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 مقدمه. 1

در ايـن  . شناسي اجتماعي اسـت  ناز مباحث مهم در مطالعات روا» خود«شناخت اجتماعي 
گر با هويـت مسـتقل اسـت كـه در درون روابـط اجتمـاعي شـكل         مبحث خود يك تجربه

). 94- 92: 1383ايرواني، (يكي از نيازهاي فرد، شناخت خود و آگاهي به آن است. گيرد مي
هاي  شود؛ تمركز بر ويژگي به اين صورت تعريف مي» خودآگاهي«شناسي اجتماعي  در روان

نيازهـاي   وني و بيروني خـود كـه يكـي از صـفات پايـدار شخصـيتي اسـت و از پـيش        در
افـراد بـا انديشـه در ابعـاد فـردي و      . Hernandez, 2015)(آيـد   دهي به حساب مـي  خودنظم

). 263 - 251: 1388بـارون،  ( يابنـد   دسـت مـي   اجتماعي هويت، به توانـايي خودتوصـيفي   
ها، نيازها و نقاط ضعف و  ها، خواسته ، انديشهخودآگاهي شناخت احساسات، باورها، عاليق

افراد خودآگاه روي خود تمركز . طور شناخت خود در روابط با ديگران است قوت و همين
هرچند خودآگاهي در همه افراد . هاي زيادي براي توصيف آن در اختيار دارند دارند و گزاره

يابد، اما افرادي هستند كـه   ه ميگيرد و تا سنين كهنسالي ادام بشر از هجده ماهگي شكل مي
شـود كـه    صفت خودآگاه بودن به افرادي نسبت داده مـي . اين صفت را به طور ويژه دارند

توانـد در بعـد فـردي باشـد و هـم در بعـد        دائماً بر روي خود متمركز هستند؛ اين هم مـي 
ك مقياس با تهيه ي 1975فنيگستاين و همكارانش در سال ). 55: 1386فرانزوي، (اجتماعي 
ايـن معيارهـا را در   . گيري اين صفت در جامعه آمـاري مـورد نظرشـان پرداختنـد     به اندازه

هاي مختلـف   خودكاوي و انديشيدن مستمر به جنبه: توان نام برد عناويني كلي اين گونه مي
ها، غرق شدن در تخيالت، حساسيت به تغييـر احساسـات،    خود؛ شامل احساسات و انگيزه

، توجه به سبك خود در انجام كارها، توجه به برداشت ديگـران از خـود و   توجه به ذهنيات
اهميت اين مسئله از آن روست كه ميزان باال يا ). 57- 5: همان(مراقبت از آن، توجه به ظاهر

هاي بشر دارد و در شرايطي  پايين خودآگاهي تأثير بسيار زيادي بر روي احساسات و انگيزه
). Ann G & Paul, 2016(را براي آنهـا در پـي داشـته باشـد       ممكن است نتايج منفي روحي

داننـد و در مـورد اينكـه     افرادي مانند اپسـتين خودآگـاهي را مفهـومي نيمـه هوشـيار مـي      
در واقـع  . انـد  خودآگاهي بتواند به شكل كامالً واضح براي فرد اتفـاق بيفتـد، ترديـد كـرده    

از طرفـي  . لط و آگـاهي ندارنـد  خودآگاهي دانشي است كـه خـود افـراد كـامالً بـدان تسـ      
گاهي . خودآگاهي ممكن است اشتباه باشد؛ يعني تصور فرد نسبت به خودش درست نباشد

مـانع از بـروز خودآگـاهي صـحيح     » خـودفريبي «از قبيل   نيز راهكارهاي گريز از اضطراب
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ي هاي مختلف سـن  با وجود اين خودآگاهي در دوره). 94: 1383ايرواني و باقريان، (شود مي
  .افتد و به اشكال مختلف اتفاق مي

  
  مسألة اصلي پژوهش. 2

تـرين ابعـاد    يكي از مهم. افتد هاي مختلف خود اتفاق مي ها و اليه خودآگاهي نسبت به جنبه
دهد، جنبـه جنسـيت    شخصيت افراد كه آگاهانه يا ناخودآگاه در رفتار آنان خود را نشان مي

العـات معاصـر فمينيسـتي مطـرح اسـت، آگـاهي       بنابراين خودآگاهي زنانه كه در مط. است
توان به ايـن شـكل تعريـف     بنياد نسبت به خود است كه آن را در يك بيان كلي ميجنسيت

گــري و بازانديشــي زنــان در  شــناختي كــه والــد و مولــد خودتامــل نمــود؛ فرآينــدي روان
يش سطح سواد و عنوان يك فرد است و معموال با افزا شان در جامعه و خانواده و به موقعيت

هــاي فكــري و اجتمــاعي رابطــه مســتقيم دارد و موجــب تغييــر   رفــاه اقتصــادي و آزادي
با توجه به اين تعريف، كشـف و تبيـين   . شود هاي فردي مي ساختارهاي اجتماعي و هويت

هـاي اجتمـاعي امـروز، از    خودآگاهي زنانه در جامعه امروز ايـران و انعكـاس آن در رمـان   
گمـان يكـي از بزرگتـرين نويسـندگان زن     زويا پيـرزاد، بـي  . ردار استاهميت وافري برخو

پيرزاد، . توان بروز خودآگاهي زنانه و فرايند آن را مطالعه كردمعاصر است كه در آثار او، مي
» كنـيم عـادت مـي  «تـا رمـان   » سه كتـاب «هاي ها؛ يعني مجموعه داستاناز نخستين داستان

شك، سه كتاب بي. كندد دنياي زنان امروز ايران، دنبال مياي را در برساختن و بازنمو پروژه
ايستگاه نخست از پـروژة  ) مثل همه عصرها، طعم گس خرمالو،يك روز مانده به عيد پاك(

زنانه نويسي اوست كه در آن نقادانه به وضعيت ناگوار زنانِ مـأيوس از وضـعيت خـويش    
كه حلقـة واسـط ايـن پـروژه     » كنممي ها را من خاموشچراغ«در رمان پرخوانندة . نگرد  مي

كند زنان را از وضعيت دهشتناك سركوب و انزوا، هر چند در عـالم  ادبي اوست، تالش مي
خواهـد پوسـت     شخصيت كالريس داستان، اگر نه در عمل، در ذهن مـي . ذهن، عبور دهد

كـه  » كنـيم عادت مـي «رسد در رمان   به نظر مي. بيندازد و زندگي مستقالنة خود را آغاز كند
موضوع بررسي اين مقاله است، پيرزاد پروژه زنانه نويسي خود را تكميل، و زني با هويـت  

تبيين سير خودآگاهي زنانه كه در وجود اين . آفريندمي» آرزو«زنانة مستقل و خودآگاه به نام 
 تواند بخشي از خألهاي علمي را در شناخت دقيق آثار پيـرزاد يابد، مي  شخصيت تكوين مي

هـاي  روش پـژوهش در ايـن مقالـه، توصـيفي ـ تحليلـي اسـت و از نظريـه        . جبـران كنـد  
  . روانشناختي نيز استفاده شده است
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  پيشينة پژوهش. 3
تري از سـوي  زويا پيرزاد، نسبت به ساير نويسندگان زن در دهة هفتاد به بعد، با اقبال وسيع

هاي متوالي منتشر و خوانـده  باال در نوبتخوانندگان و منتقدان مواجه و آثار او با تيراژهاي 
دانشگاهي فراواني درباب آثار او اظهار نظـر  همچنين، منتقدان برون دانشگاهي و درون. شد

پور و منصوره اشراقي اختصاصاً دربارة به عنوان مثال، شهرنوش پارسي. كردند و نقد نوشتند
هال زرلكي در نقد همـين رمـان   خانم ش. سخن گفتند» كنمها را من خاموش ميچراغ«رمان 

ها هاي متعددي در دانشگاهپايان. منتشر كرد» كنمها را من روشن ميچراغ« پژوهشي به نام 
. به نقد و بررسي آثار اين نويسنده اختصاص يافت كه نيازي به ذكـر فهرسـت آنهـا نيسـت    

ن مقـاالت  از بـي . ها را بايد دستگرمي پژوهش دانشـجويي در نظـر آورد  عموم اين پژوهش
شناسـي  روند تكوين سبك زنانه در آثار زويا پيرزاد؛ تحليلي بـر پايـة سـبك   «موجود، مقالة 

، 1391، 18ش  5فصـلنامة نقـد ادبـي، س    (نوشتة ناصر نيكوبخـت و همكـاران   » فمنيستي
رويكـرد ايـن   . با دقت علمي بيشتري، آثاري پيرزاد را تحليل كرده است) 152- 119صص 

شناسـانه اسـت و متعـرّض محتـواي آثـار      وان آن پيداست، صرفا سـبك مقاله چنانكه از عن
» مقايسة مسائل زنان در آثار زويا پيرزاد و منيرو روانـي پـور  «مقالة ديگر، با عنوان . شود نمي

هاي زبان و ادبيات فارسي توسط قاسم ساالري و فروزان نجفي در هفتمين همايش پژوهش
هـاي زن آثـار پيـرزاد، از    مقاله، به ويژگي شخصيت در اين. ارائه شده است) 1392اسفند (

مقالـة  . شود، توجه شده اسـت   جمله خشونت هايي كه در جامعه مردساالر به زن اعمال مي
هـا را مـن خـاموش    چـراغ «ها و مشـكالت زنـان در آثـار    بررسي دغدغه« بعدي، با عنوان 

رتضـوي در فصـلنامة   الـدين م توسـط زهـرا عظيمـي و جمـال    » كنـيم   عادت مي«و » كنم  مي
منتشـر  )137تـا   113سال دهم، شمارة سي و نهم، صـص  (مطالعات نقد ادبي دانشگاه آزاد 

شده و اين مقاله نيز، مشكالتي را كه زنان در جامعه امروز ايـران بـا آن دسـت بـه گريبـان      
- عادت مي«دربارة رمان . بندي و تحليل كرده استهستند و در اين آثار بازتاب داشته، دسته

هـاي   كه آخرين ايستگاه از پروژه زنانه نويسي زويا پيرزاد است، بـه جـز پايـان نامـه    » كنيم
و )1388ارديبهشـت   11همشـهري،  (دانشجويي و چند مقاله غيررسمي كه در روزنامه هـا  

. چاپ شده اند، پژوهش منفرد جـدي صـورت نگرفتـه اسـت    ) ويستا(مجالت الكترونيكي 
و شكل تجلـي آن در  » خودآگاهي زنانه«دهد، تا كنون، مسألة   مقاالتي از اين دست نشان مي

  .تا كنون تحليل نشده است» كنمها را من خاموش ميچراغ«اثار پيرزاد و به ويژه رمان 
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  انواع و ابعاد خودآگاهي. 4
كنـد؛   شناسي خود بـه سـه سـطح از خودآگـاهي اشـاره مـي       آنتونتي گيدنز در كتاب جامعه

دهد  اين آگاهي به جانداران اين امكان را مي«) subjective self-awarness(» ذهني خودآگاهي«
-objective self(» خودآگــاهي عينــي«. »تــا خودشــان را از محــيط فيزيكــي متمــايز ســازند

awarness( »قابليــت جانــداران بــراي اينكــه خودشــان موضــوع توجــه خودشــان باشــند« .
توانايي شكل دادن يك بازنمايي انتزاعـي  « ) symbolic self-awarness(» خودآگاهي نمادين«

  ).264:1388گيدنز،.(هاست اين توانايي تنها مختص انسان» از خود از طريق زبان
شناسانِ شناخت اجتماعي بر  روان. هاي چندجانبه خود است خودآگاهي شناخت ويژگي

وجـود  هاي مختلفـي   در اين مورد ديدگاه. همين مبنا چند بعد براي خودآگاهي قائل هستند
دارد كه خودآگاهي را شناخت ابعاد مختلـف و متفـاوت فيزيكـي، درونـي و بيرونـي فـرد       

تر، خودآگاهي داراي سه بعد  در يك تقسيم بندي كلي و معمول.)& Nystetd, 2002(دانند مي
هاي شناختي، هيجاني و ذهني خـود   آگاهي نسبت به ويژگي» خودآگاهي خصوصي«است؛ 

آگـاهي بـه خـود در    » عمـومي  خودآگاهي«. وها و باورها استشامل احساسات، افكار، آرز
روابط متقابل اجتماعي؛ يعني شناخت نسبت به تعاريف و توقعات جامعه از شخصيت فـرد  

هـاي اجتمـاعي بـدان     اضطراب هويتي كه فرد از حضور در محـيط » اضطراب اجتماعي«و 
  ).Hernandez, 2015،Nystetd,2002 ،54: 1386فرانزوي،(شود  دچار مي
را داراي دو بعـد  » خـود «شناسان در نظريه كنش متقابل،  شناسان اجتماعي و جامعه روان

كه بعد فردي شخص است؛ مـن فـاعلي بـا اسـتقالل از محـيط عمـل       »من فاعلي«دانند؛  مي
كه تصور » من مفعولي يا خودپنداره«شود و  هاي شخصي فرد مي كند و بيشتر شامل جنبه مي

همسـو  «. خودپنداره بعد اجتماعي خود است. محيط و اطرافيان استفرد از خودش از ديد 
با نظر جيمز، خودپنداره محل يا مرز دقيقي ندارد؛ بلكه چارچوبش را همانندسازي مشخص 

خودپنداره به چنـد شـكل وجـود    ). 88- 86: 1383و ايرواني،  51:1386فرانزوي، (» كند مي
چيزي كه واقعاً هستيم  خود است؛ يعني همان كه تصوري واقعي از» خودپنداره واقعي«دارد؛ 
، آرزويي است كه درباره خودمان داريم؛ هرچند »خودپنداره آرماني«. توانيم بروز دهيم و مي

دهد؛ اما اگر اين پندار  كه وجود اين خودپنداره فرد را به سمت شكوفايي و رسش سوق مي
به شخصيت و هويـت او صـدمه وارد    تواند باشد، مي هاي فرد فاصله زيادي داشته با توانايي

است؛ يعني خودي كـه فـرد فكـر    » خودپنداره بايدي«نوع ديگر ). 58: 1386فرانزوي، (كند
وجـود  .كنـد  هاي ديگران تعيين مـي  ها و تنبيه اين بايدها را معموال تشويق. كند بايد باشد مي
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آل و  بين خود ايـده  آل ناراحتي و نااميدي و وجود فاصله فاصله بين خود واقعي و خود ايده
 ).Ann&Paul, 2016(خود بايدي اضطراب در پي دارد

طرحواره يك چارچوب فرضي كلي براي برخورد با محيط، افراد و اشياست كه محرك 
ها عميقاً در ذهن مردم نهادينـه   طرحواره. سازد فرد است و تفكرات قالبي اجتماعي آن را مي

. تصور كند الف طرحواره را براي فرد غير قابل اند؛ تا حدي كه ممكن است رفتار برخ شده
است؛ باور و فرضيه كلـي فـرد در توصـيف خـودش،     » خودطرحواره«ترين طرحواره،  مهم

هـا و   افـراد چنـان بـه خودطرحـواره بـاور دارنـد كـه تمـام تصـميم         . خودطرحواره اوست
نهند  بنا ميهاي مهم مادي و معنوي خود را برمبناي تعاريف همين چارچوب  گذاري سرمايه

  ).80- 70و  85- 1383:84ايرواني،  ، 131- 133: 1393ليپز،(
) 1997(بانـدورا  «. اسـت » خـود «از مفـاهيم مهـم در مطالعـات    » خودكارآمـدي «مفهوم 

هـاي خـودش در انجـام     فرد نسبت به توانـايي   خودكارآمدي را توجه به باورها يا قضاوت
شناسـان اجتمـاعي    روان). 1395داري، سواري و منش(»كند ها معرفي مي وظايف و مسئوليت

معتقدند بشر براي رسيدن به احساس خودكارآمدي به طور طبيعي همواره مايل است ابعـاد  
مختلف خود؛ يعني خودفاعلي و مفعولي را بشناسد، كنترل و هـدايت كنـد و مهـار آنهـا را     

اري را تجربه همين دليل است كه افراد در طول زمان خودهاي ممكن بسي  به. دست گيرد به
كنند كه با خود پيشين فرق دارد و به سمت بهسازي و رسيدن بـه خـود ممكـن بعـدي      مي

ــا ). 270- 264: 1388و بــارون، 270- 266: 1388گيــدنز،.(رونــد پــيش مــي خودبهســازي ب
، مهـار و  )خـودتنظيمي و خـودگرداني  (هـا  راهكارهايي از قبيل كنترل و جهت دهـي كـنش  

هـا بـراي    بندي خود در گـروه  و طبقه) خودمهارگري(امطلوبها و باورهاي ن بازداري كنش
فرانـزوي،   ، 88: 1383ايروانـي،  .(افتـد  اتفـاق مـي  ) خودطبقه بندي(ساخت هويت اجتماعي

  ).284- 277: 1392و چدي،  57و  55: 1386
پويايي صفت . هويت فرآيندي است كه در تمام طول زندگي درحال شدن و تغيير است

ها در تمام مراحـل رشـد خـود بـا بازانديشـي و       انسان. د بشر استوجودي افرا» من«ذاتي 
دهـي،   هاي دروني و بيروني شخصيت خـود، دسـت بـه خـودنظم     گري در صفت خودتامل

زننـد و از ايـن طريـق، راه بهسـازي را      خودگرداني، خودمهارگري و خودطبقـه بنـدي مـي   
بنـابراين خودآگـاهي    گيرند تا بتوانند به احسـاس مطلـوب خودكارآمـدي برسـند؛     مي پيش

كنـد تـا بـا شـناخت درسـت خـود، خودپنـداره و         به فرد كمـك مـي  ) خودآگاهي نمادين(
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مبنـا بـه تنظـيم و كنتـرل       خودطرحواره واقعي و مناسبي بـراي خـويش بسـازد و بـرهمين    
  ).270- 266: 1388گيدنز،  ، 59 - 58و 50: 1386فرانزوي، (شخصيتش بپردازد 

  
  پيامد خودآگاهي. 5

عالوه بر ايـن خودآگـاهي   . ي جايگاه مهمي در رسيدن انسان به كمال مطوب داردخودآگاه
. هاي خـود را بـه شـكل صـحيحي كنتـرل كنـد       شود فرد بتواند هيجانات و كنش باعث مي

اسـت؛  » عـزت نفـس  «شناسي اجتماعي احساس مثبـت   ترين پيامد خودآگاهي در روان مهم
كننـد، چقـدر خـود را     مـي  ود چگونه فكر منظور از عزت نفس آن است كه افراد درباره خ«

خصوص احساس آنان از نظر اجتماعي و  دارند و از عملكردشان راضي هستند و به  دوست 
آل و خود واقعـي   تحصيلي درباره خود چگونه است و ميزان هماهنگي و نزديكي خود ايده

  ).279 – 271: 1388و بارون،  1389فر، تمنايي( »ها چقدر است آن
اند كـه خودآگـاهي ممكـن     شناسان اجتماعي همواره اظهار نگراني كرده ، رواندر مقابل

هاي اجتماعي بيزار كنـد   شود و او را از جمع است موجب بروز اضطراب و نااميدي در فرد 
» خودفاصله«كشف ). Hernandeza, 2015(گرايي افراطي سوق دهد  گيري و درون و به گوشه

شود كه فرد در آن  خود فاصله به حالتي گفته مي. است در فرآيند خودانديشي امري طبيعي
).  58: 1386فرانزوي، (يابد   خود آرماني و خودبايدي، فاصله اي را در مي بين خود واقعي، 

كه شـكاف بـااليي را نشـان دهـد،      درصورتي دهد،   اين حالت كه در پي خودآگاهي رخ مي
اني را در پـي دارد كـه در صـورت    بسيار نگران كننده است و اضطراب و اخـتالالت هيجـ  

 & Ann و 1386لطيفيـان،  (هاي جدي به بـار بيـاورد    تواند براي فرد آسيب شديد بودن مي

Paul, 2016.(  
  

  نظريه خودشكوفايي. 6
اسـاس  . نظريه خودشكوفايي به ميل طبيعي انسان براي رسيدن به كمال مطلوب اشاره دارد

گـراي   شـناس انسـان   آبراهـام مزلـو روان  . ار اسـت اين نظريه بر نظريات آبراهام مزلو اسـتو 
ها تعيين كرد و براين باور بود كـه   آمريكايي در نظريه خود، هفت نياز اساسي را براي انسان
ترين نيازها به سمت باالترين نيازهـا   اين نيازها خاصيتي سلسله مراتبي دارند؛ يعني از پايين

تر را پاسخ گوييم، هرگز به مرتبه بـاالتر   به پايينرويم و تا زماني كه نتوانيم نياز مرت پيش مي
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نيـاز بـه خودشـكوفايي،    : و به ترتيـب عبارتنـد از    اين نيازها از باال به پايين. نخواهيم رسيد
مزلـو بعـدها   . هاي عشق و تعلق، نيازهاي ايمني، نيازهاي فيزيولوژيكي هاي حرمت، نياز نياز

در اين نظريه كسي كه بتواند . ه اين فهرست افزوددو نياز شناختي دانستن و فهميدن را نيز ب
مـازلو،  . ك. ر. (تواند به شخصيت سـالم دسـت يابـد    نياز خودشكوفايي را پاسخ گويد، مي

1372 :70 -84.( 

 

او در نظريه خودشكوفايي مطرح كرد هر . شناس پيرو نظريه مزلو بود كارل راجرز، روان
آيد و در واقع اين گرايش است كه كودك را به  يانساني با گرايش به خودشكوفايي به دنيا م

توانـد تمـام    اي اسـت كـه انسـان مـي     خودشكوفايي حد اعالي مرتبـه . كند رشد تشويق مي
نكته مهم در نظريه راجرز تاكيـد  . شناختي و فيزيولوژيكي خود را پاسخ گويد نيازهاي روان

اجرز افرادي به مرحلـه  به زعم ر. وي بر لزوم خودآگاهي در رسيدن به خودشكوفايي است
بـديهي اسـت عـدم درك    . رسند كه نسبت به خود، آگاهي داشـته باشـند   خودشكوفايي مي

كـارل راجـرز   «. درست از خودانگاره، مانع اصلي بر سر راه رسيدن به خودشكوفايي اسـت 
خودآگاهي را به صورت پذيرش خود و واقعيت و احساس مسئوليت در قبال خود تعريف 

بينـي رفتـار    تحقيقاتش فهميد كه اين خودآگاهي فرد است كه باعث پـيش  راجرز طي...كرد
در اين نظريه افـراد خودشـكوفا داراي ايـن    ). 428و  429: 1393شولتز،(»شود آينده فرد مي

هاي مثبت و منفي، تـازگي درك   آگاهي از تمام تجربيات؛ پذيراي احساس: ها هستند ويژگي
هاي خويش، آزادي انتخاب بـدون   به رفتار و احساسدر مورد تمام تجربيات، اعتماد كردن 
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ها، خالقيت و خودانگيختگي، نياز مداوم به رشد براي به حداكثر رساندن اسـتعداد   بازداري
 ).227- 221: 1394و جوانمرد،  435: 1393شولتز، (خويش 

  
  »كنيم عادت مي«هاي خودآگاهي زنانه در رمان  بروز جلوه. 7

كـنم،   زويا پيرزاد در ادامه شخصيت پردازي زني مانند كالريس چراغ ها را من خاموش مي
تـوان او را آرزوي مطلـوب كالريـس     كنيم با آفرينش شخصيتي كـه مـي   در رمان عادت مي

آرزو شـناختي را كـه   . پـردازد  دانست، به ترسيم مشكالت هـويتي يـك زن اجتمـاعي مـي    
دوران جواني تجربه كرده و با استقالل بيشتري نسبت به كالريس به آن دست يافته بود، در 

هـايي در روابـط خـانوادگي بـه      كند؛ اما در دوران ميانسالي با بروز بحران  كالريس عمل مي
كند خود  يابد كه به او كمك مي تري نسبت به خود مي پردازد و شناخت كامل بازانديشي مي

هـاي خودآگـاهي در شخصـيت     بروز جلـوه براي بررسي . را به عنوان يك زن بهتر بشناسد
هاي رفتاري خودآگاهي او بنا بر جدول مقياس خودآگـاهي فنيگسـتاين از    آرزو، ابتدا جلوه

هـاي خـود بهسـازي در مـتن      متن استخراج و سپس براي تحليل كاركرد خودآگاهي جلوه
ت آرزو، در پايان براي دريافت پيامدهاي خودآگاهي در شخصـي . شود  داستان نشان داده مي

  . بروز خودشكوفايي در شخصيت تحليل خواهد شد
  
  )آرزو(هاي بروز خودآگاهي  جلوه 1.7

پدر صاحب يك بنگـاه اسـت و تمـام    . اي به اصطالح اعياني است آرزو تك فرزند خانواده
كند؛ اما مادر كـه از   منير و تنها دخترش آرزو مي هايش را وقف همسر زيبارويش ماه مهرباني

اش است و كمتـر بـه    حمايت محض پدر برخوردار است، به دنبال مناسبات زندگي اعياني
شـويم كـه كمبـود محبـت مـادري حتـي در دوره        تان متوجه مـي در داس. رسد دخترش مي

بـار در   احتياطي مادرش يك او كه به خاطر بي. ميانسالي هم از معضالت زندگي آرزو است
آستانه تجاوز كارگر خانه قرار گرفته بوده است، دوران كودكي پر استرسي داشته و همـواره  

وران نوجواني بنا به رسم، بـه دنبـال خوانـدن    در د. دنبال بهبود رابطه با والدين بوده است به
به محض رسيدن . گونه جبران كند كند كمبودش را اين هاي مختلف است و تالش مي كتاب

همسـري    هايش را به به سن نوزده سالگي، اين فرصت را دارد كه حميد يا حسام، پسرخاله
حميد مردي . كند اب مياو كه سوداي زندگي در پاريس را دارد، حميد را انتخ. انتخاب كند
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آرزو اولـين جلـوه   . فكر مĤب است، اما در زندگي با آرزو، خودخواه و يكدنده است روشن
اش را فـداي   خواهـد بنشـيند و زنـدگي    داند كه نمـي  او مي. دهد اش را بروز مي خودآگاهي
تصـميم ارزو بـراي   . گردد گيرد و به ايران برمي هاي حميد كند؛ پس تصميم مي خودخواهي

هـاي زن ازاد و خـروج از    الق و قطع زندگي مرفه اما اسارت بار، نشاني از اولين واكنشط
زيرا بر اساس سنت خانوادگي، زن بايد با لباس سفيد بخـت  . هاي جامعه سنتي است عرف

در ايـران مـدتي در خانـه    . وارد خانه همسر شود و با رخت سفيد مرگ از آن خارج گردد
آل تبـديل   فهمد كه براي اينكه بخواهد به زنـي ايـده   ي زود ميشود؛ اما خيل پدري ساكن مي

كنـد و بعـد از مـدتي بـا      بايد مستقل شود؛ با كمك پدرش در يك شـركت كـار مـي    شود، 
دومين و سومين نشانه بروز خودآگاهي در همين . شوند دخترش در يك آپارتمان ساكن مي
و گـرفتن خانـه   ) ستقالل اقتصاديتالش براي كسب ا(دو عمل او؛ يعني كار بيرون از خانه 

مسـتقل، از جملـه   ) خانـه (كسب اسـتقالل مـادي و محـل زنـدگي     . شود  مستقل نمايان مي
وولف . هاي نظريه پردازان فمنيست از ويرجينا وولف به بعد بوده و هست مهمترين دغدغه

بـه زنـي    هـا  او در طي اين سال. فشارد  بر همين دو امر پاي مي» اتاقي از آن خود«در كتاب 
گيـرد و سـعي    ها فاصله مـي  متفاوت و دگر انديش تبديل شده؛ تا جايي كه بتواند، از سنت

بـا فـوت پـدر، بـرخالف تصـور همـه، بنگـاه را        . كند از زندگي مطابق با عرف بگريزد مي
ايـن فرصـت   . گيـرد  ايستد و مسئوليت اداره بنگاه را برعهده مي به جاي پدر مي. فروشد نمي

او تمام روز را در . اي اينكه آرزو به يك زن اجتماعي تمام عيار تبديل شودمناسبي است بر
. شـود  لحن و لباس پوشيدنش متناسب با شغلش، رسمي مـي . برد محيط اجتماعي به سرمي

با رسيدن به سـنين ميانسـالي و   . گيرد شود و كنترل امور را به دست مي رفتارهايش قاطع مي
آوردن اسـتقالل و رسـيدن بـه هويـت مطلـوب زن       ها تالش بـراي بـه دسـت    بعد از سال

او حاال بـه رابطـه بـا دختـر و     . كند هاي هويتي جديدي را تجربه مي اجتماعي، آرزو بحران
گذراند و به شدت دچار تشويش  اش را از نظر مي تمام روزهاي زندگي. كند مادرش فكر مي
فهمد كـه چقـدر كـم بـه      يشود و م بار متوجه نيازهاي فردي خود مي او اين. و دلهره است

برقراري رابطه بـا سـهراب زرجـو اوج شـناخت جديـد آرزو از      . خودش توجه كرده است
او شـناخت درسـتي   . خودش است؛ با اين وصف بايد گفت كه آرزو زني خودآگـاه اسـت  

روابـط  . نسبت به خصايل خود، باورها، احساسات، آرزوها و نقـاط ضـعف و قـوتش دارد   
هاي سنتي و  كليشه. وانسته از اين روابط احساس رضايت كسب كندزيادي برقرار كرده و ت
هاي زندگي اجتماعي هرگـز او را از اهـدافش دور نكـرده و هميشـه      مشكالت و گرفتاري



 105   فاطمه لطفيان اميردهيو  اهللا طاهري قدرت

اش دارد و بـا   درك درسـتي از خودپنـداره  . اش را مديريت كنـد  هاي زندگي توانسته بحران
. ثبت خودكارآمدي طـي كـرده اسـت   توجه و تامل روند بهسازي را تا رسيدن به احساس م

هايي در ادامـه   بروز خودآگاهي در دو دوره جواني و ميانسالي در شخصيت آرزو در جدول
  .نشان داده خواهد شد

  جواني 1.1.7

  گري خودتامل1
  

  خودبهسازي 2
 
 

خودشكوفايي3  

  روزهاي تنهايي در پاريس
  ازدواج با حميد و مهاجرت به پاريس

  تحصيالت دانشگاهي
  پذيرفتن نقش مادري

  طالق
 بازگشت به ايران، مشغول شدن به كار، خريد خانه و شروع زندگي مستقل

كرد؛ اما مهاجرت تاثير  آرزو تا پيش از سفر به فرانسه، يك زندگي معمولي را تجربه مي
او در حالي كه نوزده سال بيشتر نداشـت، مجبـور بـود    . مهمي در تحول هويت او ايفا كرد

تمام روزهايش را در شهري كه از نظر فرهنگي كامالً با كشور مبداء او فرق داشت، زندگي 
او در . داد تا فقط و فقط بـه خـودش بيانديشـد    فرصت كافي را به آرزو مياين تنهايي . كند

از طرفي تحصيالت دانشگاهي امكان . پاريس وارد دانشگاه شد و نقش مادري را تجربه كرد
آگاهي سازي براي او داشت و از طرفي نقش مادري نحوه تفكر او را نسبت به خود تغييـر  

خودآگاهي متفاوتي در آرزو شد او كه توانسته بود داد و مجموع اين تحوالت، موجب بروز 
هـاي مثبـت رسـيدن بـه كمـال را نيـز دريابـد،         تصور درستي نسبت به خود پيدا كند و راه

گيري قاطعانه را به خوبي تجربـه   توانست ابعادي از خودشكوفايي همچون آزادي و تصميم
اصرار ورزيد تا توانست نقش هاي خود  در بازگشت به ايران نيز او همچنان بر خواسته. كند

او در نهايـت  . اجتماعي را نيز بپذيرد و بدين ترتيب كامال به سمت مستقل شدن گام بردارد
در جدول زير، . هاي خودش زندگي كند اش را نيز مستقل كرد تا كامال برمبناي خواسته خانه

  . كنيم  نشانه هايي از بروز و ظهور رشد خودآگاهي زنانه را در آرزو مشاهده مي
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  ميان سالي 2.1.7
 خودتامل گري1

  )تداعي مداوم خاطرات(تامل در گذشته 1- 1
  ازدواج اول

منير به  بود كه حميد و حسام درسشان را تمام كردند و از فرانسه برگشتند و چند روز بعد ماه آرزو تازه ديپلم گرفته «
و نيم ساعتي حرف زد و سر آخر » ...ت فكر كرديما من و خاله. حسام و حميد خيال دارند زن بگيرند«آرزو گفت 

ماند ايران و حميد  هاي قالي فكر كرد حسام مي و آرزو خيره به گل» حاال كدام يكي؟ حميد يا حسام؟«پرسيد 
  32/».حميد«گفت . گردد فرانسه برمي

 پدر

ال و پدر گفت روزي كه پدر نهال كاج را آورد وسط چمن كاشت، آرزو با آبپاش كوچك آب ريخت پاي نه«
پدر كه حالش به هم خورد و خوابيد روي تخت، از پنجره به حياط نگاه كرد و گفت كاج » .ست مادرت عاشق كاج«

  97/».مواظب مادرت باش. چه بزرگ شده
  زندگي در پاريس

ماند  مي شوهر شب تا صبح بيدار. دار شده بودند نانوايي مال زن و شوهر جواني بود اهل جنوب فرانسه كه تازه بچه«
گاهي كه مغازه خلوت بود با آرزو درددل . چرخاند خوابيد و زن مغازه را مي پخت و روزها مي و نان و شيريني مي

زن » .اقالً بعد از ناهار برو چرت بزن«گفت  آرزو مي» .ديشب بچه تا صبح نخوابيد و نگذاشت بخوابم«. كرد مي
شوهرم طفلك تا صبح نخوابيده و «. كرد زن تعجب مي» ...خب، شوهرت«گفت  آرزو مي» پس مغازه چي؟«گفت  مي

  »داري كار نيست؟ بچه. خب، تو هم نخوابيدي«گفت  آرزو مي» .كار كرده
. يادش نيامد» پسر بود يا دختر؟«. يادش نيامد» اسمش چي بود؟. بچه حاال بزرگ شده«چشم به عكس فكر كرد 

عجب زن «كرد  زد و فكر مي ه خانه گازي از نك باگت ميآمد، تا برسد ب يادش آمد از نانوايي كه بيرون مي
 220/».خري

  

 تامل در روابط1-2
  رابطه دوستي با شيرين

. كند فهمد و درك مي شيرين يار و همدم آرزو است و تنها كسي است كه در زندگي پرآشوبش او را مي
شود با كمبودها  كند و باعث مي مي ها آرزو را بيشتر متوجه خودش نشيني با شيرين خيلي وقت صحبتي و هم هم

هاي خانگي و دوستانه با  اين دو در محيط كار، هنگام نهار در رستوران، دورهمي. و دردهاي خودش آشنا شود
شيرين نقش مهمي در گرايش آرزو به رابطه با سهراب زرجو . هم هستند و بيشترين درك را از يكديگر دارند

  .داشت
. شدي عين باطري كه مدام ازش كار بكشند و شارژش نكنند«. اي نان داد دست آرزو راه افتادند و شيرين تكه«

  ».بايد فكري به حال خودت بكني
  »چكار كنم؟»

  ».شارژر پيدا كن«
  »يعني زرجوست؟...منظورت سهراب«آرزو ايستاد، بربري گاز زد، جويد، قورت داد و گفت
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  )رزو نمود داردهاي آها و گفتهاين دغدغه در تمام كنش(نقش مادري
آيه نوزده سال داشت و به نظر خودش جوجه نبود و هيچوقت سوار اتوبوس نشده بود و لجباز و يكدنده بود و 

خم شد كيف . اتوبوس ترمز محكمي كرد و كيف آرزو افتاد...كرد و با اين حال ها آرزو را عاصي مي گاهي وقت
كند و مادر آن  سالم و اگر اتفاقي براي آيه بيافتد چه مي را برداشت و فكر كرد خدا را شكر كه آيه زنده است و

  264/».دختر شايد غش نكرده كه مرده
  )رابطه با سهراب زرجو (تامل در رابطه عشقي

شد  مي. شد شد از شيرين حرف زد كه با خود شيرين نمي با سهراب مي. ولي حرف زدن با سهراب فرق داشت«
خواست همدردي كند سر  شيرين در جواب همه اينها اگر مي. چاق شده حرف زدكه  منير و كار و اين از آيه و ماه

آيه را لوس كردي، به مادرت رو دادي، نكن، به فكر خودت «آمد كه  يا خشن مي» .بميرم برات«جنباند كه  مي
قت گوش ها با د ترين مشكل سهراب به احمقانه. كرد يا از بودا و كريشنا نقل مي» .باش، كمتر هله هوله بخور

حاال چند كيلو ! چه خوب«گفت  خنديد و مي ها بود كه مي فقط به چاق شدم. كرد حل پيشنهاد مي  كرد و راه مي
 171/».بيشتر آرزو داريم

 تامل در هويت3
  هويت اجتماعي

  تاثيرپذيري از سرگذشت تهمينه
  14ف/شد هايش اداره مي موثر شدن از رستوران خانم سرمدي كه با مديريت خودش و بچه

  138/ها از موقعيت اجتماعي مشتري تاثيرپذيري 
افزايش آگاهي اجتماعي در مسافرت كوتاه درون شهري با اتوبوس به مغازه سهراب و مالقات با زنان طبقات 

 18ف/كنند هايي كه تحمل مي پايين و دردها و رنج

  20ف/حضور در جلسه معتادان پاك شده در بهزيستي
  هويت فردي

او در بخش زيادي از اين . شود هاي ذهنيش نشان داده مي هاي او و خوددرگيري با بيان حديث نفسذهنيات آرزو 
 كند انديشد و آن را از ديد خودش تحليل مي ها به هويت فردي خودش مي حديث نفس

لي چرا قبول كرده بود؟ از ترس پو. درآورد نگاه كرد. كبريت را انداخت توي كيف و دستش خورد به تلفن همراه
 41/»... .ترسيد؟ يا شايد از چي اين همه مي.داد؟ وضع مالي كه فعالً بد نبودكه بايد براي تلفن تازه مي

 

 تامل در موقعيت زنان اطراف 4- 1

 جوان
هاي  نويسنده در سه فصل در قالب پست. دختري مرفه ودر ظاهر شاد و باانرژي و حتي به ظاهر لوس: آيه

كند؛ از اينجا او را دختري سرشار از كمبودهاي   وبالگ، مخاطب و آرزو را با ابعاد پنهان شخصيت آيه آشنا مي
اما او نيز در اين دوره به بينيم كه دچار مشكالت هويتي است؛ هر چند تصور آرزو اين نيست؛  عاطفي مي

هاي نعيم درباره  دهد؛ حرف مادرش شبيه است؛ نويسنده جلوه نمادين اين شباهت را در دو قسمت نشان مي
؛ با 185منير درباره ناخن جويدن مادر و دختر در صفحه  هاي ماه و حرف 45هاي آيه و آرزو در صفحه  شباهت

البته . اش مهاجرت را راه صحيح بداند هويت شكست خوردهاين وصف طبيعي است كه آيه هم براي ترميم 
گيري  پذير است و سخت آيه دختري انعطاف. هاي اين دو نفر بروز پيدا كرده است تفاوت دو نسل در واكنش

پسندد؛ اين را هم در وبالگش آورده و هم چندبار در داستان اشاره كرده است؛ مثال جايي كه نظر  مادرش را نمي
او اهميت . پسندد ها را نمي انگارد درحالي كه خودش هم آن رباره مادر مرجان، بي انصافي ميمادرش را د

رسد  به نظر مي. كند گونه نيست سرزنش ميخاطر اينكه ايندهد و حتي آرزو را بهبيشتري به خودش مي



 كنيم رمان عادت مي هاي بروز خودآگاهي زنانه در شخصيت محوري تحليل جلوه   108

و راه زيادي براي تجربه است  برخالف تصور آرزو او درك درستي از اطرافيانش دارد ؛ اما هنوز جوان و بي
  .شناخت خودش پيش رو دارد

خواند؛ اما تالش براي حل مشكالت خانواده و ارتباط  هاي عاشقانه مي در آغاز غمگين است و رمان:  تهمينه
خواند و  بينيم كه او ديگر نه رمان عاشقانه مي در ادامه مي. كند نزديك با آرزو او را به يك دختر هدفمند تبديل مي

در چندجاي رمان متوجه . ست؛ او به آرزو گفته كه قصد دارد در رشته حقوق ادامه تحصيل بدهدنه غمگين ا
  .آل آرزو از يك دختر جوان است شويم كه تهمينه شخصيت ايده مي

رسد كه مرجان دختري  بينيم؛ به نظر مي او را هميشه در كالم آيه مي. مرجان در داستان حضور ندارد :مرجان
او . كند سو است و كمبودهايش را به تامين اهداف اين تفكرات رفع مي قالبي طبقه مرفه هم است كه با تفكرات

هايش است و سوداي  سن و سال همسن آيه است؛ اما ازدواج كرده و برخالف آيه كه در پي خوشگذراني با هم
  .مهاجرت دارد، بيشتر در پي همرنگي با جماعت است

او دختري است كه بعد از فوت پدر توانست با ارائه راهكار . بينيم بار در داستان مي او را يك :ساناز
هرچند درس را كنار گذاشته اما دختر شاد و موفقي . سرپرستي نجات دهد اش خانواده را از بحران بي هوشمندانه

 .است

  

 ميانسال
رابطه مشترك شكست هر دو از يك . هم شبيه هستند تا حد زيادي به. او حكم خواهر آرزو را دارد: شيرين

هر دو . اند استقالل و اقتدار خود را حفظ كنند اند و سعي كرده هر دو روي پاي خود ايستاده. اند خورده
. اند اي پنهان كرده گونه اند؛ شاد و ساده و اجتماعي هستند؛ اما هر دو كمبودهايشان را به ها را شكسته طرحواره

او كمبودش را از رفتن . ه مناسبي براي شخصيت اول رمان باشدتوانست سوژ اگر آرزو نبود، شيرين هم مي
كند، اما  هاي يوگا و وانمود كردن به خوشحالي پنهان مي نامزدش اسفنديار و مرگ مادرش، با رفتن به كالس

با شروع ماجراي عشقي آرزو و سهراب، غمش . داند كه او چيزي كم دارد و غمي بزرگ در دل دارد آرزو مي
در پايان داستان و با تلفن اسفنديار، . دهد كند و با دور شدن از آرزو خشم خود را بروز مي باز مي دوباره سر

  .شود كه تا چه اندازه در انتظار معشوقش بوده است آشكار مي
  .كند ها رفتار مي زني از طبقه مرفه كه كاملًا طبق طرحواره: مادر مرجان

پسند و مدرن نمايي  اش را در رفتارهاي امروزي و عامه اعيزني كه كمبودهاي اجتم: زن مشتري آرايشگاه
 .كندپنهان مي

 

 كهنسال
توصيف آرزو از او در بنگاه در آغاز داستان و . هاي اول كافي است منير همان فصل براي شناخت ماه :منير ماه

فهميدن اينكه او به زودي يك مهماني اعياني ترتيب خواهد داد و توصيف چهره او در ادامه و نحوه رفتار و 
واعد اين طبقه زندگي دهد كه او زني از خودراضي از طبقه مرفه است و مطابق ق حرف زدنش نشان مي

گونه زندگي كرده و حاال هم كه پير شده و  ها اين سال. دهد هاي زنانه وفق مي كند و خود را با طرحواره مي
ترس از دست دادن زيبايي و جذابيتش را دارد، باز هم همين راه را براي اثبات خودش در پي گرفته او حتي 

  .كند با آرزو نيز همين گونه تا مي
يك زن عاشق و يك مادر فداكار؛ هر چند وجه مشخصه او عاشق شدن است و اين آرزو را  :ينهمادر تهم

شود و مادر تهمينه  شود و پرداخته نمي دهد، امااين موضوع تنها در همين حد مطرح مي تحت تاثير قرار مي
  .شود يك زن سنتي توصيف مي

كند و كامال او زني است كه برخالف موقعيتش كاملًا برخالف طرحواره ها رفتار مي:داشتنيزن چاق دوست
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 مورد تاييد آرزو است
 .اش بربيايد نمونه يك زن مدير و موفق كه توانسته است از پس زندگي:خانم سرمدي

هر اتفاق كـوچكي  . جدول باال نشانگر توجه دائم آرزو به رفتارها و باورهاي خود است
او هميشه ريشه رويدادهاي زندگي خود را در گذشته جستجو . او را به گذشته ببرد تواند مي
نسبت به روابطش حساس . انديشد كند و به تحولي كه از آن روزها تا كنون طي كرده مي مي

تاثير نقش اجتماعي را در هويت او بـه خـوبي در   . گذراند است و جزئيات آن را از نظر مي
درگيـر  . كنـد  تفاوتي نيست و تا جايي كه بتواند به ديگران كمك مي ياو زن ب. بينيم رمان مي

ترين نقـش   شدن با مشكالت ديگران تاثير زيادي در شخصيت آرزودارد؛ اما بايد گفت مهم
كند و اين در تمـام   او بيش از هر چيزي به دخترش فكر مي. براي آرزو، نقش مادري است
از فصل چهارده كم كم دوسـتي آرزو  . يداستهاي ذهني او پ نمودهاي گفتاري و تك گويي

شود؛ شروع اين رابطه نقطه عطف خودشناسي آرزو است؛ آرزو از اين  و سهراب شروع مي
هاي اين رابطـه را   هايش زير و بم قسمت داستان توجه بيشتري به خودش دارد و در تنهايي

يستادگي در برابر فشار توجه به ظاهر خود، ا(كاود؛ اين تغيير كم كم در رفتارهاي ظاهري مي
اوج  24در فصـل  . كنـد  هاي او نيز نمـود پيـدا مـي    و مكالمه) خانواده رفع ترديد و قاطعيت

او همينطور نسبت . كند بينيم و در فصل بعد او باالخره عشقش را ابراز مي ترديد آرزو را مي
كنـد و   به هويت خود حساس است و خصايل و خصوصيات خود را در ذهنش تحليل مي

خودآگاهي زنانه فرآيندي است كه زنـان  . به دنبال يافتن بهترين پاسخ در تحليل خود است
. آورنـد  در مشاركتي اجتماعي و تحت تاثير روابط اجتماعي و آگاهي فمنيستي به دست مـي 

دهـد،   هاي زنانه معموال يكي از مواردي كه شناخت فردي زنـان را افـزايش مـي    در داستان
قعيت ديگر زنان و يا تغيير موقعيت ديگر زنان است؛ نويسنده با جمع بازانديشي آنان در مو

كردن چند شخصيت متفاوت و يا متضاد زن و قرار دادن يك يا چند زن شبيه به هم رونـد  
اش توجه زيادي به موقعيت  آرزو نيز در جريان روابط اجتماعي. دهد  خودآگاهي را بروز مي

از . كند  در جريان خودانديشي زندگي آنها را مرور مي هاي متفاوت دارد و زنان ديگر از نسل
زنان جواني مانند دخترش ايه، تهمينه، مرجان و ساناز تا زنـان ميـان سـال ماننـد دوسـتش      

اي هسـتند   شيرين تا مادر مرجان و از كهنساالن، مادرش ماه منير و مادر تهمينه، هريك آينه
خواهـد رونـد تكامـل شخصـيتي       نهـا، مـي  كه ارزو با برانداز كردن هويت خود در وجود آ

 . خويش را طي كند
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  خودبهسازي 2.7
  كنترل روابط متقابل اجتماعي و خانوادگي-1

  اقتدار و قاطعيت در روابط اجتماعي
دفعه پيش كه اضافه حقوق «. صندلي را سراند پشت ميز، پوشه و كاغذ و مداد و خودكار را بيخودي جا يه جا كرد«

دست از » البد هو برت داشت، آره؟. گيري طور كار كني پاداش بيشتر هم مي گفتم همين. ام رت راضيگرفتي گفتم از كا
ولي واي به . كنم اين بار بيرونت نمي. خوب گوش كن«. ور كردن چيزها برداشت و رو كرد به محسن ور آن سر اين

حب ملك گرفتي ماه به ماه از حقوقت  صا پولي را كه از. فهمم مطمئن باش مي. روزگارت اگر باز بفهمم زيرآبي رفتي
و توي كشو » .موافق نيستي، به سالمت. موافقي، بمان مثل آدم كار كن. امسال عيد هم عيدي بي عيدي. كنم كم مي

  .دانست چي بود باز دنبال چيزي گشت كه خودش هم نمي نيمه
قول مردانه، دفعه اول و آخرم بود، قول شرف، . كنم خانم صارم دستتان را ماچ مي«. محسن يك قدم جلو گذاشت

  ».متشكرم، ممنونم
  163/».خيلي مردي قول زنانه بده. ام من يكي تا حاال از قول مردانه خيري نديده. خيلي خب، برو«. آرزو كشو را بست

  :پذيري در روابط خانوادگي انعطاف
. بعد چرخيد توي آينه به خودش نگاه كرد. دبو  ها گوشه تخت افتاده آرزو به بالشتك نگاه كرد كه دور از باقي بالشتك

خواهد شام با مردي   كرد يا در چهل و يك سالگي هنوز برايش مشكل بود به مادرش بگويد مي مراعات مادرش را مي
منير حتما ماجرايي را كه نه به بار بود و نه به دار به  ماه. هاي مادر را نداشت بيرون برود؟ اين درست كه حوصله سؤال

  ...داد و  خبر ميهمه 
كدام بار؟ كدام دار؟ از بودن و حرف زدن با «فكر كرد . دست گذاشت روي قاب عكس پدر و مادر روي ميز آرايش
  شايد... برم، ولي اين آدم لذت مي

  129و128/».ترسم هنوز از مادرم مي. ترسم شايد مي. ست هم حق با آيه
  اي بي توجهي به رفتارهاي كليشه

هاي  آرزو پا شد رفت سراغ زن خيلي چاقي كه خودش و شوهرش از نواده. زدند حسام حرف ميآيه و شيرين با «
كرد و هرچه از  آرزو زن چاق را دوست داشت چون مدام شوخي مي. منير قاجارها بودند و از اقوام خيلي دور ماه

گفت  ر خودش ميمادر آرزو كه به زن چاق در حضو. گفت و از كسي رودربايستي نداشت گذشت مي ذهنش مي
 34/».داد گفت سرور و ابرو باال ميخانم، در غيابش فقط ميسرورالسلطنه يا شازده

شـود و در رونـد خـودتنظيمي     بروز خودآگاهي منجربه شناخت صحيح خودانگاره مي
آرزو كه در دوران جواني توانسته راهكارهاي بهسازي را بيابـد، بـا   . كند نقش مهمي ايفا مي

هاي خود دارد، بـه راحتـي    سبت به خود دارد و شناخت درستي كه از خواستهاي كه ن توجه
. تواند، بهترين تصميم را براي كنترل روابطش و تنظيم موقعيت خود در اين روابط بگيرد مي

از طرفي در محيط اجتماعي نقش مديريت، قاطعيت زيـادي بـه كـالم و رفتـار او داده و از     
پـذير كـرده اسـت؛ عـالوه بـر ايـن        انواده او را انعطافعنوان سرپرست خ طرفي نقش او به

شود كه براي بهتر زندگي كردن، از رفتارها و  هايش باعث مي شناخت درست او از خواسته
  .معنا خود را رها كند اي و بي باورهاي كليشه
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 خودشكوفايي 3.7

  هاي اجتماعي بروز مهارت - 1
  اداره بنگاه معامالت ملكي پدر

 ماعييافتن شخصيت اجت

  برقراري رابطه دوستانه با زن همفكر
 حمايت مادي خانواده

  حمايت مشتريان
 حمايت كارمندان

 توجه به نياز به عاشق شدن و ابراز تمايل براي ازدواج - 2

  : هاي زير هستند شكوفا داراي ويژگي خود هايبر اساس نظريه مازلو، انسان
 بـي  قضـاوت  واقعي آگاهند، و موجود شرايط از واقعيت هستند، تشخيص داراي حس

متعصبانه دارند، به جاي شكوه و گاليـه   و شخصي تفكر طرز اساس بر نه و عيني و طرفانه
گردنـد،    هاي خود به محض برخورد با مشكالت دنبال راه حـل مـي   مداوم يا توجيه ناكامي

 ضاوتهاق توانند بار تنهايي را بر دوش كشند، به  براي خويشتن، حريم خصوصي قائلند و مي
در برساختن عقايد و باورهاي شـان بـه فرهنـگ و حـال و      كنند،  خويش اتكا مي تجارب و

شوند، ازادمنش، مداراطلب  هواي محيط پيرامون نظر ندارند، تسليم فشارهاي اجتماعي نمي
 دلسوز اجتماعي لحاظ نگرند، از  هاي فردي و فرهنگي به ديده احترام مي هستند و به تفاوت

هسـتند   كـه  را همانگونـه  دوستانه هستند، افراد بشر و انساني خصوصيات داراي مهربان، و
با خودشان صادق اند و همانگونـه رفتـار   . كنند آنها نمي تغييردادن براي تالشي و پذيرند  مي
روابـط دوسـتانه محـدود ولـي     . داننـد   پسندند يا آن رفتار را صحيح مي  كنند كه خود مي  مي

ارنــد اثــار مانــدگار از خــود خــالق و مبتكــر هســتند و دوســت دعميقــي دارنــد، افــرادي 
  .بگذارند جاي به

او زنـي  . توان آرزو را زني خودشـكوفا دانسـت   آيد، مي همانطور كه از جدول باال برمي
تواند زندگي شخصي خود و اطرافيان را مـديريت و كنتـرل    خالق و با استعداد است و مي

كند؛ البته  بدون ترس از برداشت ديگران آن را بيان مي شناسد و نيازهاي خود را نيز مي. كند
اين نوع رفتار را آرزو در دورة جواني و در ابتداي داستان نداشت؛ اما در روند خودآگـاهي  

. شود، نيروي عشق استاو اتفاق امي افتد آنچه موجب تكميل روند خودآگهي در آرزو مي
بينيم كه تا قبل از آن در داستان نديده  آرزو مي بعد از شروع رابطه با سهراب رفتارهايي را از

. است گويد كه تصميم درستي گرفته باالخره با قاطعيت به خودش مي 27بوديم؛ او در فصل 
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پذيرد و براساس امكانات زندگي واقعي، بـراي    ارزو، واقعيت زندگي خود را با عقالنيت مي
ضـمن اينكـه روابـط    . زنـد   آميز مي مديريت زندگي خود و اطرافيان دست به اقدام موفقيت

دوستانه و اجتماعي محدود اما عميقي دارد، مانند دوستي با شيرين، حوزه خصوصي زندگي 
دارد و در اين حوزه شخصي است كه سهراب زرجو را به تنهايي خـود راه    اش را پاس مي

ازدواج  يـك تنـه بـه   ) از جمله مخالفت مـادر (دهد و برخالف تمام فشارهاي اجتماعي   مي
هاي اقتصـادي، اجتمـاعي و خصوصـي     آرزو در تمام تصميم. فشارد  مجدد با زرجو پاي مي

خود، زني متكي به نفس، آزاد و مستقل است و ضمن كسب استقالل، زنـدي خودخـواه و   
متعصب نيست، زيرا خودشكوفايي به شخصيت او اين منش را داده است كه درباره ديگران 

. مچنانكه هستند، بپذيرد و نخواهد همه مانند او فكر و عمل كننـد قضاوت نكند و آنها را ه
چنانكه شيرين، دوست هميشگي اش را با وجود اختالفات بنيادي با خود، چنانكه هسـت،  

هـاي   از ويژگـي . پـذيرد   يا حتي دخترش ايه را به عنـوان نسـل سـومي، مـي    . پذيرفته است
انگيزه الزم برا خلـق اثـاري مانـدگار را    هاي خودشكوفا، آرزو فقط خالقيت هنري و  انسان

ندارد؛ وگرنه از نظر رشد شخصيتي، زني مستقل، خوداتكـا، عميـق و اصـيل اسـت كـه در      
 . نويسي زنانه با شخصيتي نظير او مكتر مواجه هستيم جريان داستان

 
 هاي بروز خودآگاهيريشه

 جواني

  حامي خودآگاه
  
  
  
  
  
  

  عوامل فردي
  
  
  
  
  

 عوامل اجتماعي

 كند  پدر آرزو كه هميشه او را به متفاوت بودن تشويق مي
رو تختي را كشيد روي پاها و به عكس ديگري نگاه كرد از خودش كنار كاجي كه پدر «

قبل از . چند روزي بعد از برگشتن از فرانسه. عكس را پدر از آرزو گرفته بود. كاشته بود
ها سر  توي حياط راه رفتند؟ به گلگرفتن عكس بود يا بعد از گرفتن عكس كه با پدر 

هاي مادرت دلگير  از حرف«هاي هرز را كندند و پدر گفت  هاي خشك و علف زدند، برگ
مردي . خور مرتيكه پر حرف مفت. پرسي خوب كاري كردي طالق گرفتي از من مي. نشو

ز حتما قبل ا» .اش نرسد، بايد زد توي پوزش كه فقط به فكر خودش باشد و به زن و بچه
  221/».زد گرفتن عكس بود چون توي عكس آرزو لبخند مي

  مهاجرت
  تجربه مادري

  تحصيل در پاريس
  طالق

  تجربه زندگي مستقل و سرپرستي فرزند
  قبول نقش اجتماعي و كسب درآمد
 بهبود اوضاع اقتصادي خانواده
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 ميانسالي

  حامي خودآگاه
  
  

  عوامل فردي
  
  
  
  
  اجتماعي عوامل

 
 

 .كند خواهري با شيرين؛ دوستي كه درك ميبرقراري رابطه
بينيم  بعد از آشنايي با سهراب بارها مي.(برد  سهراب كه تمام ذهنيت منفي آرزو را از بين مي

  .)آورد كه آرزو هنگام ناراحتي و تشويش نام او را بر زبان مي
  پذيرش نقش اجتماعي

آرزو با حضور در  بعد از آشنايي با سهراب(هاي اجتماعي خودطبقه بندي در گروه
  .)كرد به يك شخصيت مفيد اجتماعي تبديل شود هاي اجتماعي، سعي مي جمع
هاي تنهايي بعد از جدايي و قبل از آشنايي با شيرين و سهراب و روزهاي  سال:تنهايي

  تنهايي بعد از قهر آيه
تبديل  بهبود شرايط اقتصادي آرزو با قبول شغل پدر، شرايط را براي(بهبود اوضاع اقتصادي

  .)او به يك زن اجتماعي فراهم كرد
با توصيف مواجهه آرزو با وبالگ آيه نشان  21و  20در صص:رشد و پيشرفت تكنولوژي

 .شود دهد كه شناخت او درباره رابطه مادر و فرزندي تا چه حد بيشتر ميمي

  
 موانع

هنجارهاي سنتي و 
 فرهنگي

  نقش مادري
  زن دومباورهاي ماه منير درباره جدايي و 

 باورهاي شيرين درباره بي وفايي مردان

 هاي مسئوليت سرپرست خانوادهسختي مشكالت اقتصادي

  
  گيري نتيجه. 8

كنيم، نشانگر وجود تمركـز بـاال بـر روي     هاي خودآگاهي در داستان عادت مي تحليل جلوه
مستمر او نويسنده با به تصوير كشيدن ذهنيات آرزو، توجه . در شخصيت آرزو است» خود«

هـاي و   شخصيت آرزو دائماً در حال به چالش كشيدن كنش. كند را بر روي خود آشكار مي
او در دوران جواني توانسته با شناخت صحيح از آرزوها و استعدادهاي . باورهاي خود است

خويش، كنترل زندگي خود را به دست گيـرد و روابطـش را تنظـيم كنـد؛ بـا ايـن وجـود        
  .در دوران ميانسالي دچار بحران هويتي كرده است مشكالت روحي، او را

نويسنده با ترتيب دادن يك داستان عاشقانه، شخصـيت آرزو را در رونـد خودبهسـازي    
كند تا نيازهاي فـردي خـود را بشناسـد و كنتـرل بهتـري در       دهد و به او كمك مي قرار مي

نسته شخصيت اجتمـاعي  با وجود اين، بايد گفت آرزو هر چند توا. روابط فردي ايجاد كند
مطلوب خود را پيدا كند، اما هنوز رگه هايي از عدم جسارت در بروز خواسته هـا و تـأمين   

عدم تناسب بين هويت اجتماعي زنانه كه آرزو به آن . شودنيازهاي هايش در او مشاهده مي
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 كنـد، در قسـمت هـايي از   دست يافته با تعريف عرفي از هويت زنانه كه جامعه ارائـه مـي  
انـد كـه    هاي داستاني به شكلي ايجاد شده گره. داستان، او را دچار تنش و بحران كرده است

. نشان دهنده نقش بازدارنده هنجارهاي سنتي در روند بهسازي و هويت سازي زنـان اسـت  
هـا را  اين موضوع، يكي از اصلي ترين خطوط فكري نويسنده از مجموعه سه كتاب، چراغ

هاي  كنيم، غلبه حضور شخصيت در رمان عادت مي. ين رمان استكنم و هم  من خاموش مي
زن و روباط آنها با يكديگر و ساير افراد، از جمله مردهاي داسـتان كـه تـا حـدي بـه جـز       

كند تـا در كنـار موانـع     هاي زنان قرار گرفته اند، كمك مي سهراب زرجو در ساية شخصيت
نويسـنده بـا ترتيـب دادن    . مود پيدا كندحاصل از فرهنگ مردساالر، ديگر موانع عرفي نيز ن
نگرد و بر ايـن بـاور اسـت كـه زنـان در        پايان مثبت، خوش بينانه به موقعيت زن امروز مي

تواندد دنياي ايده آل خود را بـه دسـت خـويش      صورت تكميل فرايند خودآگاهي زنانه مي
بر بروز خودشكوفايي زنانه  پيرزاد از ابتداي داستان تا انتهاي آن، تاثير خودآگاهي را. بسازند

ترين بعد خودشكوفايي شخصيت زن در داستان، استقالل مادي، معنـوي   مهم. دهد نشان مي
كنـد، از پـس    و ذهني اوست؛ چنانكه آرزو، مانند مردان، بنگاه معامالتي امالك را اداره مـي 

) ويـژه شـيرين   بـه (آيد، روابط خود را با دوستانش  برمي) مادر و دخترش(ادراة امور منزل 
و ابژه عشـق خـود را   » عاشق بشود«كند كه   كند و از همه مهمتر، خود انتخاب مي  تنظيم مي

در ادبيات داستاني ايـران، تـا كنـون زنـي تـا ايـن انـدازه        . كند  انتخاب مي) سهراب زرجو(
  . خودبنياد و خودآگاه و مستقل، آفريده نشده است

آرزو در . كنيم آگاهي جنسيت بنياد است دت ميترين جنبه خودآگاهي در داستان عا مهم
در نقش . ها را كنترل كند كند آن هاي زنانه به شدت درگير است و تالش مي داستان با نقش

هاي  گذارد و از مردي كه اين جنبه همسري، او اولويت را بر استقالل و عزت نفس خود مي
دري كامالً احساسات شخصيت را گيرد؛ اما نقش ما كند، فاصله مي شخصيتي او را تهديد مي
تـرين چـالش آرزو، دختـرش آيـه      در نيمه نخست داستان مهـم . تحت تاثير قرار داده است

از نيمه بعدي داستان و با شروع رابطه . بينيم ذهن او را تمام مدت درگير فرزندش مي. است
د زنـدگي  ترين بعـ  چنان دخترش مهم شود، اما هم عاشقانه، توجه آرزو به خودش بيشتر مي

خواهـد    پيرزاد، با اين انتخاب، مي. كاهد اوست و حضور سهراب، از توجه آرزو به آيه نمي
كه فرهنگ و عرف اجتماعي به صورت سنّتي بر عهده او » مادري«بگويد زنان با حفظ نقش 

تواند به استقالل روحي، معنوي و   گذاشته است و مهمترين نقش وجودي او نيز هست، مي
  . ست يابد؛ بي آنكه نقش مهم مادريش تحت الشعاع اين استقالل قرار گيردمادي نيز د
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ايـن رابطـه   . ترين اتفاق در داستان شكل گيري رابطه عاشقانه آرزو با سهراب است مهم
تاثير مهمي در توجه آرزو به نيازهاي فردي خود دارد كه او را از روال روزمره زنـدگي بـه   

آرزو كه به شدت درگير زندگي اجتماعي خود  .دهد سمت يك حس حيات بخش سوق مي
هاي زنانه شخصـيت   دهد و جنبه بوده است، با اين اتفاق به خودش توجه بيشتري نشان مي

  .گردد او از اين بخش داستان به بعد بيشتر آشكار مي
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