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هاي یه و اساس زندگی، درام و نمایشنامه است و ارائه موضوعات در قالب نمایش و با طراحی شخصیتپا،شخصیت
أثیر پذیر و قدرت تاي است تخیلتواند در ارائه مفهوم به مخاطب مؤثرتر عمل کند. چون رادیو، رسانهباورپذیر می

ژوهش به مطالعه و تبیین قواعدي ویژه جهتهاست، این پتر از سایر رسانهو نفوذش از این رهگذر بیشتر و سریع
تواند ها و امتیازات این رسانه شنیداري باشد پرداخته است و میباورپذیري شخصیت که متناسب با محدودیت

اي و تر بین نمایشنامه رادیویی و مخاطبانش برقرار نماید. در این پژوهش، از دو روش کتابخانهپیوندي عمیق
د انتخاب شده گیري هدفمنمنظور پنج نمایش رادیویی با روش نمونهتفاده شده است بدینتحلیل محتواي کیفی اس

ها با توجه به مبانی نظري (نظریه مایرز ـ بریگز) در چهار مقوله اصلی هاي اصلی این نمایشو شخصیت
اند. گرفتهل قرارگري) مورد تحلیگري/ دریافتگرایی، حسی/ شهودي، متفکر/ احساسی، قضاوتگرایی/ برون(درون
گرا قرار پرداز و آرمانها در دو دسته خلق وخوي مفهومدهد که اغلب شخصیتهاي پژوهش نشان مییافته
شود متناقض است و همین مسئله موجب گیرند که این امر با واقعیت بیرونی و آنچه در جامعه مشاهده میمی

هاي شان نزد مخاطب خواهد شد. بنابراین، براساس یافتهیريها از واقعیت و در نتیجه عدم باورپذدوربودن شخصیت
کند و گونه نتیجه گرفت که شناخت درست نویسنده از خلق وخوي شخصیتی که طراحی میتوان اینپژوهش می

ذیر، هاي باورپتواند در خلق شخصیتهاي واقعی و آنچه در زندگی واقعی جریان دارد، میتطبیق آن با شخصیت
شد.مثمرثمر با

شخصیت، باورپذیري، نمایش رادیویی
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سیما                      ودااستادیار دانشگاه ص. 3
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آنچه در واقعیت جوامع در حال رخ دادن است در اغلب موارد حاصل رفتارهایی ساختگی و تصنعی 
های فرهنگی و هنری به نتیجۀ مطلوب ها و گروهشود که فعالیت تشکلاست و نتیجه آن می

ی از این آید. بسیارقدر اندک است که اصالً به چشم نمیها آنالیترسد. تأثیر اجتماعی این فعنمی
ه در بهبود بدیلی کها نیز با نقش بیشود و نه در جامعه ماندگار. رسانهها نه تبدیل به الگو میتالش

چنان که شایسته است به روند الگوپذیریاند آنرسد کمتر توانستهاین شرایط دارند، به نظر می
های نمایشی درست عمل کنند. شخصیت باید عامل پرقدرتی باشد برای رخداد شخصیتجامعه از 

شود که برای مخاطب باورپذیر نباشد ها باعث میانگاری در پرورش شخصیتوقایع و سهل
ها از بسیاری جهات محدودتر است. بنابراین، ). رادیو در مقایسه با سایر رسانه32:1371(مکی،

یی باید به تمامی زوایای این رسانه آگاه بوده و بداند باورپذیری شخصیت در نویس رادیونمایشنامه
های نمایشی از آن محروم هایی برخوردار است که دیگر گونهعرصه نمایش رادیویی از چه ویژگی

ها وجود دارد که اگر در نمایش رادیویی بکار پردازی در سایر رسانههستند و کدام عناصر شخصیت
قدرت باورپذیری شخصیت برای مخاطب رادیویی کاسته خواهد شد. این پژوهش گرفته شود از

ای هکند، بلکه قصد دارد وارد حوزاصول تثبیت شده کهنه و نوی باورپذیری شخصیت را حذف نمی
نویسی رادیویی است. نتایج این پژوهش از شود که مختص باورپذیر نمودن شخصیت در نمایشنامه

هایی های مطلوب، نمایشنامه نویسان رادیویی را در خلق شخصیترائه شیوهتواند با ایک جهت می
اند و برای مخاطبان این رسانه شنیداری باورپذیرند، یاری رساند و از که از واقعیت جامعه برآمده

های ریزان این رسانه را در ارائه الگوهای مطلوب شخصیتتواند مدیران و برنامهسوی دیگر می
یر های باورپذاج رفتار و خلق و خوی حسنه در جامعه از طریق الگوپذیری از شخصیتاجتماعی و رو

های اجتماعی از طریق مساعدت نماید. چنانچه این امر تحقق یابد، الگوهای مطلوب شخصیت
رست های دهای نمایشی به جامعه معرفی خواهد شد و از این طریق رفتار، گفتار و شیوهشخصیت

های دراماتیک منجر به اصالح های مختلف اجتماعی از طریق نمایش و موقعیتارتباط در موقعیت
های اجتماعی خواهد شد.رفتارها و کنش

دهد که تاکنون پژوهشی باعنوان باورپذیری شخصیت صورت نگرفته است و ها نشان میبررسی
ترین ه است، ولی مرتبطپردازی و ساختار شخصیت بودها حول محور شخصیتبیشترین پژوهش

شرح است: علی زرنگار در سال اند، بدینهایی که تا زمان انجام پژوهش صورت گرفتهپژوهش
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نما گیری باورپذیری در سیچگونگی شکل«پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود را باعنوان 1390
ورپذیری ۀ بابسط و تفهیم مقولنامه نخست به به انجام رسانده است در این پایان»از فیلمنامه تافیلم

باورپذیری، اساس سینمای «ای باعنوان دوز در مقالهو محسن خیمهدر سینما پرداخت شده است
گو صهپسند قپذیری را اساس سینمای عامهنخست به مفهوم باورپذیری پرداخته و باور،»گوقصه
حأ پذیر یا اصطالی تماشاچی تحملها و روند دراماتیک داستان براداند که بر مبنای آن، بازیمی
شود.پذیر میباور

اس ای نیستند و نخستین بار کارل گوستاو یونگ (روانشنشناسی مفاهیم تازهمفاهیم اصلی در تیپ
1سوئیسی) بیش از هفتاد سال پیش درباره آنها سخن گفت. درواقع دو زن امریکایی کاترین بریگز

وجود آوردند بودند که این مفاهیم را بسط دادند. آنها بعد چهارم تیپ را به2ل مایرزو دخترش ایزاب
تیپ کامالً 16و این مفاهیم را به شکل عملی در اختیار عموم قرار دادند. این شاخص با اطمینان 

دهد. این تیپ شخصیتی از چهار مؤلفه یا بعد تشکیل شده است: متفاوت را تشخیص می
گرا؛ گرا ـ درونگیرند: برونا انرژی میافراد از کج.1
سپارند (حسی ذهن میدهند و بهطور طبیعی چه نوع اطالعاتی را مورد توجه قرار میبه.2

ـ  شهودی)؛ 
گیرند (متفکر ـ احساسی)؛چگونه تصمیم می.3
گر ـ دهی کنند(قضاوتـانـون خود را چگونه سازمــرامـای پیـدوست دارند دنی.4

).14: 1395و بارون تیگر، گر)( تیگردریافت
مبنای کار ما در این پژوهش براساس این شاخص بررسی و تبیین خواهد شد. 

شناس و روانکاو سوئیسی نخستین کسی است که اشاره مستقیم به مبحث روانکارل گوستاو یونگ
رسد،ی میبینهای شخصیتی کرده است. وی معتقد است رفتاری که به نظر غیر قابل پیشتیپ

های اشخاص را شناخت، قابل درک و شناسایی و ها و نگرشاگر بتوان زیر بنای ذهنی و برداشت
گرا را گرا و درونهای برونبرای نخستین بار بحث قطبیت1915شود. او در سال بینی میپیش

کند که بعدها منتشر می1921سال 3مطرح کرد و نظریات خود را درقالب کتاب انواع روانشناختی

1.
2. 
3. 
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شود. در اوایل قرن بیستم فردی به نام معروف می» گانه یونگ8های تیپ«این نظریه به نظریه 
های شناسی خاص خود پرداخت. او ترجمۀ انگلیسی سنخکاترین بریگز به پرورش و تدوین سنخ

تر تالیف کارل یونگ را خواند و مفاهیم وی را کامالً مشابه خود، اما بسیار سازمان یافته1روانی
شناسی خودش چشم پوشید و به جای آن به کار بر روی نظام قابل یافت. بریگز از ساخت سنخ

تر یونگ پرداخت. وی به همراه دخترش ایزابل مایرز بریگز، یک پرسشنامۀ روانی برای فهم
صیتی و های شخها ابداع نمود. نتیجه این کار پژوهشی، گسترش مبحث تیپگیری این سنخاندازه

اکنون بهشود که همگانه مایرز بریگز می16های گانه یونگ به تیپ8های شخصیتی تیپتبدیل 
معروف است.(MBTI)2عنوان
بریگز بر این اساس است:گانه مایرز 16های نظریه تیپمبنای
4گراهستند یا درون3گرابا دنیای اطراف یا برون» ارتباط برقرارکردن«ها در انسان

6هستند یا شهودی5از دنیای اطراف یا حسی» دریافت اطالعات«ها در انسان

8هستند یا متفکر7یا احساسی» گیریتصمیم«ها در انسان

هستند یا 9گریا دریافت» دهندنظم و ساختاری که به زندگی خود می«ها در و در نهایت انسان
10قضاوت کننده

1. 
2. – riggs
3. 
4.

5. Sensing
6. 
7. 
8. 
9. 
10.
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رفتار آرام و حساب شدهگرم و پرحرارترفتار
کم حرف زدنزیاد حرف زدن
تودار و پنهانکارتحرک زیاد

عمیق شدن روی موضوعاتفکرکردن با صدای بلند
شمرده و آرام حرف زدنتر و بلندتر حرف زدنسریع

متمرکزحواس پرتی
مند به تنهاییهعالقر کنار دیگرانمند به بودن دهعالق

اول فکر کردن بعد عملاول عمل کردن بعد فکر
پرهیز از قرار گرفتن در کانون توجهعالقمند به کانون توجه بودن
محتاط و مرددقطع کردن صحبت دیگران

گفتاری پیچیدهالگویالگوی کالمی روشن و ساده
افکار انحرافی: از یک فکر به فکر دیگری پریدنافکار متوالی و زنجیروار

ذهن تصویری دارند و تجسمی ترندهای واقعیاستفاده از امور واقع و مثال
استفاده از زبان برای بیان خوداستفاده از زبان به عنوان ابزار

بندی و به عبارتی دیگر جمعکرار،حرف خود را تصریح و مختصر و مفید حرف زدن
بیان کردن

درباره مسائل جهانی و تصویر عمومی حرف زدنتوجه به جزئیات و امور واقع
پیش بینی آیندهداشتن گذشتهذهنبه 

رود که مدرک دانشگاهی احتمال بیشتری میکمتر احتمال دارد مدرک دانشگاهی بگیرند
بگیرند

ه و استعارهاستفاده از تشبیدقیق بودن
مند به مطالعه مطالب داستانیهعالقمند به مطالعه مطالب غیر داستانیهعالق
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برخورد گرم و دوستانه با دیگرانکنندبا دیگران سردتر و از فاصله دورتر برخورد می
س نسبت به احساسات دیگرانحسااحساس جلوه کنندممکن است بی
معموال خیلی مالیم و سیاستمدار هستندرحم باشندمالحظه و بیممکن است بی

کنندتشریفات و ظرایف زندگی اجتماعی را رعایت میکاری و جدی هستند
کننداختالف و دورویی پرهیز میاز بحث،ممکن است برای تفریح،بحث و مشاجره کنند

رسندهیجان زده و برانگیخته به نظر میبینمحافظه کار و واقع
در دادن پاداش دست و دل بازندکنندخیلی کم تشویق می
فاقد جسارت و اعتماد به نفسمصرّ و جسور

کننداز کلمات ارزشی زیاد استفاده میکننداز زبان غیرشخصی استفاده می
اغل خدماتیعالقمند به مشریزیعالقمند به مشاغل مدیریتی و برنامه

ترندخودمانی و غیر قراردادیتر و قراردادی ترندرسمی
کنندخود را به خوبی با محیط منطبق میپذیر و مسلطمسئولیت

دکننی را به بعد موکول میگیرکنند و تصمیمتعلل میگیری کننددوست دارند سریع تصمیم
مرددقاطع، با نظرات محکم و قوی
دهندتر را ترجیح میریتم آرامدهندعجولند و ریتم تند را ترجیح می
اغلب ظاهر ژولیده و نامرتب دارنداغلب ظاهر مرتب دارند

دهندمدام اهداف خود را تغییر میاهداف مشخص و معین دارند
ها و ساختار برایشان محدود کننده استقوانین، نظامختار را دوست دارندها و ساقوانین ونظام

نظم و بی برنامهبییافته و منظمسازمان
مند به مشاغلی که برایشان مفرح و سرگرم کننده استهعالقدهدمند به مشاغلی که به آنها تسلط و کنترل میهعالق

شود. بنابراین، از این پس باعث اطناب در کالم میچون ذکر نام کامل هر ویژگی، دشوار است و
های هر تیپ از حروف الفبا استفاده خواهیم کرد و به جای اینکه بگوییم تیپ برای بیان ویژگی

: ( د ح م ق).1گر) از این حروف استفاده خواهیم کردگرا، حسی، متفکر، قضاوت(درون
هاست وآن را اصطالحاً خلق همی از ویژگیهسته اصلی و شالودۀ تیپ یک فرد حاصل ترکیب م«

(تیگر » کندها و تمایالت کلیدی فرد را به شکلی بنیادی تعیین مینامیم که ارزشو خو یا مزاج می
گر که با های تیپ از حرف اول آنها استفاده شده، به جز کلمه دریافتتوجه داشته باشید که برای مختصر کردن تمام ویژگی.١

.ایمگرا را با حرف د مشخص کردهون قبالً کلمه درونحرف دوم یعنی ر کوتاه شده است. چ
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شان بدون تغییر خوي افراد در تمام طول زندگیو). به این علت که خلق139:1395و بارون تیگر، 
شناس به ل اتکایی در درک افراد فراهم کند. یک روانتواند بصیرت و بینش قابماند، میباقی می

هاي مختلف ها و فرهنگها در زمانکشف کرد در سراسر تاریخ همه انسان1نام دکتر دیوید کرسی
هر نامیدوخو مییک طبع خاص دارند. کرسی دریافت که این چهار گروه مختلف که او آنها را خلق

ا شد کشف هاي شخصیتی آشنقتی کرسی با مبحث تیپیک معرف خصایص بسیار مشابه هستند. و
وخو مطابقت دارند و در هر یک از هاي تیپ نیز با چهارگونه خلقکرد که چهار ترکیب ویژگی

وخو، چهار تیپ مشابه با آنهایی که ایزابل مایرز توضیح داده بود وجود دارد. محققان چهارگونه خلق
هاي وخو را موشکافانه مطالعه و ویژگی، چهارگونۀ خلق2برنزشناسان دیگر ازجمله دکتر لیندا و روان

اند:چنین برشمردهآنها را این
: نامی است براي توصیف کسانی که ترکیب حس کردن و قضاوت کردن را ترجیح 3

دهند. گرایش آنها به حس کردن (توجه به امور واقع و جزئیات و زندگی در زمان حال) و قضاوت می
ل به شود و آنها را تبدیمایل به فیصله دادن و داشتن اخالق کاري قوي) با هم ترکیب میکردن (ت
ستند عالوه آنها پر تعدادترین گروه هکند. بهوخو میپذیرترین گروه در میان چهارگونه خلقمسئولیت

دهند (تیگر و بارون تیگر،شود حدود چهل درصد از جمعیت امریکا را تشکیل میو برآورد می
141:1395.(

شوند: ب ح م ق  ـ ب ح ا ق ـ د ح م ق ـ د ح گراها شامل این چهار دسته تیپ میبنابراین، سنت
ا ق.

نامیم یعنی گرا میدهند، تجربه: افرادي که حس کردن و دریافت کردن را ترجیح می4
ر و آزادتر تگی خود انگیختهگرا هستند. اما گرایش آنها به دریافت کردن و شیوه زندگرا و عملواقع

وخو، آزادترین شود از جهات مهمی بسیار متفاوت باشند. آنها در میان چهار گونه خلقباعث می
عالوه از نظر تعداد در رده دوم قرار دارند و حدود سی درصد از جمعیت امریکا را روحیه را دارند. به

.)1395:147(تیگر و بارون تیگر، دهند تشکیل می

1.
وخو در کالیفرنیا)هاي مختلف خلق(رئیس مؤسسه تحقیقات گونه.٢

3.
4. 
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وند: ب ح م ر ـ  ب ح ا ر ـ  د ح م ر ـ ـشگراها شامل این چهار دسته تیپ میربهـتج، ابراینـبن
د ح ا ر. 

های مهمی با پردازها از جنبهدهند. مفهومپردازها، شهود و تفکر را ترجیح می: مفهوم1
هود پردازها شکه مفهومگراها فرق زیادی دارند. نخستین تفاوت مهم این است گراها و سنتتجربه

رو کانون توجه آنها نه جزئیات بلکه تصویر عمومی و نه زمان دهند و از اینرا بر حس ترجیح می
ند که دهحال، بلکه آینده است. دومین تفاوت مهم این است که مفهوم پردازها تفکر را ترجیح می

کر باعث ند. ترکیب شهود و تفبینانه بگیرشود تصمیمات خود را به شکلی منطقی و واقعباعث می
متر از پردازها خیلی کعالوه تعداد مفهومترین باشند. بهوخو، مستقلشود در میان چهارگونه خلقمی

ر (تیگدرصد از جمعیت امریکا را تشکیل بدهند15شود فقط حدود دو گروه قبلی است و برآورد می
).395:152و بارون تیگر، 
شوند: ب ش م ق ـ ب ش م ر ـ د ش م ق شامل این چهار دسته تیپ میپردازها بنابراین، مفهوم

ـ د ش م ر.
دهند. یعنی بر تصویر عمومی : آرمانگراها یعنی افرادی که شهود و احساس را ترجیح می2

ر دهند، بنابراین دپردازها، احساس را به تفکر ترجیح میو آینده تمرکز دارند. اما، برخالف مفهوم
کنند. گیری میهای خود و تأثیری که اعمالشان بر دیگران دارد، تصمیمنخست براساس ارزشوهلۀ

شود آنها در میان این چهارگروه، بیش از همه با دیگران همدلی ترکیب شهود و احساس باعث می
پردازها فقط پانزده درصد از جمعیت امریکا را تشکیل گراها مثل مفهومو همدردی کنند. آرمان

). 158: 1395دهند (تیگر و بارون تیگر، می
شوند: ب ش ا ق ـ ب ش ا ر ـ  د ش ا ق بنابراین، مفهوم پردازها شامل این چهار دسته تیپ می

ـ  د ش ا ر.
های شخصیتی افراد کمک به نویسندگان درام جهت خلق یکی از مزایای شناسایی تیپ

دنیای واقعی با هم فرق دارند در دنیای نمایش ها در گونه که آدمهای باورپذیر است. همانشخصیت
ی خودش های شخصیتها باهم متفاوتند و از هر شخصیتی رفتاری متناسب با ویژگینیز شخصیت
منظور یک ابزار شناخت تیپ شخصیتی رود و به همین دلیل نظریه مایرز ـ بریگز بهانتظار می

1. 
2.
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ی واقعیت و کامالً باورپذیر دست به خلق تواند در این پژوهش ما را یاری کند تا در راستامی
ارائه وبازیابی شیوه مناسب در باورپذیری شخصیت رادیوییشخصیت بزنیم. در واقع هدف محقق

راهکارهای نگارشی برای باورپذیری شخصیت درنمایشنامه نویسی رادیویی است. و در این راستا 
صیت نمایش رادیویی را برای مخاطب توان شخچگونه میاست که:به دنبال پاسخگویی به این

باورپذیر نمود؟ و چه اصول نگارشی در باورپذیری شخصیت در نمایشنامه رادیویی مؤثرند؟

ی ای و تحلیل محتوای کیفروش این تحقیق از نوع کیفی است و از دو روش اسنادی ـ کتابخانه
فاهیم و مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق از آوری مبرای بررسی استفاده شده است. در جمع

ای استفاده شده و سپس براساس چارچوب نظری و منابع مطالعه شده به شیوه اسنادی ـ کتابخانه
های ای از نمایشها پرداخته شده است. جامعه مورد بررسی شامل مجموعهتحلیل محتوای نمونه

جامعه مورد بررسی پنج نمایش برای نمونه، مورد ایرانی است که از رادیو پخش شده است. از میان 
ها تحلیل قرار خواهد گرفت. یک مورد نمایش سریالی و چهارمورد نمایش تک قسمتی. این نمایش

شخصیت محور و هرکدام مربوط به یک دوره خاص هستند (تاریخ کهن، انقالب اسالمی، دفاع 
نتزی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. مقدس، زمان حال) و یک نمایش هم با شخصیت و فضای  فا

و واحد تحلیل نیز شخصیت یا کاراکتر خواهد بود. نمونه در تحلیل محتوای کیفی دربردارنده انتخاب 
گیری ). نمونه21:1390اند (ایمان و نوشادی، های پژوهشهدفمند مواردی است که بازتابنده پرسش

گیری ، در مورد نمونه1نجام شده است. ارل ببیدر این پژوهش نیز به شیوه هدفمند و غیرتصادفی ا
شود که نمونه را براساس آگاهی خود از جمعیت، عنصرهای جمعیت، گاه الزم می«گوید: هدفمند می

» های مطالعه انتخاب کنیدطور خالصه براساس قضاوت شخصی و هدفماهیت تحقیق خود و به
اند در این راستا تالش ین شیوه انتخاب شدهها در این تحقیق نیز به هم). نمونه405:1381(ببی،

هایی جهت بررسی انتخاب شوند که شخصیت محور بوده و قابلیت تحلیل بر مبنای شده نمایش
چارچوب نظری را دارا باشند. 

هر نمایش های اصلیسازی شدند. شخصیتهای انتخابی بازشنوایی و پیادهدر این تحقیق نمایش
ررسی دقیق قرار گرفتند اطالعات مورد نیاز از هر صحنه نمایش انتخاب شده و سپس مورد ب

کلی ها و خصوصیاتتحلیل قرار گرفته است. به این ترتیب که ویژگیآوری و مورد تجزیه وجمع
رفتاری هر شخصیت با توجه به نوع کنش و دیالوگ هایش مورد تحلیل قرار گرفته و در قالب 
1.
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های کمی، به های پژوهش کیفی نیز مانند روشزیابی روشاند. در اربندی شدهها دستهمقوله
های کیفی اعتبار و پایایی مانند ابزارهایی خاص نظیر اعتبار و پایایی نیاز است اما در پژوهش

های کمی، بر اصول مشخصی استوار نیست که این به زیربنا و منطق درونی پژوهش کیفی روش
).22:1391زاده، عباسگردد (و جنبه تفسیری و تاویلی آن برمی

از زمانی هاشود. نظریههای تحقیق کیفی نتایج یکسان در تحقیق مشابه حاصل نمیدر روش
) در این زمینه 2004توانند متفاوت عمل کنند. شنتون (های مختلف میبه زمان دیگر و در مکان

مراحل و شیوه ترکیب، کدگذاری، ثبت دقیق از روشی واحد از ابتدا تا انتهایپیروی «نویسد: می
تواند به دیگر محققان در تکرار پژوهش و نه الزاماً رسیدن به نتایج ها میتلفیق و تلخیص داده

شود که یک روش قادر است ). اعتبار به میزانی اطالق میShenton, 2004:71»(مشابه کمک کند
ت انی که محقق توانسته اسهدف مطالعه را بسنجد. در یک مطالعه کیفی، اعتبار اشاره دارد به میز

پدیده مورد مطالعه یا متغیرهای مربوط به آن را انعکاس دهد. قابلیت اعتبار به تمرکز روی تحقیق 
بسته اند، واوجوی این موضوعها و فرایند تحلیل به خوبی درجستو اطمینان از این موضوع که داده

ون تمرکز روی تحقیق، انتخاب مضماست نخستین پرسش درباره اعتبار از چگونگی تصمیم ما در 
بعد از ).33: 1390شود (ایمان و نوشادی،ها ناشی میآوری دادهکنندگان و رویکرد جمعو شرکت

ها با توجه به اطالعاتی که از مطالعات پیشین و به شیوه مطالعه بررسی و مطالعه نمایشنامه
اند شنامه مورد بررسی قرار گرفتههای حاضر در نمایدست آمده هریک از شخصیتای بهکتابخانه

و شیوه رفتار، گفتار، کنش، محیط و ... و ارتباط آنها با واقعیت دوره و تاریخی که درآن حضور 
چارچوب شان با استفاده ازاند مورد بررسی قرار گرفته شده و باورپذیر بودن یا عدم باورپذیریداشته

که واحد تحلیل در این پژوهش کاراکتراست. تجزیهنظری تجزیه و تحلیل شده است. با توجه به این
برهمین اساس کدگذاری رویها متمرکزشده، وهای شخصیتو تحلیل اطالعات بر تحلیل ویژگی

بندی انجام گرفته است. متن و مقوله
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رش زال سپرده است. زال به قصد شکار دل به کوه سام به جنگ با دیوان رفته و زابلستان را به پس
شود. اما دشمنی دیرین ایرانیان و خاندان زند و همین باعث آشنایی او با رودابه میو دشت می

دهد به کابلستان حمله و مهراب (پدر ضحاک مانع این پیوند است. منوچهرشاه به سام دستور می
ا نابود سازد. اما پریدخت (مادر زال) خود را به سین رودابه) را بکشد و براي همیشه تبار ضحاک ر

آزماید و زمانی رساند تا مانع این جنگ شود. منوچهر شاه زال را میدخت (مادر رودابه) و رودابه می
دهد از جنگ منصرف شده و زال را با پیام صلح نزد پدرش که او به همه سؤاالت موبد دانا پاسخ می

گرداند.بازمی

و امدوستی ندارم مادر ، دوست را باید در کودکی جست یا جوانی. کودکی نداشته
تنهاییگذرد.ام اینک با موبدان و پیران میجوانی

فاصله گرفتن از جمعهاي جهان گم شومو راه کورهها هدل بدان دارم که چندگاهی در در
تنها بودن در جمعامها دیدهروزگاري دراز در آشیانه سیمرغ جهان را از بلند کوه

گرایش به تنهاییاز تو چه پنهان که شب و روز دلتنگ آن آشیانم

اي از ابر و آفتاب، آنگاه که او را از نزدیک پنهان است و آشکار ، آمیزهسیمرغ من نیز چنین است 
ها نقشبندد همۀ آنیابی که هر پر او نقشی دگرگونه از هستی است. چون بال فرو میببینی در می

گشاید روز دیگري فرارسیده با همه شوند گویی شب رسیده است و چون بال میاز چشم دور می
.هایشیها و شگفتزیبایی

استفاده از زبان 
تشبیه و استعاره

هاي بدیلگزینه.بینم . به این راه برویماما راه سومی هم در اینجا هست ... راهی که کمتر نقش رفتگان برآن می
رویم برزین، سپس آید به دیدن او میدیدن مردي از نژاد ضحاک ماردوش به آسانی به دست نمی

.رویمبه شکار می
چیزهاي توجه به 

متفاوت و جدید
اي پدر چندیست که خواب و خور از من دور شده است و بردباري و خرد یکباره از من رمیده است 

.همدمم رنججفت من اینک اندوه است و
استفاده از جمالت 

مرکب
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به دنبال استدالل بی درنگ پس از جنگ با دیوان سگ ساران؟پس چرا اکنون تو را به جنگ فرستاده؟ آن هم 
منطقی

بررسی شواهدگناهند منوچهرشاه از داستان من و رودابه آگاه شده دستور به کشتن آنها داده.کابلیان بی
منصف و عادلدانی که این جنگ من هم هست پدر.دانی که دل من در کابل است پس میاگر می

ها که دور زادي یک روزه بودم تو به بیابانم افکندي چون پدر بودي همۀ آن سالآن روز هم که نو
ام کرده بودي چون پدر بودي امروز هم مرا هاي بلند آشیانه داشتم تو آوارهاز دامان مادر در کوه

خواهی کشت چون پدري.

تمایل به گفتن 
حقیقت

رگمنطقی و تحلیلاست چون در آن خونی ریخته نخواهد شد.اما اگر هزار سال هم به درازا بکشد بهتر از یک دم جنگ
بینواقعتو باید خود را ببخشی تا این درد جانکاه دست از تو بردارد. 

توانایی تحلیل یابداي به تنهایی افزون نمیخداوند جنبندگان زمین را جفت جفت آفرید زیرا که هیچ جنبنده
منطقی و عینی

رخواهم کند اگر پدر بخواهد و با هر دشمنی خواهم جنگید اما، اگر بدانم راز این اي دل باز هر دلداده
دشمنی چیست ؟

به دنبال استدالل 
منطقی

و مرا خواهد بتازدآرزو دارم جاي این تختگاه پر نقش و نگار بر اسبی بادپا بنشینم تا به هرجا می
آزادي و رهایی.دببر

استقبال ازموارد .رویمرویم ، سپس به شکار میآید به دیدن او میدیدن مردي از نژاد ضحاک به آسانی به دست نمی
غیرمنتظره

تمایل به گردشهاي جهان گم شوم.ها و راه کورهدل بدان دارم که چندگاهی در دره

ت گونه نتیجه گرفت که شخصیتوان اینمیبا توجه به شواهدي که از متن نمایش به دست آمد 
ترین گر است. قابل اعتمادترین و رشد یافتهگرا، شهودي، متفکر و دریافتزال یک شخصیت درون

هاي بعدي به ترتیب شامل: شهود، حس و احساس است. از نظر بخش این تیپ تفکر است و نقش
پردازها، م ر ها در این دسته از مفهومگیرد، د ش پردازها قرار میخلق و خو ا و در دسته مفهوم

ها هستند و ترین چالشترین و پیچیدهخالقند. شیفتۀ انتزاعیهایی بسیار پیچیده، مستقل وآدم
طرفی و ایقان صحبت کنند (تیگر و بارون تیگر، قادرند درباره هر نوع موضع منطقی با بی

156:1395.(
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کیوان، سی و پنج ساله و مهندس است. او یک روز صبح به دیدار مادرش، که مدتی است در بستر 
ت. اش دست نخورده اسبیند صبحانهشود میرود. کیوان، وقتی وارد اتاق مادر میبیماری خفته می

مادر نشود اما به جای گریه و شیون، بر بالینشیند و متوجه مرگ مادر میاو کنار تخت مادر می
زندنشیند و با مادرش از گذشته، حال و آینده حرف میمی

سخته با آدم زنده حرف زدن چون هرچی میگی باید مراجعش رو هم رو کنی، قبل و 
گراییخودبعدش هم بگی

بینیش توجه و مراقبت بیشتری نسبت به تو داره تا آدمایی که اون اعال که تو نمی
موقع شون نفس کشیدنت و سختاطرافت اند اما نادیده میگیرنت یا با توجهات بی

کننمی
تنهایی درمیان جمع

قهوه رو بخورم سرنوشت من تهش حک میشه یا چون برای دونم من اگه اینحاال نمی
توجه به معانی ضمنیشما آماده شده بود سرنوشت شما مادر؟

عالقمند به فلسفهخوندممن باید فلسفه می
ی الکردم یه چیزی البهترسیدم چون فکر میوقتی بچه بودم از این تصویر می

ینم بیشتر بمش. اما حاال ازچیزهایی که میهای توری قائم شده که من نمیتونم ببینپرده
بینمداره تا تصور چیزایی که نمیترس برم می

توجه به معانی ضمنی

ما همه فکر میکنیم مرکز عالمیم، شاید تو حاال بدونی مرکز این عالم کجاست. یا اصالً 
شه امرکزی داره یا نه. اما به هر حال از لحاظ فیزیکی که باید این مرکز یه جایی ب

پاشیدگی جهان باشه نه پاشه شاید انسان هم نتیجه ازهم وگرنه همه چی از هم می
حاصل خلقتش

پردازیسازی و نظریهفرضیه
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همش بهم میگفتی فدای سرت مادر یه توپ که ارزشی نداره ولی من برای ماهیا گریه 
ترجیح دیگری برخودای توپم.کردم نه برمی

شد یه تنگ که جای اول و آخر اون زبون بسته ها نبود، آب هم که همه جا پیدا می
توجه به دیگرانانداخت.ها را راه میکاسه شکسته هم کار اون بیچاره

های من سه تا برۀ درسته رو کباب کرده بودن گذاشته بودن وسط سفره شون ... چشم
های کباب های درشت همچین به پهلوی بره. مردم با کارد و چنگالچهارتا شده بود

شد.زدن که دلت خون میشده می
اهمیت به احساسات شخصی

وقتی کوکب تو این سن و سال با چند تا کالس سوادآموزی و پشتکار خودش میتونه 
اید اً باز پس خوندن اشعار پدر شعر نو بربیاد اگه زودتر از اینا باسواد شده بود حتم

کرد...ای پیدا میسرنوشت دیگه
تعریف و تمجید از دیگران

تا میای یه حرف درست بزنی میگن نه آقا شما داخل تشریف نداشتین خبر ندارین. اگه 
؟همینجوری بخوای یه حرفی بزنی میگن  د آقا شما که خارج بودی دیگه چرا

توجهی به اصول عرفیبی

توجهی به زمانبیای؟ ساعت نه صبح جلسه داریمادوست کیوان: مرد حسابی تو هنوز خونه

ت گونه نتیجه گرفت که شخصیتوان اینبا توجه به شواهدی که از متن نمایش به دست آمد می
دترین و رشدگر است. قابل اعتماگرا، شهودی، احساسی و دریافتکیوان، یک شخصیت درون

های بعدی به ترتیب شامل: شهود، حس و ترین بخش این تیپ احساس است و نقشیافته
گیرد، د ش ا ر ها در این دسته از گراها  قرار میوخو ا و در دسته آرمانتفکراست. از نظر خلق

هان، نیرو های عمیق شخصی و دیدگاه یگانۀ خود به جگراترند و از ارزشگراها، از همه آرمانآرمان
دهند یعنی بر تصویر گراها شهود را بیشتر ترجیح می).آرمان156:1395گیرند(تیگر و بارون تیگر، می

عمومی و آینده تمرکز دارند.
گراها بسیاری از ساعات بیداری خود را به تفکر یا حرف زدن درباره به این دلیل بیشتر آرمان

یزهای رسد چکه بر مردم تأثیر دارد اغلب به نظر میویژه مسائلیگذرانند، بهمسائل مهم جهان می
گراها کمتر در قید عرف و سنت هستند. زیادی در مغز خود دارند که درواقع نیز چنین است. آرمان

وگوهای ذاتاً ریا و صادقانه هستند و این نوع مکالمه را به گفتوگوهای بیطرفدار گفت
که گراها کاری استترین شغل برای آرمانیت بخشدهند. رضاتر به مراتب ترجیح میغیرشخصی
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. آنها باید به کاری )162: 1395برایشان به لحاظ شخصی با معنا و ارزنده باشد(تیگر و بارون تیگر، 
نۀ گراها حل خالقاکنند اعتقاد داشته باشند و در خدمت خیر بزرگتری باشند. برای آرمانکه می

باالترین دهد خاصی دارد چون به آنها و دیگران اجازه میمسائل جهان با تبعات پردامنه، لذت
های فردی شان را بروز دهند.قابلیت

های دفاع مقدس برای بررسی انتخاب شده است. شخصیت اصلی نمایش مارش پیروزی از نمایش
ه های زن در گوناین نمایش زنی به نام پری است و از این جهت انتخاب شده است که شخصیت

صوصاً های مرد خاند ولی شخصیتهای قالبی نزدیک شدهنمایشی دفاع مقدس کمتر به شخصیت
های باال در تبدیل شدن به ای بوده و به رغم قابلیتهای قهرمان قالبی و کلیشهشخصیت
اند. اضافه کردن این نکته نیز ضروری استهایی قوی و منحصر به فرد در سطح ماندهشخصیت

های خاطرات هستند و کمتر به های دفاع مقدس رادیو به صورت روایت از کتابکه اکثر نمایش
اند.فضای دراماتیک نزدیک شده

اش را در جنگ از خانوادهپری و رعنا هر دو از آسیب دیدگان جنگ تحمیلی هستند. رعنا همۀ
سرباز عراقی نجات داده و بزرگش کرده است. حاال جنگ تمام دست داده و پری او را از دست یک

گذراند. رعنا اصرار دارد از آن شهر اش روزگار میساله است و پری با خاطرات گذشته25شده، رعنا 
بروند و در پی زندگی جدیدی باشند اما پری تمایل به رفتن ندارد و دوست دارد در شهر بماند و با 

.خاطراتش زندگی کند

انرژی گرفتن از درونمن دلم میخواد هر روز صبحم رو با این نوار و خاطرات اون روزا شروع کنم

تمایل به خلوتها باعث آرامشم میشهدیدن این نقاشی
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تونم اونا رو فراموش کنم ؟ من با اونا نفس اونا گذشته من هستند من چطور می
تعلق خاطر به گذشته.امکنم ، من با اونا زندهدگی میکشم، زنمی

هتعلق خاطر به گذشت.تونم از اون روزها جدا بشم من از خرمشهر خیلی خاطره دارممن نمی
تعلق خاطر به گذشته.گذشته کردی که همه چی یادت رفتهقدر خودتو غرقرعنا(به پری ): تو این

یادآوری گذشته.این نوار،قصه اون روزا رو بخونمخواد با صدایمن دلم می
بازگویی خاطرات.و هزاربار برام تعریف کردیرعنا (به پری): تو قصۀ اون روزا ر

گذر از گذشتهگذشته!خداحافظ خونه خاطرات 
ترجیح دیگران به خود.رو شروع کنی منم نباید مانعت بشمتو دوست داری یه زندگی جدید 

وابستگی.به خدا ما همین جا هم خوشبختیم

د یه نی نیستنای بود بعضی از آدما اصالً گفتپری: به نظر من امیر یه جور دیگه
تعریف از دیگران.رازی تو چشماش بود که همیشه برام تازگی داشت

کمک به دیگران.خودم دوست داشتم بیارم بزرگت کنممن خودم دوست داشتم ما با هم باشیم، 
رعنا: تو به فکر خودت نیستی به خدا هرکی دیگه جای تو بود به دلیل سالمتی 

.رفتمیم که بود از این شهر شلوغ خودش
اهمیت ندادن به خود

اهمیت به خواسته دیگران.هاش رو نادیده بگیرمکنم خواستهتونم وقتی با کسی زندگی میمن نمی
خوشحالی از موفقیت دیگران.خواد تو خوشبخت بشیمن فقط دلم می
ترجیح دیگران به خود.کنیرای خوشبختی من همیشه دعا میدونم تو برعنا: من که می

ترجیح دیگران به خودعنا: یعنی تو به خاطر من حاضری کارخودتو انجام ندی؟ر
ی شیم؟ مگه اینجا نمیشه زندگکنی ما اگه بریم اونجا حتماً خوشبخت میتو فکر می

وابستگیرو تغییر داد؟

نوشتن مثل این میمونه که زنی بخواد بچه شو به دنیا بیاره حاال منم به اون لحظه 
بیان افکار درونی.خوام بچه مو به دنیا بیارمکه میرسیدم 
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داوری کردن شرایطتونی گلیم خودتو از از آب بکشی؟ فکر میکنی به همین سادگی؟با اینکار می

ینجا اها موخواست قصهیاگر من تا حاال از اینجا نرفتم به این دلیل بوده که دلم م
هدفمندی.چاپ کنم

شیکنم بعضی کارا رو نباید عقب انداخت چون یه روزی مجبور میمن فکر می
اهمیت دادن به زمان.کردی رو انجام بدیه ازش فرار میاون کاری ک

آید نشان دهندۀ این مطلب است که پری آنچه از مطالعه و بررسی شخصیت پری، به دست می
های گرا، حسی، احساسی و قضاوتگر. (د ح ا ق). ویژگیها: درونگیشخصیتی است با این ویژ

دو های قضاوتگرند و اینگرایان، حسیدهد. سنتگرایان قرار میچنین تیپی او را در دسته سنت
بخش این ترینها نمود دارد. قابل اعتمادترین و رشد یافتهبعد در شخصیت آنها بیش از سایر نقش

های بعدی به ترتیب شامل: احساس، تفکرو شهود است.است و نقش» حس«تیپ 
گیرد، د ح ا ق ها در گراها  قرار میوخو، پری در دسته سنتگونه که گفته شد از نظر خلقهمان

هایی آرام، مهربان و متفکرند. خود را یکسره وقف خانواده و دوستان گراها، آدماین دسته از سنت
دارند. در مورد تغییر، مراقب و محتاطند، شخصی مقدم میکنند و تعهدات خود را برعالیقمی

گیرند و معموالً از قرار گرفتن در کانون توجه پرهیز های خود را خیلی جدی میمسئولیت
). 145: 1395کنند(تیگر و بارون تیگر، می

رد فیلسوف مآب است و زن چیزی اند. ممردی جوان به همراه همسرش تصمیم به خودکشی گرفته
کند. راهکارهای فهمد. اما برای خودکشی در ظاهر همسرش را همراهی میهای مرد نمیاز حرف

آنها برای خودکشی فروکردن انگشت در پریز برق / دار زدن خودشان با طناب است / خوردن 
رو در با شکست روبهقرص / خفه شدن با گاز است که آن هم با تلفن همسایه و آمدن طلبکار دم

کشد حواس هر دو از خودکشی پرت ای که دانۀ برنجی را با خود میشود. نهایتاً، با دیدن مورچهمی
برند. نمایش با مرگ همسایه که دقایقی قبل با آنها تلفنی صحبت شده و به کلی آن را از یاد می
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زوج جوان به زندگی ادامه یابد. همسایه مرده و کرده بود و گریه و شیون همسرش پایان می
دهند.می

، شورمخونم و ظرف میمن به جاي اینکه کار کنم نشستم تو خونه دارم فلسفه می
دور بودن از مردم.کنمآشپزي می

فهمم که شماها ربط تون یه چیزایی رو میوت از تو دل حرفهاي بینگاه من متفا
عدم ارتباط با دیگران.تونید بشنویدخودتون هم نمی

اشاره به معانی ضمنیدر طول تاریخ این مسئله مثل جذام صورت تفکر رو خورده خانوم!
بندي کردنطبقه.یا سرشون کاله میره یا سر بقیه کاله میذارناندآدما دو دسته

داشتن یا نداشتن، همه چیز داشتن یا هیچ چیز نداشتن یا حداقلش رو داشتن مسئله 
الگوي زبانی پیچیدههمین است.

مند به فلسفهعالقه.میگم اینجا یه مشکل فلسفی هست
رفتم، ازه زاییدن هی دنبالشون مییه شب از خودم پرسیدم چرا؟ بعدش هی چراهاي ت

پرسشگررفتم و رفتم تا گم شدم ... همش چرا...

تونم به همه بگم من یه آدم معمولی مثل شما نیستم یعنی کردم یه روز میمن فکر می
توجه به معانی ضمنی.تونید ببینید نگاه من متفاوتهبینم که شماها نمییه جوري می

استفاده از استعاره و تشبیه.یه مگس عوضی پر از سرزنش و زخم زبونهتو سرت آینده مثل وز وز 
احساسبیکنم. همش یه رویاي مسخره بود!کردم دارم تو آکسفورد سخنرانی میمن فکر می

کرد براينشست گریه میکشید میدونست اون دونه برنج رو با خودش نمیاگه می
پردازخیالکرد.گشاد هزارتا بدبختی پیدا میاینکه یه مورچه کوچیک تو این دنیاي گل و

اشاره به معانی ضمنیکنه.اینا همش شعاره! زندگی کردن آدمو پست می
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خوایم خودمونو بکشیم اونم با روش خودمون جوابه حتی وقتی میزندگی مون سؤاالی بیهمۀ
یگه مطرح میشه.باز یه سؤال د

شواهد له و علیه چیزی را 
سنجیدن

مند به اصول و قواعدعالقهاین دیگه غیرقابل تحمله، پس تکلیف تضاد و جبر و اختیار چی میشه آخه؟
مسـئله اینجاسـت که اگه ما اختیار نداشته باشیم که خودمونو بکشیم شر وجود نداره و اگه شر   

گرتحلیلدیگه.وجود نداشته باشه خب همه چیز خیره

در پی استدالل منطقیپولی خودمو بکشممن باید خیلی احمق باشم که فقط به علت بی
استدالل طلبکنیم.خوام بهت ثابت کنم که ما داریم کار درست رو میفقط دالیل اصلی رو بگو می

م بدون ی نداریفایده و پوچیم ما انگیزه نداریم چون هدفما از زندگی مون راضی نیستیم، ما بی
احساسبیردیم.خواستیم زندگی نکاینکه خودمون بخواییم به دنیا اومدیم بعدشم حداقل اونجوری که می

ی شـورم، آشپز خونم و ظرف میمن به جای اینکه کار کنم نشـسـتم تو خونه دارم فلسـفه می   
اش هم دهمآری که یک کنی و چندر غاز پول در میکنم تو داری از صبح تا شب جون میمی
خواد چیکار کنه؟ بخوره؟خوای خرج کنی. آدم مگه پولو میتونی اون جور که مینمی

مند به تجزیه و عالقه
تحلیل

بذار با هم بازش کنیم ... به هر حال اینجوری کســی، کســی رو نکشــته هرکی فقط خودشــو  
استدالل طلبکشته.

کشن نه اینکه یکی بکشتشون هر کینه! من منظورم این نبود که باید خودشـون خودشـونو ب  
منطقیدر این مورد باید آگاهانه تصمیم بگیره.

احساسبیرویاپردازی فقط یه دلخوشی کاذبه
بینواقعمتأسفانه زندگی هر چی نداشته باشه ادامه داره

گرتحلیلدونیم دونستن درد داره.دونیم که نمیدونن ولی ما میدونن که نمیحداقلش اونا نمی
ها برنج کیلویی سه هزارتومن نمیخرن، پول درنمیارن، چه میفهمن یاس یعنی چی؟ چه مورچه

خوان بکنن؟ میفهمن تـاریکی یعنی چی؟ چـه میفهمن از کجـا اومـدن بعـدش چه غلطی می     
خوان برن؟بعدش کجا می

استدالل طلب

فیلسوف مآبایم حقیقت اینهدونیم برای چی زندهما نمی
فیلسوف مآباست؟ (منظور مقصد نهایی زندگی است)مقصد ما کج

به دیگران محول کردنکارش!جوابشو نده بذار بره پی
ما هیچی رو نخوردیم ما از تو پول قرض کردیم که ماشین بخریم که من بدبخت کار کنم پول 

صادق بودندربیارم.

آسان گرفتنبمیریمبشینیم تا
به بعد موکول کردنحاال چه عجله ایه بذار به درد خودمون بمیریم دیگه.

عدم تحمل قوانین و خوای مبارزه کنی تو میخوای همه چیز باب میل تو باشهزن : تو خودخواهی چون نمی
ساختار
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ن گرفت که مرد در ایتوان چنین نتیجهبنابراین، با توجه به شواهد به دست آمده از نمایش می
یت در ترین ابعاد شخصگر است. برجستهگرا، شهودی، متفکر و دریافتنمایش یک شخصیت درون

د. نقش گیرنپردازها قرار میاین نوع تیپ، شهود و تفکر است و متفکرهای شهودی در دستۀ مفهوم
ه در هر چند کهای بعدی به ترتیب: شهود، حس و احساس است.اول این تیپ تفکر است و نقش

ایی از ههای دیگر است و نشانهاین نمایش، نقش شهود و تفکر در شخصیت مرد بارزتر از نقش
گری هم در شخصیت قابل تشخیص است و شخصیت را در جایگاه دش م گرایی و دریافتدرون

است های این نوع تیپ به کلی به دوردهد؛ اما در برخی موارد از صفات و ویژگیر ها، قرار می
برای مثال بزرگترین توانایی آنها این است که مفاهیم افکار و مسائل را در ذهن خود حالجی 

کنند و به دنبال بهترین راه حل یا رویکرد هستند اما در این نمایش شخصیت بدترین راهکار می
شر نیعنی خودکشی را انتخاب کرده که البته به نظر خودش بهترین راهکار برای از میان برداشت

ترین ایراد در ضعف پرداخت شخصیت مرد همان تقسیم کردن مفهوم و جبر در دنیاست و شاید مهم
های مشترک باشد که اجازه نداده شخصیتبین دو شخصیت کامالً متفاوت ولی با بیان و ویژگی

ات رهایی که متعلق به اندیشه و تفکپرداز واقعی و باورپذیر باشد. چون گاهی حرفمرد یک مفهوم
های فلسفی مرد چیزیکند از اندیشهشود. زنی که خودش ادعا میمرد است از زبان زن شنیده می

کند. گویی جای زن و مرد در همان ترین مفاهیم را بیان میفهمد. ولی در پایان نمایش، عمیقنمی
مدت کوتاه نمایش عوض شده باشد. 

انقالبی است. دوستش آسیه همراه با همسرش که هر دو پزشک هستند ثریا دانشجو و از مبارزین 
شوند. آسیه یک ماه بعد از اعدام همسرش به جرم کمک و مداوای مجرم فراری دستگیر و زندانی می

خواهد مدتی بچه را در آورد. ثریا طی مالقات با مادرش از او میفرزندش را در زندان به دنیا می
شود. کند تا مادرش آزاد شود. اما پنجاه روز بعد آسیه نیز اعدام میخانه خودشان نگهداری 
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ها و جلساتی که با دانشجوهای سال پایینی گذاشته بودی لو رفته ثریا، دستگاه تمام فعالیت
های اجتماعیفعالیتپی رو پیدا کردن.فتوک

نگاه متفاوتاش کیهباباش که میفهمه بچه
توجه به زوایای دیگربرای مهدی خوبه که تو این حال و روز بچه شو ببینه. بچه امید زندگیه ، بذار بچه شو ببینه.

بینواقعگرده پس الاقل مواظب این بچه باش. یادگارشه.گه دکتر برنمیهای تو که دیاز گریه

توجه به احساسات دیگران.به مادر و بقیه چیزی نگو بذار خوش باشن که یک سال دیگه میام بیرون
کمک به دیگران.خوردم بهش کمک کنماین بچه خیلی اتفاقی اینجا به دنیا اومد منم قسم 

هامو بهش دادم قبل از فرستادن بچه به خونه، با مامان همۀ حرفامو زدم و توضیح
خودش گفت تا آخرش پای بچه وایساده.

به دردسر انداختن خانواده 
برای کمک به دیگران

مسئولیت در قبال احساستونم هیچی بگم، قول دادمتونم بگم، فعالً نمیثریا (با گریه): نمی
دیگران

دردسرتر پیدا نکرد؟ بندۀ خدا با این چیزایی که تو پرونده ته فریبا (به ثریا): از تو بی
ترجیح دیگران به خوددست کم ده سال باید اون تو بمونی.

خواهانهتفکرات آزادیل پایینی گذاشته بودی لو رفته ثریا!ها و جلساتی که با دانشجوهای ساتمام فعالیت
شوریدن علیه اقتداردستگاه فتوکپی رو پیدا کردن.

گونه نتیجه گرفت که شخصیتتوان اینبا توجه به شواهدی که از متن نمایش به دست آمد می
رین و رشدگر است. قابل اعتمادتگرا، شهودی، احساسی و دریافتثریا، یک شخصیت برون

های بعدی به ترتیب شامل: احساس،  تفکر و حس ترین بخش این تیپ شهود است و نقشیافته
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گراها، گیرد، ب ش ا ر ها در این دسته از آرمانگراها قرار میوخو او در دسته آرماناست. از نظر خلق
د آن یا بهبوزندگی خود را صرف کاوش در امکانات جدید و کمک به دیگران برای تغییر زندگی

دهند و احساس برای آنها گراها، یعنی افرادی که شهود و احساس را ترجیح میکنند. آرمانمی
شود آنها در میان این چهار گروه، بیش از تر از تفکر است. ترکیب شهود و احساس باعث میمهم

گراها شرافت رمان). برای آ158: 1395همه با دیگران همدلی و همدردی کنند (تیگر و بارون تیگر، 
های ارزشمندشخصی و صداقت داشتن نسبت به باورهای خود نه امری اختیاری بلکه جزء هدف

گراها بسیار مهم است که با دیگران پیوند داشته باشند و این پیوند را از زندگی است. برای آرمان
ان و با مالحظه و آورند. ب ش ا ر ها گرم، مهربطریق ایجاد و حفظ روابط دوستانه به دست می

ویژه تصمیمات مهم را اغلب براساس های شخصی محکمی هستند و تصمیمات خود بهدارای ارزش
ددرنگ به آنها کمک کننگیرند. به دوستانشان متعهد و معموالً راغب و مشتاقند که بیآنها می

). 95: 1395(تیگر و بارون تیگر، 
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ها در طیف های مورد بررسی،گویای این مطلب است که اغلب شخصیتتحلیل شخصیت
گیرند و حال سؤال این است که چند درصد از افرادی ز قرار میپرداگرا و مفهوموخوی آرمانخلق

هگیرند؟ هر چند بشناسیم در این دو دسته قرار میکه در جامعۀ واقعی با آنها برخورد داریم یا می
کند اما طور علمی تحقیقی در این باره صورت نگرفته و محقق، این پژوهش آماری را پیشنهاد می

طیف در جامعه در مقایسه با تعداد زیاد آنها در دنیای نمایش چندان تشخیص تعداد کم این دو
ها یا به شکل افراطی مفهوم پردازند و به شکل های نمایشنامهدشوار نیست ولی اغلب شخصیت

است که های بیرونیهای نمایشی و واقعیتگرا و تناقض بین این شخصیتغیرقابل قبولی آرمان
های ها را پس بزند و نه همراه آنها شود در مفهوم پردازییتشود مخاطب این شخصباعث می

دهد و ها رخ میهایشان مانوس گردد این اتفاقی است که در مورد نمایشعمیق ونه با آرمان
یای آورند که نه از دنهایشان میهایی را در نمایشنویسندگان خواسته یا ناخواسته، مفاهیم و آرمان

مانند اند و برای همین در همان دنیای نمایشی باقی میوی مردم پذیرفته شدهاند و نه از سواقع آمده
نهند. گاهی عدم باورپذیری به دلیل عدم تقابل درست و کشمکش بین و پا را از آن فراتر نمی

ها انجام گرفت نشان دهنده عدم شناخت هایی که در مورد نمایشدهد. بررسیها رخ میشخصیت
ز دو سر کشمکش است گاهی دو شخصیتی که در دو سر درگیری قرار دارند نمایشنامه نویسان ا

وخو بوده و بنابراین، کشمکش بین آنها نه تنها نمایش را پیش هر دو متعلق به یک نوع خلق
شود. ها برای اجرای کشمکش ساختگی میبرد بلکه باعث درجا زدن و توقف بیهوده شخصیتنمی

ت شناخت ها بهتر اسو ستیز، خصوصاً کشمکش بین شخصیتبنابراین، قبل از طراحی کشمکش
های ها و خاستگاهوخوی دو طرف بحث داشته باشیم، خواستههای رفتاری و خلقدرست از ویژگی

شان را به دقت مورد بررسی قرار دهیم و قبل از اینکه آنها را با یکدیگر درگیر کنیم اطمینان رفتاری
شان اند که حاصل بحثدو قطب متضاد و قابل کشمکش قرار گرفتهحاصل کنیم که آنها واقعاً در 

ها و باورپذیری این کشمکش برای مخاطب خواهد ای باالتر از آگاهی برای شخصیترسیدن به پله
ها و حتی گیری درست از آن، پیش از طراحی شخصیتهای نظریه مایرز ـ بریگز و بهرهبود. قابلیت

هایی که گیری حوادث کامالً مشهود است. اما برخی ویژگیدر طراحی کشمکش و روند شکل
های تصویری در رادیو و برتری دلیل محدودیتپردازی از آنها بهره جست بهتوان در شخصیتمی

از ها و همچنین خلق آنها پیشتخیل در آن قابل استفاده نیست و بهتر است در تحلیل شخصیت
بزنند مد نظر داشته باشیم:آنکه وارد نمایش شوند و حوادثی را رقم
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نخستین موردی که بیش از هر چیز قابل توجه است، توجه به این نکته است که شخصیت 
وخو چند درصد از جامعه ما را گیرد و این دسته خلقمخلوق ما، در کدام دسته خلق و خو قرار می

ست. ا صدای بلند اگراهاست و آن  فکر کردن بدهد. دومین عامل، ویژگی مختص برونتشکیل می
ها استفاده کرد چون ما هم فرد درحال فکر کردن را شود از این ویژگیدر یک اثر تصویری می

رود و با خودش هم بینیم و هم حرف زدن در حین فکر کردنش را. مثالً فردی در اتاق راه میمی
د فکر کردن بایکند ولی در رادیوزند و واضح است که افکارش را بلند بلند مطرح میحرف می

های یک فرد متفکر ما هرگز پی به افکارش همراه صحبت کردن باشد وگرنه با شنیدن صدای قدم
گراها ها را نخواهند داشت. هرچند بروننخواهیم برد و همه مخاطبان نیز برداشت ما از صدای قدم

د کننگران مطرح میدر میهمانی و جمع هم تمایل زیاد به حرف زدن دارند و افکارشان را برای دی
ا های ذاتی رادیوست و نباید آن راما در رادیو با صدای بلند فکر کردن طبیعی است و جز ء ویژگی

گرا بودن شخصیت اشتباه گرفت.با برون
گردد و تمایل آنها به تکرار نام افرادی که طرف ها برمیسومین مورد به ویژگی احساسی

این ویژگی برای ابراز دوستی و محبت بین طرفین استفاده ها از وگوی آنها هستند احساسیگفت
ش کنند برآمده از گرایها به کرات یکدیگر را با نام خطاب میکنند. اما اگر در رادیو شخصیتمی

ه مخاطب و ها بآنها به احساس نیست بلکه نمایشنامه نویس ناچار است برای شناساندن شخصیت
را بکار بگیرد. عامل چهارم توجه به حرکات بدن و ظاهر جلوگیری از سردرگم شدنش این ترفند

شود و  الزم است که شود اما از سوی مخاطب حس میهاست که هر چند دیده نمیشخصیت
های خوبی از سوی نویسندگان چنان پرداختهنگام نوشتن آنها را مدنظر داشته باشد. گاهی آن

پالتوی سیاه رنگ نقش اصلی را در ذهنش گیرد که مخاطب رادیو در سرتاسر نمایشانجام می
کند. این عامل در بازیگری و اجرا شاید مشهودتر بکار گرفته شود اما اگر بیند و درک میمی

اش ظاهر یا پوشش خاصی داشته باشد بهتر است با خواهد که شخصیتای در رادیو مینویسنده
آن را طراحی کند و بیمی از وخویی که شرح داده شد های چهار نوع خلقتوجه به ویژگی

های تصویری رادیو نداشته باشد چراکه اگر به درستی طراحی و نوشته و با ظرافت اجرا محدودیت
اش خواهد داشت. برای زندگی، افراد باید به تمامی جوانبی ای بهتر از نمونه تصویریشود نتیجه

ها به می باید طراحی شخصیتکه در یک زندگی نیاز هست احاطه و درگیر شوند. در وضعیت عمو
ای باشد که ظرفیت الزم برای یک زندگی با تمام لوازم و ملحقات آن را داشته باشند، یعنی گونه

ای که رسیم به گرایشات ترجیحی افراد. یعنی هر سؤالی و مسئلهچند وجهی باشند. پس از این می
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ماندهی ت فردی و مفهومی خود به ساکند شخصیت با ترتیبات و گرایشادر زندگی و واقعیت بروز می
کند و آن را گیری شخصیت را در البه الی حوادث مشخص میآن بپردازد که این روند شکل

نماید. واقعی و باورپذیر می
در پایان، هدف از این تحقیق این نبوده و نیست که ما یا دیگری به عنوان محقق یا افراد 

گرا؟ گراست یا بروناین ببریم که یک شخصیت درونشنونده یک اثر به عنوان مخاطب پی به 
ی؟ و گیرد یا احساسشناسد یا با ادراک و شهود؟ متفکرانه تصمیم میپیرامونش را با حواسش می
عنوان خالق شخصیت همه اینها را در گر. مهم این است که نویسنده بهقضاوتگر است یا دریافت

ول درست طراحی و شخصیتی باورپذیر به مخاطب اش بداند و او را مبتنی بر اصمورد شخصیت
ارائه کند.
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