چکیده

هدف :امريزٌ در آفریىص آثار ادبی ،استفادٌ از دیذگاٌ َا ي وحلٍَای گًواگًن ،بٍ يیژهٌ قژرار گژرفته
محًریت ضخصیت ي رياوطىاسی در وًیسىذگی متًن ومایطی بسیار مًرد تًجٍ قرار گرفتٍ اسژت ي بژٍ
دلیل گسترٌ ی پیًوذ ادبیات ي ريانضىاسی ،کايیذن آثار ادبی بر مبىای وظریٍَای جذیذ ،ضکل تژازٌای
بٍ خًد گرفتٍ است ایه تحقیق بر آن است کٍ با تکیژٍ بژر وظریژات کژارن ًَروژای ي تحلیژل ي بررسژی
ضخصیت َای ومایطىامٍ َای َىر ي خذای کطتار وًضتٍ ی یاسمیىا رضژا ي تحلیژل ي بررسژی تیژی َژای
ضخصیتی در ایه ومایطىامٍ َا بٍ اصًلی برای ضخصیت پردازی دست پیذا کىذ

روششناسی پژوهش :در ایه پهيَص بٍ وحژًٌی ضخصژیتپژردازی در دار بژر اسژان وظریژٍ ی

کارن ًَروای بٍ ريش تحلیل محتًای کمی-کیفی میپردازد جامعٍی مًرد بزرسی در ایه تحقیق
مجمًعٍ ای اس ومایطىامٍ َایی است کٍ در ضخصیت پزداسی آن اس تضادَای دريوی اسقفاادٌ
ضذٌ است .ومایطىامٍ َای(َىز -خذای کطفار) یاسمیىا رضا اس مىظز تضقادَای دريوقی کقارن
ًَروای مًرد بزرسی قزار میگیزوذ .ومًوٍ َای مًرد پژيَص بٍ صًرت َذفمىقذ اوفخقام مقی
گزدوذ .یعىی اوفخام ومًوٍ بز اساس آگاَی محق ي َقذ تحقیق صقًرت میگیقزد .مقًارد
مطالعٍ ضامل ومایطىامٍ َای یاسمیىا رضا خًاَذ بًد کٍ ومًوٍ َای قابل تقًهُی اس ضقاخ
َای ضخصیت پزداسی ي تضادَای دريوی اوسان را در خًد های دادٌ است .در ایقه پقژيَص
گزدايری اطالعات بز اساس مقًلٍ بىذی ي کذگذاری دادٌ َای تحقی است.

یافتهها :وقذ ي تحلیل ومایطىامٍ از مىظر رياوطىاسی ضخصیت ي تقسیم آن بژٍ تیژیَژای ضخصژیتی گًوژاگًن بژٍ
وًیسىذٌیرادیً کمک میکىذ کٍ بتًاوذ از کلیطٍ َای داستانپردازی فاصلٍ بگیرد ي بژٍ درا َژایی بژا ضخصژیت

َای پیچیذٌ تر دست یابذ

نتیجهگیری :وفایج بذست آمذٌ وطان میدَذ ،میفًان با مطالعٍی کىص ي تضقاد وُافقٍ در آن،

بزای پزيرش ضخصیت َای درام رادیًیی اسفاادٌ کزد ي َمچىیه با مطالعٍ ی بقزيس بیزيوقی
ضخصیت ي رابطٍ ی گافار با رففار میفًان بٍ یک الگً رسیذ کٍ بفًاویم ضخصیت را در تعزیف
ي طبقٍ بىذی بگىجاویم.
کلیدواژهها :ضخصیت پردازی – درا رادیًیی -تضادَای دريوی -یاسمیىا رضا

