
 5/9/7938تاريخ پذيرش:           42/8/7931تاريخ دريافت: 

DOI: https://doi.org/10.22067/jls.v0i0.76621 
 

مطالعة موردی: ) بررسی و تحلیل شخصیت چندگانه در رمان مدرن و پسامدرن فارسی

 (اشخانم و نویسندهآزادهو سرخی تو از من 
 1 بهاره رفاهی

  2 یبامشک رایسمدکتر 

 3 محمودرضا قربان صباغدکتر 

 چکیده

 کش ا  کگارهم قرارنرفتن دگا شصییچنسیصتش، مشخصیخیچ دگانا ش شصییتی اسچ ا ه

  وی بر فرعی تشخکی  شاه   ک  شصییچ  ادا را ساتتش اسچ  در اکن ژو ه،، دوو 

  رمان  سرتی تو ا  مندر رمان مارن آن  هاف ا  بر   ها  شخصیخیچ دگانا ش،  کونی

اسخخچ  بران  ی  باکن مویخخود قرار نرفتشمطالعش مورد  اشتا م    وکسخخگاهآ ادهرن ژسخخاما

ها اطلاق نان شصییچ دگانا ش را می توان بر آاصلی اکن د  رمان کش عگو هانیچشخصیخ

ا ا اصخخلی بودههان فرعی کش مکم  شخخصیخخیچ   شخخصیخخیچ مورد توجش قرار نرفتش ،کرد

 شصییچ دگانا ش در رمان مارنا ا   تاکج بش دسخچ آماه بیا ور اکن اسچ کش تحلی  شخاه

شخخصیخخیچ ذهگی هسخختگا   یچ،ان مصتلف شخخصیخخهاسخخچ   ژاره بش ذهنمعطوف  مذکور

  تاات   اقعیچ    یسشخخگاهسخختیمعطوف بش مسخال   مذکور دگانا ش در رمان ژسخامارن

هسخختگا   ا  طرکر رابط   مربوط بش سخخاکر متون هان مصتلف شخخصیخخیچاسخخچ   ژاره تیال

هان نیبراکگکش دالز ساکر  کوشخصییچ دگانا ش علا هتور ا  ا ککاکور ژیو ا میبیگامتگی ب

شگاسی، در رفچغالب معرن   ژسامارن اسچ، در تووکچ عگیرهان ماشخصیخیچ در رمان

، مؤثر اسچ  مذکور ، در رمان ژسخامارنشخگاسخیهسختیغالب ،   عگیخرمذکور رمان مارن

ژردا ن بش شمار هان شصییچتوا ا  وع جاکان ا  شخیوهن شخصیخیچ دگانا ش میهمچگی

 هان رمان مارن   ژسامارن قرار بویرد  ر د   بش عگوان ک   کونی، در کگار ساکر  کونی
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اش، تا م    وکسگاهآ ادهشخصیخیچ دگانا ش، رمان مارن ، رمان ژسخامارن،  :هاكلید واژه

  سرتی تو ا  من

 پیشینة پژوهش

تا م   )آ اده  رمان ژسامارن  )سخرتی تو ا  من(در اکن ژو ه، شخصیخیچ دگانا ش در رمان مارن 

مورد توجش   مطالعش قرار نرفتش اسچ  اش )داپ د م( کا آشخوکت  تیخوصی دکتر شرک(ی(  وکسخگاه

چگین در هم  اشاره  شاه اسچ شصییچ دگانا شبش ا ا هان مذکور ژرداتتشدر مگابع ژیشخین کش بش رمان

 ا  اکن جهچ جسخختیون ا یام شخخاه ژو هشخخی کش بش شخخصیخخیچ دگانا ش ژرداتتش باشخخا کافچ  شخخا،

نردد  در بیان اهمیچ شخخخصیخخخیچ دگانا ش باکا ن(چ  ژو ه، داضخخر باکع    وآ ر محسخخخو  می

ژردا ن اسچ کش رمان مارن   ژسامارن بستر مگاسبی بران ان ا  شصییچشخصییچ دگانا ش  وع تا ه

کگا  همچگین شخخخصیخخخیچ دگانا ش  یز در تووکچ   تحکیم عگیخخخرغالب   ظهور آن فراهم می بر  

رمان شخگاسخی در رمان ژسامارن مؤثر اسچ  شخگاسخی در رمان مارن     عگیخر غالب هسختیمعرفچ

ر د،    ظر (  مو   عالیِ سخب  ژسامارن بش شمار می1311اثر رضخا براهگی ) اشتا م    وکسخگاهآ اده

مگتواان را بش تود جلب کرده اسچ کش بش عگوان ک  اثر ژسامارن بش بررسی،  ا  ژو هشوران  بسخیارن 

رمان ژسخامارن دیسخچ) )بررسی »ا  جملش موالات کافچ شخاه عبارتگا ا    ا ا تحلی     وا آن ژرداتتش

امارن در ها؛ تلاقیچ ژسمعکوس کردن رابطش»   «اش(تا م    وکسخگاههان ر اکچ در رمان آ ادهشخیوه

لی  بش تح نشخخودن رمانهمچگین دسخخین ژاکگاه در کتا  ، ا  دسخخین ژاکگاه« اشتا م    وکسخخگاهآ اده»

بش عگوان اثرن مارن  سخخرتی تو ا  منبش عگوان اثرن ژسخخامارن   رمان  اشتا م    وکسخخگاهآ ادهرمان 

م   تخخا رمخخان آ ادهدوو وی ظهور آترکن مکتخخب ادبی در اکران )بخخا تخخرکیخخا بر » ژرداتتخخش اسخخخچ 

ا  لیلا  «هان سخخکوت ارتباطی در توا ، متون ادبیات فارسخخی و،»ا  مگیخخوره تاکگی،  «(اش وکسخخگاه

هان بررسخخی مؤل(ش»اش ژرداتتش اسخخچ، تا م    وکسخخگاهصخخادقی کش در ک  ژارانراف بش رمان آ اده

ی بررس»مواسی   محاثش فتوت، ا  غلامرضا ژیر  ،  هرا  «اشتا م    وکسخگاهژسخامارن در رمان آ اده

ا  سخا ا  ردیم بیوی، محمود براتی   محمارضا  یر  «هان اکرا ی بان سخب  ادبی ژسخامارن در رمان

هان ژسخخامارن )با تکیش بر رمان مسخختگا  ماکی   تعلیر مر   اقعیچ   داسخختان در ر اکچ»اصخخ(ها ی، 

با  ماکی جامعش ژی،   »  تاکیش محمان، ا  ژارسخخا کعووبی جگبش سخخراکی  «اش(تا م    وکسخخگاهآ اده
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ا  توی آ اد ارمکی   شهرام  «اشتا م    وکسگاهژ  ا  ا ولا  بر د  رمان را هان سخر مین من   آ اده

ا  کتاکون شخخهررراد بش  «اشتا م    وکسخخگاهاسخخطوره   اسخخطوره  داکی در رمان آ اده» ما ی سخخبزن،   

ا  فرتگاه داجی  «ا   وعی دکور »   ا  فرهاد نوران «ن آکگاهبش صخخخاا در آ ردن جها » بان فرا سخخخش، 

هسختگا   همچگین  رج  السخخادات سخخگوی در رسال   اشتا م    وکسخگاهآ اده اده کش  وان بر رمان 

رداتتش اسچ  ژ اشتا م    وکسگاهآ اده، بش رمان «تبیین بافتارن فراداسختان فارسی»دکترن تود با عگوان 

ا بش بررسی فیلی ر تحلی  سخوهه در ادبیات داستا ی ژسامارن اکران اد کرکمی در کتا  علا ه بر اکن فر

 اتتیاص داده اسچ اش تا م    وکسگاهآ اده  تحلی  رمان 

ه اثر سخخریا از من سرررخی تو رمان دکورن کش در اکن ژو ه، مورد مطالعش قرار نرفتش اسخخچ، رمان

در جسخختیون صخخورت نرفتش د  موالش با عگوان مگتشخخر شخخاه اسخخچ   1361شخخاملو اسخخچ کش در سخخال 

ا  سخخیا علی قاسخخم  اده   فاطمش علی اکبرن،    «هان  وشخختار   ا ش در رمان سخخرتی تو ا  منمؤل(ش»

 ا   رن  اسکوکی کافچ شا   «تیزک  هوکچ در رمان سرتی تو ا  من»

ا ا   در ژو ه، ها بسخخخیار م(یا بودهبرده در راه درک بهتر رمانلا م بش ذکر اسخخخچ کش موالات  ام  

 «نتو ا  م یدر رمان سرت چکهو  کتیز»ام  ا  جملش موال  نشا بهره بردهداضخر ا  موالات مرتب    نره

   آن ژرداتتش اسخخچ کا اکی کش بش طور علمی   م(یخخ   بش بیمارن ر ا ی   درمان ر انا   رن  اسخخکو

ان علمی ادعان تود را اثبات کگم    همچگین موال  شخخود در اکن ژو ه، بتوا م بش شخخیوهکش سخخبب می

ا م   تبر رمان آ اده شیژسخخامارن )با تک نهاچک  داسخختان در ر ا چیمر   اقع ری  تعل کیمسخختگا  ما»

ش  اکا ن مر  بین تیال    اقعیچ ن کش بمحما یشک  تا کیجگبش سرا عوو کا  ژارسخا  «(اشسخگاهک و

 کگا ژرداتتش اسچ   ا  اکن جهچ بش تووکچ  کربگان علمی ژو ه، کم  می

 درآمد -1

اسخخچ  ژردا ن، با عگوان شخخصیخخیچ دگانا ش معرفی شخخاهان ا  شخخصیخخیچدر اکن ژو ه،  وع تا ه

امارن مارن   ژستوان ن(چ شصییچ دگانا ش در رمان همچگین با توجش بش مطالع  صخورت نرفتش می

هان شخخخصیخخخیچ دگانا ش   هاف ا  بش کارنیرن آن مت(ا ت کخابا، اما  حوة بر   آن،  کونیبر   می

 اسچ 
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نوکی در  ی، سخخخیلان ذهن        همچگین هاکی ا  قبی  ت ژو هشخخخوران بران رمان مارن  کونی

   اه، تاات  سطوح ر اکیمؤلف، فراداسختان، اتیال کوتهاکی ا  قبی  مرگبران رمان ژسخامارن  کونی

هان داستان مارن   ژسامارن باشا، توا ا ککی ا   کونیشخصیخیچ دگانا ش  یز میا ا      را ذکر کرده

 جهچ ژو ه، داضر باکع  تاکگون در کتب  ظرن بش شخصیخیچ دگانا ش اشاره  شاه اسچ   ا  اکن 

خ توان بش اکن ژرس، ژاسمارن میبا مطالع  شخصییچ دگانا ش در ساکر آثار مارن   ژسا وآ ر اسخچ؛ 

توان  کونی شخخخصیخخخیچ دگانا ش را ک   کونی عام بران تمام آثار مارن   ژسخخخامارن داد کش آکا می

 ا ا دا سچ کا اکگکش اکن  کونی فو  در آثار مورد مطالع  اکن ژو ه، بر   کافتش

مان مارن  مود هان رنوکی در  ی   سخخیلان ذهن   سخخاکر  کونیت  سرررخی تو از مندر رمان 

کگا؛ در رمان دارد همچگین دسخخین ژاکگاه در کتا  نشخخودن رمان اکن اثر را ک  رمان مارن معرفی می

مؤلف، فراداسختان، تاات  سطوح هان رمان ژسخامارن کعگی مرگ یز  کونیاش خانم و نویسرندهآزاده

ن اشودن رمان اکن اثر را بش عگور اکی   اتیخال کوتاه        مود دارد؛ در ضمن دسین ژاکگاه در کتا  ن

یز ا ا  در موالات دکورن کش بش رمان ژسخخخامارن ژرداتتش بش علا ه کگا؛کخ  رمان ژسخخخامارن معرفی می

و ه، ا ا کش در ژیشیگ  ژرا بش مثاب  ک  اثر ژسخامارن بررسی   تحلی  کردهاش خانم و نویسرندهآزاده

 بش اکن موالات اشاره شاه اسچ 

شخصییچ  وار بش علچ بیمارن ر ا ی در د  شصییچ دکور بش  رخی تو از منسردر رمان مارن 

 شصییچاش خانم و نویسرندهآزاده ژسخامارن در رمانشخود؛ همچگین هان آ اده   متین تکثیر میم ا

رتی هاکی در رمان هستگا   بهان متکثر شصییچشخود برتی ا  اکن  سصشتا م بسخیار تکثیر میآ اده

  هان دکورداستانهان شصییچ

ی ذهن شصییچ اسچ نسیصتوا همدادن  شان، در رمان مارنا  بر   شخصیخیچ دگانا ش هاف 

رن باشخخا  رمان ما( میOntologicalشخخگاسخخا ش )اما در رمان ژسخخامارن هاف  اکا ن سخخطوح هسخختی

ن هنوکی در  ی   سیلان ذ  شیوة ر اکچ در آن مبتگی بر ت  معطوف بش ذهن شخصیخیچ اصلی رمان

  ی ا  ابعاد ذهن شصییچ اصلی هستگاهان فرعی،  ماکا ور ککاسخچ  بش تعبیرن هرک  ا  شخصیخیچ

هان مارن شخخصیخخیچبا  اقعیچ   تیال اسخخچ  رمان ژسخخا هان  با یمارن با ناما هاف رمان ژسخخا

 دا ا می ژگاارد   بش ک  ا اا ه قاب  ارجاعار  میداستا ی    اقعی را هم
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 در رمان مدرن و پسامدرن شناسیهستی -شناسیمعرفت صرغالبعن -2

  در کتا  هیی اسچ کش م شگاسهستی -شگاسیگیر غالب معرفچ کربگان فلسخ(ی در اکن ژو ه، ع

هی  در اکن کتا  بران مواکس  شالودة فلس(ی ژردا د  م ( بش آن می1332) هان ژسخامار یسختیداسختان

کگا   اذعان دارد کش هر د  ی را عگوان میشگاسهستیشگاسی   رن عگیخر معرفچرمان مارن   ژسخاما

داسخختا ی عگیخخرغالب در ادبیات  اکن عگاصخخر دش در رمان مارن   دش در رمان ژسخخامارن  جود دار ا

 را اقبی   اکن د یهاکی ا مارن بش ژرسخخ،سخخا ش دارد  بش بیا ی دکور داسخختانشخخگامارن، ماهیتی معرفچ

دا   دیخخر شخخگاتچ دیسخخچ)  من در اکن د یا دش هسخختم) تود وصخخیف کگم)توا م تدوو ش می

غالب در اما عگیخخرژردا د  می شخخود)شخخگاتچ دوو ش ا  ک  شخخگاسخخا بش شخخگاسخخان دکور مگتو  می

کی  وعاً ژسخخامار یسخختی، کا بش هاشخخگاسخخا ش دارد  ژرسخخ،داسخختا ی ژسخخامارن، ماهیتی  جوداتادبی

کگگا  شخگاسخی د یاکی کش اکن متون ترسیم میکا بش هسختی شخو اادبی مربوط می شخگاسخی متونهسختی

هان ژسخامار یسختی باکن قرار ا  د یا دیسچ) ا واع د یاهان موجود کاامگا، اکن هاکی ا  ژرسخ، مو ش

د یاها متشخخک  ا  دش هسخختگا   ا  دش  ظر با ککاکور ت(ا ت دار ا) تواب  د یاهان مت(ا ت، دش ژیامان 

د دارد) دها) متن بش دش شخخخکلی  جوشخخخود، دش ری می وض میدارد؛ کخا  قتی مر  بین اکن د یخاها 

  (123-121  1363)م  هی ، کگا، بش دش شکلی  جود دار ا)      می کش اکن متن ترسیمکی هاد یا

در اقع  ت(کی  ا  دکورن  یسخخختگا  در ک  ا  اکن د  دو ه قاب البتخش لخا م بش ذکر اسخخخچ کش هی 

ود اما شمیشگاسی ژرداتتششگاسی   هستیمعرفچهر د  دو ة  بش ژسخامارندر داسختان مارن  داسختان

تر تششگاسی برجسهستی ژسامارن  جوهتر   در داستانشخگاسخی برجستشرفچمارن  جوه معدر داسختان

اکا بش شو ا   دتی ششگاسی  اژاکا  میشخگاسی کا هستیعان کرد عگیخر معرفچ اقع، باکا اذدراسخچ  

رصچ بر   شگاسی فعگیر هستی شخگاسی   ناهیا بلکش ناهی عگیخر معرفچشخو ککاکور تباک   می

وو وی آ رکم، طبیعتاً بش دهگوامی کش ا  دیسخختی جهان سخخصن بش میان میبگابراکن،  کابگا میبیشخخترن 

 شخخگاسی  ژ گاسخخی   هسخختیشخخ کسختی عگاصخر معرفچشخگاتچ جهان  یز  ظر دارکم    اکن کعگی هم

ها بر ی در آنشخخگاسخخکش هسخختیی  اار ا، بلشخخگاسخختی ککسخخره هسخختیژسخخامارن تیخخلهانتانداسخخ

 ( 310  1330شگاسی غلبش دارد )ژاکگاه، معرفچ
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 1سرخی تو از من سی و تحلیل شخصیت چندگانه دربرر -3

ک ، با جملات وف بش ذهن شخصیخیچ اسچ  را ن دا انمارن معطبش مثاب  ک  رمان سخرتی تو ا  من

ژردا د   سخخر  بش ذهن هان شخخصیخخیچ اصخخلی رمان می، بش توصخخیف دالات ظاهرن   کگ،کوتاه

                                                           
بیگا  معطوف بش ذهن شصییچ اصلی داستان اسچ  توا گاه تمام ماجرا را ا  درکچ  ذهن ا  می سرخی تو از منرمان   1

ود هان موجود در داستان را بش می  تهاکی بسیار مت(ا ت شک  بویر ا   توا گاه شکافشود کش برداشچهمین امر سبب می

 کگا   را ن دا ان کلیکگا را بیان میا کش د  میبیگا   آ چش رژُر کگا  در دالی کش را ن، آ چش را کش شصییچ اصلی می

ها را برطرف کگا  ا  اکن ر  توا گاه در ژی، تود ک  کلاف  جود  اارد کش جزلیات ات(اقات را مو بش مو ذکر کگا   ابهام

عرفی م بیگا   معماهاکی بسیار کش باکا بران هرکاام ژاسصی بیابا  شصییچ اصلی تودش را  وار ما انارسر در نم می

برد  رقیا، ر ج میان کش ر ن دکوار میهان شبا ش   ساکشکگا   ا  سردرد   دل ژیچش   فراموشی   عام تمرکز   کابوسمی

بیگا کش اکن دتتر کود  ا  شود، ا  ماام میهان ا  دتتر کود   اشگاسی با موهان فرفرن    ار یی ظاهر میدر توا 

هان ا  بش کگا ک  مار در ر دهشود د  میرسا   قتی ا  توا  بیاار میتا   مارها می ر د   بشهاکی سیاه ژاکین میژلش

ژیچا   وار نذشت  تودش را فراموش کرده اسچ، البتش  ش بش طور کام ، بلکش قطعاتی ا  نذشتش را فراموش کرده تودش می

کگا  ادا ستش تا   دتترن بش  ام فر ا ش را اجاره می توا ا بش کاد بیا رد   وار  اتواستش  هاکی ا  نذشتش را  میاسچ   بص،

شود، )فر ا ش  دتترن  و ده سالش کش تحچ درمان ر ا رزش  بوده اسچ   با اکن دال ر ا رزش   توا ستش بش   جا شین ا  می

ا ا شرتباط داشتهاکی کش هرکاام بش  وعی با فر ا ش اشود آدما  کم  کگا   تودکشی کرده اسچ(، همین جا شیگی باعث می

در ارتباط با  وار قرار بویر ا، ا  جملش دسام توا ا   دکتر لیلا تواجون   وار بش تا نی ا  همسرش بهر   جاا شاه   فو  

نوکا توا ا ژسرش فرهاد را در تا   بهر   ببیگا  ا  اجا ه  اارد فرهاد را با تود بیر ن ببرد دون بهر   میان ک  بار میه(تش

دها   تاطراتی تلخ را بران ا  تااعی مکان درسچ   دسابی  اارد  دیزهاکی در د یا هسچ کش  وار را آ ار میا  جا   

 ان   ژلش   نربش   مار، کش مهمترکنها رابش کاد بیا رد  دیزهاکی ا  قبی  شیرکگی تامشکگا  دیزهاکی کش ا  د سچ  اارد آنمی

ش شود، بها  زدک  میکگگا  تاطراتی کش  وار هر بار بش آنت را با سا ن میترکن تاطراشو ا   تلخها محسو  می شا ش

تواها بش ک  تواها آن تاطرات را بش کاد بیا رد  ا  نذشت  تود را دفن کرده اسچ   می   می «ت(ش شو»نوکا  تودش می

ات تلخ ماام ا  نوشش نوش  ذهن ا  سر دها   تاطران  میهمش دیز را فراموش کگا؛ اما نوکی  اتودآناه بش ا  دگین اجا ه

د، شوان ا    انی ا  میا ا کش ذهن ا  نسستش شود   هر ژاره ا  آن ذهن، کش هر کاام مربوط بش د رهآ ر ا   سبب شاهبر می

ده فن کرکگا  شصییتی کش  وار آن را د امی داشتش باشا   شصییتی دکور باشا؛ شصییتی دکور کش در ا    با ا    انی می

قار جان نرفتش اسچ کش  وار دها؛ آن شصییچ در ذهن  وار آنکگا   ا  را آ ار میاما  مرده اسچ   هگو  با  وار   انی می

هان   انی  وار ما انار )کش اسم اصلی ا   یسچ   ا  فعلاً در اکن د ره ا  کگا د سچ ا  بوده اسچ  در  اقع د رهتیال می

شود  د رة کودکی، متین اسچ، متین همتی، کش  ام اصلی کگا( بش سش د ره توسیم میرفی می  انی، تود را با اکن  ام مع

ما ا،  وار ا  را کشتش   دفن کرده اسچ  د ا ده سالش باقی می -شود   همیشش دتترن کا دها سچ  متین هرنز بزرگ  می

ا ترست بیشترن دارد    وار هرناه ا  دیزن میشود، آ اده اسچ  آ اده ا   وار قارد رة بعان کش مربوط بش هگرستان می

کگا  آ اده  مرده اسچ بش  عم  وار بش مسافرت رفتش اسچ  با اکن دال تغییر محور شصییچ ا   وار تود را آ اده معرفی می
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 ر د  هان ا  میدارد   بش سراغ توا نذرد ژرده برمیکگا   ا  آ چش در فکر ا  میشخصییچ  (وذ می

کگا  در طی اکن فراکگا، توا گاه با نذر ا  هر سخخطا ادساس هان ا  شخرک  میمصاطب را در کابوس

شخخو ا  در  اقع بش سخخون آن رهگمون می معماکی اسخخچ کش تمام شخخواهاا کش در دال کشخخف کگمی

ذاشتش   سر نان تلخ را ژشچشود کش نذشتشمی ر توا گاه در طی توا ، اکن رمان با شخصییتی ر بش

بلکش شخخکسخختش اسخخچ   بش شخخصیخخیتی دگاژاره تباک   موا مچ کگا وا سخختش اسخخچ در مواب  اکن ر ج ت

 فتارن   ر ا ی شصییچ  وار درهان رر علم ر ا شخگاسخی ک  بیمارن ر ا ی با  کونید اسخچ شخاه

 جود دارد  اکن بیمارن بش  حون اسخچ کش با آ ار جگسی ا  سون فردن مورد اعتماد  سخرتی تو ا  من

 امیاه  1هوکچن در علم ر ا شخخگاسخخی اتتلال تیزک شخخود  اکن بیمارمثلاً ژار در د ران کودکی اکیاد می

ها، شخخصیخخیتی هرک  ا  اکن هوکچدر اکن بیمارن د  کا دگا هوکچ در ک  فرد  جود دارد   شخخود می

نیرد  اکن شخخخو خا   هرکخ  در  مخان معیگی کگترل رفتخار فرد را بخش عهاه میمت(خا ت محسخخخو  می

وکی، بگان بش  و  ا  اسک)قلعش هان شگاتتی مت(ا تی دار اها، عادات، تکلم، عواطف   سب شخصییچ

واان ف شخود   مشکلات شگاتتی ا  قبی ر ا ی میمگیر بش نسخسخچ هوکچبیمارن تیزک (  120  1333

اکن بیمارن  ( 122  1333)سخاژگیوتون بش  و  ا  اسکوکی،  را در ژی داردشخصیخی دافظش، فواان هوکچ

  یسچ  در  اقعیچ  ادر اسچ اما بش هر دال در جهان  اقع  جود دارد   ک  ماجران تیالی کا فا تزن

                                                           
ا شرزتا ش رترسا   هرناه میبور باشا با مردن ارتباط برقرار کگا داقون آبش آ اده در رمان مشهود اسچ   وار ا  مردها می

لیلا  ر د ژردا د   بش استوبال رابطش میدارد، برعک  بش آراک، تود میترسا   داقو بر میدارد  اما آ اده  میبا تود برمی

کگا   بش همین دلی  همچگان ژ  ا   قوع اکن دکتر ر ا رزش  فر ا ش بوده اسچ   در مورد تودکشی فر ا ش ادساس نگاه می

د در شوکگا،  قتی با  وار آشگا میاش رفچ   آما میان ا  ا  بش تا شکشا   بش د بال  شا شا   می دادثش دسچ ا  ژر  اة

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

اش را ا  هزارتون ذهگ، بیر ن ژردا د   نذشتشبها ش بش ژالاک، ذهن ا  میکگا   بش همین عگوان مگشی تود استصاام می

فهما کش  وار   فر ا ش در کودکی توس  ژارشان مورد آ ار شود   لیلا میکشا   طی اکن ژالاک، ذهگی را  معما نشوده میمی

بش تاطر  ر کگا اما فر ا ش موفر بش فرار  بوده  اسچ فراا ا  با اکن ت(ا ت کش  وار توا ستش بوده  اذکچ جگسی قرار نرفتش بوده

شود دسام توا ا ژار فر ا ش بوده اسچ  سر وشچ هان لیلا  وار متوجش میجوکیهمین ات(اق تودکشی کرده اسچ  در طول ژی

سام اقو بش د ر شود   وار با دشود  وار کگترل تود را ا  دسچ باها   بش دسام توا ا دملش مشابش فر ا ش    وار باعث می

       کگانیرد   بش تا   ا   و  مکان میفرستا   تودش تحچ دماکچ لیلا قرار میکگا   ا  را بش سی سی کو میدملش می

1  . Dissociative Identity Disorder  
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هان شخخکسخختن شخخصیخخیچدرهمکا ن بش نر با جلسخخات ر اندرمان، ر اندرمان اکن بیمارنبران  

 کگا بامینر سخخخعیدرمان  ر انژردا دمیفرد مگحیخخخربشها بش ک  هوکچ کردن آنمت(خا ت   محخا د

  د  سخخخرها آشخخخگا شخخخوکرده تا ابتاا با  و،   عملکرد هرک  ا  آندنر ارهان مت(ا ت ارتباط برقرار

کگا هان مت(ا ت بش  کوه تیوصیاتی کش قارن ماهیچ مصر  دار ا اکیاد میارتباطی میان شخصیخیچ

 ر دیهاندردآ ر   ضربشکگا کش تاطراتمیهمچگین سخعیدارد  یان برمیها را بش مر ر  مان ا  م  آن

 ( 121-121  1333)اسکوکی،  نذشتش را ا   جود بیمار ژاک کگا

 نگار -3-1

ا ی  مهانددار  ق(ش ،  واررمان ترکن علالم بیمارن تیزک  هوکچ فراموشخخی اسخخچ؛ در اکنا  مهمککی 

ان دکور ا  شصییچ شخاه، ژاره،  کرا در آن د رة نمکی ا    انی تود را بش کاد  ااردهااسخچ  ا  د ره

ز در آن د ره  یان ا  شصییچ کش دالا غالب  یسچ، ژ  اطلاعات مربوط بش ا ، غالب بوده اسخچ  ژاره

ا  جملش شواها متن کش بش فراموشی  وار  را اه شخاه اسچ تودآناه  جود  اارد بلکش بش  اتودآناه ژ 

 اشاره دارد عبارت اسچ ا  

ش بود  دطور شا ک« ا کَحچَ    َ  جچَ»بود، ک  ه(تش بعا ا  بود    مردهبار ا ل کش تودکشخی کرده

  شب  فاف آمدیادش نمیکشیا)   لیوان هم آ  ر ش سرتچ بالا   کها را مشخچ مشچ ا ااقرص

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  

د ا هگو   هاکی کش ر  ن سخ(یا بود ا   بش تاکسترن میکار  ن(چ) سخرمان بیمارسختان با آن کاشخی

هاش اسخخچ  آن لول  درا  را شخخا ا هگو  تون نوشک  میتون تگ،   صخخاان ژاهاکی کش د ر    زد

بود تون آن د  شخخخبی کش ه(تخش  تم بود  بهر   دخش کار کرده لی نلوش تخا کخ   آیردیرادش نمی

 ش ا  آن د  شب،  ش ا  ه(ت    آیدیادش نمیدا ا  شخاکا  دیزن بیمارسختان بود   تون کما  کما) دش می

 ( 13  1361)شاملو،  قبل،

 تانمارسیب نسرمااسخچ  ا  تودکشخی را بش کاد دارد، تکرار شخاهآید یادش نمیگا عبارت در اکن ب

  ککش د ر    زد کیژاها نصخخاا،  د ایم نبود ا   بش تاکسخختر ایسخخ( نکش ر   کیهایبا آن کاشخخ

هوکچ شخخخی بش   ژ  ادتمالاً دلی  تودکبه یاد نداردتودکشخخخی را  دلیلرا بش کاد دارد اما  شخخخا خایم

 ارتباط دارد  شاة ا فراموش
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 «من  وار ما انار هسخخختم»نوکا  کگا  بارن میا  هر بار تودش را بش  امی معرفی میبراکن، علخا ه

کگا ان جاکا را د  می(  بش مردن کش تا ه با ا  آشخخگا شخخاه   شخخاکا شخخر ع رابطش11  1361)شخخاملو، 

هخان همکخار دکترلیلخخا جوکیع دراثر ژی(  امخا در اق132  همخان« )اسخخخچاسخخخم من آ اده »نوکخا  می

(    230  همان« )همتی  اسخخم، هم متین بوده  متین همتی»شخخود کش ا  متین همتی اسخخچ  می کشخخف

تواند می این امر(  233  )همان« ) اسخم من آ اده اسچ وار»نوکا  کگا می قتی لیلا ا  را  وار صخاا می

 .باشدسه شخصیت در یک شخصیت  ادغامگر بیان

ر، تا م دکت»نوکا ا  اکن قرار اسخخچ  کگا   بران دکتر لیلا میآ چش  وار ا   ضخخعیچ تود د  می

توا ا بش کاد بیا رد کش دش مات (  ا  دتی  می101  همان« )کادره   میالخان دگخا  قتخش کش برق من می

توضخخیا آن  (    در101  همان« )د  م ک  سخخال کش نذشخختش می»اسخخچ بش اکن درد مبتلا شخخاه اسخخچ  

(  لیلا با 106  )همان« شخخشن سخخرم ک  دیزن قطع    صخخ  میشخخش، تود  می بو م بی»نوکا  می

 فهما شگود میمشاهاة دالات ا    شگیان شرح دالی کش ا  ا  می

هاکی کش با هم   کباکی تستش اکن اضخطرا ، اکن فراموشخی کلمات، اکن  اآناهی کودکا ش، اکن دشم

دهگا، اکن تی ِ نوشخخ  لب، همش توابی را  شخخان مینلبهی کش با هم  تا نی بیهسخختگا   اکن ژوسخخچ 

 ( 116  همان) طور را بش دسچ تودش با  کرده اسچان قنوکگا لیلا د باره ژر  اهمی

اسخخچ  بصشخخی ا  نذشخختش در ذهن ا  نُم شخخاهبصوا ا با اکن دال کگا نذشخختش را فراعی میا  سخخ

هان ا  ا  با اکن دال، صخخخحبچا دویوخچ بسخخختخشراه را بر کشخخخف   آمیصتخشدرهمتخاطرات مصتلف 

با توجش   کگا   ا  بران معاکگات بیشخختر باکا ام آر آن شخخودبیمارن ا  را د بالتر شخخود لیلا جانمیباعث

ها   آ چش بر ا  نذشخختش اسخخچ   شخخود علچ ترسبش آ چش در دسخختواه ام آر آن در ذهن ا  تااعی می

ا  د باره تون آن قبر  صواها رفچ  ا    وار) متین) » شودییچ ا   یز هوکاا میهان شخصهمچگین ژاره

متین اسخخخچ کش ا  ژلش »با توجش بش شخخخاهان دکور ا  متن  (  211  همان« )آ اده)  وار) متین) آ اده)   

سخالش با لباس  ار یی، تر ، موهان فرفرن بلگا  شخخک   وار اسچ  ر د  دتترن د ا ده، سخیزدهکین میژا

(  ا  متن 203  )همان« کگانردد   بالا را  واه میبرمی« متین »  ا،  وخار اسخخخچ کسخخخی صخخخااش می

 کابیم کش متین،  وار اسچ    همچگین باتوجش بش اکن قسمچ ا  متن درمی

کگا بش کگان  کشخخا ر ن  مین    شخخر ع میژیچا بالان سخخر  دسخخچ می وار موهان بلگاش را می

ها را   ا   وار تاکتوابا ا تون دالش  متین دسچ   ژا میشخود، متین را میدال  بزرگ کش داضخر می
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اک بالا ما تکگا  متین دکور ژیاا  یسخخچ  ار د تون نلون متین   وار سخخرفش میرکزد ر ش  تاک میمی

 ( 210  )همان آکا بالاها میاسچ   وار ا  ژلشکرده   داغ اک تبکشا    تگا  تمیر د   (   ژاکین می

 سچ   متینااسچ   دطور  وار ا  را دفن کردهشخود کش دطور متین تودش را کشتشیمشخص  م

 اسچ   شاهکباتدطور متین بش  وار اکگکش اسچ کا دطور ا  ژر رشواه رفتش

 متین -3-2

ذهن   رؤکا ر سخخیلانتگها دمحا د بش ذهن  وار اسخخچ    ه،دکاه   طردشخخاکودکی آسخخیب متین،

ش همین ب شخخود  بش بیر ن فرافکگی میسخخچ کش  وار ا  جود متین تیسخخم بص، مگ(ور  شخخودظاهر می

ا   کگا متین د سخخچ   وار فکرمی بش ک  شخخصیخخیچ مسخختو  تباک  شخخاه واردر ذهن   دلی  متین

 ی ا  (  اسچ  نوکن سرشار ا  ترس   عام اعتمادبشمتیکودکی ا سخچ   ،اسخچ در دالی کش متینبوده

شخخان در اجتماع ادتیاد داشخختش   بش   آ ادةجسخخور بران ظاهرتوار غمبران ادام    انی بش  جود  وارِ

 اسچ ساتتش بران تودش ها ران دلی  آنهمی

 آزاده -3-3

د آمان اکن رسخخخا دلی  بش  جوهان شخخخصیخخخیتی مشخخخص   یسخخخچ  اما بش  ظر میترتیب ظهور ژاره

توان شصییتی جسور در  ظر نرفچ  درسچ بر عک  متین کش ها ر شن باشا  آ اده را میشخصیخیچ

ین کش در عک  متاسچ برآ اده توصی(ی در متن  یاماها  کودکی  رسا بش  ظر میشخصیخیتی سرتورده 

ویم بش طور مست هاکی کششخا شبراکن، در متن  اسخچ  علا هاسخچ   هرنز بزرگ  شخاهکودکی باقی ما اه

یچ هان شصی جود  اارد، اما با توجش بش  کونی اصخلی اسچان دکور ا  شخصیخیچرهکگا آ اده ژابیان

ش  وار اصلی اسچ  با اکن استالال کان ا  شخصییچم کش آ اده  یز ژارهتوا یم دگین برداشخچ کگی وار می

اسچ  شتشه هی  د سخچ دکورن  اااش بش غیر ا  متین   آ ادک   ن تگهاسخچ   نوکی در طول   انی

ناه، در هگرسخخختان   دتی بعا کش ا  هگرسخخختان بیر ن آما ا   با هم در شضخخخمن اکگکش آ اده در ژر ر

اسچ درسچ برعک  ر بوده   همیشش ا  ا  دماکچ کردهکرد ا، در کگار  واان مشخترک   انی میتا ش

 وار  توا ستش اسچ   انی مشترک با بهر   را ا ا  هان دکورن کش در   انی ا  دضخور داشختشهم  آدم

هان عادن قاب  درک  یسچ  آ اده فردن دارد کش بران ا سخانهان مگحیخربشها  کرا  وار  کونیادامش د

وا ا ت  ا  ژ  میکگا  بش ا  نوشخخخش   کگاکش  میکگا  ا  را تحویر  میدامی  وار اسخخخچ  ا  را درک می
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ذهگی در ذهن  وار اسخخچ کش  وار بران فرار ا   اده  یز ک  شخخصیخخیچکش آ ا اکیاد کگار دگین نما ی

ن اسچ  با اکدکوران شخاهاش اسچ آ اده را ساتتشتگهاکی م(رط تود   رهاکی ا  تحویرن کش ا  سخون 

ان کوتاه ا    انی، آ اده د سچ  اقعی  وار بوده باشا؛ اما بش دلی   جود، با  هم ممکن اسخچ در د ره

توان ن(چ ادتمالاً آ اده  جش دکورن ا  وخار کخش بررسخخخی   تحلی  شخخخاه اسخخخچ میبیمخارن ر ا ی  

شخخود، ا  جملش هاکی ا  داسخختان اکن هما ی  وار   آ اده دکاه میشخخصیخخیچ  وار اسخخچ   کرا در بص،

ژوشخخا   شخخغ  آ اده را بش تود  سخخبچ هان ا  را میکگا   لباس ما ی کش  وار تود را آ اده معرفی می

بار  وار   آ اده با دکور اکگکش آ اده فو  در تاطرات  وار دضخخور دارد در تمام رمان دتی ک دها  می

ا   آ اده ا ککاکور ملاقات کا مکالم  تل(گی  اار ا، انر اکن د ، تا اکن دا با هم رابط  صخخمیما ش داشخختش

ا، کش شخخو  میر د کش در رمان دسخخچ کم، ک  مکالم  تل(گی  شخخصیخخیتی  اقعی بوده اسخخچ ا تظار می

تواها ا  آ اده تولیا کگا؛ اکن می   کاد بران تولیا   اکن هما ی  شخخاه اسخخچ  دکور اکگکش  وار ماام می

شخخود  آ اده  اجیِ  وار محسخخو  میتوا ا با بیمارن  وار در ارتباط باشخخا  با آ اده طبیعی  یسخخچ   می

بوده   بران ا   اجی کش راهگمان  وار  یز  اده  ش تگها آ برد  وخار در لحظخات سخخخصخچ بش آ اده ژگاه می

  کرده اسخخچنیرن  اارد   وار با آ اده   انی میاسخخچ دون  وار قارت تیخخمیمنرفتشتیخخمیم می

کگا  آ اده شخخصییتی اجتماعی دارد   موفر درسخچ برعک  متین کش ا  ا  هراس دارد   ا  ا  فرار می

و  در  (  فاسخخخچ  نوکی اعتمادبشکسخخخب  کرده وار کش موفویچ دگاا ی رسخخخا  برعک  بش  ظر می

ان ا  آن را  اارد   وار  جود آ اده قرار دارد،  وار شخخخاکا ا اکی ا  آن را دارا باشخخخا اما متین دتی ذره

آ اده ا  ا ل تا آتر فو  تون ا ن با   کار کرد کش بعا هم  رتی »بارها شخخخغ  عور کرده اسخخخچ اما 

آ اده با   با   آراکشخخخورن را ا تصا  کرد  آمان ابعا ا  بیر ن آ اده(  111  همان« )ا ااتتگاش بیر ن

گش آ اده در آکشود  ضمن اکگکش  وار با دکان موهان بلگا تود کردن موهان بلگا  وار، آراکشخور میکوتاه

 توان ن(چ مشخخصیخخ  بار  آ اده در توصخخیف  واربیگا  میآ اده را در آکگش می در اقع، ،آ ردرا بش کاد می

نوکا کش  ام، آ اده   شغل، آراکشورن اسچ   وار  یز بش دسخام می علا ها  ا  موهان بلگا اسخچ  بش

 اده آ نیرن دارد برآن آ اده قارت تیمیمدها  علا هان ضعف  شان  میتامش سخبچ بش شخیرکگی آ اده

یتی مگ(ع  کش شصی  یات را دارد برعک   وارعال   مبتکر اسچ ا  توا اکی ژیااکردن راهشخصیخیتی ف

  کابا رهاکی  میبوس اسچ کش فرصتی بران کافتن راهاسچ   بش قارن اسیر کا
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 سرخی تو از منشخصیت چندگانه در  بندیجمع -3-4

شوکم کش هرکاام ا  اکن سش شصییچ بصشی ا  ر  میر بش با سخش شصییچ سخرتی تو ا  مندر رمان 

اصخخلی ا  د  ژردا ن شخخصیخخیچ وکسخخگاه در شخخصیخخیچ اقع درسخخا  ا  ک  شخخصیخخیچ  ادا را می

 ژا لی کا معمانو ش تلراسخخچ   شخخصیخخیتیهان مت(ا ت بهره بردهام    کونیشخخصیخخیچ دکور با  

، سالش 31ک   ن شود  وار اسچ   وار میاصخلی کش توا گاه با آن مواجشاسخچ  ا لین شخصیخیچکرده

یا د  اش دردلصوشخخخی تگهاان بران   انی  اارد   توابا   ا ویزهدا میتگها   مطلوش اسخخخچ کش  کادا 

ه(تش آن هم بران دگا سخاعچ محا د اسچ  اما اکگکش درا  وار دگین  ضعیتی در آتر  ملاقات ژسخرش

کگگا  انر میییچ دکور کعگی متین   آ اده بیاناسچ را د  شصش دگین  ضخعیتی رسخیاهدارد   دطور ب

ی با  شاکا اصلاً دگین رمانرفچ    میا شخصیخیچ  وار شخک تان  جود  ااشختگمتین   آ اده در داسخ

ن هسخخختگا   باکا ن(چ کلیاهانمتین   آ اده شخخخصیخخخیخچنرفخچ  دگین مضخخخمو ی شخخخکخ   می

اصلی  کا شاکا بهتر باشا بووکیم شصییچ اسچ «ژاره اداِسششخصییچِ»اصخلی رمان ک  شخصیخیچ

 انهژاران آ اده   ژارهان متین، ژارهچ  اسرمان ک  شخصیخیچ  ادا اسخچ کش ا  سش ژاره تشکی  شاه

ه ا وار اسخخچ   متین   آ اده بش داشخخیش را غالب،  شخخود، ژارةمی ش رمان ر اکچ وار  کش در اکن موطع ک

 غالب، کعگی  وار، دار ا  ا ا   سعی در تکمی  شصییچشاه

 

 
  

متین

آزاده

نگار
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ن مارک  رمان سخخخرتی تو ا  مناسخخخچ کش رمان ر ا  مواردن کش باکا بر آن ترکیاکرد اکنککی دکو

و سرتی تمارن اساس رماناسچ  براکن ن بیان  اقعیچ ا مگظر ذهن شخصییچماراسخچ   مبگان رمان

اسخخخچ   در ش ک  بیمارن  اقعی هوکچ دارد، کمگظر کخ  شخخخصیخخخیخچ، کش بیمارن تیزک  ، ا ا  من

 اقعیچ ا  ذهن  رشاسخخخچ  در اکن رمان ما شخخخاها نزاژرداتتخش دارد، بخش جهخانتخارد  جودجهخان

بش  تورد اصخخلی داسخختان هسخختیم   آمیصتوی تصی     اقعیچ در اکن رمان بش دشخخم  می شخخصیخخیچ

  اقعی بران قهرمانماکی جهان داسخخختان بش مثاب  جها ی ماکی   با  عبخارتی دکور رمان سخخخعی در  اقع

یش کسخی، ق وارن در داسختانمطابر با الووهان غیرژسخام وکسخا  کش ژاکگاه می طوردارد  همان داسختان

 ( 316  1330د )ژاکگاه، وشمیر  وشتی ا    انی محسو 

 1اشخانم و نویسندهآزادهشخصیت چندگانه در بررسی و تحلیل  -4

ژردا ن کگا کش شصییچمی( بیان12-23  2002)شخگاسی بوطیوان معاصر ر اکچکگان در کتا  -رکمون

ر، رفتار، ژردا ن غیرمستویم، ن(تااسخچ مسختویم کا غیرمسختویم باشا   در شصییچ در ک  رمان ممکن

                                                           
ان شگوارهدر ج تواها کش بران ا  ک  داستان   ک   وا بگوکسا تاشود کش دکتراکبر ا  دکتررضا میقیش ا  آ یا شر ع می  1

کگا تا شود ارالش دها  دکتررضا بران  وشتن دگین داستا ی بش موضوعات مصتل(ی فکر میکش در  ادناه، مشها برنزار می

ا غلی مردن کوتاه قا، اه   ما    تا م را بگوکسا  بیبا غلی   آ ادها غلی، شادان، بیبنیرد داستان داناکگکش تیمیم می

شود   با تعلیمی کش در دسچ دارد درش اسچ کش ر  ن شادان سر ده  ارد دکان کود   یارن ا  میژسرِ تلفِ ژار   ما

شود، بش تواستوارن معشوق  ا غلی ا    اان آ اد میبرد  دگا سال بعا کش بیبدها   بعا ا  را بش   اان میا  را شکگیش می

دها  اما سش ماه بیشتر ا  تا م بش ا د اد با ا  رضاکچ میآ ادهکگا تا اکگکش ر د   آ وار سماجچ میتا م میدکرکگ، آ اده

تا م   هر آ چش شادان در شکگیش   با جوکی بر سر ا  کگا بش شکگی  آ ادها غلی شر ع مینذرد کش بیباکن ا د اد  می

ا غلی کا شرک(ی اسچ؛ کا دان تا م ا  توکشان دکتررضا کا ژسرداکیدها  آ ادهتا م ا یام میآ رده بوده را در مورد آ اده

ا غلی ا غلی آموتتش بوده اسچ   ا  اکن جهچ بران دانتا م فردن بوده کش بران ا لین بار کتا  توا ان را بش دانآ اده

ی را ا غلا غلی آدرس دانا غلی رفتش بوده اسچ   ا  بیبا غلی بش سراغ بیبار ش بسیارن دارد  شادان بران کافتن دان

  ا اما در ا غلی  میکگا   درفی ا  جا   مکان دانهان شادان موا مچ میا غلی در مواب  شکگیشتش اسچ؛ بیبتواسمی

تا م در شبی کش بعا ا  رکزد  آ ادهتا م میعور ژ  ا  آ ادن ا    اان   شکگیش،  هر آ چش کشیاه اسچ را بش جان آ اده

نذارد   ژ  ا  ماتی هم تودکشی ا غلی در میان میر د اکن موضوع را با دانا غلی میا غلی بش تا   ا    بیبژگج سال دان

تا م، تا م ددار  وعی عذا   جاان شود، ا  ژ  ا  مرگ آ ادها غلی در مورد آ ادهشود کش دانکگا  اکن ماجرا سبب میمی

توا ا در  مان س(ر کگا   صا سال اد،   ی کش میشود بش   ی آ تا م تباک  میبیگا   ا  آن ژ  آ ادهتا م را میبا  هم آ اده

هان قطار ژرتا  کگا   در کگار نوهِر بش عوب برنردد   در بان  استگکا دلول کگا   آ اکار یگا باشا   تود را بش  کر دری
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دار ا  کعگی  وکسخگاه در کگار توصخخیف مسخختویم ا  شخخصییچ ژوشخیان  و،  انی   طر  لباسمحی 

هره ببرد  دال ژردا ن بژوشخخیان      بران شخخصیخخیچتوا ا ا  تمهیااتی ا قبی  طر ن(تار، رفتار، لباسمی

هان دکور، ر کم   بووکیم شخصییچ توا یم ا  اکن بحث فراترمی اشآ اده تا م    وکسخگاهجش بش با تو

 ش  باشگا   دکور  ش توصیف مستویم  ژردا ن  و، داشختشتوا گا در شخصیخیچهان دکور میا  داسختان

  دا ن کژرتوا ا در شخصییچسخاتتش میهاکی ا ژی،اشخارات غیرمسختویم بلکش اشخاره بش شخصیخیچ

شخصیخیچ تا ه  وشخی اسخاسی اک(ا کگا  بش عبارتی دکور، در رمان ژسامارن  یا ن  یسچ  وکسگاه ک  

  معیون کگا   کموجود را با هم ترکیبهاکی ا ژی،توا ا شصییچکگا بلکش میشخصیخیچ تا ه تلر

 در عین ها باشا  در آنِ  ادا تمام آن شخخصیخخیچکعگی ها باشخا، تا ه بسخا د کش دالز تمام آن  کونی

 ها  باشا ک  ا  آن شصییچدال هی 

                                                           
 دداسی شود   در معبالیگوم برقیا کا شهر اباکستا   عک  بویرد، کا دتی تودِ نوهر باشا کا بونام سگگ صبور

شا در ان باباشا   سعی کگا شهرکار را رام کگا   دتی هیتلر باشا   بش جگگ   تو رکزن برردا د کا شاعره شبهزار ک 

ا، بش آکها بیر ن میهان دکتررضا، ا  قیششود بش شصییچ اصلی قیشتا م تباک  میان  آ اده جود هر شاعر    وکسگاه

دها   کا اکگکش در تواسچ ا د اد ا  کگا، ناهی ا  را ا  مهلکش  یات می هی میکگا، ناهی بش ا  امر   دکتررضا کم  می

تا م در شبی اسچ کش تا م در ارتباط با دکتررضا، دضور آ ادههان دضور آ ادهترکن بص،کگا  ککی ا  مهمرا رد می

ا ی د ر ا  ر ن سوف ماشین در بیابدکتررضا بران ژیااکردن مییا شرک(ی بش مگاطر جگوی رفتش بود   با سش شهیا  اشگاس 

ها قرار نرفتش بود  مییا شرک(ی شصییتی اسچ کش تود را ژسر شرک(ی معرفی شهر، با ن کم ، در معرر دمل  نرگ

ها بش رمزنشاکی  یا  اسچ  شرک(ی فردن بش هاکی کش بران توا ، آن وکسا،  امشکگا  ا  جبهش ماام بران شرک(ی  امش میمی

دال  آ رد  با اکنها را  یز بش کاد  میآ رد، ا  دتی داشتن ژسرن با اکن سن   سال    کونی(ی را بش کاد  می ام مییا شرک

بعا ا   شود   دتیکگا متوس  میهاک، ذکر میان کش ا  در  امشکگا   بش هر  شا شبران کافتن ا  ا  هی  تلاشی فر نذار  می

کگا تا شاکا جسا ا  را بیابا تا ا  دویوچ  جود ا  آناه شود اما جسا مییا میشگیان تبر شهادت ا  بش مگاطر جگوی س(ر 

 هاک،  جود دارد را د بال کگار مهان همشود ردژاکی ا  مییا شرک(ی را کش در  و  قولکابا  ا  تگها موفر میشرک(ی را  می

 ش عکسی،  ش جسان،    ش هی   شا   دکورن کش ا  ا   کابا،ان دال بر  جود ا  غیر ا   امش   تاطره    و  قول  میاما  شا ش

ها هسچ، مادرش  اما،   ی کش هم   نتا م را  ن تولیان میدر جهان ملموس شرک(ی  جود داشتش باشا  دکتررضا آ اده

هسچ، دکسش هسچ، طاهرة مشهان هسچ؛ اما هی    ی  یسچ    ی اسچ کش در  جود هر مردن هسچ کش انر  باشا هی  

تا م ا  طرکر ادضار تا م ا  نذشتش، دال   آکگاه با تبر اسچ  در  هاکچ شبی آ ادهتوا ا شعرن بگوکسا  آ ادهن  میمرد

کگا   ا، تودش را معرفی میکگا   ا  طرکر شرک(ی با صاانِ درتشانِ تودش درف میر ح در جسم شرک(ی دلول ژیاا می

ا غلی   شرک(ی هر د  بیب 1311نوکا کش در سال نوکی میم در اکن ژی،تا نوکا  آ ادهمی 1131  ا  آکگاه کعگی سال 

ا غلی را کش شصییچ داستا ی میر ا  شرک(ی ا ل بیبتا م ن(تش بود هر د  در اکن سال میطور کش آ ادهمیر ا   همانمی

   ا   کشا   بعا هم تودش را آت، میا سچ می
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متگیچ   بیگا اتیال کوتاه مؤلف،طوح ر اکی، فراداستان، مرگتاات  س، اشتا م    وکسخگاهآ اده در

اربردن بش کمر  تصطی  اژذکر  اقعیچ   تیال را با  چیتوهم  اقع یادکامشخخهود اسخخچ  اتیخخال کوتاه با 

مآبا    چی اقع کیبا  ما   در داسخختان اادهاکر  ریدق خککاربردن تار بش، در داسخختان ی ام اشخخصاص  اقع

شخخاه اسخخچ   نژردا چیدر شخخصیخخ الی  ت چیتاات   اقعدرهم آمیصتش اسخخچ   موجب  اادهاکر 

ها بش همچگین تاات  سخطوح ر اکی با برقرارن ارتباط بین سخطوح مصتلف داسختان   ا توال شخصییچ

   ار  شخخمردن  وکسگاه  توصخیف فرآکگا  وارش داسختان   هم سخطوح مصتلف، فراداسختان با  ماک،

 بصشیان بش قارت شصییچ،  میگ  اکیادمؤلف با سخلب اقتاار ا   وکسخگاه   تحکیمشخصیخیچ، مرگ

  ا انیرن شصییچ دگانا ش را مهی ا کردهبیگامتگیچ   شک 

چ هان دکور فرصجهان طور کش ژسخامار یسم بشهماندها هان دکور اصخالچ میبش جهان بینامتنیت

هان ژیشین، تود را متماکز جهان ژسخامارن بش  ااشختن ا سخیام معمول در د ره ؛دهابر     ظهور می

ز بش هان ژسخخامارن  یهان ژیشخخین بود  متنها کش در تضخخاد   تواب  با د رهکگا  ما گا سخخاکر  کونیمی

  نسیصتن ا سیام داردهمن سعی در ا متن ژسخامارهسختگا  هان ژیشخین همین مگوال فاقا ا سخیام متن

نیرد، جها ی کش می  برککلاهن شخخخک   1اکن جهان   متن متکثر ا  ا واع مگاسخخخبات بیگامتگی ما گا کلاهن

در اکن رمان بیگامتگیچ در ژی تلر (  230  1331 امورمطلر، هان آن ژیو ان هسخخختگا )عگاصخخخر   متن

 شصییچ ژیو ان اسچ 

تن همچون م دار اة ک  معگان  ادا  یسچ، بلکش ک رشختش کلماتی عرضخش، ک  متن بینامتنیتدر 

ک  اصخخخی  باشخخخگا، ها، بی آ کش هی متگوعی ا   وشخخختشبعان اسخخخچ کش در آن طیف فضخخخاکی دگخا

شخخخمار فرهگگ اسخخخچ   وکسخخخگاه تگها هان برنرفتش ا  مراکز بیقولان ا   و ا ا  متن بافتشآمیصتشدرهم

سگاه بصواها کناه اصی   یسچ  انر  وا د کش همواره ژیشخین بوده،   هی التی برردتوا ا بش تولیا ا  دمی

ود تگها اسچ تان کش قیا بیان آن را داشتشاکشخشکم باکا باا ا کش آن ا کگا، دسخچا اکشخ  تود را بیان

بش  بش همین جهچاش تگها ا  طرکر کلمات دکور قاب  توضخیا اسچ    امش اسخچ کش هر کلمشک  لغچ

اکن مطلب را (  11تا  دیاتی، بیبش  و  ا   هاکچ ادامش دارد )بی اسخخچ   اکن ر  ا تامتون دکور  ابسخختش

                                                           
ژاردش، درم، دو    ما گا آن بران ساتتن ک  تیوکر)دهصاا(    بش  و  ا  هار ن هان کاغذر وی، فن دسبا یان قطعش 1.

 کلاه کعگی همگشیگی عگاصرمتگوع   بش ظاهر  امتیا   
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 هاسرایر شخصیتا  طرکر اشخاره بش  شرخصریتتوان بش شخصیخیچ  یز تسخر ن داد   ن(چ ک  می

  شودبرساتتش می

 ام برده شاه   یگار شن   آ اکارهانشخب، شببوف کور، سخگگ صخبور، هزار ک ر اکن رمان ا  د

هان اکن ، شصییچبرده را قاب   (وذ کردههان داسختا ی  اماکن رمان غشخان جهان در بینامتنیتاسخچ؛ 

 تا م را تلر کردهها را فراتوا اه   کگار هم قرار داده   سخر  ک  شخصییچ تا ه با  ام آ ادهداسختان

 اسچ 

 خانمشخصیت چندگانة آزاده -4-1

تا م ها ا  اکن متون فراتوا اه شخخاه   بش عگوان بصشخخی ا  شخخصیخخیچ آ ادهشخخصیخخیچاکگکش درا اکن 

ا   ظرک  کو گ در مورد فراکگا تکام  ژرسخخ، مضخخاع(ی اسخخچ کش بران ژاسخخخ بش آن  ؛ا اا تصا  شخخاه

تن توان ا  ک  ماسچ کش متن داران معا ی دگانا ش اسچ  کعگی میر شناسچ    ا ش اسخت(اده شخاهر ان

ا  میان  بخش معخا ی دگخانخا   متن؛ بودنقخالخ  ان مت(خا تی داشخخخچ  در اکن ژو ه،  یز بخاهختوا ،

تا م ک  آ اده  اسخخچاکن  ظرکش ا تصا  شخخاه باشخخا،توا ا  جود داشخختشنو انو ی کش میهان توا ،

هان شکتنرفتن  م ک  شخصیخیچ  ادا اسچ کش ا  کگارهم قرارتاژا لی اسخچ  کعگی آ ادهشخصیخیچ

 ن راآ توانمی کش هان دکور هستگا هاکی ا  رمانژا ل شصییچ اکن هانتکشاسخچ    شخاهتشخکی ژا ل

 بش صورت  کر  شان داد 

 

 

اناستانک

بوگام داسی

گوهر

شهرزاد

ناآناکارنی

آزاده خانم
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 نوکا مبگان  ظر کو گ کش میا اکن تعبیر   برب

توا ا بش  سخخیل  دو ا کش ر ابطی کاملاً مردلش می ا کشخخاف عگیخخرمادکگش دهار مردلش دارد   صسخختین

کرد  ا  مشخخاهاه 3فاسخخچ 2توان در هلنمردلش را می داشخخچ  مادکن شخخود  د مین 1غرکزن    کسخختی

مردلش  یناش بود ا  سومجگسی همچگان مشصیش کبا داشچ اما عگاصر   کینردش شخصیخیتی افسخا ش

ر ح تود را تا بش موام ژارساکی 1ان کش در آن عشرشود  مردلش باکره  شان داده توا ا بش  سخیل  مرکممی

مردلش تِرَد اسخخخچ کش دتی ژ  ا  ژارسخخخاکی   تلوص کش بش  سخخخیل  سخخخر د  برد  دهارمینمی بالا

ر د  )ا کشاف ر ا ی مرد امر  ن بش  ارت بش می ما سخر دهان  مادکن شاه  یز فراتر، سخرآ1سخولامیچ

 ( 261  1311)کو گ،  مادکگش اسچ(رد عگیرکن  ماد بش تتر زدک  8کابا  مو الیزااکن مردلش دسچ می

اشخخگا  ب اشخخاره داشخختش زنانهتکامل روانتواهگا بش ر  ا  ل میژاهان کشکش اکن تن(چ شخخاکا بتوان 

دو ا، هلن، مردلش را با عگا کن کگا   اکن دهارمی انمردلش را عگو  خا ش دهارکو خگ بران تکخامخ  ر ان

را بش  تا م هستگاژا ل شخصییچ آ اده هانا ی کش تکش   بتوان کگا  شخاکامی مرکم   مو الیزا مشخص 

  نوهر را  ماکا گاة دو ا،  اسخختگکا را دا اسخخ  بین دوا   هلن، آ اکار یگا را  مردلش  سخخبچ داداکن دهار

  آ ردرا  ماکا گاة مو الیزا بش شمارداسی را  ماکا گاة مرکم   شهر اد  ماکا گاة هلن، بونام

 در صخخبور  وشخخت  صخخادق دوب  اسخخچ  نوهرداسخختان سخخگگ نهاچیا  شخخصیخخ یککگوهر 

ژ  ا  تولا فر  اش  ن  ر  شودیفر  ا م ن  دارا کگایما د اد مُسخن ناجبار با مردبش یسخالود ا ده

   کگایمیتلو داریات(اق را معگ نک  مرد اشخخخودیدماغ متون ن رکش کاک  بر ای اده ما  را بش درم امام

 غشیصخخخ ینذران   ان ن  ا  آن ژ  نوهر براکگایمر نیاش ب  ا  را ا  تا ش   خایمنوهر تهمخچ بخش

                                                           
1  . Biologique 

ر هان کو ان  ام همسر مگلاس بود کش کو ا یان بش تاطمظهر کباکی کو ان قاکم اسچ  )بش  و  ا  کتا  فاسچ نوتش( در افسا ش  2

دار دماسی کو ان ا  جملش ژارک  دلاادة  ن بود ا  )بش  و  ه سال جگویا ا   ن  کباترکن  ن  مان تود بود   مردان  اما  د

 ا  دهصاا(

3  . Faust 

4  . Eros 

5  . Sulamite 

8  Mona Lisa تابلون معر ف لئو ارد  دا کگچی کش بش لبصگا هکو ا  یز معر ف اسچ  لبصگا را آمیز مو الیزا داکی ا   

شود مو الیزا  ماد  ن تردمگا نردد  اکن امر سبب میآ ر ر سا   شیاعچ محسو  میآناهی اسچ   در د ران ت(وان

  توا اه شود 



 دهارمجستارهان  وکن ادبی )ادبیات   علوم ا سا ی سابر(                          شمارة                                   61

 

ا  را بش  اسچکردهیاسچ   با فور   فحشا مبار ه مبوده نهگا یمیکش دک الولمفیسخ گکشک  تا اشخودیم

اسچ  یتیشصی نیا ل  نوهر کشایا  را م ا وریآلوده بش سخ ی  با  وشخا ان شخربت کشخا ایتا   تود م

وهر ا  اسچ  نمردان قرار نرفتش یکشاسخچ کش مورد بهره ی  نوهر   شخودیظاهر م یگامتگیکش در رابط ب

  ا ش را بش دهار کش ر ان و گکجهچ   طبر ن(ت   نی  بش همکگخایاظهخار تخرسخخخف  م نبرتورد نیدگ

 یزیرغسررط  یعنیزنانه از تکامل روان سررط نیاول ندةیگوهر را نما توانیم کگا،یممیسخخطا توسخخ

تا م دش اسچ کش نوهر با آ اده نکا شودیمموضوع مطرح نککش درباره ا ی  اما ژرسخ، اسخاسدانسرت

م تا تا م مشخص  اسچ کش آ ادهمتن ا  آ اده فیدرا نوهر) با توجش بش توصخ دارد)   اصخلاً یارتباط

  اسخخچ ما اه ی  ا ش باقدهار سخخطا تکام  ر ان  ا سخخطا نیتا م در ا ل  آ ادهسخخچینوهر   شیشخخب ی  

  با چسخخخی ن تردمگا    کبا  نبا ا  رفتار مرد یا غلبیتردمگا اسخخخچ اما رفتار ب یتا م   بلکش آ اده

م تا تر باشا، فکر   ر ان آ ادهامورمهم ننشانره توا ایتردمگا اسخچ   م یتا م   آ اده گکشک جود ا

اسچ  شکگیش قرار نرفتش اک یکش ن مورد بهره  کتا م بش عگوان جسخم آ اده اگهنرفتش شخاه   ت اهک اد

تا م قرار تا م اسخخخچ  آ ادهدر آ اده ،نزکغرسخخخطا یعگک  ا ش، ا  ر ان سخخخطانیا ل کگگاةانکنوهر  ما

وهر ن ،نزکغرسخخطا نکا گاةک   ما نرددانکدر ا   ما اکبا زی  نزکغرها باشخخا ژ  سخخطااسخخچ تمام  ن

 نزکغرسطا ا گاةکباشگا درا نوهر  ما نزکغر ماد  ن توا گایکش م ورکمصتلف د نها ن نی  اما بسخچا

 رد)ینیقرارم یواهکجا نیدارد کش در دگ نایونکاسچ) نوهر دش  تا م قرار نرفتشدر آ اده

 ،کما  ن مو ش برا نکبهتر توا ایاسخخخچ  نوهر مما اه یباق یبخا توجش بش داسخخختان، نوهر در کودک

 ا  تا   همسرش گکشکا ا  ا  ژ استافتهیرا ن یفرصرت رشردروان یاو حت راکباشخا   نزکغرسخطا

  یه   استدهیند یآموزش چیچون ه رسا،یبش ذهگ،  م یفر شجز تن یراه شخودیما ااتتش ر نیب

 نکربهت توا ای  ژ  نوهر مکگاتود را اداره ی خاارد کخش بتوا ا با اسخخخت(اده ا  آن مهارت   ان یمهخارت

چ   با اس نهگا یمیکش دک الولمفیباشخا  نوهر در سخگگ صبور بش دسچ س یزیغرسرط  انندةینما

مردلش   ک سرنذاشتنژشچ نبش معگا توا ایردن ممُ گیاک  در اشودیمکشختش کگایمفور   فحشخا مبار ه

 نزکغرطاتا م سخخآ اده نکن(چ بگابرا توانیم ورکد یبرتر    الاتر باشخخا  بش عبارت نا   ر د بش مردلش

 اسچ صعود کرده لاتربای  بش سطح کردهیاسچ را ط یدا یکش سطح
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ش ک کگایمانیتا م با صخخرادچ بآ ادهتا م اسخخچ  ة دکور شخخصیخخیچ دگانا   آ ادهژار ناسررتنکا

 یعگکم،  استگکا بش تواسچیدلم م شخشیمن هم  »ایگیبیکش م یگک اسختگکا باشخم، اما شخام ا تواسختمیم

اسچ  استگکا باشا اما در  اقع ا  د سچ داشتش ( 11  1361 ،ی)براهگ« کش هستم نکبوده باشخم    شخام ا

سچ کش با تگها ندتتر ،یوسککر شن داستا نهاچ داستان شبیاسخچ   اسختگکا، شخصیشخاه گایآ اکار 

 گکشکا ن  برا گاسخخخچی اب یمادربزرگ ا      کگایمی  ان  ک  تار ریندل نادر تا ش رشیمادربزرگ ژ

 گکشکتا ا بردیر ج م کی   اسخخختگکا ا  تگهابگادیمب  م  کبش ژا یدتتر دسخخخچ ا  ژخا تطا کگا ا  را با طگاب

  مردجوان، شودیها ساکن م  در تا   آن اکآیا ا مکش داشختش ناتگها اتاق اجاره نراب ناکمسخترجر جا

 کی جِ تگهاعمر تود را در ر شتری   اسختگکا کش بکگایمتئاتر دعوت  ک اسختگکا   مادربزرگ را بش  یشخب

را  ماا ،ا  آن تا ش بر د د تواهایمردجوان م فهمایم ی   قت بگادیماسخخچ بش مرد دلکرده نسخخرر

کش ا  را با تودش  اتواهی  ا  مردجوان م کگایبخش ا  اظهخار علاقش م ر د،یبخش تخا خ  ا  م دارد،یبرم

 اکا   استگکا بسخخچی  رکژذامکان نامر نیکش در دال داضخر دگ دهایمایا  توضخ نببرد  مرد جوان برا

   کگایمبرسال تمام ص  ک تگکاسخال صبرکگا تا مردجوان برنردد    استگکا را با تودش ببرد   اس  ک

در عور  ا،کآی استگکا  م اارک  مردجوان آن شخب بش دشخودیدر شخب موعود در مح  قرار داضخرم

و هستگا را فا ر    استگکا با هم بش ن(تو ر شننها  دهار شب، کش شبشودی اسختگکا با فا ر آشخگا م

   ر دی   اسخختگکا با ا  م رسخخایا  راه م واناما در شخخب دهارم مردج با  ایم  بش هم دل ژردا  ایم

  نذاردیفا ر را تگها م

 ر شننهاشب یداسختا تودش بش جهان یداسختا   در اقع ا  جهانکگایسخ(ر م تا م در  مانآ اده

  در جسخخخم  اسخخختگکا کگایشخخخهر اد ا  مر ها عبورم ئچیاسخخخچ کش با  ام   ه  جالب شخخخودیممگتو 

 کیتگها ش  در اقع  اسخختگکا تود ببصشخخایم ،یا  ژ ،یب ی  بش  اسخختگکا طرا ت   لطافت کگایمدلول

 یداس مان بونامتا م کش هماسچ کش آ ادههسخچ را  اارد   لا م ا یکردن فا ر  جذ  نآ چش را کش برا

 نموژار   ع ار،کرا بش ا  ببصشا تا بش  اسط  آن بتوا ا فا ر را همچون شهر ایمی  شخهر اد اسخچ آن ک

گها ت اسچ کشآن سخخبب شخخاه ااشخختنرا  اارد     ایمیکور عاشخر تود کگا  اما  اسختگکا آن کبوف نرا 

 ها تگها ن نکا سخخچ)ید یداسخخشخخهر اد   بونام نیمشخخترک ب یونک  سخخچ)ید ایمیباشخخا  اما آن ک

ا کش بش هستگ ی  ا  کیبلکش مکم  ر ان مردان هسختگا  نو سختگایمردان   یشخهوا ناسختمگا ننوژاسخخ

  در  ر اینیمردان را مدر ر ان دهسخختگا کش تمام اضخخطرا  موجو ی    ا بصشخخگایمیر ح مردان   ان
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ردان با م یجسما هسختگا کش فراتر ا  سطا ی    ا رسخا گایم ری ظی ا    ب یها را بش آرامشخعور آن

مردان  یدر    ان،   ان نکاسخخچ  ا چکدکمچ   درا آ ر ایکش بش  جود م ن  فر  ا شخخو ایج(چ م

 راکاسچ کش  استگکا فاقا آن اسچ   یتاص یونک همان  نک  ا بص،یرشادهگاه   تعال یهسختگا    ا 

هرگز  را  اارد   شخخخشکلا م جهچ بار رشخخخان ر ح   ا ا یتیربش اسخخخچ   آناهکم ن اسخخختگکا دتتر

 نکگابراباشخخا  ب نورکد بص،یتعال توا ای م  یدل نی، بش هماسررترا نداشررته یفرصررت رشررد و تعال

تنکا به عشق ناست(ا ت کش  نکاسخچ  البتش با ا نزکرغسخطا ا ورکهمچگان  ما زین(چ  اسختگکا   توانیم

در  ر د  یبتوان ن(چ  اسخختگکا سع اکجهچ با نوهر مت(ا ت اسخچ  شخا نک  ا  ا كندیو نجات فکرم

)دوا(   مردل  معشخخوقش )هلن( اسچ   نزکمردل  غر نی اسختگکا دا اسخ  ب یعگکبش مردل بالاتر دارد  

 اسچ  ورود به مرحلةبالاتر یزنانه برااش روانتل ا ورکجهچ،  استگکا بش  ضوح  ما نکا  ا

 یکتا م بش ژسخخردابر اسخخاس  ام  آ ادهتا م اسخخچ  ژارة دکور شخخصیخخیچ دگانا   آ اده آناكارنینا

 یاصلچییشص گایاسچ  آ اکار شاه گای استگکا باشا اما آ اکار  اسخچتواسختشیتا م من(چ آ اده توانیم

دارد   ژسر کود   کاسچ    نی کش همسخر کاره باکار ی  بسخ جوانیاسخچ     نتولسختو نگایآ اکار 

  ا  آن  شودیا  م (ت ی  ش گایبیقطار م ستواهکدر ا بارنیا ل نااسخچ آ ا را بر جواننکش مرد یفرا سخک

هردال ژ  ا  کگا  بشکش توجش آ ا را بش تود معطوف کگایم ن  هر کار ر دیا  م اارکخژ  مخاام بخش د

در  ی  رابط  آ ا   فرا سخخک یباتتودل ن  ماجرابا دیمبش ا  دل زی  آ ا   شخخودیمموفر یسخخکفرا  یمات

   ر دیا  شخخهر م ر نیبش ب ی  با فرا سخخک شخخودی  ا  جامعش طردم شخخودی  آ ا با ام م چایژیشخخهر م

بالاتره    اماکگایمی  دتترش   ان ی  تارد ا  شخخخهر با فرا سخخخک کیمگوال در تگها نیبخش هم یمخات

تا م بگا بر   هما طور کش آ ادها اا دیقطار م نهادری رک  تودش را بش   شخخودیزمککاسخخ صخخبرش لبر

   دشخخویشخخکگیش م کگا،یا د اد م یا غلبیبا ب ،توردیمبک  اظهار علاق  ا  فر یا غلبیب ناِصخخراها

کش بش  یکهایبود  با ام تحچ شکگیش شخشیهم یدر رابطش با فرا سخک زی  آ ا  کشخایسخر  تودش را م

 گای اکار بود  آ شگاهسصچ   کُ  نابش ا ، شکگیش یفرا سک نهایتوجهیمتحم  شا   ب یتاطر فرا سخک

  ا ش باشخخخا  سخخخطا د م ا  مراد  دهارنا   تکام  ر ان یعگکهلن  ا ورکخ مخا توا خایرمخان م نکدر ا

 وههمعش  کاما ا  سخطا  ردیگیهرار م یبه عنوان معشروهه مورد عشرق و توجه فرانسرک نایآناكارن
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 نرد ر ا سچ   بش ت کیباک  گایار آ اک یونک  نک  بار تر ما ایم ی  در همان سطا باق ر دیفراتر  م

  شودی م ناا  اشاره

سخخ(ر بش  چیتا م قابلاسخخچ  ا  آ یا کش آ اده چککورِ صخخادق هاادر بوف نمادرِ را  یداسرربوگام

 تا م در ارد شخخود  آ اده زیکور  بوف یداسخختا بش جهان توا ایرا دارد، ژ  م ورکد یداسخختا نهاجهان

 اسچ  یداسکور، بونامبوف یداستا جهان

دارد  درسخچ اسچ کش  ایترک یداسخکور بر مادربودن بونامبوف نمادر اسخچ  را   ک یداسخبونام

است بوده یرمان مورد توجه راو نیآنچه در اهسچ اما  زی  نرا  نمعشوق  ژار   عمو یبونام داسخ

 یتگها    ا افتشاکبش متن راه  چیگامتگیرابط  ب رککش ا  طر نورک  ان د نی  باست یداسرمادربودن بوگام

ش ا  ک نورک  ان د انیاسچ  ا  م یداسخاسخچ، بونامدر ا  برجسختش شخاه نکرکا  سخا ،یکش مادربودن ب

توا اه  مادر اًمیفر  ا دار ا اما مسخخختو زی  گاینوهر   آ اکار  ا ا،افتشکبخش متن راه  یگخامتگیرابطخ  ب رکطر

تر ا  در داسخختان برجسخختش گایآ اکار  بودنشخخوقشدتتر دارد اما مع  کژسخخر     ک گایا ا  آ اکار  شخخاه

 ماد  گایسخخبب شخخاه اسخخچ کش آ اکار  گایبودن آ اکار بر معشخخوقش چکر ا ایمادربودن ا سخخچ  در اقع ترک

 نزکغرنوهر سطا  نژردا چیدر شصی نمادر اسچ اما را  زیه شود    ش مادر  نوهر  معشخوقش توا ا

  ا ش را با مردل  سوم ا  دهار مردل  تکام  ر ان یداسخبتوان بونام اکاسخچ  ژ  شخارا برجسختش کرده

ادعا بش شخخواها موجود در متن اشخخاره  نکاثبات ا ندا سخخچ  برا یکککش  ماد مادر اسخخچ  مکمر یعگک

 ،یداسدتترباکره، بونام  کژارم عاشخر   »اکنویم یداسخبونام فیکور در توصخبوف ن  را شخودیم

کاه بت   تامچ گومی[ بچ بزرگ لنجلو ] یمذهبدتتر رق   نکا ار  کشخخخودیم گومیرقخاص معبخال

 اسخخچ اشخخاره شخخاه یداسخخبودن بونامقسخخمچ ا  متن بش باکره نک(  در ا11  1363 چ،ک)هاا« اسخخچبوده

چ، اما اساشاره کرده زیا وشهوتمتگاسب   اشارات بش درکات  یداسبونام فیدر توصخ نرا  نیهمچگ

 یداسامبون زیا ومتن درکات   اشارات شهوت یعگکاسچ  آ رده شاه مواسبلافاصخلش عبارت درکات

 ن  فر  اآ ر نموجب بار ر راک  شخخودیممواس شخخمرده یجگسخخعم  ری  در اسخخاطدا ایرا مواس م

 نزیدها درا مواس جلوه یداسخخبونام چیشخخهوت   جسخخما  یدت تواهایم ن  در  اقع را شخخودیم

بش  یقاسخخخ یبا  واه نجا را  نککش مواس هسخخختگا  بش هر دال در ا نبار رانکها   تااالهش شیخشخخخب

اس ( تو161-162  1363) نکدر کتا  شخخخات   ر زرکجرد فر مزیاسخخخچ  ج واه کرده یجگسخخخعم 

  دهایمرا شرح ریا د اد در اساط
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بالاتره ا  »(   11  1363 چ،ک)هاا «شخخودیعاشخخر مادر من م  »اکنویم ،کدر مورد عمو نیهمچگ

  هر  شودیماسچ  ارادچا  را نول  ده نرا نعمو گکشکا  ا یداسخ(  بونام11)همان   «  ایمرا نول

 نک(  طبر ا61  همان« )ها را ترک تواهاکرد[ آننکش هر د ] اکنویمخادرم م  »کگخایمد  مرد را ترک

ا د   مان بکگا کش همتحم  توا ای م یداس  بونامشودیمجاا گایا  نوهر   آ اکار  یداسخجملات، بونام

ربودن عشر را بر ماد زی  گای  آ اکار شودیمغشینوهر بش تواسچ تود ص کشیمرد در ارتباط باشخا  دردال

(چ ن توانیم نک  دتترش را د سچ  اارد  بگابرا کگای  بش تاطر عشخر ژسرش را رهام دا ایارجا م

ش مادربودن برجست یداسبودن   در مورد بوناممعشخوقش گایدر مورد آ اکار  نزکغردر مورد نوهر سخطا 

 اسچ 

رابط    کدر  اشسگاهکتا م    ودر آ ادهتا م اسچ  ژارة دکور شخصییچ دگانا   آ اده شرررزاد

 ردینیممیاسخخچ کش تیخخم ن ن تردمگا شررررزاداسخخچ  بهره برده شخخاه زی  شخخب کا  هزار  یگامتگیب

 ریی(توو تغن رکاسچ را ا طراسچ   کمر بش قت    ان بستششخاه اعتمادیرا کش  سخبچ بش   ان ب ارکشخهر

ام    داردیبش   ان، با م ناداعتمیا  ب اکا  کشخختار دتتران،  ار ارک  شخخهر شخخودیمموفر انکدها   در ژا

چ اسشگاتتش شاه یتیشصی شب کآماه اسخچ  شهر اد هزار  زیدهرآ اد   ریاسخاط یشخهر اد در برت

 نآن متعلر بش کشخخورها شخخ کر یا  طرف راکدا سخخچ    یتیدگا مل یکتاب توانیرا م شخخب ک  هزار 

کش در  ندارد  بش طور ایدر اقیخخا  واط د  ناریکتا  طرفااران بسخخ نکا ورکد یمصتلف اسخخچ   ا  طرف

تا م، شخخهر اد رمان آ اده نک  در اکگگایمشخخب اشخخاره  کبش  ام هزار  سخخگانانک و ،ناریبسخخ نهارمان

کش اسم، را  اکاش دآشگا بود  در نذر امش نا کرد؛ دهرة ا  دهره یا  ا  سخؤال یدر مر  کسخ»اسخچ  

(  ا  با  ام دهرآ اد با 126  1361 ،ی)براهگ« نرفچ  یرا بش فال    ام رییتغ نی  هم ا اتش وشخخ« دهرآ اد»

    کگایما  مر ها عبور یبش رادت یجعلنمر ها انی آما در م  رفچ یمر شکگ نآ اد برا نادهره

ا ا دا ستش شاه بص،ی  ان اک یدر  اسخچ   هرد   ندا سختش شخاه یککتا م با شخهر اد آ اده    

 یعگک  ا ش، مردلش ا  دهار مردل  تکام  ر ان نکمردل  دهارم، بالاتر گاةا کشخخخهر اد  مخا اسخخخاسنکبرا

سچ  قاب  مشاهاه ا اشسگاهکتا م    و  ا ش در آ ادهتکام  ر ان گاکفرا یبررس نکاسخچ  طبر ا زایمو ال

  دارد     ها هسچ هر دهار مردل  ر ان   ا ش را در تودتمام  ن نرا  انیتا م کش طبر بآ اده
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 اشخانم و نویسندهآزادهشخصیت چندگانه در  بندیجمع -4-2

، اشتا م    وکسگاهآ ادهبا توجش بش بررسخی   تحلی  ا یام شخاه در مورد شصییچ دگانا ش در رمان 

هان داسخختان ژسخخامارن ا  قبی  اتیخخال کوتاه، تاات  سخخطوح ر اکی، فراداسخختان، توان ن(چ  کونیمی

ا ا افتشبر   ک اشتا م    وکسگاهآ ادهمؤلف، شخصیخیچ  افرمان   همچگین بیگامتگیچ، کش در رمان مرگ

ان بش رمان ژسخامارن ببصشخگا   آن  کونی، بر   شخصییچ دگانا ش اسچ  در ا ا  کونی تا هتوا سختش

  تحلی  قرار تا م ک  شخصیخیچ دگانا ش اسچ   ا  اکن جهچ مورد بررسی رمان مورد مطالعش، آ اده

هان ژسخخامارن، در کگار سخخاکر نرفتش   اثبات شخخاه اسخخچ؛ با اکن دال شخخاکا بتوان در سخخاکر داسخختان

هان ذکر شخخاه، شخخصیخخیچ دگانا ش را  یز مشخخاهاه کرد  در اکن ژو ه، بش ژرسخخ، مضخخاعف  کونی

رک  کو گ  ظ رابطش کا دلی  فراتوا ی ژگج شخصیخیچ مذکور بش رمان ژاسخ داده شا   بران تحلی  آن ا 

ؤال ها بران ژاسخ بش اکن سدربارة تکام  ر ان   ا ش اسخت(اده شخا با اکن دال شخاکا بتوان ا  سخاکر  ظرکش

حکیم بصشخخیان هان رمان ژسخخامارن در تبهره برد  لا م بش ذکر اسخخچ کش تمام موارد مذکور ا   کونی

دکورن  ا ا   دضور ککی،بستشی مؤثر هستگا  تمام اکن عوام  بش ککاکور  اشخگاسعگیخر غالب هسختی

شخخصیخخیچ توان  ام برد  را بش د بال تواها داشخخچ ا  جمل  اکن موارد شخخصیخخیچ دگانا ش را  یز می

اتیخخال کوتاه، تاات  سخخطوح  سخختش بش عوام  ژیشخخین، کعگی دگانا ش کش دضخخور، ظهور   بر  ش  اب

گاسخخی را شخخز عگیخخر غالب هسخختیمؤلف   بیگامتگیچ، اسخخچ؛ تود بش تگهاکی  یر اکی، فراداسخختان، مرگ

دها  اکگکش، آکا ک  شخخخگاسخخخی را مورد توجش قرار میترکن ژرسخخخ، هسخخختیکگا؛  کرا مهمتووکخچ می

شخصیخیچ داسختا ی  جود دارد) آکا اکن شخصییچ کش ژرداتتش شاه اسچ قالم بش ذات تود   مستو  

اکگکش آکا ا   ظر  جود هاکی دکور  یا مگا اسچ)   اسخچ) کا، بران  جود داشختن بش  جود شخصیخیچ

داشختن، ک  شخصییچ  اقعی در مواب  ک  شصییچ داستا ی ارجحی چ دارد) کا بر عک  شصییچ 

توان شصییچ دگانا ش را در کگار ساکر داسختا ی بر شخصییچ  اقعی ارجحی چ دارد) بر اکن اساس می

هان ژسامارن مورد اسختانهان رمان ژسخامارن قرار داد  البتش بران اکن مگظور لا م اسخچ سخاکر د کونی

 مطالعش قرار نیر ا 
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 نتیجه -5

 توا ا بر   کابا  مارن   ژسامارن فارسی می یام شخاه، شصییچ دگانا ش در رمانبراسخاس مطالع  ا

 سرتی تو ا مارن باشخا  شخصییچ دگانا ش در رمان آن سخب  غالبعگیخر کگگاةدر هر مورد تووکچ

جود دارد هوکچ اسخخخچ  اکن بیمارن در  اقعیچ  ارن تیزک چ   دلیخ  ژیااک، آن بیمذهگی اسخخخ ،من

سخخعی در بیان  اقعیچ دارد    سخخرتی تو ا  مندال شخخصیخخیچ دگانا ش در هردگا  ادر اسخخچ  بااکن

 اشتا م    وکسگاهآ ادهژسامارن اسچ  در رمانی مؤثرشخگاسخمعرفچ غالبعگیخردر تووکچ همچگین 

چ   تیال اسچ  مر  بین  اقعیبا سخاکر متون برساتتش شاهنا ش ا  طرکر رابط  بیگامتگی شخصیخیچ دگا

نا ش اسچ  شصییچ دگاار  ژگااشتش شاه ی ساکر متون همداستا اقعی رمان با جهاناشخیاه   جهانفر ژ

 مؤثر اسچ  شگاسیهستیغالب عگیردر اکن رمان در تووکچ 

 كتابنامه

شمارة   ژو هشی -جستارهان ادبی میل  علمی  در «تاات  سطوح ر اکی»(  1333بامشخکی، سخمیرا  )

 (  21-1ص  )  161

  3سخخال   در میل   وا ادبی  «هان موا ن   معگی شخخگاسخخی ر اکچجهان»   (1331)بامشخخکی، سخخمیرا  

 (111-31ص  )  13شمارة 
  در ژو هشگام  اد  دماسی  «ژردا ن  فتگش کا آ اده)دهی در شخصیی چ ام»(  1331سخمیرا  )  بامشخکی

 (63-81ص  )  21شمارة   سال د ا دهم

 تهران  کار ان اش کا آشوکت  تیوصی دکتر شرک(ی  آ اده تا م    وکسگاه(  1318براهگی، رضا  )

هان ر اکچ در رمان آ اده تا م   رمان ژسخخامارن دیسخخچ))بررسخخی شخخیوه»(  1368ژاکگاه، دسخخین  )
  (11-11) ص   د م شمارة  ژو هی اد  میل  در  «اش( وکسگاه

  1333تهران   یلوفر  چ د م  جلاسوم( ) رانکاداستان کوتاه در (  1330ژاکگاه، دسین  )

 تهران  ا تشارات مر ارکا  نشودن رمان (  1332ژاکگاه، دسین  )

کا   ««اشآ اده تا م    وکسگاه»ها، تلاقیچ ژسامارن در معکوس کردن رابطش»ژاکگاه، دسین  )بی تا(  

 116631مطلب 

 ترجم  محما شهبا  تهران  میگون ترد شک    کارکرد ر اکچ  -شگاسیر اکچ(  1331رکگ ، جرالا  )ژ
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اش  وشت  رضا هان ژسخامارن در رمان آ اده تا م    وکسگاهبررسخی مؤل(ش»(  1330ژیر  ، غلامرضخا  )
 (111-133در جامعش شگاسی هگر   ادبیات سال سوم شمارة ا ل  ص  )  «براهگی

 اده   فاطمش دسیگی   کراستار  دسین ترجم  ما کار دسینهان  وا ادبی   ظرکش(  1361تاکسن، لُی   )

 ژاکگاه  تهران   شر  واه امر   

آ اده تا م   »دوو وی ظهور آترکن مکتب ادبی در اکران )با تکیش بر رمان »(  1330تاکگی، مگیخخوره  )

 (110-111  ص  )10 شمارةهان ادبی در ا اکشش  ««(اش وکسگاه

   چ  ژگیم   تهران  هرم شب  کهزار (  1331  )فیعبااللط ،نزکتبر یتسوج

 ترجم  مگودهر بیوالی تمسش  تهران   وارستان کتا   آ اکار یگا (  1361تولستون، لئو  )

 تهران  ا تشارات جا کاان سگگ صبور  (  1311دوب ، صادق  )

 (88-83  ص  )2   1شمارة در باکا   « وعی دکورا  »(  1316داجی  اده، فرتگاه  )

 ( 13-18در میل  ا اکشش  ص  ) بیگامتگیچ تا(  دیاتی، دمیا  )بی

ترجم  ژر کز همتیان بر جگی  هان ر شخن   ژگج داستان دکور  شخب(  1361داسختاکوسخکی، فئود ر  )

 تهران  ا تشارات امیر کبیر  

ا تشارات فرهگگ تهران    کیترجم  ساره سرنلزا  نکاربرد یشخگاسخ و گک ( 1331  )نیرابرتسخون، راب

   ی   ان

  در فیلگام  هان اکرا یبررسی  بان سب  ادبی ژسامارن در رمان(  1331بیکی، سا ا    دکوران  )ردیم

 (111-111شمارة سی   ه(تم  ص  )«  ژو ه،  بان  ادبیات فارسی»ژو هشی -علمی

ترجم  ابوال(ضخخ  در ن  تهران   ر اکچ داسخختا ی  بوطیوان معاصخخر (  1361کگان، شخخلومیچ  )-رکمون

 ا تشارات  یلوفر  

 تهران  مرکز سرتی تو ا  من  (  1361شاملو، سریاه  )

 ش  1362تهران  مرکز  چ د م  هان ر ا شگاتتی در هگر   ادبیات تحلی (  1360صگعتی، محما  )

  1368ناه  چ دهارم  تهران  آشات   رکن  (  1363فرکزر، جیمز جرد  )

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

ترجم  رضخخا  هان کلاسخخی    مارن هاکی ا  متنهگر داسخختان  وکسخخی با  مو ش(   1366لاد، دکوکا  )

 ش 1331رضاکی  تهران   ی  چ د م 
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   سخخمی  در مار «یداسخختا  اتیدر ادب سخخمیبش ژسخخامار  سخخمینذر ا  مار »(  1363  )انکبرا  ،یم  ه

 نزکگ،   ترجم  دسین ژاکگاه   ُ،   (  ایشکهادن، ژتر گاایل  ،یم  ه انکبرارمان )در  سمیژسامار 

 (181-101ص  )  1333  چ د م  لوفریتهران   

 ترجم  علی معیومی  تهران  قوگوس  هان ژسامار یستی داستان(  1332م  هی ، براکان  )

 تهران  سصن  بیگامتگیچ ا  ساتتارنراکی تا ژسامار یسم (  1331 امور مطلر، بهمن  )

در مار یسم   ژسامار یسم   «فراداستان تارکخ  وارا ش  سرنرمی ر  هان نذشتش»(  1363هادن، لیگاا  )

نزکگ،   ترجم  دسخخخین ژاکگاه  تهران    ُ،   (  ایشخخخکهادن، ژتر گاایل  ،یم  ه انک)برا در رمخان

 (263-211  ص  )1333 یلوفر  چ د م  

 اص(هان  ا تشارات صادق هااکچ  بوف کور (  1363هااکچ، صادق  )

در مار یسم     «مار یسخم   ژسخامار یسخم  تعرک(ی جاکا ا  تودآناهی ادبی»(  1363 ُ ، ژاترکشخیا  )

  گاهکاژ نی  ترجم  دس گ،ک ُ،   (  نز ایشکهادن، ژتر ااگیل  ،یم  ه انک)براژسامار یسم در رمان 

 (210-183ص  )  1333  چ د م  لوفریتهران   

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

مستگا  ماکی   تعلیر مر   اقعیچ   داستان »(  1338کعووبی جگبش سخراکی، ژارسا   محمان، تاکیش  )
در د  فیخخلگام  ر اکچ   «اش(هان ژسخخامارن )با تکیش بر رمان آ اده تا م    وکسخخگاهدر ر اکچ

   (161-111  ص  )2شمارة  1سال شگاسی  
ترجم  محمود سخخلطا یش  تهران  جامی  چ  هم  هاک،،ا سخخان   سخخمب (  1311کو گ، کارل نوسخختا   )

1332  

 رضا رضاکی  تهران  افکار   ترجم  تحلی  رؤکاها (  1362کو گ، کارل نوستا   )

ترجم  محما هاک،(  ا سخخان   اسخخطوره) نانریمیکر ا شخخگاسخخی   (  1362کو گ، کارل نوسخختا   )

  1332د م به(ر  ن  تهران  جامی  چ 
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