
 

 

 

 بررسی تطبیقی ساختار شخصیّت در هفت پیکر نظامی
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 چکیده

 

پیکر یا بهرامنامه، چهااممی  منومماه اواامی اظ اوار بربیان ظمااای ا یکای اظ اا اااهکام اا ام  ناام          هفت

ای  اثر اامای اا بخش  لی است:بخش اال مربام  باه بهاراه  اه ماای ای      خسرااایری  اظ لحاظ  یفیّت است.

سااخ ام ایا  اثار، بحلیا      گماه ااما ا بخش ااه  ه ماای هایی اپیزاایک اظ ظبان هفت همسر بهاراه است. خبامی

ام بحلی  ساخ امی ماایت، اخصیت ایگر به عنامان   ساظا. امکااپذیر می ما اابی آن اظ ایدگاه مک ن فرمالیسم

 .هاای ظبااای   هاا، بصااایر ا اناااه    ای اسات اظ  انش   بلکه مجممعه  یک فرا ااساای ااقعی ام م   اجما اداما،

ا  اهناد  ها، اظ است مای  ممقعیت مم اظ ا جایگاه  اامای اان ما ام ماایتپیکر، ام ااس ااهای هفت اه اخصیت

ام ای  مقاله  ممما بحث قرام ااا. ان،مس مفا ا جدا اظ ظمینه ا باف امابمان میما  هاآا ه  به احمید نیابت میم نیّ

نناان یاا عنصار     نیم آاگاه آن ما به عنمان یاک    اناسی ساخ امگرا برمسی میما ام ماایت اب دا ااژه اخصیّت

منااب  ا امماگامهاای آن ایاز ام     به اک  مس قیم ا غیر مسا قیم،  اخصیّتباظامایی ماایی بحلی  خماهیم  را.

 اما.یااه ا عنمان، ظبان ا ظاهر بیراای ا محیط انان اااه م اوامی ام قالن  نش، پیکرهفت
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ی معاای م فاابی اسات.  گیرا، ااما می ااژۀ اخصیت با بمجه به ممضمع گف ام یا اما امی  ه  ای  ااژه ما به  ام

ای سااظمان یاف اه ا   اخصیت عبامت اسات اظ مجممعاه  » نند:  ام علم ماان اناسی، اخصیت ما چنی  بعریف می

ااحاادی م نااک  اظ خصم اایات اسااب ام ثاباات اماادااه  ااه باار مای هاام،  یااک فاارا ما اظ افااراا ایگاار م مااایز    

هاای  فی ایگرگماه ااما. اگار بارای گمااه   ، ای  ااژه بعریام م من ماایی ااابیات ااس اای (07، 0731)ااملم،« ند. می

ماایی، اعم اظ حکایت، قصه، ااس ان ا افساااه، ایا  بعریاف ما بپاذیریم  اه ااسا ان ام اهلا  اخسات، باظاماایی          

 بماایم بگمییم  فاع  ا مفعمل ای  مخدااها، اخصیت است.  مخدااهاست، می

ظاند  ه منجر به حا    هایی میم ااس ان هس ند  ه است به  نشر اهای حاضآاه ها،اخصیت» ام بعریفی ایگر،

های حیماااات  های ماایی مااند افسااهگف نی است  ه ام برخی اظ گماه (52، 0731)آسابرگر،«اما. قطعی ااس ان می

   ظاد. های عامیااه، حیمااات ایز حضمم ااماد ا  نش ا اا نش  مؤثر ام پینبرا ااس ان، اظ آاان سرمیا قصه

ای ما  اه ام  ااخاص سااخ ه ااده   » اخصیت ما چنی  بعریف  راه است: مملّف ااژه اام  هنر ااس ان امیسی،

اامند. مخلمق ذه  امیسنده،  ممک  است همینه ااسان  اماد، اخصیت می ااس ان اامایننامه ا فیلم اامه ظاهر می

بار  ( اسرااجاه ام بعریفی بخصّصی0733،032،میر ااقی)«اما. چیز ایگری ما ایز اام  می ابااد احیمان، ایء ا

های اخالقی اذابای  فرای است اامای ایژگی اخصیّت ام یک اثر اماینی یا ماایی،»اظ اخصیت، گف ه اده است: 

 یابد. ظمین  چنای  مف اامی یاا گف اامی،     گمید، امما می اهد اآن چه  ه  می  ه ای  ایژگی اظ طریق آن چه ااجاه می

 (0731،77)مس مم، «اهد. ما باظباب می های اخصیتااگیزه

 های  های بر یبی اواه ، به الی  پیش فرض قرام ااان ا   ساخ ام ا بمجه به ساظهشناسی ساختارگراام ماایت 

 های سن ی ا ااسان مدامااه بمجه اده است. ساخ امگرایان ام بحلی  خما اظ  ای،  م ر به مفاهیم ا ااگامه انااه      

اهند؛ به همی  الی  ام بحلی  ساخ امی  امهای معنااام، همه چیز ما باب  ماابط ساخ امی قرام میپدید        

ها،  ای است اظ  نش بلکه مجممعه  اخصیت ایگر به عنمان یک فرا ااساای ااقعی ام م   اجما اداما، ماایت، 

اظ اور ساخ امگرایان مفهمه اخصیت  »گمید:  های ظباای. جااابان  الر ام بنریح چنی  ممضعی می بصاایر ا انااه

(Culler,5791, p.032)«.یک اسطممه خماهد بما
 

 



 

 

عده بمجه اساسی ساخ امگرایان به اخصیت به عنمان فرا ااساای ای  است  ه ساخ امگرایان  م ر به 

طمف به ایراها ا ها بین ر مع ااد، بلکه بمجه آن رایّت ااساای پرااخ هفاناخ ی ا مفاهیم مربم  به  های ماان ایژگی

ساظاد. به همی  الی  مفهمه اخصیت ایز برای آاان  های قرامااای است  ه یک فرا ما می ماابط بینا فرای ا اواه

 مدامااه است.  ای ااسان چماان اسطممه

های  اخصیت»ها با افراا ااقعی ایس ند، چرا  ه به اور آاان  ساخ امگرایان ماست  یش به اابال بناظر اخصیت

ااد. اظ مهم ری   (non-representational)هغیر باز نمايندا ای  ااژگان اساسام  ایس ند، ‘ااژگاای بیش’ اایااس

ی است  ه الحام ااد، ا ای   ها ما فراممش  راه ای  است  ه ایگران هنر ا م نّیت ماایت [ساخ امگرایان]مدعیات 

 (Toolan,5110, p.30)«.ساخت است –ین اخصیت، مخ ااا، ا هر چیز ایگری یک بملید اابی ا یک بر 

ها، به عنمان قهرماای  ها ممقعیت مم اظ ا جایگاه  اامای اان ما ام ماایت ام بحلی  انااه اناخ ی، اخصیت

گرااد، بلکه  جان می ل به اایای بیها مبدّ اهند؛ الب ه ای  سخ  بدان معنا ایست  ه اخصیت ااساای، اظ است می

0ایننایمریابند. ها م نیّت می ست  ه اخصیتمنومم آن ا
گمید:  ام باب چنی  اگرای اسبت به اخصیت می 

 (Weinshemier,0131,p.513)«.های م نیّت یاف ه ا م من اخصیت یاف ه اخصها عبامبند اظ  اخصیت»

گیری خاص ام باب اخصیت اد؛ یکی ایدگاه محا ابی )بقریبام امسطمیی  بمان قائ  به ااجهت به طمم  لی می

های محا ابی سعی ام ایجاا بناظر ا  فالطمای( ا ایگری همی  اگرش ساخ امگرایااه ا انااه اناسااه. ام ایدگاها ا

های م   بنیاا بقلی   هها به امان اوا اناخ ی اخصیت  ها با افراا ااقعی است؛ اما ام بحلی  انااه بساای اخصیت

های  یکی اظ اگراای» ام ای  باب گف ه است  ه:  5ی  مدمیکه ااه ماماها پیش یکی اظ من قدان اابی ب سالیابند. می

اامه یا ماایت ااس اای  بمان گفت اخصیت ام امایش  ه آیا می پرسنیهمینگی من قدان اابی مربم  است به 

ای  است  ه اخصیت  – ه امراظه ام میان من قدان مااج یاف ه است  – (purist)اجما ااما. اس دالل سره گرایااه 

ها ما بر  اااها آن مخ ا ااد  ه ای  بصاایر اااهایی ها بخنی اظ بصاایر ا مخ اجما اداما، جز ای   ه اخصیت ابدام

نان ا ها اظ ظمینه ا باف  ساخ   اخصیت ااماد ا هر امع بالای برای من زع می  نند ا به حر  نان اا ااش می

گرایااه  حساسابی اظ ماهیت اابیات است. اس دالل ااق های ااقعی، امعی بدفهمی ا ها به عنمان ااسان آن  بحث امباب

(realistic) نند، ااجد  ها ظادگی می اااهایی  ه ام طی آن ت  نش ام قبال مخلها ام حا ای  است  ه اخصیت 
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ها ما به احمی مس مفا ا با جدایش اظ ظمینه ا  بمان اخصیت ااد، ا ایگر ای   ه می امعی اس قالل ا عده اابس گی

 (Mudrick,0110,p.500)«.ماان ممما بحث قرام اااباف ا

، به عنمان یک ساخ امگرای ماست  یش «بحلی  ساخ امی ماایت»ی خما ممسمه به  هلماالن بامت ایز ام مقا

 می گمید: 

اناخ ااه آن  های ماان بحلی  ساخ امگرایااه،  ه با اسماس بماه به اج ناب اظ بعریف اخصیت بر حسن ماهیت» 

اخصیت ما اه به عنمان یک هس نده  …است، ا  ام خما ما با نمن به احم احس  ااجاه اااه است پرااخ ه 

(being)  بلکه به عنمان یک منامك(participant) ند لحاظ می .»(Barthes,0132,p.523) 

الف با می بمان گفت  ه ایدگاه ساخ امگرایان ا ااق  گرایان اا اورگاه م ضاا ا مخ مذ ممبا بمجه به مسائ  

بمان مابی  ای  اا ایدگاه بمافقی ایجاا  را.  ها می اخصیت (fictional)ااد؛ لیک  برای امك ایژگی ااس اای  هم

ها ما ام عی  حال هم به عنمان افراا ا  بمان اخصیت ی میان ای  اا ایدگاه مب نی است بر ای  پرسش  ه آیا می آا

ها به یاا آامیم،  ی ماایت اگر بمایز ژات ما میان سطمح سه گااه هم به عنمان اجزایی اظ یک طرح به حساب آاما؟

ی  هی االیّ حلی  ژات، مح ما ا ژمف ساخت ا مااهبها اد. ام  ای برای اخصیت می بمان قائ  به جایگاه فراگماه

ن با ی ااس ان ماایت است. میممن  نا آن است؛ سخ  ماایی ایز بجلی ا بحقق ا برااه (story)ماایت،  ااس ان 

 ندا برای   ند  ه با حدی ایدگاه ساخ امگرایان ما بعدی  می  بحلی  ژات، ایدگاهی ما مطرح میاس فااه اظ ای

به عنمان گره ا بندهایی  [یا سخ  ماایی]اخصیت ام م   »بران مفت اظ ای  معض  بسیام ماهگناست. به اور اا 

هایی مجرا ا اا زاعی  ساظه –بنا به بعریف  – (story)ها ام ساحت ااس ان  است؛ اما اخصیت ام یک طرح ظباای

 ه  جاییها به هیچ اجه ام معنای اقیق  لمه، ااسان ایس ند، اما با  ااد. اگر چه ای  ساظه غیر )یا پینا( ظباایا 

 –ها، فرا  یابد، بر ای  اساس اخصیت اممی [اظ جهان ا افراا جهاای]ها ما بر اساس محا ات ا بقلید  آن  خماانده

 (Rimmon-Kenan,5115,p.73)«.آیند به امام می (person-like)گماه 

ها ما اظ ایگر اجزای طرح ظباای یک ماایت ااس اای من زع ساخت،  بمان، ام م  ، اخصیت  به همی  الی  امی

 –   ی بیاای ا  یفیت م ها ما بدان بمجه به ااسطه بمان آن ها ام سطح ااس ان می لیک  با بمجه به جایگاه آن

یکسان » گمید:  بنیاااان، ام اور آاما؛ ای  امری است  ه بجربه آن ما ثابت  راه است. سیممم چ م  ایز می

های ااس اای ما  اف د  ه ما اخصیت اا باه ایگری است. چه بسیام ابفاق می ‘ لمات  رف’ها با  ااگاا   اخصیت

ها ام  ای ما اظ م نی  ه آن اخصیت ام حالی  ه هیچ ااژهآامیم،  به احمی  ه ام خاطر ما ظاده ا حاضراد به یاا می



 

 

ساخت  –. ام بکمی  سخ  چ م  باید گفت  ه اخصیت مربم  به ژمف 3«آامیم ااد، به یاا امی آن جا حیات ااا ه

های ظباای، حر ت ا ااا ا  های بیاای مث  ظبان ام ماایت اا باظ بس ه به ااسطه« اجما»یا مح مای ماایت است  ه

بمان اخصیت ما به عنمان منام ی  های بصمیری ایست.می مها ام هنرهای اماینی، ا بصمیر امماایتاطما

های بیاای   فراگماه به امام آاما  ه ام ساحت ااس ان ماایت اجما ااما ا ام هر ماای ی خاص به مدا ااسطه

هایی  اخصیت (ontological)بمان گفت ساحت هس ی اناخ ی  یابد. با بمجه به ای  مطلن می ایژه، م نیّت می

ماایت است  ه باظ بس ه به یک م   ایژه مث   (histoire)ام سطح ااس ان  …مث : بهراه، اعمان، ماهان ا 

 ایس ند. پیکر هفت
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ااد، باب  قرام ااان اخصیت است  ی مهم ایگری  ه ساخ امگرایان ام خصمص اخصیت بدان پرااخ ه مسأله

برای « اس مم ظباای»خماهند  ااد، ا می ااا ا  نش. اظ آن جا  ه ساخ امگرایان به اابال قماای   لی اسبت به مخ

م آن چند  نند،  ه بجلی ا بجسّ ا لی می ها ما باب  چندی   نش های ااس اای اض   نند، ام ا یجه اخصیت ماایت

های   نش»ها چه  مب نی است بر ای   ه اخصیت ها اناسی ژمف ساخ ی اخصیت ند. گماهااب  نش محداا الگمی

هدف  «.هس ند»ها چه  اظ ای  اور هدف ساخ امگرایی ای  ایست  ه بدااد اخصیت .«اهند ااجاه می»ما « بنیااینی

ها ما باب   ماگ ماایت است. ساخ امگرایان با پیرای اظ االایمیر پراپ  ه اخصیت برا پی ام پیش انعملکرا آا

های ا لی اخصیت ها  اااست، اینان ایز به گماه اناسی  نش می (spheres of action)های عم   حمظه

ای  »های  نش ای  است  ه  ها بر اساس حمظه ی بم یف ا بعریف اخصیت پرااخ ند. اظ اور ساخ امگرایان، فایده

 (Barthes,op.cit,p.523) «ااد بندی ا باب  طبقه (typical)ها محداا، امعی   نش

                                         
گمیابر ا به ر اظ ایگر برابرهایی است همچمن:  نش  ،پیننهاای برِام ااق  ای  برا«. actant»ی  برابری است برای ااژه«   ننان»ی  ااژه 7

گر، منامك، عنصرماایی ا الگمی  نش، چرا  ه هم اظ لحاظ اس ممی، برابر امست آن است ا هم اظ ای  جهت  ه گمیای حالت اا زاعی ا 

 بجریدی مفهمه ممما اور گرماس است.

 



 

 

ها  ها، عنمان  نش خما هنگاه بحث ام باب سطح اخصیت« بحلی  ساخ امی ماایت»ی  مت ام مقالهماالن با

(actions) پیکربندی  لی عم  ا » گمید  ه منومم اظ آن  می«  نش»ی  بامت ام بمضیح ااژه .ما برگزیده است

 (Ibid,p.523).«یدنامببا  برقرام ساخ  ، جنگ  های همچمن : می  ااا  ، است؛ یعنی  نش (praxis) نش 

ها  های جزیی اخصیت های جسمی ا ح ی جنسیت ا  فات ا خلق ا خمی گرایااه، ایژگی ی  نش ام اوریه

ها بنیااینی ما به پیش  ها، عم   راها ا  نش ها چه اقش مداور ایست، بلکه آن چه اهمیت ااما ای  است  ه آن

 ااضاع ا احمال مااای اخصیت اداماد. به براد. به همی  الی  ساخ امگرایان چندان بمجهی می

های  یکی اظ ماایت اناسان ساخ امگراست  ه به پیرای اظ االایمیر پراپ به بحلی   نش (Greimas)گرماس 

ما به  ام براه است  ه  (actant)ها، ا طالح  های ا لی ماایت ها پرااخ ه است. اا برای بیان  نش ا لی ماایت

گر  گر یا اخصیت  نش  نش»به سااگی به معنای  (actant)ی ایم. ااژه برابر آن گذاا هما به عنمان «  ننان»ی  ااژه

های فرای اااه اما،  ها ایژگی گران ماایت است. اگر به  ننان ایست، بلکه حالت اا زاعی ا ژمف ساخ ی  نش

اش الگمی  ننی های ماایی ما به  گرماس  ننان (Shelifer,0133,p.15)«.اماد گر می ل به  نشگاه مبدّ آن

ها اظ اور  آیند. ای   ننان های  ه ( به امام می  ند  ه اظ اور اا اساس هر ماایت )به ایژه حکایت ا لی بقسیم می

 گرماس عبامبند اظ: 

 مک مسان ام ، ملاااااااا  ام برابر مفعااااافاع، یرادهاااارس نده ام برابر گاااااف» 

 (Ibid,p.12)«.مخالفبراب

ها  ام راهایی همچمن فاع ، مفعمل ا فع  ما ام  ها ام ژمف ساخت ماایت  ننانای  است  ه الظه به ذ ر 

ی بجلّ»ما به  ام براه است،  ه منومم اظ آن  (acteutr)گر، ا طالح  ی  ن  جمالت ظباای ااماد. گرماس برای ااژه

گران ای  است  ه  ا  نش ها بفاات میان  ننان(Ibid,p.13) «. ها ام سطح سخ  ماایت است ا بجسم  ننان

گران ام سطح  اهند، ام حالی  ه  نش ها مقمالبی عاه ا محداااد  ه ظیر ساخت هر ماای ی ما بنکی  می  ننان

اماماد،  گران بی ااد. اظ ای  مای، به اور گرماس  نش های م عدای های م فاات اامای ایژگی ماساخت ماایت

سما « بقاب  ااگااه» گااه اظ مفهمه بنیاای  های اش م بحلی   ننانها محداا است. گرماس ا لیک  بعداا  ننان

گیرا.  ای بقابلی اک  می اظ یک  ننان به  ننان ایگر بر اساس مابطه ذامگ ا جمید، چرا  ه اظ اور اا حر ت می

ا ا لی عبامبند اظ: جدایی  یها  نش اماید، ا مفت ماایت اجما است  م اا  ننان ضرامی می ام هر پی»پس 

ا ال، مبامظه ا  لح. ماایت ام اساس عبامت است اظ اا قال یک امظش یا ایء اظ یک  ننان به  ننان 



 

 

ها ا اه خما  است برامع ماابط بقابلی  ننان ماظای  مای، پافنامی گرماس اس ما (Scholes,0132,p.013)«.ایگر

 ها به  ممبی فی افسه.  آن

ها به ااجاه  گران ااخصیت ت  نشأبمااد ام هی ها اه بنها می نجالن آن است  ه ام بحلی  گرماس بجلی  ننا

بمااند بجسم ا  برسد، بلکه حیمااات ااایایی همچمن گنج ا طلسم امفاهیمی اا زاعی مث  بقدیر ا آظاای ایز می

 ها بااند. ی آن اماینده

«   اا آن ای   ه:یک اک ه ضرامت اام بمضیح گر )یا اخصیت( ا  نش  ی میان  ننان لیک  ام باب مابطه

های  بمااد ام لحوه ی یک به یک ایست. یک  ننگر ااحد می با  ننگر مابطه [ ننان]ی عنصر ماایی  مابطه

 [ ننان]گمااگمای ما امایندگی  ند، ا بر عکس، یک عنصر ماایی [ های  ننان]گمااگمن یک ماایت، عنا ر ماایی 

خسرا افرهاا هر اا   مثالی بیاامیم:( 0737،500)میما مکامیک،  .«بماادبه قالن  ننگران گمااگمن امآید ااحد می

ااد  ه هر اا  گر مخالف با هم به عنمان اا  نش  ایری  ما ااست اامادا عااق اایند. ام ای  جا خسرا ا فرهاا،

ما ااا  . ایری  ایز « فاع »ا اقش « عنق امظیدن» اقش یک  ننان ااحد ما بر عهده ااماد؛ یعنی  ننان 

سمنام برای خما » عبامت ما ام اور بگیریم: ای  است. اما اگر  «مفعملیت»گر است  ه بجلی  ننان  صی ی  نشاخ

اا  ننان ما به ااجاه مسااده است؛ اا هم عم   را  ،گر سمنام به عنمان یک اخصیت  نش«.  اخی ساخت

بمان ا یجه گرف ه  می» ای آمده است:  هباب چنی  مابط ام گیرادگی مابر عهده ااما اهم فرس ندگی. اظ اینجاست  ه

گر ام یک ماایت ایژه ممک  است اا  ننان اسب ام جداگااه ا مس ق  اظ هم ما بحت   ه یک اخصیت یا  نش

بمااند به لحاظ  گر،  ه ام خط ااس اای مس ق  ا جدا اظ هم بااند می پماش خما قرام اهد؛ یا ای   ه اا  نش

 (Hawark,0113,pp.31-11 ) «ن ااحد بااندساخ امی ،  ممت بندی یک  ننا

ی بحلیلی گرماس بین ر برای برمسی  ای  ه ام ای  جا اباید آن ما اظ اور اام ااات ای  است  ه ایمه اک ه

بنا به اور گرماس مقمالت »گمید:  مایک  بمالن ام ای  باب می .های ماایی  ه  سمامند است ها ا ااس ان حکایت

 نند، اش اقش یا بر اساس ا طالح خما اا اش  ننان می  میزی می ت هر ماایت ما پی لی ا عامی  ه ظیرساخ

 .گر + مخالف یامی، فاع  + مفعمل، فرس نده + گیراده بااند  ه اام  سه جفت مرببط با هم ایگراد:

 مال های پریان است: فاع  یا قهرمان، به اح های عامیااه ا ااس ان چنی  الگمیی مناسن بسیامی اظ حکایت

امجماای اظ طبقات پایی ، ام پی اظاااج با ااهدخ ی ظیبا ما است )مفعمل(،  ه ام ای  حالت مرا جمان ممک  

های اایان یک ااست یا خمیناااد  است ذی اف  بااد. مرا جمان ممک  است  ه ام ای  جس جمی خما اظ  مک



 

 

آیند ... با ای   ه  له با مخالفان چیزی به امام امیهای مجممع ام مقاب  گر( برخمماام اما. اما بماه ای  بالش )یامی

گر مرا جمان است( مث  پااااه، یا خداااد یا برخی اظ افراای  ه اامای ایرای  یک فرس نده ) ه ام ااق  یامی

(Toolan,op.cit,p.37 ) «جمیند اد، ام  ام جمان مداخله میاجااایی اظ برای  امهای خیر
 

. ای  پیکر هفتهای  ااداظیم به برخی اظ حکایت   بحث گرماس اوری میحال برای ملممس بر  ران ای

بااند. فرضام  ای منابه آن چه  ه گرماس گف ه است می ها، هر  داه به احمی اظ ااحاء اامای ساخ ام  ننی حکایت

های  ما ام اور بگیریم  ه مطابق با چند الگمی  ننی یا  ننان« اخ ر اقلیم چهامه ام گنبد سرخ  »حکایت 

ایز اظ چنی  ژمف ساخ ی برخممااماد.  پیکر هفتهای  الظه به ذ ر است  ه ایگر حکایت .ی گرماس است گااه اش

حکایت گنبد سرخ بدی  قرام است  ه اخ ری ام سرظمی  ماس بماه است بسیام ظیبامای ا « ااس ان » ا اما 

اهد با بر بلندای  آمده بما. اا به ااچام فرمان می به بنگ ا خماس گامان خماس امان منک  پسند  ه اظ ظحمت ا اظاحاه

 ند با  سی ا مااد به اادمان  اژی اس مام بنا اهند. سپس طلسمابی چند ما بر اطراف اژ خما پنهان میش  مهی برای

( گنمان 5( ایکنامی ا ایکمیی 0گذاما، مبنی بر :  ی اا ماه یابد. اا برای خماس گامان خما چهام ار  می قلعه

ها ا معماهایی چند. چه بسیام  ساای  ه  ( بمان پاسخ ااان به پرسش3( یاف   ام قلعه 7سمات اطراف قلعه طل

ا ال »خماهند به سراقت ای  اخ ر ظیبامای برااد الی بمان گنمان طلسمات ما اداماد ا جان خما ما بر سر  می

بیند ا  ی جم  خماس گامان ما می اه اهر، سر بریدهبا ای   ه جماای بر امگ  گذاماد، با آن یام خماس نی می« ا ابحاا

بمان طلسمات آن اژ ما  یابد  ه به ماح ی امی  ند بابدان اخ ر است یابد. اما جمان اممی عزه خما ما جزه می

آممظا. اا  طلبد. آن حکیم ایز طریق گنمان طلسمات ما به اا می گنما، با ای   ه اظ یک حکیم فیلسمف  مک می

مسد با ار  چهامه ما  ه  ام اهایت به حضمم اخ ر پااااه ماس میا یابد  گناید ا ام اژ ما می ما می ایز طلسمات

هد ا است آخر به ا ال  ی چنداست، به جا آاما. مرا جمان به معماها ایز پاسخ مییمبنی بر پاسخ ااان به معماها

 مسد.  ا ابحاا با آن اخ ر می

گری همچمن: اخ ر ماس، جمان خماس گام،  های  نش ااما  ه اخصیتام ای  حکایت چند  ننان پایه اجما 

ها  ام برخی ماایت .آیند ها به امام می ی اخ ر، هر  داه بجلی ا بجسم ما ساخ ی آن های چهامگااه حکیم، ار 

حکایت اخ ر پااااه ماس  ا مفعمل ا گیراده یکی بااند؛ ام ای  ،مث  ای  حکایت ممک  است فاع  ا فرس نده

بجلی  ننان مفعمل است ا هم گیراده ا مرا جمان ایز به احمی بمأمان  ننان فاع  ا فرس نده است. ام ای   هم

آیند.  گر است. چهام ار  اخ ر ایز به عنمان  ننان مخالف به امام می ی  ننان یامی حکایت، حکیم ایز اماینده



 

 

های اخ ر  های ژمف ساخ ی بااند، بدی  سان ار  ی  ننان بمااند اماینده ام ایدگاه گرماس، اایاء ا جااممان می

 آیند. ماسی به عنمان  ننان مخالف به حساب می

ایز حا م است. ام حکایت اخ ر اقلیم پنجم،  پیکر هفتهای  ها ام ایگر حکایت همی  ساخ ام ا لی  ننان

گر است، ا   ننان یامی ی گری است  ه اماینده ایز  نش« خضر»ی  ننان فاع  است ا  بجلی ا اماینده« ماهان»

 آیند. به امام می« مخالف»ی  ننان  ها ایز اماینده ایمها ا عفریت

گرهای م فاات ا م نمّع به عنمان بجلی ا براظ ماساخ ی ها یا  نن اما ای  اخصیت اهده میطمم  ه من همان

های  امایی ص چهرهخا یآیند  ه ام هر ماایت ا حکای  ذیر به حساب میپا امامش های محداا برخی  ننان

ها ا عنااینی مخصمص  ها ا ااه ها هر چند  ه ام ظاهر اامای ایژگی اما. ای  اخصیت ها ایده می گمااگمای اظ آن

 ااد. های محداای ی اعمال ا لی یا  ننان  ننده بااند، الی ام باط  امر اجرا به خما می

 

 ی متقابل شخصیت و کنش رابطه -3

های م    ساخ امگرایان مطرح اد، مب نی بما بر باب  قرامااان اخصیت اسبت به اواهبا نمن مسائلی  ه اظ اور 

بمان به جای باب  قرام ااان  لیک  می .ها ام خط ااس اای اناخ ی ا همچنی  الگمهای  ننی ا  ام راهای آن

ها ا  ی ا  نشها اظ یک سم اد میان اخصیت ای ای اا سمیه های ا لی، قائ  به مابطه اخصیت اسبت به  ننان

ی  اخصیت ا  نش اظهام اوری ااما  ه ام ب ی ما ی اا سمیه اااها اظ ایگر سمی. هنری جیمز ام باب مابطه مخ

اخصیت چیست مگر بجسم مخ » به خما گرف ه است. اا می گمید: ما بی  ماایت اناسان حکم یک گزی  گمیه 

بمان   با بمجه به ای  اظهام اور می (James,0117,p.37)«.ااا چیست جز ببلمم ا بجلی اخصیت؟  اااها؟ مخ

اااها جدایی ااپذیر است ا هممامه  ها ا مخ نامك ام سطح ااس ان ماایت، اظ  نشگفت اخصیت به عنمان یک مُ

های فرای ا  ایژگی  ها، ای م قاب  ااما. به ااق  سیمای یک اخصیت ااس اای اظ به هم پیمس    نش ها مابطه با آن

ام بعریف اخصیت 3آید. یکی اظ ماایت اناسان ساخ امگرا به ااه فرااادا فراما  به است می اطالعات اخصی

به هر  –اااهای ااس ان  اایاء ا مخ ؛ ند ام ااس ان اخصیت به عنمان یک عنصر ساخ اماهنده عم  می» گمید:  می

م امببا  با اخصیت است  ه ها فقط ا فقط ا اجمااان اابس ه به اخصیت است، ا امااق  ای  -طریقی  ه بااند

اماد ا ام ا یجه معنااام ا فهم پذیر  هایی همچمن ااسجاه ا حقیقت مااندی می ااجد ایژگی

                                         
4 Fernando Ferrara 



 

 

پمم، ایز بعریف مخ صر ا مفیدی اظ اخصیت امائه اااه است  اهریام مندای  .(Ferrara,0133,p.525).«گرااد می

های  راامی است،  ه ام هر ممقعیت،  ای اظ اح مال اخصیت ااس اای مجممعه ا آمیزه: »   ه اایان ذ ر است

مطالبی  ه با نمن ذ ر اد اس مام است بر لحاظ  (0737،33پمم،)مندای«.یابند  ها امکان اقمع می بخنی اظ ای  اح مال

بمان  له امیأها اظ همدیگر. با بمجه به ای  مس ا اخصیت ا جدایی ااپذیری آن  ی م قاب  میان  نش اااس   مابطه

باای ا قصه  هایی همچمن اکام افکنی، عنق امظی، خمش اخصی ی مث  بهراه گمم ما جدا ا فامغ اظ  نش

 ااد. ا لی اظ یک سمی، ا بهراه گمم اظ ایگر سمی به هم باف ه ا ام هم بنیده یها ی ام اور گرفت. ای   نشامیا

های  با امجاع ا اسناا به گماه ها ما ی  نش ا اخصیت ای  است  ه ای  ساظه ی ااه ام باب مابطه مسأله

(genres)  : ای  بماب  م قاب  ]یعنی  »ماایی خاص ممما برمسی قرام ااا. اور میممن  نان ام ای  باب ای  است  ه

ها ما به عنمان  ای   ه آن به جایها لحاظ  را  های م فاات ماایت بمان با امجاع به گماه ا اخصیت[ ما می   نش

منومم میممن  نان ای  است  ه به جای  (Rimmon-Kenan,op.cit,p.71).«ماور گرفتسلسله مراببی مطلق ا

ها غلبه یا با  ای امجاع ااا  ه ام آن ها ما به آثام ماایی ای اا زاعی، ای  ساظه لحاظ اااس   اخصیت ا  نش به گماه

 های اخصیت.  نش بااد یا با باظامایی ایژگی

های  های حماسی ا حکایت غلبه با عنصر اخصیت است، لیک  ام ماایت های ااس اای ماان اناخ ی، ام ماایت

ها ام خدمت اجرا ا ااجاه  های اخیر اخصیت های پریان غلبه با  نش است، ظیرا ام ای  ماایت عامیااه ا قصه

باید ی  نش ا اخصیت ام اور بگیریم،  ما با بمجه به ای  امع مابطه پیکر هفتااد. اگر م    های ا لی برخی  نش

عنصر  نش است؛ بدی  معنی  ه بصمیری  ه اظ بهراه به  فت بخنی  ه مربم  به ظادگی بهراه گمم است غلبه باگ

ای  ی ااست. ااحدهای  ننی های اکام افکنااه ا مظه جمیااه ا همس خماهااه ید برآمده اظ  نشآ است می

همچمن: اکام ران بهراه ا ااغ اهاان بر گممان،  ن   بهراه به یک بیر ایر ا گمم ما،  ن   بهراه اژاها ما ا گنج 

 ان بهراه با  نیزك خمیش ا اکامگمم ا لنکر  نیدن بهراه به ایران، برگرف   باج اظ میان اا ایر، ااس  یاف  ،

م بخش سیمای اخصی ی اایند. ها ما ااجاه اااه است ا بجسّ ااد  ه بهراه آن هایی ااخ   سم گمم بر سر آن؛  نش

 است. انمی ،  نش ماایتپیکر هفتهای مهم  ننی بهراه ام  ها یکی اظ جنبه افزان بر ای 

منمال است. مثالم ام حکایت مربم  به گنبد سرخ، آن پسر جماای های هفت گااه ایز قضیه به همی   ام حکایت

ی  ان ام خدمت  ننان مربم  به فاعلیت است با ااگامهسن بدا ه ام جس جمی است یاف   به اخ ر ماس است 



 

 

های هف گااه ایز بین ر ام  بااد. یامی گران حکایت هم امی« اسم خاص » ا ال ما به ااجاه برسااد،  ه ح ی اامای 

 ماایی باظامایی اده بااد.  ها ام سخ  های اخصی ی آن ااد با ای   ه اجمه ا ایژگی خدمت  نش

ساظی یا معکمس ساخ   سلسله مرابن ای   ا اخصیت اس مام است بر اامااه  ی میان  نش اما امع سمه مابطه

امی  ه  نش مر زبمجه بااد، بمان باب   نش قرام ااا، هنگ اخصیت ما می» ی اا سمیه. بر مبنای ای  ا    مابطه

ی  ای  مسألهIbid,p.71)  ).«گیرا اما به محض ای   ه بمجه خماانده معطمف به اخصیت اما،  نش باب  قرام می

ها،  گیری خماانده اسبت به  نش ا اخصیت  ه با م بمع ساخ   یکی اظ آن اهایی باظ بس ه است به ممقف ا جهت

 اما. ایگری باب  می
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پرااظی آاکام  پذیر است؛ یکی اخصیت ی ا لی امکان های ظباای به اا گماه ها ام ماایت باظامایی اخصیت

(explicit charaterization)  ا ایگری اخصیت پرااظی ضمنی(mplicit). 

ام ای  » پرااظا. به ااق   ها می یف ا بم یف مس قیم اخصیتام حالت اخصیت پرااظی آاکام، ماای به بعر

ای هست  ه به  ممت آاکام به مف ام یا ایژگی یک اخصیت اسناا  های لفوی حالت هممامه گزامه

های بم یفی است  ی گزامه معممالم اخصیت پرااظی مس قیم ا آاکام امبرااماده  (Jahn,5117,p.N5.3).«ااماد

ااامی ام باب یک   ای  ه به امظش پرااظا. ماای ها می گذامی ام باب اخصیت ندی ا امظشب  ه به بعریف، مقمله

مف امهای ظاهری اخصیت باادا هم ام باب  مربم  بهبمااد هم  های اا می پرااظا، قضاات اخصیت می

های  گیگمیی ا مفهمه پرااظی ام باب ایژ یهای مااای اا. اخصیت پرااظی مس قیم همراه است با  لّ ایژگی

ااد ا به عبامبی ایس ا ا  اما، فاقد ظمان ااس ان ها گف ه می ای  ه ام باب اخصیت یهای  لّ ها. چنی  گزامه اخصیت

بمان به آن عنمان اخصیت پرااظی  اخصیت پرااظی اظ جاان ماای  ممت پذیرف ه بااد ، می»بک محمماد. اگر 

 (.Ibid,N3.0).«ما اطالق ااا (narratorial) محمم ا ماای

های ااس اای  ه  ا اابیات ااس اای  السیک  بین ر ام ماایتمحمم  ا یاپرااظی مس قیم ما ی اخصیت ای  ایمه

های مدمن به  گمید. ام ممان ها می همه چیز ما ام باب اخصیت  ا  ه ماای بیران ااس اای ایگرگمی،ما ایده می

های ااس اای  اما. ام ماایت ه ای  ایمه بمجه میالی  االمیت بخنیدن به مفهمه فرا گرایی ااس اای،  م ر ب



 

 

اااه است. ماایان  مهنممن ساخ   خمااندگان امائه می ی السیک، ماای هممامه بمضیحات پرطمل ا بفصیلی ما برا

ااد به بم یف،  های ظباای بمان باظامایی خما ما اداماد، با بمااس ه ها ام ماایت  ه ، اظ آن جا  ه خما اخصیت

هایی اظ باظامایی آاکام ا مس قیم  ااد. به عنمان امماه بخش ها پرااخ ه گذامی مس قیم آن ی ا امظشبند طبقه

 گزینیم: برمی« اخ ر پااااه اقلیم ااه  »ها ما اظ حکایت  اخصیت

 ااات ااهی ظ اهریامان طاق    هرهای عراقاااگفت : اهری ظ ا

 امبهام امماظیمب چمن ااااخ  راظیاام افاااااالاااابی به عاااآف 

 نرمند ما به  ام آید،اااااان ه   مام آید اااااااظ هنر هر چه ام ا

 اا اظ جهان به خرسندیااال اه  دیااااااامه هنرمنااهاااات با آا

 ااش خصممت آید پیشاا ز ظا   خمیش   طال  بما اظ حساب خمااده

 ریبیند بال ا اماسااااا اااااااب   اظ چنان خطری   تخماس ظن امی

 زااامش...ااااهرباای بما سااام   اد  ه چام ا ااچامش   چامه آن

 له گیرالهان اباااااای اظ ابااااظا  یر  اااااما ام خااه گمژ پن ی پااب

 ظن ام گزاف ایدی سما پیره  ظاا    خریدی ، ههر  نیزی  ه ا

 می ماه ا ااظای  طراظاااااااباا  ه ما اظ ااظ   دماادی آن امخریاخ

  اماناابر ام پرساااااااآاما    سا بمالفضمل  ز یامان   اااااابای 

 (037-3 ص )

 ،های ااس اای ها ام ماایت بمان گفت  ه یکی اظ مناب  مهم برای اناخت اخصیت مسائ  مذ مم می با بمجه به

 اهد. ها مائه می هایی ما ام باب اخصیت  اس اای است  ه اااهاماای بران 

منب  باظامایی خمااان  نعنما بهبمااند  ها ایز ام مقاه ماای خماگمی می اخصیت عالاه بر ماای، خما

گمیند،  ه ام آن  می (auto – characterization)اخصیت پرااظی اظ خما » ای باظامایی ی ایمه چنی  به .بااند

ت مولممان هف گااه اظ ااوامی اکای پیکر هفتمثالم ام   (.Ibid,N3.0) .«پرااظا فاع  به باظامایی خما می اخصیتِ

 گمید: ی اخصیت پرااظی اظ خما است؛ مولمه پنجم می جمله

 ت ااهماااااایعان االااا ز مط    ماادگاهااااام  مئیس فالن م 

 ه ممالییاااحلقه ام گمش م  ب    ی یاااامم آمااااده اغلم به  ن



 

 

 جاهاعمت ا حنم ی ظ مال ا ظ      ت ااه  اااااااه بما ایزاه به اال

 اای غرقااا راه آفاق ما به ا    ان اماظی اه ارق  ااااااظ پی ج

  راه... یااخیری اظ بهر ااه م    راه اااا  ا ظاا ماه میاااااااظ اع

 ایگ بیداا ما به جمش آاما             آاما    گمش به خ س اظیر ای  چمن

 ملک بنده اهاااست بر مال ا              م ما ظ است گناا  اااداییااا دخ

 بخنش بم به قدم گنج بم ایست    بم ایست  مال اس راج  ای  گفت

 به بنده  را   ای خما بده، بنده            نده  را   ااااام امامار  اااااااخ

 اامه اظ خان ا مان ا فرظادان    ت با امی  ظادان  ااپنج سال اس

 (773-1 ص)    
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ای ام باب  اظهامات  لی  پرااظی ضمنی یا غیرمس قیم، ماای ااس ان به جای آن  ه خما،ت اخصیتام حال

پرااظی غیرمس قیم عالاه بر اهد. الب ه اخصیت ها ما امایش می کراهای آنها بگمید، عمل ام ا  راام اخصیتمف

گف ننان، ایمه لباس ا ظاهر ها، سبک سخ   ممقعیت مکاای ا ظماای آن بم یفی  ها امبرااماده  نش اخصیت

ا مناب  امیافت  (indicators)بااد. ام ااق  ای  مماما به عنمان امماگامها  ایز می …ها، اسم آاها ا جسماای آن

 پرااظیم: ها می آیند  ه با بفصی  بین ر به هر  داه اظ آن اخصیت به حساب می
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به ؛ های ااجاه یاف ه ا ااجاه ایاف ه  نشمربم  است به  خصیتهای اناخت ا یکی اظ مهم ری  مناب  ا انااه

ها خماهد بما. به  های اخصیت ها گمیای ابعاای اظ ایژگی ی اخصیت های بحقق یاف ه ا بحقق ایاف ه عبامبی  نش

های  اایتاهند، ا الب ه، ام برخی اظ م ایگران ما ما اظ طریق اعمالنان ممما قضاات قرام می» ی مایک  بمالن :  گف ه

ها چنان ااام است  ه اخصیت پرااظی غیرمس قیم بنها  ها ام باب اخصیت محمم بم یفات ا قضاات -مخ ااا

بمااد ااجاه  ها ا اعمالی  ه اخصیت می یعنی  رفام به مدا  نش (Toolan,op.cit,p.10).«گر خماانده است یامی

ها  ها همگی به بحقق برسند، بلکه ااجاه ایاف گی آن ایاظی ایست  ه  نش .بمان به ام ی اظ اا است یافت اهد می

هنگامی  ه بهراه   ،« ااس ان بهراه با  نیزك خمیش» معنااام خماهد بما. مثالم ای   ه ام  مفت ماایی هم، ام یک پی



 

 

ی  مسااد، خما امبرااماده اهد ا سرهنگ سلطان  نشِ ق   ما به ااجاه امی گمیی می اس مم به ق    نیزك گزافه

میان جمان  احن « اج ماعِ»،  نشِ پیکر هفتماگ ماایت. همچنی  ام حکایت هف م  عنایی است برای بدااه پیم

« فی مابی  » ااجاه ایاف گی ای   نش  اف د. ه به بعمیق میببچهام مر ا پذیرا آن اخ ر ظیبامای بحقق امی باباغ 

باید سپید  ام اظ  اان می مغم می  غریزی ا اماایی معنایی است مب نی بر ای   ه ای  اا جمان علی  امبرااماده

 حکایت بیران مااد. 

ام پیماد « االلت علّی» های اخصیت باید گفت  ه هر  ننی م ضم  یک  ی آن با ایژگی ام باب  نش ا مابطه

اظ ااد  ه   نش ا گف ام حام   فات اخصیت» گمید:  با  ف ی ایژه اظ اخصیّت است. میممن  نان ام ای  باب می

. (Rimmon-Kenan,op.cit,p.71)یابد ها ما به طریقی معکمس اممی ی علت ا معلملی، خماانده آن طریق مابطه

اهد  ه ااجاه ای   نش معلمل  فت ا ایژگی  منومم میممن  نان ای  است  ه یک اخصیت  ننی ما ااجاه می

آمده است  ه :  پیکر هفترضام ام   اب یابد. ف ای معکمس اممی ما به گماه  خماانده آنا خا ی اظ اخصیت است 

بهراه باج ااهی ما اظ میان اا ایر برااا ه است، بنابرای  بهراه گمم اجاع بماه است. علیّت مندی طبیعی آن است 

بمااس ه است باج ما اظ میان اا ایر برااما.  می« ام ا یجه ا بدان سبن»  ه مثالم : بهراه فرای اجاع بماه است  ه 

های  بمااد اساس فهم هر امع  نشِ قصدی ا عمدی بااد. اظ ای  مای  نش می« علیّت معکمس» ی  ای  مسأله

هایند؛ ای   ه اابام  ی ایژگی ها ا  فات خاص اخصیت ااس اای بر اساس یک امع علیّتِ معکمس، باظاماینده

 آمایی اایند. بزهاماد، معلمل  فت  ی یم  ا ایران برای بهراه ساخ ه می های با اکمهی امااحیه  اخ
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ای اظ بمهیدات خاص است برای معی  ساخ   ماهیت یک اخصیت ا امجاع ا ااامت به  ااه گذامی مجممعه 

ااس اای سااه  لبری  ایژگی یک اخصیت ااه ااست. ام ااکا سااه»گمید:  آن. بممیس بمماافسکی ام ای  باب می

 ند با ای   ه  فات ا  یت برای بعیی  لزاه اقش اا ام ااس ان  فایت میگاهی ااقات اعطای ااه به یک اخص

ها  گذامی اخصیت اظ ای  مای ااه (Tomashevsky,0112,p.23)«های ایگری به اا اسناا اااه اما ایژگی

های اا. ااه  مندی یک اخصیت ام یک ااس ان یا برخی اظ ایژگی ت اقشبمااد االلت ااا ه بااد بر  لیّ می

ااس ان بهراه » ای است برای یاف   معنای مدلمل آن  ه یک ااسان یا یک جاامم است. مثالم ام  ت اال یا انااهاخصی

ااگیز ای   نیزك  است  ه هم االلت ااما بر مف امها ا گف امهای ف نه« ف نه»ااه  نیزك بهراه « با  نیزك خمیش



 

 

به معنای مف من ا من اق، بدان سان  ه امم   آمده   ،« هف ن» ی  گمیی ا هم ااامت ااما بر معنای ایگر ااژه گزافه

 است:

 (013)صاه ا ااه ف ن  ااااا ن  اااااااف   نه اامی هزام ف نه اما  ااف

 

 ه به ااق  ای  « خیر ا ار» اا اخصیت م ضاا اجما ااما به ااه « اخ ر پااااه اقلیم انم» اما ام حکایت 

های مف امی ا  راامی ای  اا اخصیت با  عی  حال ااامت ااماد بر ایژگی ااد ا ام ها امعی بقاب  ااگااه ااه

 همدیگر ا عاقبت به خیری خیر، ا عاقبت به اری ار:

 (511)صفع  هر یک به ااه امخمم بما  ااه ای  خیر ا ااه آن ار بما  

 

االلت ااما « گمم»یعنی  ؛لیه آنا است. ااه بهراه به همراه مضافٌ« بهراه گمم»ها ااه ا عنمان  ی ای   مهم ر اظ همه

بر اکامافکنی ا اکامگری بهراه  ه  نش اکامگمم باعث اده است چنی  ااه ا عنماای برای اا برگزیده اما ا 

آید، ام فرجاه  ام بهراه ایگر به معنای  ی گمم  ه پس اظ ااه بهراه می  نش ا فع  ااهممامه، مالظه ااه اا بااد. ااژه

 بهراه:« قبرِ»همان عم  اکام افکنی ایست، بلکه به مدا جناس باه االلت ااما بر همان حیمان اکامی ا 

 جمی، اظی  بگذم گمم بهراه   بر  ااای ظ بهراه گمم اااه خ

 راه ایز پیدا ایستااااگمم به   ا ایست ااگمم با م اه  ه بهراه

 هاا بر ب  گمم؟اااااه ااغی ا  اظ سر ظام  اق ی  ه آن چه بینی

 ش اگر به آخر  اماگمم ااغ  بی  به اال باظ   ااش مااغ گمم

 (773-2) ص ال گمم ارستاااااآخر اظ پایم  گر چه پای هزام گمم اکست  
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ها ظبان آاان است. ظبان یک اخصیت  های غیرمس قیم مربم  به ایژگی اخصیت یکی ایگر اظ ابزامها ا انااه 

هایی اظ  بمااد انااه ت اجمای اماای، ا چه اظ لحاظ ساخ ام ا مح ما میخماه ام حالت گفت ا گم یا ام حال

 های اخصیت ااس اای ما به همراه ااا ه بااد. ایژگی



 

 

ی  ی خاس گاه، جنسیت، طبقه بمااد باظاماینده اخصیت ام  ممت باظامایی  ام  آن ام سخ  ماایی، میظبانِ 

اخصیت ایز همچمن  نش ا  راام اا بر اساس یک اسبت ا اج ماعی ، حرفه ا ظمان ا مکان اخصیت بااد. ظبان 

ی حائز اهمیت ای  است  ه ام م من  های اا ااا ه بااد. اما اک ه بمااد االلت بر ایژگی ی علت ا معلملی می مابطه

های م فاات  ها اظ لح ،  دا ا ظبان خاص خما برخمماام ایس ند، چرا  ه ظبان بماه اخصیت ماایی  ه  اخصیت

اده است؛ برخالف م من ماایی  ه ، ام ممان ا ااس ان  مباه مدمن ای   گر مس حی  می ی ماایت ان امیسندهام ظب

 های گف امی خما ما باظ امایند. ایژگیا لح   ،امکان برای اخصیت ها هست  ه ظبان

« ظبان»ق ها اظ طری های مربم  به اخصیت ی  داها ا لح  ام ممما م من ماایی اعری هم باید گفت  ه همه

مااد. جا ااما ام اینجا به ذ ر  ها باقی امی ی اخصیت اما، ام ا یجه جایی برای لح  ایژه اعر است  ه بیان می

، اوریه پرااظ ا اادینمند ماسی، ام باب بفاات سخ  ام  (Mikhail Bakhtin)های میخایی  باخ ی   ایدگاه

ی محممی  اما. اادینه به چه  ممت بیان می پیکر هفتمث  « یااعام ماای»اعر ا ممان بپرااظیم، با ببینیم ظبان ام 

ی اابی  است. اظ اور باخ ی  گماه (dialogism)ی منطق گف گمیی  هایش بأ ید بر مسأله باخ ی  ام بین ر اما ه

ا ها ا  داهای م فاات  ها، لح  بمااد ااماع ا اقساه ظبان ی ااماع اابی است  ه به  ممت  ام  می ممان اظ جمله

ی اابی  ها ا افراا گمااگمن اج ماع ما اظهام ا بیان  ند، بدی  جهت اظ اور باخ ی  ممان یک گماه م ضاا اخصیت

های  ه  اعری م مای بک  است، ام حالی  ه اعر یا حماسه (polyphonic)چند  دایی 

 بااند. می(monologic) دای

بمان به عنمان ساحت گمااگمای اظ ااماع  ا میممان م» گمید:  ت بماه ام باب سخ  ممان میباخ ی  با قمّ

ها( ا  داهای فرای بعریف  را،  ه  های اج ماعی ) ا گاهی ااقات ح ی به عنمان ساحت گمااگمای اظ ظبان سخ 

های  های بخصصی،ظبان مف امهای ظباای گراهی ایژه، ظبان …ای هنرمندااه ساخ ه ا پرااخ ه اده است  به گماه

ها ا  های محف  های اق دام گرایان، ظبان های مغرضااه، ظبان های سنی، ظبان ها ا گراه های اس  بانهای )اابی(، ظ گماه

ها ا  جملگی ای  الیه …سیاسی ماظمره ا  –های مربم  به مقا د اج ماعی  های ظااگذم، ظبان های مسم ظبان

اهد، به ااق   ماظمره خما ما انان می قنرهای اماای ) ا به هم پیمس ه(  ه ام هر لحوه اظ حیات بامیخی، ام ظبان

های اابی  های ماایان، گماه ی اابی.  اله امیسنده، ظبانا ااد برای ممان به عنمان گماه های گریزااپذیری پیش ار 

ممان  (heteroglossia)ای هس ند  ه به چند ظباای  گی ااحدهای بنیاای ساخ امیمها، ه بر یبی ا ظبان اخصیت

اااد  ه ام  باخ ی  اممقاب ، ظبان اعر ما ظباای بک  دا ا بک محمم می (Bakhtin,0130,p.512).« نند  مک می



 

 

بیند، ام  هر آن چیزی  ه ااعر می» گمید:  یابند. اا ام ای  باب می ها به امان ظبان ااعر اس حاله می آن همه ظبان

ی اعری  ظبان ام یک گماه …اگرا  هما میها ما اظ طریق یک ظبان مألمف ا مع اادیند، آن یابد ا ام باب آن می می

ظباای بک محمم است ا جهاای بطلمیمسی است  ه فراسمی آن اه چیزی اجما ااما ا اه ایاظ است  ه اجما 

ا خال ه  -ها، ام بجربیات ظیس ه ها فقط ام ساحت ممضمع، ام اادینه ااا ه بااد. بضااها ، س یزها ا ااهمخماای

اماد. ام  ها به امان خما ظبان ااما امی اثر است  ه جای ااماد؛ آن –ی  ام مایهای   ه فقط ام ممضمع ا جس 

ها ما ام سطح سخ  لحاظ  ند، چنی  امری ادای ایست.  باید ااهمخماای اعر، ح ی هنگامی  ه سخ  اعری می

بت به ظباای  ه اظ آن هایش اس اش، ام برابر البس گی برابر خماآگاه ا ذهنیت ااعرااه مااعر یامای آن ما اداما  ه ا

بمااد آن ما مطابق  بایس د ا مقاامت  ند، ظیرا اا  امالم ام بط  ا م   آن قرام ااما ا بنابرای  امی ،بهره می گیرا

 ند، اا  ااعر ح ی هنگامی  ه اظ ظبان اایاء )ا افراا( بیگااه  حبت می …خما امآاما (object)مُ َعَلَقِ اناسایی  

 (Ibid,pp.531-3).«گمید خ  میبر مبنای ظبان خما س

اما؛  ایده می (low)های اعری سطح پایی   اظ اور باخ ی  چند ظباای ام اعر امری ااام است ا  رفام ام گماه

 ا ... ای مث  طنز ا هزل ا هجم های اعری گماه

خماهیم اید  ه بنگریم  پیکر هفتمث   ای اعریا  حال با بمجه به ای  اظهام اورهای باخ ی  اگر به م   ماایی

ی برك  های ااس ان جام  همچمن بهراه ا ا عمانِ عرب ظبان ا ف نه سخ  آن، سخنی بک  دایی است. اخصیت

ها  گاه  ه می خماهند ام مقاه ماای خماگمی سخ  ا ماایت  نند، هیچ اناای اظ ظبان ا  دا ا لح  آن اژاا، آن

 پیکر هفتگراا. جالن ای  است  ه م    ر است  ه بیان میی ااع ها اظ طریق ظبان ااعرااه ایست؛ ظبان جملگی آن

هم ظبان  های گمااگمن است  ه همه یک ظبان ااماد ا آن ها ا ماایاای با ملیّت ماای ی بامیخی امباب اخصیت

ااد اظ هفت اقلیم جهان  ه برای بهراه  هایی ااهدخت پیکر هفتی فامسی. ماایان  فامسی ا به ایژه ظبان ااعرااه

ای اظ لح  ا  اما ا اه انااه های آاان ایده می ماایتام ع ظباای  نند، لیک  اه اناای اظ بفاات ا بنمّ گری می تماای

 ها. آن گری  دای ظاااه ام ماایت

ااجد لح  ا  دایی مخصمص به خما ایس ند  ه باظ  پیکر هفتها ا ماایان ام  با بمجه به ای  مسأله، اخصیت

، ای  پیکر هفتای مث   ها بااد. امااعام ماایی های اج ماعی ا طبقابی آن  ی ا ممقعیتهای اخصی ی ایژگی اماینده

ها. مثالم ام  ی ایژگی آاان است ا اه  ممت ا سبک آن هاست  ه باظ اماینده مفهمه ا مح مای ظبان اخصیت



 

 

ها  های اخصی ی آن یاست  ه االلت ااما بر ایژگ« ملیخا ا بنر»ای  مح ما ا مفهمه سخ  « ماظ ااانبه» حکایت 

 گمید: ها؛ مثالم ملیخا خطاب به بنر می ا اه ساخ ام ا لح   اله آن

 گاا ا خر اباید ظیست چمن خیره   یست؟   اااگفت: برگم  ه باا جنبان چ

 کم اا اگراا ماستااهیچ بی ح   گفت بنر: ای  هم اظ قضای خداست 

 دیث پیر ظاانی حاااااااچند گمی  ان  ااااگفت: ام است حکمت آمعن

 (515-7)ص 

ی اخصی ی ایگر، ام عی  حال هم  بمان گفت  اله یک اخصیت امبامه با بمجه به ای  مسأله می

ها ا  گم. اظ ای  مای خما اخصیت یت سخ صآاما ا هم اظ خما اخ ای اظ آن ایگری به عم  می پرااظی اخصیت

ها ا جهان ااس ان    اطالع اهنده ام باب ایگر اخصیتی مناب بمااد ام ظمره اظهام اورهای آاان ام باب ایگران می

های  ی ابعاای اظ ایژگی بمااد آاکام  ننده ها خما به قدم  افی می بااد. عالاه بر ای ، گفت ا گمهای اخصیت

 ها بااد. فرای اخصیت
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ها بااد. ممامای اظ  های اخصیت ت ا ایژگیاجمهی اظ  فا  بمااد باظاماینده ها ایز می ظاهر بیراای اخصیت 

ی  ها اظ ظمره ا مااند ای  سبک آمایش ا پیرایش (facial)های مربم  به چهره  قبی  طرظ لباس پمایدن، ایژگی

بمااند خبر اظ سرّ امان بدهند. ای  مسأله همان چیزی است  ه معراف به  ااد  ه می های ظاهری اخصی ی ایژگی

های ظاهری، مثالم  است. الب ه باید بمایزی قائ  اد میان اا امع اظ ایژگی (physiognomy)اااش سیمااناسی 

برخی  ام حالی  هبحت  ن رل اخصیت ایس ند؛  ...های مربم  به ظاهر مث  قد، اظن، ماگ چنم ا برخی ایژگی

ت به امام های ایگر مث  سبک آمایشِ چهره ا پیرایشِ مم ا ممامای اظ ای  است بحت  ن رل اخصی ایژگی

ی همجمامی  ام حالی  ه گراه اال  رفام اظ طریق مابطه» گمید:  آیند. میممن  نان ام ای  باب می می

(contiguity) ی علت ا معلملی هم  پرااظاد، گراه ااه اامای سایه ا ماگی اظ مابطه به اخصیت ساظی می

اخصیت،  بحت  ن رلِ های ظاهریِ بدی  معنی  ه برخی ایژگی (Rimmon-Kenan,op.cit,p.11).«بااند می

 های اا می بااد. معلمل برخی  فات ا ایژگی



 

 

طبقه اج ماعی  ( ا محیط ااساای )مااند خاامااه، مدمسه،…محیط فیزیکی )مثالم اهر، ماس ا، خااه،  نمم ا 

ام  ا های اخصیت بااند. الب ه هنگامی  ه یک اخصیت ع ی اجمهی اظ ایژگی بمااند باظگم  ننده ( ایز می…ا

بمااد االلت مس قیم ا غیرمس قیم ااا ه بااد بر  ساظی می مکان  فاع  ایجاا محیطی برای خما اما، چنی   نش

برخی اظ  فات اخصیت. مثالم اس مم ساخ   ا بنا اهاان هفت گنبد به هفت ماگ اظ جاان بهراه، انان اهنده یا 

هایی  پااااهی، ااا   چنی  مکان« های انااه»یکی اظ ی ااست، ظیرا  معلمل  فت بجم  طلبی ا بزه آمایی ااهااه

  است.

 

 

 

 

 

 

 

 گیرینتیجه

های قرامااای است  ه ا اواه اناسی ساخ امگرا، بین ر اگراها معطمف به ایراها ا ماابط بینافرایام اخصیت 

های گمااگمای اماییهپیکر اوامی، اخصی های م نمّع ا م فاات اامای چهرهای هفتساظاد.ام ااس انیک فرا ما می

-بااند.ای  بصاایر گمااگمن ام قالن باظامایی مس قیم ا اخصیّتهس ند  ه ام باط ، اجرا  ننده اعمال ا لی می

گذامی بندی ا امظشپرااظی آاکام مخ اااه  ه ماای محمم ماایت است ا بمضیحات طمالای بمأه با بم یف، طبقه

پیکر با امایش مف ام،  راام ا عملکرا اخصی ها اظ ایمه ضمنی یا ماایان هفتبه  ام آمده است. عالاه بر ای  ماش، 

ااد.ام ای  سبک ام یف ممقعیّت مکاای ا ظماای، ایمه سخ  گف   ا لباس پمایدن، ظاهر غیرمس قیم هم بهره براه

 ها عنمان اده است.جسماای ا ااه اخصیت
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