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 خسرونامه منظومه در پردازیشخصیت و شخصیت تحلیل
 

 2 واردی تاج زرین ،1گرامی سارا
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 چکیذه

یسىذگان سؼی داسوذ کٍ دس ایه ساصی اص ػىاصش مُم دس ادبیات داستاوی است. بٍ َمیه دلیل وًپشداصی ي ضخصیتضخصیت

پشداصی جایگاٌ ياالیی َا ي ضگشدَای مشبًط بٍ آن دقت بیطتشی بىمایىذ. دس متًن ادبی کُه، ضخصیتػىصش مُم ي تکىیک

ی خسشيوامٍ ی مىظًمٍبا تًجٍ بٍ ایىکٍ دس سشایىذٌ ی خسشيوامٍ ویض اَمیت ایه ػىصش ياضح ي آضکاس است.داسد. دس مىظًمٍ

ساصی مًسد بشسسی قشاس وگشفتٍ است؛ دس حالیکٍ پشداصی ي ضخصیتًد داسد ي َمچىیه تاکىًن بٍ لحاظ ضخصیتتشدیذ يج

ضخصیت پشداصی یکی اص ػىاصش بشجستٍ ي کلیذی دس داستان وًیسی است، دس ایه پژيَص سؼی ضذٌ است ابتذا بٍ صًست 

پشداصی مستؼمل دس ایه ی متفايت ي ضگشدَای ضخصیتَابىذیَا دس دستٍضخصیت ی اثش مؼشفی ضًد؛ سپسصش سشایىذٌمخت

آيسی ي بشسسی اطالػات ي استخشاج با جمغ تشتیب کٍژيَص، اسىادی است؛ بذیهسيش مًسد استفادٌ دس ایه پ اثش بشسسی ضًوذ.

بشسسی پشداصی دس اثش  ی ضخصیتي وحًٌ بىذیَایطان طبقٍبش اساس يیژگی َای داستانابیات مشبًط بٍ مًضًع، ضخصیت

ی ایه اثش تًان گفت کٍ با تًجٍ بٍ دالیل ي قشائه یافت ضذٌ، سشایىذٌضذٌ است. با وگاَی مختصش بٍ وتایج حاصل اص پژيَص می

ستاوی خسشيوامٍ ضایان رکش است َای دای ضخصیتاما دسباسٌ؛ تًاوذ ػطاس باضذچٍ بٍ لحاظ سبکی ي چٍ بٍ لحاظ صماوی ومی

گیشوذ ي َم جضء جاوبٍ قشاس میَای َمٍای جضء ضخصیتگًوٍَای اصلی َستىذ کٍ َم بٍَشمض ي گلشخ جضء ضخصیت کٍ

-دس ضخصیت ػش اص دي تکىیک گفت ي گً ي تًصیفَای وًػی. ػاليٌ بش مطالب مزکًس، بایذ خاطشوطان کشد کٍ ضاضخصیت

 ی يافش بشدٌ است.پشداصی بُشٌ
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