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چکیده
شخصیخیچ دگانا ش شصییتی اسچ ا همنسیصتش ،کش ا کگارهم قرارنرفتن دگا شصییچ
فرعی تشخکی شاه ک

شصییچ ادا را ساتتش اسچ در اکن ژو ه ،،دوو وی بر

شخصیخیچ دگانا ش ،کونیها هاف ا بر

ژسخخامارن آ ادهتا م

آن در رمان مارن سرتی تو ا من رمان

وکسخخگاهاش مورد مطالعش قرار نرفتشاسخخچ بران ی باکن مویخخود

شخصیخیچهان اصلی اکن د رمان کش عگوان شصییچ دگانا ش را می توان بر آنها اطلاق
کرد ،مورد توجش قرار نرفتش شخخصیخخیچهان فرعی کش مکم شخخصیخخیچ اصخخلی بودها ا
تحلی شخاها ا تاکج بش دسخچ آماه بیا ور اکن اسچ کش شصییچ دگانا ش در رمان مارن
مذکور معطوف بش ذهن اسخخچ ژارههان مصتلف شخخصی خیچ ،ذهگی هسخختگا شخخصیخخیچ
دگانا ش در رمان ژسخامارن مذکور معطوف بش مسخال هسخختیشخخگاسی تاات

اقعیچ

تیال اسخخچ ژارههان مصتلف شخخصیخخیچ مربوط بش سخخاکر متون هسخختگا ا طرکر رابط
بیگامتگی با ککاکور ژیو ا میتور ا شخصییچ دگانا ش علا هبراکگکش دالز ساکر کونیهان
شخصیخیچ در رمانهان مارن ژسامارن اسچ ،در تووکچ عگیرغالب معرفچشگاسی ،در
رمان مارن مذکور ،عگیخرغالب هسختیشخگاسخی ،در رمان ژسخامارن مذکور ،مؤثر اسچ
همچگین شخصیخیچ دگانا ش میتوا ا وع جاکان ا شخیوههان شصییچژردا ن بش شمار
ر د بش عگوان ک

کونی ،در کگار ساکر کونیهان رمان مارن ژسامارن قرار بویرد
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كلید واژهها :شخصیخیچ دگانا ش ،رمان مارن  ،رمان ژسخامارن ،آ ادهتا م

وکسگاهاش،

سرتی تو ا من
پیشینة پژوهش

در اکن ژو ه ،شخصیخیچ دگانا ش در رمان مارن (سخرتی تو ا من) رمان ژسامارن (آ ادهتا م
وکسخگاهاش (داپ د م) کا آشخوکت

تیخوصی دکتر شرک)ی) مورد توجش مطالعش قرار نرفتش اسچ

در مگابع ژیشخین کش بش رمانهان مذکور ژرداتتشا ا بش شصییچ دگانا ش اشاره شاه اسچ همچگین در
جسخختیون ا یام شخخاه ژو هشخخی کش بش شخخصیخخیچ دگانا ش ژرداتتش باشخخا کافچ شخخا ،ا اکن جهچ
ژو ه ،داضخخر باکع وآ ر محسخخخو مینردد در بیان اهمیچ شخخخصیخخخیچ دگانا ش باکا ن)چ
شخصییچ دگانا ش وع تا هان ا شصییچژردا ن اسچ کش رمان مارن ژسامارن بستر مگاسبی بران
بر

ظهور آن فراهم میکگا همچگین شخخخصیخخخیچ دگانا ش یز در تووکچ تحکیم عگیخخخرغالب

معرفچشخگاسخی در رمان مارن

عگیخر غالب هسختیشخگاسخی در رمان ژسامارن مؤثر اسچ رمان

آ ادهتا م وکسخگاهاش اثر رضخا براهگی ( )1311مو عالیِ سخب

ژسامارن بش شمار میر د ،ظر

بسخیارن ا ژو هشوران مگتواان را بش تود جلب کرده اسچ کش بش عگوان ک
تحلی

اثر ژسامارن بش بررسی،

وا آن ژرداتتشا ا ا جملش موالات کافچ شخاه عبارتگا ا «رمان ژسخامارن دیسخچ( (بررسی

شخیوههان ر اکچ در رمان آ ادهتا م وکسخگاهاش)» «معکوس کردن رابطشها؛ تلاقیچ ژسامارن در
«آ ادهتا م وکسخخگاهاش» ا دسخخین ژاکگاه ،همچگین دسخخین ژاکگاه در کتا نشخخودن رمان بش تحلی
رمان آ ادهتا م وکسخخگاهاش بش عگوان اثرن ژسخخامارن رمان سخخرتی تو ا من بش عگوان اثرن مارن
ژرداتتخخش اسخخخچ «دوو وی ظهور آترکن مکتخخب ادبی در اکران (بخخا تخخرکیخخا بر رمخخان آ ادهتخخا م
وکسخخگاهاش)» ا مگیخخوره تاکگی « ،و،هان سخخکوت ارتباطی در توا  ،متون ادبیات فارسخخی» ا لیلا
صخخادقی کش در ک

ژارانراف بش رمان آ ادهتا م وکسخخگاهاش ژرداتتش اسخخچ« ،بررسخخی مؤل)شهان

ژسخامارن در رمان آ ادهتا م وکسخگاهاش» ا غلامرضا ژیر  ،هرا مواسی محاثش فتوت« ،بررسی
بان سخب

ادبی ژسخامارن در رمانهان اکرا ی» ا سخا ا ردیم بیوی ،محمود براتی محمارضا یر

اصخخ)ها ی« ،مسخختگا ماکی تعلیر مر اقعیچ داسخختان در ر اکچهان ژسخخامارن (با تکیش بر رمان
آ ادهتا م وکسخخگاهاش)» ا ژارسخخا کعووبی جگبش سخخراکی تاکیش محمان« ،با ماکی جامعش ژی،
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ا ا ولا بر د رمان را هان سخر مین من آ ادهتا م وکسگاهاش» ا توی آ اد ارمکی شهرام
ما ی سخخبزن« ،اسخخطوره اسخخطوره داکی در رمان آ ادهتا م وکسخخگاهاش» ا کتاکون شخخهررراد بش
بان فرا سخخخش « ،بش صخخخاا در آ ردن جهان آکگاه» ا فرهاد نوران « ا وعی دکور» ا فرتگاه داجی
اده کش وان بر رمان آ ادهتا م وکسخگاهاش هسختگا همچگین رج

السخخادات سخخگوی در رسال

دکترن تود با عگوان «تبیین بافتارن فراداسختان فارسی» ،بش رمان آ ادهتا م وکسگاهاش ژرداتتش اسچ
علا ه بر اکن فر اد کرکمی در کتا تحلی سخوهه در ادبیات داستا ی ژسامارن اکران فیلی را بش بررسی
تحلی رمان آ ادهتا م وکسگاهاش اتتیاص داده اسچ
رمان دکورن کش در اکن ژو ه ،مورد مطالعش قرار نرفتش اسخخچ ،رمان سرررخی تو از من اثر سخخریاه
شخخاملو اسخخچ کش در سخخال  1361مگتشخخر شخخاه اسخخچ در جسخختیون صخخورت نرفتش د موالش با عگوان
«مؤل)شهان وشخختار ا ش در رمان سخخرتی تو ا من» ا سخخیا علی قاسخخم اده فاطمش علی اکبرن،
«تیزک هوکچ در رمان سرتی تو ا من» ا رن

اسکوکی کافچ شا

لا م بش ذکر اسخخخچ کش موالات امبرده در راه درک بهتر رمانها بسخخخیار م)یا بودها ا در ژو ه،
داضخر ا موالات مرتب
ا رن

نرهنشا بهره بردهام ا جملش موال «تیزک هوکچ در رمان سرتی تو ا من»

اسخخکوکی کش بش طور علمی م)ی خ بش بیمارن ر ا ی درمان ر انکا ا آن ژرداتتش اسخخچ

کش سخخبب میشخخود در اکن ژو ه ،بتوا م بش شخخیوهان علمی ادعان تود را اثبات کگم همچگین موال

«مسخختگا ماکی تعلیر مر اقعیچ داسخختان در ر اکچهان ژسخخامارن (با تکیش بر رمان آ ادهتا م
وکسخگاهاش)» ا ژارسخا کعوو جگبش سراکی تاکیش محمان کش بش اکا ن مر بین تیال
ژرداتتش اسچ ا اکن جهچ بش تووکچ کربگان علمی ژو ه ،کم

اقعیچ

میکگا

 -1درآمد

در اکن ژو ه ،وع تا هان ا شخخصیخخیچژردا ن ،با عگوان شخخصیخخیچ دگانا ش معرفی شخخاهاسخخچ
همچگین با توجش بش مطالع صخورت نرفتش میتوان ن)چ شصییچ دگانا ش در رمان مارن ژسامارن
بر میکخابا ،اما حوة بر آن ،کونیهان شخخخصیخخخیچ دگانا ش هاف ا بش کارنیرن آن مت)ا ت
اسچ
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ژو هشخخخوران بران رمان مارن کونیهاکی ا قبی ت نوکی در ی ،سخخخیلان ذهن

شمارة دهارم

همچگین

بران رمان ژسخامارن کونیهاکی ا قبی مرگمؤلف ،فراداسختان ،اتیال کوتاه ،تاات سطوح ر اکی
را ذکر کردها ا شخصیخیچ دگانا ش یز میتوا ا ککی ا کونیهان داستان مارن ژسامارن باشا،
تاکگون در کتب ظرن بش شخصیخیچ دگانا ش اشاره شاه اسچ ا اکن جهچ ژو ه ،داضر باکع
وآ ر اسخچ؛ با مطالع شخصییچ دگانا ش در ساکر آثار مارن ژسامارن میتوان بش اکن ژرس ،ژاسخ
داد کش آکا میتوان کونی شخخخصیخخخیچ دگانا ش را ک

کونی عام بران تمام آثار مارن ژسخخخامارن

دا سچ کا اکگکش اکن کونی فو در آثار مورد مطالع اکن ژو ه ،بر کافتشا ا
در رمان سرررخی تو از من ت نوکی در ی سخخیلان ذهن سخخاکر کونیهان رمان مارن مود
دارد همچگین دسخخین ژاکگاه در کتا نشخخودن رمان اکن اثر را ک

رمان مارن معرفی میکگا؛ در رمان

آزادهخانم و نویسرندهاش یز کونیهان رمان ژسخامارن کعگی مرگمؤلف ،فراداسختان ،تاات سطوح
ر اکی اتیخال کوتاه
کخ

مود دارد؛ در ضمن دسین ژاکگاه در کتا نشودن رمان اکن اثر را بش عگوان

رمان ژسخخخامارن معرفی میکگا؛ بش علا ه در موالات دکورن کش بش رمان ژسخخخامارن ژرداتتشا ا یز

آزادهخانم و نویسرندهاش را بش مثاب ک

اثر ژسخامارن بررسی تحلی کردها ا کش در ژیشیگ ژو ه،

بش اکن موالات اشاره شاه اسچ
در رمان مارن سررخی تو از من شخصییچ وار بش علچ بیمارن ر ا ی در د شصییچ دکور بش
امهان آ اده متین تکثیر میشخود؛ همچگین در رمان ژسخامارن آزادهخانم و نویسرندهاش شصییچ
آ ادهتا م بسخیار تکثیر میشخود برتی ا اکن سصشهان متکثر شصییچهاکی در رمان هستگا برتی
شصییچهان داستانهان دکور
هاف ا بر شخصیخیچ دگانا ش در رمان مارن ،شاندادن ا همنسیصتوی ذهن شصییچ اسچ
اما در رمان ژسخخامارن هاف اکا ن سخخطوح هسخختیشخخگاسخخا ش ( )Ontologicalمیباشخخا رمان مارن
معطوف بش ذهن شخصیخیچ اصلی رمان شیوة ر اکچ در آن مبتگی بر ت نوکی در ی سیلان ذهن
اسخچ بش تعبیرن هرک

ا شخصیخیچهان فرعی ،ماکا ور ککی ا ابعاد ذهن شصییچ اصلی هستگا

اما هاف رمان ژسخخامارن با نهان با ی با اقعیچ تیال اسخخچ رمان ژسخخامارن شخخصیخخیچهان
داستا ی

اقعی را همار میژگاارد بش ک

ا اا ه قاب ارجاع میدا ا
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 -2عنصرغالب معرفتشناسی -هستیشناسی در رمان مدرن و پسامدرن

کربگان فلسخ)ی در اکن ژو ه ،عگیر غالب معرفچشگاسی -هستیشگاسی اسچ کش م هی در کتا
داسختانهان ژسخامار یسختی ( )1332بش آن میژردا د م هی در اکن کتا بران مواکس شالودة فلس)ی
رمان مارن ژسخامارن عگیخر معرفچشگاسی هستیشگاسی را عگوان میکگا اذعان دارد کش هر د
اکن عگاصخخر دش در رمان مارن دش در رمان ژسخخامارن جود دار ا عگیخخرغالب در ادبیاتداسخختا ی
مارن ،ماهیتی معرفچشخخگاسخخا ش دارد بش بیا ی دکور داسخختانمارن بش ژرسخخ،هاکی ا قبی اکن د یا را
دوو ش میتوا م توصخخیف کگم( تود من در اکن د یا دش هسخختم( دا دیخخر شخخگاتچ دیسخخچ(
شخخگاتچ دوو ش ا ک

شخخگاسخخا بش شخخگاسخخان دکور مگتو میشخخود( میژردا د اما عگیخخرغالب در

ادبیاتداسخختا ی ژسخخامارن ،ماهیتی جودشخخگاسخخا ش دارد ژرسخخ،هاکی وعاً ژسخخامار یسخختی ،کا بش
هسختیشخگاسخی متون ادبی مربوط میشخو ا کا بش هسختیشخگاسخی د یاکی کش اکن متون ترسیم میکگگا
مو شهاکی ا ژرسخ،هان ژسخامار یسختی باکن قرار ا د یا دیسچ( ا واع د یاهان موجود کاامگا ،اکن
د یاها متشخخک ا دش هسخختگا ا دش ظر با ککاکور ت)ا ت دار ا( تواب د یاهان مت)ا ت ،دش ژیامان
دارد؛ کخا قتی مر بین اکن د یخاها وض میشخخخود ،دش ری میدها( متن بش دش شخخخکلی جود دارد(
د یاهاکی کش اکن متن ترسیم میکگا ،بش دش شکلی جود دار ا(
البتخش لخا م بش ذکر اسخخخچ کش هی ک

(م

ا اکن د دو ه قاب ت)کی

هی )123-121 1363 ،
ا دکورن یسخخختگا در اقع در

داسختانمارن در داسختانژسخامارن بش هر د دو ة معرفچشگاسی هستیشگاسی ژرداتتشمیشود اما
در داسختانمارن جوه معرفچشخگاسخی برجستشتر در داستانژسامارن جوه هستیشگاسی برجستشتر
اسخچ در اقع ،باکا اذعان کرد عگیخر معرفچشخگاسی کا هستیشگاسی اژاکا میشو ا دتی شاکا بش
ککاکور تباک میشخو ا بلکش ناهی عگیخر معرفچشخگاسی ناهی عگیر هستیشگاسی فرصچ بر
بیشخخترن میکابگا بگابراکن ،هگوامی کش ا دیسخختی جهان سخخصن بش میان میآ رکم ،طبیعتاً بش دوو وی
شخگاتچ جهان یز ظر دارکم اکن کعگی هم کسختی عگاصخر معرفچشخگاسخخی هسخختیشخخگاسی ژ
داسخختانهانژسخخامارن تیخخلتی ککسخخره هسخختیشخخگاسخخی اار ا ،بلکش هسخختیشخخگاسخخی در آنها بر
معرفچشگاسی غلبش دارد (ژاکگاه)310 1330 ،
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سخرتی تو ا من بش مثاب ک
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رمانمارن معطوف بش ذهن شخصیخیچ اسچ را ن دا انک  ،با جملات
بش ذهن

کوتاه ،بش توصخخیف دالات ظاهرن کگ،هان شخخصیخخیچ اصخخلی رمان میژردا د سخخر

 1رمان سرخی تو از من معطوف بش ذهن شصییچ اصلی داستان اسچ توا گاه تمام ماجرا را ا درکچ ذهن ا میبیگا
همین امر سبب میشود کش برداشچهاکی بسیار مت)ا ت شک بویر ا توا گاه شکافهان موجود در داستان را بش می تود
ژُر کگا در دالی کش را ن ،آ چش را کش شصییچ اصلی میبیگا آ چش را کش د

میکگا را بیان میکگا را ن دا ان کلی

جود اارد کش جزلیات ات)اقات را مو بش مو ذکر کگا ابهامها را برطرف کگا ا اکن ر توا گاه در ژی ،تود ک
سر در نم می بیگا

کلاف

معماهاکی بسیار کش باکا بران هرکاام ژاسصی بیابا شصییچ اصلی تودش را وار ما انار معرفی

میکگا ا سردرد دل ژیچش فراموشی عام تمرکز کابوسهان شبا ش ساکشان کش ر ن دکوار میرقیا ،ر ج میبرد
در توا هان ا دتتر کود

اشگاسی با موهان فرفرن

ار یی ظاهر میشود ،ا ماام میبیگا کش اکن دتتر کود

ژلشهاکی سیاه ژاکین میر د بش تا مارها میرسا قتی ا توا

بیاار میشود د

میکگا ک

ا

مار در ر دههان ا بش

تودش می ژیچا وار نذشت تودش را فراموش کرده اسچ ،البتش ش بش طور کام  ،بلکش قطعاتی ا نذشتش را فراموش کرده
اسچ بص،هاکی ا نذشتش را میتوا ا بش کاد بیا رد وار اتواستش
جا شین ا می شود( ،فر ا ش دتترن و ده سالش کش تحچ درمان ر ا رزش
ا کم

ادا ستش تا دتترن بش ام فر ا ش را اجاره میکگا
بوده اسچ با اکن دال ر ا رزش

کگا تودکشی کرده اسچ) ،همین جا شیگی باعث میشود آدمهاکی کش هرکاام بش وعی با فر ا ش ارتباط داشتشا ا

در ارتباط با وار قرار بویر ا ،ا جملش دسام توا ا دکتر لیلا تواجون وار بش تا نی ا همسرش بهر
ه)تشان ک
ا جا

توا ستش بش

بار میتوا ا ژسرش فرهاد را در تا بهر
مکان درسچ

جاا شاه فو

ببیگا ا اجا ه اارد فرهاد را با تود بیر ن ببرد دون بهر مینوکا

دسابی اارد دیزهاکی در د یا هسچ کش وار را آ ار میدها

تاطراتی تلخ را بران ا تااعی

میکگا دیزهاکی کش ا د سچ اارد آنها رابش کاد بیا رد دیزهاکی ا قبی شیرکگی تامشان ژلش نربش مار ،کش مهمترکن
شا شها محسو

میشو ا

تودش مینوکا «ت)ش شو»

تلخترکن تاطرات را با سا ن میکگگا تاطراتی کش وار هر بار بش آنها زدک

میشود ،بش

میتواها آن تاطرات را بش کاد بیا رد ا نذشت تود را دفن کرده اسچ میتواها بش ک

همش دیز را فراموش کگا؛ اما نوکی اتودآناه بش ا دگین اجا هان میدها تاطرات تلخ ماام ا نوشش نوش ذهن ا سر
بر میآ ر ا سبب شاها ا کش ذهن ا نسستش شود هر ژاره ا آن ذهن ،کش هر کاام مربوط بش د رهان ا
امی داشتش باشا شصییتی دکور باشا؛ شصییتی دکور کش در ا

با ا

انی ا میشود،

انی میکگا شصییتی کش وار آن را دفن کرده

اما مرده اسچ هگو با وار انی میکگا ا را آ ار میدها؛ آن شصییچ در ذهن وار آنقار جان نرفتش اسچ کش وار
تیال میکگا د سچ ا بوده اسچ در اقع د رههان انی وار ما انار (کش اسم اصلی ا یسچ ا فعلاً در اکن د ره ا
انی ،تود را با اکن ام معرفی میکگا) بش سش د ره توسیم می شود د رة کودکی ،متین اسچ ،متین همتی ،کش ام اصلی
ا سچ متین هرنز بزرگ میشود همیشش دتترن کا ده -د ا ده سالش باقی میما ا ،وار ا را کشتش دفن کرده اسچ
د رة بعان کش مربوط بش هگرستان می شود ،آ اده اسچ آ اده ا وار قارت بیشترن دارد

وار هرناه ا دیزن میترسا

تود را آ اده معرفی می کگا آ اده مرده اسچ بش عم وار بش مسافرت رفتش اسچ با اکن دال تغییر محور شصییچ ا وار
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شخصییچ )وذ میکگا ا آ چش در فکر ا مینذرد ژرده برمیدارد بش سراغ توا هان ا میر د
مصاطب را در کابوسهان ا شخرک

میکگا در طی اکن فراکگا ،توا گاه با نذر ا هر سخخطا ادساس

میکگا کش در دال کشخخف معماکی اسخخچ کش تمام شخخواها بش سخخون آن رهگمون میشخخو ا در اقع
توا گاه در طی توا  ،اکن رمان با شخصییتی ر بشر میشود کش نذشتشان تلخ را ژشچسر نذاشتش
توا سخختش اسخخچ در مواب اکن ر ج موا مچ کگا بلکش شخخکسخختش اسخخچ بش شخخصیخخیتی دگاژاره تباک
شخاهاسخچ در علم ر ا شخگاسخی ک

بیمارن ر ا ی با کونیهان رفتارن ر ا ی شصییچ وار در

سخرتی تو ا من جود دارد اکن بیمارن بش حون اسخچ کش با آ ار جگسی ا سون فردن مورد اعتماد
مثلاً ژار در د ران کودکی اکیاد میشخخود اکن بیمارن در علم ر ا شخخگاسخخی اتتلال تیزک هوکچ 1امیاه
میشخخود در اکن بیمارن د کا دگا هوکچ در ک
مت)خا ت محسخخخو میشخخخو خا هرکخ

فرد جود دارد هرک

ا اکن هوکچها ،شخخصیخخیتی

در مخان معیگی کگترل رفتخار فرد را بخش عهاه مینیرد اکن

شخصییچها ،عادات ،تکلم ،عواطف سب هان شگاتتی مت)ا تی دار ا (قلعشبگان بش و ا اسکوکی،
 )120 1333بیمارن تیزک هوکچ مگیر بش نسخسخچر ا ی میشخود مشکلات شگاتتی ا قبی فواان
دافظش ،فواان هوکچشخصیخی را در ژی دارد (سخاژگیوتون بش و ا اسکوکی )122 1333 ،اکن بیمارن
ماجران تیالی کا فا تزن یسچ

در اقعیچ ادر اسچ اما بش هر دال در جهان اقع جود دارد ک

بش آ اده در رمان مشهود اسچ وار ا مردها میترسا هرناه میبور باشا با مردن ارتباط برقرار کگا داقون آشرزتا ش را
با تود برمیدارد اما آ اده میترسا داقو بر میدارد ،برعک
دکتر ر ا رزش

بش آراک ،تود میژردا د بش استوبال رابطش میر د لیلا

فر ا ش بوده اسچ در مورد تودکشی فر ا ش ادساس نگاه میکگا بش همین دلی همچگان ژ

دادثش دسچ ا ژر اة ا میکشا بش د بال شا شان ا ا بش تا شاش رفچ

ا

قوع اکن

آما میکگا ،قتی با وار آشگا میشود در

وار علالم بیمارن را می بیگا بران اکگکش بش طور غیر مستویم بتوا ا با ا در ارتباط باشا بش درمان ا برردا د ،ا را بش
عگوان مگشی تود استصاام میکگا

بش همین بها ش بش ژالاک ،ذهن ا میژردا د

نذشتشاش را ا هزارتون ذهگ ،بیر ن

میکشا طی اکن ژالاک ،ذهگی را معما نشوده میشود لیلا میفهما کش وار فر ا ش در کودکی توس ژارشان مورد آ ار
اذکچ جگسی قرار نرفتش بودها ا با اکن ت)ا ت کش وار توا ستش بودهاسچ فرار کگا اما فر ا ش موفر بش فرار بوده بش تاطر
همین ات)اق تودکشی کرده اسچ در طول ژیجوکیهان لیلا وار متوجش میشود دسام توا ا ژار فر ا ش بوده اسچ سر وشچ
مشابش فر ا ش

وار باعث میشود وار کگترل تود را ا دسچ باها بش دسام توا ا دملش ر شود وار با داقو بش دسام

دملش میکگا ا را بش سی سی کو میفرستا تودش تحچ دماکچ لیلا قرار مینیرد بش تا ا و مکان میکگا
1. Dissociative Identity Disorder
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بران درمان اکن بیمارن ،ر اندرماننر با جلسخخات ر انکا ن بش درهمشخخکسخختن شخخصیخخیچهان
مت)خا ت محخا دکردن آنها بش ک

هوکچ مگحیخخخربشفرد میژردا د ر اندرماننر سخخخعیمیکگا با

دنر ارهان مت)ا ت ارتباط برقرارکرده تا ابتاا با و ،عملکرد هرک

ا آنها آشخخخگا شخخخود سخخخر

ارتباطی میان شخصیخیچهان مت)ا ت بش کوه تیوصیاتی کش قارن ماهیچ مصر دار ا اکیاد میکگا
آنها را بش مر ر مان ا میان برمیدارد همچگین سخعیمیکگا کش تاطراتدردآ ر ضربشهانر دی
نذشتش را ا جود بیمار ژاک کگا (اسکوکی)121-121 1333 ،
 -1-3نگار

ککی ا مهمترکن علالم بیمارن تیزک هوکچ فراموشخخی اسخخچ؛ در اکن رمان ،وار ددار ق)شهان ما ی
اسخچ ا د رههاکی ا

انی تود را بش کاد اارد ،کرا در آن د رة نمشخاه ،ژارهان دکور ا شصییچ

ا  ،غالب بوده اسخچ ژارهان ا شصییچ کش دالا غالب یسچ ،ژ

اطلاعات مربوط بش آن د ره یز در

تودآناه جود اارد بلکش بش اتودآناه ژ را اه شخاه اسچ ا جملش شواها متن کش بش فراموشی وار
اشاره دارد عبارت اسچ ا
بار ا ل کش تودکشخی کردهبود مردهبود ،ک
قرصها را مشخچ مشچ ا ااتچ بالا ک

ه)تش بعا ا «ا کَحچَ

َ جچَ» بود دطور شا کش

لیوان هم آ ر ش سرکشیا( یادش نمیآمد شب فاف

کخش بهر دیزن بخش ر ن تودش یا رد آ رد( ا لین بار کش ن)چ کِی بود( ه)ت ا ل( دی ن)چ( ا
کار ن)چ( سخرمان بیمارسختان با آن کاشخیهاکی کش ر ن سخ)یا بود ا بش تاکسترن می د ا هگو
تون تگ ،صخخاان ژاهاکی کش د ر زدک
یرادش نمیآیرد لی نلوش تخا کخ

میشخخا ا هگو تون نوشهاش اسخخچ آن لول درا را

ه)تخش تم بود بهر دخش کار کردهبود تون آن د شخخخبی کش

بیمارسختان بود تون کما کما( دش میدا ا شخاکا دیزن یادش نمیآید ش ا آن د شب ،ش ا ه)ت
قبل( ،شاملو)13 1361 ،
در اکن بگا عبارت یادش نمیآید تکرار شخاهاسخچ ا تودکشخی را بش کاد دارد ،سرمان بیمارستان
با آن کاشخخیهاکی کش ر ن سخخ)یا بود ا بش تاکسخخترن می د ا ،صخخاان ژاهاکی کش د ر زدک
میشخخخا خا را بش کاد دارد اما دلیل تودکشخخخی را به یاد ندارد ژ
فراموششاة ا ارتباط دارد

ادتمالاً دلی تودکشخخخی بش هوکچ

بررسی تحلی شصییچ دگانا ش در رمان مارن

سال ژگیاه ککم

11

علخا هبراکن ،ا هر بار تودش را بش امی معرفی میکگا بارن مینوکا «من وار ما انار هسخخختم»
(شخخاملو )11 1361 ،بش مردن کش تا ه با ا آشخخگا شخخاه شخخاکا شخخر ع رابطشان جاکا را د

میکگا

مینوکخا «اسخخخم من آ اده اسخخخچ» (همخان  )132امخا در اقع دراثر ژیجوکیهخان همکخار دکترلیلخخا
کشخخف میشخخود کش ا متین همتی اسخخچ «همتی اسخخم ،هم متین بوده متین همتی» (همان )230
قتی لیلا ا را وار صخاا میکگا مینوکا « وار( اسخم من آ اده اسچ» (همان  )233این امر میتواند
بیانگر ادغام سه شخصیت در یک شخصیت باشد.
آ چش وار ا ضخخعیچ تود د

میکگا بران دکتر لیلا مینوکا ا اکن قرار اسخخچ «تا م دکتر،

الخان دگخا قتخش کش برق من میره میکاد» (همان  )101ا دتی میتوا ا بش کاد بیا رد کش دش مات
اسخخچ بش اکن درد مبتلا شخخاه اسخخچ « مید م ک

سخخال کش نذشخختش» (همان  )101در توضخخیا آن

میشخخش ،تون سخخرم ک

صخخ میشخخش» (همان  )106لیلا با

مینوکا « بو م بید
مشاهاة دالات ا

دیزن قطع

شگیان شرح دالی کش ا ا میشگود میفهما

اکن اضخطرا  ،اکن فراموشخی کلمات ،اکن اآناهی کودکا ش ،اکن دشمهاکی کش با هم کباکی تستش
هسخختگا اکن ژوسخخچ نلبهی کش با هم تا نی بیتوابی را شخخان میدهگا ،اکن تی ِ نوش خ لب ،همش
مینوکگا لیلا د باره ژر اهان قطور را بش دسچ تودش با کرده اسچ (همان )116
ا سخخعی میکگا نذشخختش را فرابصوا ا با اکن دال بصشخخی ا نذشخختش در ذهن ا نُم شخخاهاسخخچ
تخاطرات مصتلف درهمآمیصتخش راه را بر کشخخخفدویوخچ بسخخختخشا ا با اکن دال ،صخخخحبچهان ا
باعثمیشخخود لیلا جانتر بیمارن ا را د بالکگا ا بران معاکگات بیشخختر باکا ام آر آن شخخود با توجش
بش آ چش در دسخختواه ام آر آن در ذهن ا تااعی میشخخود علچ ترسها آ چش بر ا نذشخختش اسخخچ
همچگین ژارههان شخصییچ ا یز هوکاا میشود «ا د باره تون آن قبر صواها رفچ ا وار( متین(
آ اده( وار( متین( آ اده( » (همان  )211با توجش بش شخخخاهان دکور ا متن «متین اسخخخچ کش ا ژلش
ژاکین میر د دتترن د ا ده ،سخیزدهسخالش با لباس ار یی ،تر  ،موهان فرفرن بلگا شخخک وار اسچ
وخار اسخخخچ کسخخخی صخخخااش می ا« ،متین » برمینردد بالا را واه میکگا» (همان  )203ا متن
درمیکابیم کش متین ،وار اسچ همچگین باتوجش بش اکن قسمچ ا متن
وار موهان بلگاش را میژیچا بالان سخخر دسخخچ میکشخخا ر ن مین شخخر ع میکگا بش کگان
دال بزرگ کش داضخر میشخود ،متین را میتوابا ا تون دالش متین دسچ ژا می ا وار تاکها را
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میرکزد ر ش تاک میر د تون نلون متین وار سخخرفش میکگا متین دکور ژیاا یسخخچ اما تاک بالا
ژاکین میر د ) میکشا تگا تاک تبکرده داغ اسچ وار ا ژلشها میآکا بالا (همان )210
مشخص

میشخود کش دطور متین تودش را کشتشاسچ دطور وار ا را دفن کردهاسچ متین

دطور ا ژر رشواه رفتشاسچ کا اکگکش دطور متین بش وار تباک شاهاسچ
 -2-3متین

متین ،کودکی آسخخیبدکاه طردشخخاه ،محا د بش ذهن وار اسخخچ تگها در سخخیلانذهن رؤکا
ظاهر میشخخود متین تیسخخم بص ،مگ)ور جود وار اسخخچ کش بش بیر ن فرافکگی میشخخود بش همین
دلی متین در ذهن وار بش ک

شخخصیخخیچ مسخختو تباک شخخاه وار فکرمیکگا متین د سخخچ ا

بودهاسخچ در دالی کش متین ،کودکی ا سخچ متین سرشار ا ترس عام اعتمادبش )
بران ادام

اسچ نوکی ا

انی بش جود وارِغمتوار آ ادةجسخخور بران ظاهرشخخان در اجتماع ادتیاد داشخختش بش

همین دلی آنها را بران تودش ساتتشاسچ
 -3-3آزاده

ترتیب ظهور ژارههان شخخخصیخخخیتی مشخخخص

یسخخخچ اما بش ظر میرسخخخا دلی بش جود آمان اکن

شخصیخیچها ر شن باشا آ اده را میتوان شصییتی جسور در ظر نرفچ درسچ بر عک
شخصیخیتی سرتورده بش ظر میرسا ا کودکی آ اده توصی)ی در متن یاماهاسچ برعک

متین کش
متین کش در

کودکی باقی ما اهاسخچ هرنز بزرگ شخاهاسخچ علا هبراکن ،در متن شخا شهاکی کش بش طور مستویم
بیانکگا آ اده ژارهان دکور ا شخصیخیچاصخلی اسچ جود اارد ،اما با توجش بش کونیهان شصییچ
وار میتوا یم دگین برداشخچ کگیم کش آ اده یز ژارهان ا شخصییچاصلی اسچ با اکن استالال کش وار
ک

ن تگهاسخچ نوکی در طول انیاش بش غیر ا متین آ اده هی د سخچ دکورن ااشتشاسچ

ضخخخمن اکگکش آ اده در ژر رشناه ،در هگرسخخختان دتی بعا کش ا هگرسخخختان بیر ن آما ا با هم در
تا شان مشخترک انی میکرد ا ،در کگار وار بوده همیشش ا ا دماکچ کردهاسچ درسچ برعک
هم آدمهان دکورن کش در انی ا دضخور داشختشا ا وار توا ستش اسچ انی مشترک با بهر را
ادامش دها کرا وار کونیهان مگحیخربشفردن دارد کش بران ا سخانهان عادن قاب درک یسچ آ اده
دامی وار اسخخخچ ا را درک میکگا ا را تحویر میکگا بش ا نوشخخخش کگاکش می ا ژ

میتوا ا

بررسی تحلی شصییچ دگانا ش در رمان مارن
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شخخصیخخیچذهگی در ذهن وار اسخخچ کش وار بران فرار ا

تگهاکی م)رط تود رهاکی ا تحویرن کش ا سخون دکوران شخاهاش اسچ آ اده را ساتتشاسچ با اکن
جود ،با هم ممکن اسخچ در د رهان کوتاه ا

انی ،آ اده د سچ اقعی وار بوده باشا؛ اما بش دلی

بیمخارن ر ا ی وخار کخش بررسخخخی تحلی شخخخاه اسخخخچ میتوان ن)چ ادتمالاً آ اده جش دکورن ا
شخخصیخخیچ وار اسخخچ کرا در بص،هاکی ا داسخختان اکن هما ی وار آ اده دکاه میشخخود ،ا جملش
ما ی کش وار تود را آ اده معرفی میکگا لباسهان ا را میژوشخخا شخخغ آ اده را بش تود سخخبچ
میدها دکور اکگکش آ اده فو در تاطرات وار دضخخور دارد در تمام رمان دتی ک بار وار آ اده با
ککاکور ملاقات کا مکالم تل)گی اار ا ،انر اکن د  ،تا اکن دا با هم رابط صخخمیما ش داشخختشا ا آ اده
شخخصیخخیتی اقعی بوده اسخخچ ا تظار میر د کش در رمان دسخخچ کم ،ک

مکالم تل)گی و میشخا ،کش

شخخاه اسخخچ دکور اکگکش وار ماام میتواها ا آ اده تولیا کگا؛ اکن می

کاد بران تولیا اکن هما ی

با آ اده طبیعی یسخخچ میتوا ا با بیمارن وار در ارتباط باشخخا آ اده اجیِ وار محسخخو میشخخود
وخار در لحظخات سخخخصخچ بش آ اده ژگاه میبرد آ اده ش تگها اجی کش راهگمان وار یز بوده بران ا
تیخخمیم مینرفتشاسخخچ دون وار قارت تیخخمیمنیرن اارد وار با آ اده انی میکرده اسخخچ
درسخچ برعک

متین کش ا ا هراس دارد ا ا فرار میکگا آ اده شخخصییتی اجتماعی دارد موفر

بش ظر میرسخخخا برعک

وار کش موفویچ دگاا ی کسخخخب کردهاسخخخچ نوکی اعتمادبش )

فو در

جود آ اده قرار دارد ،وار شخخخاکا ا اکی ا آن را دارا باشخخخا اما متین دتی ذرهان ا آن را اارد وار
بارها شخخخغ عور کرده اسخخخچ اما «آ اده ا ا ل تا آتر فو تون ا ن با
ا ااتتگاش بیر ن» (همان  )111آ اده بعا ا بیر نآمان ا با

کار کرد کش بعا هم رتی

آراکشخخخورن را ا تصا کرد آ اده با

کوتاهکردن موهان بلگا وار ،آراکشخور میشود ضمن اکگکش وار با دکان موهان بلگا تود در آکگش آ اده
را بش کاد میآ رد ،در اقع ،آ اده را در آکگش میبیگا میتوان ن)چ مشخخصیخ بار آ اده در توصخخیف وار
ا ا موهان بلگا اسخچ بشعلا ه وار یز بش دسخام مینوکا کش ام ،آ اده شغل ،آراکشورن اسچ
آ اده سخبچ بش شخیرکگیتامشان ضعف شان میدها علا هبرآن آ اده قارت تیمیمنیرن دارد آ اده
شخصیخیتی فعال مبتکر اسچ ا توا اکی ژیااکردن راه یات را دارد برعک
اسچ بش قارن اسیر کابوس اسچ کش فرصتی بران کافتن راهرهاکی میکابا

وار کش شصییتی مگ)ع

جستارهان وکن ادبی (ادبیات علوم ا سا ی سابر)
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در رمان سخرتی تو ا من با سخش شصییچ ر بشر میشوکم کش هرکاام ا اکن سش شصییچ بصشی ا
ک

شخخصیخخیچ ادا را میسخخا ا در اقع وکسخخگاه در شخخصیخخیچژردا ن شخخصیخخیچاصخخلی ا د

شخخصیخخیچ دکور با ام

کونیهان مت)ا ت بهره بردهاسخخچ شخخصیخخیتیژا لی کا معمانو ش تلر

کردهاسخچ ا لین شخصیخیچاصخلی کش توا گاه با آن مواجشمیشود وار اسچ وار ک

ن  31سالش،

تگها مطلوش اسخخخچ کش کادا دا میتوابا ا ویزهان بران انی اارد تگها دلصوشخخخیاش در د یا
ملاقات ژسخرش در آتر ه)تش آن هم بران دگا سخاعچ محا د اسچ اما اکگکش درا وار دگین ضعیتی
دارد دطور بش دگین ضخعیتی رسخیاهاسچ را د شصییچ دکور کعگی متین آ اده بیانمیکگگا انر
متین آ اده در داسختان جود ااشختگا شخصیخیچ وار شخک مینرفچ شاکا اصلاً دگین رما ی با
دگین مضخخخمو ی شخخخکخ مینرفخچ متین آ اده شخخخصیخخخیخچهانکلیان هسخخختگا باکا ن)چ
شخصیخیچاصخلی رمان ک
رمان ک

«شخصییچِ اداِسشژاره» اسچ کا شاکا بهتر باشا بووکیم شصییچ اصلی

شخصیخیچ ادا اسخچ کش ا سش ژاره تشکی شاهاسچ ژارهان متین ،ژارهان آ اده ژارهان

وار کش در اکن موطع کش رمان ر اکچ میشخخود ،ژارة غالب ،وار اسخخچ متین آ اده بش داشخخیش را اه
شاها ا سعی در تکمی شصییچ غالب ،کعگی وار ،دار ا

نگار

متین
آزاده

سال ژگیاه ککم
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ککی دکور ا مواردن کش باکا بر آن ترکیاکرد اکناسخخخچ کش رمان سخخخرتی تو ا من ک

رمانمارن

اسخچ مبگان رمانمارن بیان اقعیچ ا مگظر ذهن شخصییچ اسچ براکناساس رمانمارن سرتی تو
ا من ،ا مگظر کخ

شخخخصیخخخیخچ ،کش بیمارن تیزک هوکچ دارد ،کش ک

بیمارن اقعی اسخخخچ در

جهخانتخارد جوددارد ،بخش جهخان ژرداتتخشاسخخخچ در اکن رمان ما شخخخاها نزارش اقعیچ ا ذهن
شخخصیخخیچ اصخخلی داسخختان هسخختیم آمیصتوی تصی

اقعیچ در اکن رمان بش دشخخم میتورد بش

عبخارتی دکور رمان سخخخعی در اقع ماکی با ماکی جهان داسخخختان بش مثاب جها ی اقعی بران قهرمان
داسختان دارد همانطور کش ژاکگاه می وکسخا مطابر با الووهان غیرژسخامارن در داسختان وکسخی ،قیش
ر وشتی ا

انی محسو میشود (ژاکگاه)316 1330 ،

 -4بررسی و تحلیل شخصیت چندگانه در آزادهخانم و نویسندهاش

1

رکمون-کگان در کتا ر اکچشخگاسی بوطیوان معاصر ( )12-23 2002بیانمیکگا کش شصییچژردا ن
در ک

رمان ممکن اسخچ مسختویم کا غیرمسختویم باشا در شصییچژردا ن غیرمستویم ،ن)تار ،رفتار،

 1قیش ا آ یا شر ع میشود کش دکتراکبر ا دکتررضا میتواها کش بران ا ک

داستان ک

وا بگوکسا تا در جشگوارهان

کش در ادناه ،مشها برنزار می شود ارالش دها دکتررضا بران وشتن دگین داستا ی بش موضوعات مصتل)ی فکر میکگا تا
اکگکش تیمیم مینیرد داستان دانا غلی ،شادان ،بیبا غلی آ ادهتا م را بگوکسا بیبا غلی مردن کوتاه قا ،اه
ژسرِ تلفِ ژار مادرش اسچ کش ر ن شادان سر ده ارد دکان کود

ما

یارن ا میشود با تعلیمی کش در دسچ دارد

ا را شکگیش میدها بعا ا را بش اان میبرد دگا سال بعا کش بیبا غلی ا

اان آ اد میشود ،بش تواستوارن معشوق

دکرکگ ،آ ادهتا م میر د آ وار سماجچ میکگا تا اکگکش آ ادهتا م بش ا د اد با ا رضاکچ میدها اما سش ماه بیشتر ا
اکن ا د اد مینذرد کش بیبا غلی شر ع میکگا بش شکگی آ ادهتا م هر آ چش شادان در شکگیش با جوکی بر سر ا
آ رده بوده را در مورد آ ادهتا م ا یام میدها آ ادهتا م ا توکشان دکتررضا کا ژسرداکی کا دانا غلی کا شرک)ی اسچ؛
آ ادهتا م فردن بوده کش بران ا لین بار کتا

توا ان را بش دان ا غلی آموتتش بوده اسچ

ار ش بسیارن دارد شادان بران کافتن دانا غلی بش سراغ بیبا غلی رفتش بوده اسچ

ا اکن جهچ بران دانا غلی

ا بیبا غلی آدرس دانا غلی را

میتواستش اسچ؛ بیبا غلی در مواب شکگیشهان شادان موا مچ می کگا درفی ا جا مکان دانا غلی می ا اما در
عور ژ

ا آ ادن ا

اان شکگیش ،هر آ چش کشیاه اسچ را بش جان آ ادهتا م میرکزد آ ادهتا م در شبی کش بعا ا

ژگج سال دانا غلی بش تا ا

بیبا غلی میر د اکن موضوع را با دانا غلی در میان مینذارد ژ

میکگا اکن ماجرا سبب میشود کش دانا غلی در مورد آ ادهتا م ددار وعی عذا
با هم آ ادهتا م را میبیگا ا آن ژ

جاان شود ،ا ژ

ا ماتی هم تودکشی
ا مرگ آ ادهتا م،

آ ادهتا م تباک میشود بش ی آ اد ،ی کش میتوا ا در مان س)ر کگا صا سال

بش عوب برنردد در بان استگکا دلول کگا آ اکار یگا باشا تود را بش کر دریهان قطار ژرتا

کگا در کگار نوه ِر

60
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انی طر لباسژوشخیان و،دار ا کعگی وکسخگاه در کگار توصخخیف مسخختویم ا شخخصییچ

میتوا ا ا تمهیااتی ا قبی طر ن)تار ،رفتار ،لباسژوشخخیان

بران شخخصیخخیچژردا ن بهره ببرد دال

با توجش بش آ اده تا م وکسخگاهاش میتوا یم ا اکن بحث فراتر ر کم بووکیم شخصییچهان دکور،
ا داسختانهان دکور میتوا گا در شخصیخیچژردا ن و ،داشختشباشگا دکور ش توصیف مستویم ش
اشخارات غیرمسختویم بلکش اشخاره بش شخصیخیچهاکی ا ژی،سخاتتش میتوا ا در شخصییچژردا ن ک
شخصیخیچ تا ه وشخی اسخاسی اک)ا کگا بش عبارتی دکور ،در رمان ژسامارن یا ن یسچ وکسگاه ک
شخصیخیچ تا ه تلرکگا بلکش میتوا ا شصییچهاکی ا ژی،موجود را با هم ترکیبکگا ک

معیون

تا ه بسخا د کش دالز تمام آن کونیها باشخا ،کعگی در آنِ ادا تمام آن شخخصیخخیچها باشا در عین
دال هی ک

ا آن شصییچها باشا

سگگ صبور باکستا

عک

بویرد ،کا دتی تودِ نوهر باشا کا بونام داسی شود

در معبالیگوم برقیا کا شهر اد

هزار ک شب باشا سعی کگا شهرکار را رام کگا دتی هیتلر باشا بش جگگ تو رکزن برردا د کا شاعرهان باشا در
جود هر شاعر
دکتررضا کم

وکسگاهان آ ادهتا م تباک میشود بش شصییچ اصلی قیشهان دکتررضا ،ا قیشها بیر ن میآکا ،بش
میکگا ،ناهی بش ا امر

هی میکگا ،ناهی ا را ا مهلکش یات میدها کا اکگکش در تواسچ ا د اد ا

را رد میکگا ککی ا مهمترکن بص،هان دضور آ ادهتا م در ارتباط با دکتررضا ،دضور آ ادهتا م در شبی اسچ کش
دکتررضا بران ژیااکردن مییا شرک)ی بش مگاطر جگوی رفتش بود با سش شهیا اشگاس ر ن سوف ماشین در بیابا ی د ر ا
شهر ،با ن کم  ،در معرر دمل نرگ ها قرار نرفتش بود مییا شرک)ی شصییتی اسچ کش تود را ژسر شرک)ی معرفی
میکگا ا جبهش ماام بران شرک)ی امش می وکسا ،امشهاکی کش بران توا  ،آن ها بش رمزنشاکی یا اسچ شرک)ی فردن بش
ام مییا شرک)ی را بش کاد میآ رد ،ا دتی داشتن ژسرن با اکن سن سال

کونیها را یز بش کاد میآ رد با اکن دال

بران کافتن ا ا هی تلاشی فر نذار میکگا بش هر شا شان کش ا در امشهاک ،ذکر میکگا متوس میشود دتی بعا ا
شگیان تبر شهادت ا بش مگاطر جگوی س)ر می کگا تا شاکا جسا ا را بیابا تا ا دویوچ جود ا آناه شود اما جسا مییا
شرک)ی را میکابا ا تگها موفر میشود ردژاکی ا مییا شرک)ی را کش در و قولهان همر مهاک ،جود دارد را د بال کگا
اما شا شان دال بر جود ا غیر ا امش تاطره

و قول میکابا ،ش عکسی ،ش جسان،

ش هی

در جهان ملموس شرک)ی جود داشتش باشا دکتررضا آ ادهتا م را ن تولیان می اما ،ی کش هم
هسچ ،دکسش هسچ ،طاهرة مشهان هسچ؛ اما هی

ی یسچ

شا دکورن کش ا ا
نها هسچ ،مادرش

ی اسچ کش در جود هر مردن هسچ کش انر باشا هی

مردن میتوا ا شعرن بگوکسا آ اده تا م ا نذشتش ،دال آکگاه با تبر اسچ در هاکچ شبی آ ادهتا م ا طرکر ادضار
ر ح در جسم شرک)ی دلول ژیاا میکگا ا طرکر شرک)ی با صاانِ درتشانِ تودش درف می ا ،تودش را معرفی میکگا
ا آکگاه کعگی سال  1131مینوکا آ ادهتا م در اکن ژی،نوکی مینوکا کش در سال  1311بیبا غلی
میمیر ا

شرک)ی هر د

همانطور کش آ ادهتا م ن)تش بود هر د در اکن سال میمیر ا شرک)ی ا ل بیبا غلی را کش شصییچ داستا ی

ا سچ میکشا بعا هم تودش را آت ،می ا

سال ژگیاه ککم
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در آ ادهتا م وکسخگاهاش ،تاات سطوح ر اکی ،فراداستان ،مرگمؤلف ،اتیال کوتاه بیگامتگیچ
مشخخهود اسخخچ اتیخخال کوتاه با اکیاد توهم اقعیچ مر تصطی اژذکر اقعیچ تیال را با بش کاربردن
ام اشخخصاص اقعی در داسخختان ،بش کاربردن تارکخ دقیر ر کاادها در داسخختان با ماکی اقعیچ مآبا
ر کاادها درهم آمیصتش اسخخچ موجب تاات

اقعیچ تیال در شخخصیخخیچژردا ن شخخاه اسخخچ

همچگین تاات سخطوح ر اکی با برقرارن ارتباط بین سخطوح مصتلف داسختان ا توال شخصییچها بش
سخطوح مصتلف ،فراداسختان با ماک ،توصخیف فرآکگا وارش داسختان همار شخخمردن وکسگاه
شخصیخیچ ،مرگمؤلف با سخلب اقتاار ا وکسخگاه تحکیمبصشیان بش قارت شصییچ ،میگ اکیاد
بیگامتگیچ شک نیرن شصییچ دگانا ش را مهیا کردها ا
بینامتنیت بش جهانهان دکور اصخالچ میدها همانطور کش ژسخامار یسم بش جهانهان دکور فرصچ
بر

ظهور میدها؛ جهان ژسخامارن بش ااشختن ا سخیام معمول در د رههان ژیشین ،تود را متماکز

میکگا ما گا سخخاکر کونیها کش در تضخخاد تواب با د رههان ژیشخخین بود متنهان ژسخخامارن یز بش
همین مگوال فاقا ا سخیام متنهان ژیشخین هسختگا متن ژسخامارن سعی در ا همنسیصتن ا سیام دارد
اکن جهان متن متکثر ا ا واع مگاسخخخبات بیگامتگی ما گا کلاهن

1

برککلاهن شخخخک مینیرد ،جها ی کش

عگاصخخخر متنهان آن ژیو ان هسخخختگا ( امورمطلر )230 1331 ،در اکن رمان بیگامتگیچ در ژی تلر
شصییچ ژیو ان اسچ
در بینامتنیت ،ک

متن رشختش کلماتی عرضخشدار اة ک

معگان ادا یسچ ،بلکش ک

فضخخخاکی دگخابعان اسخخخچ کش در آن طیف متگوعی ا وشخخختشها ،بی آ کش هی ک

متن همچون

اصخخخی باشخخخگا،

درهمآمیصتشا ا متن بافتشان ا و قولهان برنرفتش ا مراکز بیشخخخمار فرهگگ اسخخخچ وکسخخخگاه تگها
میتوا ا بش تولیا ا دالتی برردا د کش همواره ژیشخین بوده ،هی ناه اصی یسچ انر وکسگاه بصواها
ا اکشخ تود را بیانکگا ،دسخچکم باکا باا ا کش آن ا اکشخشان کش قیا بیان آن را داشتشاسچ تود تگها
ک

لغچ امش اسخچ کش هر کلمشاش تگها ا طرکر کلمات دکور قاب توضخیا اسچ بش همین جهچ بش

متون دکور ابسخختشاسخخچ اکن ر ا تا بی هاکچ ادامش دارد (بش و ا دیاتی ،بیتا  )11اکن مطلب را

 .1فن دسبا یان قطعشهان کاغذر وی ،ژاردش ،درم ،دو
کلاه کعگی همگشیگی عگاصرمتگوع بش ظاهر امتیا

ما گا آن بران ساتتن ک

تیوکر(دهصاا)

بش و ا هار ن
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میتوان بش شخصیخیچ یز تسخرن داد ن)چ ک

شمارة دهارم

شرخصریت ا طرکر اشخاره بش سرایر شخصیتها

برساتتش میشود
در اکن رمان ا بوف کور ،سخگگ صخبور ،هزار ک شخب ،شبهانر شن آ اکار یگا ام برده شاه
اسخچ؛ بینامتنیت در اکن رمان غشخان جهانهان داسختا ی امبرده را قاب )وذ کرده ،شصییچهان اکن
داسختانها را فراتوا اه کگار هم قرار داده سخر

ک

شخصییچ تا ه با ام آ ادهتا م را تلر کرده

اسچ
 -1-4شخصیت چندگانة آزادهخانم

اکگکش درا اکن شخخصیخخیچها ا اکن متون فراتوا اه شخخاه بش عگوان بصشخخی ا شخخصیخخیچ آ ادهتا م
ا تصا شخخاها ا؛ ژرسخخ ،مضخخاع)ی اسخخچ کش بران ژاسخخخ بش آن ا ظرک کو گ در مورد فراکگا تکام
ر ان ا ش اسخت)اده شخاهاسچ ر شناسچ کش متن داران معا ی دگانا ش اسچ کعگی میتوان ا ک

متن

توا ،هخان مت)خا تی داشخخخچ در اکن ژو ه ،یز بخا قخالخ بودن بخش معخا ی دگخانخا متن؛ ا میان
توا ،هان نو انو ی کش میتوا ا جود داشخختشباشخخا ،اکن ظرکش ا تصا شخخاهاسخخچ آ ادهتا م ک
شخصیخیچژا لی اسخچ کعگی آ ادهتا م ک

شخصیخیچ ادا اسچ کش ا کگارهم قرارنرفتن تکشهان

ژا ل تشخکی شخاهاسخچ تکشهان اکن ژا ل شصییچهاکی ا رمانهان دکور هستگا کش میتوان آن را
بش صورت کر شان داد

آزادهخانم
آناکارنینا

ناستانکا

شهرزاد

بوگام داسی
گوهر

سال ژگیاه ککم
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با اکن تعبیر برمبگان ظر کو گ کش مینوکا
ا کشخخاف عگیخخرمادکگش دهار مردلش دارد صسخختین مردلش میتوا ا بش سخخیل دوا کش ر ابطی کاملاً
غرکزن

کسخختی 1داشخخچ مادکن شخخود د مین مردلش را میتوان در هلن 2فاسخخچ 3مشخخاهاهکرد ا

نردش شخصیخیتی افسخا شکی

کبا داشچ اما عگاصرجگسی همچگان مشصیشاش بود ا سومین مردلش

میتوا ا بش سخیل مرکم باکره شان داده شود مردلشان کش در آن عشر 1تود را تا بش موام ژارساکیر ح
بالا میبرد دهارمین مردلش تِرَد اسخخخچ کش دتی ژ

ا ژارسخخخاکی تلوص کش بش سخخخیل سخخخر د

سخولامیچ ،1سخرآما سخر دهان مادکن شاه یز فراتر میر د (ا کشاف ر ا ی مرد امر ن بش ارت بش
اکن مردلش دسچ میکابا مو الیزا 8زدک ترکن ماد بش ترد عگیرمادکگش اسچ) (کو گ)261 1311 ،
شخخاکا بتوان ن)چ کش اکن تکشهان ژا ل میتواهگا بش ر ا تکامل روانزنانه اشخخاره داشخختش باشخخگا
کو خگ بران تکخامخ ر ان خا ش دهارمردلش را عگوان میکگا اکن دهارمردلش را با عگا کن دوا ،هلن،
مرکم مو الیزا مشخص

میکگا شخاکا بتوان ا ی کش تکشهان ژا ل شخصییچ آ ادهتا م هستگا را بش

اکن دهارمردلش سخخبچ داد نوهر را ماکا گاة دوا ،اسخختگکا را دا اسخ بین دوا هلن ،آ اکار یگا را
ماکا گاة هلن ،بونامداسی را ماکا گاة مرکم شهر اد را ماکا گاة مو الیزا بش شمارآ رد
گوهر ککی ا شخخصیخخیچهان داسخختان سخخگگصخخبور وشخخت صخخادق دوب

اسخخچ نوهر در

د ا دهسخالوی بشاجبار با مردنمُسخن ا د ادمیکگا داران فر ا میشود ر ن ژ

ا تولا فر اش

ا را بش درم امام اده میبر ا کش کاک رن توندماغ میشخخخود مرد اکن ات)اق را معگیدار تلویمیکگا
بخش نوهر تهمخچمی خا ا را ا تا شاش بیر نمیکگا ا آن ژ

 2مظهر کباکی کو ان قاکم اسچ (بش و ا کتا

نوهر بران نذران انی صخخخیغش

1. Biologique
فاسچ نوتش) در افسا شهان کو ان ام همسر مگلاس بود کش کو ا یان بش تاطر

ا ده سال جگویا ا ن کباترکن ن مان تود بود مردان ام دار دماسی کو ان ا جملش ژارک

دلاادة ن بود ا (بش و

ا دهصاا)
3. Faust
4. Eros
5. Sulamite
 Mona Lisa 8تابلون معر ف لئو ارد دا کگچی کش بش لبصگا هکو ا یز معر ف اسچ لبصگا را آمیز مو الیزا داکی ا
آناهی اسچ
توا اه شود

در د ران ت)وانآ ر ر سا

شیاعچ محسو

مینردد اکن امر سبب میشود مو الیزا ماد ن تردمگا
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شمارة دهارم

میشخود تا اکگکش سخیفالولم کش دکیمی هگان بودهاسچ با فور فحشا مبار ه میکردهاسچ ا را بش
تا تود میکشخا ا با وشخا ان شخربتی آلوده بش سخیا ور ا را میکشا نوهر ا لین شصییتی اسچ
کش در رابط بیگامتگی ظاهر میشخود نوهر ی اسخچ کش مورد بهرهکشی مردان قرار نرفتشاسچ نوهر ا
دگین برتوردن اظهخار تخرسخخخف میکگخا بش همین جهچ طبر ن)ت کو گ کش ر ان ا ش را بش دهار
سخخطا توس خیممیکگا ،میتوان گوهر را نمایندة اولینسررط از تکامل روانزنانه یعنی سررط غریزی
دانسرت اما ژرسخ ،اسخاسی کش درباره اکن موضوع مطرحمیشود اکن اسچ کش نوهر با آ ادهتا م دش
ارتباطی دارد( اصخلاً درا نوهر( با توجش بش توصخیف متن ا آ ادهتا م مشخص

اسچ کش آ ادهتا م

ی شخخبیش نوهر یسخخچ آ ادهتا م در ا لین سخخطا ا دهار سخخطا تکام ر ان ا ش باقی ما اهاسخخچ
بلکش آ ادهتا م ی تردمگا اسخخخچ اما رفتار بیبا غلی با ا رفتار مردن با ک

ن تردمگا یسخخخچ با

جود اکگکش آ ادهتا م ی تردمگا اسخچ میتوا ا نرهنشان امورمهمتر باشا ،فکر ر ان آ ادهتا م
ادکاه نرفتش شخاه تگها جسخم آ ادهتا م بش عگوان ک

ن مورد بهرهکشی کا شکگیش قرار نرفتشاسچ

نوهر ماکانکگگاة ا لینسخخخطا ا ر ان ا ش ،کعگی سخخخطاغرکزن ،در آ ادهتا م اسخخخچ آ ادهتا م قرار
اسخخچ تمام نها باشخخا ژ

سخخطاغرکزن یز باکا در ا ماکاننردد ماکگاة اکن سخخطاغرکزن ،نوهر

اسخچ اما بین نهان مصتلف دکور کش میتوا گا ماد نغرکزن باشگا درا نوهر ماکا گاة سطاغرکزن
در آ ادهتا م قرار نرفتشاسچ( نوهر دش کونیان دارد کش در دگین جاکواهی قرارمینیرد(
بخا توجش بش داسخخختان ،نوهر در کودکی باقی ما اهاسخخخچ نوهر میتوا ا بهترکن مو ش بران ماک،
سخطاغرکزن باشخا کرا او حتی فرصرت رشردروانی را نیافتهاست ا ژ ا اکگکش ا تا همسرش
بیر ن ا ااتتشمیشخود راهی جز تنفر شی بش ذهگ ،میرسا ،چون هیچ آموزشی ندیدهاست هی
مهخارتی خاارد کخش بتوا ا با اسخخخت)اده ا آن مهارت انی تود را ادارهکگا ژ

نوهر میتوا ا بهترکن

نمایانندة سرط غریزی باشخا نوهر در سخگگ صبور بش دسچ سیفالولم کش دکیمی هگان اسچ با
فور فحشخا مبار همیکگا کشختشمیشود در اکگیا مُردن میتوا ا بش معگان ژشچسرنذاشتن ک
ر د بش مردلشان برتر

مردلش

الاتر باشخخا بش عبارتی دکور میتوان ن)چ بگابراکن آ ادهتا م سخخطاغرکزن

کش سطحیدا ی اسچ را طیکرده بش سطحیبالاتر صعود کردهاسچ

سال ژگیاه ککم
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ناسررتنکا ژارة دکور شخخصیخخیچ دگانا آ ادهتا م اسخخچ آ ادهتا م با صخخرادچ بیانمیکگا کش
میتواسختم اسختگکا باشخم ،اما شخام اکگی کش میبیگیا «من همیشخش دلم میتواسچ استگکا بشم ،کعگی
بوده باشخم شخام اکن کش هستم» (براهگی )11 1361 ،در اقع ا د سچ داشتشاسچ استگکا باشا اما
آ اکار یگا شخاهاسخچ اسختگکا ،شخصییچ داستان شبهان ر شن داستاکوسکی ،دتترن تگهاسچ کش با
مادربزرگ ژیرش در تا شان دلنیر تارک

انیمیکگا مادربزرگ ا

ی ابیگاسخخخچ بران اکگکش

دتتر دسخخخچ ا ژخا تطا کگا ا را با طگابی بش ژاک مب میبگاد اسخخختگکا ا تگهاکی ر ج میبرد تا اکگکش
مسخترجر جاکان بران تگها اتاق اجارهان کش داشختشا ا میآکا در تا آنها ساکن میشود مردجوان،
شخبی اسختگکا مادربزرگ را بش ک
سخخررن کردهاسخخچ بش مرد دلمیبگاد

ج تگهاکی
تئاتر دعوتمیکگا اسختگکا کش بیشتر عمر تود را در ر ِ
قتی میفهما مردجوان میتواها ا آن تا ش بر د دماا  ،را

برمیدارد ،بخش تخا خ ا میر د ،بخش ا اظهخار علاقش میکگا ا مردجوان میتواها کش ا را با تودش
ببرد مرد جوان بران ا توضخیامیدها کش در دال داضخر دگین امرن امکانژذکر یسخخچ استگکا باکا
ک

سخال صبرکگا تا مردجوان برنردد استگکا را با تودش ببرد استگکا ک

سال تمام صبرمیکگا

در شخب موعود در مح قرار داضخرمیشخود مردجوان آن شخب بش دکاار استگکا میآکا ،در عور
اسختگکا با فا ر آشخگا میشود دهار شب ،کش شبهانر شن هستگا را فا ر استگکا با هم بش ن)توو
میژردا ا بش هم دلمیبا ا اما در شخخب دهارم مردجوان ا راه میرسخخا اسخختگکا با ا میر د
فا ر را تگها مینذارد
آ ادهتا م در مان سخ)ر میکگا در اقع ا جهانداسختا ی تودش بش جهانداسختا ی شبهانر شن
مگتو میشخخخود جالباسخخخچ کش با ام هیئچ شخخخهر اد ا مر ها عبورمیکگا در جسخخخم اسخخختگکا
دلولمیکگا بش اسخختگکا طرا ت لطافتی بی ،ا ژی ،میبصشخخا در اقع اسخختگکا تود بش تگهاکی
آ چش را کش بران جذ کردن فا ر یا هسخچ را اارد لا ماسچ کش آ ادهتا م کش هم مان بونامداسی
شخهر اد اسخچ آن کیمیا را بش ا ببصشا تا بش اسط آن بتوا ا فا ر را همچون شهرکار ،ژار عمون
را ن بوفکور عاشخر تود کگا اما اسختگکا آن کیمیا را اارد ااشخختن آن سخخبب شخخاهاسچ کش تگها
باشخخا اما آن کیمیا دیسخخچ( کونی مشخخترک بین شخخهر اد بونامداسخخی دیسخخچ( اکن نها تگها
ژاسخخنون اسختمگانشخهوا ی مردان یسختگا بلکش مکم ر ان مردان هسختگا نوکی ا ی هستگا کش بش
ر ح مردان انیمیبصشخخگا ا ی هسخختگا کش تمام اضخخطرا موجود در ر انمردان را مینیر ا در
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بی ظیر میرسخا گا ا ی هسختگا کش فراتر ا سطاجسما ی با مردان

ج)چ میشخخو ا فر ان کش بش جود میآ ر ا دکمچ دراکچ اسخخچ اکن ان ،اندر ی مردان
هسختگا ا ی رشادهگاه تعالیبص ،اکن همان کونی تاصی اسچ کش استگکا فاقا آن اسچ کرا
اسخخختگکا دتترن کمتیربش اسخخخچ آناهی لا م جهچ بار رشخخخان ر ح ا اکشخخخش را اارد هرگز
فرصررت رشررد و تعالی را نداشررتهاسررت ،بش همین دلی میتوا ا تعالیبص ،دکورن باشخخا بگابراکن
میتوان ن)چ اسختگکا یز همچگان ماکا ور سخطاغرکزن اسخچ البتش با اکن ت)ا ت کش ناستنکا به عشق
و نجات فکرمیكند ا اکن جهچ با نوهر مت)ا ت اسخچ شخاکا بتوان ن)چ اسخختگکا سعی در ر د
بش مردل بالاتر دارد کعگی اسختگکا دا اسخ بین مردل غرکزن (دوا) مردل معشخخوقش (هلن) اسچ
ا اکن جهچ ،استگکا بش ضوح ماکا ور تلاش روانزنانه برای ورود به مرحلةبالاتر اسچ
آناكارنینا ژارة دکور شخخصیخخیچ دگانا آ ادهتا م اسخخچ بر اسخخاس ام آ ادهتا م بش ژسخخرداکی
میتوان ن)چ آ ادهتا م میتواسختشاسخچ استگکا باشا اما آ اکار یگا شاهاسچ آ اکار یگا شصییچاصلی
آ اکار یگان تولسختون اسخچ یجوان بسخیار کبا کش همسخر کاره ین اسچ ک

دارد

ژسر کود

فرا سخکی کش مردنجوان اسخچ آ ا را بران ا لینبار در اکستواه قطار میبیگا شی)ت ا میشود ا آن
ژ

مخاام بخش دکخاار ا میر د هر کارن میکگا کش توجش آ ا را بش تود معطوفکگا بشهردال ژ

ا

ماتی فرا سخخکی موفرمیشخخود آ ا یز بش ا دلمیبا د ماجران دلباتتوی رابط آ ا فرا سخخکی در
شخخهر میژیچا آ ا با ام میشخخود ا جامعش طردمیشخخود با فرا سخخکی بش بیر ن ا شخخهر میر د
مخاتی بخش همین مگوال در تگهاکی تارد ا شخخخهر با فرا سخخخکی دتترش انیمیکگا اما بالاتره
کاس خ صخخبرش لبرکزمیشخخود تودش را بش کر دریهان قطار میا اا د هما طور کش آ ادهتا م بگا بر
اِصخخراهان بیبا غلی اظهار علاق ا فرکبمیتورد ،با بیبا غلی ا د اد میکگا ،شخخکگیش میشخخود
سخر

تودش را میکشخا آ ا یز در رابطش با فرا سخکی همیشخش تحچ شکگیش بود با امیهاکی کش بش

تاطر فرا سخکی متحم شا بیتوجهیهان فرا سکی بش ا  ،شکگیشان سصچ ُکشگاه بود آ اکار یگا
در اکن رمخان میتوا خا مخاکخا ور هلن کعگی سخخخطا د م ا مراد دهارنا تکام ر ان ا ش باشخخخا
آناكارنینا به عنوان معشروهه مورد عشرق و توجه فرانسرکی هرار میگیرد اما ا سخطا ک

معشوهه
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فراتر میر د در همان سطا باقی میما ا بار ترکن کونی آ اکار یگا کباکی ا سچ بش ترد ر ن
ا اشارهان میشود
بوگامداسرری مادرِ را ن در بوفکورِ صخخادق هااکچ اسخخچ ا آ یا کش آ ادهتا م قابلیچ سخخ)ر بش
جهانهانداسخختا ی دکور را دارد ،ژ

میتوا ا بش جهانداسخختا ی بوفکور یز ارد شخخود آ ادهتا م در

جهانداستا ی بوفکور ،بونامداسی اسچ
بونامداسخی ک

مادر اسخچ را ن بوفکور بر مادربودن بونامداسخی ترکیا دارد درسخچ اسچ کش

بونام داسخی معشوق ژار عمون را ن یز هسچ اما آنچه در این رمان مورد توجه راوی بودهاست
مادربودن بوگامداسری است بین ان دکورن کش ا طرکر رابط بیگامتگیچ بش متن راه کافتشا ا تگها ی
کش مادربودن بی ،ا سخاکرکن در ا برجسختش شخاهاسخچ ،بونامداسخی اسچ ا میان ان دکورن کش ا
طرکر رابطخ بیگخامتگی بخش متن راه کافتشا ا ،نوهر آ اکار یگا یز فر ا دار ا اما مسخخختویماً مادر توا اه
شخخاها ا آ اکار یگا ک

ژسخخر ک

دتتر دارد اما معشخخوقشبودن آ اکار یگا در داسخختان برجسخختشتر ا

مادربودن ا سخخچ در اقع ترکیا ر اکچ بر معشخخوقشبودن آ اکار یگا سخخبب شخخاه اسخخچ کش آ اکار یگا ماد
معشخوقش توا اه شود ش مادر نوهر یز مادر اسچ اما را ن در شصییچژردا ن نوهر سطا غرکزن
را برجسختش کردهاسخچ ژ

شخاکا بتوان بونامداسخی را با مردل سوم ا دهار مردل تکام ر ان ا ش

کعگی مرکم کش ماد مادر اسخخچ ککی دا سخخچ بران اثبات اکن ادعا بش شخخواها موجود در متن اشخخاره
میشخود را ن بوفکور در توصخیف بونامداسخی مینوکا «ژارم عاشخر ک
رقخاص معبخالیگوم میشخخخود کار اکن دتتر رق

دتترباکره ،بونامداسی،

مذهبی جلو [ن] بچ بزرگ لیگوم تامچ بتکاه

بودهاسخخچ» (هااکچ )11 1363 ،در اکن قسخخمچ ا متن بش باکرهبودن بونامداس خی اشخخاره شخخاهاسخخچ
همچگین را ن در توصخیف بونامداسی بش درکات متگاسب اشارات شهوتا ویز اشاره کردهاسچ ،اما
بلافاصخلش عبارت درکاتمواس آ رده شاهاسچ کعگی متن درکات اشارات شهوتا ویز بونامداسی
را مواس میدا ا در اسخخاطیر عم جگس خی مواس شخخمردهمیشخخود کرا موجب بار رن فر اآ رن
میشخخود در اقع را ن میتواها دتی شخخهوت جسخخما یچ بونامداسخی را مواس جلوهدها دیزن
شخخخبیخش الهشها تااکانبار رن کش مواس هسخخختگا بش هر دال در اکن جا را ن با واهی قاسخخخی بش
عم جگسخخخی واه کردهاسخخخچ جیمز جرد فرکزر در کتا شخخخات رکن ( )161-162 1363تواس
ا د اد در اساطیر را شرحمیدها
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همچگین در مورد عموک ،مینوکا «عاشخخر مادر من میشخخود» (هااکچ« )11 1363 ،بالاتره ا
را نولمی ا» (همان  )11بونامداسخی ا اکگکش عمونرا ن ا را نول دهاسچ ارادچمیشود هر
د مرد را ترکمیکگخا «مخادرم مینوکا کش هر د [ن] آنها را ترک تواهاکرد» (همان  )61طبر اکن
جملات ،بونامداسخی ا نوهر آ اکار یگا جاامیشود بونامداسی میتوا ا تحم کگا کش هم مان با د
مرد در ارتباط باشخا دردالیکش نوهر بش تواسچ تود صیغشمیشود آ اکار یگا یز عشر را بر مادربودن
ارجا میدا ا بش تاطر عشخر ژسرش را رهامیکگا دتترش را د سچ اارد بگابراکن میتوان ن)چ
در مورد نوهر سخطا غرکزن در مورد آ اکار یگا معشخوقشبودن در مورد بونامداسی مادربودن برجستش
اسچ
شرررزاد ژارة دکور شخصییچ دگانا آ ادهتا م اسچ در آ ادهتا م وکسگاهاش در ک

رابط

بیگامتگی ا هزار ک شخخب یز بهره برده شخخاهاسخخچ شررررزاد ن تردمگان اسخخچ کش تیخخمیممینیرد
شخهرکار را کش سخبچ بش ان بیاعتماد شخاهاسچ کمر بش قت

ان بستشاسچ را ا طرکر ن)توو تغییر

دها در ژاکان موفرمیشخخود شخخهرکار را ا کشخختار دتتران ،کا ا بیاعتمادن بش ان ،با میدارد ام
شخهر اد در برتی اسخاطیر دهرآ اد یز آماه اسخچ شهر اد هزار ک شب شصییتی شگاتتش شاهاسچ
هزار ک شخخب را میتوان کتابی دگا ملیتی دا سخخچ کرا ا طرفی رکشخخ آن متعلر بش کشخخورهان
مصتلف اسخخچ ا طرفی دکور اکن کتا طرفااران بسخخیارن در اقیخخا واط د یا دارد بش طورن کش در
رمانهان بس خیارن ،وکسخخگانان بش ام هزار ک

شخخب اشخخارهمیکگگا در اکن رمان آ ادهتا م ،شخخهر اد

اسخچ «در مر کسخی ا ا سخؤالی کرد؛ دهرة ا دهرهان آشگا بود در نذر امشاش دکا کش اسم ،را
«دهرآ اد» وشخختشا ا همین تغییر ام را بش فال ی

نرفچ» (براهگی )126 1361 ،ا با ام دهرآ اد با

دهرهان آ اد بران مر شکگی رفچ آما در میان مر هانجعلی بش رادتی ا مر ها عبورمیکگا
آ ادهتا م با شخهر اد ککی دا سختش شخاهاسخچ هرد ندر ی کا انیبص ،دا ستش شاها ا
براکناسخخخاس شخخخهر اد مخاکا گاة مردل دهارم ،بالاترکن مردلش ا دهار مردل تکام ر ان ا ش ،کعگی
مو الیزا اسخچ طبر اکن بررسی فراکگا تکام ر ان ا ش در آ ادهتا م وکسگاهاش قاب مشاهاه اسچ
آ ادهتا م کش طبر بیان را ن تمام نها هسچ هر دهار مردل ر ان ا ش را در تود دارد
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با توجش بش بررسخی تحلی ا یام شخاه در مورد شصییچ دگانا ش در رمان آ ادهتا م وکسگاهاش،
میتوان ن)چ کونیهان داسخختان ژسخخامارن ا قبی اتیخخال کوتاه ،تاات سخخطوح ر اکی ،فراداسخختان،
مرگمؤلف ،شخصیخیچ افرمان همچگین بیگامتگیچ ،کش در رمان آ ادهتا م وکسگاهاش بر کافتشا ا
توا سختشا ا کونی تا هان بش رمان ژسخامارن ببصشخگا آن کونی ،بر شخصییچ دگانا ش اسچ در
رمان مورد مطالعش ،آ ادهتا م ک

شخصیخیچ دگانا ش اسچ ا اکن جهچ مورد بررسی تحلی قرار

نرفتش اثبات شخخاه اسخخچ؛ با اکن دال شخخاکا بتوان در سخخاکر داسخختانهان ژسخخامارن ،در کگار سخخاکر
کونیهان ذکر شخخاه ،شخخصیخخیچ دگانا ش را یز مشخخاهاه کرد در اکن ژو ه ،بش ژرسخخ ،مضخخاعف
رابطش کا دلی فراتوا ی ژگج شخصیخیچ مذکور بش رمان ژاسخ داده شا بران تحلی آن ا ظرک کو گ
دربارة تکام ر ان ا ش اسخت)اده شخا با اکن دال شخاکا بتوان ا سخاکر ظرکشها بران ژاسخ بش اکن سؤال
بهره برد لا م بش ذکر اسخخچ کش تمام موارد مذکور ا کونیهان رمان ژسخخامارن در تحکیم بصشخخیان
عگیخر غالب هسختیشخگاسی مؤثر هستگا تمام اکن عوام بش ککاکور ابستشا ا دضور ککی ،دکورن
را بش د بال تواها داشخخچ ا جمل اکن موارد شخخصیخخیچ دگانا ش را یز میتوان ام برد شخخصیخخیچ
دگانا ش کش دضخخور ،ظهور بر ش ابسخختش بش عوام ژیشخخین ،کعگی اتیخخال کوتاه ،تاات سخخطوح
ر اکی ،فراداسخختان ،مرگمؤلف بیگامتگیچ ،اسخخچ؛ تود بش تگهاکی یز عگیخخر غالب هسخختیش خگاسخخی را
تووکخچ میکگا؛ کرا مهمترکن ژرسخخخ ،هسخخختیشخخخگاسخخخی را مورد توجش قرار میدها اکگکش ،آکا ک
شخصیخیچ داسختا ی جود دارد( آکا اکن شخصییچ کش ژرداتتش شاه اسچ قالم بش ذات تود مستو
اسخچ( کا ،بران جود داشختن بش جود شخصیخیچهاکی دکور یا مگا اسچ( اکگکش آکا ا ظر جود
داشختن ،ک

شخصییچ اقعی در مواب ک

شصییچ داستا ی ارجحیچ دارد( کا بر عک

شصییچ

داسختا ی بر شخصییچ اقعی ارجحیچ دارد( بر اکن اساس میتوان شصییچ دگانا ش را در کگار ساکر
کونیهان رمان ژسخامارن قرار داد البتش بران اکن مگظور لا م اسخچ سخاکر داسختانهان ژسامارن مورد
مطالعش قرار نیر ا
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براسخاس مطالع ا یام شخاه ،شصییچ دگانا ش در رمانمارن ژسامارن فارسی میتوا ا بر کابا

در هر مورد تووکچکگگاة عگیخرغالب آن سخب باشخا شخصییچ دگانا ش در رمانمارن سرتی تو ا
من ،ذهگی اسخخخچ دلیخ ژیااک ،آن بیمارن تیزک هوکچ اسخخخچ اکن بیمارن در اقعیچ جود دارد
هردگا ادر اسخخچ بااکندال شخخصیخخیچ دگانا ش در سخخرتی تو ا من سخخعی در بیان اقعیچ دارد

همچگین در تووکچ عگیخرغالب معرفچشخگاسخی مؤثراسچ در رمانژسامارن آ ادهتا م وکسگاهاش
شخصیخیچ دگانا ش ا طرکر رابط بیگامتگی با سخاکر متون برساتتش شاهاسچ مر بین اقعیچ تیال
فر ژاشخیاه جهان اقعی رمان با جهانداستا ی ساکر متون همار ژگااشتش شاهاسچ شصییچ دگانا ش
در اکن رمان در تووکچ عگیرغالب هستیشگاسی مؤثر اسچ
كتابنامه
بامشخکی ،سخمیرا (« )1333تاات سطوح ر اکی» در جستارهان ادبی میل علمی -ژو هشی شمارة
 161ص

()21-1

بامشخخکی ،سخخمیرا (« )1331جهانهان موا ن معگی شخخگاسخخی ر اکچ» در میل وا ادبی سخخال 3
شمارة  13ص

()111-31

بامشخکی سخمیرا ( « )1331امدهی در شخصییچژردا ن فتگش کا آ اده(» در ژو هشگام اد
سال د ا دهم شمارة  21ص

براهگی ،رضا ( )1318آ اده تا م

دماسی

()63-81

وکسگاهاش کا آشوکت

تیوصی دکتر شرک)ی تهران کار ان

ژاکگاه ،دسخخین (« )1368رمان ژسخخامارن دیسخخچ((بررسخخی شخخیوههان ر اکچ در رمان آ اده تا م
وکسگاهاش)» در میل اد

ژو هی شمارة د م ص

()11-11

ژاکگاه ،دسین ( )1330داستان کوتاه در اکران (جلاسوم) تهران یلوفر چ د م 1333
ژاکگاه ،دسین ( )1332نشودن رمان تهران ا تشارات مر ارکا

ژاکگاه ،دسین (بی تا) «معکوس کردن رابطشها ،تلاقیچ ژسامارن در « آ اده تا م

وکسگاهاش»» کا

مطلب 116631

ژرکگ  ،جرالا ( )1331ر اکچشگاسی-شک

کارکرد ر اکچ ترجم محما شهبا تهران میگون ترد

سال ژگیاه ککم
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ژیر  ،غلامرضخا (« )1330بررسخی مؤل)شهان ژسخامارن در رمان آ اده تا م
براهگی» در جامعش شگاسی هگر ادبیات سال سوم شمارة ا ل ص
تاکسن ،لُی
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وکسگاهاش وشت رضا

()111-133

( )1361ظرکشهان وا ادبی ترجم ما کار دسین اده فاطمش دسیگی کراستار دسین

ژاکگاه تهران شر واه امر

تاکگی ،مگیخخوره (« )1330دوو وی ظهور آترکن مکتب ادبی در اکران (با تکیش بر رمان «آ اده تا م
وکسگاهاش»)» در ا اکششهان ادبی شمارة  10ص

تسوجی تبرکزن ،عبااللطیف ( )1331هزار ک

()110-111

شب تهران هرم

چ ژگیم

تولستون ،لئو ( )1361آ اکار یگا ترجم مگودهر بیوالی تمسش تهران وارستان کتا
دوب  ،صادق ( )1311سگگ صبور تهران ا تشارات جا کاان
داجی اده ،فرتگاه (« )1316ا وعی دکور» در باکا شمارة  2 1ص
دیاتی ،دمیا (بیتا) بیگامتگیچ در میل ا اکشش ص

()88-83

()13-18

داسختاکوسخکی ،فئود ر ( )1361شخبهان ر شخن ژگج داستان دکور ترجم ژر کز همتیان بر جگی
تهران ا تشارات امیر کبیر
رابرتسخون ،رابین ( )1331کو گ شخگاسخی کاربردن ترجم ساره سرنلزاکی تهران ا تشارات فرهگگ
انی
ردیمبیکی ،سا ا

دکوران ( )1331بررسی بان سب

ادبی ژسامارن در رمانهان اکرا ی در فیلگام

علمی-ژو هشی «ژو ه ،بان ادبیات فارسی» شمارة سی ه)تم ص

()111-111

رکمون-کگان ،شخخلومیچ ( )1361ر اکچ داسخختا ی بوطیوان معاصخخر ترجم ابوال)ضخخ درن تهران
ا تشارات یلوفر
شاملو ،سریاه ( )1361سرتی تو ا من تهران مرکز
صگعتی ،محما ( )1360تحلی هان ر ا شگاتتی در هگر ادبیات تهران مرکز چ د م 1362ش

فرکزر ،جیمز جرد ( )1363شات

رکن تهران آناه چ دهارم 1368

کرکمی ،فر اد ( )1331تحلی سوهه در ادبیات داستا ی ژسامارن اکران تهران ا تشارات ر ا ش

لاد ،دکوکا ( )1366هگر داسخختان وکسخخی با مو شهاکی ا متنهان کلاسخخی
رضاکی تهران ی چ د م 1331ش

مارن ترجم رضخخا
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ژسامار یسم در رمان (براکان م
تهران یلوفر چ د م  1333ص

م

شمارة دهارم

هی  ،لیگاا هادن ،ژترکشیا ُ ) ،نزکگ ،ترجم دسین ژاکگاه
()181-101

هی  ،براکان ( )1332داستانهان ژسامار یستی ترجم علی معیومی تهران قوگوس

امور مطلر ،بهمن ( )1331بیگامتگیچ ا ساتتارنراکی تا ژسامار یسم تهران سصن
هادن ،لیگاا (« )1363فراداستان تارکخ وارا ش سرنرمی ر هان نذشتش» در مار یسم ژسامار یسم
در رمخان (براکان م

هی  ،لیگاا هادن ،ژترکشخخخیا ُ ) ،نزکگ ،ترجم دسخخخین ژاکگاه تهران

یلوفر چ د م  1333ص

()263-211

هااکچ ،صادق ( )1363بوف کور اص)هان ا تشارات صادق هااکچ
ُ  ،ژاترکشخیا (« )1363مار یسخم ژسخامار یسخم تعرک)ی جاکا ا تودآناهی ادبی» در مار یسم
ژسامار یسم در رمان (براکان م
تهران یلوفر چ د م  1333ص

هی  ،لیگاا هادن ،ژترکشیا ُ ) ،نزکگ ،ترجم دسین ژاکگاه
()210-183

 ، ُ -ژاترکشیا ( )1330فراداستان ترجم شهرکار ق)ی ژور تهران دشمش

کعووبی جگبش سخراکی ،ژارسا محمان ،تاکیش (« )1338مستگا ماکی تعلیر مر اقعیچ داستان
در ر اکچهان ژسخخامارن (با تکیش بر رمان آ اده تا م
شگاسی سال  1شمارة  2ص

وکسخخگاهاش)» در د فیخخلگام ر اکچ

()161-111

کو گ ،کارل نوسخختا ( )1311ا سخخان سخخمب هاک ،،ترجم محمود سخخلطا یش تهران جامی چ هم
1332
کو گ ،کارل نوستا ( )1362تحلی رؤکاها ترجم رضا رضاکی تهران افکار
کو گ ،کارل نوسخختا ( )1362ر ا شخخگاسخخی کیمیانرن (ا سخخان اسخخطورههاک )،ترجم محما
به)ر ن تهران جامی چ د م 1332
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