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 چکیده:
هر نویسنده موظف است در پرداخت شخصیتهای داستانی به ثبات روانشناسانج زمینه و هدف: 

ت ایسای از حاالت و افکار ویژهآنها نیز توجه داشته باشد. شخصیتی كه در ابتدای داستان مجموعه

 كه شامل حوادث و-دالیلی منطقی  باید تا انتها از این ویژدیها برخوردار باشد مگر اینکه بنا به

ی از مباحث« های شخصیتنظریه»دستخوش تحوالت روانشناسانه شود.  -اتفاقات تأثیردذار باشد

از فریبا وفی یکی از « بعد از پایان»اند. داستان پردازان بسیاری به آن پرداختهاست كه نظریه

یت از دیدداه یونگ دارد. سؤال داستانهایی است كه همسانی و هماهنگی زیادی با نظریج شخص

از ثبات روانشناسانه طبق نظریج « بعد از پایان»این پژوهش این است كه آیا شخصیتهای داستان 

 یونگ برخوردارند؟ ادر پاسخ منفی است، كدام دلیل منطقی باعث این بیثباتی شده است؟

د بر ای و با تأكیكتابخانه تحلیلی، با استفاده از منابع-این مقاله با روش توصیفی روش مطالعه:

 نظریج شخصیت یونگ انجام شده است.

وفی در انتخاب شخصیتهای رمانش، طیف متنوعی از تیپها را انتخاب میکند تا  ها:یافته

پنداری خواننده در ضمن خوانش محقق شود. از طرفی استفاده از چهار تیپ شخصیتی همذات

پردازی و انتخاب مناسب و اسی، تسلط او بر شخصیتبه همراه چهار نمونه از رویکردهای روانشن

 هماهنگ دیالودها با تیپهای مورد نظر را نشان میدهد.

این پژوهش با ارائج شواهدی بر ثبات روانشناسی شخصیتها صحه میگذارد و گیری: نتیجه

بی اددردونی مقطعی برخی از آنها را با دالیل منطقی توجیه میکند. هماهنگی بین رویکردِ انتخ

 انکار است.وفی با عملکرد شخصیتهای رمانش غیرقابل 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Every writer is obliged to pay attention to 
their psychological stability in the treatment of fictional characters. A character 
who is a set of special states and thoughts at the beginning of the story must 
have these characteristics until the end, unless he undergoes psychological 
changes due to logical reasons - which include influential events and incidents. 
"Theories of personality" is one of the topics that many theorists have 
addressed. The story "After the End" is one of the stories that has a lot of 
similarities and harmony with the personality theory from Jung's point of view. 
The question of this research is whether the characters of the story "After the 
End" have psychological stability according to Jung's theory? If the answer is 
no, what is the logical reason for this instability? 
METHODOLOGY: This article is done with descriptive-analytical method, using 
library sources and emphasizing Jung's personality theory. 
FINDINGS: In choosing the characters of his novel, Vafi chooses a variety of 
types so that the reader's identification is realized while reading. On the other 
hand, the use of four personality types along with four examples of 
psychological approaches shows his mastery of character development and the 
appropriate and harmonious selection of dialogues with the desired types. 
CONCLUSION:  This research validates the stability of the psychology of 
characters by presenting evidence and justifies the cross-sectional 
transformation of some of them with logical reasons. The harmony between 
Vafi's selective approach and the performance of the characters in his novel is 
undeniable. 
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 مقدمه
ای از فرضیات كه علل و مکانیسمهای اختالالت روانکاوی روش درمان برخی اختالالت روانی، فن درمانگری، سلسله

(؛ اما وقتی سخن 45: 4343را توضیح داده و در نهایت تصوری كلی از كاركرد روانی را شامل میشود )بلمن نوئلف 

مندی بسمت فروید، یونگ، ادلر، هورنای، فروم، نظریج شخصیت میشود، ناخودآداه ذهن هر پژوهشگر عالقهاز 

فروید از طریق جلسات طوالنی روانکاوی، تعبیر خالق خود را در »پردازان میرود. موری، اریکسون و سایر نظریه

« عی و هم خیالی به او دفتند، به كار بردهای دذشتج خود، هم واقمورد آنچه بیماران دربارۀ احساسها و تجربه

پردازان شخصیت با الهام از رویکرد روانکاوی فروید، مفاهیم (. دروهی از نظریه44-4: 4374)شولتز و شولتز، 

بینظیری از ماهیت انسان، خارج از روند كلی روانشناسیِ آزمایشی به وجود آوردند. آنها بر شخص كامل به صورتی 

ردازان پعی عمل میکند تمركز نمودند و نه بر عناصر صرفاً هشیار یا ناهشیار. یکی از این نظریهكه در دنیای واق

كارل دوستاو یونگ است. فروید نام مکتب خود را روانکاوی نامید، اما یونگ با تحولی كه در این علم ایجاد كرد، 

 (. 54: 4346نام مکتب خود را روانشناسی تحلیلی نامید )صنعتی، 

انشناسی تحلیلی شخصیت افراد به تیپها و عملکردهایی تقسیم میشود كه در رفتار و اعمال آنها نمود دارد و در رو

از فریبا وفی میپردازد. در این تحلیل  بعد از پایانبر همان اساس تحلیل میشود. این پژوهش به تحلیل رمان 

شخصیتهای داستانی طبق نظریج یونگ مورد ارزیابی قرار میگیرند تا ثبات یا عدم ثبات شخصیتها از ابتدا تا انتهای 

 داستان بررسی شود. 

 

 سابقۀ پژوهش
با توجه به دو  آرای یونگ یکی از كاربردیترین موضوعها در پژوهشهای ادبی بوده است، اما نظریج شخصیت او

مند رویکرد درونگرا و برونگرا و چهار عملکرد ذكرشده در مقدمه، كمتر مورد استفادۀ محققان و پژوهشگران عالقه

 های همسو با این پژوهش در ذیل آمده است.قرار درفته است. برخی مقاله

و  از نورمحمدی« ات یونگتحلیل روانشناختی شخصیت شیرین در شاهنامه بر اساس نظری»ای تحت عنوان مقاله

ای بیرجند ارائه شده است؛ در این مقاله رشتهمحمودی در نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان

 تحلیل محتوای اشعار حافظ و»در بخش كوتاهی به رویکرد برونگرایی و درونگرایی اشاره شده است. مقالج دیگر، 

( است كه تحلیل در این مقاله نیز به تقسیم 4391زاده )از حسن« برونگراسعدی بر اساس تیپ شخصیتی درونگرا و 

 تحلیل داستان سیاوش بر پایج نظریات»شخصیتها به دو تیپ شخصیتی محدود شده است. مقالج دیگر با عنوان 

سیده به چاپ ر پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی( است كه در مجلج 4394از اقبال، قمری دیوی، و مرادی )« یونگ

(. 4399است از فریده آفرین )« انداز نظریات یونگبررسی رمان شازده احتجاب از چشم»است. مقالج بعدی با عنوان 

در این مقاله بخش كوتاهی از مقدمه به دو رویکرد درونگرا و برونگرا اختصای یافته است. در زمینج داستانهای 

ی و از امیر« تماعی در آثار ناتالیا دینز بورگ و فریبا وفیمفهوم هویت اج»ای تحت عنوان كوتاه وفی نیز مقاله

این نویسنده، هیچ مقاله و « بعد از پایان»( به چاپ رسیده است. همچنین در رابطه با داستان 4343حسینی )

 كتابی با تحلیلهای روانشناسانه از دیدداه یونگ و طبق نظریج شخصیت دیده نشد.

 بحث و بررسی

در سوئیس به دنیا آمد و در  4975یونگ مهمترین شادرد فروید بود. او در سال معرفی كارل گوستاو یونگ: 

پردازان را از عالم خودآداه به عالم دردذشت.  او تحول عمیقی در روانکاوی ایجاد كرد و توجه نظریه 4444سال 
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ر ناخودآداه دارد، میتوان یکی از نظرات مهم ناخودآداه معطوف كرد. نظریج یونگ را بخصوی به علت تأكیدی كه ب

لی شاید مهمترین آنها بطور ك»روانکاوی به شمار آورد. لیکن این نظریه با نظریج فروید تفاوتهای چشمگیری دارد. 

از جنبج علمی و فلسفی و بخصوی از جنبج روانشناسی در این باشد كه یونگ در ساخت روان آدمی، به علّیت و 

: 4375)شاملو، « های بشر توجه میکندکسان میدهد، در حالیکه فروید فقط به جنبج علّی انگیزهغایت اهمیتِ ی

من نمیتوانستم این روحیج مکتبی او را بپذیرم. وقتی سخن از عقیدۀ الیتغیّر است »(. یونگ میگوید: 16و  14

: 4397)یونگ، « غایرت داردمنظور این است كه شک و تردید نباید كرد و این درست با رویه و روحیج علمی م

بندی (. بعد از این اختالف نظر، یونگ نظریج شخصیت خود را ارائه داد. او پس از ارائج آرای خود و تقسیم47

سیستمها و دستگاههای روانی، شخصیت انسان را با توجه به اینکه بیشترین درایش را به سطح درونِ خود یا به 

ج برونگرا و درونگرا تقسیم نمود. یونگ عقیده دارد ویژدی درونگرایی یا سطح بیرون از خود دارد، به دو دست

محتویات ذهن ناخودآداه طوری »برونگرایی هم میتواند از خودآداه ما نشئت بگیرد و هم از ناخودآداه. او میگوید: 

آیا افکار، دفتار و  اند و هردز نمیتوان اطمینان حاصل كرد كهعمل میکند كه انگار این اعمال از خودآداه سر زده

نیز میگوید:  یونگ مفاهیم كلیدیدر كتاب  4(. اسنودن14: 4374)یونگ، « رفتار ما از خودآداه سر میزند یا نه

بندی دودانه، بسیار كلی و دسترده بود، یونگ تصمیم درفت چهار نوع عملکرد هم به آن بیفزاید چون این طبقه»

هری و شهودی. ویژدی شخصیت هر فرد تلفیقی است از دو نوع رویکرد ظا -كه عبارتند از عقالنی، عاطفی، حسی

 (. این رویکردها عبارتند از: 445: 4346)اسنودن، « و چهار نوع عملکرد

 : كه در آن، انرهی روانی رو به درون دارد؛ رو به خودِ شخص؛6درونگرایی

 ع خارجی.: كه در آن جهت انرهی روانی رو به بیرون است؛ بسوی موضو3برونگرایی

 چهار نوع عملکرد نیز به قرار ذیل میباشند:

 : اینگونه افراد رابطج عقالنی و منطقی با جهان پیرامون برقرار میسازند.1عقالنی

 چیز را بر اساس قضاوتهایشان، ارزشگذاری میکنند.: این عده همه 5عاطفی

 ان عمدتاً حسی است. : این نوع انسانها تحت تأثیر حواس هستند و برداشتهایش4حسی و ظاهری

 : درک و برداشت این دروه، بطور عمده ناشی از شعور باطنشان است.7شهودی

پس یک شخص اصوالً هم میتواند درونگرا باشد و هم برونگرا و عملکرد اولیج او یکی از انواع چهاردانج باال باشد. 

کردی متضاد را در خود ایجاد كند تا ویژدی روان، امری ثابت نیست. برای هر فرد، شدنی و محتمل است كه عمل

از فریبا وفی  بعد از پایان(. این پژوهش به تحلیل رمان 445-444: 4346به تعادل بیشتری دست یابد )همان، 

میپردازد. در این تحلیل شخصیتهای داستانی طبق نظریج یونگ مورد ارزیابی قرار میگیرند تا ثبات یا عدم ثبات 

 های داستان بررسی شود. شخصیتها از ابتدا تا انت

                                                      
4 - snowden 
6 - Introversion 
3 - Extroversion 
1 - Thinking 
5 - afpective 
4 - sensory 
7 - intuition 
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ز آثار وی، ا رؤیای تبتو  پرندۀ مننویس و نویسندۀ داستان كوتاه ایرانی است. رمانهای فریبا وفی رمانفریبا وفی: 

نویسی در تبریز به دنیا آمد و از نوجوانی به داستان4314اند. او در سال برندۀ چند جایزۀ ادبی معتبر در ایران شده

منتشر شد و دومین  4375در سال  در عمق صحنهمند بود. نخستین مجموعه داستانهای كوتاه او به نام عالقه

چاپ شد. از آثار دیگر او میتوان به این داستانها اشاره كرد:  4379 در سال حتی وقتی میخندیممجموعه، با نام 

( و مجموعه داستانهای 4346) بعد از پایان( و 4394) ماه كامل میشود(، 4394) هارازی در كوچه(، 4396) ترالن

 (. 4394) همه افق( و 4397) در راه ویال

خیالپردازی دربارۀ آن، ضمن بازآفرینی واقعیت، سازندۀ آن  رمان هر دوره، به اعتبار نوع نگاه نویسنده به واقعیّت و

زیرا بسیاری از رمانها، بیش از آنکه حاصل تجربج زیستی نویسنددان از مردم و شرایط زنددی و آداب »هم هست؛ 

ش نها یا خیالپردازیهای آنهایند اما در عین حال میتوانند در شکلگیری بیو رسوم آنها باشند، برآمده از خوانده

خواننددان خود مؤثر افتند و با پدید آوردن تزلزلها و كشمکشهای درونی در آنها، واقعیت موجود را تحت تأثیر قرار 

سنج ای نکتههای خای خود را دارد. او نویسنده(. وفی در اكثر آثارش، كدها و نشانه43: 4344)میرعابدینی، « دهند

سبک نویسنددی خاصی دارد كه خوانندۀ آثارش را با این سبک مأنوس  با نگاه روانشناسانه و داه طنزآلود است. او

ده را هر وخم، خواننوخم تشبیه كرد كه این پیچایی پرپیچمیکند. ادبیات و شیوۀ نویسنددی او را میتوان به جاده

عی به هایش، واقلحظه هوشیار نگه میدارد. خوددوییهای درونی در اكثر آثار او موج میزند. بُعد روانشناسانج شخصیت

شی بخ»خوانی شخصیتها، اعمال و دفتار آنها نیز با روانشان هماهنگی الزم را دارد. آیند، زیرا عالوه بر ذهننظر می

تر از دنیای مردان است. در داستانهای از جذابیت داستانهای نویسنددان زن در این است كه دنیای زنان، ناشناخته

 «ل زنان نگریسته شده و زن چهرۀ مستقل خود را كمتر به نمایش دذاشته استما اغلب از دید مردانه به مسائ

بعنوان رمانی زنانه كه اغلب شخصیتهایش را زنان تشکیل میدهند، « بعد از پایان»(. رمان 4454: 4377)عابدینی، 

این رمان تفاوتهای ای از این قشر است. وفی در نشدهها، چالشها و نگرانیها و مشکالت حلنمونج كاملی از دغدغه

 جنسیتی را بدرستی نشان داده است.  

اش كه رؤیا شخصیت اول و روای داستان است كه در تهران اقامت دارد. او به خواهش خواهرزادهخالصۀ داستان: 

در سوئد زنددی میکند، پذیرای مهمانی ایرانی به نام منظر است كه میخواهد به تبریز سفر كند. رؤیا خاطرات 

دارد. دوران كودكی تا اوایل جوانیش را با دوستی به نام نسرین كه خاطرات مشتركی « تبریز»از زادداه خود زیادی 

نیز با هم دارند، میگذراند. رؤیا برخالف عالقج باطنیش، به همراه منظر برای تفریح به تبریز سفر میکند. در مسیر 

اش با هسالمشغول میکند. منظر نیز بدنبال خاطرات سی تبریز، خاطرات دذشته بار دیگر ذهن او را به خود -تهران

دوستی به نام اسد به تبریز آمده و سؤاالتی در ذهن او وجود دارد كه او را به این مسافرت ترغیب كرده است. او 

ع ادر این سفر با افرادی از بستگان اسد مالقات میکند كه دلِ خوشی از اسد ندارند، اما منظر با حوصله از اسد دف

میکند و در پایان داستان به حقایقی برمیخورد كه زنددی یکنواختش را پرجاذبه میکند. فضای سیاسی كمرنگی 

 تنیددی مناسباتهای قبل از انقالب اسالمی است. پیچیددی و درهمبر داستان سایه انداخته كه مربوط به دهه

ان قبل از مطالعج تحلیل داستان، این اثر را با خانواددی و اجتماعی داستان به شکلی است كه الزم است خوانندد

 دقت مطالعه كنند تا همسانی و انطباق میان كنش و دفتار شخصیتها با نظریج شخصیت یونگ را درک كنند.

 تحلیل داستان

این پژوهش به بررسی چهار شخصیت اصلی و پررنگ داستان میپردازد؛ رؤیا كه راوی داستان است به همراه اسد 

موعج درونگرایی با عملکردهای مختلف قرار دارند و منظر و فاطمه نیز در زیرمجموعج برونگرایی با دو در زیرمج



 663-634 صص ،99، شماره پیاپی 44، دوره 4156سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(؛ شهریور   / 669

ردازی پها و دیالوگ شخصیتها، به چگونگی شخصیتعملکرد متفاوت ظاهر میشوند. این پژوهش با هدف ارائج نمونه

انی معتقد به دو رویکرد یا دو نگرش بود؛ یونگ برای هر انس»روانشناسانج فریبا وفی در این داستان میپردازد. 

)انرهی روانی( به خارج، عالقه به رویدادها و اشخای و اشیا، و روابط و وابستگی  4رویکرد برونگرا كه با جریان لیبیدو

با آنها متصف میباشد. این دروه، اجتماعی بوده و در مواجهه با اشخای و اشیای ناآشنا، دارای اطمینان خاطر 

جاج جویی و احت. مرد یا زن برونگرا عموماً با جهان خارج خود مناسبات نیکی دارد. در شرایط سخت، ستیزهمیباشند

ام: )فورده« دیری ترجیح میدهد یا میکوشد شرایط را مطابق با طرح و الگوی خای خود، دوباره بسازدرا بر كناره

، عملکردهایی كه از آنها سر میزند كامالً متفاوت (. منظر و فاطمه با وجود اینکه هر دو برونگرا هستند44: 4345

اما رویکرد درونگرایی، كه از آن »است؛ منظر با عملکرد حسی و فاطمه با عملکرد عاطفی در داستان حضور دارند. 

نیز میتوان نام برد، به شکلی است كه لیبیدو به اندرون جریان پیدا میکند و بر عوامل ذهنی « جوییكناره»بعنوان 

ركز مییابد. این دروه از مردم در ارتباط با اشخای و اشیا فاقد اعتمادند، متمایلند كه غیراجتماعی باشند و تأمل تم

از جمله مهمترین ویژدی داستانهای مدرن، عطف توجه از (. »46-44)همان: « و تفکر را به فعالیت ترجیح دهند

 (.66و  64: 4344)پاینده، « جهان بیرونی به دنیای تاریک و مبهم ذهن است

 

 عملکردهای شخصیتی )منظر، رؤیا، اسد و فاطمه( 
یونگ بعد از دو رویکرد یا نگرش درونگرا و برونگرا در نظریج شخصیت خود، به هشت تیپ یا عملکرد شخصیتی 

 اشاره میکند. جدول ذیل این تیپها را با مشخصات كلیدی و كُدهای رفتاری نشان میدهد.

 

 تیپهای شخصیتی یونگ

 منطقی، عینی، متعصّب برونگرای متفکر

 عاطفی، حساس، معاشرتی، بیشتر خای زنان است تا مردان برونگرای احساسی

 پذیراجتماعی، لذتجو، انعطاف برونگرای حسی

 خالق، قادر به برانگیختگی دیگران و غنیمت شمردن فرصتها برونگرای مشهودی

 مند هستند تا مردمعالقهها بیشتر به اندیشه درونگرای متفکر

 تودار، خوددار، با این حال قادر به داشتن عواطف عمیق درونگرای احساسی

 اعتنا و خشک، خود را در فعالیتهای هنر شناختی ابراز میکنند.در ظاهر بی درونگرای حسی

 بیشتر در ارتباط با ناهشیار هستند تا واقعیت روزمره درونگرای شهودی

 

، تحلیل نگارنددان به ترتیب جدول نیست؛ بلکه بر اساس ویژدی «بعد از پایان»با توجه به شخصیتهای داستان 

 شخصیتهای اصلی داستان میباشد. 

منظر با توجه به جدول فوق و در نظر درفتن ادبیات و كنشی كه در داستان دارد، در زیرمجموعج برونگرای منظر: 

برایشان اشیای مادی و »یونگ از این نوع تیپ، میتوان دفت افراد این دروه حسی قرار میگیرد. طبق تعریف 

احساسات در عالم خارج بسیار مهم است. این نوع فرد، عملگرا و اهل دنیاست كه جهان را همانطور كه هست 

                                                      
4. libido 
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: 4346)اسنودن، « آیدمیپذیرد و از آن لذّت میبرد. از غذای خوب، ورزشهای پرخطر و مجریان خوب خوششان می

آنها بر كسب تجربیات جدید تمركز دارند و بسوی دنیای واقعی درایش دارند و با انواع مردم و شرایط (. »414

 «متغیر خود را سازدار میکنند، به اجتماعی بودن تمایل دارند و استعداد زیادی برای لذت بردن از زنددی دارند

 آنها درایش به اعتیاد است.(. یکی دیگر از ویژدیهای 446: 4374)شولتز و شولتز، 

منظر از ابتدا تا انتهای داستان، تمام ویژدیهای یک برونگرای حسی را با خود به همراه دارد؛ چه زمانی كه ابتدای 

آید و چه در انتهای داستان كه با دذشت بیش آشناییش را با اسد مطرح میکند و از پنهانکاریهای او به ستوه می

ارج از كشور، باز هم عالمتی مبنی بر تغییر نادهانی شخصیت در او دیده نمیشود. در از بیست سال زنددی در خ

تمام دیالودها، مونولودها، اعمال و رفتار منظر، ثبات و یکدستی وجود دارد. منظر در ابتدای سفرش به سوئد، هرچند 

آید. ر میکند و با آن كنار میاز افسرددی و تنهایی رنج میبرد، خیلی سریع با محیط پیرامون خود ارتباط برقرا

راحت بودن او با محیط و اطرافیان را از ابتدای آشناییش با اسد میتوان فهمید. در جایی از داستان كه اسد از او 

من اخالق دندی دارم اینجور »میخواهد به اتی )دختر منظر( نگوید كه او را دیده است، در پاسخ چنین میگوید: 

. منظوری نداشتم وقتی كه دفتم من رازداری بلد نیستم. از حرفم جا خورد و فهمیدم وقتها بدجنسیم دل میکند

(. رک بودن و صراحت منظر از ابتدای داستان كه به قول نویسنده مربوط به 436: 4346)وفی، « كه جدی درفته

ی یک بیست سال قبل است پیداست؛ او حتی پس از بیست سال زنددی در خارج از كشور همچنان ویژدیها

برونگرای حسی را حفظ كرده است. مثالهای ذیل مؤید این مطلب است. در عبارات آغازین داستان منظر چنین 

( و یا آیالر او را در صفحج اول داستان 4: 4346)وفی، ...« منظر در سوئد خیلی با او مهربان بوده »ایی دارد: جلوه

)همانجا(. رؤیا در « بپرسی، آدم صریح و راحتی است هر سؤالی داری میتوانی از خودش»چنین معرفی میکند: 

آدم كمحرفی است و سکوتی كه از همان اول بین ما افتاده اذیتش نمیکند، كمی هیجان »برخورد اول با او میگوید: 

(. در عبارت اخیر، 6)همان:« چیز را قبل از اینکه بهش بگویند دانسته باشد و رعایت كندداشت و میخواست همه

خودش قبل از اینکه به »ی بودن و سازداری منظر با شرایط جدید نشان داده شده است و اینکه میخواهد اجتماع

 پذیری این شخصیت است.های انعطاف، از نشانه«او چیزی را تذكر بدهند، رعایت كرده باشد

ودش دم، او به قول خشاید آنقدر كه من نگاهها را معنا میکر»رؤیا شخصیت دیگر داستان در توصیف منظر میگوید: 

كدها را دیگر نمیشناخت و تفسیری هم نداشت. ریزدفتارهای میز بغل را كه برایش نقل كردم خوردن را قطع كرد: 

ام فقط چیزهایی را بشنوم كه مستقیماً خطاب به من دفته میشود و مال من است... منظر ببین من تمرین كرده

(. این چند جمله نشان از اعتماد به نفس 43-46)همان: « درفته بود.اختیاریهایش را آدمی بود كه جلوِ همج بی

 منظر است كه معموالً افرادی با این نگرش و عملکرد، این ویژدی را دارند.

منظر رفت توی كرت پشت آالچیق. انگار از »در جملج دیگری كه رؤیا اعمال منظر را توصیف میکند، آمده است: 

دوید. معلوم بود خیلی خوش به حالش شده كه آن همه فضا در اختیارش بود. با  كرت صدایش كرده بودند. نرفت،

(. 43)همان:« كنترل آورد و دذاشت روی ترازوهای زمین كند و با نشاط غیرقابل دست خودش چند تا میوه از بوته

طور دنیا را همان های جدید و استعداد برای لذت بردن از زنددی از ویژدیهای این شخصیت است. منظركسب تجربه

آید. رؤیا در مورد كه هست میپذیرد و دوست دارد. او عملگراست و به هرچه میندیشد در پی عملی كردن آن برمی

آدمهای عملگرا تا میز و صندلی را جابجا نکنند نمیفهمند فالن كمد كدام »كنشهای منظر با خود چنین میگوید: 

منظر كیسج پالستیکی پیدا كرد و آشغالهای خودش و چند بطری »ه: (. در ادام45)همان « دوشج دیوار جا میشود

 (.45)همان:...« ریختج روی زمین را جمع كرد ریخت تویش و برد دذاشت روی بقیه و آمد توی ماشین 
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یکی از ویژدیهای افراد اجتماعی، راحت بودن با زنددی و افراد ناشناس است. منظر این خصوصیت را در همه جای 

منظر آمد آشپزخانه. زودتر از موقع از نقش درآمده بود و بیتعارف دررفته بود از دست »ا خود دارد: داستان ب

منظر در این فاصله لباس راحتی (. »53)همان، « داریوش. آدمی نبود كه دوشش را مفت در اختیار كسی قرار بدهد

در خانج فاطمه، از من (. »55ان: )هم« دلداری تنش كرده بود و نزدیک ما نشست و استکان چایش را برداشت

(. 47)همان: « راحتتر بود، یک پایش را دراز كرده بود روی یکی از صندلیها و یک وری تکیه داده بود به میز.

راننده داشت غضبناک چیزی میگفت. دفتم (. »94)همان:« منظر نه معذب بود نه حتی متوجه. بردشت به طرفم»

عیبی ندارد، بگذار هر حرفی (. »459)همان:« نکرد. نه بابا نظرش را میگوید. دارد فحش میدهد. منظر حتی نگاهش

نمیدانم این عشق و عالقه به وصل كردن آدمها از »( یا در این عبارت: 463)همان: « میخواهند پشت سرم بزنند.

« به هم میزدآمد از هر چیزی كه روال یکنواخت زنددی را خوشش می(. »465)همان، « كجا رفته بود تو خونش.

 (.461)همان: 

هایی كه ذكر شد، ویژدیهای یک برونگرای حسی بود كه در شخصیت منظر از ابتدا تا انتهای داستان تجلی نمونه

 یافته است. 

او كه راوی داستان نیز هست در زیرمجموعج درونگرایی و با كنش و عملکرد متفکر در داستان حضور دارد. رؤیا: 

 در درونگرا، پایبند حقیقت خارج نیست وشخصیتی از سنخ اندیشه»تیپ چنین میگوید:  یونگ در مورد این نوع

های ذهنی، ارتباط كمتری با (. اینگونه از افراد به دلیل مشغله71: 4345)فوردهام، « دوستدار ذات و درونست...

به دیالوگ ترجیح میدهند.  آفرینیهایشان در داستان، مونولوگ رادنیای بیرون از خود دارند و معموالً در نقش

اینگونه انسانها در سرشت خود متفکر میباشند، آنها دائماً در حال طرح سؤال از خویشتن یا دیگرانند و یا در حال »

رانه است. كامحافظه« حقایق»بندی تئوریهای خود نسبت به موضوعات. ولی واكنش آنها نسبت به پذیرفتن طبقه

اعتنا میباشند. داه این افراد در نظر دیگران نامتعارف بوده و از این رو ممکن است نسبت به دستاوردهای عملی بی

 «فرد متفکر درونگرا ترجیح دهد كه ارتباطات خود را با دیگران قطع كند، زیرا این ارتباطات برای او اهمیتی ندارد

 (.654: 4346)اسنودن، 

ی فهمیده بودم كنار آمدن با خواهر»درونگرای متفکر را دارد: رؤیا نیز در رفتار و دفتارش تقریباً همج ویژدیهای یک 

ت. همانجا وپادیر، كار من نیسكه تصمیم درفته دنیای تو را به رسمیت نشناسد، و كلنجار رفتن با معاشرتهای دست

 سروصدا با خودم عهد بسته بودم در زنددیم فقط كارهایی را بکنم كه دوست دارم و بهشانوسط آشپزخانه، بی

(. در این عبارت، نظریج شخصیت یونگ، مبنی بر اینکه فرد درونگرای عقالنی 1: 4346)وفی: « اعتقاد قلبی دارم

ترجیح میدهد ارتباط خود را با دیگران قطع كند زیرا این ارتباطات برای او اهمیت ندارد، با شخصیت رؤیا صدق 

شگردهای نویسنده است كه از ابتدا تا انتهای داستان،  نیز یکی از« سروصدا با خود عهد بستهبی»میکند. اینکه او 

جدال این شخصیت را با خودش نشان میدهد. مورد بعدی قضاوت كردنهای رؤیا راجع به خود و دیگران است. او 

رم آمد به نظ»بندی میکند: عالقج زیادی به تحلیل رفتارهای دیگران دارد؛ تحلیلهایی كه آنها را در درونش طبقه

 ( و یا در این عبارات:4)همان:« اعتنایی است تا سخاوتمندیرش بیشتر از سر بیاین كا

از (. »44)همان:« العملی داشتدستگیرم شده بود كه در مقابل هر عملی حتی ادر به او مربوط نمیشد عکس»

ایی نج كهنهباعث شد فکر كنم اسف(. »45)همان:« صبح فرز بودن منظر دلگرمم كرد. معلوم شد مرد خونش باالست.

اختیار جذب میکند و در مقابل، منظر آدمی بود كه دویا جلوی همج هستم كه مایعات اطراف را بسرعت و بی

با خودم دفتم مدیر برنامه شد دو تا، و تنم لرزید از بودن دركنار یک (. »43)همان: « اختیاریهایش را درفته بود.بی
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 (.33)همان: « ای.عملگرای حرفه

تان تصمیم میگیرد از نقشهای منظر الگوپذیری كند. او تالش میکند كمتر راجع به دیگران قضاوت رؤیا در داس

رفته بودم در نقش آدمی كه مسائل دیگران »كند و رفتار مردم برایش اهمیت نداشته باشد، اما ناامیدانه میگوید: 

(. فرد درونگرای متفکر 15)همان: « ایمبرایش مهم نبود. از این نقش خوشم نیامد، ولی نتوانستم از آن بیرون بی

دلم برای چراغ مطالعج كنار تختم تنگ شده. برای تنهاییم كه »ها سروكار دارد تا با افراد حقیقی: بیشتر با اندیشه

 (. 74)همان:« در طول سالها كم و زیادش را میزان كرده و به شکل دلخواهی درآورده بودم

فت و مجانی كابوس پشت كابوس میساخت. عادت كرده بودم، نمیخواستم ای و مالیخولیایم ممینشستم دوشه»

 (.49)همان: « بروم بیرون یا كاری بکنم كه مالیخولیایم بپرد

افراد درونگرا نسبت به افراد برونگرا، كمروتر هستند و معموالً در ارتباطات كالمی و عاطفی ضعیفتر عمل میکنند. 

ا كه از مرگ مادرش افسرده شده بود، دلداری دهد، اینگونه میگوید: در عبارتی كه او سعی داشت خواهرش ر

 «میخواستم دستش را بگیرم و موهایش را نوازش كنم رویم نمیشد. میخواستم دلداریش بدهم بلد نبودم»

و تفکر كردم ادر این پتو نبود رویم نمیشد فاطمه را بغل كنم. پتو را بغل كردم و بوسیدم. بعد من و پ(. »41)همان:

 (. 453)همان: « زار زار دریه كردیم.

سوری خانم مدیر آموزشگاهی كه رؤیا در آن مشغول به كار بود نیز در عباراتی بازخورد متناسبی با شخصیت رؤیا 

 (.444: )همان« باید این الیج خجالت و كمرویی را از رفتارت برداری تا یک آدم بافره و بااستعداد بیرون بیاید»دارد: 

داستان تنها جایی كه خوانندۀ متن احساس میکند رؤیا برخالف ویژدیهای شخصیتیش حركتی جسورانه در طول 

ای است كه به اصرار خواهرش، سر مزار مادرشان میروند و اینجاست كه رؤیا بدون در نظر درفتن میکند، لحظه

رؤیا بعد از چندین مرتبه تحمل  احساسات منفی فاطمه به پدر مرحومش، از او جدا میشود و به مزار پدرش میرود.

خودسرانگیهای فاطمه، مجبور به این بازخورد میشود تا به قول خودش فاطمه را از هست دیکتاتوریش خارج كند. 

بلند شدم چند قدم این طرف و آن طرف رفتم و بعد كمی دور شدم. صدای فاطمه از پشت سرم دفت كجا »

وفی، )« قصد این كار را كردم كه دیگر بیخیال زوركی آوردن من بشود میروی؟ ... دفتم یک سر بزنم به بابا. از

4346 :99.) 

رف چند قدم كه این طرف و آن ط»ظرافتی كه نویسنده با توجه به شخصیت رؤیا در این متن به كار برده پیداست: 

در  «بعد كمی دورتر شدمو »كه با ویژدیهای یک فرد درونگرای متفکر همخوانی دارد و بعد ناداه اشاره میکند ...« 

به  دفتم یک سر بزنم»این عبارت لحظه به لحظه جدال رؤیا با خودش را نشان میدهد، تا در نهایت بتواند بگوید: 

 .«از قصد این كار را كردم كه دیگر بیخیال زوركی آوردن من بشود»و در حركتی جسورانه با خود بگوید: « بابا

ا توجه به درجج اهمیت و میزان حضور در داستان به آن میپردازیم. فاطمه فاطمه شخصیت بعدی است كه بفاطمه: 

خواهر رؤیاست. او در تبریز زنددی میکند و در نگاه اول تفاوتهای زیادی با رؤیا دارد. ویژدیهای او با توجه به رفتار 

ماهنگی آن قائل است، ه و كردارش در داستان با ویژدیهای برونگرای عاطفی، كه یکی از تیپهایی است كه یونگ به

به سركوب شیوۀ تفکر، و عاطفی بودن زیاد تمایل »و همسانی الزم را دارد. یونگ عقیده دارد افراد دارای این تیپ 

دارند، این افراد از ارزشهای سنتی و كُدهای اخالقی كه به آنها یاد داده شده است، پیروی میکنند. آنها بطور 

ارات دیگران حساسند. آنها از نظر عاطفی پاسخده هستند و براحتی دوست میگیرند غیرعادی نسبت به عقاید و انتظ

و درایش به معاشرت و پرجوش و خروش بودن دارند. یونگ معتقد بود این تیپ بیشتر در زنان یافت میشود تا 

تداول قرار دارد. زیربنای فکری آنها بر ارزشهای اجتماعی م»(. یونگ میگوید: 446: 4374)شولتز و شولتز، « مردان
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آنها افرادی معمولی و زودجوش بوده و همواره پیرو مد میباشند. دلمشغولی اصلی آنها، موقعیت فردیشان است. در 

نوع  درایی اشاره كرد. درنگری، غیرصمیمی بودن و تحمیلوجه منفی این افراد میتوان به ویژدیهایی مثل سطحی

 (.656: 4346)اسنودن، « تابهای شدید عصبی نیز به چشم میخوردافراطی این نوع افراد، هیجانات و تب و 

 شخصیت فاطمه در موارد بسیار زیادی با ویژدیهایی كه از این نوع شخصیت نام بردیم همسانی دارد.

فهمیده بودم كنار آمدن با خواهری )فاطمه( كه تصمیم درفته دنیای تو را به رسمیّت نشناسد و »از زبان رؤیا: 

درایی فاطمه (. در این جمله، تحمیل1: 4346)وفی، « وپادیر، كار من نیسترفتن با معاشرتهای دستكلنجار 

بعنوان یک شخصیت برونگرای عاطفی به چشم میخورد. همچنین در مثالی كه پیش از این آمد رؤیا برخالف میل 

ا فاطمه از هست دیکتاتوریش خارج فاطمه در وادی رحمت، سر مزار پدرش میرود و این كار را بعمد انجام میدهد ت

 ها ودرایی و پیرو مُد بودن نیز یکی از خصوصیات بارز این دسته از افراد است؛ وقتی منظر میوهشود. تجمل

کر من ف»سبزیجاتی را چیده و قصد دارد برای فاطمه هدیه ببرد، در ذهن رؤیا با چنین عباراتی برخورد میکنیم: 

ای هام درفت كه ابداً از اینجور تحفهه را میخواهیم چه كار، و با تصور قیافج فاطمه خندهكردم این همه خربزه و كمبز

طبیعی استقبال نمیکرد و عالوه بر آن یک امتیاز از امتیازات شخصیت كم میکرد، همانطور كه یک ظرف بلور 

 (.41)همان: « میتوانست یک امتیاز به آن اضافه كند

ای كه هنوز فاطمه ازدواج نکرده و در خانج پدری است این ویژدیها را با همان دوره وفی در ابتدای داستان نیز یا

فاطمه دفت »او همراه میکند. در قسمتی از داستان رؤیا خودش و پدرش را با فاطمه و مادرش مقایسه میکند: 

ن. بود و افتاده بود پایی خیلی هم دلت بخواهد كه مثل ما بشوی. فاطمه آنقدر افاده داشت كه انگار آسمان پاره شده

از خوشگلیش خبر داشت و بهش مینازید ... بابا مهمترین تجملش كالهش بود و من جورابهایم. هر چقدر آنها 

..« .بلند مال ما كتانی. موهای آنها مرتب و سشواركشیده لباسشان اتو داشت، مال ما چروک بود. كفش آنها پاشنه

ا هم فاطمه ر»دیهای هماهنگ او با تیپ شخصیتیش را اینگونه نشان میدهد: (. یا در قسمتی دیگر، ویژ63)همان:

آمد جایی مثل شركت و مهد كار كند و دنبال تحصیالت اش درس میخواند و عارش میمسخره میکردیم كه همه

د: پرداز( یا وقتی رؤیا پذیرایی فاطمه را در ذهنش مرور میکند، چنین به توصیف می34)همان، ...« دانشگاهی بود 

های قرمزی كه شکل دل شده با پودر دل محمدی و نعناع. سبزی با تربچهمیزش آمد جلوِ چشمم. ماست تزئین»

بریده شده بودند. مربای انجیر و به و زردآلو. ساالد خوشرنگی كه به هم زدن ردیف دوجه فرنگی و خیارش جسارت 

ا هویجهای خالل و آلو ... به نظرش میرسید در میان یک میخواست ... برنج با دو خط خالل پسته و بادام و مرغ ب

 (.17)همان:« عده آدم كمهوش و منگل زنددی میکند

خانج فاطمه در «. »فاطمه شیفتج خوشگلها و پولدارها و شیکها و دكتر مهندسها بود»و همچنین در این عبارات: 

های بزردش اندرون نرم و اثاث لوكس و پنجرهطبقج یازدهم ساختمان بلندی بود با نمای خشن اما داخل خانه با 

انگار به فروشگاه لوكس تخت و »(. رؤیا در توصیف اتاق فاطمه چنین میگوید: 19)همان:« ای شده بودآسوده

فاطمه لپتاپ قرمزرنگش را روشن كرد. (. »74)همان:« پاتختی و كمد وارد شده بودم. همه چیز نو و شیک بود...

(. یکی دیگر از ویژدیهای این نوع تیپ شخصیتی كه در نوع 71)همان:« شت كه پز بدهدای داهمیشه چیز تازه

د. آیافراطی آن وجود دارد، هیجانات و تب و تابهای شدید عصبی است كه در بعضی موارد به سراغ فاطمه نیز می

د دفت ابا بهت سالم رساندفتم ب»وقتی رؤیا بشوخی از پدرش كه سالها از دنیا رفته، برای فاطمه نقل قول میکند: 

به این فاطما بگو بیاید پیشم. دلم برایش تنگ شده. بگو این همه بیعاطفه نباشد. فاطمه یکدفعه دیوانه شد. داد زد 

بازی با آن هست جدی و سرووضع شیکش جور من هیچوقت دلم برای او تنگ نمیشود. جا خوردم. اصالً این كولی
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 (.99)همان:...« آمد درنمی

از ابتدا صریحاً موضع خود را نسبت به اطرافیانش مشخص میکند و تا انتهای داستان بر همان عملکرد  فاطمه

(. 94)همان:« فاطمه بیماری مامان را باور نمیکرد. عصبی شده بود، كارش شده بود اشک ریختن»پافشاری دارد: 

ای میخواست با دلسوزی حرف بزند كنندهفاطمه مریضتر از خود مامان شده بود. الغر و عصبی ... ادر عیادت»یا 

سرش داد میزد. ادر مامان دارویش را نمیخورد دریه میکرد. میزد به سر و صورت خودش ... همه از فاطمه 

 (.45)همان:« میترسیدیم

فریبا وفی در پرداخت شخصیت فاطمه نیز به ریزترین نکات ممکن توجه میکند. عصبی بودن فاطمه و رفتارهای 

و از ابتدای نوجوانی مدنظر نویسندۀ داستان است: داد زدن سر مهمان دلسوز در هنگام مریضی مادر، تکانشی ا

حملج نادهانی به دخترش آیالر، و برخورد با خواهرش رؤیا در وادی رحمت. جایی كه خواننده تصور نمیکند فاطمه 

ی، این صحنج تکانشی را خلق میکند: عصبانی شود، نویسنده با آداهی كامل از ویژدیهای روانی برونگرای عاطف

 (.99)همان:« فاطمه یکدفعه دیوانه شد»

شخصیتهایی مثل فاطمه كه برونگرای عاطفی هستند، ویژدی بارز دیگری نیز دارند و آن اهمیت دادن به ارزشهای 

ر از دیگاجتماعی متداول و موقعیت فردیشان است. همچنین پایبندی به ارزشهای سنتی و كُدهای اخالقی نیز 

فاطمه ناراضی از (. »4)همان: « ام زنگ میزدفاطمه برای آمدن به خانه»ویژدیهای این نوع تیپ شخصیتی است: 

هستهای مخصوی مهمان داریوش، با كُت و دامن رسمی و با لبخند رسمیتر و بفرما بفرمای جدی به منظر تعارف 

فاطمه »مه را به رفتن سر مزار مادرش نشان میدهد: (. یا در این جمله كه پایبند بودن فاط14)همان:« كرد...

 (.94)همان:« همیشه این كار را میکرد... فاطمه هر دفعه برنامه میریخت مرا بکشاند اینجا

اینجا تبریز است. فاطمه وقتی »های ذهنی فاطمه است: پایبندی به كدها و ارزشهای اجتماعی نیز از طرحواره

یخواست چیزی را با این تبریز بکوبد توی سرت یا به رخت بکشد. این میگفت اینجا تبریز است یعنی م

روشنفکربازیها اینجا كار نمیکند. اروپا كه نیست. خودِ تو ادر اآلن با آن زنددیت بیایی اینجا هزار تا حرف برایت 

ور آدمی به آورند. دفتم با كدام زنددیم؟ ... فاطمه شروع كرد به شمردن جرمهایم. مجرد باشی و همه جدرمی

 (.446)همان:...« ات بیاید خانه

دفتم فاطمه مهمان دوست دارد. اوایل در مهمانی دادنهای »یکی دیگر از خصوصیات فاطمه است: « معاشرتی بودن»

آنچنانی با خواهرهای داریوش مسابقه دذاشته بود. بعدها خواهرها را ول كرد ولی همچنان دوست و آشنا زیاد 

 (.457)همان: ...« داشتند  داشت. هر ماه دوره

یکی دیگر از مهمترین شخصیتهای این داستان، اسد است. او دوست منظر در سوئد است. با توجه به دفتار اسد: 

و رفتارش میتوان او را در زیرمجموعج درونگرای عاطفی آورد. از نظر یونگ افرادی كه در این مجموعه قرار دارند، 

تفکر منطقی را سركوب میکنند، مستعد عاطفج عمیق هستند ولی از نشان دادن علنی »از این ویژدیها برخوردارند: 

آن خودداری میکنند. آنها مرموز و دور از دسترس به نظر میرسند و به آرام و فروتن و كودكانه بودن درایش دارند. 

)شولتز و  «به نظر میرسنددیر، سرد و متکی به نفس آنها به احساسات و افکار دیگران اعتنای كمی دارند و دوشه

شخصیتهای افراطی این تیپ معموالً نمیتوانند نسبت به موضوعات، روشی منطقی پیش (. »443: 4374شولتز، 

 (.653: 4346)اسنودن، « بگیرند و ممکن است در دام وسواسها و افسرددیها بیفتند

و را ضمن خاطراتش توصیف شخصیت اسد در داستان بصورت غیرمستقیم معرفی شده است. منظر، شخصیت ا

 (.459: 4346)وفی، « چرا از همان اول نمیگویی؟ عین اسد حرف را میپیچانی»میکند و به رؤیا میگوید 
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اسد آنقدر تودار است كه تازه یک سال بعد از آشناییمان اینها را به من دفت. من همان روز اول سفرۀ دلم را »

ز نداشتم بهش بگویم. ولی او برای دفتن رنجهای زنددیش آن همه برایش باز كرده بودم، روز دوم دیگر هیچ چی

او آسان این كار را میکرد. خیلی تودار بود. (. »443)همان:« صبر كرده بود. توداریش خیلی وقتها عصبیم میکرد

چقدر مثل اسدی خدایا. دلش پر بود از این (. »414)همان:« مان بودبعضی وقتها به خونسردی الكپشت خانه

 (.454)همان:« وقت به كسی نگفته بودریزهایی كه هیچدهخر

از این جمالت میتوان دریافت كه شخصیت اسد، شخصیتی كمحرف، تودار و درونگراست. مرموز بودن نیز یکی 

اسد آدم عجیب و غریبی بود ... از همان اول میدانستم با آدمی جدی طرفم. شوخی »دیگر از ویژدیهای اسد است: 

ام درفت ... به حرفهای تودرتویش دوش كردم ... و دفتم ببخش، من از این .. از وسواسش خندهسرش نمیشد .

میگفتم چرا باید همه چیز را امنیتی كند. چرا اینقد (. »433-436)همان: « امبازیها خستهمخفیکاریها و شعبده

 (.414)همان:...« مخفیکاری؟ انگار دو تا جاسوس بودیم 

نیز یکی دیگر از ویژدیهای افراد درونگرای عاطفی است. عاطفج عمیق اسد در برخوردش  احساس و عواطف عمیق

متوجه »با مریم )دختر منظر( كامالً پدرانه و دلسوزانه است. منظر بعد از چندین ماه ارتباط با اسد اینگونه میگوید: 

ام. فکر مریم عادت كرده من خیلی به(. »439)همان:« شده بودم كه دلسوزی و عشق برایش یک چیز واحدند

م، انمیکنم حتی ادر بچه داشتم اینقدر دوستش داشتم. نمیخواهم یک مو از سرش كم بشود. بهش وابسته شده

 (.439)همان:« تر دفت به مادرش همبعد آهسته

گ در نتوجهی با نظریج یوها و احساساتش پرهیز میکند. این ویژدی همسانی قابل اسد از نشان دادن علنی رابطه

 رابطه با این تیپ دارد.

فریبا وفی در پرداخت شخصیت اسد نیز مانند باقی شخصیتها از همان ریزبینی و وسواسهای نویسنددیش برخوردار 

شخصیتی كمحرف، تودار، و عاطفی است و در خیلی موارد از  -البته از لحاظ زمانی-است. اسد در ابتدای داستان 

خودداری میکند. در ابتدای ارتباطش با منظر از او  -حتی برای نجات خود- ابراز احساسات و توضیحات كافی

از دیدارشان بیخبر بماند و در انتهای داستان یعنی با دذشت بیش از بیست سال از آن روز، « اتی»میخواهد كه 

. خیلی رش نمیشودام دیوانه میشود. اصالً باواسد ادر بفهمد كه من اینجا توی خانج برادرش نشسته»منظر میگوید: 

مالحظج روابطش را دارد. بعد از سالها زنددی در سوئد هنوز هم مقید اینجور چیزهاست. انگار توی محله زنددی 

من و اسد با هم زنددی نمیکنیم. قرار »(. و در این عبارات: 474)همان:« میکند و نگران قضاوت اهالی محل است

واست به قول خودش ذهنیّت فک و فامیلش را بهم بزند. به من دفت بود با هم ازدواج كنیم اما نشد. اسد هم نخ

 (.495)همان:...« یک موقع تو هم به فامیل ما برخوردی اینطور بگو 

دور از دسترس بودن اسد نیز، كه یکی دیگر از ویژدیهای این نوع تیپ شخصیتی است، در عبارات ذیل بوضوح 

جا نمیرفت. فقط آنقدر میخورد كه زنده بماند. سر انی میکرد. هیچخیلی وقتها خودش را توی خانه زند»پیداست. 

 (.666)همان:« كار هم نمیرفت ... حتی نمیخواست مرا ببیند

 

 گیرینتیجه

بندی آنها در زیرمجموعج رویکردهای درونگرا و برونگرا و همچنین عملکردهای پس از بررسی شخصیتها و طبقه

م كه وفی در انتخاب شخصیتها و پرداختن به زوایای مختلف زنددی آنها، چهاردانه، به این نتیجه دست یافتی

بینانه و آداهانه داشته است. او برای خلق شخصیتهایش، از اشخای حقیقی كه در زنددی اجتماعی برخوردی واقع
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صیت، خو نه صرفاً خصوصی او وجود داشته، الهام درفته است. یکنواختی و یکدستی دفتگوها و كنشها برای هر ش

آنقدر هماهنگ و پیوسته است كه برای خواننددان رمان، این شبهه ایجاد نمیشود كه یک شخصیت ممکن است 

پردازیهای كاریها و دقت نظرهایی كه در شخصیتاز دو عملکرد بصورت همزمان استفاده كرده باشد. ریزه

نویسندۀ داستان باشد. از ابتدای داستان،  وجود دارد میتواند از وجوه زنانگی بعد از پایانروانشناسانج داستان 

نویسنده تکلیف خود را با شخصیتهایش روشن كرده است و هر كدام را در چهارچوب شخصیتی خود پرورش 

میدهد. او از دریز زدن به حاالت غیرمعمول برای هر شخصیت به بهانج زیباتر و جذابتر كردن داستان، خودداری 

انگاری به خواننددان اثرش ارائه میدهد. تنوع تیپهای انتخابی وفی، میزان حقیقت میکند و حقیقت عینی و محض را

 پنداری مخاطب را نیز افزایش میدهد.داستان و حس همذات

 

  منافع تعارض

 فعالیتهای حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این دهنویسن

 و قوانین كلیج طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و ،میباشدخودش  پژوهشی

 و منافع احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات

 میگیرند. عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان
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