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تجربياتي گوناگون پشـت  ها، نوجوان دوران كودكي را با است. در اين گونه رمان نوجوان
شـود، سـپس بـه بلـوغ و رشـد ذهنـي       گذارد و معموالً با بحراني روحي مواجه ميسرمي

يابـد. در رمـان   رسد و از هويت و اصالت شخصيت و نيز نقشش در جهان آگاهي مي مي
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ژان  اثــر» هي طــالمــا«خــارجي پرفــروش  نوجــوانِ در رمــانيابــد. اســت، دســت مــي
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  . مقدمه1
تـرين تغييـرات و   از دورة نوزادي، بيشنظر اي است كه انسان صرفنوجواني دوره پيچيده

اي ترين اين تغييرات بلوغ است. مرحلهكند. يكي از مهمتحوالت را در اين دوره تجربه مي
گذارد. كه تاثيراتي متنوع و عميق را بر رشد جسماني، فيزيولوژيكي و روان شناختي فرد مي

رسـد و بـه   تفكر انتزاعـي مـي  كند. به مرحله در اين دوران، فرد بحران هويت را تجربه مي
هـاي مختلفـي   گيرد كه بايد آماده پـذيرش مسـئوليت  لحاظ اجتماعي در مرحله اي قرار مي

بشود كه هر يك از اين موارد به لحاظ رواني و عاطفي تاثيرات گوناگوني را بـراي فـرد بـه    
كـرده و  هاي اين دوران از طرفي اهميت بررسي دقيق آن را دوچندان همراه دارد. پيچيدگي

از طرف ديگر به همان اندازه رسيدن به يك تعريف و نگاه جامع و كامل به ايـن مفهـوم را   
روييدن، رشد كردن، بـزرگ  «) به معناي  Adolescenceواژه نوجواني( مشكل ساخته است. 

نوجواني مرحله انتقال بين «چنين) هم288: 1386(احمدوند،» شدن با به نضج رسيدن است.
سالي است. نوجوانان از بعضي جهات شبيه كودكان هسـتند، بـا ايـن حـال     كودكي و بزرگ

هـاي  سـازد كـه تفـاوت   ها را متقاعد ميدهد آنتغييرات بسياري كه در اين مرحله روي مي
قبل از قرن بيستم نوجواني از كودكي متمايز ) «16: 1388زيادي با كودكان دارند. (بيابانگرد، 

هـاي علمـي در   اي براي استفاده از روشم كه تالش گستردهنبود. حتي تا اواخر قرن نوزده
) در حـال حاضـر نيـز    18(همـان:  » مطالعه رفتار صورت گرفت، اين تمايز وجود نداشـت. 

اي واحد و جامع كه فرايند رشد را در دوره نوجواني تبيـين كنـد، وجـود نـدارد. در     نظريه
واياي مختلفي بررسـي كـرده و هـر    هاي زيادي وجود دارد كه نوجواني را از زمقابل نظريه

ها توجه دارند. بنابراين، اين تحقيق تالش دارد هاي خاصي از رشد آنكدام بر جنبه يا جنبه
تر از نوجواني تعريفي شفاف» گراييكمال«با تمركز بر يكي از مفاهيم دوران نوجواني يعني 

به نوجوانان كامـل تـر و بهتـر    و رمان نوجوان ارائه دهد تا چرخة  انتقال پيام از نويسندگان 
  شكل بگيرد.  

گراي نوجوان است.  تحقيق هاي كمال يكي از زيباترين آثار ادبي حوزة نوجوان، داستان
سازد. بـا   ها رهنمون مي هاي نوجوان ما را به دريايي از تازگيو بررسي در اين گونه از رمان

توانـد بـراي   مـا مـي  ا رداراسـت، اين كه  اين مبحث ادبي در ادبيات فارسي از تـازگي برخو 
تواند هـم از ديـدگاه عناصـر    گرايي ميهاي امروزي باارزش تلقي گردد. مصاديق كمال نسل

طوركلي هر عاملي كـه بـه   شناسي مورد بررسي قرار گيرند. بهداستاني و هم از ديدگاه روان
سالي مدد رساند و وي را نوجوان در رسيدن به كمال و گذار او از مرحلة نوجواني به بزرگ
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كوشد تا هر مفهـومي  گنجد. مقالة حاضر ميگرايي نوجوان ميبه كمال سوق دهد، در كمال
  تواند مفيد و مؤثرباشد ارائه و تبيين كند. كه در نيل به اين انديشه مي

  
  پرسش اصلي پژوهش 2.1

گزيـده نوجـوان   هـاي بر گرايي  نوجواني در رمـان هدف كلي اين مقاله بررسي مفهوم كمال
  ايراني و فرانسوي  است. و سوال اصلي اين تحقيق به شرح زير است:

گرايـي نوجـوان بـا تكيـه رويكـرد هـويتي دو رمـان        هـاي سـاختاري كمـال   ويژگي ـ
 چيست؟ نوجوان

 

  روش تحقيق و جامعة آماري 3.1
گرايـي  كمـال «اين تحقيق تالش دارد با تمركز بـر يكـي از مفـاهيم دوران نوجـواني يعنـي      

گرايي ارائه دهد تـا چرخـة    تر از رمان نوجوان وكمالتعريفي شفاف» گمشدة نوجوانهويت
 پژوهش اين آماري ة جامعتر و بهتر شكل بگيرد.  انتقال پيام از نويسندگان به نوجوانان كامل

است  و نمونة پژوهش از دو رمان  1390 – 1380هاي منتشر شده در دهه ة رماندربرگيرند
از آتوسـا صـالحي،   » حتي يك دقيقه كافيسـت «هاي نوجوان: اند، رمانمنتخب گزينش شده

  م.است.  2008از لوكلزيو  كه برندة جايزة نوبل » ماهي طال« ، رمان نوجوان 1389ِ
چنين ده؛ همبو استناد گرايي ادبي موردها، نظريات كمالداده شرح، تحليل و توصيف در

شناسان  نيز استفاده پردازان ايراني و رواننظريات داستان از هاداده تحليل طور همزمان دربه
  .استشده

  
  پيشينة تحقيق 4.1

چيسـتي   ة تاكنون دربار، استصورت گرفته رمان نوجوان رةدر باهايي كه پژوهشبا وجود 
هنوز تحقيقـي  گرايانه، هاي كمالنظريههاي نوجواني از ديدگاه و چگونگي مفهوم و ويژگي

اما برخي از آثار مرتبط با مقالـة حاضـر بـه شـرح      ؛ مستقل و جامع در اين باره انجام نشده
  است:   زير

هاي تحليل مفهوم ازخود بيگانگي در رمان«اي را با عنوان ، ذاكري،  مقاله1393در سال 
ذكور بيشتر از ديدگاه روان شناسـان و  در نشريه ادب پژوهي منتشر كردند. مقالة م» نوجوان

    با تكيه بر مفهوم از خود بيگانگي تدوين شده است.
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هـاي نوجوانـان   ادبي در رمانادب و بي«اي را تحت عنوان رحماني و همكاران نيز مقاله
، در نشرية جستارهاي زباني چاپ كردند كه مقاله مورد بحث مفهـوم ادب يـا   »فارسي زبان

  دهد. شناسان مورد بحث و مداقه قرار مييدگاه زبانادبي را از دبي
طـوركلي برخـي از   بـه » مشكالت نوجواني و جواني«در كتاب » اكبري«، 1381در سال 

  مباحث نوجوانان را بررسي كردند.  
منتشـر شـد    1387كه در سـال  » شناسي نوجوانان و جوانانروان«نيز در كتاب  احمدي

  اين گروه سني را بررسي و تحليل كردند.  و جنسي شغلي…هاي زيستي ويژگي برخي از
كـه  » شناخت مشكالت رفتاري در كودكان و نوجوانان«، فرقاني در كتاب 1383درسال 

  منتشر شد به بررسي مسائل رفتاري نوجوانان پرداختند.  1383در سال 
(با  در رمان نوجوانبررسي محتوايي به » رمان نوجوان«، ذبيح نيا در جزوه 1394درسال 
بـا ويراسـت جديـد     1395كه اثر مذكوردر سال پرداختند هايي از رمان نوجوان) ارائه نمونه

  توسط نشر روزگار منتشر شد. 
هـاي تفكـر   بررسـي مهـارت  «اي با عنـوان  نيا و همكاران در مقاله، اميدي1392در سال 

در » اسـيونه براساس فهرسـت پيتـر ف   80هاي برگزيدة نوجوان فارسي دهة انتقادي در رمان
 80مجلة تفكر و كودك منتشرساختند؛ كه مقالة مذكوربـه بررسـي ده رمـان نوجـوان دهـة      

شمسي، براساس آزمون پركاربرد تفكر انتقادي يعني آزمون كاليفرنيا كـه مبـدع آن فاسـيونه    
  پردازد.است، مي
ن گرايـي در رمـان نوجـوا   گونه كه در پيشينة تحقيق ذكر شد، تاكنون تفكـر كمـال  همان

كارنشـده اسـت، لـذا انجـام ايـن پـژوهش       » مـاهي طـال  «و » حتي يـك دقيقـه كافيسـت   «
  است.   ضروري

  
  . مباحث نظري تحقيق2

  رمان نوجوان 1.2
امل اتفاقـات و  نوشـته شـود و شـ    نثركه به است به معناي داستاني  فرانسوياي  واژه، رمان

هاي انواع گوناگوني از داستان ةواژه رمان در برگيرند«د. حوادثي ناشي از تخيل نويسنده باش
 ).258: 1378 (مقـدادي، » هاسـت. مشترك همگي، روايـي بـودن آن   ةبلند است كه خصيص

هـاي  اي از شخصـيت هايي براي مجموعهتغييرات و دگرگوني ةتصويركنند رمان،«چنين  هم
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نيـز  ). 47: 1384(منـدني پـور،   » .آينـد كه در يك داستان و روايت بوجود مـي ت اسحاضر 
 - رمان اثري است روايي در قالب نوشتار با حجم نسبتاً زياد كه خواننده را به دنياي واقعي«

 ).18: 1381، بـرك » (.برد و چون اين دنيا را نويسنده آفريده اسـت، تـازگي دارد  خيالي مي
  مجموع  در

است به نثر و با وسعتي معين و اين براي ما كافي است، جز اين كه شايد  رمان داستاني
اضافه كنيم كه اين حد و يا وسعت نبايـد كمتـر ازپنجـاه هـزار كلمـه باشـد. از لحـاظ        
گفتارها، هر اثر داستاني منثوري كـه بـالغ بـر پنجـاه هـزار كلمـه باشـد، رمـان اسـت.          

  )9: 1352(فوستر

ترين تفاوت آن دو در هاي زيادي ندارد و عمدهسال تفاوترمان نوجوان با رمان بزرگ
هزارتـا   70- 60بـين  «سـاالن را  هـاي بـزرگ  يعني حجم رمـان  ؛هاستحجم و مخاطب آن

رمان نوجوان حد نصابي تعيين نشده، امـا   ةاند. براي تعداد كلمنوشته شده» هزار كلمه 200
احت ترين معيار، طول است؛ اما اين معيار به هر حال ر«اند: شناخت آن گفته ةاي در بارعده

 50شود رمان گفـت و بـاالتر از   صفحه به باال را راحت  مي 100كاملي نيست ولي داستان 
  )173: 1376(سليماني، » را داستان كوتاه. صفحه را داستان بلند و كمتر از آن

كـه بـراي   ديگر در تعريف رمان نوجوان، توجه بـه مخاطـب اسـت. قطعـاً پيـامي       ةنكت
شود فـرق دارد. بـه همـين    سال داده ميشود با پيامي كه به بزرگنوجوان در نظر گرفته مي

  تر است. دليل از نظر نثر ساده
  
  سالي)(مرحلة گذار از نوجواني به بزرگنوجوان  رمان كمال 2.2
شـناختي مـورد توصـيف و ارجـاع قـرار      هـاي روان گرايـي در نظريـه  هاست كه كمـال دهه

شناسي است و بطور روزافزوني توجه محققان را به خود معطوف كرده است. در روان گرفته
ريزي شد. هولنـدر،  ) پايه1991وسيلة هيويت و فلت (گرايي بهتعريف و اندازه گيري كمال

برد و آن را به صورت گرايي به عنوان يك  ويژگي شخصيتي نام ميبراي اولين بار از كمال
حد مورد نيـاز از خـود يـا ديگـران در مـوقعيتي خـاص، تعريـف         داشتن انتظاري بيش از

گرايي به عنوان عالمت معمول وسواس توجه ) فرويد به كمالHollender, 1978: 74كند.( مي
گير، فرد را براي پيشرفت و رفتار عالي تحت زماني كه فرامن سخت«كرد. به عقيده وي مي

، پـاركر ) Freud, 1954: 205» (شـود. د ظاهر مـي گرايي در فردهد. ميل به كمالفشار قرار مي



  ...: رمان نوجواندو در  )Bildungsroman(گرايي  بررسي انديشة كمال    106

هـاي   انسـان «گويـد:   او مي طلبي دارد. اي از كمال محقق دانشگاه جان هاپكينز، تعريف ساده
غيرقابـل دسـتيابي در درون خـود     اهدافطلب، فشاري دائمي براي حركت به سمت  كمال

.» سنجند وردهايشان ميها ارزش خودشان را با كارايي خودشان و دستاكنند. آن احساس مي
)Parkerm, 2011: 47گرايي، سبكي شخصـيتي در نظـر گرفتـه    كمال«شناسي ) پاركر در روان

عيب بودن و تعيين سطح باال براي خود و تمايل به ارزيابي شود كه با تالش فرد براي بيمي
اشخاص  گرايي بهنجار). در كمال93: 1980شود (برنز،انتقادانه از رفتار خويش مشخص مي

شوند و ضمن تاكيـد بـر   آورند و با هدف موفقيت برانگيخته ميبه كارهاي سخت روي مي
هـا  هاي بيروني را درك كنند محدوديتتوانند واقعيتمعيارهاي سطح باالي عملكردي، مي

شوند و در نتيجه گرايان نابهنجار برعكس با ترس از شكست برانگيخته ميرا بپذيرند. كمال
بينانـه تقريبـا هميشـه نگـران هسـتند      ابي به اهداف سطح باال و غير واقـع درخصوص دستي

گرايي نوجـوان در اولويـت   )  البته در مقالة حاضر مبحث ِادبي كمال27: 1390(ابوالقاسمي،
رمـان رشـد و كمـال اسـت كـه رشـد و       است. يكي از انواع جديد ادبـي در زمينـه رمـان،    

شود) تا مـوقعي   اي كه متولد مي اهي از لحظهگيري شخصيتي را از كودكي (يا حتي گ شكل
كند كه از ماهيت اين جهـان مطلـع    و سعي مي دهد، نشان ميگذارد كه پا به رشدو بلوغ مي

اي براي زنـدگي بيابـد و هنـر     شود و به كشف معنوي و الگو در جهان دست زند و فلسفه
اولين رمان رشد و كمـال  كنند.  خوب زيستن را بياموزد و بعد گاهي حتي تا مرگ، دنبال مي

ها سرگذشت فـردي   هاي آرزوهاي بزرگ و ديويد كاپرفيلد (كه در آن را گوته نوشت. رمان
جـزء     شود) چارلز ديكنز، رمان تربيـت احساسـات فلـوبر    از كودكي تا بلوغ شرح داده مي

رمـاني  » رمان رشدوكمال«) شاخه اي از  38:1369(سليماني، هاي رشد و كمال هستند. رمان
هـا،  گويند. اين گونـه از رمـان  مي» رمان هنرمند«) يعني Kunster-romanاست كه به آلماني (

رشد و تحول شخصيت يك رمان نويس يا هنرمند را از ابتدا تا موقعي كه پا به مرحلة بلوغ 
يابد، برد و به اوج مهارت هنري دست مياش ميگذارد و پي به سرنوشت هنريو كمال مي

يـادآوري خـاطرات   «هـاي  هاي مهم قرن بيستم مثل رمانكشد. بعضي از رمانبه تصوير مي
از جيمزجـويس و   » چهره هنرمنـد بـه عنـوان مـردي جـوان     «از مارسل پروست و » گذشته

ازآنـدره ژيـد جـزء ايـن رمانهـا هسـتند       » سـكه سـازان  «از توماس مـان و  » دكترفاستوس«
رمان كمال به رماني اطـالق  «ص دارد. رمان كمال صرفاً به رمان نوجوان اختصا) 18(همان،

) 250: 1382(داد، » مي شود كه بر محور رشد و كمال شخصيت اصلي داستان دور مي زند.
هاي متعـددي از آن  اصطالحي آلماني است كه در زبان فارسي ترجمه» رمان كمال«تركيب 
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ين باره چنـين  ارائه شده است.  سعيد سبزيان در ترجمة كتاب اصطالحات ادبي آبرامز در ا
كه موضوع اين رمان، رشد فكري شخصـيت  » رمان فرهيختاري«يا » رمان تكوين«آورد:  مي

قهرمان داستان در گذار از كودكي تا دوران بلوغ و شناخت هويت و نقش خويش در جهان 
گيـرد.   است كه از طريق تجربيات مختلف و غالباً از طريق يك بحران روحي صـورت مـي  

) و شاگردي استاد ويلهلـم   1850 - 90ي. پي. موريتس در آنتون ريزر ( اين سبك توسط ك
رمـان  «هاي گوته آغاز شد. يك نمونة فرعي از رمان تكوين شخصـيت  ) نوشته1795 - 96(

نويس يا هنرمند ديگري را تا مرحلة بلوغ است كه مراحل بالندگي يك رمان» تكامل هنرمند
:  1387دارد (آبرامـز،  استادي او در هنر پرده برمـي كند و از سرنوشت قهرمان و وي ارائه مي

كنـد. (حسـيني،   معنا مي» رمان پرورشي«نامة ادبي  اين اصطالح را ذيل واژه) در كتابِ واژه
رمـان  «) كاظم فيروزمند نيز در كتاب اصطالحات ادبـي كـادن،  ايـن تركيـب را     82: 1375

  ذيل واژه). :1386كند (كادن، ترجمه مي» رمان تشكيل«و » پرورشي
  

  بحران هويت و نوجواني  3.2
ها  قاعدگي ها و بينوجواني دوران رسيدن به پختگي فكري است، هر چند اين راه از آشوب

دهد كه آن را  سال آغازين نوجواني روي ميترين تحوالت رشدي در پنجمهم«بري نيست. 
نوجـواني، كمتـر نظريـه اي را    هـاي  در نظريه  )150: 1396(كرين، » نامند.نوجواني اول مي

توان يافت كه مستقيم يا نامستقيم با چشم اندازهاي گوناگون به هويت نوجواني نپرداخته  مي
ترين موضوع دورة نوجـواني اسـت كـه نيازمنـد تأمـل و      باشند. گويي اين مساله، با اهميت

 ـــEric Ericson )1994 شناســي، در نظريــة اريــك اريكســونكــاوي اســت. در روانژرف
). وي 97: 1963) بحران نوجواني، هويت در برابر سرگرداني اسـت (اريكسـون،   1،()1902

هاي نوجوان در درگيري بـا  ها و سرگردانيثباتيبحران هويت نوجواني را براي اشاره به بي
اي است كه نوجوان بايد دربـاره  گيرد. تكوين هويت، مرحلهكار ميهاي گوناگون بهانتخاب

هايي از ايـن دسـت   شان كاوش كند و به پرسشها و چگونگي كاربستارزشها، مسئوليت
خطر » مي خواهم در آينده چگونه شخصي باشم؟«، »كيستم؟» «از كجا آمده ام؟«پاسخ دهد: 

تهديد كنندة اين دوره، سرگرداني هويتي است كه ممكن است به ناتواني هميشگي در تعهد 
(بـه نقـل از:   » يي كه اساسش طغيان اسـت بيانجامـد.  به هويت يا تثبيت هويتي منفي و ابتدا

). طبق نظريه اريكسون، نوجوانان در اين مـورد كـه چـه كسـي هسـتند؟      98: 1382رفيعي، 
اطمينان زيادي ندارند، بنابراين مضطربانه تمايل به همانند سازي با افـراد و گـروه هـا پيـدا     



  ...: رمان نوجواندو در  )Bildungsroman(گرايي  بررسي انديشة كمال    108

آل هايشان و هايشان و ايدهان، آرمانكنند. آنان با شتابي كه در يافتن هويت دارند، خودش مي
كنند. اريكسون در بـاب ايـدئولوژي   دشمنان شان را به صورت كليشه اي و قالبي تصور مي

  نوجواني بر آنست كه 
را نوجوان، براي تصور آينده ممكن است به چيـزي نيـاز داشـته باشـد كـه شـالودة آن      

كند. ما درك پذير تعريف مياي روشن و مذهب و فهم روشن از زندگي در پرتو نظريه
اين چيز ميان مذهب و نظريه را ايدئولوژي مي ناميم. يعني ضروريتي براي رشد كه در 
نوجواني سنتز [ديالكتيك] گذشته و آينده است: سنتزي كه نه تنهـا بايـد گذشـته را در    
خود داشته باشد بلكه همزمان با تكوين هويت، گذشته را تعالي مي بخشد. (اريكسون، 

1963 :97.(  

اگر تعارض بين هويت و سرگشتگي در نقش اجتماعي، براي نوجـوان حـل شـود، بـه     
تعهد كه صفت بارز مرحله نوجواني است، دست مي يابد. تعهد در نوجوان عبـارت اسـت   

استعداد تداوم وفاداري آزادانه به يك سيستم اجتماعي، با وجود ارزش هاي متضـاد آن  «از: 
) تعهد به عنوان سنگ زير بناي هويت، نشانگر استعداد نوجوان 84 :1388(شاملو، » جامعه.

  براي درك و پيروي از قوانين و مقررات سنتي، اخالقي و ايدئولوژيك يك جامعه است.
روانشناسي ديگر در قلمروي هويت نوجواني اسـت كـه از    James Marciaجيمز مارسيا 

نگـرد. بحـران، دوره اي از تجربـة    هاي هويتي به هويت نوجـواني مـي  چشم انداز وضعيت
هاي گوناگون اسـت و تعهـد   گيري در ميان انتخابها و مشاركت فعاالنه براي تصميم نقش

هـاي مـذهبي، سياسـي و روابـط     به ميزان درگيري شخص با انتخابات شـغلي، ايـدئولوژي  
تكـوين  نوجوان هـم  «چنين بنابر نظرية موس هم )Marcia. 19.1967 بينافردي اشاره دارد. (
  ). Muuss (193 :1995 .»كند و هم سرگرداني نقش را.هويت را تجربه مي

  
  . بحث و بررسي 3

  رمان نوجواندو در گرايي و مصاديق آن  بررسي انديشة كمال 1.3
  »حتي يك دقيقه كافيست«خالصة رمان نوجوان ِ  1.1.3
صفحه بـراي   192فصل و  19را آتوسا صالحي در » حتي يك دقيقه كافيست« ِنوجوان رمان
توسط كـانون پـرورش فكـري كـودك و      1389در سال و شده نوشته » ه«و » د«سني   گروه

يعنـي  هاي اصلي نوجوانان در اين مقطع سني؛  اين اثر به يكي از دغدغهنوجوان منتشر شد. 
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در مقابـل ايـن    »رهـا « هـاي شخيصـت اصـلي    پرداخته و رفتارها و واكنش »بحران هويت«
ها دختر نوجواني است كه با مادر و پـدرش  ر .  قرار داده استخود دستمايه كار ، موضوع

يكي ازشـهرهاي ايـران اسـت. او    ة كند. تكليف درس جغرافي او درباردر تهران زندگي مي
بـدنبال نقشـه    بنـابراين شهرها متفاوت باشـد.   دوست دارد جايي را انتخاب كند كه با ديگر

يـك  شناسـنامه و   محتـوي را  اي رود و به جـاي نقشـه، بسـته   ايران به سراغ كمد مادر مي
كند. نام او رها سروستاني متولد شناسنامه هويت واقعي او را فاش ميكند. پيدا مي عروسك

اقعي او نيستند. از اين پس او است. و اين يعني مينو و سعيد مادر و پدر و 1378بم در سال 
با پدر و مادر، با مسئوالن مدرسه، با دوستان و همكالسي هايش دستخوش بحران مي شود. 

شركت در مسابقه كشوري شطرنج و آشـنايي بـا شـيرين     .بردمشاور هم كاري از پيش نمي
رود ولي مينو به تنهايي به كرمان ب گيردمي تصميم .كند دختري از كرمان كمي او را آرام مي

اش او با كمك شيرين و مادرش محل زندگي عمهرود. گذارد و همراهش مياو را تنها نمي
و راز  شـود اي درباره زلزله و رويدادهاي پس از آن روبرو ميكند و با حقايق تازهميرا پيدا 

اش هكند آن موقع است كه از رفتار بدي كه در آن مدت بـا خـانواد  تغيير هويتش را پيدا مي
شـود و  ها برايش كشيده شـده مـي  شود و متوجه زحماتي كه طي اين سالكرده پشيمان مي

  كند قدر پدر و مادر و زندگي فعليش را بداند.سعي مي

  طال از لوكلزيوخالصة رمان نوجوان ماهي 2.1.3
م.) است كه داراي دكتراي ادبيـات  1940(متولد گوستاو لوكلزيواز » طالماهي«رمان نوجوان 

داستان منتشر سـاخت. و تـاكنون مفتخربـه دريافـت      30است. او فرانسه » نيس«از دانشگاه 
دريافت  »بيابان«از آكادمي فرانسه جايزه پل موران را براي رمان  1980در سال و جايزه رنو 

را  »طالماهي«رمان  ختصاص داد.جايزه نوبل را به خود ا 2008كرد و سرانجام هم در سال 
   توسط نشر افق منتشر شد.، صفحه 300ترجمه كرده كه در » رفرزانه شهف«

كه در كـودكي از قبيلـه و   است  پوست مراكشي دختر سياه، ماجراي »ماهي طال«داستان 
دختـر  چـون ايـن  شود.  فروخته مي »الله«بنام يهودي زني به پيرو شده خانواده خود دزديده 

ها او را  اين زن سال گذارد. مي» ليال«پوست، شب هنگام وارد منزل الله شد، اونامش را سياه
كه الله در بسـتر   دهد، تا اين نمي اودارد، اما اجازه خروج از خانه را به  در خانه خود نگه مي
شود و تجربيات مختلفـي را   ليال از خانه خارج مي ،افتد، پس از مرگ او بيماري و مرگ مي

خانمـان در زنـدگي    گذارد. تجربيات تلخ و شيريني را كه دختـري تنهـا و بـي    سر مي پشت
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پنـدارد، از زنـدان    تواند با آن روبرو شود. او كه ابتدا مـي  اجتماعي با دنياي پيرامون خود مي
ون هـر بـار خـود را در زنـداني تـازه      هاي گوناگ زندگي با الله آزاد شده است، در موقعيت

اش ليال همة عمر درجستجوي هويت گمشدة خويش است و تنها نشاني كه از قبيلهيابد.  مي
اي است كه نقش هالل ماه برآن حك شده اسـت. او دركشـور   دارد، لنگه گوشواره» الهالل«

هويت مدام در  گيرد و به سبب نداشتنفرانسه مدام مورد ايذاء و آزار حتي جسمي قرار مي
رحمانـه انسـاني در دنيـاي     شاهد روابط و مناسبات سـرد و بـي  حال گريز است. او مرتب  

كه سرانجام پيرمرد نابيناي مسلمان، هويت دخترمردة خود را كه از قضا تا اين. ي استامروز
  بخشد. همسن ليال است به وي مي

  
حتي يك دقيقه (« »هويت گمشده«يابي به  نوجوان در دست» گرايي كمال« 2.3

  »)ماهي طال«و » كافيست
سالگي است. تكليـف  سالگي و پايان بلوغ در اوايل  بيستآغاز نوجواني به تقريب از يازده

ترشان دو سال اصلي نوجواني، خوديابي است. اين دوره براي دختران به دليل رشد باشتاب
هاي ليال و رهـا  دختر بنام كمتر است. (قهرمان اصلي دو رمان نوجوان مورد بحث ما نيز دو

ترين دغدغـة فكـري دو   ، بزرگ»طالماهي«و » حتي يك دقيقه كافيست«هستند.) در داستان 
گرايي در هر اثر كشف هويت گمشده اسـت.   نوجوان دختر، دستيابي به هويت است. كمال

حتـي يـك دقيقـه    «سالي است. در داستان نوجواني دورة ضروري گذار از كودكي به بزرگ
، قهرمان دختر هر دو رمان يعني رها و ليال همراه با تغييرات بنيادين »ماهي طال«و » كافيست

اي دسـت  پذيرند و بـه اهـداف تـازه   هاي جديد اجتماعي خويش را ميفيزيولوژيك، نقش
كند و دسـت بـه بـاز ارزشـيابي باورهـا و      يابند و نگرش آنان نسبت به زندگي تغيير مي مي

  نند.زها خويش ميارزش
سالي بايد جايگاه كـودكي را در  زمان با روبرو شدن با وظايف بزرگاين دو نوجوان هم

آماده سـازند. ايـن فرآينـد، تغييـر     » دهنده«صرف رها كنند و خود را در مقام » گيرندة«مقام 
يابي، نوجـوان  طلبد. در تكليف رشدي هويتبيني و توجه به مسير شغلي آينده را ميجهان

نوايي و د هويت كودكي، يعني زندگي گذشته را با حال و آينده پيوند زند و به همبايد بتوان
پارچگي دروني دست يابد و به اين ترتيب با جامعه ارتباطي دو سويه برقرار كند. در دو يك

د شـدن بـه ارزش    داستان مورد بحـث، هـر دو نوجـوان، بـراي هويـت      هـاي  يـابي و متعهـ
هاي گوناگون را در جهت دستيابي به هويت، بـه  ها و نقشنساالن با كاوشگري، امكا بزرگ
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بوتة آزمايش كشند. زيرا رها و ليال به امكان تجربيات گونـاگون نيـاز دارنـد كـه نـه تنبيـه       
  اخالقي را در پي داشته باشد و نه بخشش مهربانانه را.

شود گري و كندو كاو حاصل  نمييابي جز با پرسشدر هر دو رمان مورد بحث، هويت
سـازد. از ايـن رو دو نوجـوان    و بر چنين مبنايي است كه ذهن نوجوان را ايدئولوژيك مـي 

مورد بحث ما، يعني رها و ليال بايد بتوانند به فهمي روشن از مجموع آنچه را كه در گذشته 
پارچه و دربارة خود به دست آورده و تصويري كه از آيندة خود تصوير كرده، در قالبي يك

دست آورند.و بايد به چشم انداز و زاوية ديـدي برسـند كـه آنـان را بـه سـوي       منسجم به 
  گري و هدايت رفتارها رهنمون كند.انتخاب

در دو رمان نوجوان مورد بحث، هويـت بـدون جسـت و جـوگري و كاوشـگري كـه       
  تواند به دست آيد. ويژگي آشكار مرحلة تعليق است، نمي

  
  ا: رها و ليالگر هاي نوجوان كمال تحليل شخصيت 3.3

گرايي در باب نوجواني بخشي از نظرية رشدي شخصيت نوجوان اسـت. ايـن   انديشة كمال
كـه بـه   نوع تفكّر بر رفتاهاي مشاهده پذير و آشكارتر شخصـيت تأكيـد دارد و بـيش از آن   

ه   ساختار رشد و شخصيت اشتياق نشان دهد به تجليـات رفتـاري برخاسـته از آن    هـا توجـ
دهد كه در مسير گذار خود به ديدگاه رشد به صورت چرخة تربيتي روي ميكند. از اين  مي

سوي بلوغ در نوسان است. بنابراين، در نظرية رشدي فوق، رشد نـه بـر اسـاس الگوهـاي     
خطي آرام و پيوسته بلكه به شكل الگوهـايي در نوسـان و افـت و خيـز اسـت. درانديشـة       

شـود و بـر   تربيت نوجوان اهميت داده مـي گرايي كه نوجوان محور است، به تعليم و  كمال
دهد، كه به خوبي از نوجوان مراقبـت   آنست كه رشد تنها در صورتي به شايستگي روي مي

توان مفهـوم مرحلـه و بـه هنجـار بـودن رشـد را       شود. از اين رو  براساس اين ديدگاه، مي
رمانان اصلي ما كـه  ، قه»ماهي طال«و » حتّي يك دقيقه كافيست«گسترانيد. در رمان نوجوان 

انـد. در حقيقـت   دختر نوجوان هستند، تا پايان داستان در پي كسب هويت گمشدة خويش
گرايي در اين دو رمان نوجوان، دستيابي به هويت گمشده بعد از سرگرداني و آشفتگي كمال

، به عنوان شخصيت اصلي »رها«، »حتي يك دقيقه كافيست«روحي است.  در رمان نوجوان 
از پرداختي باور پذير و صـادقانه برخـوردار اسـت. رفتارهـايش بـا سـن و سـال و         داستان
ها، فكر، عقـل او نيـز   كند. ايدهخيال كودكي سير نمياش منطبق است و در دنياي بيروحيه

كنـد. در  مـي 		قابل تحسين است او از هر فرصتي جهت پيدا كـردن هويـت خـود اسـتفاده     
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وخوي او پرداخته شده و از خصوصيات ظاهري او  توصيف رها بيشتر به روحيات و خلق
قهرمان داستان، بازي شطرنج است و همين بـازي    ترين سرگرمي زياد گفته نشده است. مهم

كنـد. رهـا از زمـاني كـه راز      بـاور مـي   فكري نيز بعد منطقي و متفكر شخصـيتش را قابـل   
باز عمـل    مثل يك شطرنج هاي داستان، يابد تا آخرين بخش اش را درمي دهنده زندگي تكان
گيرد كه بايد  كند. پدر و مادر و حتي مسووالن مدرسه و مشاورش را حريفاني در نظر مي مي

كنـد.   هـاي خـودش را طراحـي مـي     هاي آنان، حركـت  مات شوند و با حدس زدن واكنش
ها را صميمي و نزديك تر از آنچه هستند نشان دهد؛ اما اختالف و كند آدمصالحي سعي مي

دم نياز به بيان زندگي اشخاص فرعي در داستان تاثير و كيفيت اثر را كم مـي كنـد، مـثال    ع
نقش دانيال و تاثير او در داستان يا حتي خانواده اش، نقشي كليدي نيست كه نويسنده سعي 

هاي داستان نيز پدر و مادري هستند كه  كرده او را هم در داستان وارد كند.  ديگر شخصيت
اند و عمويي كه نقشي كوتاه اما تأثيرگـذار در زنـدگي    هاي خودشان مشغوليتدرگير كار و 

رها دارد. در اين رمان رابطه با همساالن، كه بخش عمده اي از زندگي نوجوانان را به خـود  
دهد، شكل پر رنگي به خود نمي گيرد و درحد چنـد ديـالوگ كوتـاه و يـك     اختصاص مي

مانـد. خبـري از گـروه    مسابقات شطرنج بـاقي مـي  موقعيت يكي دو صفحه اي در خوابگاه 
همساالن و مسائل آن نيست و همين طور فرهنگ نوجواني حاصل از اين ارتباطـات. نـه از   
زبان خاص دوره نوجواني اثري هست و نه از نگراني هاي نوجوان داستان درباره مربوط به 

داستان ورود جـدي بـه    جذابيت فردي از جمله مدل مو، لباس، موسيقي و... چرا كه اساساً
اي ساالن نداشته است. تنها رابطه ايجاد شده در داستان رابطه با شيرين است. رابطهدنياي هم

توانـد بـا آن هـا و    شود تا رها بتواند رازي را كه نميكه در آن شيرين جايگزين خانواده مي
  ديگران در ميان بگذارد با او در ميان بگذارد هرچند با ترديد: 

نويسـد ... او رازش را  و همـه چيـز را مـي   » راز«روي موضوع نامه تايپ مي كند: روب
گفته و منتظر است تا شيرين در قدم بعدي كمكش كند. اما دستش را پس مـي كشـد   

دهـد.  را فشـار مـي  » send«گيرد... و دكمة  ... نوشته ها را پاك كند؟... تصميمش را مي
  )110:  1389(صالحي، 

 كيـ » يخـواه تيـ هو« چـون ي مهمـ  موضـوع  به »استي كاف قهيدق كي يحتّ« داستان
 كنديم وادار را وخواننده شوديم شروع سوال طرح با داستان شروع است پرداخته نوجوان

 ديآيم شيپ درداستاني مختلف حوادث. كند دنبال را آخرداستان تا آن پاسخ به دنيرسي برا
 جملـه  از دارنـد  آمـده  شيپ مشكل حل و داستان شبرديپ  دري مهم نقش هاآن ازي بعض كه
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 بهي دختر با آنجا در او. رود مي شطرنج مسابقه در شركت براي رها كه اي روزه پنج اردوي
 و رهـا  سـفر  بـه  منجر شيرين و رها دوستي .است كرمان اهل كه شود مي آشنا »شيرين« نام
. شـود  مـي  او گذشـته  خصوص در موجود هاي واقعيت با رها مواجهه و كرمان شهر به مينو
 رغم به و شده سپري دوران يك از مختلف هاي آلبوم در مانده جا بر هاي عكس مرور با رها

 خانه به و كند قبول را واقعيت كه پذيرد مي سرانجام موجود، واقعيت مقابل در ها گيري جبهه
 نيـ ا ازي بخشـ  اما  .بداند فعلي شرايط در خود واقعي خانه را آنجا و گردد  باز مينو و سعيد

 ماننـد يي هـا  صـحنه  مثـال،  عنوان به. كنند ينم داستاني اصل بافت بهي چندان كمك حوادث
 اليـ دان پـدر  بـا  موتورسـوار  مرد تصادف به مربوطي ها صحنه نيهمچني كول دختر حضور

 ازي اديزي ها بخش كه هاآني كش اثاث و مارستانيب در او شدني بستر و) رها هيپسرهمسا(
 رهـا  دهـد  يمـ  نشان داستاني ها بافت دري شواهد. است داده اختصاص خود به را داستان

 نيـ ا بـه ي ميمستق اشاره داستاني انيپا فصل در كه دارد اليدان بهي مثبت و نوجوانانه احساس
  .است شده مسئله

 نوجوان قهرمان. است باور قابل و ساده، »حتي يك دقيقه كافيست«  داستاني اصل طرح
 تيـ هو رديـ گيمـ  ميتصـم  و شـود  يمـ  تيهو بحران دچار ،ييها نشانه كردن دايپ با داستان
 است شدهي طراحي ا استادانه نظم با زين آنها وقوع زمان و داستان حوادث. ابديب را اش ياصل
 از سندهينو. است داشته ذهن در را داستاني كل طرح آغاز همان از سندهينو دهد يم نشان و
 و هـا  ضـعف  نقطـه  دادن نشـان  بـا  و كـرده ي خـوددار  داسـتان  قهرمـان  دادن جلـوه  روزيپ

 جـذاب  هـم  داسـتان  موضوع .استكرده تر يقو را داستان انهيگرا واقع بعد او،ي ها شكست
 نوجـوان  دختـران  بخصـوص  خواننـده  به كينزد داستان تيشخص احساسات هم و است
 اوي بـرا  اتفاقـات  و شـود يمـ   انيـ ب او خـود  زبان از داستان كه كنديم فكر خواننده. است

ي بـرا ي چنـدان  تيجـذاب  جـه ينت در و است فرود و اوج بدون وي خط داستان ريس. افتد يم
ي هـا  شـه ير. كنـد  يمـ  كنـدوكاو  را گذشـته  رهـا  داسـتان  انيـ پا در. نـدارد  نوجوان خواننده
 و فيحر يك به ليتبد او ذهن دري تمدي برا كه مادر. ابدي يم بم شهر در را اش يخانوادگ
 نـان ياطم بـم،  از رها آورد ره. آورد يم دست به را رها دوست نقش دوباره است شده دشمن
  .استيجغراف درس فيتكلي برا اطالعاتي بار كوله و خانواده به دوباره

و زباني ساده دارد كه سهم زيادي در ارتباط مخاطب با  ، طرحساختار، »طالماهي«رمان 
ان وعنـ  ليال در طول سير و سفر خود در دل اين جامعـه كـه خـود بـه     . آن برخوردار است

قـرار   متعـدد  اتآيد، مدام در معرض تهديـد  مهاجري ناخواسته كه عضو آن به حساب نمي
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حجم انبوه اتفاقاتي است كـه پـي در    ،رماننكتة درخور تأمل ترين ا يكي از مهمام گيرد. مي
هايي كه از يك در وارد رمان شـده و از دري  خيل شخصيتو به دنبال آن دهند  پي رخ مي

  كنند.مانند كه صحنه رمان را شلوغ ميهايي مي شوند و تنها به سياهي لشكر ديگر خاج مي
  
  گرايي رها و ليال نقش راوي دركمال 4.3

 ذات هم داستان قهرمان با خواننده شود يم باعث كه استي عوامل ازي يك ديد هيزاو انتخاب
  داستان، راوي ليالست كه اول شخص است. از زبان ليال »ماهي طال«در داستان  .كندي پندار

يابي به كمال همراهي هاي وي در دستتواند در تالششود و مخاطب نوجوان ميبازگو مي
 بـازگو  (سوم شـخص)  رها ديد هيزاو از، داستان »حتي يك دقيقه كافيست«كند. در داستان 

 بهتر. كنديمباز جيتدر به را ماجراي ها گره و رود يم شيپ او يپاپابه  هم خواننده و شود يم
  بهتـر   را احساسـاتش  آنگـاه . كرديم انيب را داستان نيا) شخص اول( خود زبان به رها بود
  .شديم رگذارتريتاث داستان و دهد انتقال خواننده به توانستيم

  
  گرايي در سيركمال وگوها گفتنقش  5.3
 آن از اريبسـ ي پـرداز تيشخصـ  امـر  در سينوداستان كه استيي ابزارها جمله از گووگفت

  .كندي م استفاده
 داشـته  راي واقعـ  ةمكالمـ  وكاستكميبيي نماباز قصد دينبا هرگز داستان در وگوگفت
 چـه  كـه  دهـد  نشـان  ديبا. دهدي م نشان را هاتيشخص برخورد طرز وگو،گفت. باشد
ـ ا بنـابر . خواهـد يم چه و زنديم حرف داردي كس ـ با گـو وگفـت  ني  رمـوز ي افشـا  دي

  ).184: 1380 گر،يس( .باشد تيشخص

 ميتقسـ  طرفـه  كي يـ وگـو گفـت  و طرفـه  دوي وگوگفت دسته دو به وگوگفت روند
 يا طرفه كي يوگوگفت از ترشيب سندهينو »استي كاف قهيدق كي يحت« داستان در. شود يم
 مخاطـب  كـه  اسـت يي وگـو  گفـت  طرفه، كي يوگوگفت. است كرده استفاده »مونولوگ«

 زيـ ن »ييخودگـو  يـا  نفـس ثيحـد « بـه  آن از و است طرفه يك گفتنسخن واقع در. ندارد
 آشـنا  هـا تيشخصـ  اتيخصوصـ  و افكـار  احساسـات،  با قيطرنيا از خواننده. اندكرده ياد
 »كنـد يمـ  اسـتفاده  تيشخصـ  پرداخـت ي برا فقط گو، وگفت نوع نيا از سندهينو شود يم
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 دوبـاره  و كنـد يمـ  روشن را وتريكامپ دهد،ينم را مادر جواب). 4179:  1388 ،يرصادقيم(
  .ديآيم در صدا به ذهنشدر گريديي هاسوال زنگ

  بودم؟ ديسف تو مثل هم من شدي مي چ مامان،
 قدر آن ،يدار فرق ليفامي ها بچه يهمه با تو آخر گفت من به ليعموسه كه شب آن چرا

  ؟يشدي عصبان دستش از
  اند؟ كم قدر نيا اميبچگ عكس چرا
  ).26- 27: 1393 ،يصالح( د؟يگرفتينم تولد ميبرا بودم كوچولوي وقت چرا
 شيگـو  نوع دري چندان تفاوت اما است شده نوشتهي كتاب لحن با داستاني گوهاو گفت

 ازي يك نكته نيا كه شود ينم مشاهده داستان مختلفي ها تيشخصي برا ها واژه انتخاب و
  .رود يم شمار به رمان ضعف نقاط
  :است آن موضوع و داستان با متناسب كه گرفته بهرهي خوبي هاهيتشب از سندهينو

: زنديم ورق را ها صفحه و آورديم در  فشيك از را آلبومش كند،يم دراز دست ليعموسه
ي رنگـ يي هابرقع و بافنديم سبد كه زرد و سبز وي زرشكي هالباس بايي هازن عكس

  ...زيتيي هاصخره و بنفشيي هاكوه و قرمزيي هادشت عكس. دارند چشم بر
 قشنگي ليخ هم ها نخل نيا. نابهيم اطرافي ها كوه نه،ي ول... خهيمر عكس نيا كن؛ نگاه

  ).78 همان،(  ...بمي ها نخلي قشنگ به نهي ول بودند
ـ  در شـتر يب خواننـده  ،ياتفـاق  واژه زدن خط با و گرفته بهرهي جالب وهيش از سندهينو ي پ

  :رديگيم قرار كتاب از سطر نياي رو بر سندهينو دييتا علت و كار نيا ليدل افتني
ي معمـول  روز يك تا بود داده هم دست به دست زيچ همه آذرماه، هفدهم روز، آن انگار اما

ي مـ  صـبح  اول همان از را نيا. زييپاي خاكستر كشداري روزها همه مثلي روز. نباشد
 دميـ كل. ميآيم رتريد عصر انجمن، روميم: «خچالي يرو مادرش ادداشت. يديفهم شد
ي اتفـاق  اگـر . كـن  گرم ماكروفري تو حتماً را ناهارتي. جاكفش ريز گذارميم تيبرا را
 نداشـت؛ ي خوردگ خط وقت چيه مادرشي هااداشتي »بوس. بزن زنگي داشتي كار
» يداشـت ي كـار : «بـود  نوشـته  كنارش و بود دهيكش خط» ياتفاق« كلمهي رو بار نيا اما
  ).10: 1393 ،يصالح(

اسيراست،  خواننده فقط » الله«در رمان نوجوان ماهي طال، زماني كه ليال در خانة پيرزن 
در جريان است؛ ما بعد از مرگ الله، او زمـاني  » مونولوگ«شنود و صداي دروني ليال را مي
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شـود، گفتگـوي بيرونـي در جريـان اسـت. زنـان       نه آشنا ميگريزد و بازنان مسافرخاكه مي
مسافرخانه، با گفت و گو، آرام آرام، لـيال را بامسـائل متعـدد زنـدگي و خطـرات آن آشـنا       

سازند. حتّي با گفت وگـو او را قـانع مـي سـازند كـه از مـراكش بـه فرانسـه بگريـزد.            مي
است. (البته زاوية ديـد اول  درمجموع حجم گفت وگوي دروني دراين رمان نوجوان بيشتر 

رساند.) به نمونة زير توجه فرماييد. ليال با اين كه مسلمان نيسـت،  شخص نيز به امرمدد مي
  دهد:نامد ارائه ميمي» الحاج«اما تفسيرو معرفي خوبي از پيرمرد مسلمان كه اورا 

رفـتم... از  بـار پـيش او مـي   اي يكعادت كردم به ديدن الحاج بروم. كم و بيش، هفته
اي كـه بـراي اولـين بـار اذان گفـت. بعـد،       زد و از بالل، همـان بـرده  پيامبر حرف مي
هـا را تـا رودخانـة بـزرگ     گفت... بالل به آفريقا برگشت و تمام جنگـل ازهجرت مي

كـه  شـناخت. مثـل ايـن   زد كه انگار اورا مـي زيرپا گذاشت... از بالل طوري حرف مي
هاي پـدربزرگ  م كه حكيم روي زمين نشسته بود، گفتهديدازخانوادة خودش بود. مي

شنيد. هرگز داستان بالل را فراموش نكردم، بالل قصـه دل خـودم   رابه گوش جان مي
  .)168: 1393هم شد... (لوكلزيو، 

گونه كه از عبارات باال مشهود است، اغلب گفت وگوي اين رمان نوجوان درونـي  همان
  وي بيروني بهره گرفته است. است. و لوكلزيو كمتر از گفت و گ

گرايـي  به هرحال، در هر دو رمان مورد بحث گفـت وگـو نقـش اساسـي را در گمـال     
  نوجوان برعهده دارد و بدون گفت و گوي تاثيرگذار اين امر مهم امكان پذير نبود.

  
  و ليال رها تيشخص نيتكو دري آگاه و سفر نقش 6.3

ي يعنـ  داستاني اصل تيشخص كهيي جا افتديم اتفاق تهران شهر در و حال زمان در داستان
 شـطرنج  مسـابقات  در شـركت ي بـرا  رهـا  داستان طول در. كنديمي زندگ نشيوالد با رها

 در .كنديم سفر بم شهر به خودي اصل تيهو افتني يبرا بعد و دارد كرمان شهر بهي مسافرت
 وجـود  شـك  نام بهي زيچ آن، داخل اتيمحتو و جعبه با شدن روبرو از قبل تا رهاي زندگ

 و ديـ ترد و شك وي توز نهيوكي لجباز ،يبداخالق ،ينيبدب افتديم كهي اتفاق با اما  نداشت،
 بـاره كيـ  بـه  و ديآيم بوجود او در است كردهي زندگ آنها باي كسان به نسبتي  اعتمادي ب

 نظـر  خـالف  بر روز آن تا كه او. كنديمي معرف تند و سخت را مادر و كار فراموش را پدر
 و پـدر  نـام  آوردن زبـان  به از نكيا د،يتپيم بشدت مادري برا دلش و داشتيبرنم قدم پدر
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 كـه  شـود يمـ  باعـث  حوادث و اتفاقات از او شدن آگاه و بم به سفرش لذا. دارد اكراه مادر
  .بداند خود واقعي خانه را آنجا و گردد باز مينو و سعيد خانه به و كند قبول را تيواقع

 كـه  اسـت ) هيمرضـ خالـه (مشاور خانم رها، تيشخص نيتكو و رشد در گريد مهمعامل
 دارد رها با مشاوره جلسه دو در كهيي هاصحبت. دارد عهده به را) رخردمنديپ( راهنما نقش

 ريتـاث  اوي بخشـ  تيـ هو وي كمـال  ريسـ  در فرسـتد، يمـ  اوي برا كهي ليميا ازهمه ترمهم و
  :دارد  ياديز

  :ديگوي م رها به خطاب مشاوره جلسه در) مشاور خانم(
 نسخه تيبرا خواهمينم. كنم حتتينص خواهمينم. بكشم حرف زبانت ريز از خواهمينم

 يـادم  از خـودم ي نوجـوان  هنـوز  چـون  كنم؛ اتكالفه سروتهي بيي هاالؤس با يا چميبپ
 تحـت  مشاور و هادوست مدرسه، مادر، پدر، طرف، ازي كن احساس خواهمينم. نرفته
 و تـو  بـا  كـردن  صـحبت  از منظورم ميبگو تا نمتيبب داشتمدوست فقط امروزي. فشار

 حـدس ي تـوان يم  خودت را اشهيبق. ستينيي زهايچ چه ت،يهاحرف دنيشن احتماالً
  ). 87: 1393 ،يصالحي (بزن

  ...رسدي م اسم يك به كينزد و دوري روزها آن مرور انيپا در سفر،ي انتها در) رها(
  :بود نوشته شيبرا ليميا نيدرآخر - هيمرض خاله همان يا - مشاور خانم - 

 ذهنـت  در را فرودها و اوج و روزها نيا ةهمي باش تنها خودت با كه دهيرس وقتش حاال« 
 از و هاييتنها ها،نفرت ها،خشم ها،ترس به هالحظه نيا تمام در كني سعي... كن مرور
 بـا ... ريـ نگ سخت خودت به... بده زمان خودت بهي. شو كينزد تيهاشك ترمهم آن

   ).190 همان،...( شو دوست خودت
 بـه  و سـتد يايمـ  نـه يآي جلـو . فهمديم را شيهاحرفي معن حاال كنديم احساس رها
 بزرگتر سال چند ماه چند نياي تو انگار كهيي رها. شوديم رهيخ نهيآي توي رهاي هاچشم
 امـا  سـت، يني انشـانه  آذر هفدهم از قبل گوشيباز و ساده دخترك ازآن نگاهش در و شده
 انيپا در كهيي رهاي. ذغالي هاچشم همان و فرخوردهي هامژه همان با رهاست؛ همان هنوز
  ). 190- 191: همان( تراستكينزد او به شهيهم از بيعج روز

گانـه  از هجده فصل تشكيل شده، كه در حكم خـوان هجـده  » ماهي طال«رمان نوجوان 
كند تا به مرحلة كامل دست يابد. در ها عبور ميقهرمان نوجوان، با سفر عيني از آناست كه 

را بـه فرزندخوانـدگي پذيرفتـه، بـه     » ليال«پيرزني كه » الله«، بعداز اين كه »ماهي طال«رمان 
، پسر الله، در طول داستان، نظر سوء بـه  »هابيل«گريزد زيرا افتد، ليال از خانه مياحتضار مي
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اي اوست كه تنها يادگار قبيله» لنگه گوشواره«رد و حتّي همسرش نيز چشمش به دنبال او دا
شود و با اوست... ليال با رنج زياد از كشور مراكش، به طور غيرقانوني وارد كشور فرانسه مي

شود. پيرمـرد مسـلمان   تالش زياد سرانجام هويت يك دختر مسلمان مرده به وي اعطاء مي
بخشد، نقش پيرخردمند را در سيركمالگرايي براي ليال اش را بوي ميرت نوهنابينا كه پاسپو

بخشد؛ ليال كه به سبب كند. و با دادن پاسپورت نوة دختريش، هويتي تازه به ليال ميايفا مي
هويتي مـدام مـورد ايـذاء و آزار جسـمي و روحـي قـرار گرفتـه و مـدام زنـدگيش در          بي

شـودو  اي جديد از زندگيش ميويت جديد وارد مرحلهخطراست؛ با به دست آوردن اين ه
  رسد.به آرامش مي

دانم واقعاً او معلم است يانه؟ اما من به ياد آقاي آيد. نميهرصبح آقامعلم، به ديدارم مي
كنـد،  ام سـوال مـي  رشدي مهربان او را آقا معلم صدا مي زنم...وقتي راجع بـه خـانواده  

خواند: نادا، سـارا،  ها را به دقت و مثل يك معما ميآن هايي را كه مي نويسم  كه او نام
كند كه مكزيكي، هائيتيـايي يـا شـايد گويـاني ام...(لوكلزيـو،      آنا، مگدا، مليكا. خيال مي

1393 :289 (.  

كنـد كـه   بينيم كه ليال، پيرمرد مسلمان را آقامعلم مهربان خطاب مـي در عبارت فوق مي
عالوه براين تالطم هويتي و سرگرداني از عبـارت فـوق   مصداق راهنما و پيرخردمنداست. 

دزدنـد، امـاپيري مسـلمان    مشهود است. نكتة قابل تأمل اينست كه خانوادة يهودي ليالرا مي
  بخشد. بِوِي زندگي و هويت دوباره مي
گردد، نام و هويـت جديـدي دارد و بـه خـوبي از مرحلـة      ليال وقتي كه به وطنش برمي

با نام و «گرايان است. سالي رسيده، اين همان هدف برتر كمالبه بزرگنوجواني گذركرده و 
  .)293همان: »(ام.گردم. زمان زيادي است كه منتظر اين لحظهچهره ديگري دارم برمي

  
  گيري نتيجه. 4

حتـي يـك دقيقـه    «دو رمـان نوجـوان    گيـريم كـه  از مباحث مطرح شده در مقاله نتيجه مي
كي و همساني بسياري با چرخة تكامـل شخصـيت درانديشـة    نزدي» طالماهي«و » كافيست

گرايي رمان نوجوان دارد. وجود شخصيتي مانند رها و لـيال، تغييـر زمـان و سـفر بـه      كمال
هاي مختلف از نقاط قوت اين دو داستان است؛ اما تغييرات ناگهاني در آغاز و نيـز در  مكان
خواننده را از خـط سـير داسـتان دور     هاي مياني و پاياني اين دو رمان نوجوان، ذهنبخش
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كه كدام بخـش مربـوط بـه    ها و اينكند و براي خواننده نوجوان كمي تفكيك اين بخشمي
چنـين  فضاي حقيقي داستان و كدام بخش مربوط به فضاي تخيلي است، سنگين است. هم

سن خوانندة نوجوان دوست دارد پا به پاي شخصيت اول حركت كند و در هر دو رمان، ح
توانست باعث نزديكـي  خالق بودن شخصيت اول و هدايت از طريق يك نيروي داخلي مي

ها و پرداختن به تر خواننده و داستان باشد كه تغيير فضاها و گسستگي زمان و ديالوگبيش
شخصيت مختلف غيرالزم و اتفاقي جنبي، باعث نوعي حركت در سطح از طرف نويسـنده  

نظر جاذبه هاي داستاني و سبك نوشتاري مورد توجه مخاطـب   شده است و نيز اين آثار از
شـوند. رهـا و لـيال در    نوجوان بوده و اثري نسبتاً موفق در زمينه رمان نوجوان محسوب مي

تـري را  پارچـه و تعـادل يافتـه   رسند و شخصيت يكانتهاي هردو داستان به خودباوري مي
دهنـد و  سيار اندكي از خـود نشـان مـي   شوند و طغيان بكنند. سازگار ميتجربه و كسب مي

  سالي است.آينده مدار و كه خود نمونة اولية بزرگ
 ثرؤمـ  عوامل نيب از كه شوديم مشاهده پژوهش نيا در شدهي بررس ة دو رمانسيمقا با
 كنجكـاو  تيشخصـ  بيـ ترت بـه  را بسامد نيباالتر هاآني ركماليس و هاتيشخص تحول در

  .اندداده اختصاص خود بهي وذهني نيعي سفرها جوگر،ووجست

  گرايي هويتي دردو رمان نوجوان مورد بحث مقاله كمال.1جدول 
  نام رمان نوجوان  نام رمان نوجوان  كاركرد هويتي

  ماهي طال  حتي يك دقيقه كافيست  هويت شخصيت هاي نوجوان

  ــــــــ  ــــــــ  پرسش هاي  هويتي(من كيستم و...)

  شخصيت به دنبال گذرنامه است  شخصيت به دنبال اين هويت است  هويت شناسنامه اي

پرورش عزت نفس  تعريف نسبي از   به آن پرداخته نشده است  خود و عزت نفس
  خود دارد

به شدت دچار اين مسئله              بحران هويت
  شود و نهايتاً به هويت خود مي رسد مي

به شدت گرفتار بحران هويت است، 
  آن دست مي يابد. اما سرانجام به

از حالت سرگرداني  به كسب هويت   حاالت  هويت
  مستقل  مي رسد

بيشتر شاهد سرگرداني در هويت 
  هستيم

شخصيت هويت منفي پررنگي از خود   هويت منفي
  بروز نمي دهد

شخصيت هويت منفي پررنگي از 
  خود بروز نمي دهد

جستجوي هويت در ارتباط با همسال و 
  خانواده

و تقابل با خانواده است و در تعارض 
  كند نهايتا به هويت تازه اي دست پيدا مي

بيشتر در ارتباط با جامعه به دنبال 
  هويت مستقل است

  



  ...: رمان نوجواندو در  )Bildungsroman(گرايي  بررسي انديشة كمال    120

گونه كه در جدول فوق مشهود اسـت، هويـت از مفـاهيم مهـم نوجـواني اسـت.       همان
شان اسـت.  اي كه نوجوانان شديدا با آن درگير هستند و يكي از مسائل بزرگ زندگيمسئله

اي ست كه دچار پرسش و اي مقولهدر دو رمان نوجوان مورد بررسي مقاله، هويت شناسنامه
» طـال مـاهي  «و » حتي يك دقيقه كافي است«اي است كه رمان گيرد و مقولهچالش قرار مي

 است.ريزي شدهپرداخته شده است. اساساً پيرنگ دو داستان بر اساس همين مقوله،  طرح

تـوان  مفهوم خُود و عزت نفس در دو رمان نوجوان مورد بررسـي مقالـه مـي   با بررسي 
گفت كه اوالً اين مفهوم مورد توجه نويسندگان دورمان نوجوان مورد بحث قرار گرفتـه؛ و  

تـرين داليـل پـرورش ايـن مفـاهيم در      ثانياً پرداختن بـه عاليـق نوجـواني يكـي از اصـلي     
طور كه در جهان واقعيـت نيـز بـه همـين     همان هاي داستان يعني رها و ليال بوده شخصيت

 ترتيب است.

دچار بحران هويت شدن و گاه بروز دادن هويت منفي نيز از مسائل مبتال بـه نوجوانـان   
هـا  هاي مورد بررسي نيز شامل همين قانون و درگير ايـن مقولـه  هاي رماناست. شخصيت

ن نكته است كـه موضـوع بحـران    آيد نشان دهندة ايها به دست ميچه از بررسيهستند. آن
- هويت و هويت منفي نيز آن طور كه بايد مورد توجه نويسندگان قـرار نگرفتـه اسـت. بـه    

 طوري كه در اين دو اثر اصال اين مفاهيم حضور ندارد. 

ها از سرگرداني در هويـت  گراي هويتي، شاهد حركت بيشتر شخصيتدر بررسي كمال
تـوان نتيجـه   مستقل هستيم. اين موضـوع را مـي  به سمت حالت موفقيت در كسب هويت 

منطقي ساختار دو داستان نيز برشمرد. به اين معني كه با توجه به بحث تحول شخصـيت و  
ها را از ضروريات داسـتان  طور پايان خوشايند، حركت رو به جلو و مثبت شخصيتهمين
  توان برشمرد.مي

  
  نوشت پي

بود كه هويت را به عنوان يك دستاورد مهـم شخصـيت   اولين كسي  1986تا  1950اريكسون از . 1
نوجواني و گامي مهم به سوي تبديل شدن به فردي ثمر بخش و خشنود تشخيص داد. (اقدسـي  

 )  (48: 1390و همكاران، 
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