور همزمان مشاهده می

 کارکرد تصویری با کارکرد توضيحی همراه هستند:

 ( توکل به خدا و133: 1396سخت )حسام، وضعيّتها در  اشاره به صبر و تحمل بچه -

( رزمندگان با وجود 187،424رغم امکانات کم )همان:  دست از تالش برنداشتن علی

 ( 529اند. )همان:  اند و خود را به عمليات رسانده دیدگی، احساس مسؤوليت کرده آسيب

 

 ساز مهکارکرد مقدّ-2-1-6

هایی هستند که موقعيت اولية داستان را به مایهنساز بساز یا مقدمههای توصيفی زمينهمایهبن

مایة کنشی د روایی کشند و شرایط را برای ایجاد گره در داستان و حضور یک بنتصویر می
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توانند در ميانة نویسی امروز گاه میساز در داستانهای مقدمهآورند البته این توصيففراهم می 

مورد کارکرد وجود  11در این قسمت ( 25: 1393داستان نيز فرصت ظهور پيدا کنند. )درّی،

ای هستند برای وقوع حوادثی نظير: فرار سربازان تازه وارد، بيان خبر شهادت  زمينه دارد که پيش

افراد، تلفات زیاد در عمليات، اضافه خدمت، مقایسه طبقات اجتماعی، شهادت، تشکيل گروه 

، 560، 197، 86د87] موارد در صفحاتاین  «ها در جنگ، شروع عمليات ویژه، تحمل سختی

 اند.  [ آمده532، 23، 304، 482، 415، 385، 21، 47

 

 کارکرد تعلیقی-2-1-7

گيرد. در این موقعيت سازیِ داستان را بر عهده میدر این روش، توصيف نقش چارچوب»

یابند و صحت و درستی ماجرای داستانی در ذهن های داستان، نمایی واقعی میشخصيّت

پرداز با استفاده از توصيف،  ( داستان95: 1391)بصيرزاده و دیگران،« گردد.خواننده تثبيت می

آورد که انگيزه و اشتياق خواننده را نسبت به ادامة ماجرا کيفيتی را در حوادث داستان پدید می

د مورد کارکر 7در این مبحث ( 25: 1393دهد. )درّی،و سرنوشت قهرمانان داستان افزایش می

 وجود دارد:

نماید تا ادامه داستان را مطالعه  مخاطب را مشتاق می ،نویسنده با توضيح جشن حنابندان

ها، برای مدتی مخاطب را  ( نویسنده با توضيح جزئيات حمله عراقی384: 1396کند.( )حسام،

( جریان اشتباهی گرفتن نيروی مخابراتی به جای عراقی، ذهن 401)همان:  گذارد منتظر می

العمل بسيجی را بيان  عکس 194)همان:  کند خاطب را درگير مطلبی دیگر در دل داستان میم

( نویسنده از کاکل گذاری 349)همان:  اند تا شنا یاد بگيرد. کند که او را در آب انداخته می

 ( 24دهد )همان:می و اصطالح له کر را توضيحگوید  اش می دوران کودکی

 

 کارکرد آموزشی-2-1-8
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-ای از لغات نظری، ف نی و تخصصی و به طور کلی دائرهشاهد مجموعه»این کارکرد، در 

شوند. این های گوناگون علمی هستيم که وارد توصيفات ادبی میگونه در زمينهالمعارف

ناپذیر و پيوندی شوند و شکلی تفکيکساز ایجاد و تحقق توصيف میمجموعه لغات، زمينه

مورد کارکرد وجود  7در این قسمت ( 94)بصيرزاده و دیگران: « ند.یابناگسستنی با توصيف می

 دارد برای مثال:

شد و البته این منصبی بود که بيشتر اوقات با چاشنی شوخی و طنز همراه می د شهرداری

گرفت. شهردارها به غير از انداختن سفره، تقسيم گاه رنگ تمسخر و گناه نمی ها هيچشوخی

های دیگران، ظافت چادرها، کارهای خارج از معمول را مثل شستن لباسها، نغذا، شستن ظرف

دادند که این قسمِ اخير، بيشتر دور از چشم دیگران و دزدکی ها انجام میواکس زدن پوتين

 ( 346: 1396)حسام، افتاد.اتفاق می

ان: )هم ( جشن حنابندان184های عرفانی: خوف، رجاء، تمسک، استمداد )همان: ذکر واژه- 

ذکر  (349)همان: دایچه به زبان لری، سرمایی است که به مغز استخوان نفوذ کند (384

ذکر  (421د422جی، ماشه، تير قناسه  )همان:  انداز آرپی اصطالحات نظامی: مهمات، موشک

 (39)همان: «(  ذمه»اصطالح 

 

 ای کارکرد آرایه-2-1-9

به صنایع  ندارد و برای محقق شدن این امری ای جز آفرینش زیبایگاه توصيفگر هدف و دغدغه

پل دارسی  (98: 1391آورد. )بصيرزاده و دیگران،ادبی چون کنایه، استعاره، تشبيه و ... روی می

خواهد خواننده چيزی را ببيند، وقتی حس بينایی شما می» توصيف کردن گوید: درمی 1بولز

مورد  45در این مبحث  (179: 1391« )های شما هستندترین دوستتشبيه و استعاره چابک

 :مثال؛ برای کارکرد وجود دارد

                                                           
3
Paul

 
Darcy Boles  
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ها را های درون بچهگدازه: پيام امام مثل آب، گویدمی 676ة نویسنده در صفح :تشبيهات 

داند که هر  ها را مثل برس درخت می : بچه411 ةکرد. در صفحنشاند و خاموش میفرو می

جی به : پرتاب موشک آرپی429 صفحةشود. در  افتد و شهيد می لحظه یکی روی زمين می

زنبور کرده و همه را بيرون ریخته باشند.  ةداند که داخل الن ها را مثل چوبی می سمت عراقی

 صفحةلویش را بسته است. در داند که راه گ خونی می ة: سلگی بغض را مثل لخت436 صفحة

: 62د63 صفحةداند که روی تنش آوار شده است. در  : غربت جنگ را مثل بختک می469

 آید. بيند که به سمت او می توپ تند و سریع می ةسلگی فرد ضد انقالب را مثل یک گلول

روی ام  : عبارت؛ سينه177 صفحةر است.  در ، استعاره از بلدوز: غول آهنی402 صفحةد در 

 صفحةای است که سرش از تنش جدا شده باشد. در  شد، استعاره از پرنده خاک باال و پایين می

های سعيد اسالميان از شدت عرق و گرد و خاکی که رویش مبالغه در بيان این که لباس :571

شد. کوبيدی، لباسش سوراخ نمینشسته بود، راق و خشک شده بود. که اگر با ميخ روی آن می

نفس مثل (د رسيدن نيروهای تازه144: 1396)حسام، سن شبيه جسم کوچک بودن مشاکله: ةآرای

گياه بود و این فرصت را به نيروهای درگير و خسته در جلو را  ةهای تشنرسيدن آب به ریشه

های اشک حاج دانه (718)همان:  های جدید تعویض شوند.داد که به عقب بيایند و با گردانمی

 (652)همان:  ( د تشخيص: با پای مصنوعی، رفيق شدن.102استعاره از مروارید )همان:محسن 

( سلگی چشمانش را شخصی 630)همان: ای است که تا روستا به پرواز درآمده دل سلگی، پرنده

(  نشاندن بازو 722) کند اش می که دارد خفههمچنين  بغضش را گریه دارد و  ةداند که بهان می

 (196)همان در خون.

 (330)همان:  .کوه گوسفنداغراق و مبالغه: 

: 1391)مراقبی و جهانی نوق، المثل: شاخ شکستن؛ گوشمالی سخت دادن به کسی. د ضرب

 «شاخ شکستن»
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 کارکرد جداسازی-2-1-10

کند و به نویس جهانِ گردان داستانش را متوقف میرمان»بنا به تعریف ناصر ایرانی از توصيف: 

کارکرد جداساز، کارکردی بازنمایانه و مرزگذار  (352: 1380)ایرانی،« بيند.میگوید چه ما می

استفاده از جداسازی در توصيف کند.  است که توصيف را از ساختار روایت کامال جدا می

( سایر کارکردها به جز واقع 26: 1393)درّی،  برای تأکيد بيشتر توصيف در برابر روایت است

زیرا کارکردهایی چون عاطفی،  ؛ا نقش و کارکرد جداساز نيز دارندنمایی و توضيحی، الزام

ها نمایند و بين کنشبه نوعی در سير روند حوادث ایجاد وقفه می ... و سازای، مقدمهآرایه

 .اندازندفاصله می

 

 صیفیها با کارکردهای تو شخصیّتهای  تحلیل ویژگی-2-2 
پردازی شخصيّتدهی در متون داستانی وجود دارد که در های متفاوتی برای ارجاعشکل

ترین شيوة آن استفاده از  اسم خاص یا عام است. خواننده با گيرد؛ سادهمورد توجه قرار می

کند و کاربرد اسم عام در متن دانستن اسم خاص، با مرجع آن درجهان خارج ارتباط برقرار می

-162: 1371ت،ویتی، آشنازدایی، ترس یا نفرت )اخوّهاز جمله بی ؛ادبی دالیل متفاوتی دارد

، در شخصيّتهای ها  از منظر تبيين ویژگی شخصيّتدر این قسمت، کارکردهای وصفی  (165

 اند. سه بخش قرار داده شده

 

های گردان،  ها، سربازان، رزمندگان، نيروها ، بچه : که بسيجیها نیروهای ایرانید الف 

است. که برای این  شخصيّتمورد توصيف  29گيرد، دارای  ا در برمیپاسداران و مردم روستا ر

ها در چهار گروه اخالقی، فکری، جسمانی و  ویژگی ذکر شده است این ویژگی 39تعداد 

هایی که مورد ویژگی فکری وانتخاب 11 ،مورد ویژگی اخالقی 23 ؛اند قطعی قرار گرفته

صحبت کردن، پنهان شدن پوست بدن زیر بلند »مورد ویژگی جسمانی:  سه ،گيردصورت می
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مورد ویژگی قطعی داریم با  ، دو«خورده های ترک پوشش گل، گلوهای خشک و لب 

 «فرار و شهادت»مضمون: 

مورد  8شود، دارای  ها را شامل می : که منافقين، دشمن و عراقیها نیروهای عراقی-ب

 ویژگی بيان شده است. 12است که برای این تعداد  شخصيّتتوصيف 

 «بار و آشفتگی نظمی، ترس، حمله دیوانه بی»مورد ویژگی اخالقی: چهار د 

 های ایشانمورد ویژگی فکری و انتخاب هفتد 

ویژگی قطعی در « صورت گوشتی و سياه و غرق در عرق» مورد ویژگی جسمانی:  یکد 

 این بخش مطرح نشده است.

 

 های عام شخصیّت -2-2-1

دار، راننده، مسؤول  : که شامل؛ بسيجی، طلبه، جوان، درجهعام ایرانی شخصیّتد الف 

 20که برای این تعداد  شخصيّت استمورد توصيف  13شوند. دارای  تدارکات و پيرمرد می

 ویژگی بيان شده است.

مورد  شش ،هامورد ویژگی فکری و ذکر دغدغه و نگرانی، سه مورد ویژگی اخالقی 10د 

ها به هم از شدت سرما، محاسن خونين، قد  لرزیدن و خوردن دندان»ویژگی جسمانی نظير: 

: ، یک مورد ویژگی قطعی«سن و سال، محاسن سفيد و هيکل قوی بلند، جراحت بازو، کم

 «شهادت»

: که شامل عناوینی چون؛ فرد منافق، آدم زورگو، های عام عراقی شخصیّت -ب

چهار مورد است.  شخصيّتمورد توصيف  شششوند. دارای  ده و عراقی میبان، رانن دیده

تسليم، از پشت » مورد ویژگی فکری:  دو «.گر، ترسو، زورگو، گستاخ ستيزه»ویژگی اخالقی: 

قيافه گنده و هيکلی، قد و هيکل وسن و سال، » مورد ویژگی جسمانی:  سه«. «نامردی» زدن ضربه

 ها بيان نشده است. شخصيّتین ویژگی قطعی برای ا« جراحت سر
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 های خاص شخصیّت -2-2-2

ی جسمانی  یاد مورد ویژگ 26نویسنده در ذکر صفات ظاهری رزمندگان، واقع گراست و

قد کوتاه، لهجه غليظ، جراحت شکم، مو خرمایی و الغراندام، سن کم، »نموده است.نظير: 

تنومند، شغل، وزن سنگين،  قامت رشيد، صورت سفيد و نورانی، جراحت دست، قيافه خشن و

دار،  جراحت سر، دست قطع شده از آرنج، پوست ضخيم و خشک، ظاهر سرماخورده و تب

صورت خونی و سرخ، خوش سيما، محاسن بلند، جراحت بينی، لر زبان، سر زخمی، قد بلند، 

 21، مورد ویژگی اخالقی 63دارای   ،اصلی کتاب شخصيّت ،ميرزامحمد سلگی«. مجروحيت پا

 .مورد ویژگی جسمانی  است 21 و ورد ویژگی فکریم

 

 

 گیری نتیجه -3

شاهدی بر مهارت و دقت « ميرد آب هرگز نمی»بسامد باالی کارکردهای توصيف در کتاب 

زدن به اصل حوادث، کارکردها  گویی است.نویسنده بدون آسيب باالی نویسنده در امر خاطره

توصيف در این اثر به شکل هنری و روایی به کار را در جای مناسب به کار برده است. غالبا 

توجه گسترده  رفته است که در پيشبرد داستان و آشناسازی با فضای داستان نقش محوری دارد.

 دهد این کتاب حميد حسام از نوع ادب تعليمی است.نشان می به صفات اخالقی رزمندگان

مورد آن مربوط  62است که  درصد[ کارکردها متعلق به کارکرد عاطفی 87/23] مورد 74

 توجه به بسامد باالی عواطف منفی مورد، متعلق به عواطف مثبت است. با 12به عواطف منفی و 

ها و مظلوميت رزمندگان  توان گفت حس دلتنگی، رشک به مقام شهدا، توجه به سختی می

 ترین مبانی فکری نویسنده هستند. ایرانی و تحميلی بودن جنگ از محوری

مورد  369مورد صفت مطلق با بار معنایی مثبت و  390 «ميرد آب هرگز نمی»ب در کتا

صفت مطلق با بار معنایی منفی وجود داشت. نویسنده صفات مثبت را در مورد لحظات معنوی و 
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اما صفات منفی بيشتر در مورد  ؛خصوصيات اخالقی رزمندگان ایرانی به کار برده است 

نابرابر جنگی است. اشاره به  وضعيّتهای دشمن و  صافیان های جنگ تحميلی و بی موقعيت

های وصفی داللت دارد  دقت و گزینش صحيح و معنادار واژه صفات منفی نيروهای ایرانی، بر

توصيف فرماندهان از کارکرد نماید. برای شناسی آگاهانه حکایت می که از یک آسيب

به  فکری و ظاهری ویژگی اخالقی،شناسی استفاده شده است تا خواننده با ذکر  نشانه

 خاطرات اشخاص،برای مجسم نمودن تجربيات و شناسی راهبردی دست یابد.  معرفت

 اند.ای نقش مهمی ایفا نمودهکارکردهای تصویری و آرایه
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، 323( صبوری و مقاومت )همان: 91د92، 529، 713، 205، 409، 254پذیری )همان:  مسئوليت

 (136، 353( مهارت در سخنرانی )همان: 200،551

ط بودن فرمانده ( منضب644، 641د642(؛مهربانی)همان: 480محسن اميدی )همان: خطرپذیری حاج

 (571، 534،99، 244رو )همان:  طبع و خنده (؛ شوخ47گروهان سروان ترابی )همان: 

(؛ تمایل به ایثار 135، 438، 48(؛ عشق به خانواده )همان: 611،492، 631)با اخالص )همان:  

(؛ تقوا 704د705، 720، 705، 691، 652، 342، 328( ؛حس خوب لذت )همان: 246د247)همان: 

(؛ شيطنت و 642د643(؛ مهارت و توانایی در توجيه کردن )همان: 493، 25، 569، 433مان: )ه

 (     644، 138، 722(؛ ارادت مردم نسبت به رزمندگان )همان: 209، 346شادی)همان: 

 موارد دیگر وصفی که کارکرد عاطفی منفی دارند، بدین شرحند: 

، 201، 426، 35، 34، 675غم و اندوه )همان: (، 257، 505، 23، 248دشواری و سختی )همان: 

، 204، 204، 198د199، 98، 424، 471، 270(، درد و رنج )همان: 395، 576، 483، 315، 315، 647

، 39، 176، 436، 620، 562، 434، 433، 433، 722، 622، 618، 617، 199، 436، 433د434، 206د207

(، 349، 194، 86د87، 193، 177، 191دلهره)همان:  (ترس و209، 626، 469، 196، 98، 40، 563، 437

(، اضطراب )همان: 680، 54،635(، خشم )همان: 307(، نااميدی )همان: 31د32، 641گستاخی )همان: 

(، 429، 133-51،134(، حيرت و تعجب )همان: 32(، نفرت )همان: 534، 121، 556، 556، 679

 (.701نظمی منافقين )همان:  ، آشفتگی و بی(531(، تردید و دودلی )همان: 55خجالت )همان: 

 

 های بیشتر برای کارکرد تصویریمثال -3

(، تنبيه 62د63، 428د429، 62، 47، 87د113،88، 416، 407د408، 425ها )همان: درگيری با عراقی

(، صحنه قربانی کردن گوسفندان طی مراسم حج و حال و هوای حاجيان )همان: 257بسيجی )همان: 

، 397، 200، 405، 573(، حاالت شهدا )همان: 553، 313، 315قبل از عمليات، )همان:   صحنه(، 330

(، حال بد و غم به دليل از 563د564، 550، 684، 571(، ظاهر سعيد اسالميان )همان: 534، 415، 412

(، مجروح شدن 199(، تصویر سلگی در حال استراحت )همان: 675، 483ها )همان:  دست دادن بچه
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(، انتقال 426، 562، 97د98، 438، 205، 98، 42، 719، 300، 433، 271، 197، 196زمندگان )همان: ر 

 (349، 558، 209ها )همان:  (، شيطنت بچه111پيکر شهيد به عقب )همان: 

 

 نمایی های بیشتر برای کارکرد واقعمثال-4
اسارت سلگی در شهر  (، احساس207(، خاطرات شهادت احمد مولوی )همان: 553سفر حج )همان: 

(، خاطره 555(، خاطره حاج حسين کيانی)همان:550(، خاطره حسن ابروزن )همان:626آخن )همان: 

(، یاد دو بسيجی به 697اش محسن اميدی )همان: (، خاطره فرمانده647حاج حسن تاجوک )همان:

(، مضطرب و 397(، خاطره حسن ترک )همان:305شيرسوری )همان:  های فرزاد سليمانی و علی نام

، 204(، احساسات در زمان مجروح شدن )همان: 121اند. )همان: هایش گم شده نگران است انگار بچه

 (691،315،483(، خاطره عمليات )همان:630، 206د617،207

 

 

  های بیشتر برای کارکرد توضیحیمثال-5

عقاید مردم و صفای  (، بيان87د88ها )همان:  وصف شخصيّت پاسداران و نحوه عملکرد خالصانه آن

(، زمين و 722، 722، 138کردند. )همان:  مردم؛ اینکه هيچ چيزی را برای کمک به جبهه دری  نمی

(، نویسنده با بيان 270(، ماهر نبودن راننده )همان: 701زمان باعث شکست منافقين شده است. )همان: 

رد در واقع به عقاید رزمندگان و خو مطلب سيگار کشيدن شيرمحمد افغانی که به حس و حال جبهه نمی

(، دوراندیشی و مصلحت سنجی محسن اميدی 105احترام نسبت به کرامت انسانی اشاره دارد. )همان: 

 (488اشاره به خونسردی و معنویت باالی حاج محسن )همان:  (،492)همان: 

 
 

 

 فهرست منابع

 .فردا اصفهان: .دستور زبان داستان. (1371). ت، احمداخوّ
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. ترجمة صادق رشيدی و پرستو جعفری. نویسی: ساختار کنش نمایشنامه(. 1392) يلی، سام.عاسما

 تهران: انتشارات افراز. 

کارکرد توصیف در چند داستان کوتاه ». (1395) محمدجواد. وشکریان، مينااعالیی، 

 87-118صص .42ش  پژوهش زبان و ادبيات فارسی. «.فارسی

 . تهران: انتشارات آبانگاه.هنر رمان(. 1380ایرانی، ناصر. )

بررسی توصیف و کارکردهای »(. 1391بصيرزاده، الهام؛ تشکر ی، منوچهر؛ قویمی، مهوش. )

 .77د 103. صص 19شماره  . مجله ادب پژوهی.«برجسته آن در رمان

انتشارات . تهران: «مقدّسنویسان دفاع  گفت و شنود با خاطره»یادنگاران (. 1384پرنيان، معز ز. )

 صریر.

 . چاپ بيست و نهم. تهران: انتشارات صریر.میرد آب هرگز نمی(. 1396حسام، حميد. )

 «.نویسی در ادبیات فارسی خاطره»(. 1392امين. ) ميرعلی، عبداهلل و محمدپور، محمد زاده حسن

 .65د88 . صص3 ششناسی.  های نقد ادبی و سبک پژوهش

«. های توصیفی در منظومه ویس و رامین مایه نقش و کارکرد بن»(. 1393درّی، زهرا. )

 .19د44. صص 2 نامه ادب پارسی. شماره کهن

به  ««دروز بلغراد» بررسی توصیف و کارکردهای آن در رمان». (1396). عبيدی،کژال

 راهنمایی سودابه مظفری، کارشناسی ارشد زبان و ادبيات عربی دانشگاه خوارزمی.

 . تهران: سخن دستور مفصل امروز. (1382). فرشيدورد،خسرو

. تهران: انتشارات سوره مهر.یادمانا(. 1381کمری، عليرضا. )  

، ترجمه محمد شهبا. تهران: انتشارات هرمس.های روایت نظریه(. 1391مارتين، واالس. )  

 . تهران: انتشارات مرکز.مبانی داستان کوتاه(. 1386مستور، مصطفی. )

 «.در ادبیات داستانی« توصیف روایی»و « روایت توصیفی»»(. 1394فرد، بهروز. ) زاده مهدی

 .269د284. صصهمایش ملی نظریه و نقد ادبی در ایران نامه نقد/ مجموعه مقاالت سومین

 . تهران: انتشارات مهناز.نویسی نامه هنر داستان واژه(. 1377و ميرصادقی، ميمنت. )ميرصادقی، جمال 
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 . تهران: انتشارات سخن.نویسی راهنمای داستان(. 1387ميرصادقی، جمال. ) 

 . تهران: انتشارات سخن.عناصر داستان(. 1394ميرصادقی، جمال. )

 . تهران: انتشارات نگاه.نویسی هنر داستان(. 1388یونسی، ابراهيم. )
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