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Abstract 
The fictional character may be completely imaginary and the author is the creator. The author is also 

able to use the characteristics of himself, others and even historical and literary figures. In this case, 

his story will have a real background. This type of character is called a fictional character with a 

background, and in this article, the creation of its species is examined. Sometimes, to build a 

scientific and real character, the author uses the analysis of psychologists to identify various fictional 

characters in his work. Some of the characters created by the author become role models so that the 

author can use their characters in other stories as well. Some social figures express the ideas and 

ideals that society likes. Sometimes the author uses these characters in the story. But people hate 

some characters. The author may refuse to use them. In reconstructing the character, the author 

sometimes uses various factors such as the tone of the people in the story. 

Keywords: characters with a fictional background, fictional character theories, author experience, 

experimental characterization, reconstruction. 
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 مقالة پژوهشی

 ، دانشگاه رازیداستانی ادبیّاتپژوهشنامة 

 .111-99صص ، 1011بهار ، 1دورة دهم، شمارة 

 داستانی شخصیّتهای براساس نظریهداستانی دارای پیشینه  شخصیّت ساخت

 1علی عشقی سردهی

 ایران، ارسبزو، آزاد اسالمی، دانشگاه علوم انسانی دانشکدة، فارسی ادبیّاتزبان و گروه  استادیار

 65/66/6511پذیرش:   6/6/6511 دریافت:

 چکیده 

و  گدران ی، دخدود  اتیتواندد از خصو د  یمد  نیهمچند  سدنده ینوی باشد و نویسنده خود خالق آن باشدد   تخیّل ممکن است کامالًداستانی  شخصیّت

داسدتانی   شخصدیّت  ،تشخصدیّ ایدن ندو     خواهد داشدت   یواقع ةنی ورت، داستان او زم نیاستفاده کند  در ا یو ادب یخیتار یهاشخصیّت یحتّ

از  ی،و واقعد  یعلمد  یشخصدیّت سداخت   یبدرا  سدنده ینو یگداه   شدود مدی بررسدی  هدای آن   گونهآفرینش پیش رو در جستار و ده ینامدارای پیشینه 

 ،سدنده شددة نوی های ساختهشخصیّتبرخی   کندیدر کار خود استفاده م یگوناگون داستان هایشخصیّتشناساندن  یشناسان براروان هایلیتحل

 ،هدای اجتمداعی  شخصدیّت برخدی    دبهدره ببدر   هدای دیگدر نیدز   در داسدتان شددة آندان   تجربده  شخصیّتاز  بتواندنویسنده تا  دوشو الگویی مینمونه 

م مدورد  هد هدا  شخصیّتد  برخی کنها در داستان استفاده میشخصیّتگاه از این ه نویسند کنند مورد عالقة مردم را بیان می هایها و آرمان اندیشه

از عوامدل مختلفدی مانندد لحدن افدراد       گداهی نویسنده  ،شخصیّتدر بازسازی  د بپرهیزها گرفتن آنکاراز بهممکن است نویسنده  ر مردم هستند تنفّ

 د   کنمیاستفاده 

  ، بازسازییپردازی تجرب شخصیّتداستانی، تجربة نویسنده،  شخصیّتهای  داستانی، نظریه ةدارای پیشین شخصیّت :هاواژهکلید
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 . مقدّمه1

تواندد بددون    است  داسدتان مدی   شخصیّت ،دیاب می اهمّیتدر جهان داستان، آنچه بیش از دیگر عنا ر داستانی 

هرگدز، هرنندد    شخصدیّت ا بددون  امّد  ؛ص، جدال و حادثه رنگ بگیردپیرنگ، فضاسازی، زمان و مکانِ مشخّ

دسدت آورده اسدت    ی بده یافتة فراواند ان، انوا  گسترشدر داست شخصیّتانسان نباشد  از این رو  شخصیّتاین 

داسدتانی بسدیاری از نویسدندگان،     شخصدیّت  اهمّیتهای ماندگار جهانِ داستان نیز کم نیست  دربارة  شخصیّت

آفریندی   شخصدیّت ، منتقدد اوکرایندی، داسدتان را    6اندد  فیلیدر راو   شاعران، فالسفه و منتقدان ادبی سدخن گفتده  

شدمارد و   را سرنوشدت مدی   شخصیّت، نویسندة انگلیسی، 5(  توماس هاردی636: 1 ج، 6553، 6داند )ولک می

پدردازد  مدردی در حدال مسدتی زن و فرزندد خدود را        ه اثبدات ایدن موعدو  مدی    ب شهردار کستر بریجدر رمان 

شدود )ابجددیان،    هردار شدهر مدی  کندد و سدرانجام شد    شود، مشروب را ترک مدی  ا بعد پشیمان میفروشد، امّ می

 (  536: 5 ج، 6553

بدر قددرت    ادبیّدات پنددارد همدة امیددها بده      فرانسه و روسدیه، مدی   د گویندگانآمریکایی مانن 6والت ویتمن 

-6، ج 6553رود )ولدک،   شمار میکه الگویی برای رفتار انسانی به اجتماعی آن قهرمان داستانی متمرکز شده

 دن کیشدوت  پرداز و دهقدان دنیدادار   دة خیالزانجیب شخصیّتهایی همچون دو شخصیّت(  گفتگوی 631: 6

داسدتانی   شخصدیّت هدایی از ویگگدی   عنوان نشدانه ها، بهشخصیّتهای بینافردی  ( و کنش35: 6566، 3)پریستلی

دیشده از عنا در   همراه واقعده و ان  شخصیّت(  در پیرنگ داستان، 53: 6511برای خوانند جذابیت دارد )پاینده، 

 شخصدیّت فرانسدوی بیدان عقیدده را از راه     6آندره ژیدد  ( 65: 6515، 1هیلآید )مکمیشمار بنیادین داستان به

شدمارد  را عامدل داسدتان خدوب مدی     شخصدیّت  ،انگلیسدی  5(  آرنولد بنت611: 6515داند )براهنی،  شایسته می

خواندد   ی در انتقدال تدم و حدرا داسدتان مدی     را عنصدر مهمّد   شخصیّت ابراهیم یونسی نیز ( 66: 6511جی، )استا

کندد )فیلدد،    هر موعو  یاد مدی  عنوان دو بخش مهمّو ماجرا به شخصیّتآمریکایی، از  1(  سید فیلد63: همان)

6515 :61 ) 

هدای ارسد و آغداز شدد  وی      داستانی از همان آغاز نقد آثار نمایشدی یوندان و بدا نظریده     شخصیّته به توجّ 
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ت هدایی برخدوردار از جامعید    شخصدیّت ی اجتمدا ، بلکده   دّهای یونانی را نه افراد عدا  نامههای نمایش شخصیّت

ناپدذیری آندان در  دحنه    دانسدت و ایدن را دلیدل دگرگدون     ی مدی مکانزمانی و همهمکانی یا همه زمانی، بی بی

مانندد )براهندی،     ورت نمایندة یک جمع و خصایل جمدع خدود مدی   شمرد؛ زیرا همیشه با جامعیت خود به می

کندد    )سدیرت( یداد مدی    ( از اشدخا  16 گاندة تدراژدی )همدان:    های شدش  یان بخش(  ارس و در ب665: 6515

گفتة او به عنا دری   ابیت داستان نیز به(  جذ666ّ: 6511کوب، ینکند )زرّ ها را نیز بررسی می شخصیّتکردار 

 ( 665 )همان: ندستهای نمایش ه شخصیّتبستگی دارد که از اجزاء 

هدای   داسدتانی همدراه ویگگدی     شخصدیّت لدف بیدان شدده اسدت، گداه      های مختبا نظرگاه شخصیّتتعریف  

تواندد   ی خیدالی اسدت کده مدی    شخصدیّت گاه  ؛(555: 6565شود )مقدادی،  اشخا  حقیقی در داستان ظاهر می

وجود هدای خیدالی بدا   شخصدیّت عاحفی ایدن   و اخالقی روانی، ه، جزیره یا یک گلدان باشد   فاتانسان، خان

هدای واقعدی پنداشدت     ا نباید آنان را معدادل انسدان  امّ ؛کندرفتار و گفتار آنان را باورپذیر میهای انسانی، انگیزه

ای هایی واقعی با رفتار، کردار، گفتدار و اندیشده  شخصیّت(  تالش نویسنده بر آن است که 531: 6516 )پاینده،

 (   666: 1، ج 6555های واقعی بیافریند )ابجدیان، هماهنگ با انسان

داندد )فیلدد،   نظر و نگرشی به جهان میرا یک نق ه شخصیّتنویس، نامه دیگر، سید فیلد فیلم یدگاهدر دی 

، نویسدندة  6کندد، مدیالن کونددرا   پردازان را به خود جلب مینگاه نظریه نیز شخصیّتبودن (  تقلیدی36: 6515

ودی تقلیدناپدذیر و  را نده موجد   شخصدیّت اتریشدی،   6نظر هرمان بدرو  از شخصیّتجمهوری نک در تعریف 

 شخصدیّت  ،5دیدد هندری جیمدز   (  از665: 6515شمارد )کونددرا،  ای استوار و فرازمانی میناپایدار، بلکه پدیده

هدویتی مشدابه در خوانندده ایجداد      شخصدیّت پنددارد  (  براهندی مدی  16: 6515نیزی جز حادثه نیست )براهنی، 

( و سدرانجام  651د )همدان:  شدو هیجدان یکسدان مدی   در خشم و  شخصیّتکه واکنش خواننده و کند تاآنجا می

شدده از اجتمدا  کده    شخصدی اسدت تقلید   ، شبهشخصیّت»کند: نقل می شخصیّتای برای براهنی تعریف ساده

 (661)همان:  « ص بخشیده استبینش جهانی نویسنده بدان فردیت و تشخّ

شددة   ی و برخدی بازسدازی  تخیّلد  های داستانی بدون پیشینه یدا شخصیّتی، برخی از بندی کلّدر یک بخش 

دربدارة بازسدازی نظریده مفیدد      6یادآوری گفتدة هابرمداس   ،های پیشین هستند  برای تعریف بازسازیشخصیّت

بازسازی بده آن معناسدت کده نظریده را تجزیده کندیم و سدپس در قالدب شدکلی جدیدد آن را           »رسد: نظر می به

 )ابدارری، «  دسدت یدابیم   ،نظر گرفتده اسدت  یه برای خود درتر به هدفی که نظرای کاملترکیب کنیم تا به شیوه
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هدای تداریخی و   شخصدیّت سدازی   معنای پیروی از دیگران و دوباره تنها در نیز شخصیّت(  بازسازی 11 :6551

سدوی نویسدنده و   از شخصدیّت تواندد ترکیبدی از سداخت قالدب     بلکه مدی  های پیشین نیست؛ها و حماسهداستان

هدای شخصدی   ، کردارهدای اجتمداعی یدا عدادت    شناسدان هدای روان ز فالسدفه و دیددگاه  هایی برگرفته ااندیشه

پنددداری و راتهددای آرمددانی خوانندددگان بددرای افددزایش نیددروی هددم هددای مشددابه، خواسددتهنویسددنده، هویددت

بدا بررسدی   پدیش رو  جستار در هایی از این دست باشد  های کالمی مردم و پدیدهبرانگیختگی، لحن و ویگگی

های نویسدندگان و منتقددان ایراندی و     داستانی با نگاهی به نظریه شخصیّتهایی، نگونگی بازسازی یوهننین ش

 شود    غیر ایرانی، بررسی می

 . تعریف موضوع1-1

ی دارای پیشدینة  شخصدیّت یدا   شدوند، دسدت نویسدنده آفریدده مدی    بدار بده  های داستانی یا برای نخسدتین شخصیّت

بخشدی  نویسدنده  گاه  کند ده زندگی آنان را در نارنوب داستان بازسازی میتاریخی و ادبی هستند که نویسن

هدا گسدترش   داستانی خدود را بدا ایدن ویگگدی     شخصیّتگیرد و کار میها را به، رفتار و کردار آنشخصیّتاز 

 است  ه قرار گرفتهبندی کمتر مورد توجّاین تقسیم شود به نو  اخیر پرداخته می نوشتار پیش رودهد  در می

 و هدف   اهمّیت. ضرورت، 1-1

بدا  کندد    ها را دوننددان مدی  ابیت و ژرفای معناآفرینی داستانپردازی، شگردهای شگرفی جذّدر جهان داستان

بدا  بخشی از ل افدت داسدتان   کم توان گفت دستمی« تمهید مثابةهنر به» ه به عبارت مورد عالقة فرمالیستتوجّ

سدازی  شخصدیّت هدای گونداگون   شدناخت راه  آید؛ از این رودست میبه در آنرفته کاربردن به  ناعت بهپی

شگردهای ساده یا پیچیددة نگارشدی   نه نو  نویسنده برای ارتباط با وی از  د تا مخاحب دریابدیابمیعرورت 

بسدیار، توانسدته   هندری   هدای ظرفیدت  بدا  پدردازی در داسدتان از دیربداز   شخصدیّت کده  ازآنجابهره جسدته اسدت    

منددان  کار و عالقهنماید برای نویسندگان تازه، شایسته میدست آورددگاری زیادی نیز در رهن خواننده بهمان

 ها آشکارتر شود ها و شیوهنویسی این راهداستان

 های پژوهش . پرسش1-3

 های داستانی دارای پیشینه نیست و نه انواعی دارد؟شخصیّتآفرینش  -

 شود؟ساخته می ها نگونهشخصیّتاین نو   -

 کنند؟نرا نویسندگان از این شیوه استفاده می -

 ؟و در حول زمان تغییر کرده استنظر زمانی محدودیتی داشته آیا این شیوه از -

 . پیشینة پژوهش1-0

سدوی خدود   گدران و منتقددان گونداگونی را بده    ابیت بسیار زیاد، تحلیدل دلیل جذّپردازی در داستان بهشخصیّت
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گدران  تحلیلکار در بعد به آن رسد و ازبه روزگار ارس و میپردازی شخصیّتهای نظریهدیرینگی   کشاندمی

از ادوارد  رمدان  هدای جنبده  در آثداری همچدون  د  وشد دیده میتر های تازهدیدگاهبیان  ،فراوانیو منتقدان ادبی 

نیداز، آثدار جمدال میر دادقی،     اهلل بدی رعا براهنی، آثار حسین پاینده، آثدار فدت    نویسیهقصّ، 6ستررمورگان فو

هدای مختلفدی   نظریده  ،رنده ولدک و بسدیاری آثدار دیگدر      جدیدد  نقد تاریخابراهیم استاجی،  داستانی شخصیّت

، پیکارسدت، تمثیلدی، تیدر ازلدی،     هویت، بیگانهایستا، ا لی، پویا، بی شخصیّت ازجمله شخصیّتدربارة انوا  

قهرمدان، قدالبی، قدراردادی،     و بیروندی، دوجنسدی، دوق بدی، عددّ     بعدی، جدامع، سداده، پیچیدده، دروندی    تک

زده، مقابدل و  نمدا و محدی   زن، متضداد، محدی   )ندوآر(، ف   ای، کمدی سیاهکارناوالی، کاریکاتوری، کلیشه

 شخصدیّت بنددی  تقسیما امّ استفاده کرده است؛ هابرخی از آنتوان یافت که نگارنده از میمواردی از این قبیل 

 دراحت دیدده نشدد و نگارندده خدود سرفصدلی       بده داری پیشینه و بدون پیشینه در این منابع  انی به دو نو داست

 ه بیشتری قرار گیرد مورد توجّ باز کرده تا این شگرد داستانی نیز برای این موعو 

 . روش پژوهش و چارچوب نظری1-5

گرایشدی بده تحلیدل مختصدر برخدی       هدا روش پگوهش در این مقاله شیوة تو دیفی اسدت  در توعدی  داسدتان    

دلیل محدودیت مقاله امکان بحث بیشتر برای تحلیل داستان وجود نددارد   ا بهامّ ؛های داستان وجود داردبخش

 ؛ای مستقل در پیشدینة موعدو  نیسدت   گونه که در بخش پیشین گفته شد، عنوان ا لی مقاله دارای نظریههمان

 د   گران و منتقدان استفاده شوهای مختلف تحلیلت از نظریها در بیان دیگر م الب سعی شده اسامّ

 دارای پیشینه داستانی شخصیّت ساختگرایی نویسنده در  تجربه .1
بدودن پددر   مانندد روحدانی   ؛شدود هایی از رویدادهای واقعدی زنددگی نویسدنده در داسدتان دیدده مدی       گاه نشانه

جدا نویسدنده را در پشدت سدخنان و     جابه» نون والقلم رد«  جشن فرخنده»نوجوان داستان  احمد و پدر راوی آل

بدودن گلشدیری و راوی دبیدر برخدی     (  دبیر516: 6و  6، ج 6551)میرعابددینی،  «  بیندیم  اعمال میرزا اسداهلل مدی 

آبدادی در روسدتا    نی دولدت شدن دورة کودکی و نوجدوا کند  سپری مین شباهت را ایجاد میه ،های اوداستان

ت پردازاندی قدوّ   سدازد  ایدن اندیشده بدا گفتدة نظریده       تر می رنگدادهای زادگاه نویسنده را پرینقل رو نیز گمان

دانندد   منظدور اقندا  خوانندده مدی     نمایاندن قهرمان داستان بده هد  نویسنده را کوشش برای واقعی گیرد که می

ناگفتدة، داسدتان    هدد  واقعدی، ولدی   »(  در گفتة توماس هاردی هم از تجربه یادشده اسدت:  6: 6551)آلوت، 

 (6 )همان:«  بخشیدن از رهگذر ارعاء عشق آدمی به عنصر نامعمول در تجربة بشری استتلذّ

هدا یدا    برداشدت  تجربه و اهمّیتبا اشاره به  ،نویسان رمان به روایت رمانانگلیسی، نویسندة کتاب  6میریام آلوت
                                                                                                                                                          
1. Edward Morgan Forster 

2. Miriam Allott  



 1011بهار  ،1فصلنامة پژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة دهم، شمارة  110
 

گدرفتن از آن را   یدابی بده راهدی بدرای فا دله     سدت ها، بلکه دفق  کاربرد آنهایی مستقیم از زندگی، نه دریافت

هدای     و جوش و خروش زندگی، بایدد بدا نگداهی موشدکافانه بده تجربده      برابر تنوّداند  نویسنده درسودمند می

(  616مخداحره نینددازد )همدان:     دستی و تناسب اثر را بههای خود را از  افی بگذراند تا یکزندگی، دریافت

 کند    تقسیم می« محدودیت»و « جامعیت»کارگیری تجربه به دو بخش پیرو  ر بهازنظنویسندگان را  وی

و  5، ایدوان تورگنیدف  6، گوسدتاو فلدوبر  6نهمچدون جدین آسدت   اس و آراسته به نیروی تمیز کسانی هنر حسّ 

بده   اوّل زیدرا در درجدة   ؛سدازد  گونه نویسندگان را محدود می، تجربیات اینشدهحرزی حسابهنری جیمز، به

، 3، اسدمولت، ندارلز دیکندز   6هندری فیلددینگ   ،از حدر  دیگدر   ماهنگی و انگارة اثدر مع دو  اسدت؛   ، هنظم

و  و حادثده و تو دیف    شخصدیّت توانند عر ة آثار خود را از انبدوه   تا می 5و تولستوی 6، داستایفسکی1بالزاک

بده محتدوا    زیرا خرند؛ میجان بهجام و کاهش تأثیر آثار خود را انبارند و با این کار خ ر عدم انس اظهار نظر می

 (   613نهند تا به مسائل مربوط به سبک و قالب )همان:    بیشتر ارج میو تنوّ

یدافتن بده رسدم و راه آدمیدان در زنددگی اسدت       که تجربه، عامل راهدهد شده نشان میهای بررسیدیدگاه 

حدور کامدل در داسدتان بیدان شدود      واندد بده  تمدی  ،ها نپرداخته هایی که نویسنده به انجام آن (، تجربه611)همان: 

نا ر سازندة زندگانی اجتمداعی  (، برقراری تماس با جامعه عروری است و هر رمانی بازتابی از ع616)همان: 

و سدرانجام آشدنایی بدا     (615یدت زنددگی تمداس دارندد )همدان:      از این رو نوابغ بدزر  همدواره بدا کلّ    است؛

 (   615در داستان فزم است )همان: بازگوشده  ف واقعیّتهای مختل جزئیات از جنبهترین کونک

 لامثد بدرای   گیدرد؛ ه آلدوت قدرار مدی   گیری تجربده نیدز مدورد توجّد    کدار کارکرد دوگانة نویسندگان در به 

ماند و هدردو در کدار خدود     گیر می گر و گوشه ا فلوبر مشاهدهامّ ؛آمیزد میگوید فیلدینگ با هر گروهی در می

نتیجده  (  در615راه امسداک و دیرپسدندی )همدان:    دستی و دیگری از  ا یکی از رهگذر گشادهمّا ؛اند ق بودهموفّ

ند و فراگیرندده در هدر   رپسد نویسدندة تکثّ  تخیّدل زیدرا   ؛داندد  آلوت، فرجام کار هدردو گدروه را خ رنداک مدی    

را پیوسدته   گدر شداید تجربیدات خدود     شود و نویسندة گزینش دلیل فراموشی یکسان برانگیخته نمیرویدادی به

هدای   درگیدری  ماندد و عواحدف خصو دی و    واپس بزند تدا جدایی کده الهدامی بداقی نماندد و سدرانجام او مدی        

سدازماندهی تجربده   بنابراین تجربة عروری در داستان باید سازماندهی شدود  نقدش    (؛611اش )همان:  شخصی
                                                                                                                                                          
1. Jane Austen 
2. Gustave Flaubert 
3. Ivan Turgenev  
4. Henry Fielding 
5. Charles Dickens 
6. Balzac 
7. Dostoyevsky 
8. Tolstoi 
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لکه تجربة سادة زنددگی و برگردانددن آن   ای، ب تر است به این دلیل که نه هر تجربه تنهایی مهماز خود تجربه به

 (   616: 6515به تجربة هنری مهم، شایستگی حضور در داستان را دارد )براهنی، 

هدای منتقددان    فی گفتده  های روشن به کارکرد تجربه در داستان، مانند آنچه گفته شد، در فبه غیر از اشاره  

در داسدتان شدکل    شخصدیّت یری تجربده، بازسدازی   گکدار از عوامل دیگری یاد شدده کده بدا بده    و نویسندگان 

 د:  یاب می

 سازی مشابه هویت .1-1

های داستان با نویسدنده اسدت؛ مانندد شدباهت      شخصیّتگرایی، شباهت هویت یکی از آشکارترین نشانة تجربه

یری بدا  با غالمحسین ساعدی، یا با فا لة دورتدری مانندد زارممدد تنگسد    « دو برادر»یکی از دو برادر در داستان 

(  جدالل آریدان، راوی بسدیاری از    615: 6515با هدایت )براهندی،  « لمحلّ»آکل و میرزا یداهلل  نوبک، یا داش

تهدران، تحصدیل در آمریکدا،     ة قدیمی درخونگداه د در محلّماند  تولّبه خود او می های اسماعیل فصی ، داستان

جملده مدوارد مشدترک    ن شهر در آغاز جندگ، از در ای هنگام زایمان، کار در اهواز و حضور اوّل مر  همسر

 میان رخدادهای زندگی داستانی جالل آریان و زندگی واقعی اسماعیل فصی  است   

دارد  ماجراهدای  احمد شباهت زیادی بده خدود او    آل نفرین زمینو  مدیر مدرسههای راوی  رفتار و اندیشه 

ماندد:   به ماجراهای دوران نوجوانی نویسدنده مدی  نیز « خواهرم و عنکبوت»و « جشن فرخنده» های کوتاه داستان

هدایش   های زیسدت خدود را زمیندة نخسدتین داسدتان      دنیا آمده بود، تجربهای مذهبی به احمد که در خانواده آل»

: 6و  6، ج 6551)میرعابددینی،  «  موعدع هددایت بده محدی  مدذهبی پرداخدت       قرارداد و با نظرگاهی مخدالف 

هدای   آبدادی نیدز نشدانه    محمدود دولدت   خدورده مردم سال شدةروزگار سپری های زندگی راوی شباهت ( 636

بده خدود    6دبدری هدای ا دلی کافکدا از نگداه مدالکوم برا      شخصدیّت مشترک بسیاری با زنددگی نویسدنده دارد    

 ،ودا  بدا اسدلحه  (  در رمدان  566: 6515)برادبدری،   محاکمهدر داستان  هک مانند یوز  نویسنده شباهت دارند؛

دیددن در جندگ، بدا زنددگی     عنوان رانندة آمبدوفنس و آسدیب  به اوّل رمان داستان در جنگ جهانیحضور قه

 همانندی دارد    6واقعی همینگوی

های بیشتری از زنددگی خدویش را در    کردن نقش راستین خود در داستان، تجربهگاهی نویسنده، با آشکار 

عندوان راوی در داسدتان   ، خود بهجزیرة سرگردانیدهد  سیمین دانشور در  داستان بروز می شخصیّتبازسازی 

ال سیاسی روزگدار خدود یداد    احمد، شوهرش و خلیل ملکی، فعّ (، از جالل آل36: 6511حضور دارد )پاینده، 

بدار   گرایی بیشتری به خواننده دست دهد   داد  نوبدک یدک    کند تا در یک داستان مدرن، احساس واقع می
                                                                                                                                                          
1. Malcolm Bradbury 

2. Hemingway 
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گویدد  سامرسدت    بدا زارممدد مدی    رو شددن هد تنگسیری با دشمنانش، از روبو آغاز درگیری زارمم تنگسیردر 

   خود حضور دارد و شاهد ماجراهای این اثر است  تیغ لبة انگلیسی هم در رمان 6موام

 سازی ادبی  ایدئولوژیک .1-1

یندی،  ب تی داسدتانی بدا یدک جهدان    یّداری نویسدنده از شخصد  سازی ادبی، تعبیر دیگری برای جانبیدئولوژیکا

محبدوب و تمرکدز    شخصیّتنیاز این موعو  را تمرکز مثبت نویسنده بر  اهلل بی فت  اندیشه یا مرام خا  است 

، از قدول راوی،  مدیر مدرسده احمد در  (  آل636: 3، ج 6515نیاز،  داند )بی منفور داستان می شخصیّتمنفی بر 

(  در 1: 6516احمدد،   دهدد )آل  را توعدی  مدی   ثروتمندان با موافقت واگذاری زمین مدرسه ةدفیل سودجویان

 کند    مدیریت کشاورزی و نفت را نقد می نفرین زمین

های محبوب وی تمرکدز مثبدت نویسدنده     شخصیّتای از  های داستایفسکی، دسته گیری در برخی از جهت 

تواندد   ه مدی برای نمونه، تا جدایی کد   د؛کنن های منفی تمرکز منفی نویسنده را جذب می شخصیّتو گروهی از 

و سدونیا پدرنس    (، آلیوشدا کارامدازو   مکافدات  و جنایدت های کسدانی همچدون راسدکولنیکف )    روی خوبی

خدود مانندد فومدا فدومی       هدای بدد   شخصیّتتواند  مقابل تا جایی که میشود و در ( متمرکز میقماربازمشکین )

بده بددی   را  (زدگان جنایوان کارامازو  و پدرش، استاوروگین و شیگالف ) ،(استپانچیکو روستایاوپسکین )

 6لیدام فداکنر  کنندد مانندد وی   سدازی دوری مدی  هسدتند کده از ایددئولوژیک    نیزنویسندگانی  سودارد  از آن وامی

گیرد و نویسدنده در سداخت   های نویسنده سرنشمه می(  این شیوه آشکارا از تجربه636: 3، ج 6515نیاز،  )بی

 دهد های داستانی تن میشخصیّتهای خویش به بازسازی گیری از تجربههایی با بهرهشخصیّتننین 

 های یک نویسنده شخصیّتشباهت  .1-3

 سداخت کندد کده    آثدار مختلدف یدک نویسدنده، ایدن اندیشده را تقویدت مدی         های همانندد در  شخصیّتوجود 

هدای اجتمداعی در نگداه     تنویسنده و بازتاب واقعیّ تواند عادت شود یا اندیشة غالب میدارای پیشینه  شخصیّت

هدا   شخصدیّت بدودن  و منفعدل هدای همگدون وادارد  معمدولی     شخصدیّت نویسنده، او را بده سداخت و پرداخدت    

روی بیشدتر مدردان    (، تنهایی و تک666)همان:  کریستین و کیدمثبت در  شخصیّت(، نبود 661 :6513 )شیری،

یگار و تریداک و حشدیش   آوردن آنان بده الکدل و سد   شود و روی شدن آنان میبا  لاکه مایة احساساتی و خی

هدایی از  نمونده  (؛656ا مشدکل خدانوادگی )همدان:    بد  ة گمشددة راعدی  بدرّ و درگیری همة مردان  (665)همان: 

شدونده،  کنندده، قربدانی  لهای گلشیری است  زنان هم در آثار گلشیری اثیری، مظلوم، تحمّشخصیّتهمانندی 

(  گلشدیری  663: 6513 د به معتقدات مدذهبی هسدتند )شدیری،   محبوب و معشو ، مادر مهربان، اهورایی و مقیّ
                                                                                                                                                          
1. Somerset Maugham 
2. William Faulkner 
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، آشدکارا و  هدای دردار  آینهد ابراهیم، راوی ها تنها در مور شخصیّتت و بیان خواسته و هد  در بازتاب واقعیّ

 ( 656ت سخن گفته است )همان: با ق عیّ

: 6515داندد )براهندی،    قهرمدان و مدنح  مدی    های داستانی نوبدک را فاسدد و عددّ    شخصیّترعا براهنی،  

 بدا  بلدور   فصدی ،  16زمسدتان   هدای  آرام رمدان  ندا و   شدده راندده   هدای از خانده   شخصدیّت (، و میرعابدنی از 156

: 5، ج 6551گویدد )میرعابددینی،    ی مدی پدور و آثدار گلدی ترقّد     شهرنوش پارسی حوبا و معنای شبمخملبا ، 

135 ) 

هدا   کده در آن  یدن زرّ جدام و  کبدوتر  هدای  بدال ، سدفیران های هر سه رمدان هندری جیمدز     شخصیّتهمگونی  

هدای عدعیف و    شخصدیّت (، 663: 6566 ،6د )ویگدر شدو  ق میوسیلة عدم مخالفت با شر موفّا لی به شخصیّت

دامدن ویلیدام   شددن هسدتی زندان پداک    خاکستر (،616: 6566)پریستلی،  6جوان آثار والتر اسکات مانند آدمک

خلدق و   زندان کدج   (؛63: 6566ش یدا اهدریمن )پریسدتلی،    وسدیلة آررخد  مانند اوفلیاها و کاردلیاهدا بده   5شکسپیر

(، 631: 6566یکی از همسدران خدود وی )پریسدتلی،     شخصیّتس اساشده برلز دیکنز ساختهسرکش آثار نار

(، شددباهت 663: 6، ج 6516نیداز،   نددویس ندروژی )بددی   نامده  ، نمدایش 6هددای هنریدک ایبسددن شخصدیّت شدباهت  

(، سدادگی  616: 6516شددن )تایسدن،    در خ اکاری و مجدازات  گتسبی بزر های هر سه زن رمان  شخصیّت

اری بدودن بسدی  ، جامع3های اچ  جی  ولز بودن همة اشخا  داستانبعدییک های دیکنز، از مردم رمان بسیاری

(؛ 15: 6536هددا )فورسددتر،  شخصددیّتشدددن در بقیددة هددای جددین آسددتن و اسددتعداد جددامع  از اشددخا  داسددتان

هایی که عشق خود را محددود بده    مقابل زنگیرند؛ در عشق آزاد را در پیش میگرفتن زنانی که زندگی و قرار

( همدراه سدکوت،   66: 6، ج 6516نیداز،   ، نویسدندة ایتالیدایی )بدی   1ر آثار گینزبدور  بیشتکنند در  یک مرد می

عندوان راوی ظداهر   ی زمدانی کده بده   هدای زن آثدار وی؛ حتّد   شخصدیّت حرفدی و غیداب    جویی، کم انزوا، کناره

 ن غربی است   های نویسندگاهای داستانشخصیّتهای دیگری از شباهت (، نمونه63و  66شوند )همان:  می

تدام  ) 6شدود  در سده اثدر مدارک تدواین     هم آشدکار مدی  ها باشخصیّتگاه همانندی موعو  اثر با همانندی  

هم عدو  سده داسدتان، ارتبداط نزدیکدی بدا      ( موپدی  سی سی زندگی بر روی میو  ماجراهای هکلبری فین، سایر

 (   616 :6566یابد )ویگر،  تدریج کاهش میها به شخصیّتت دارد و درجة معصومیّ
                                                                                                                                                          
1. Wager 

2. Walter Scott 

3. William Shakespeare 

4. Henrik Ibsen 

5. Herbert George Wells 

6. Gainsbourg 

7        Twain 
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 اندد  هدای داسدتانی سدخن گفتده    شخصدیّت پدردازی  شخصدیّت منتقدان بسیاری از دخالدت نویسدندگان در    

هدای نویسدندگان اشداره دارد کده     ها و اندیشده های ظریفی از برداشتبه جنبه هاای از این واکنشیادکرد نمونه

هدای داسدتانش را    گویدد داستایفسدکی آدم   ی، منتقد اسپانیایی م6خالی از ل ف نیست  خوزه اورتگا ئی گاست

(  منتقدد دیگدری   616: 5، ج 6551کندد )ولدک،    هدا دخالدت مدی    سازد یا بدیش از حدد در کدار آن    متزلزل می

اندد، در زنددگی خدود از     شدن را برگزیدهرپندارد نویسندگانی که مضامینی مانند خودشیفتگی و ترس از پی می

تدوان   هدای داسدتانی را مدی    شخصدیّت اند  این  و گاهی جنون رنج بردهنگندی  ، روانشخصیّتاوهام، دوگانگی 

 (   616: 6511عنوان همزادهای نویسنده در آثار تولستوی دید )تادیه، به

هدا و   ه بده الدزام  داستانی با یکدیگر با توجّ شخصیّتهای بنیادین جهان نویسنده و  سخن پایانی اینکه تفاوت 

داسدتانی یکسدره در اختیدار نویسدنده      شخصدیّت شدود کده    ستان مانع از آن میجبرهای دنیای واقعی با دنیای دا

گرفتدار جبرهدای    داستانی نیدز  شخصیّتحور که انسان گرفتار جبرهایی مانند زادن و مردن است، باشد و همان

، شخصدیّت کدردن  دخالدت نداروای نویسدنده بدرای منحدر      گونه مدوارد   حاکم بر قلمرو داستان است  در این

 (   66: 6511زند )استاجی،  ختگی داستان را رقم میبارنگ

 های تکراری شخصیّت .1-0

تداریخی یدا    شخصدیّت ، یدک  است   آمدهگونه که در نظریة رواب  بینامتنیت یا نظریة بدخوانی خالّگاهی آن

ه البتّد  هدا  شخصدیّت ها، رفتار و ماجراهای پیشین ایدن   کند  ویگگی داستانی در آثار نند نویسنده حضور پیدا می

بنابراین در بسیاری از ایدن مدوارد نویسدنده نیداز بده       شود؛  حضور دوبارة آنان تکرار می هایی در در کنار تفاوت

کلئوپداترا و  حلدب مصدری، در نمدایش     گدر و قددرت   آفرینی دوباره ندارد، مانند کلئوپاترا ملکدة فتنده   شخصیّت
ا دلی   شخصدیّت مداجرای معاملدة شدی ان بدا فاسدتوس،        6رنیواثر پیر کد  پُمپهنامة  شکسپیر و نمایش آنتونیوس

: 6531)مدارلو،   فاوسدت ، سرمشقی شد برای گوته در نگارش نمدایش  5کریستوفر مارلو دکتر فاستوسنمایش 

 کرده است    آفرینی در آثار مولیر، لرد بایرون و اپرای موتزارت نقش نیز 6(  دون ژوان61

تدام  شود  تدامِ مداجراجو در رمدان     شمایلی متفاوت ظاهر می ی مشهور در آثار دیگر با شکل وشخصیّتاه گ 

، منتقد انگلیسدی اوایدل قدرن    3(  لیتن استریچی616: 6566اندازد )ویگر،  کیشوت مییاد دن، خواننده را بهسایر

کیشوت قرن ندوزدهم اسدت و   داستایفسکی، دون زدگان جنروشنفکر در  پندارد استفان تروفیمووی  تم میبیس
                                                                                                                                                          
1. José Ortega y Gasset 

2. Pierre Corneille 

3. Christopher Marlowe 

4. Don Juan 

5. Giles Lytton Strachey 
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هدایی مانندد    شخصدیّت  کدارگیری (  دلیدل بده  651: 3، ج 6555کند )ولدک،   مر  وی را زنده میمرگش یاد 

(  51: 5، ج 6551دانندد )ولدک،   ژوان را نمادین بودن آندان بدرای ندو  بشدر مدی      کیشوت و دونفاوست، دون

 (  666: 6515، 6کند )کوندرا های ادبی اشاره می شخصیّتاین  اهمّیتکوندرا هم به 

یابد  احساس حقدارت مدرد    دیگری بروز می شخصیّتداستانی در  شخصیّتتنها یک ویگگی آشکار  گاه 

( شداندور  گدرم  خاکسدتر ) اخگدر داستایفسکی به هنریک، قهرمان رمدان   های زیرزمینی یادداشتزیرزمینی در 

ت جبدران  یعندی خواسد   دو، بدرای انجدام دو عمدل متفداوت،    شدود  ایدن   ندة مجارستانی منتقل مدی نویس 6یئمارا

قدیمی و خواندن دفتر خداحرات همسدر درگذشدتة قهرمدان     زدن به یک آشنای حقارت مرد زیرزمینی با سیلی

(  خدودرییی محد    31: 6، ج 6516نیداز،   کشند )بی ها رنج می خاحر هراس از درک خیانت زن، سالاخگر به

: 6566اسدت )ویگدر،    5آلدن پدو  « انشریر شی  ةبچّ»، یادآور داستان های داستایفسکی نیز های داستان شخصیّت

15 ) 

 جدین ایدر  رمدان   ا مهدمّ ای امّد  حاشدیه  شخصدیّت ، گردابی ننین هایلنویسندة جاماییکایی رمان  6جین ریس 

هدای   کندد و سرنوشدت دردنداک او را بدا دیددگاه      عندوان قهرمدان اثدر خدود انتخداب مدی      شارلوت برونته را بده 

(  برتا میسن، همسر رانستر در رمان برونتده، زندی دیوانده،    331: 6516 کند )تایسن، پسااستعماری، وانویسی می

گدری    زندی عاقدل اسدت کده سدتم      ،حدالی کده در رمدان ریدس    ر شدده در ران تصدوّ  الخمر، خشن و شهوت دائم

  پایدة نظریدة بددخوانی خدالّ    (  بعدها این شدیوه بر 336)همان:  دارد امپریالیستی شوهرش او را به خشونت وامی

   تری یافت  کاربرد وسیع 3ومهارولد بل

های داسـتانی و گـرایش بـه    شخصیّتساختن قش خوانندگان و منتقدان در محدودن .1-5

 های پیشینشخصیّتبازسازی 
ناندار بدا اسدتفاده از    پذیرفتند و نویسنده بهی را نمیشخصیّتبسیاری از خوانندگان دورة پیشامدرن، هر داستان و 

بدرای نمونده،    سداخت؛ تدر مدی   بیدان مشداهدات شخصدی و تجربدی خدود را تندگ      پسند، دایدرة   های عامه تجربه

داشدتند، پدس نویسدندگان بدا      ی ، بررسی جسمانی و وابستگی زن و شوهر را خوش نمد خوانندگان حبقة متوسّ

های فرود فرهنگی را در آثار خود کداهش دهندد   کردند انگیزهتالش  ،های اخالقی آنان دادن به خواستهتن در

هدا را بدرای    شخصدیّت فرانسوی معتقدد اسدت برخدی نویسدندگان،      1(  هیپولیت تِن166: 5، ج 6553ن، )ابجدیا

                                                                                                                                                          
1. Kundera 
2. Márai Sándor 
3. Allan Poe 
4. Jean Rhys 
5. Harold Bloom 
6. Hippolyte Taine 
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   ( 33: 6-6، ج 6553کنند )ولک،  جلب نظر مخاحب انتخاب می

و هدای بسدیاری از مدردم     گر اندیشده گرای انگلیسی، نمایان ، منتقد اخال 6های ادبی ساموئل جانسون ظریهن 

 تریسدترام شدندی  و  سدفرهای گدالیور  ، تدام جدونز  ت  وی از نویسندگان آثداری مانندد   منتقدان قرن هجدهم اس

(  از فقددان  656: 6، ج 6555 کدرد )ولدک،   ت انتقاد مدی شدّجا به دن اخال  و انتقادهای نابهنکرخاحر رعایت به

اشدت  پند وی مدی (  651اخالقیات در آثار شکسدپیر مانندد تولسدتوی و برناردشدا شدکوه کدرده اسدت )همدان:         

ان خدوش  ، جانسدون خواهدان پاید   نیز لیرشاه(  در مورد برانگیز عرعه شود )همان رتی نفرتشرارت باید به  و

هدد  رمدان پرورانددن     پدردازی وی ایدن بدود کده     شخصدیّت های راهبردی  (  از دیگر شیوهاین اثر بود )همان

ی آثدار شکسدپیر مانندد    تخیّلد ی هدا  شخصدیّت (  جانسدون بدا   ععف است )همانعیار و بدون نق ه قهرمانان تمام

فق  بدر  »ورزید و معتقد بود:  مخالفت می یای شب نیمة تابستانرؤو  مکبثهای  نامه نمایشجادوگران و پریان 

تواندد  مدی های جانسدون   (  این گفته666)همان: «  آرام گیرد تواند بستر استوار حقیقت است که رهن آدمی می

سدوی بازسدازی   های داستانی و درنتیجه گرایش نویسندگان بده  شخصیّتکردن بیشتر تأکید دیگری بر محدود

 پیشین باشد    شدةهای پذیرفته شخصیّت

 های نویسندگان تجربه .1-1

هدای   ل دشدواری برخی نویسندگان پس از پشت سر گذاشتن فدراز و فرودهدای بسدیار زنددگی فدردی و تحمّد      

هدای نویسدندگی    هدا در دوره  آورندد  ایدن تجربده    می دستهای سودمند به ای از تجربهگذران زندگی، گنجینه

بیمداری  برای نمونه داستایفسدکی گرفتدار    شود؛ و ماجراهای داستان می  شخصیّتگشای ساخت و پرداخت  راه

کنندد و پدی بده رازهدای      گدویی مدی   اندد یدا پدیش    زده قهرمانان او مصرو  و جن یشترب ر  بود، به همین خاحر 

فهمدد و نیزهدای    ت مردم را مدی ، نیّکارامازو  برادرانیوشا کارامازو ، در رمان برند  آل درونی دیگران می

 (   631: 6516کند )نفیسی،  پنهانی را کشف می

، مددردی کدده زمددان زیددادی از روزگددار خددود را در خددواب ابولومددو ایددوان گنچددارو ، نویسددندة رمددان  

هدای وسدیع و    سرد او، اربابان در سدرزمین  گذراند، زندگی قهرمان اثر خود را تجربه کرده است  در زادگاه می

(  ایدن  666گذرانند که روزهای آن تفاوت نندانی با یکددیگر نددارد )همدان:     سرد، روزگار یکنواختی را می

یدابیم   ویدگه وقتدی درمدی   هگویی در نویسنده هم از پدیش تدأثیر گذاشدته اسدت، بد      ابلومو آور سردی رخوت

مورد مذهب، سیاسدت و لغدو بردگدی    ، داستایفسکی و نخو  درد تولستویگنچارو  برخال  کسانی مانن

مدورد گنچدارو    نسکی، منتقدد ادبدی مشدهور روسدیه در    است که بلی نظر نکرده است  شاید از همین رو اظهار

                                                                                                                                                          
1. Samuel Johnson 
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   (666)همان:  « شاعرست، هنرمندست و دیگر نیزی نیست»گفته است: 

دالیت ترین انگیدزة فعّد   ی عمدهتیاج مادّزده، احنز به او آموخت که در اجتما  فقرتجربیات عینی نارلز دیک 

هددا بدا    کانددون اقتصددادی اسدت و بیشدتر ازدواج     ی اجتماعی خواهد بود  خانددواده نیدز  هدا کنندة ارزشو تعیین

 سدر  کند، و پیامد آن بی ی پیوندهای خانوادگی را سست میشود  مشکالت مدادّ های مالی انجام می حسابگری

 کندد )پرهدام،   آورد و ندابود مدی   وجدود مدی  نکه خانواده را عوامل اقتصادی بده نتیجه آسامانی کودکان است   و

دهدد  اولیدور تویسدت و     (  فقر در بسیاری از آثار نارلز دیکنز نهدرة ناخوشدایند خدود را نشدان مدی     53: 6516

کنندد  در  م تجربده مدی  تی فقدر را هد  ا مدّامّ ؛آینددنیا میمندی بههای دولتدیوید کاپرفیلد، با آنکه در خانواده

 ی وجود دارد   های مادّ اساس حسابگریبر دو اثر، تمایلی برای ازدواجهر

رساند  وی به کشمکش دائمی در نهداد آدمدی    نوعی ثنویت میپردازی، داستایفسکی را به شخصیّتتجربة  

تضدادی راتدی در   اسدت   معتقدد  هدای خددایی و شدی انی     میان نیک و بد، تمایالت انسانی و حیدوانی و انگیدزه  

هدای تجربدی    متفداوت نویسدندگان از همدین دریافدت      (  نگاه616یافتنی نیست )همان:   وجود انسان که کاهش

حیدات دادن تولسدتوی بده     میدان تولسدتوی و داستایفسدکی، حدقّ      هدای عمدده   گیرد  یکدی از تفداوت  میشکل 

گداه ایدن نویسدندة نابغده آندان را      هی » ت ون با نگاه نویسنده سازگار نیسبینی آنا هایی است که جهان شخصیّت

تدرین و   تدرین، فاسددترین و بددنام    ترین، جانی ترین، پست آنکه، بیچارهکند  حال دریغ محکوم به مر  نمی بی

یت کسانی هستند کده بدا فلسدفة زنددگی و معتقددات او عددّ       ،های داستایفسکی های داستان ترین آدم بدفرجام

)همدان:   « بدرد  یا دیوانگی، یا خودکشی ایشان را برای همیشه از  حنه بیرون می پایان کار مر ،کنند و در می

661) 

 های داستانی شخصیّتهای تجربی  شناسان بر جنبههای روان تأکید پژوهش .1-1

شناسانی مانند فروید، کلیدهایی بدرای گشدودن دروازة   های داستان را روان شخصیّتهای تجربی زندگی  نشانه

یدافتن  های داستانی و سپس با راه شخصیّتهای رفتاری یا گفتاری، ابتدا  دانند  با این نشانهان میعمیر نویسندگ

شدود  زیگموندد فرویدد،     آندان بررسدی مدی    شددة های سرکوب و خواسته شخصیّتبه ناخودآگاه نویسندگان، 

را  اودیدر شدهریار  هدای نویسدندگان و شداعران عالقده داشدت        شناس اتریشی، بیش از دیگران به تجربده روان

شند و به مادر خود نزدیک شدوند  رؤیدایی   داند که آرزو دارند پدران خود را بک یای همة مردانی میدارای رؤ

 ( 651: 6، ج 6555شدده و عمدومی اسدت )ولدک،     همراه با ترس و تنبیه که ازنظر فرویدد خواهشدی سدرکوب   

یش دلیدل همراهدی بدا وی    را در مجازات عمدو آمیزد و درنگ هملت  را با داستان اودیر درمی هملتداستان 

خواندد زیدرا عمدو، پددرش را کشدت و بدا         شددة هملدت مدی   امیدهای کودکانه و سدرکوب  ساختندر برآورده
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کشداند، ندرا    مادرش ازدواج کرد  هملت که پدر اوفلیای محبوبش و دو فرستادة درباری را به کام مر  مدی 

های زنددگی شکسدپیر    ها، فروید داستان را با تجربه س از این تحلیل( پ656نباید قاتل پدرش را بکشد؟ )همان: 

سدوی دیگدر   بالفا له پس از مدر  پددر نوشدت؛ از   نامه را شکسپیر  گوید این نمایش بافد  فروید می درهم می

تدرین   پنددارد ایدن اثدر عمیدق     آورد  فرویدد مدی   یداد مدی  منِت نام داشت که نام هملت را بهفرزند شکسپیر هم ه

 (   کرده است )همانای عاحفه را در روا شاعر هویدا ه فیه

میدان  سوم خواستگار با حرد کوردلیدا از  دهد و در انتخاب نیز نظری شگفت می ونیزی تاجرمورد فروید در 

 کارامددازو  بددرادران (  داسددتان656کنددد )همددان:  ارتبدداحی ایجدداد مددی لیددرشدداهنامددة  سدده خددواهر در نمددایش

(  ناخودآگداه  653شمارد )همدان:   میوابسته به عقدة اودیر در ناخودآگاه نویسنده نوعی داستایفسکی را نیز به

معلدوم   ،بر آنچده گفتده شدد   کندد )همدان(  بندا    ودکی واکاوی میبا خاحرات دوران ک نیزگوته شاعر آلمانی را 

نند و بدرای  دا تجربی می های داستان را کامالً شخصیّتهای  شناسان رویدادهای داستان و خواستهشود روان می

تدوان ناخودآگداه انسدان را منبعدی بدرای بازسدازی       از ایدن رو مدی   یابندد؛  قهرمانان دفیلی روانی می کردارهای

کشدی  را از جهتی ویدگه، یعندی عقددة پدر    گونه که فروید هملتهای مختلف داستانی دانست، همانشخصیّت

 داند   بازسازی اودیر شهریار می

 شخصیّتدر بازسازی  ها و دانش فالسفه تجربه .1-1

هدای فالسدفه نیدز سدود      و ماجراهدا، از تجربده   شخصدیّت کدردن  تر مانند نارلز دیکنز بدرای واقعدی  نویسندگانی 

پدول و ارزش کدار اسدتفاده     مدورد ارزش ، فیلسو  انگلیسی در6های توماس کارفیل جستند  وی از اندیشه می

هدا از دیدد    (  انسدان 153: 5، ج 6553سدت )ابجددیان،   ها نظر کارفیل، پول تنها حلقدة وابسدتگی انسدان   کرد  به

(  دامبدی  155اده هسدتند )همدان:   ، کافهایی قابل خریدد و فدروش و اسدتف   (دامبی و پسررمان  شخصیّتدامبی )

(  156کندد )همدان:    ست  افتخار و سدتایش و احتدرام ایجداد مدی    ا گوید پول ایزدی توانا در انجام هر کاریمی

ر آثدار  های زیادی د (  در بیان ارزش کار نیز نشانه151شود )همان:  پرستی می روت و پولوی در این اثر نماد ث

ه کار، پیروی نکرده بدود   خورد  کمتر نویسندة ویکتوریایی از توماس کارفیل و نگرش او ب نشم میدیکنز به

وافیدی برخدوردار   اجتمداعی   اهمّیدت س و نوعی عبادت است که آدمدی را از  دید کارفیل، امری مقدّکار، از

 (   136سازد )همان:  می

(  116داندد )همدان:    شددنی مدی   ، ناامیدد ورزد های کارفیل، انسانی را که به کار عشق می دیکنز برپایة گفته 

(  دامبدی )همدان:   111دانندد )همدان:    یا آن را زحمتی بیهوده مدی گر کار هستند های دیکنز یا ستایش شخصیّت

                                                                                                                                                          
1. Thomas Carlyle 
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اسداس  نیدز بر  دیوید کاپر فیلدد  ( از ارزش کار آگاه نیستند  رمان136)همان:   بزر آرزوهای ( و پیر در151

، دیویدد کاپرفیلدد  (  در رمدان  116جمله نظریة قداست کار نوشته شده اسدت )همدان:   های کارفیل و از ندیشها

ورث کنندد؛ مانندد اسدتیر فد     کدار را سدتایش نمدی    ،این اثدر  پرور و بیکار های تن شخصیّتشود   کار ستایش می

(  111کشدد )همدان:   به کام مدر  مدی   مر  خود، نامزد پیشین امیلی را نیزجوانی که پس از ربودن امیلی، با 

 های کارفیل، فراخواندن کارگران بیکار به مهاجرت است    یکی دیگر از اندیشه

روزگدار  نز در رمدان  (  دیک116فرستد )همان:  خانوادة میکابر را به استرالیا می دیوید کاپرفیلددر  نیزدیکنز  
هدای داسدتان    هدا و رفتدار آدم  های ا الت فایده و فردگرایی سخت و خشن خود را در گفته ، نظرگاهنیز سخت

 (   366: 6، ج 6555کند )ولک،  عرعه می

 گرایانة زندگی های واقعبرپایة تجربهدارای پیشینه  شخصیّت ساخت .1-9

گیدرد    هدای راسدتین زنددگی شدکل مدی     پایة تجربده شده برگرفته کار نی دربارة کردارهای بههای فراوادیدگاه 

ب، عشدق و مدر    د، خدورد، خدوا  گویدد: تولّد   ادوارد مورگان فورستر، از حقدایق عمددة زنددگی انسدان مدی     

شناسدی، اجتمداعی، اخالقدی و معندای نگدرش      نهارگونده معندای روان   ،از سوی دیگدر  (؛16: 6536)فورستر، 

: 5، ج 6553اندد )ابجددیان،    تر دانستهداستانی برجسته شخصیّتا برای ساخت کامل نویسنده، اخال  و کیش ر

هدایی یگانده و مانددگار بیافرینندد  در تجزیده و تحلیدل        توانند نهدره  (  نویسندگان با تکیه بر این عوامل می133

مبدارزة   بدرای نمونده در   هدا سدود جسدت؛    شخصیّتتوان از کاربرد این عنا ر در  های داستانی نیز می شخصیّت

مدورد  ا درامّد  ؛شود های بیرونی و گستاخانة کاکارستم آشنا میداش آکل و کاکا رستم، خواننده تنها با واکنش

و دلیدل مبدارزة وی بدا    کردن عشدق  عشق او به مرجان، پرهیز از آشکارفت درونی وی مانند آکل از تحوّداش

نتیجده ایدن   درشدود و   تدر مدی  آکدل برجسدته   مدورد داش شناسدی در شدود  معندای روان   آگاه مدی  کاکا رستم نیز

 رسد    نظر میتر به زنده شخصیّت

دهندد    گرایانده جدای مدی    عی با کارکرد واقدع کردارهای انسانی را در دو دستة خصایل واقعی و تصنّ برخی 

یا شجاعت و شدهامت ناشدی    س انسانی مانند فکر آزادی و آزادمنشیت قابل لمخصایل انسانی واقعی، از واقعیّ

پوشدیدن، آرایدش مدوی سدر، آداب     واقعدی مانندد لبداس    تدی ظداهری و غیدر   عی از واقعیّو خصایل تصنّ شودمی

گیدرد   هدا سرنشدمه مدی   گذاشتن، زنجیر به دور دست نرخاندن، ناخن جویدن و مانند ایندادن و احترام سالم

زش ولدی هرگدز نبایدد در ار   رسدد،   نظدر مدی  به اهمّیت ظاهر بیعی به(  گرنه خصایل تصن653ّ: 6515)براهنی، 

س ن بدر ایدن اسدا   جین آست بغرور و تعصّهای بزرگی مانند  هزیرا قصّ ؛ه تردید کردعنوان موعو  قصّها به آن

هدای ا دلی و فرعدی     شخصدیّت اساس آداب معاشرت و حریقة رفتار ظاهری نوشته شده و حرا و توحئة آن بر
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 گونده زاده نیدز بیشدتر بدا ایدن     مدال هدای ج  هقصّ ( 651: ه است )همانشکل بسیار منسجم و محکمی یافتداستان، 

دی بدرای  (  مجموعة آنچه در این بخش گفتده شدد، عنا در متعددّ    335کار دارد )همان:  و عی سرخصائل تصنّ

 ای بیافریند    های یگانه شخصیّتتواند  ها می آورد و نویسنده با درآمیختن آن سازی فراهم می شخصیّت

 شخصیّتلحن و  .3
گویدد:   داستانی شود  سقراط مدی دارای پیشینة  شخصیّت ساختتواند یکی دیگر از عنا ر ر داستان میلحن د

داسدتان   شخصدیّت زبدان   (  در داستان نیدز 566: 6515براهنی، « )حور استزبانش نیز همان ،حور باشدانسان هر»

 زاییدة رواندی زبدان اسدت؛   ه و وی سازگاری دارد  لحن هم نتیج شخصیّتاو و زبان نویسنده نیز با  شخصیّتبا 

ی، آدمدی بدا   شخصدیّت هدای فدردی و اجتمداعی از هدر      زیرا زمینده  کند؛ ن هر شخصی بیانی خا  پیدا میبنابرای

وسدیلة لحدن،   ، پدس بده  (  وقتی لحن زاییدة روانی زبدانی باشدد  563سازد )همان:  ها و کالمی خا  می ویگگی

 (   566برد تا تو یف عینی ظواهر او )همان:  ت و خلقیات اشخا  پی به موقعیّتوان بیشتر می

زنددگی اسدت و اگدر جددا از      کی بر تجربیات خدا ّ گوید که لحن و خصو یات کالمی، متّ راهنی میب 

 شخصدیّت این تجربیات باشد، انتزاعی و پا در هواست، زیرا لحن پوشش خدارجی محدی  رواندی و اجتمداعی     

ل نخواهدد  دارای یکپدارنگی کامد   شخصدیّت تة درونی،  ورت ناسازگاری بین قشر خارجی و هساست و در

یکدی لحدن عمدومی نویسدنده     »گوید:  مورد وعع زبانی داستان، از دو لحن سخن می(  وی در561بود )همان: 

تددک  بینددی او در کددالم دارد و دیگددری لحددن تددک نددویس و جهددان هکدده تکیدده بددر روی سددبک عمددومی قصّدد

وجود آمدده  کنند، به ها پیدا می شخصیّته و سایر با متن عمومی قصّها  ای که آن ها که بیشتر از راب ه شخصیّت

در داسدتان هسدت  توفیدق نوبدک هدم بیشدتر از         های داستان، لحدن  بنابراین به تعداد آدم (؛535)همان: « است

 (   661: 6و  6، ج 6551آید )میرعابدینی، دست میهای گوناگون به ای متفاوت با لحنهآفرینش آدم

پایدة  ( و زبان و لحدن نیدز بر  563: 6515 داند )براهنی،نتقد فرانسوی سبک را همان خود شخص میبوفن، م  

هدای   مدورد ارتبداط لحدن و تجربده    ودی ساختة تجربة نویسنده است  درشود، پس لحن تا حد سبک ساخته می

اجتمداعی تیدر   احمدد، هدم لحدن    آل« شوهر آمریکایی»داستان کوتاه نویسنده، رعا براهنی لحن تند زن را در 

احمدد در   (  لحدن آل 531شدمارد )همدان:   احمد خلق کدرده مدی   احمد و هم لحن زنی که آل او، هم سبک آل

 دارد   تکیه های فردی او  های او بر تجربه دلیل شباهت با لحن مقاله، بهنفرین زمینو  مدیر مدرسه

وسدیله از  م آمدده اسدت  بددین   فدراه « داستان در پردازیشخصیّت»براساس حرا پگوهشی  نوشتار پیش رو 

 کنم معاونت علمی دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار که زمینة انجام این حرا را فراهم آوردند سپاسگزاری می

 گیرینتیجه .0
 شخصدیّت بردن به این موعو  انجام گرفت که آیا نویسنده در روند سداخت  برای پی پگوهش حاعرنگارش 
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هدای زمدان خدود یدا     یدا از انسدان   ،تدازه خلدق کندد    ی کدامالً شخصدیّت د وشد کمیگذارد و می تخیّلتنها بنا را بر 

های شخصدی و نظدر   های روانی و تجربهها و واکنششدة انسانی، کنشگاران گذشته، از رفتارهای شناختهروز

 تکیده  تخیّدل تنهدا بده   نویسدنده  نشان داد  پگوهشروند گیرد  شناسان دربارة رفتار انسان بهره میفالسفه و جامعه

آثدار   هدای شخصدیّت خدود یدا دیگدران و     از رفتدار را داسدتانی   شخصدیّت  هایویگگید، بلکه بخشی از کننمی

و دارای پیشدینه   ،شدود ی که به ایدن ترتیدب سداخته مدی    شخصیّتد  از این رو کنمیبرداری نمونهتاریخی و ادبی 

    شودنمونه نامیده می

نقدش زیدادی    ،دارای پیشدینه هدای  شخصدیّت رینش این تجربه و بازسازی در آفهای بیشتر نشان داد بررسی 

نویسدندگان در   بندابراین برخدی   خدود اوسدت؛   شخصدیّت ه برای سداخت  ترین شخص به نویسنددارد  نزدیک

کنندد  برخدی   پدردازی اسدتفاده مدی   شخصیّتبرای  پردازند و از نزدیکان خود نیزداستان به بیان عقاید خود می

پایددة آن دهنددد و برانسددانی را مددالک قددرار مددی کردارهددای مهددمّ ،نیهددای انسددااسدداس تجربیددات و عددادتبر

شناسدان را بدرای   های انسانی، عقایدد فالسدفه و جامعده   جای عادتبه گروهی دیگر  کنندمیپردازی  شخصیّت

بدرای سداخت   را گروهدی دیگدر از نویسدندگان     زنید شناسدان  هدای روان نظریده گزینندد   سازی برمدی شخصیّت

   د کشانمیسوی خود هداستانی ب شخصیّت

هدای   کده در داسدتان  ند نکمیهای داستانی آثار دیگر خود خو شخصیّتچنان به تعدادی از نویسندگان هم 

 ،ایمایدة ویدگه  ممکن است تأکید بر درون د نکنها یا افرادی نزدیک به آنان استفاده میشخصیّتتازه از همان 

نویسدنده را   ها یا بیزاری آنان از برخی دیگدر، ان به برخی نهرهخوانندگ ا به این کار وادارد  میل و عالقةآنان ر

هدا بده آفدرینش قهرماندان اجتمداعی گدرایش بیشدتری پیددا کندد و از          شخصدیّت در ساخت که کند می شویقت

   د و بار اجتماعی بپرهیز بی بند یهاشخصیّتساخت 

توعدی    ،ای منتقددان ادبدی  هد هایی از کار نویسدندگان و نظریده  همراه با نمونه سعی شد ونوشتار پیش ردر  

میدزان عالقدة نویسدنده بده ندو       تدوان  هدای داسدتانی مدی   شخصدیّت  در بررسی بازسدازی  د شوتر م الب روشن

هدا و  هدا بده آرمدان   سازی در کار وی را سنجید  از راه همدین سدنجش  شخصیّت  های داستانی و تنوّشخصیّت

تدوان  نیدز مدی   هدا های تاریخی، روانی، ادبی و همانند آنشخصیّتکارگیری در به نویسنده فکری هایگرایش

 پی برد   

تابنامهک  
 تهران: روا    ، اوّل ناپ ،مدیر مدرسه ،(6516) احمد، جالل آل

 تهران: مرکز    ،ناپ دوم ،شناس د حقمحمّترجمة علی ،نویسان رمان به روایت رمان ،(6551) آلوت، میریام
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 حرا نو تهران:  ،اوّل ناپ ،شناسیرد جامعهخ ،(6551) ابارری، یوسف

 شیراز: دانشگاه شیراز    ،اوّل ناپ انگلیس، جلد ششم، ادبیّاتتاریخ  ،(6555) ابجدیان، امراله

 شیراز: دانشگاه شیراز    ،اوّل ناپ ،انگلیس، جلد هشتم ادبیّاتتاریخ  ،(6553) ----------

تهدران:   ،اوّل نداپ  ،هدای جمدالزاده و هددایت    داسدتانی و بررسدی آن در داسدتان    شخصدیّت  ،(6511)استاجی، ابراهیم 

 روزگار   

 تهران: نشمه    ناپ نهارم، ،ترجمة فرزانه قوجلّو ،جهان مدرن و ده نویسنده بزر  ،(6515) برادبری، مالکوم

 تهران: نشر البرز    ناپ نهارم، ،نویسی هقصّ ،(6515) براهنی، رعا

 تهران: افراز    ،اوّل ناپ ،اوّل جلد ،نقد، تحلیل و تفسیر نند داستان معتبر جهان، (6516) اهلل نیاز، فت  بی

 تهران: افراز    ،لاوّ ناپجلد دوم   ،نقد، تحلیل و تفسیر نند داستان معتبر جهان ،(6516) ----------

 تهران: افراز    ،اوّل ناپ جلد پنجم، ،د داستان معتبر جهاننقد، تحلیل و تفسیر نن ،(6515) ----------

 تهران: نیلوفر    ناپ دوم، ،گفتمان نقد، مقافتی در نقد ادبی ،(6511) پاینده، حسین

 مروارید   ناپ سوم  تهران:  ،گشودن رمان ،(6516) ----------

 تهران: آگاه    ،ناپ هفتم ،دبیّاتارئالیسم و عد رئالیسم در  ،(6516)پرهام، سیروس  

 تهران: امیرکبیر    ،ناپ سوم ، ترجمة ابراهیم یونسی،غرب ادبیّاتسیری در  ،(6566)پریستلی، جی  بی  

 تهران: نیلوفر   ، ناپ دوم ،ترجمة مهشید نونهالی ،نقد ادبی در قرن بیستم ،(6511)تادیه، ژان ایو  

تهدران: نگداه    نداپ دوم،  ،زاده و فاحمده حسدینی   مازیار حسدین  ترجمة ،ها نقد ادبی معا ر هنظری ،(6516)تایسن، لُیس  

 امروز و حکایت قلم نوین   

 تهران: امیرکبیر    ناپ دوم، ،ارس و و فن شعر ،(6511) کوب، عبدالحسین زرین

 تهران: بوتیمار    ،اوّل ناپ ،های گلشیری کُشی، بررسی داستان جادوی جِن ،(6513) شیری، قهرمان

 ناپ دوم  ترجمة ابراهیم یونسی، ،های رمان جنبه ،(6536) فورستر، ادوارد مورگان

 تهران: امیرکبیر   

 تهران: عکس معا ر    ،اوّل ناپ   ترجمة مسعود مدنی،نامه بنویسیم نگونه فیلم ،(6515) فیلد، سید

 تهران: گفتار    ناپ دوم، پور، یز همایون  ترجمة پروهنر رمان ،(6515) کوندرا، میالن

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب    ،ناپ دوم ترجمة ل فعلی  ورتگر، ،دکتر فاستوس ،(6531) مارلو، کریستوفر

 تهران: فکر روز    ،اوّل ناپ، فرهنگ ا  الحات نقد ادبی از افالحون تا عصر حاعر ،(6565) مقدادی، بهرام

 تهران: نیلوفر   ناپ دوم،  ترجمة حسین پاینده، ،مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان ،(6515) برایانمک هیل، 

 تهران: نشمه    ،ناپ دوم ،6 و 6 نویسی ایران، جلد  دسال داستان ،(6551) میرعابدینی، حسن

 نشمه   تهران:  ناپ دوم، ،5جلد  نویسی ایران،  دسال داستان ،(6551) -------------



 111 ت داستانیهای شخصیّ هت داستانی دارای پیشینه براساس نظریساخت شخصیّ
 

 تهران: توس    ،ناپ دوم )تا پایان دورة پیش از انقالب(، روسی ادبیّاتتاریخ  ،(6516) نفیسی، سعید

 تهران: نیلوفر    ،ناپ سومترجمة سعید ارباب شیرانی   (،6)جلد  تاریخ نقد جدید ،(6555) ولک، رنه

 تهران: نیلوفر    ناپ دوم، ،مة سعید ارباب شیرانیترج (،6بخش -6)جلد تاریخ نقد جدید ،(6553) -------

 تهران: نیلوفر    ،اوّل ناپترجمة سعید ارباب شیرانی   (،3)جلد  تاریخ نقد جدید (،6555) -------

 تهران: نیلوفر    ،اوّل ناپترجمة سعید ارباب شیرانی   (،1)جلد  تاریخ نقد جدید (،6553) -------

 تهران: نیلوفر    ،اوّل ناپترجمة سعید ارباب شیرانی   (،6)جلد  تاریخ نقد جدید (،6555) -------

 تهران: نیلوفر    ،اوّل ناپ ، ترجمة سعید ارباب شیرانی،(5)جلد  تاریخ نقد جدید (،6551) -------

 تهران: امیرکبیر  ،ناپ دوم ترجمة حسن جوادی، ،آمریکا ادبیّاتتاریخ  (،6566) ویگر، ویلیس


