
 Journal Of  Narrativestudies   
  E-ISSN: 2588-6231  

Vol. 6, No. 11  

 spring & summer 2022 
Research Article 

 

1 

 
 

The Formation of Characters and Their Interactive Aspects 

in the Novel We get used to 

 
Farzad Bakhtiari Markiye 1  

 

Abstract: 

The subject of the novel We Will Get Used to It is about family issues 

and human relationships, which is shaped in the form of various 

interpersonal social interactions. In this novel, in many cases, it is not 

possible to understand the type and aspects of the characters' 

interaction descriptions, which are the main factors in the formation of 

the narrative. Accordingly, in order to obscure the aspects and levels 

of interaction, especially the expression of dominance, the 

relationships of the novel's characters have been examined from a 

psychological perspective based on Adler's theory of personality. The 

result showed that among the components of this theory, social 

interest, lifestyle, self-creation and inferiority complex are evident in 

the speech and behavior of the novel's characters. Supremacy is very 

low, imaginative teleology is not observed at all, and the characters of 

the novel fall into the types of "relier-relied", "socially beneficial" and 

"domineering-ruling". The protagonist and most of the actors have a 

“relier-relied” personality; however, some of them eventually reach 

the "socially beneficial" type. A clear example of the "socially 

beneficial" brigade is Sohrab Zarjoo, and the only "domineering-

ruling" figure is Mah-monir. The character of the Ayeh does not fit 
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into any of the types. On this account, the "avoidant" type is the only 

character type not found in the novel.  

Keywords: We will get used to it; personality types; dominance; 

social beneficiary 

1. Introduction 

Fictional characters are intertextual agents under which the other 

elements make up the narrative. Negligence towards the characters 

and their interactions causes various ambiguities and improper text 

interpretation. The author manifests many of their narrative 

implications as characters; thus, the choice of characters is of special 

orientation.  

ZoyaPirzad is one of the contemporary authors who pays 

significant attention to the characters’ indicators and psychological 

texture and has created characters with specific psychological modes 

fitting their role and position. The novel “We’ll Get Used to It” is 

among her controversial stories in which the characters are complex 

and contemplatable, and getting to know them requires psychological 

analysis. The present article investigates, interprets, and classifies the 

characters in this novel and their interaction to clarify the textual 

implications based on Alfred Adler’s personality theory.  

2. Literature Review 

Adler’s personality theory inspects the human from his social aspect. 

Contrary to Freud who emphasized humans' biological and instinctive 

aspects, Adler believes that humans must only be investigated in 

society (Adler, 1982: 35). The creative self, lifestyle, imaginative 

teleology, superiority, feelings of inferiority and compensation, social 

interest, self-awareness, and birth order are the basic concepts of 

Adler’s theory (Karimi, 1389: 93; Arianpour, 1357: 29). He considers 

four personality styles of dominant, submissive, avoiding, and socially 
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useful, each having specific behaviors that are generalizable to 

fictional characters.  

Pirzad’s stories have gained the attention of many, and a significant 

number of articles and dissertations have been compiled concerning 

their structure and contents. A significant part of the research on 

Pirzad’s stories is concerned with her characters, which can be 

classified into the two groups of feminism and psychological research 

in a general classification. Studies of Taheri and LotfianAmirhidi 

(2015), Arabzadeh (2017), and Ismailipour (2015) are among the 

psychological studies, while studies of Nikobakht et al. (2012), 

Pirzadnia and Mortezaei (2015), and Azimi and Mortazavi (2015) 

have been conducted from a feminism aspect. None of the studies 

have investigated the subject from the perspective of the present 

article.  

3. Methodology 

Desk research was used to collect data and a descriptive-analytical 

method was used to examine them.  

4. Results 

Study of the characters in “We’ll Get Used to It” indicated that the 

most prominent components of Adler’s theory such as social interest, 

lifestyle, the creative self, and the inferiority complex are identifiable 

in the characters’ speech and behavior and have influenced the story. 

Superiority is not among the dominant behaviors of the characters, and 

imaginative teleology is not observed in the novel either. Besides, 

most of the characters are “submissive” or reliant. SohrabZarjou is a 

character that can be considered as a symbol for the "socially useful" 

type, and MahMonir is the only “dominant-ruling” character in the 

story. The character “Ayeh” cannot be classified into any of the types, 

and the “avoiding” personality type is the only one absent from the 

novel. Overall, the women in the story have been portrayed as weak, 
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reliant, and submissive, and the presence of SohrabZarjou can 

ironically carry the important messages that the Iranian woman going 

against the rigid tradition inevitably needs the support of the 

patriarchal society despite her social activities to prosper her creative 

self and social usefulness.  
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 کنیمعادت میها در رمان ها و وجوه تعاملی آنگیری شخصیتشکل

  1*مرکیهفرزاد بختیاری

 (16/14/1611 پذیرش: 15/6/1611)دریافت: 

 

 چکیده
هاست که در قالب انواع تعامل ط انسانمسائل خانوادگی و رواب کنیمعادت میموضوع رمان 

توان با سطح در بسیاری از موارد نمی ،است. در این رمان اجتماعی بینافردی شکل گرفته

گیری روایت ها را که از عوامل اصلی شکلنوع و وجوه تعامل شخصیت ،هاظاهری توصیف

وه و سطوح تعامل، گشایی از وجقصد ابهامکرد. بر همین اساس، به درک ،دشومحسوب می

شناختی و با تکیه بر نظریۀ از منظر روان رمان هایروابط شخصیت ،ویژه ابراز سلطهبه

، عالقۀ های این نظریهاز میان مؤلفهدهد که مینتیجه نشان  .است شخصیت آدلر بررسی شده

ن های رمااجتماعی، سبک زندگی، خودِ خلّاق و عقدة حقارت در گفتار و رفتار شخصیت

نگری تخیلی اصالً مشاهده رنگ است، غایتجویی بسیار کمنمودی آشکار دارد، برتری

و « سودمند اجتماعی»، «دهنده ـ گیرندهتکیه»های های رمان در تیپشود و شخصیتنمی

آفرینان شخصیتی گیرند. قهرمان داستان و بیشتر نقشمیجای « فرماجو ـ حکمسلطه»

« سودمند اجتماعی»ها نهایتاً به تیپ دارند؛ هرچند که برخی از آن« دهنده ـ گیرندهتکیه»

جو ـ سلطه»سهراب زرجو و تنها شخصیت « سودمند اجتماعی»رسند. مصداق بارز تیپ می

                                                                                                                   
)نویسندة  استادیار، گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی، پردیس دکتر شریعتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران .1

 .مسئول(
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گنجد. با این حساب، نوع ها نمییک از تیپمنیر است. شخصیت آیه هم در هیچماه« حکم فرما

 شود. نمیدر رمان دیده  تنها تیپ شخصیتی است که« گراجتناب»

 

جویی، پذیری، سلطههای شخصیتی، سلطه، تیپکنیمعادت می رمان: های کلیدیواژه

 سودمندی اجتماعی.

 . مقدمه1

متنی هستند که سایر عناصر روایی و داستانی های داستانی کارگزاران درونشخصیت

 ،در بسیاری از مواردسازد. شود و روایت را میبندی میها صورتذیل یا همراه آن

ها منجر به انواع ابهام نیز وجوه تعامل آنو ها گیری شخصیتتوجهی به شکلکم

 شود که نتیجۀ آن تفسیر نامناسب متن است.می

نمایش ها بههای روایی خود را در قالب شخصیتای بسیاری از داللتهر نویسنده

های ویژه است. انتخاب گیریعها حاوی موضگذارد. بر همین اساس، انتخاب شخصیتمی

شود، ها خالصه نمیهای ظاهری شخصیتهای مناسب برای داستان در ویژگیشخصیت

ها نیز باید درنظر گرفته شود؛ زیرا هر شخصیت داستانی، بلکه رفتار و حاالت روانی آن

باشد و الزم است تواند تیپ شخصیتی خاصی داشته های واقعی، میهمانند شخصیت

 های رفتاری و نیز نقش او در داستان متناسب باشد.روانی او با ویژگی حاالت

با  هاپردازی در داستان و نیز ضرورت تناسب حاالت روانی شخصیتاهمیت شخصیت

های شخصیت در ها باعث شده تا پژوهشگران با استناد به نظریهنقش و ظاهر آن

ن بپردازند و نتایج جالبی های داستاشناختی شخصیتشناسی، به تحلیل روانروان

قرن  یکه از ابتدا یآثار ادب یگوناگون نقد و بررس یکردهایرو انیدر مدهند. دست به

 یشناساز منظر روان یمتون ادب لیو تحل یکاوانۀ آثار هنر، نقد روانهگرفت شکل ستمیب

توجه  توانست با ی،کاوروان گذارانیبن ،دیاست. فرو بوده برخوردار یخاص یژگیاز و

 ،یاز وجود آدم یدیاز روان انسان و کشف ابعاد جد و نوآورانه دیجد یهاافتیبه در
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به  یدهد. توجه و به مخاطبان ارائه یو آثار هنر یریو اساط یاز متون ادب یاقرائت تازه

. ه استبود نهیزم نیورد او در اادست نیترلف از خالل اثرش، بزرگؤم یروان لیتحل

آدلر، ارنست  ونگ،ی کهشد  یکاوانه دستخوش تحوالت گوناگونواننقد ر ی،پس از و

 روش نقد بودند نیتحول و پرورش ا نۀیازجملۀ فعاالن در زم کسونیار کیار و جونز

  (.55: 1634)صنعتی، 

های شخصیت که اخیراً مورد توجه پژوهشگران عرصۀ ادبیات یکی از نظریه

 ،آدلرشناس مطرح اتریشی، است. دلر، روانداستانی قرار گرفته، نظریۀ شخصیت آلفرد آ

و  یستیز یروهاین محکوم ایو  زیتعارضات و غرا یانسان را قربان ،دیبرخالف فرو

بر  رایز نامید؛ 1فردنگر یشناسخود را روان کردیاو رو دانست.ینم یکودک اتیتجرب

 گموندیز هکرا  فها و اهدازهیانگ تیو آن عموم کردمی دیبودن هر فرد تأک رینظیب

شخصیت کامالً اقتصادی  ةآدلر دربار ۀنظری .پذیرفتنمی داد،میبه انسان نسبت  دیفرو

 تمام ساخت نظریه را تبیین ،که با چند مفهوم اساسی ابدین معن ؛جویانه استو صرفه

 جبران، مکانیسم و حقارت احساس برتری، برای تالش ی،تخیل ییگراکند. غایتمی

برای آدلر است. او  از مفاهیم اساسی نظریۀ هخالق منِ و زندگی ةشیو ،یق اجتماعیعال

و  کنندهاجتناب، پذیر()سلطه رندهیگ، گرسلطه»ها چهار سبک و تیپ شخصیتی انسان

های رفتاری خاصی دارند و ویژگی هاهرکدام از آن قائل شده که« یسودمند اجتماع

 اند.های داستانیقابل تعمیم به شخصیت

ها و های خود برای شاخصهویسندگان معاصر، یکی از کسانی که در داستاناز میان ن

هایی با حاالت روانی ها اهمیت زیادی قائل شده و شخصیتبافت روانی شخصیت

دلیل توجه پیرزاد ، زویا پیرزاد است. بهها خلق کردهخاص به تناسب نقش و جایگاه آن

تا و  هگرفت قرارمورد توجه بسیاری  شیهانها و رماداستانشناختی، های روانبه مؤلفه

نوشته  او یساختار و مضمون آثار داستان ةدرباری زیادی هانامهانیمقاالت و پاکنون 

 است. شده 
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برانگیز و پیچیده های بحثاز داستان میکنیعادت ماز میان آثار داستانی پیرزاد، رمان 

قدری پیچیده و درخور  ُ،ع داستانهای این رمان به تناسب فضا و موضواست. شخصیت

 رمانشناختی رفتار و ظاهرشان نیاز دارد. این ها به تحلیل رواناند و شناخت آنتأمل

و در  شده ، به فرانسه ترجمهپیرزاد یهارمان گریهمانند د ست کهبایالعاده زفوق اثری

است  ییهاتیاز شخص یاپرداخت ماهرانه کنیمعادت میاست.  دهیچاپ رسبه سیپار

شدن در  قیو دق ،اتیجزئ فی. توصمینیبیم زندگی خودرا در  شیهاکه هر روز نمونه

 و خوردیچشم مداستان به نیدر ا زیاز هرچ شیها بمکان یحت و هاتیرفتار و موقع

هاست که خواننده را دهیو پد ادثحو هایکاریریزه قیدق هایفیتوص نیهم دیشا

که خواننده احساس  یطور ؛بخشدیملموس به داستان م یورتو ص کندیخود م ریدرگ

 (. 11: 1610عرب، )نجفی است یعاد یزندگ کیشاهد حوادث  کیاز نزد کندیم

های گشایی از داللتقصد ابهامها بهها و نوع تعامل آنگیری شخصیتدر این مقاله، شکل

 بندی و تفسیر شده است. هیابی و طبقضمنی متن با تکیه بر نظریۀ شخصیت آدلر، داللت

 و ضرورت پژوهش . پیشینۀ تحقیق۲

که به شهرت و  یافتتوان یرا م یکمتر کسیرانی، امعاصر  یسندةزنان نو یانم از

 یانام زوباوجود این، طی چند سال اخیر، باشد. یافته دانشور دست  یمینس یتموفق

یان زنان در م یسندگینو ایندرتسلط او بر ف شعلتبوده که  هازبانسر بر بسیار  یرزادپ

چند  یندر هم ،شد شناخته یرد یرزادپی هانوشتههرچند عمالً است. نویسندة ایرانی 

 کسب کندملی  یاتادبرصۀ در عی ماندگار یتوانست اعتبار الزم را برا او ،سال

 یحس زنانگ یقو انتقال دق یازبان ساده، نثر گو(. 164: 1631)حیدری و بهرامیان، 

ها را من خاموش چراغنام  هرمانش ب ینپس از چاپ اول یک سالشد تا کمتر از باعث 
 یراندر بازار نشر ا است کهبه چاپ سیزدهم برسد. این درحالی  کتاب ینا ،کنمیم

د و مورد یابخوانندگان گسترش  یانسرعت در م ینشود که به ایم یافت یکمتر کتاب
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باراندوزی و )ترکمانی واقع گرددهم  ینام یسندگانفکران و نوروشن یقو تشو ییدتأ

 (.50: 1616گلزار، چمنی

 قراربسیاری  مورد توجهتا کنون ی پیرزاد هاها و رمانداستانکه اشاره شد، چنان

نوشته  او یساختار و مضمون آثار داستان ةدرباری زیادی هانامهانیو مقاالت و پاه گرفت

توجه او به گران به آثار داستانی پیرزاد است. یکی از دالیل گرایش پژوهششده 

( و دلیل دیگر نقش و جایگاه زنان در 11: 1610شناختی )کریم، های روانمؤلفه

 یزنان یناز جنس همهستند؛  واقعی های اوهای زن داستانهای اوست. شخصیتداستان

مست  و ند و نه سرخوشاو ناتوان یفنه ضع ینیم؛بیشهر م یهایابانکه هر روز در خ

نیا و )پاک بسازند مطابق خواستۀ خود را نشایند تا زندگااز قدرت. مدام در تالش

گرفته های صورت(. با توجه به این واقعیت، بخش مهمی از پژوهش01: 1616جانفدا، 

بندی های آثار اوست. در یک دستههای پیرزاد، مربوط به شخصیتدرخصوص داستان

شناختی و فمینیستی جای داد. ذیالً دو گروه تحقیقات روانها را در توان آنکلی، می

 کنیمعادت میترین مطالعات به نوشتار حاضر که به عنصر شخصیت در رمان نزدیک

 اختصار معرفی شده است. متمرکز بوده، به

 شناختی. تحقیقات روان1ـ۲

هی زنانه در های بروز خودآگاتحلیل جلوه»( در مقالۀ 1615طاهری و لطفیان امیردهی )

را در شخصیت قهرمان « خودآگاهی»، مسئلۀ «کنیمعادت میشخصیت محوری رمان 

نویسی خود را که پروژة زنانه کنیمعادت میو معتقدند پیرزاد در  این رمان بررسی کرده

برد و با آفرینش آرزو، ضمن گذر از تعریف پایان میبود، بهبا سه اثر آغاز کرده 

گذارد. نمایش میل خودآگاهی زنانه را در شخصیت اصلی رمان بهای زن، تکمیکلیشه

این مقاله از این جهت اهمیت دارد که در آن به اصل خودآگاهی که اتفاقاً یکی از اصول 

شده؛ هرچند که ظاهراً این نظریه مبنای کار نظریۀ شخصیت آدلر است، پرداخته 

 نویسندگان مقاله نبوده است.  
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شناختی نقد روانارشد خود با عنوان نامۀ کارشناسیر پایان( د1616زاده )عرب
های شخصیت در چهار رمان فارسی بر اساس نظریۀ ترتیب تولد آدلر، در کنار شخصیت

به  کنم و جای خالی سلوچها را من خاموش میسه رمان سمفونی مردگان، چراغ

، یعنی یکی از «تولدترتیب »پیرزاد هم از منظر اصل  کنیمعادت میهای رمان شخصیت

    است. اصول چندگانۀ نظریۀ شخصیت آدلر، پرداخته 

زویا  کنیمعادت میسفر قهرمانی مؤنث در رمان »( در مقالۀ 1611پور )اسمعلی

، زندگی آرزو، قهرمان رمان، را برمبنای الگوهای «پیرزاد براساس نظریۀ مورین مرداک

هایی مناسب این الگو برای خوانش رمان چندگانۀ مرداک بررسی و تأکید کرده است که

 الگوی آتنا غالب بر رفتار، کنش و شخصیت قهرمانان باشد. است که کهن

 . تحقیقات فمینیستی ۲ـ۲

: رزادیپ ایسبک زنانه در آثار زو نیروند تکو»( در مقالۀ 1611و دیگران ) کوبختین

زنان  یار داستانآث یسبک لیبر ضرورت تحل« یستیفمن یشناسسبک یۀبرپا یلیتحل

 دیآثار تأک نیا یشگانیو اند یادب ،یزبان یهایژگیو لیدر تحل دهیبرگز یعنوان روشبه

 افتیبا ره رزادیپ ایآثار زو یوجوه سبک نیتربرجسته به تحلیل در ادامه اند وکرده

اثر  نیاز نخست دهدیم پژوهش نشان هایافتهی. اندی پرداختهستیفمن شناسیسبک

و  است افتهیزنانه نمود  دگاهید ،میکنیعادت متا رمان  عصرها ۀمثل هم یعنی سندهینو

 ،یاجتماع تیو فعال یکنشگر ۀبا تحول نقش زن به عرص مکنییعادت مرمان  در

   است. زنانه ارائه شده تیاز هو گرگونید یفیتوص

عادت و  میستین تانیزهایکن گریدزن در  یمایس»در  (1610)یی مرتضاپیرزادنیا و 

اند تا در راستای ، با بررسی سیمای زن و حضور او در اجتماع کوشیده«میکنیم

ها نهایتاً به این نتیجه شناساندن افکار فمینیستی خلیفه و پیرزاد قدمی بردارند. آن

جو هستند که با حضور در باک و سلطههایی بیرسند که زنان هر دو رمان شخصیتمی

  پیچند.صادی و تعامل با مردان، از قوانین جوامع مردساالر سرمیهای اجتماعی و اقتعرصه
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ها و مشکالت زنان دغدغه یبررس»ای با عنوان ( در مقاله1610ی )مرتضو و یمیعظ

، به این نتیجه «(یمکنیعادت مو کنم یها را من خاموش مچراغ) یرزادپ یادر آثار زو

و مردساالر به زن،  یسنت ۀگرش جامعو نوع ن یاجتماعی ـ مسائل فرهنگاند که رسیده

زنان اغلب  یناست. ا یرزادپ هایزنان داستان یبروز مشکالت در زندگ ةعلت عمد

انجام  برای فقط که اندباور کرده ییو وابسته به مردان هستند و گو یفضع یموجودات

 کنند.پیشه میسکوت  اند و معموالًشده امور درون خانه ساخته

جقه (، رجبیان قره1615(، چراغی )1631نژاد عزیزی )یقات، یحییدر کنار این تحق

نوعی به ارشد خود بههای کارشناسینامه( نیز در پایان1616زاده برمی )( و شفیع1615)

های برخی دیگر از و نیز شخصیت کنیمعادت میها و مسئلۀ زن در رمان شخصیت

 اند.های ایرانی و غیرایرانی پرداختهرمان

رغم پرداختن به ها، علینامهیک از این مقاالت و پایانکه پیداست، در هیچچنان

، به این موضوع از زاویۀ مورد نظر مقالۀ حاضر کنیمعادت میعنصر شخصیت در رمان 

های معتبر های کلیدی موضوع در پایگاهوجوی واژهجستنشده است.  نگریسته

دهد که در میمگیران نشان  ی، نورمگز ودآیداک، اسهای پژوهشی همچون ایرانداده

قصد جلوگیری از که به کنیمعادت میهای مربوط به آثار پیرزاد و رمان دیگر پژوهش

است. به نیز چنین کاری صورت نگرفته  پوشی شده،ها چشماطالۀ سخن از معرفی آن

ات های زویا پیرزاد تا کنون موضوع تحقیقپردازی در رمانبیان دیگر، شخصیت

عادت  های رمانشخصیت ،هاکدام از این پژوهشاما در هیچ است؛ه شماری بودبی

های شخصیتی مورد نظر وی نظریۀ آدلر و تیپهای یا اکثر مؤلفههمه برمبنای  کنیممی

ترین کاری است رو در نوع خود، نخستین و جامعبنابراین مقالۀ پیشِ تحلیل نشده است.

 گیرد.یکه در این زمینه صورت م
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 . چارچوب نظری ۳

 شناسی آلفرد آدلر  . نظریۀ شخصیت1ـ۳

آلفرد  ، راشخصیتی شناسدر روان هاهینظر ترینمهماز  یک، ی1فردی یشناسروان یۀنظر

فردی و  یشناسرا روان شیخو ةویش آدلر د.گذاری کرانیبن( 1161ـ1314) 6آدلر

میتقس واحدی که شخصیت ستمعنا نیفردی به ا یشناساست. روان دهینام ایسهیمقا

 و ردیگیجوهره درنظر م کیعنوان به را ریناپذهیواحد تجز نیاست. او ا ناپذیر

نویسد: (. آدلر می10: 1611ی، اسی)س کندمی بررسی آن را اریو ناهش اریهش تظاهرات

چهره، طرز سخن گفتن و رفتار  راتیینماد ظاهری مثل تغ گونهفردی هر یشناسروان»

 (.161: 1661) «داندیم فرد منش یای از ساختمان عمقنشانهرا 

مسلط  یۀبرخالف نظر. اوست بودنِ یاجتماع ۀمکتب به انسان از جنب نیا نگرش

انسان  زییو غر یستیز ۀکه بر جنب دیفرو گموندیز یلیتحلروان یۀنظری عنی ،قبل از وی

و مسئلۀ  کرد بررسی تماعدر اج دیبا فقطرا  انسانه آدلر معتقد بود ک ،داشت دیتأک

 (. 65)همان،  است شدنیها حلانسان نیب ارتباط ۀمسئل هیبا توج یعمق یشناسروان

 . اصول یا مفاهیم مهم نظریۀ آدلر۲ـ۳

، 6نگری تخیلی، غایت5یزندگشیوة  ،0خالق دِخواند از: عبارتآدلر  یۀمهم نظرمفاهیم 

 بیترتو  11یخودآگاه، 14یجتماعا ۀعالق، 1و جبران 3حقارتاحساس  ،1ییجوبرتری

 (.11: 1651پور، آریان؛ 16: 1631)کریمی،  11تولد

است که در بستری که آدلر « خودِ خالق»مفهوم اساسی مکتب آدلر  خودِ خالق:

شود؛ زیرا او معتقد است شیوة زندگی شخصیت نامد، درک میزندگی می سبک یا شیوة

کند. خودِ خالق عبارت از یک نظام شخصی و دهد و آن را معیّن میفرد را سازمان می

ها معنا و کند و به آنهای دوران مختلف زندگی فرد را تعبیر میذهنی است که تجربه

ها و حتی با اقدام به خلق وجوی تجربهبخشد. خودِ خالق از طریق جستمفهوم می

خالق فرد خودش را بسازد. خودِ کند که شیوة منحصربهها، به شخص کمک میآن
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بخشد و سرچشمۀ فعال هایی همچون وحدت، ثبات و فردیت به شخصیت میویژگی

 (.13: 1661زندگی آدمی است )هال، 

ها، فرد از انگیزهشیوة زندگی ترکیبی است مشخص و منحصربهشیوۀ زندگی: 

کند. دهد، تجلی میها که در هر عملی که فرد انجام میها، عالیق و ارزشخصلت

کند که او چه چیزی خواهد آموخت، چگونه رفتار شخص تعیین می سبک زندگی هر

هایی با شخصیتش درآمیخته خواهد خواهد کرد، چگونه خواهد اندیشید و چه تجربه

 (. 115: 1636شد )علیزاده، 

 آدلر، برخالف فروید، بر این باور بود که:نگری تخیلی: غایت

آید ، بیشتر به حرکت و جنبش درمیاش داردبشر از طریق انتظاراتی که برای آینده 

اش. این انتظارات برای آینده درعین حال که ممکن است تا از راه تجارب گذشته

ها فراهم نباشد، تأثیر عمیقی بر رفتار کامالً تخیلی باشد و امکان تحقق یافتن آن

 (. 14: 1661گذارد )هال، شخص می

خود فرد، نه میل به برتری کوششی است درجهت نیل به کمال رشد  جویی:برتری

های خودخواهانه نژند برای هدفیافتن بر دیگران. آدلر معتقد است که شخص روان

کند های مفید به حال اجتماع تالش میکه شخص بهنجار برای هدفکوشد؛ درحالی می

 جا(. )همان

عقدة حقارت یکی از مشهورترین مفاهیم مکتب آدلر احساس حقارت و جبران: 

های احساس حقارت ناشی از نوعی احساس عیب یا نقص در هریک از زمینه»است. 

 شود که فرد برای غلبه بر معایب خود بهزندگی شخص است. این احساس سبب می

(. 14: 1633)دارابی، « وجهدها را جبران نامیده استگونه جدجهد بپردازد. آدلر اینوجد

 یتموفق یا یضعف، درجهت برتر یاارت حق جبران احساس یافراد برا از نظر آدلر،

و  یفکوچک، نح یبدندارای ها هنگام تولد همۀ انسان گویددارند. وی میگام برمی

این  بر هغلب به یازو نانگیزند یرا برم حقارت احساس یص جسمانینقا ین. ایرندحق

ت خود سمها را بهآن ،کمال به یلو م آوردیم ها فشارمداوم به انسان طوربه حس،



 1041 بهار و تابستان، 11، شمـارة 6سال                                                       شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

11 

 

. او معتقد بود که سازِکار جبرانی مورد استفاده در افراد (31ـ33: 1611یست، فکشاند )یم

دهد: افرادی های مختلفی جای میمختلف، متفاوت است. وی افراد را از نظر جبران در دسته

آیند، ای دیگر درصدد جبران برمیکنند، افرادی که در ناحیهکه در همان ناحیه جبران می

 (. 53ـ51: 1636اند و... )ناصحی و رئیسی، نی که اهل جبران افراطیکسا

عالقۀ اجتماعی جبران نهایی برای »شود که آدلر یادآور می عالقۀ اجتماعی:

شود فرد منافع شخصی را های افراد بشر است. عالقۀ اجتماعی موجب میحقارت

تماعی عاملی درونی عالقۀ اج (.14: 1661)هال، « تحت شعاع رفاه عمومی قرار دهد

است که باید پیشرفت و رشد کند. این عالقه بر تعامالت انسانی و وظایف زندگی تأثیر 

گذارد و پیوندی هیجانی و همدالنه است که ما با همدیگر و با جهان اطراف خود می

بینند و در مسیری افقی داریم. افرادی که عالقۀ اجتماعی دارند، مردم را معادل هم می

 (. 61: 1636کنند )ناصحی و رئیسی، میحرکت 

اش دارد؛ چراکه و زندگی کودکدر  یمهم بسیار ریثأتولد ت بیترت ترتیب تولد:

سبک زندگی او تا حد بسیاری تحت تأثیر همین ترتیب تولد است. یکی از دالیل 

رسند، همین های زندگی متفاوتی میی واحد بعدها به شیوهنیوالد ای که فرزندانعمده

باور آدلر، ترتیب تولد فرزندان یک پدر و مادر در یک منزل منجر رتیب تولد است. بهت

 (. 61شود که هریک، از آن، محیط متفاوتی را درک و تجربه کنند )همان، می

 یخود است. از اعمال خود آگاه تیانسان خالق شخص ،از نظر آدلر خودآگاهی:

 یعبارتبه ؛گونه است که هستفتار وی آنبا خودنگری بفهمد که چرا ر تواندیدارد و م

 ستین ریاو محکوم به جبر و تقد .ستیچ شو هدف کندیچـرا م کنـد،یچه م داندیم

 (. 15: 1631)کریمی، 

کنار گذاشته « ترتیب تولد»و « خودآگاهی»از میان مفاهیم نظریۀ آدلر، در این مقاله 

طاهری و لطفیان امیردهی ه شد؛ چراکه با توجه به پیشینۀ تحقیق روشن گردید ک

اند. در پژوهش خود این دو اصل را مبنای کار قرار داده (1616زاده )و عرب (1615)
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ی، زندگشیوة  ،خالق دِخو»بنابراین بنای پژوهش حاضر عمالً بر شش مفهوم 

و نیز « یاجتماع ۀعالقو جبران، و  حقارتاحساس  ،ییجوبرترینگری تخیلی، غایت

 است.  چهارگانۀ نظریۀ آدلر نهاده شده  های شخصیتیتیپ

 های شخصیتی در نظریۀ آدلر. تیپ۳ـ۳

اند. ویژه پیروان او براساس دو ویژگی مهم، چهار تیپ شخصیتی معرفی کردهآدلر و به

. کوشش برای رسیدن به برتری و چگونگی برخورد با 1اند از: این دو ویژگی عبارت

های شخصیتی چهارگانۀ نظریۀ آدلر ا اجتماع. تیپ. سازش و انطباق ب1وظایف زندگی؛ 

در این افراد، تالش برای  16جو(:فرما )سلطه. مسلط ـ حکم1هم به این شرح است: 

ها تهاجمی، قاطع، فعال و رسیدن به برتری زیاد و عالیق اجتماعی کم است. آن

اعی های ضداجتمشوند و در ارتباط با فعالیتاند، بر مشکالت چیره میزرنگ

این افراد برای رسیدن به برتری و  10پذیر(:دهنده ـ گیرنده )سلطه. تکیه1اند. کنندهتهدید

 کنند و غالباً انتظار دارند دیگران نیازهایشان را برآوردهعالیق اجتماعی کمتر تالش می

 دنبال کسب موفقیت: این افراد به15گر. اجتناب6کنندة عالیقشان باشند. سازند و فراهم

ها چیره کوشند با دور شدن از مشکالت و اجتناب از شکست، بر آنهستند؛ ولی می

شوند. تالش برای رسیدن به برتری در این گروه، مشابه گروه قبلی، کم و عالیق 

براساس نظریۀ  16. سودمند اجتماعی:0ها حتی کمتر از گروه قبل است. اجتماعی آن

کوشند مشکالت زندگی را ت. این افراد میترین قسم شخصیت اسآدلر، این نوع سالم

دادستان، شدن بر مسائل زندگی هستند )کنند و آمادة مشارکت با دیگران و چیره  حل

 (.61: 1636ناصحی و رئیسی، ؛ 31: 1616

های شخصیتی نظریۀ بندی تیپهای دستهتوان مالکبا توجه به آنچه گذشت، می

. 1فعال بودن دربرابر منفعل بودن )غیرفعال بودن(؛  .1داد:  شکل زیر هم نشانآدلر را به

 بودن درمقابل مخرب بودن.  سازنده
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اند افرادی فعال و سازنده« سودمند اجتماعی»ها، تیپ شخصیتی براساس این مالک

افرادی « جو(فرما )سلطهمسلط ـ حکم»و مفید به حال اجتماع. دارندگان تیپ شخصیتی 

دهنده ـ تکیه»شوند. دو نوع شخصیتی رب محسوب میفعال، اما غیرسازنده و مخ

ها افرادی غیرفعال را نیز باید با توجه به این مالک« گراجتناب»و « پذیر(گیرنده )سلطه

که باید، برای برکشیدن خود دست و غیرسازنده )ویرانگر( دانست؛ چراکه عمالً نه چنان

رخوردارند. از این رو غیر از تیپ برند و نه از عالقۀ اجتماعی چشمگیری ببه کاری می

های این نظریه را باید غیرسازنده دانست؛ هرچند که در ، مابقی تیپ«سودمند اجتماعی»

های مشخص جای داد و هر توان همۀ افراد اجتماع را در این تیپواقعیت امر، نمی

ید انسانی سبک زندگی خاص خود را دارد. این چیزی است که خود آدلر هم بر آن تأک

 کند. می

 ها ها و نوع تعامل آنشناختی شخصیتشناسی روانشکل .1

منیر، آیه، شیرین، سهراب زرجو، نصرت، تهمینه، مادر تهمینه، سهراب، آرزو صارم، ماه

 کنیمعادت میهای اصلی و فرعی مهم رمان سبزه باجی، نعیم و محسن از شخصیت

ها را آنتوان با تکیه بر نظریۀ آدلر، میشان و اقتضای نوع شخصیت و تعاملکه به هستند

 ذیل جای داد. های شخصیتی تیپدر 

 پذیر(فرما )سطه. تیپ مسلط ـ حکم1ـ1

)آرزو  که مادر قهرمان داستان ی استسنداستان، خانم مُ یفرع یتشخص یناول، منیرماه

از  دیکند که نبایفکر م ینبه ا یشهکه هم یاست پرتوقع و مدع یاو زن .است صارم(

 یتاذ یشترآرزو را ب یشهایتراشها و خرجیو با مهمان یاوردکم ب اشیدوستان خانوادگ

اش را طرف نوه ،آرزو و دخترش یهابحث در یشهاست و هم ینهاو اهل امرو .کندیم

 .است شدت مخالفتازدواج مجدد آرزو به با و یردگیم
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است که  یندنبال ااو مدام بهست؛ منیر در داستان شخصیتی قالبی و تغییرناپذیر اماه

 یادا .خود را برتر بداند یرخ بکشد و اصالت خانوادگخود را به یتوجه و شخص

هماهنگ  یدادنش، حت ینوع مهمان یدنش،لباس پوش .آوردیرا درم یاشراف هایزن

را اثبات  یناش او مبلمان خانه یلبا رنگ وسا یدر تابلو نقاش یشهاکردن رنگ چشم

اگر شازده خانم » ،آرزو ۀگفتۀاما ب ؛است یدناو اهل دستور دادن و چشم شن .کندیم

 (.  10: 1636یرزاد، )پ «گذاشتندنمیبه الالش  یلیل قدرینا ،هم بود یواقع

هرکدام از  یتیشخص یاتو جزئ یدرون یاتگو روحوگفت یقاز طر یرزادپ

و حساس  یزبینر یتل شخصمثا یبرا .کندمی یانرا  بمنیر، ازجمله ماه ،هایتشخص

 :دهدیگو به مخاطب نشان موگفت یقحس رقابت با آرزو را از طر طورینو هم یرمنماه

 رفت «ی.انداخت یختاتاق را از ر .بردار یراحت یکیف را از رو» :به آرزو نگاه کرد

آرزو را  یسر تا پا یچشمیرز «ی؟گلم؟ باز که الغر کرد یچطور» یرین:طرف ش

که  یستن یهمان دامن ینا .عوضش دوستت انگار باز گوشت آورده» :برانداز کرد

 شینییچرا نم. »یراحت ینشست تو« .تنگ شده یحساب یدی؟خر یدپارسال ع

 قعاًدختر وا ینا ی؟ابطح یاسیکار  ی!چه دامن خوشگل ؟!جان یرینش

 .(61 همان،) «ستیقهسلخوش

 یاطکوچه پارک کن. ح یه. تون جایننه، ا» :داد زد یواناز ا یزن قدبلند و الغر

 داشت یاقوت ینطال، نگ یهاسر و گوشوارهموها جمع بود پشت« شد. یختریب

 .(11 ،)همان

 یکند به زنیم ییمخاطب را راهنما یافه،ظاهر و ق یقاز طر یرمنماه یتشخص معرفی

 یبادهد و خود را جوان و زیم یتاهم یباییبه نظم و ز یارکه اهل دستور دادن است، بس

که  ییهایتتمام شخص»یست و از آنجا که اصیل هم ن خانم و شازده یلیاو خ داند.یم

« دهستن یقالب ییهایتشخص ،ها اضافه کردسر آنمآب را پشت یانما  ةتوان واژیم

ید؛ چراکه شخصیتی ب نامآمیاشراف یانما یسرئ بایدرا  یرمنماه(، 11: 1635یرصادقی، )م

 قالبی دارد. 
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منیر اوالً دارای عقدة حقارت و احساس کهتری است؛ زیرا ای نظریۀ آدلر، ماهبرمبن

ها و کمبودهای شخصیتی، با آرزو صارم سر ستیز دارد و او را دلیل وجود عقدهبه

ها و کمبودهای شخصیتی خود را با آزارد و همچنین درپی این است که نداشتهمی

جوست و ان کند. ثانیاً شخصیتی سلطهاش جبرهای زندگیوبرقها و زرقخودنمایی

ها و ای که برخالف دیدگاهعالقۀ اجتماعی در او اصالً وجود ندارد. مدام با هر عقیده

اش باید گریها و سلطهدلیل خودخواهیباورهایش باشد، سر جنگ دارد. او را به

ی نژند براآدلر معتقد است شخص روان»نژند نیز محسوب کرد؛ چون شخصیتی روان

هایی که مفید کوشد؛ درحالی که شخص بهنجار برای هدفهای خودخواهانه میهدف

منیر را ها ماهاین خودخواهی (.14: 1661)هال، « کندبه حال اجتماع هستند، تالش می

است که هیچ محبوبیت و پایگاه اجتماعی ندارد و با تبدیل به شخصیتی منفور کرده 

جو در این منیر تنها شخصیت سلطهکند. ماهاتر میرفتارهایش، هر لحظه خود را تنه

 داستان است.

 پذیر(دهنده ـ گیرنده )سلطه. تیپ تکیه۲ـ1

گیرند؛ اما با توجه به وجود های این داستان در ذیل این تیپ جای میاکثر شخصیت

عالقۀ اجتماعی در شخصیت برخی از این افراد و تغییراتی که بعداً در زندگی 

تر زیر معرفی ها را در سه دستۀ کوچکتوان آندهد، میها رخ مینتعدادی از آ

 کرد: 

 مانند دهنده و گیرنده باقی می. افرادی که تا پایان داستان تکیه1ـ۲ـ1

 ها هستند. نعیم، محسن، مادر تهمینه و سهراب ازجملۀ این شخصیت

هم در بنگاه آرزو و  یداستان است که هم در منزل پدر یفرع یهایتاز شخص نعیم

 .است خانواده بوده یناو در تمام مدت عمرش کارگر ا ینوعبه .مشغول به کار است

او  کند.یصارم را اجرا م ةاوامر خانواد یشهخاطر دارد و همآرزو را به یهایکودک یمنع
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 شناختییشتر از منظر روانب یبررس یبرا یگریعد دبُ یچاست و ه یساده و کار یمرد

 . ندارد

یده او فقط چند بار در داستان د .داستان است یفرع یهایتاز شخصنیز  محسن

تأثیر  آرزو یتشدن شخصیده از کارکنان بنگاه است و در د ینکها یلدلبه ولی ؛شودیم

از  ،شودیکه مرتکب م ییخاطر خطابار به یکمحسن  .است یفرع یهانقش وجز دارد،

از  یبا مهربان ،گرفته اخراجش کند یمه تصمکیناما آرزو باا ؛شودیآرزو سرزنش م یسو

اهمیت رمان است و به همین دلیل های کممحسن از شخصیت گذرد.یم یشخطا

 است. نویسنده چندان به توصیف حاالت روانی و رفتاری او نپرداخته 

 دلیلاز پسرانش به یکیجامعه که  یینو از طبقۀ پا یدهکشاست رنج یزن مادر تهمینه

ها سال .معتاد است او نیز شده و سهراب یدشه یگردیکی  ،اعدام شده سییال سئمسا

 یاربس یاو زن .است با آرزو آشنا شده و آرزو دختر او را در بنگاه استخدام کرده یشپ

دلیل اینکه نقش چندانی در پیشبُرد داستان مادر تهمینه به است. راحتو نا ینغمگ

است. فقط  ا ذکر جزئیات توصیف نشدهاش بهای روانی و رفتاریندارد، ویژگی

توان گفت که او بر اثر برخی اتفاقات، ازجمله شهادت یکی از فرزندان و معتاد شدن می

وهوا بیرون تواند تا او را از این حالزده است و هیچ اتفاقی نمیفرزند دیگر، همواره غم

تواند کند، او نمیک میبیاورد. بااینکه تهمینه همواره به مادر و برادرش مهربانی و کم

و اتفاقات تلخ آن را فراموش کند و شاد و بشاش باشد. او برمبنای نظریۀ آدلر،  گذشته

 شخصیتی کامالً منفعل است.

 یدیکلکه دسته یاز همان نوجوان .داستان است یفرع یهایتهم از شخص سهراب

به او کمک  یادشاعتترک  یکه آرزو برا یوقت و شناسدیاو را م ،گرفته یهاز آرزو هد

معتاد است و خواهر و او  کند.یم یو با آرزو و سهراب زرجو همکار یردپذیکند، میم

مواد مخدر  یۀته یبرد تا برایزور مخانه را به یلوسا یگاه .کندیم یتمادرش را اذ

شود که هنوز یبرند، معلوم میم یمارستانبه ب یادترک اعت یاو را برا یاما وقت .بفروشد
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 .زندیدر دلش موج م یشبرد و اندوه شهادت برادر دوقلویم سرجبهه به یهم در فضا

 . سهرابکندیم یفآرزو و دکتر توص یبرا یاتو روز شهادت برادر را با تمام جزئا

. سهراب از است شهادت برادر را در دلش نگه داشته و ابراز نکرده ةسال نحو یهاسال

و گیرنده است و گرفتاری او در منجالب اعتیاد گواه  شناختی، شخصی وابستهنظر روان

این ادعاست. او بااینکه از لحاظ شخصیتی مثبت است، برخی از کمبودهای دوران 

های جنگ در دوران مهری پدر و مادر و تجربۀ دشواریکودکی، همچون تجربۀ بی

این است که  دهد. تنها اتفاق مثبت زندگی سهرابسمت اعتیاد سوق میجوانی، او را به

دهند. او قدردان زحمات تهمینه و سهراب زرجو است که نهایتاً او را از اعتیاد نجات می

دهد و باالخره پس از می ها درخصوص ترک اعتیاد واکنش مثبت نشانبه درخواست آن

گذارد و به زندگی عادی دو بار ترک ناموفق، سومین بار مواد مخدر را کنار می

 گردد.برمی

ترین این چهار شخصیت مادر تهمینه است. نعیم و محسن که پیداست، منفعلچنان

رغم ذات اند و سهراب علیباوجود کار کردن، همچنان در چنبرة وابستگی باقی مانده

گاه این است. از این رو هیچمثبتی که دارد، اعتیاد از او موجودی وابسته و منفعل ساخته 

طول داستان سبک زندگی خاص خودشان را  شوند که درچهار شخصیت موفق نمی

مانند. بازگشت سهراب به زندگی باشند و همچنان در وابستگی مطلق باقی میداشته 

 عادی هم اتفاقی نیست که بتواند تیپ شخصیتی جدیدی برای او تعریف کند. 

 دلیل عالقۀ اجتماعی، درعین وابستگی، سودمندی اجتماعی دارند . افرادی که به۲ـ۲ـ1

 سبزه باجی و نصرت دو شخصیتی هستند که چنین تیپی دارند.

کار  .خودشی خاص و مشکالت خانوادگ یاجتماع یهااست با دغدغه یزن سبزه باجی

 یکشود و یدو بار از او صحبت میکیداستان  در کلِ .دهدیکند و خرج خانواده را میم

باجی را کامالً تغییر  سبزهبرخی اتفاقات تلخ جریان زندگی  بار هم خودش حضور دارد.

داده و او را گرفتار مشکالت بزرگی کرده است. فوت شوهرش باعث شده تا بار سنگین 
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است تا او نتواند همانی تربیت و پرورش فرزندان بر دوش او بیفتد و همین امر باعث شده 

ف رفع خواهد و سبک زندگی مورد نظرش را برگزیند. او تمام عمر خود را صرباشد که می

قول آدلر، مفید بودن به حال جامعه، کند و همین روحیۀ فداکاری و بهنیازهای خانواده می

 تنها دلیل و انگیزة او برای زندگی است.  

در  ،آرزو یهایبچگ. او از زمان داستان است یفرع یهایتاز شخصنیز  نصرت

کار  یده و برادار نشگاه بچهیچاست که ه یاست. زن کردهمی یخانۀ صارم زندگ

به  یاراست و بس یداشتنآرام و دوست .است صارم شده ةو نظافت وارد خانواد یآشپز

که مادرش به او  ییتا جا ،کندیبا او درددل م یگاه وآرز .کندیآرزو و مادرش محبت م

نصرت آرام و مهربان است و « .یاز من دوست دار یشترتو نصرت را ب» ید:گو یم

ر، دارای تیپ شخصیتی مفید به حال جامعه و عالقۀ اجتماعی است. برمبنای نظریۀ آدل

دار نشدنش، از حربۀ تحقیر و لجاجت و او برای جبران کمبودهایش، ازجمله بچه

کند؛ بلکه برعکس با همه مهربان بوده و سنگ صبور سایر جویی استفاده نمیسلطه

 های داستان، ازجمله آرزو، است.شخصیت

هاست؛ فصل مشترک سبزه باجی و نصرت، وجود عالقۀ اجتماعی چشمگیر در آن

رنگ و ناچیز است و یا چیزی که در نعیم، محسن، مادر تهمینه و سهراب بسیار کم

 شود.اصالً دیده نمی

 کنند شان، تیپ سودمند اجتماعی پیدا می. افرادی که پس از تغییر سبک زندگی۳ـ۲ـ1

 در این داستان چنین شخصیتی دارند.  شیرین، تهمینه و آرزو

کند و یدر بنگاه کار م .دوست آرزو است و داستان یفرع یتشخص ینسوم شیرین

به  ینظر مثبت یلدل یننامزدش او را ترک کرده و به هم یشها پتنهاست که سال یزن

 یشههم ی است.تنها همدم آرزو در لحظات سخت زندگ یرینمردها و ازدواج ندارد. ش

صارم  ةاز خانواد یعضو تقریباً ؛بردیکند و آرزو را به سفر میا به آرامش دعوت ماو ر

نشان  ینشود که نامزدش با او تماس گرفته و ایداستان معلوم م یاندر پا .است شده



 1041 بهار و تابستان، 11، شمـارة 6سال                                                       شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

۲۲ 

 

 یدیجد ۀوارد مرحل یزودرو به آخر است و به یرینسخت ش یدهد که زندگیم

شود و فقط به این شخصیت شیرین تبیین نمیتمامی ابعاد روانی و رفتاری  شود.یم

است. البته این شکست عشقی شود که او شکست عشقی تجربه کرده مطلب اشاره می

 یتاست و خصوص ژیشاد و پرانرنتوانسته روحیۀ محکمش را سست کند و او همواره 

 د،دانیم ینآسپر یکمردها را در حد  یرینش .است که از ازدواج متنفر است ینا شبارز

تواند با تجربۀ تلخی که است و میای از خودِ خالق دست یافته یشتر. او به مرحلهنه ب

 ، کنار بیاید و از این تجربه برای پرورش شخصیت خود سود بجوید ودر گذشته داشته

فرد خودش را بسازد؛ چراکه خودِ خالق ثبات و فردیت به شیوة زندگی منحصربه

ما چون »نظر آدلر، به ال زندگی آدمی است.بخشد و سرچشمۀ فعشخصیت می

خاطر آنکه مقید یا خوارمان ایم، جویای پیروزی و ظفریم و بهسرشکسته و تحقیر شده

(. شیرین برای 04: 1660)لوفر ـ دالشو، « اند، مایل به کسب اعتبار و قدرتیمداشته

جتماعی و های اشدن دارد و به فعالیتجبران حقارتِ شکست عشقی سعی در مطرح 

 پردازد.اقتصادی همچون کار در بنگاه می

 واز کارکنان بنگاه است  یکیاو  .داستان است یفرع یتشخص ینپنجم ینهتهم

 یخوب ۀآرزو وارد بنگاه شده و با او رابط یقاز طر ینهتهم .و ناراحت ینغمگ یشههم

)سهراب(  هینفهمد برادر تهمیکه آرزو م یوقتیست. خوب ن ینهتهم یمال یتوضع .دارد

 ۀآرزو تا لحظ .خواهدیو از او کمک م کندیصحبت م وسرعت با زرجبه ،معتاد شده

 یدر انتها ینهتهم .دهدیاش میاریو  مانداو باقی می در کنار ینهبرادر تهم بهبودی

تهمینه  خواهد وارد دانشگاه شود.یکند و میم ییررسد، اخالقش تغیداستان به آرامش م

او در ابتدای داستان ( است. یرندهگدهنده ـ یهتکناختی، شخصی وابسته )شاز نظر روان

های روانی خود، همواره به خودشکوفایی نرسیده و تحت تأثیر محیط و خصلت

محزون است و گویی منتظر اتفاق خوشایندی از سوی دیگران است تا بتواند خود را 

هرگز با اتکا به توان و نیروی  هابازیابد و به حالت عادی برگردد. این تیپ از شخصیت
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توانند شاد باشند و درصورت تداوم وضعیت، در گزینش سبک زندگی روانی خود نمی

دنبال یک اتفاق مانند. این تیپ از افراد پس از بازیابی خود بهمورد نظر آدلر نیز ناکام می

به نشان زیرا تجر ؛خوشایند، ممکن است پس از مدتی هرگز به حالت قبلی برنگردند

اراده توانسته اتفاقی مثبت در زندگی شخصی غمگین و سست است که بعضاًداده 

کل تغییر دهد و از او شخصیتی جدید و متفاوت با گذشته اش را بهجریان زندگی

بسازد. تهمینه در این داستان مصداق همین مقوله است و پس از اینکه در نجات 

یابد و اهش به زندگی و افراد پیرامونش تغییر میکند، دیدگبرادرش نقش مثبتی ایفا می

کند. در بازگشت تهمینه به زندگی عادی، نقش مؤلفۀ عالقۀ زندگی جدیدی را آغاز می

شود که تأثیر نیست؛ چون تهمینه دقیقاً از زمانی متحول میاجتماعی از نظر آدلر بی

دهد و و را یاری میکند شخصی مفید است و در نجات برادرش از اعتیاد، ااحساس می

تواند به مادرش کمک برساند. بنابراین او در این صورت، از نظر آدلر شخصیتی مفید می

 کند. به حال جامعه است که مراحل رشد شخصیتی را طی می

مطلقه است که  و ودوسالهشخصیت اصلی و قهرمان داستان، زنی چهل، آرزو صارم

صاحب که و ا .است ه و به ایران بازگشتهها پیش از همسرش در فرانسه جدا شدسال

 دریگمیاز مرگ پدرش تصمیم  پساما ؛ دنکمدتی در یک شرکت کار می است، دختری

کار در این محیط  .را بپردازد پدر هایو قرض راه اندازدبه بنگاه معامالت ملکی پدر را

او فشار  قدر بهآن ،های دخترشمادر و درخواست زیادگرفتن بین توقعات  و قرار

است. آرزو  کی و کجا خودش را به دست فراموشی سپرده آورده که یادش نیست دقیقاً

گاهی عصبی  .کندخاطر مادر و دخترش تحمل میبه ولی ؛های مالی زیادی دارددغدغه

 ؛دارد نیاز او به آرامش و استراحت ،دوستش شیرین ۀگفتبه .شود، گاهی خسته استمی

 .شودکه با یکی از مشتریان بنگاه آشنا میپذیرد تا ایناما نمی

 ،دارد با آرزو سال، با شخصیتی آرام و موقر که سعیسهراب زرجو مردی است میانه

همراه آرامشی برایش به ،آمدن زرجو به زندگی آرزو شود. آشنا ، بیشترجهت ازدواج
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و  یابدیم کم در کنار زرجو خودش راآرزو کم .کندروحی او را پر می دارد و خأل

 اوفهمد که باید به خودش هم اهمیت بدهد. این ارتباط و معاشرت تحولی عظیم در می

کند زندگی می و سعی یابدمی ،کرده هاست فراموشکند و خودش را که سالمی ایجاد

  از سر بگیرد.  را جدیدی

 هم مخارج مادرش را ،خود است یزندگ ةهم مسئول ادارآرزو شرایط خاصی دارد؛ 

با کارکنان  ییجا .طبع استشوخ ی همگاه گی،و کالف یکند. در کنار خستگیم ینتأم

 یکه مشترای را یزن چادرمشک یهم ادا ییو جا دارد یخشک و رسم رفتاری بنگاه

الزم  ینو ماکروو یزسا یبا یزشما یخچال سایر! خهب بحص»آورد: یدرم ،بنگاه است

 (. 141 :1636پیرزاد، ) «ین؟ندار

های زن ساس حسادت و حقارت در زندگی آرزو نیز، همانند سایر شخصیتاح

اما  ید؛آیرمان از زرجو خوشش نم یلدر اواداستان، نقش پررنگی دارد. برای نمونه 

 ،کندیتوجه م یرینبه ش یشتررود و سهراب بیسهراب به رستوران مو  یرینش با یوقت

 (.61)همان،  کند التفاتاو  شود و انتظار دارد که بهیناراحت م یاو حساب

های عصبی، شخصیتی خودرأی بار آرزو تحت تأثیر سبک زندگی خاص و مملو از فشار

تا گلخانه  ا آوردهنّب یوقت ،مند استگله یشهمادرش هم یاز رفتارها ینکهباا است. مثالً اوآمده 

را خراب  یوارو د داردبرمیکند و کلنگ را یا و کارگرش دعوا مخاطر مادرش با بنّبه ،بسازد

تمام هیبتش را  ،کندیم با مادرش بحث یوقت ،از داستان ی دیگریدر جایا  (.51)همان،  کندیم

   (.141)همان، « ینکرد یمادر یمبرا ،بچه بودم یوقت»که: کند یبرد و به او گوشزد میسؤال م زیر

و ؛ هم شهروند ،هم همکار است ؛هم فرزند ،هم مادر است ی،وخم زندگیچدر پ او

همه ینکنار آمدن با ا یاش شده و برایوارد زندگ یمرد یتازگاست که به یهم زن

در طول  دارد. شخصیتی پویا آرزو (.115)همان،  باشد یچیدهو پ یعدچندبُ یدبا یفه،وظ

هایش تغییر گیریرفتار و تصمیم ،زندگی ةطور کلی نحوو به شود، متحول میداستان

 یشهکه همد. او شویافته تبدیل میمستقل و تکامل فردیصیتی وابسته به کند و از شخمی
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ن هم نگرفته و اآل یمتصم ییتنهاخودش به گاهیچخودرأى بوده، ه یتحت نظر مادر

به تکامل و  زرجوتعامل با در داستان و  یط داند،یخودش را مسئول دخترش م

را  اشیینها یمند و تصمکیم یپافشار ویازدواج با  یرسد و برایم یخودشناس

 یرد.  گیم

صفات شخصیتی  کنیمعادت میترین شخصیتی است که در رمان آرزو صارم مهم

هایی هایی از رمان، نشانه. او در بخشی نظریۀ آدلر را داردهامنطبق با بخش اعظم مؤلفه

ل دلیل احساس حقارت دوران کودکی و تحماز تیپ شخصیتی گیرنده را دارد؛ زیرا به

ناپذیر مادرش، هرگز نتوانسته سبک زندگی خاص خود را با تکیه بر های پایانسلطه

دهد و به همین دلیل نیز در بعضی جاهای رمان به شخصی  هایش شکلعقاید و آرمان

تبدیل شده است که از خویشتن غافل مانده و فلسفۀ وجودی خود را فداکاری صرف و 

داند. اما او درعین حال، شخصیتی دارای عالقۀ ن میوار مطابق میل دیگرافعالیت ماشین

های اجتماعی است؛ چراکه زندگی خود را وقف فرزند و مادر خود و پرداختن بدهی

 است. پدرش کرده 

شود و به نمونۀ پس از آشنایی با زرجو، شخصیت آرزو دچار تحولی بنیادین می

و برخالف دوران گذشته، دست به گردد. ایافته از نظر آدلر بدل میبارز شخصیت تکامل

بر انتخاب مردی ایدئال همچون سهراب زرجو، به انتخاب سبک زند و عالوهگزینش می

احوال گذشته سروسامان و پریشانپردازد و دیگر آن آرزوی بیزندگی خود نیز می

شود و های رفتاری مثبت و عالقۀ اجتماعی باال تبدیل مینیست و به فردی با ویژگی

 گردد.  شناخته می« سودمند اجتماعی»عنوان شخصیتی از نوع به

وجه مشترک شخصیت شیرین، تهمینه و آرزو، جدای از وجود عقدة حقارت، 

دهد شان رخ میوابستگی و برخورداری از عالقۀ اجتماعی، تغییری است که در زندگی

دگی آفرین داستان ضمن رسیدن به سبک خاص زنشود تا این سه نقشو سبب می

خود، در تیپ شخصیتی جدیدی تعریف شوند که عبارت است از تیپ سودمند 
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اجتماعی. از این رو، این سه شخصیت را باید افرادی با دو تیپ شخصیتی درنظر 

ها زیستن با آن، تیپ کردن تیپ دهنده ـ گیرنده )سلطه( و سالگرفت که پس از تجربه 

ن خصوصیت شاید الزم باشد برای این سه سبب همیاند. بهای پیدا کردهشخصیتی تازه

قائل شد؛ چیزی که در « پذیر ـ سودمند اجتماعیسلطه»نفر تیپ شخصیتی تلفیقی 

شود؛ اما با توجه به واقعیت های شخصیتی نظریۀ آدلر دیده نمیبندی تیپدسته

که گذشت، خود آدلر هم بدان بینی است و چنانپرفرازونشیب زندگی، کامالً قابل پیش

 معترف است.  

 « سودمند اجتماعی». تیپ 1ـ۲ـ1

هیچ اما و اگری مصداق بارز تیپ سودمند اجتماعی تنها شخصیتی که در این داستان، بی

 شود، سهراب زرجو است.محسوب می

 یمجرد که دارا. شخصی داستان است یفرع یتشخص ینچهارم سهراب زرجو

چنان او را آن ،معاشرت با آرزو نیآغاز یآرام و مردانه است و در همان روزها یطبع

 خودِ ،هااز سال پسدهد که آرزو یخود قرار م اعمال رفتار و یرتحت تأث

شود و هم به یم آرزوسهراب زرجو هم باعث تحول  یابد.می اش راشدهفراموش

 یادکند تا پسر معتادشان در مرکز ترک اعتیاز کارکنان بنگاه کمک م یکی ةخانواد

 ترک کند.شود و  یبستر

 یشجلو موها» درمورد وضع ظاهری سهراب زرجو در داستان چنین آمده است:

شلوار مخمل  یبج یها توزرجو دست. »(11 ،)همان« بود و پشت موها بلند بود یختهر

 ینزرجو مخاطب را به ا یافۀو ق جا(. ظاهر)همان« به سقف بلند اتاق نگاه کرد یتیکبر

 یدر خودش حس جوان ، ولیسال استیانهم یمرد کند که زرجویم یینکته راهنما

 یناست که زرجو در اول ینا ۀنشان ،شلوار هستند یبکه در ج ییهاکند و دستیم

  مضطرب است. یکم ،که دوستش دارد یلحظات مالقات با کس
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 نماید. اش را به او ثابتکند عالقهیم یمند است و سعسهراب زرجو به آرزو عالقه

 یگاه یش،هایها و همدردیاست و در کنار تمام همراه عیارتمامکامل و  یاو شخص

  کند:یهم م یشوخ

کردند یکه وصل م یمیقد یهاآوردند. از آن تلفن یرونبسته ب یاز تو یاهیتلفن س

 یاندند به هم و کارت توب. دو زن به هم نگاه کردند، بعد سرها را چسیواربه د

 .(11 ،امضا شده بود: زرجو )همان ید؟آیم خوشتان یکی ینبسته را خواندند: از ا

دو زن  یاو برا یتشخص یتزند، جذابیرفتار که از سهراب زرجو سر م این

کند در کنار زن مورد یم یاست که سع یاو مرد .شودیتر میانو آرزو( نما یرین)ش

 لیتبد یو خواستن یآرمان یرفتارها او را در نظر آرزو به مرد یناش باشد و همعالقه

  کند.یم

و دارای عالقۀ اجتماعی است.  به حال جامعه یدمفسهراب برمبنای نظریۀ آدلر، شخصیتی 

های دیگران دارد و با شخصیت تأثیرگذار خود، افراد همواره سعی در رفع مشکالت و غصه

اندیش است و به همین او شخصیتی کامالً مثبترساند. غمگین و پریشان را به آرامش می

وان گفت که شیوه و سبک زندگی متناسب با خصایص رفتاری خود را انتخاب کرده تدلیل می

 .و به خودشکوفایی و خودشناسی در حد اعالی آن رسیده است

جوست؛ اما گرایش به برتری در وجود او هرگز باعث سهراب شخصیتی برتری

تمایل به شود تا به حریم دیگران تجاوز کند و یا از حدود خود عبور نماید. او نمی

برتری در وجود خود را کامالً تحت کنترل دارد و با کمک رساندن به دیگران، این نیاز 

 کند.غریزی را به بهترین حالت رفع می

یک آسانی در هیچتوان او را بهتنها شخصیت مطرحی که در این داستان ظاهراً نمی

و  یفرع یتشخص یندوماست. آیه  آیه های شخصیتی نظریۀ آدلر جای داد،از تیپ

مختص سن خود  یجانیاست جوان با شور و ه یاو دختر .دختر قهرمان داستان است

پرتوقع است  یگاه ؛ ولیداشته باشد یخوب ۀکند با مادر و مادربزرگش رابطیم یکه سع
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و  دکشیپدر و مادرش رنج م ییاز جدا یهکند. آنمیسخت مادرش را درک  یطو شرا

 یآرزو وقت .کندیطالق درددل م یهارد که در آن با بچهدا یوبالگ یمجاز یدر فضا

موفق  یتدرنها یهآ .شودیخودش با دخترش م ۀنگران رابط ،فهمدیموضوع را م

  کند. یبا پدر، مادرش را راض یزندگ ۀرفتن به فرانسه و ادام یشود برایم

نشده و  هاآیه شخصیتی است که با داشتن تجربیات تلخی از گذشته، اسیر این تلخی

کند. آدلر، برخالف فروید، بر این باور ای بهتر دنبال میاهداف خود را برای داشتن آینده

اش دارد، بیشتر به حرکت و جنبش بود که بشر از طریق انتظاراتی که برای آینده

اش. این انتظارات برای آینده درعین حال که ممکن آید تا از راه تجارب گذشتهدرمی

ها فراهم نباشد، تأثیر عمیقی بر رفتار لی باشد و امکان تحقق یافتن آناست کامالً تخی

 (.14: 1661گذارد )هال،  شخص می

گذارد کشد؛ اما هرگز نمیاند، رنج میآیه همواره از اینکه مادر و پدرش طالق گرفته

توان مصداق مؤلفۀ این رنج و غصه او را از رسیدن به اهدافش بازدارد. آیه را می

ها، به نظریۀ آدلر دانست؛ چراکه او باوجود مشکالت و سختی« شتن خالقخوی»

اش را تواند مسائل و مشکالت زندگیخودشکوفایی و خودشناسی رسیده و می

 مدیریت کرده، در مسیر اهدافش حرکت کند.

کند. آیه را ای بهتر ترغیب میکمبودها و مشکالت زندگی آیه او را به ساختن آینده

ها، جویی دانست که باوجود تنگناها و دشواریتوان مصداق نوعی برتریهمچنین می

آید و تمام انرژی و تالش خود را صرف هرگز درپی آزار و اذیت اطرافیان خود برنمی

کوشش او درجهت نیل به رشد و کمال فردی است، نه میل به  کند.مفید بودن خود می

 برتری یافتن بر دیگران. 

شود و هم نوعی عالقۀ اجتماعی؛ میس حقارت دیده در شخصیت آیه، هم ح

کردیم؛ ولی آنچه های دهنده ـ گیرندة این داستان مشاهده چیزی که در بیشتر شخصیت

کند، جدا می کنیمعادت میپذیر های وابسته و سلطهآیه را از همۀ شخصیت
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برد یی میوسوجویی اوست که با تکیه بر مؤلفۀ خویشتن خالق، او را به سمتبرتری

آنکه به دیگران آسیب های شخصی خویش است، بیکه بیشتر در بند منافع و خواسته

ها شود. تیپ شخصیتی آیه را شاید با احتیاط بتوان بزند یا مانع رشد و ترقی آن

« پذیرسلطه»، «جوسلطه»نامید که مثل سه تیپ شخصیتی « آزارجوی مثبت یا بیبرتری»

 ة حقارت در پدید آمدنش نقش آشکار دارد.  ، عقد«کنندهاجتناب»و 

های دیگری نیز در داستان حضور هایی که بررسی شد، شخصیتبر شخصیتعالوه

ها را شان، نویسنده حاالت رفتاری آناهمیترنگ و بیدلیل نقش کمدارند که به

شناختی شخصیت توان به بررسی و تحلیل روانتوصیف نکرده است. از این رو نمی

 ها پرداخت.  آن

 . نتیجه1

آنچه در وهلۀ نخست جلب توجه  کنیمعادت میهای رمان در بررسی شخصیت

هاست. جدای از قهرمان داستان یعنی آرزو، کند، جایگاه و اهمیت شخصیتمی

لحاظ اهمیت و میزان حضور، به دو دسته تقسیم توان بههای فرعی رمان را میشخصیت

منیر، آیه، سهراب زرجو، تهمینه، رحضور و مهم؛ مانند ماههای فرعی پ. شخصیت1کرد: 

رنگی در داستان اهمیتی که حضور کمهای کم. شخصیت1سهراب، نصرت و شیرین؛ 

ها در دست نیست؛ مانند نعیم، محسن، مادر تهمینه، دارند و اطالعات زیادی دربارة آن

ش حاضر ذکری از نقشی که در پژوههای کمسبزه باجی و برخی دیگر از شخصیت

 است.  ها به میان نیامدهآن

های ها براساس مؤلفهداد که اکثر آنهای رمان نشان شناختی شخصیتتحلیل روان

مسائل خانوادگی و روابط نظریۀ آدلر قابل بررسی هستند و از آنجایی که موضوع رمان 

توان اکثر می ،هاست که در قالب انواع تعامل اجتماعی بینافردی شکل گرفتهانسان

های نظریۀ آدلر ترین مؤلفهعمده گرفت. را در آن سراغ های شخصیتی این نظریهتیپ

صورت برجسته شناسایی شده و در سیر های رمان بهکه در گفتار و رفتار شخصیت
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داستان اثرگذار بوده، عبارت است از: عالقۀ اجتماعی، سبک زندگی، خودِ خالق و 

های جویی جزو رفتارهای غالب شخصیتها، برتریاین مؤلفهعقدة حقارت. از میان 

رمان نیست؛ زیرا پیرزاد در این داستان بیشتر قصد تبیین مشکالت زنان را داشته و 

است. جویی زنان برنیامده شکنی نزده و درصدد نمایش برتریهرگز دست به سنت

رمان، خصوصاً  های اینکه رفتارهای شخصیت نگری تخیلی نیز از آنجاییغایت

های گرفته، نه برمبنای آرزوها و آرمان شخصیت اصلی، براساس تجارب گذشته شکل

آفرینان داستان هم از نوع شود. تیپ شخصیتی بیشترِ نقشنمی آینده، در رمان دیده

« سودمند اجتماعی»است و حتی کسانی که نهایتاً دارای شخصیتی « دهنده ـ گیرندهتکیه»

اند. آرزو و ند، در بخش زیادی از عمر خود شخصیتی وابسته داشتهشوشناخته می

شوند و زندگی شیرین تهمینه بعد از تجربۀ وابستگی، به شخصیتی سودمند تبدیل می

ها به ها و سختیرغم حقارتهم در آستانۀ تغییر مهمی قرار دارد. نصرت علی

ن، مفید به حال اجتماع های فراواخودساختگی رسیده و سبزه باجی غرق در گرفتاری

یابد؛ اما مادر تهمینه عنوان شخصیتی وابسته، سرانجام نجات میاست. سهراب، به

ماند و در سبک زندگی وابستۀ نعیم و محسن هم میهمیشه غمگین و منفعل باقی 

توان از هر لحاظ او را نماد تیپ دهد. در این میان، شخصیتی که میتغییری رخ نمی

جو ـ سلطه»گرفت، سهراب زرجو است. تنها شخصیت « عیسودمند اجتما»

گنجد. با ها نمییک از تیپمنیر است و شخصیت آیه در هیچی داستان هم ماه«فرماحکم

شود. نمیتنها تیپ شخصیتی است که در رمان دیده « گراجتناب»این حساب، نوع 

دلیل رویکرد ند، بهدهمیها را شکل شخصیت درمجموع زنان این داستان که اکثریت

نویسنده که معتقد به مظلومیت تاریخی و تحقیر زنان است، افرادی ضعیف، وابسته و 

کنیم که میاند؛ هرچند گاه رفتارهایی از زنان داستان مشاهده پذیر ترسیم شدهسلطه

طلبی شخصیت گرایی نویسنده است و غالباً در جسارت، قاطعیت و استقاللتجلی آرمان

 است.  ود یافتهاصلی نم
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و « سودمند اجتماعی»عنوان نمونۀ کامل تیپ شخصیتی معرفی سهراب زرجو به

کند، ناجی زندگی قهرمان داستان یعنی آرزو که جامعۀ زنان ایرانی را نمایندگی می

های وار این پیام مهم را ممکن است برساند که زن ایرانیِ معترض به سنتکنایه

یازیدن به  االر، باوجود حضور در اجتماع و دستپاگیر و فرهنگ مردسودست

های اجتماعی، برای شکوفایی خویشتن خالق و رسیدن به سبک زندگی و فعالیت

سودمندی اجتماعی، ناگزیر از حمایت جامعۀ مردساالر قدرتمندی است که زرجو 

 کند. اش مینمایندگی

 هانوشتپی
1. Individual psychology 

2. Individual psychology  

3. Alfred Adler 

4. Self creative 

5. Style life 

6. Fictional finalism 

7. Superiority 

8. Inferiority feeling 

9. Compensation 

10. Interest social 

11. Self awareness  

12. Birth order 

13. Ruling dominant 

14. Getting- leaning 

15. Avoiding type 

16. Social useful 

 منابع 
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 . صص51 . ش10 . سشناختیفصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره«. مورین مرداک نظریۀ

 . 03ـ16

دو نسل از  یزنان: مطالعۀ مورد یسنت نوشتار(. »1616) جانفدا نسیم ومحبوبه  ا،ینپاک

. 6 . سزن در فرهنگ و هنر یۀنشر. «(رزادیپ ایدانشور و زو نیمی)س رانیزن ا سندگانینو

 . 64ـ05 . صص1 ش

 .مرکز نشر. تهران: کنیممی دتعا(. 1636زویا ) زاد،پیر

 عادتو  میستین تانیزهایکن گریدزن در  یمایس» (.1610یی )مرتضا زهرا پیرزادنیا، مینا و

 . 16ـ1. صص 66 . ش1 س .فصلنامۀ مطالعات ادبیات تطبیقی«. میکنیم

. «رزادیپ ایزو دگاهیپرسونا از د(. »1616) گلزاریچمن ساناز ووجیهه  ،یباراندوزیترکمان

 . 161ـ105 . صص16 . ش14 . سبهارستان سخن

پردازی در آثار زویا پیرزاد و بررسی و تحلیل شخصیت و شخصیت(. 1615چراغی، شیما )
از « کنمها را من خاموش میچراغ»و « کنیمعادت می»ی هاپور )با مطالعۀ رمانمنیرو روانی

نامۀ . پایانپوراز منیرو روانی« کولی کنار آتش»و « اهل غرق»های زویا پیرزاد و رمان

  ایالم.  ارشد زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه ایالم.کارشناسی

 ۀفصلنام«. رزادیپ ایزو در آثار میزنان سلطه و تسل(. »1631) انیبهرام سهیال و فاطمه ،یدریح
 . 105ـ115. صص 6 . ش6 سی. ادب یهاشهیاند

 ی.شناسروان تهران: .یآدلر و آدلرنگار(. 1616پریرخ ) دادستان،

 نشر تهران: .اییسهمقا یکردیرویت: شخص یشناسروان هاییهنظر(. 1633جعفر ) ی،داراب

 روش.

زن در دو رمان هیفاء بیطار و دو رمان بررسی تطبیقی سیمای (. 1615جقه، خدیجه )قرهرجبیان

ها را من خاموش امرأه من طابقین، یومیات مطلقه، چراغ»زویا پیرزاد )بررسی مورد پژوهانه 
 ارشد زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه کاشان.نامۀ کارشناسیپایان کنیم(.کنم و عادت میمی

  کاشان.

 .تهران: دانشگاه تهران .یمکاتب روانشناس ای تیشخص هایهینظر(. 1611اکبر )علی ،یاسیس



  مرکیهفرزاد بختیاری                  کنیمعادت میها در رمان ها و وجوه تعاملی آنگیری شخصیتشکل
 

۳۳ 

 

خانم « الریاضبنات»های تحلیل تطبیقی موضوع زن در رمان(. 1616رمی، سمانه )بزادهشفیع
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