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چکیده
در  نوجـوان اسـت.  شـکل گیرى2  و  رشـد  رمـان  و به معنـى  آلمانـى  اصطالحـى  کمال گرایـى1 
این گونـه رمان هـا، نوجـوان، دوران کودکـى را بـا تجربیاتـى گوناگـون پشـت سـر مى گـذارد و 
معمـوالً بـا بحرانـى روحـى مواجـه مى شـود، سـپس بـه بلوغ و رشـد ذهنـى مى رسـد و از هویت 
و اصالـت شـخصیت و نیـز نقشـش در جهـان آگاهى مى یابـد. در رمـان کمال گرایانۀ راز گمشـدة 
خـاور از نجفـى با سـیر تحـول شـخصیتى نوجوان به نـام «مجید» مواجهیـم که در انتهـاى رمان 
بـه مرحلـۀ تکویـن دسـت مى یابـد. مجیـد بـراى دسـت یابى بـه سـیر صعـودى کمـال از یـارى 
پیـرى خردمنـد به نـام «آقـاى نجفـى» بهـره مى بـرد، گاهـى نیـز به مقتضـاى سـن نوجوانـى از 
قـوة تخیـل، بـراى وصـول به ایـن مقوله مـدد مى گیرد. همچنیـن مجید با اسـتفاده از سـفرهاى 
ذهنـى و عینـى تـالش دارد تـا بـراى هر معضلـى در ذهـن راه حلى بیابـد. این پژوهش به شـیوة 
ـ تحلیلـى بـا تلفیـق الگـو و نظریـۀ کمال گرایـى شـخصیت مجیـد در رمـان راز گمشـدة  توصیفى 
خـاور تـالش دارد بـه ایـن مهـم دسـت یابـد. از نتایـج تحقیـق برمى آیـد کـه بسـامد شـخصیت  
جسـت وجوگر و ماجراجـو و کنجـکاو در میـان قهرمـان داسـتان راز گمشـدة خاور بیـش از دیگر 
مصادیـق در تکامـل شـخصیت مشـهود اسـت. در رمـان نوجـواِن ماجراى عجیب سـگى در شـب 
اثـر مـارك هـادون (متولـد 1962)، در طـى داسـتان و به تدریـج توانایى  هاى کریسـتوفر، نوجوان 
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مبتـال بـه اُوتیسـم ازسـوى اطرافیـان جدى گرفتـه  مى شـود و او به کمک روحیۀ جسـت و جوگرى 
کـه دارد و در طـى سـفر بـراى یافتـن مـادرش، سـرانجام بـا غلبـه بر تـرس درونى اش بـه نوعى 

خودآگاهـى مى رسـد.

کلیدواژه
راز گمشدة خاور، کمال گرایى، تکوین ِشخصیت، سفر، ماجراى عجیب سگى در شب.

1. مقدمه
نوجوانـى، دورة پیچیده اى اسـت که انسـان صرف نظر از دورة نوزادى، بیشـترین تغییرات 
را در ایـن دوره تجربـه مى کنـد. یکـى از مهم تریـن ایـن تغییـرات بلـوغ اسـت. مرحله اى 
کـه تأثیراتـى متنـوع و عمیـق را بـر رشـد جسـمانى، فیزیولوژیکـى و روان شـناختى فرد 
مى گـذارد. در ایـن دوران فـرد بحـران هویـت را تجربه مى کنـد، به مرحلۀ تفکـر انتزاعى 
مى رسـد و به لحـاظ اجتماعـى در مرحلـه اى قـرار مى گیـرد کـه بایـد آمـادة پذیـرش 
مسـئولیت هاى مختلفـى شـود کـه هریـک از این مـوارد ازنظر روانـى و عاطفـى تأثیرات 
گوناگونـى را بـراى فـرد بـه همـراه دارد. پیچیدگـى ایـن دوران ازطرفى، اهمیت بررسـى 
دقیـق آن را دوچنـدان کـرده و ازطرف دیگـر بـه همـان انـدازه رسـیدن به یـک تعریف و 

نـگاه جامـع و کامـل به ایـن مفهوم را مشـکل ساخته اسـت.
قبـل از قـرن بیسـتم نوجوانـى از کودکـى متمایـز نبود؛ حتى تـا اواخر قـرن نوزدهم 
کـه تـالش گسـترده اى بـراى اسـتفاده از روش هـاى علمـى در مطالعـۀ رفتـار صـورت 
گرفـت، ایـن تمایـز وجود نداشـت. امروزه نیـز نظریه اى واحـد و جامع که فرایند رشـد را 
در دورة نوجوانـى تبییـن کنـد، وجود نـدارد. در مقابل، نظریه هاى زیـادى وجود دارد که 
نوجوانـى را از زوایـاى مختلفـى بررسـى کرده و هرکدام بـر جنبه یا جنبه هـاى خاصى از 

خاور، تهران،  گمشده  راز  عبدالمجید. (1383)،  نجفى، 
سوره مهر، 112 ص، داستان هاى فارسى، 6500 تومان، 

2200 نسخه، 
شابک: 964-471-893-3
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نقد کمال گرایانۀ دو رمان نوجوان

رشـد آن هـا توجـه دارنـد؛ بنابرایـن، این تحقیق تـالش دارد بـا تمرکز بر یکـى از مفاهیم 
دوران نوجوانـى یعنـى کمال گرایـى تعریفـى شـفاف تر از نوجوانـى و رمـان نوجـوان ارائه 

دهـد تـا چرخـۀ انتقـال پیـام از نویسـندگان بـه نوجوانان کامل تـر و بهتر شـکل گیرد.
یکـى از زیباتریـن آثـار ادبى حـوزة نوجـوان، داسـتان هاى کمال گراى نوجوان اسـت. 
تحقیـق و بررسـى در این گونـه از رمان هاى نوجوان مـا را به دریایـى از تازگى ها رهنمون 
مى سـازد. بااین کـه ایـن مبحـث ادبـى در ادبیات فارسـى تازگـى دارد، امـا مى تواند براى 

نسـل هاى امـروزى باارزش تلقى شـود.

2. پیشینۀ تحقیق
بـا وجـود پژوهش هایـى کـه دربـارة رمـان نوجـوان صـورت گرفته اسـت، تاکنـون دربارة 
چیسـتى و چگونگـى مفهـوم و ویژگى هـاى نوجوانى از دیـدگاه نظریه هـاى کمال گرایانه، 
تحقیقـى مسـتقل و جامعـى انجـام نشده اسـت؛ اما برخـى از آثـار مرتبط بـا مقالۀ حاضر 

به شـرح زیر اسـت:
در سـال 1393، ذاکـرى، مقالـه اى را بـا عنـوان «تحلیـل مفهـوم ازخودبیگانگـى در 
رمان هاى نوجوان» در نشـریۀ ادب پژوهى منتشـر کردند. مقالۀ مذکور بیشـتر از دیدگاه 
روان شناسـان و بـا تکیه بـر مفهـوم ازخودبیگانگى تدوین شده اسـت. رحمانـى و همکاران 
نیـز مقالـه اى را تحـت عنـوان «ادب و بى ادبـى در رمان هـاى نوجوانان فارسـى زبان»، در 
نشـریۀ جسـتارهاى زبانـى چـاپ کردنـد کـه مقالـۀ موردبحث مفهـوم ادب یـا بى ادبى را 
از دیدگاه زبان شناسـان بررسـى کرده اسـت. در سـال 1381، اکبرى در کتاب مشـکالت 
نوجوانـى و جوانـى، به طورکلـى برخـى از مباحـث نوجوانان را بررسـى کـرد. احمدى نیز 
در کتـاب روان شناسـى نوجوانـان و جوانـان کـه در سـال 1387 منتشـر شـد، برخـى از 
ویژگى هـاى زیسـتى... شـغلى و جنسـى ایـن گـروه سـنى را بررسـى و تحلیـل کـرد. در 

در  سگى  عجیب  ماجراى   ،(1384) مارك.  هادون، 
شب، مترجم: شیال ساسانى نیا،  ویراستار: محمدحسین 
داستان هاى  ص،   344 افق؛  نشر  تهران،  عابدى، 
کودکان (انگلیسى)،  3200 تومان، 2200 نسخه، شابک: 

964-369-203-5
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سـال 1388، بیابانگـرد، روان شناسـى نوجوانـان را چـاپ کرد کـه تکیۀ اصلـى این کتاب 
بـر دیدگاه هـا و آراى روان شناسـان به نـام غربـى اسـتوار اسـت. در سـال 1383، فرقانـى 
در کتـاب شـناخت مشـکالت رفتـارى در کودکان و نوجوانان که در سـال 1383 منتشـر 
شـد به بررسـى مسـائل رفتـارى نوجوانـان پرداخـت. در سـال 1394، ذبیح نیـا در جزوة 
رمـان نوجـوان فصلـى را بـه کمال گرایـى در رمـان نوجـوان (با ارائـۀ نمونه هایـى از رمان 
نوجـوان دراین زمینـه) اختصـاص دادنـد که اثر مذکور در سـال 1395 با ویراسـت جدید 

توسـط نشـر روزگار منتشر شد.

3. رمان کمال3 نوجوان (مرحلۀ گذار از نوجوانى به بزرگ سالى)
یکـى از انـواع جدیـد ادبـى در زمینـۀ رمـان، رمـان رشـد و کمـال اسـت کـه رشـد و 
شـکل گیرى شـخصیتى را از کودکـى (یـا حتـى گاهـى از لحظـه اى کـه متولد مى شـود) 
تـا موقعـى کـه پـا بـه رشـد و بلـوغ مى گـذارد، نشـان مى دهـد و سـعى مى کنـد کـه از 
ماهیـت ایـن جهـان مطلـع شـود و به کشـف معنـوى در جهـان دسـت زند و فلسـفه اى 
بـراى زندگـى بیابـد و هنـر خـوب زیسـتن را بیامـوزد و بعد گاهـى حتى تا مـرگ، دنبال 
مى کننـد. اولیـن رمان رشـد و کمـال را گوته نوشـت. رمان هاى آرزوهاى بـزرگ و دیوید 
کاپرفیلـد (کـه در آن هـا سرگذشـت فـردى از کودکى تا بلوغ شـرح داده مى شـود) چارلز 
دیکنـز، رمـان تربیت احساسـات فلوبر جزء رمان هاى رشـد و کمال هسـتند. (سـلیمانى، 
38:1369) شـاخه اى از رمـان رشـد و کمـال، رمانـى اسـت کـه در زبـان آلمانـى بـه آن 
Kunster-roman یعنـى «رمـان هنرمنـد» مى گوینـد. این گونـه از رمان ها، رشـد و تحول 
شـخصیت یـک رمان نویـس یـا هنرمنـد را از ابتـدا تـا موقعـى کـه پـا بـه مرحلـۀ بلوغ و 
کمـال مى گـذارد و پـى بـه سرنوشـت هنـرى اش مى بـرد و بـه اوج مهارت هنرى دسـت 
مى یابـد، به تصویـر مى کشـد. بعضـى از رمان هـاى مهـم قـرن بیسـتم مثـل رمان هـاى 
یـادآورى خاطـرات گذشـته از مارسـل پروسـت، چهـرة هنرمنـد به عنـوان مـردى جوان 
از جیمزجویـس، دکتـر فاسـتوس از تومـاس مـان و سکه سـازان از آنـدره ژیـد جـزء این 

رمان هـا هسـتند (همـان، 18).
رمـان کمـال فقـط به رمـان نوجـوان اختصـاص دارد. «رمـان کمال بـه رمانى اطالق 
مى شـود کـه بر محور رشـد و کمال شـخصیت اصلى داسـتان دور مى زنـد» (داد، 1382: 
250). ترکیـب «رمـان کمـال» اصطالحى آلمانى اسـت کـه در زبان فارسـى ترجمه هاى 
متعـددى از آن ارائـه شده اسـت. سـعید سـبزیان در ترجمـۀ کتـاب اصطالحـات ادبـى 
آبرامـز دراین بـاره چنیـن مـى آورد: «رمـان تکویـن یـا رمـان فرهیختـارى کـه موضـوع 
ایـن رمـان رشـد فکـرى شـخصیت قهرمـان داسـتان در گـذار از کودکـى تـا دوران بلوغ 
و شـناخت هویـت و نقـش خویـش در جهـان اسـت و ازطریق تجربیـات مختلـف و غالباً 
ازطریـق یـک بحـران روحـى صـورت مى گیـرد. ایـن سـبک توسـط کى.پى.موریتس در 
آنتون ریزر (90- 1850) و شـاگردى اسـتاد ویلهلم (96- 1795) نوشـته هاى گوته آغاز 
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شـد. یـک نمونۀ فرعـى از رمان تکوین شـخصیت رمـان تکامل هنرمند اسـت که مراحل 
بالندگـى یـک رمان نویـس یـا هنرمنـد دیگـرى را تا مرحلـۀ بلـوغ وى ارائه مى کنـد و از 

سرنوشـت قهرمـان و اسـتادى او در هنـر پـرده برمـى دارد (آبرامز، 1387: ذیـل واژه).
صالـح حسـینى در کتـاِب واژه نامـۀ ادبـى ایـن اصطـالح را «رمـان پرورشـى» معنـا 
مى کنـد (حسـینى، 1375: 82). کاظـم فیروزمند نیـز در کتاب اصطالحـات ادبى کادن، 
ایـن ترکیـب را «رمـان پرورشـى» و «رمـان تشـکیل» ترجمـه مى کنـد (کادن، 1386: 

واژه). ذیل 
در زیـر سـه قسـم از انواع رمـان نوجوان کـه به رمان کمـاِل نوجوان نزدیک هسـتند 

بیـان مى شـود. این سـه نـوع رمـان، زیرمجموعۀ رمان کمـال به حسـاب مى آیند:

3. 1. نوول شکل پذیرى یا نوول تربیتى نوجوان
موضـوع این گونـه رمان هـاى نوجـوان توسـعه و تکامل ذهن و شـخصیت قهرمانان اسـت. 
قهرمانـان نوجـوان این گونـه رمان هـا تجربیات مختلفى را پشـت سـر مى گذارنـد و اغلب 
پـس از سـپرى کردن یـک بحـران روحـى، به ماهیـت، نقش و وظیفـۀ خود پـى مى برند.

3. 2. رمان بالندگى (رمان رشد و نمو نوجوان)
ـ شـخصیتى قهرمـان داسـتان را از کودکـى تـا  نوعـى داسـتان اسـت کـه پـرورش فکرى 
بزرگ سـالى نمایـش مى دهـد؛ کوهسـتان جادویـى اثـر توماس مـان در ایـن طبقه جاى 
مى گیـرد (مقـدادى، 1378:261). جمـال میرصادقـى بهتریـن نمونـۀ این رمـان را رمان 

دیویـد کاپرفیلـد اثـر چارلـز دیکنـز مى داند.

3. 3. نظریۀ فرایند بلوغ
یکـى از کسـانى کـه در زمینـۀ فراینـد بلـوغ ِ نوجـوان نظریاتـى جهانـى دارد، «ماریـا 
نیکوالیـوا، منتقـد روسـى االصِل مقیـم سـوئد اسـت کـه نظـرات قابل تأملـى در ادبیـات 
نوجـوان دارد. او ادبیـات نوجـوان را به عنـوان نوشـته اى خـاص براى یک مقطـع زمانى از 
عمـر انسـان نمى دانـد و آن را بازتـاب مرحلـه اى از پیوسـتارى در زندگـى انسـان کـه در 
یـک سـمت آن نوجوانـى و در سـوى دیگر آن بزرگ سـالى قـرار گرفته اسـت، مى پندارد؛ 
به عبارت دیگـر، داسـتان نوجـوان را تجسـم فرایند رشـد به شـمار مـى آورد و آن را نظریۀ 

فراینـد بلـوغ مى نامـد» (خسـرونژاد، 1387: 501).

3. 4. بررسـى کمال گرایـى در رمـان نوجوان راز گمشـدة خـاور از عبدالمجید 
نجفى

داسـتان راز گمشـدة خـاور از عبدالمجیـد نجفـى (متولـد 1339 ش)، در 19 فصـل و 
112 صفحـه بـراى مخاطـب نوجـوان در سـال 1382 منتشـر شـد. در رمـان مذکـور که 

نقد کمال گرایانۀ دو رمان نوجوان
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مى تـوان آن را در زمـرة رمـان کمـال به شـمار آورد، بـا سـیر تحـول شـخصیتى نوجـوان 
به نـام مجیـد مواجـه هسـتیم کـه در انتهـاى رمـان بـه مرحلـۀ تکویـن دسـت مى یابـد. 
مجیـد به عنـوان شـخصیت اصلى رمـان، خالق اعمال و کردارى اسـت که روح پرسـش گر 
و کمال گـراى آن را مى پسـندد و ایـن امـر در پایـان رمـان بـه اوج خود مى رسـد. او براى 
دسـت یابى بـه سـیر صعـودى کمـال از یـارى پیـرى خردمنـد به نـام آقـاى نجفـى بهره 
مى بـرد؛ گاهـى نیـز به مقتضـاى سـن نوجوانـى از قـوة تخیل، بـراى وصول به ایـن مقوله 
مـدد مى جویـد. همچنیـن مجیـد بـا اسـتفاده از سـفرهاى ذهنـى و عینى تـالش دارد تا 
بـراى هـر معضلـى در ذهـن راه حلى بیابـد. مجید مى خواهد نویسـنده شـود و بـراى این 
کار از موضوعـى الهـام مى گیـرد کـه مشـکل اصلى زندگـى «خاله خاور» اسـت. مجید در 
فصل هـاى نوزده گانـۀ کتـاب به دنبـال یافتن راز گم شـدة خاور اسـت. «خاور» زنى اسـت 
سختى کشـیده کـه از ازدواج بـا مردى به نـام عنایت فرزنـدش هدایت را به دنیـا مى آورد. 
بعدهـا عنایـت در اثـر رفاقـت بـا یـداهللا معتاد شـده و زندگى خـود را از دسـت مى دهد و 
در خرابه هـا مى میـرد. هدایـت وقتـى بـه سـربازى مـى رود، با اذیـت و آزار سـرگروهبانى 
مواجـه مى شـود کـه درنهایـت سـرگروهبان را با تیـر میزند و در اثـر اتفاقاتـى مى گریزد.  
خـاور بـا شـنیدن ایـن خبـر به ظاهـر دیوانـه مى شـود، ولـى درنهایـت خواننـده متوجـه 
مى شـود کـه ایـن دیوانگـى مصلحتـى اسـت. زمـان داسـتان به احتمال قـوى مربـوط بـه 

دوران رضاخـان پهلوى اسـت.

3. 4. 1. سبک در رماِن نوجواِن راز گمشدة خاور
سـبک عبـارت اسـت از نـوع اسـتفادة نویسـنده از تصویرهـاى ذهنـى، ارجاعـات آگاهانۀ 
وى و نیـز فرضیه هایـى کـه نویسـنده از ادراك بى واسـطۀ خواننـده در ذهـن خویـش 
مى سـازد. به عـالوه، سـبک نگرش نویسـنده بـه باورهـا،  رسـم ها و شـخصیت هاى روایت 
را نیـز دربرمى گیـرد و همـۀ این هـا بـه کمـک شـیوه اى که نویسـنده مى نویسـد، آشـکار 
مى شـوند. در کتـاب راز گمشـدة خـاور ابتـدا بـه گرینـش واژگان و سـاختار جمله هـا 
نگاهـى مى اندازیـم. گرچـه در کتـاب گاهـى بـا جمـالت بلنـدى مثـل «تـوى داسـتان 
شـما مـردى مى تونـه پـرواز کنـه، ولـى فضـاى داسـتان جـورى بایـد طراحـى بشـه کـه 
خواننـده قبـول کنـه در آن شـرایط خـاص مـرد داسـتان شـما قـادر بـه پـرواز بـوده!...» 
مواجـه مى شـویم، ولـى درمجمـوع، جمـالت اغلـب کوتـاه و لغـات سـاده هسـتند. لحن 
متـن نیـز گـرم و منظـم و آرام و کامـًال گفتـارى بـا اسـتفاده از راوى سـوم شـخص در 
اغلـب قسـمت هاى داسـتان اسـت و درجایى کـه از راوى اول شـخص اسـتفاده مى کند تا 
هدایـت را بـه خواننـده بشناسـاند، عمـًال وارد اعمـاق ذهن هدایـت نشده اسـت و روایتى 
گزارش گونـه را از وى مى خوانیـم. همـۀ این هـا باعـث مى شـود کـه نوجوانـان به راحتـى 
بـا آن ارتبـاط برقـرار کننـد. لحـن صمیمـى گفت وگـوى غـول کاغـذى بـا مجیـد نیـز 
خواننـدة درون متـن را نوجـوان نشـان مى دهـد. البتـه دراین زمینـه بایـد به اسـتثناهایى 
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نیـز اشـاره کـرد کـه بـر سـاخت داسـتان اثـر گذاشـته اند و نوعـى آشـفتگى در مخاطب 
موردنظـر نویسـنده را بـه ذهن تداعـى مى کنند؛ مانند تعریـف یـداهللا از بى خانمان کردن 
خانـوادة خـاور بـدون ابـراز تأسـف و یـا کابوس دیـدن یـداهللا کـه زنـان بـا َقمـه بـه وى 
حملـه ور مى شـوند یـا در آن جـا کـه یـداهللا بـه شـعار دادن درمـورد قصاب بـودن خودش 
مى پـردازد یـا وقتـى  کـه مجیـد مى گویـد «بلدشـدن زندگـى را باید از کسـى یا کسـانى 
یـاد گرفـت. ممکن اسـت آدم اشـتباه هـم بکند، امـا درجایى کـه کوچک ترین اشـتباه را 
بـر تـو نمى بخشـند» یـا جمـالت شـعارگونه ماننـد «چه فرقـى مى کند؟ بیشـتر مـادران 
ایـن سـرزمین خاله خـاور و پسـران آن هـا هم هدایت هسـتند!» کـه مخاطب را مسـن تر 
از نوجـوان مى نمایـد. تصویرسـازى هاى درون متـن کامًال محسـوس و دم دسـتى هسـتند 
و پیچیدگـى در آن هـا راه نیافته اسـت؛ مثـًال «به نظـرش ایسـتاده بـود مقابـل کوهـى از 
کاغذهـاى کاهـى مچاله شـده. آفتاب از پشـت سـرش مى تابیـد و سـایۀ درازش رفته بود 
روى تـل کاغذهـا و از کمـر بـه بـاال بـا چیـن و شـکن بسـیارى بر تپـۀ کاغذى شکسـته 
بـود». ولـى درمـورد ارجاعات نویسـنده مى توان بـه نمونه هایـى مانند موتور تـون حمام، 
بـوى تـون حمـام، ارجاعاتـى بـه زمـان رضاخان بـا جمالتـى کامًال مبهـم اشـاره کرد که 
نوجـوان امـروز درمـورد آن هـا تصویـر روشـنى نـدارد و مخاطـب بزرگ سـال را تداعـى 
مى کنـد. روایـت از سـاختار خطـى سـاده پیـروى نمى کنـد. نویسـنده گاهـى بـا زمـان 
روایـت بـازى مى کنـد، ولـى ایـن تغییـر در حرکـت روایـى آن چنـان پیچیده نیسـت که 
مخاطـب از درك توالـى پى رنـگ عاجـز شـود و نوجوانـان به سـادگى مى تواننـد روایت را 
دنبـال کننـد. در انتهـا نیـز نویسـنده، داسـتان را بـا پایـان خـوش گره گشـایى مى کنـد. 
نویسـنده در متـن کتـاب بـا اضافه کردن شـخصیت آقاى نجفـى به گونه اى نویسـندة دوم 
را کـه قصـد آموزش داستان نویسـى بـه نوجوان راوى قصـه را دارد، وارد قصه کرده اسـت. 
در غیـاب آقـاى نجفـى غـول کاغـذى وظیفـۀ وى را در بعد نویسـندة درون متـن به عهده 
مى گیـرد. اسـتفاده از شـخصیت فانتـزى غـول کاغـذى و شـخصیت نیمه مجنـون آقـاى 
نجفـى بـه پیشـبرد داسـتان کمـک مى کنـد. گرچـه بـا توجه بـه وجـود غـول کاغذى و 
حرکـت مجیـد در زمـان، داسـتان را در ژانـر فانتزى دسـته بندى مى کنند، ولى داسـتان 

در قسـمت هایى کامـًال رئالیسـتى مى شـود.
 شخصیت، اساسى ترین عنصر داستان و شخصیت پردازى، نمود عینى توانمندى نویسنده 
در آفرینش اثر ادبى است. تأثیر هر داستانى به میزان زیادى مرهون ویژگى هاى شخصیت هاى 
آن است و عوامل دیگر سازندة داستان، وقتى اهمیت مى یابند که در خدمت شخصیت هاى 
واقعى، زنده و ملموس باشند. رضا براهنى در قصه نویسى، عامل شخصیت را محورى مى داند 
که تمامیت قصه بر مدار آن مى چرخد و کلیۀ عوامِل دیگر، عینیت، کمال، معنا و مفهوم 
و حتى علت وجودى خود را از عامل شخصیت کسب مى کنند (براهنى، 242: 1362). در 
جاى دیگر آن را از عناصر عینیت دهندة هر داستانى در ارتباط نزدیک با شخصیت ها مى داند؛ 
به عبارت دقیق تر، شخصیت هاى خاص خود است که هویت مى یابد و ازطرف دیگر با ورود 

نقد کمال گرایانۀ دو رمان نوجوان
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مخاطب به دنیاى داستان اولین چیزى که او را متأثر مى کند و به دنبال خود مى کشاند، 
شخصیت ها هستند که گاهى خواننده با این موجودات خیالى همذات پندارى مى کند.

خلـق عینـى اشـخاص تخیلـى در ادبیـات داسـتانى را شـخصیت پردازى مى گوینـد 
(میرصادقـى، 1376: 176)، امـا شـخصیت پردازى بـه شـیوة متـداول عبـارت اسـت از 
«معرفـى شـخصیت ها بـا روایـت مسـتقیم، شناسـاندن شـخصیت ازطریـق گفت وگـو و 
در قالـب اعمـال و کـردار آن هـا. براین اسـاس، شـخصیت، فـردى اسـت کـه خواننـده در 
خـالل مطالعـۀ داسـتان با خصوصیات جسـمانى، روانـى، عادات و اخالق خـاص و جایگاه 

اجتماعـى اش به خوبـى آشـنا مى شـود» (حنیـف، 1384: 33).
در شـخصیت پردازى داسـتان هاى نوجـوان، گذشـته اى وجـود نـدارد و شـخصیت ها 
فاقـد انگیزه هـاى پیچیـده هسـتند؛ زیـرا عنصـر باورپذیـرى در ادبیات کـودك و نوجوان 

بسـیار مهم اسـت.

3. 4. 2. زاویۀ دید در رمان راز گمشدة خاور
نویسـندگان رمـان نوجـوان بـراى برقرارى بهتـر ارتباط با مخاطـب تمایل دارنـد از زاویۀ 
دیـد کودکانـه بهـره گیرنـد. ایـن نـوع زاویـۀ دید بـا گذرانـدن همه چیـز از صافـى نگاه و 
اندیشـۀ کودکانـه، همراهـى و همدلى بیشـتر مخاطب کـودك با اثر را درپـى دارد. مجید 
نوجوانى اسـت که درحال آموختن نویسـندگى به روش عملى اسـت و توسـط نویسـنده 
در مرکـز داسـتان قـرار گرفته اسـت و بیشـتر ماجراهـا از چشـم وى دیـده مى شـود، ولى 
بایـد میـان صـداى راوى و زاویـۀ دیـد؛ یعنى چشـم فردى که بـا آن رویدادهاى داسـتان 
را مى نگریـم، تفـاوت بگذاریـم؛ زیـرا صـدا و زاویـۀ دیـد داسـتان یکـى نیسـتند و فاصلۀ 
آشـکارى بیـن صـداى راوى بزرگ سـال و کودك درون متـن وجود دارد. در این داسـتان، 
صـداى راوى از آِن یـک بزرگ سـال اسـت، امـا زاویـۀ دیـد آن بـه مجید و در قسـمتى به 
هدایـت تعلـق دارد؛ ازایـن رو، بایـد میـان آن که سـخن مى گویـد (راوى)، آن کـه مى بیند 
(مجیـد و هدایـت) و آن کـه دیده مى شـود (شـخصیت هاى کانونى شـدة موردتمرکز مانند 

خـاور و هدایت و...) تفـاوت بگذاریم.
نویسـندة کتـاب آشـکارا با انتخاب زاویـۀ دیدى متمرکـز در خود ثانـوى خویش (در 
کتـاب) و قـراردادن مجیـد در مرکـز داسـتان تـالش کرده اسـت کـه بـا گـذار از هسـتى 
مجیـد همه چیـز دیـده و احسـاس شـود. ایـن ترفندى اسـت که اغلـب نویسـندگانى که 
خواننـدة نهفتـه کتابشـان، نوجـوان اسـت بـه آن دسـت مى یازند. دلیـل اسـتفاده از این  
روش ایـن اسـت که بـراى معنادارشـدن ادبیات نوجـوان، باید پیش  از هرچیـز به ماهیت 
کودکـى در اثـر پرداخـت. همتـراز بـا آفرینـش خواننـدة مسـتتر و نیـز نیاز نویسـنده به 
جلـب کـودك خواننـده به کتـاب، محدود کـردن کانـون توجه به زاویـۀ دید نوجـوان، به 
نویسـنده کمـک مى کنـد تـا حضـور خـود دوم خویـش را در کتـاب، در میـدان ادراکـى 
نوجـوان، خواننـده حفـظ کنـد. ولـى نویسـنده به دلیـل نگرانـى از محدودشـدن توسـط 
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زاویـۀ دیـد نوجـوان بـه دام کمک گرفتـن از شـخصیت هاى بزرگ سـال افتاده اسـت تـا 
بتوانـد از زاویـۀ دیـدى شـناور بیـن کودکى و بزرگ سـالى اسـتفاده کند کـه مانند اغلب 

نویسـندگان ایرانـى و خارجـى در ایـن کار آشـکارا موفق نبوده اسـت.

3. 4. 3. طرفدارى از قهرمان در سیر کمال
در داسـتان راز گمشـدة خـاور نویسـنده، خواننـدة نوجـوان را جـدى گرفتـه و در قالـب 
برخـورد روشـمند آقـاى نجفـى و غـول کاغـذى بـا مجیـد و بـاور توانمندى هـاى وى در 
بسـیارى از مـوارد پیشـبرد و آفرینش داسـتان را برعهـدة مجید مى گـذارد. جدى گرفتن 
نقـش مجیـد از طـرف نویسـنده به نوعـى احتـرام و همدلـى خواننـده را درپـى خواهـد 
داشـت؛ زیـرا به وضـوح مى بینـد و بـاور مى کنـد کـه نویسـندة حاضـر در قالـب بـاور 
توانایى هـاى مجیـد، توانایى هـاى خواننـده را نیـز پذیرفتـه و بـه آن ها باور دارد و نقشـى 
جـدى بـراى نوجوانـان قائل اسـت و آنان را انسـان هاى ارزشـمند و داراى عمـق فکرى و 
قابل احتـرام مى دانـد، در جایـى کـه مجیـد را الیق شـنیدن درد دل هاى یک بزرگ سـال 
دل شکسـته (عنایـت) مى بینـد یـا در آن جـا کـه همـراه پـدر، وى را بـه مالقـات آقـاى 
نجفـى در تیمارسـتان مى فرسـتد یـا درجایـى کـه از یک بزرگ سـال؛ یعنى سـتاره براى 
تعریـف خاطراتـش دعـوت مى کنـد، به راحتـى و بـا ابـراز عالقه مدعـو این دعـوت جدى 
گرفته شـده و پذیرفتـه مى شـود در آن جـا کـه عنصـر فانتـزى یعنـى غـول کاغـذى را 
مى بینـد کـه فقـط مجیـد مى توانـد او را رؤیـت کنـد و از زبـان یـک بزرگ سـال؛ یعنـى 
آقـاى نجفـى وى را تأییـد مى کند یـا آن جا که نویسـنده در قالب غول کاغذى سـاعت ها 
بـدون دخالـت آشـکار در کنـار قهرمـان داسـتان مى نشـیند و خاطـرات شـخصیت هاى 
داسـتان را نـگاه مى کنـد، حتـى در دو مـورد دلخـورى خـود را از شـخصیت بزرگ سـال؛ 
یعنـى آقـاى نجفـى به دلیل فرامـوش کارى بیـان مى کند و باالخـره جدى پنـدارى مجید 
در سرتاسـر داسـتان همه وهمـه نشـان از طرفـدارى نویسـنده از خواننـدة نوجوان اسـت.

3. 4. 4. نقش «سفر» در تکوین شخصیت مجید
سـفر از پایدارتریـن و بارزتریـن مضامیـن ادبـى به شـمار مـى رود. «سـفر، تنهـا در فضاى 
واقعـى و بـا جابه جایـى مکانـى، صورت نمى پذیـرد، بلکه سـیر در یک فضـاى متافیزیکى 
نیـز در شـمار همیـن مقولـه  اسـت. در اصل زیبایـى موضوع سـفر همین سـیر در فضاى 
متافیزیکـى اسـت» (مدّرسـى، عزتـى، 1391: 205). اندیشـۀ سـفر از یکنواختـى زندگى و 
نیـز کم لطفـى یـاران سرچشـمه مى گیـرد. وقتـى که مهربانـى رو به کاسـتى مـى رود و مردم 
عنایتـى بـه هـم ندارند، دل کندن آغاز مى شـود. به عقیدة یونگ، سـفر نشـانۀ نارضایتى اسـت 
و به جسـت وجو و کشـف افق هاى تازه منجر مى شـود (شـوالیه، گربران، 1380: ج 3، 587). 
«سـفر معمـوالً بـا یک یـا همـۀ کهن الگوهاى مربـوط بـه موقعیت ترکیب مى شـود. از سـفر 
بـراى رهسـپارکردن قهرمـان در طلـب اطالعـات یـا حقایـق روشـنگرانه اسـتفاده مى شـود» 

نقد کمال گرایانۀ دو رمان نوجوان
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(سـخنور، 1379: ص 37). به طورکلـى، نمادگرایـى سـفر، نشـانگر میـل به تغییـر درونى و 
نیـاز بـه تجربـه اى جدیـد و حتى بیـش ازآن، نشـانۀ جابه جایى اسـت (شـوالیه و گربران، 
1380: ج 3، 587). شـاید بتـوان ادعـا کـرد کـه ایـن سـفِر مجیـد بـود کـه مضمـون 
زندگـى او را متحـول سـاخت. در داسـتان راز گمشـدة خـاور نیـز مـا شـاهد سـفرهاى 
قهرمـان داسـتان؛ یعنـى مجیـد هسـتیم کـه ایـن سـفرها گاه عینـى و گاه ذهنى اسـت، 
امـا آن چـه بیشـتر مشـهود اسـت و داسـتان را به گونـه اى جـذاب و خواندنى کرده اسـت، 
همیـن سـفرهایى اسـت کـه مجیـد در تخیـل خـود بـا غـول کاغذى همـراه مى شـود و 
غـول کاغـذى از او حرف شـنوى دارد، حرمتـش را نگه مـى دارد و شـخصیتش را بزرگ و 
جـدى مى گیـرد و مجیـد را بـا اقتـدار هرچه تمام تـر بـه خواسـته هایش کـه نوعـى سـفر 
در زمـان اسـت یـا پاسـخ به مجهوالتى اسـت که ذهـن مجید را بـه خود مشـغول کرده، 
مى رسـاند. درواقـع، ایـن سـفرهاى خیالـى و ذهنى مجید مکمل سـفرهاى عینى اوسـت 
کـه مجیـد را بـه اوج نقطۀ التذاذ از توانمندى و شـکوفایى شـخصیت و کشـف مجهوالت 
ذهنـى و آگاهـى از ندانسـته هاى آزاردهنـده نسـبت بـه آینـده و سرنوشـت خاله خاور که 
دیگـران از دانسـتن آن عاجزنـد، مى رسـاند. به عبارتـى، یـک نوجـوان مى توانـد در سـایۀ 
هدایـت یـک راهبـر و تفکـر و تخیل سـازنده و راه گشـا بـه چنـان مرتبه اى از شـکوفایى 
شـخصیت دسـت یابـد که دیگران شـخصیتش را جـدى بگیرند و با او تعامـل کنند و این 
یعنـى تکویـن شـخصیت. پـراپ نیـز در کتـاب ریخت شناسـى خود کـه براسـاس الگوى 
«حرکـت» تدویـن شده اسـت، اصـوالً گسـترش و تحول را حرکـت مى نامـد و اعتقاد دارد 
کـه هـر عمـل تـازه اى کـه رخ مى دهـد، حرکـت تـازه اى پدیـد مـى آورد (پـراپ، 1368: 

.(184

3. 4. 5. عناصر منفى در سیر صعودى شخصیت نوجوان به سوى کمال
کمـال  به سـوى  صعـودى  سـیر  در  منفـى  عناصـر  بـه  سـهمى  موردبررسـى  رمـان  در 
اختصـاص  یافته اسـت، ولـى برخى نامناسـب و برخى نیـز براى نوجوان قابل درك نیسـت. 
در داخـل متـن مسـائلى ماننـد آن چـه یـداهللا بـر فـراز درخـت از شـوخى هاى پـدر و 
زن پـدرش مى بینـد یـا دلیـل اصلـى نفـرت هدایـت از سـرگروهبان؛ یعنـى نظرداشـتن 
وى بـه هدایـت و خالصـه هـر آن چـه از دیـد نویسـنده آشـکار کردن آن ممنـوع بـوده را 
بـه سـپیدخوانى خواننـدة نوجـوان واگـذار کرده اسـت کـه مناسـب بودن آن هـا مى توانـد 
تاحـدودى چالش برانگیـز باشـد. گاهـى نیـز شـکاف ها بسـیار وسـیع تر از حـدود متعارف 
درنظرگرفته شـده  اسـت؛ بـراى نمونـه، در پایان داسـتان بـراى مشـخص کردن دلیل عدم 
کمـک هدایـت بـه مـادر طى سـال ها یا چگونگى آشـنایى یاشـار بـا هدایت و... به سـمت 
فرضیـات متعـدد مـى رود. مثال هایـى از شـکاف هاى گویـاى درون متـن را در این جـا 

مى آوریـم:
الف) «غول گفت:
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- نـه! بـا اوضاعـى کـه تـوى مملکت پیش آمـده، دیگر خطرى متوجهشـان نیسـت، 
امـا این کـه هدایـت کجـا بـود، چـه فرقـى مى کنـد سـرورم؟ فـرض کـن در روسـتاى 
دوردسـت داشـته چوپانـى مى کـرده! فـرض کـن کنـار روسـتا و دشـتى کـه هدایـت 
گوسـفندها را بـه چـرا بـرده بـوده یـک هنـگ ارتـش ـ به قـول یاشـارـ  اردو زده بـوده. 
یاشـار افسـر ارتـش داشـته سـر تپه هـا بـا دوربیـن نـگاه مى کرده و تـوى دوربیـن گلۀ 
گوسـفند و چوپانـى دیـده و دلـش هـوس شـیر تـازه کـرده. این جـورى احتمـال داده 

یاشـارو هدایـت همدیگـه رو پیـدا کردن».
ب) «کربالیـى کبـرا سـیگار همـا آتـش زد و صـورت گـرد و سـرخ رنگش لحظه اى 
تـوى دود گـم شـد. یـه روز صبـح زود رفتـه بودم شـیر بگیرم. شـوهرم حـاج احمدآقا 
سـرماخورده بود. همیشـه مى ترسـیدم سـگ ولگردى سـر یکى از آن پیچ ها پاچه ام را 
بگیـرد. کمـى مانـده بـود برسـم بـه داالن تاریک کـه دیدم صـداى گریه آمد. راسـتش 
خشـکم زد. نـه مى توانسـتم برگـردم نـه پاهایـم جلـو مى رفـت. همان وقـت دیـدم کـه 
خـاور درحالى کـه چشـم هاى درشـتش پـر از اشـک بـود، از داالن آمـد بیـرون. سـالم 
دادم. از کنـارم رد شـد و نایسـتاد. بعدهـا چندبـار پرسـیدم که آن روز چى شـده بود؟ 
جـواب درسـت نـداد. هربـار کمـى سـرخ مى شـد و مى گفـت کـه شـبح دیـده تـوى 

تاریکى.
ج) پسـرى ده دوازده  سـاله رفتـه بـود باالى درخت گـردو و از میان شـاخه هاى آن 

داخـل اتاقـى را مى پایید.
از داخل اتاق صداى خنده هاى زن و مردى به گوش مى رسید.

د) شـاید هـم بعضـى از ایـن گروهک هـا دزدیدنـش از سـر نگهبانـى و فروختندش 
بـه عراقى ها!

جنسـى بودن اغلـب شـکاف هاى گویـا و مبهم بـودن اشـارات بـه زمـان وقوع داسـتان 
از نقـاط ضعـف داسـتان به شـمار مـى رود. شـعارزدگى در برخـى عبـارات ماننـد «چـه 
فرقـى مى کنـد؟ بیشـتر مـادران ایـن سـرزمین خاله خـاور و پسـران آن هـا هـم هدایت 
هسـتند»، یـا دلسـوزى بـراى زنـى کـه بـا خانـواده بـراى زندگى بـه فرانسـه رفتـه و نیز 
سیاه وسـفیدبودن آدم هـا کـه یـا کامـًال خوب یا بد هسـتند از نقـاط ضعف دیگر داسـتان 

اسـت کـه بـه مخاطـب نهفتـه در متـن گاهـى آسـیب وارد مى کند.

3. 4. 7. گزینش «شخصیت نوجوان» براى رمان نوجوان در سیر کمال
اگرچـه قلـم نجفى در مـواردى تصویر مخاطب نوجـوان را دچار انـدك اعواجى مى کند و 
بـه یـک نـوع دوپارگى در نـگاه به مخاطـب پنهان دچـار مى شـود، اما بى تردیـد مى توان 
پذیرفـت کـه بـا نادیده گرفتن اسـتثناها درمجمـوع، کتاب در سـنین نوجوانى قـرار دارد. 
انتخـاب زاویـۀ دیـد مناسـب و طرفـدارى آشـکار نجفـى از شـخصیت نوجوان رمـان، در 
متـن و سـبک متناسـب بـا سـن و اطالعـات مخاطـب همگـى مؤیـد ایـن مطلب اسـت، 
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امـا به انـدازه اى کـه مخاطب درگیـر متن و حـدس زدن اتفاقـات ممکن شـود، نقطه چین 
در کتـاب وجـود دارد، ولـى دو ضعـف واضـح در ایـن قسـمت به انسـجام و یکدسـتى اثر 
در زمینـۀ مخاطـب نوجـوان تاحـدودى آسـیب جـدى وارد کرده اسـت. اولیـن مسـئله، 
واسـپارى حـدس نگفته هـا درمـورد مباحث جنسـى به مخاطب نوجوان اسـت که شـاید 
نویسـنده قصـد داشـته بـا خودسانسـورى به سـرعت از کنار آن هـا بگـذرد و دومین نقطۀ 
تاریـک متـن، بـه پایـان شـتاب زدة داسـتان برمى گـردد کـه در این قسـمت ایراد بسـیار 
جـدى اسـت. بـا ایـن اوصاف نبایـد انتظـار متنى چندالیـه را داشـت که هـادى خواننده 
بـه وادى هـاى بکـر و بدیـع از معانـى باشـد و نویسـنده گاهـى بـه  شـکل هاى مختلف در 
داسـتان حاضـر مى شـود و رشـتۀ خیـال را از دسـت خواننـده مى گیـرد، ولـى نجفـى 
در ایـن رمـان، بـاور خـود از توانمنـدى مخاطـب نوجوانـش را نشـان مى دهـد و او را 
بزرگ سـالى ناقـص به شـمار نمـى آورد. الزم بـه ذکر اسـت که خود دوم نویسـنده با سـه 

فـن در متن بـروز پیداکرده اسـت:
الـف) به عنـوان راوى داسـتان که در قسـمتى سـوم شـخص داناى کل محدود اسـت 

و در قسـمت خاطـرات هدایـت به صورت اول شـخص ظاهر مى شـود؛
ب) در نقـش آقـاى نجفـى و غول کاغـذى که داستان نویسـى را به مخاطـب نوجوان 

در قالـب مجیـد مى آموزند؛
 ج) بـا قضـاوت درمـورد شـخصیت ها کـه اغلـب به صورتى آشـکار صـورت گرفته و از 
برخـى طرفـدارى و در مقابـل بعضـى جبهـه گرفته اسـت؛ سـخن آخـر این کـه مخاطب 
پنهـان و خـود دوم نویسـنده در داسـتان بـه توافـق قابل قبولـى رسـیده اند، گرچـه در 
مقاطعـى از داسـتان ضعف هـاى داسـتان از کامل شـدن ایـن توافـق جلوگیـرى مى کنـد. 
درمجمـوع، اگـر کتابـى باشـد که بزرگ سـال به  انـدازة نوجـوان بتواند از آن لـذت ببرد و 
به گونـه اى کامـل آن را درك کنـد، آن وقـت مى تـوان فـرض کرد کـه تنهـا راه روى دادن 
ایـن امـر، اقنـاع غم غربت فـرد بزرگ سـال براى دورانـى قدیمى تـر و معصومانه تر اسـت. 
پـس ایـن کتـاب توانسته اسـت، خواننـدة بزرگ سـال را وا دارد کـه وانمـود کنـد، دوبـاره 

نوجـوان شده اسـت (خسـرونژاد، 1387: 349). 
یکـى از زیباتریـن آثـار ادبـى حوزة کـودك و نوجـوان، رمـان کمال گراسـت. تحقیق 
و بررسـى در این گونـه از انـواع ادبـى مـا را بـه دریایـى از تازگى هـا رهنمـون مى سـازد. 
بااین کـه ایـن مبحـث ادبـى در ادبیات فارسـى تازگـى دارد، امـا مى تواند براى نسـل هاى 
امـروزى بـا ارزش تلقـى شـود. مباحث فوق نزدیکى و همسـانى بسـیارى بـا چرخۀ تکامل 
شـخصیت در ایده هـاى جـوزف کمبل، پیرسـون و کى مـار دارد. وجود شـخصیتى مانند 
غـول کاغـذى، تغییـر زمـان و سـفر بـه زمان هـاى مختلـف حتى به آینـده از نقـاط قوت 
ـ ماننـد «بایـد بهترین  ایـن داسـتان اسـت، امـا تغییـر در بخش هـاى آغازیـن ایـن کتاب  
داسـتان را بـراى خاله خـاور بنویسـم» یـا «آقـاى نجفـى در ذهـن او گفـت» و نیـز در 
بخش هـاى میانـى و پایانـى ـ ذهـن خواننـده را از خـط سـیر داسـتان دور مى کنـد و 
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بـراى خواننـدة نوجـوان کمـى تفکیـک ایـن بخش هـا و این کـه کـدام بخـش مربـوط به 
فضـاى حقیقـى داسـتان و کـدام بخـش مربـوط به فضـاى تخیلى اسـت، سـنگین به نظر 
مى رسـد. خواننـدة نوجـوان دوسـت دارد پابه پـاى شـخصیت اول حرکـت کنـد و در این 
کتـاب حسـن خالق بودن شـخصیت اول و هدایـت ازطریق یک نیروى داخلى (شـخصیت 
نجفـى در ذهـن مجیـد) مى توانسـت باعـث نزدیکى بیشـتر خواننده و داسـتان باشـد که 
تغییـر فضاهـا و گسسـتگى زمـان و دیالوگ هـا و پرداختـن بـه شـخصیت هاى مختلـف 
غیـرالزم و اتفاقـات جنبـى باعـث نوعـى حرکت در سـطح از طرف نویسـنده شده اسـت. 
ایـن اثـر ازنظـر جاذبه هاى داسـتانى و سـبک نوشـتارى موردتوجـه مخاطب خـود بوده و 

اثـرى موفـق در زمینـۀ رمـان نوجوان محسـوب مى شـود.

3. 5. فراینـد بلـوغ و کمـال در رمـان نوجواِن ماجراى عجیب سـگى در شـب 
از مـارك هادون

رمـان ماجراى عجیبى سـگى در شـب نوشـتۀ مـارك هـادون (متولد 1962)، نویسـنده، 
تصویرگـر و فیلمنامه نویـس انگلیسـى اسـت کـه آن را در سـال 2003 در 41 سـالگى 
منتشـر کـرد. ایـدة نوشـتن کتابـى درمـورد بیمـاران مبتـال بـه اوتیسـم از زمانـى ذهـن 
هـادون را بـه خـود مشـغول کـرد کـه در جوانـى از تعـدادى از ایـن بیمـاران نگهـدارى 
مى کـرد.  کتـاب تاکنـون 10 میلیون نسـخه فـروش داشته اسـت. ماجراى عجیب سـگى 
در شـب بـه بیـش از پانـزده زبـان در سراسـر جهـان ترجمـه شـده و جوایـز بسـیارى را 

نصیـب نویسـندة آن کرده اسـت.

3. 5. 1. خالصۀ رمان
«کریسـتوفربون» پسـربچۀ 15 سـاله اى اسـت که با پدرش زندگى مى کند و به مدرسـۀ 
کـودکان اسـتثنایى مـى رود. چـون بـا نوعـى بیمـارى روانـى به نام اوتیسـم دسـت وپنجه 
نـرم مى کنـد، در درك بعضـى مفاهیـم انسـانى، اسـتعاره ها، حاالت چهره ها، شـوخى ها و 
ارتبـاط بیـن آدم هـا با مشـکل مواجه اسـت. زیاد حـرف نمى زنـد، ولى موقع حـرف زدن، 
سـریع بـه سـراغ موضـوع اصلـى مـى رود. فقـط مى توانـد حقیقـت را بگوید، چـون دروغ 
برایـش یـک مسـئلۀ غیرمنطقـى و آزاردهنـده  اسـت. آرزویـش فضانـوردى اسـت چـون 
آن  جـا مى توانـد تنهـا باشـد. از مکان هـاى جدیـد، آدم هـاى غریبـه و غذاهـاى بیـرون 
باعـث  خانـه  اثاثیـۀ  و  اتـاق  دکـور  جـاى  در  تغییـرى  کوچک تریـن  حتـى  مى ترسـد، 
ناراحتـى اش مى شـود. بـه هـر نـوع اطالعـات و تحریـکات بیرونـى حسـاس اسـت. ایـن 
تحریـکات باعـث واکنـش او مى شـود. خـم مى شـود و گوش هایـش را مى گیـرد و نالـه 
مى کنـد تـا صداهـاى بیـرون را نشـنود و چیـزى نبینـد. همـۀ این هـا نشـان مى دهد که 
کریسـتوفر اوتیسـم دارد. کشته شـدن سـگ همسـایه و پیدا کـردن قاتـل آن مثـل یـک 
مسـئلۀ ریاضـى اسـت کـه کریسـتوفر عالقۀ زیادى بـه حل کـردن آن دارد. کریسـتوفر به 
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داسـتان  هاى شـرلوك هلمـز هـم عالقه مند اسـت؛ بنابراین، کریسـتوفر تصمیـم مى گیرد 
کتـاب خـود را به صـورت یـک رمـان جنایى بنویسـد.

3. 5. 2. سبک رمان
ماجـراى عجیـب سـگى در شـب رمانى تیـره  اسـت کـه به صـورت داسـتانى کارآگاهـى 
نوشـته شده اسـت. کریسـتوفر کامـًال تنهاسـت و نیـاز دارد تـا به اسـتقالل برسـد. بعد از 
پیدا کـردن جنـازة سـگى در نزدیکـى خانـه، تـالش مى کنـد معمـاى مرگ سـگ را حل 
کنـد، امـا جسـت وجوى سـادة او تبدیل بـه جسـت وجویى پیچیده بـراى یافتـن مادرش 
مى شـود و متوجـه چیزهـاى  دیگـرى مى شـود کـه شـاید هرگـز نمى خواسـت آن هـا را 

بداند.
 داسـتان از زبـان کریسـتوفر، پسـرى اتیسـتیک بیـان مى شـود؛ ازاین رو، لحـن ویژه 
و منحصربه فـردى دارد. اوتیسـم نوعـى اختالل رشـدى اسـت کـه با رفتارهـاى ارتباطى، 
کالمـى غیرطبیعـى مشـخص مى شـود. عالئـم ایـن اختـالل در سـال هاى اول عمـر بروز 
مى کنـد و علـت اصلـى آن ناشـناخته  اسـت. این اختـالل در پسـران شـایع تر از دختران 
اسـت. افـرادى کـه مبتال به اوتیسـم هسـتند، اغلـب در زمینۀ دشـوارى در ایجـاد روابط 
اجتماعـى (بى تفاوت بـودن نسـبت بـه دیگـران)، ارتباط لفظـى و غیر      لفظـى (به طورکامل 
مفهـوم حرکات و اشـارات، حاالت صـورت و لحن صحبت دیگران را نفهمیدن)، دشـوارى 
یادگیـرى بازى هایـى کـه چنـد نفر در آن ها درگیر هسـتند یـا باید از قـدرت تخیل براى 
فهـم آن هـا اسـتفاده کـرد و رفتار تکـرارى و مقاومت در مقابـل تغییـر روال کار و زندگى 

با مشـکل روبه رو هسـتند.
فصل هـاى کتـاب برخـالف کتاب هـاى دیگـر به جـاى اعـداد طبیعـى بـا اعـداد اول 
شـروع مى شـوند. کریسـتوفر دراین بـاره مى گویـد: «فصل هـاى کتـاب را اغلـب بـا اعـداد 
اصلـى شـماره گذارى مى کننـد: 1، 2، 3، 4، 5، 6 و... امـا مـن تصمیـم گرفتـه ام کـه 
فصل هـاى کتابـم را بـا اعـداد اول مثـل 2، 3، 5، 7، 11، 13... شـماره گذارى کنـم، چون 
اعداد اول را دوسـت دارم. اعداد اول اعدادى هسـتند که پس از بیرون کشـیدن همۀ آن، 
اعـداد بـه دسـت مى آینـد و مـن فکـر مى کنم اعـداد اول درسـت مثـل زندگى هسـتند. 
آن هـا خیلـى منطقى هسـتند، اما هیچ  وقـت نمى توانید فرمولشـان را کشـف کنید، حتى 

اگـر وقـت خـود را بـا فکر کـردن به آن هـا سـپرى کنیـد» (هـادون، 1384: 9 - 28).
ماجـراى عجیـب سـگى در شـب یـک داسـتان جنایـى اسـت، امـا نـه یـک داسـتان 
جنایـى سـاده بـا یـک کارآگاه نخبـه و باهـوش نظیـر شـرلوك هلمـز، بلکـه داسـتانى 
اسـتثنایى بـا کارآگاهـى کـه مبتـال به بیمارى اوتیسـم اسـت. کریسـتوفر سـعى مى کند 

قاتـل سـگ را بـا ابتـکارات منحصربه فـرد خویـش بیایـد.
«هفـت دقیقـه از نیمه شـب گذشـته بود. سـگه، روى چمـن جلوى خانه خانم شـیرز 
دراز کشـیده بـود. چشـم هایش بسـته بـود. انـگار حدقه هایـش بـه اطـراف مى چرخیـد. 
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مثـل اوقاتـى کـه سـگ ها خـواب مى بیننـد دارنـد دنبـال گربـه مى کننـد، امـا سـگه نـه 
مى دویـد و نـه خـواب بـود. مرده بـود» (همـان: 10).

زبـان اثـر، سـاده و روان اسـت و بـه مخاطب این امـکان را مى دهد تا بـا روحیات فرد 
مبتـال بـه اوتیسـم از زبـان خـود او بیشـتر آشـنا شـود. از نقاط ضعـف کتاب مى تـوان به 
غلط هـاى عمـدى امالیـى و نگارشـى، تکـرار بیش ازحـد کلمات و حـروف ربـط و اضافه، 
اسـتفاده از جمـالت خالصه  شـده و بـدون فعـل، بى ربط بـودن موضوعـات با هـم و آوردن 
داسـتان هاى فرعـى زیـاد اشـاره  کـرد کـه درواقـع ایـن ترفنـد، بـراى نشـان دادن ذهـن 
آشـفتۀ کریسـتوفر بـه کار رفته اسـت. کتـاب در برخـى صفحه هـا مصور اسـت تـا مفاهیم 
بـا سـادگى و وضـوح بیش تـر بـه مخاطب منتقـل شـود. به عـالوه، نویسـنده اطالعاتى از 
علـوم پیچیـده اى چـون نجـوم، ریاضیـات، هندسـه، آمـار و احتمـاالت، به شـکلى بسـیار  
سـاده از زبـان کریسـتوفر ارائـه مى دهد و مخاطـب را همزمان بـا پیگیرى روند داسـتان، 
بـا آموزشـى غیرمسـتقیم درگیـر مى سـازد که بـه شـیرینى و جذابیـت اثر افزوده  اسـت.

داستان توصیف هاى ساده و بسیار زیبایى دارد:
-  «ممکـن اسـت کسـى پیـدا شـود کـه 5698 بـار پشـت سـر هم شـیر بیـاورد و با 
خـودش فکـر کند کـه آدمى اسـتثنایى اسـت، درصورتى که واقعـاً این طور نیسـت؛ چون 
ازطرف دیگـر، میلیون هـا آدم دیگـر هسـتند کـه 5698 بـار شـیر نیاورده انـد!» (هـادون، 

.(259 :1384

3-5-3. زاویه دید
داسـتان از زبـان کریسـتوفر نقـل مى شـود. نویسـنده نه تنها داسـتان را از زبـان او روایت 
مى کنـد، بلکـه فـرم روایـى رمانش را نیـز ازهرجهت با موضـوع، شـخصیت، راوى و حتى 
مضمـون اثـر هماهنـگ کرده اسـت. از شـمارة فصل هـا کـه براسـاس اعـداد اول اسـت تا 
زبـان روایـت کـه از پیچیدگى هـاى لفظـى و معنوى خالى اسـت و چینش وقایـع که گاه 
باعـث ایجـاد آشـفتگى در روایت مى شـود، همه نشـان مى دهنـد که راوى این داسـتان با 
راوى هـاى معمولـى متفـاوت اسـت. او بـه همه چیز منطقى نـگاه مى کند و به احساسـات 
توجهـى نمى کنـد. جمـالت کوتـاه و بـدون هیـچ اسـتعاره و ترکیبـات اضافه  اسـت و گاه 

راوى داسـتان بـراى توضیـح دادن بعضـى چیزها، تصاویر یـا نمودارهایى را مى کشـد.

3-5-4. شخصیت ها
الف) شخصیت اصلى:

شـخصیت اصلـى، «کریسـتوفر» بـا زبانـى  شـیرین و سـاده ماجـراى روزهایـى از زندگى 
خـود را بازگـو مى کنـد. او مخاطـب را در طـول داسـتان بـا مشـکالت و درعین حـال 
توانایى هـا ى افـراد مبتـال بـه اوتیسـم آشـنا مى سـازد و به جاى حـس ترحم و دلسـوزى، 
احسـاس مسـئولیت نسـبت بـه بهبـود وضعیـت ایـن بیمـاران و افزایش درك و دوسـتى 
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نسـبت بـه آن هـا را برمى انگیـزد.
ب) شخصیت هاى فرعى:

از شـخصیت هاى فرعـى داسـتان مى تـوان بـه خانـم شـیرز، مادرکریسـتوفر، پـدر، 
خانـم سـیوبان، آقـاى جیونـز (روان شـناس مدرسـه) پلیس زن و مـرد، خانم پیتـرز معلم 
کاردسـتى، آقـاى پیترز (کشـیش)، خانـم فوریز، آقـاى تامپسـون، خانم الکسـاندر، آقاى 
وایـز، خانـم گس کوین، آقـاى رودرى (همکار پـدر در تعمیـرگاه)، ژوزف فلمینگ، راجر، 
خانـم جویـس و... اشـاره کـرد کـه بعضـى از آن هـا مثـل مـادر، پـدر، خانـم سـیوبان و 
آقـاى راجـر نقش مهمى در پیشـبرد داسـتان داشـته اند و تعـدادى از شـخصیت ها نقش 

کم رنگ تـرى را ایفـا کرده انـد.

3-5-5. گفت وگو ها
گفت و گو در این رمان به صورت گفت و گو ى بیرونى و تک گویى به ویژه خودگویى است.

الف) گفت وگو ى بیرونى:
- «بیرون در، پلیسى ایستاده بود و به من گفت: تو کریستوفربون هستى؟

و من به او گفتم که همین طور است.
او گفت: پدرت گفته که تو فرار کردى. این حرف صحت داره؟

و من حرفش را تأیید کردم.
او گفت: این مادرته؟ و به مادر اشاره کرد.

و من گفتم: بله.
و او از من پرسید: چرا فرار کردى؟

و من جواب دادم: چون پدر ولینگتون رو که یک سگه کشته و من ازش مى ترسم.
و او گفـت: بهـم گفتـه بـودن؛ و بعـد ادامـه داد: مى خـواى برگـردى سـویندن پیـش 

پـدرت یـا مى خـواى همین جـا بمونـى؟
و من گفتم: مى خوام همین جا بمونم.

و او رو به مادر کرد و گفت: نظر شما چیه؟
و من جواب دادم: مى خوام همین جا بمونم.

و پلیس گفت: با تو نبودم. دارم از مادرت مى پرسم» (هادون، 1384: 300-301).
ب) حدیث نفس (خودگویى):

حدیـث نفـس یـا حـرف زدن با خـود یکـى از انـواع تک گویى اسـت که فـرد ازطریق 
آن افـکار و احساسـات خـود را بـه زبـان بیاورد تا تماشـاچى یا خواننده از نیـات و مقاصد 
او باخبـر شـود. نویسـنده بدین طریق اطالعاتى درمورد شـخصیت داسـتان یا نمایشـنامه 

مى د هـد و بـه حوادث داسـتان کمک مى کنـد (میرصادقـى، 1385: 249).
-  «باید فکر مى کردم که چه کارى انجام دهم و این کار را با فکر کردن به همۀ کارهایى 

مى توانستم انجام دهم و تصمیم گیرى درمورد درست یا اشتباه بودن آن کارها انجام دادم.
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به این نتیجه رسیدم که دیگر نمى توانم به خانه برگردم.
بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه نمى توانـم به سـراغ سـیوبان بـروم و بـا او زندگى کنـم، 
چـون او نمى توانسـت بعـد  از تعطیل شـدن مدرسـه از مـن مراقبت کنـد، به این دلیـل کـه 

او یـک معلـم اسـت نـه یک دوسـت یا عضـوى از خانـواده ام.
بـه ایـن نتیجه رسـیدم کـه نمى توانم پیـش عموترى بـروم و با او زندگـى  کنم، چون 

او در سـاندرلند زندگى مى کند.
بـه ایـن نتیجـه  رسـیدم کـه نمى توانـم بـا خانم الکسـاندر زندگى کنـم، چـون او یک 

داشت... سـگ 
بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه مى توانـم بـروم پیـش مـادرم زندگـى کنـم، چـون او از 

اعضـاى خانـواده ام بـود» (هـادون، 1384: 208-209).

3-5-6. زمان و مکان
وقایـع ایـن داسـتان در انگلسـتان سـال 1998 مى گذرد و درواقع هسـتۀ اصلى داسـتان 

شـرح سـفر پرماجراى قهرمان داسـتان از سـویندون به لندن اسـت.

3-5-7. سیر کمال یا تحول شخصیت
مبـارزة کریسـتوفر بـراى دسـت یابى بـه اسـتقالل، در درجـۀ اول شامل به دسـت آوردن 
اعتمادبه نفـس الزم بـراى انجام کارهـا توسـط خـودش و همچنیـن مواجهه بـا ترس ها و 
تغییـر عاداتـش اسـت. حل کردن معماى مرگ سـگى که کشـته شـد به او این اسـتقالل 
را مى دهـد کـه به  تنهایـى بـا افـراد بسـیارى که نمى شناسـد صحبـت کنـد، هرچند این 
کار بـراى او راحـت نیسـت و همیـن امـر اعتمادبه نفـس او را بـراى حـل معمـا بـه روش 
خـودش افزایـش مى دهـد. او بـه ایـن خودبـاورى مى رسـد کـه مى توانـد در سـال هاى 
آینـده در امتحانـات پیشـرفتۀ ریاضیـات شـرکت کنـد، به دانشـگاه برود، خانـه اى بخرد، 
مـدرك افتخـارى دانشـجوى ممتـاز بگیرد، براى خودش دانشـمندى شـود و... سـرانجام 

او موفـق مى شـود بـر منبـع اصلـى ترسـش که عـدم قطعیت اسـت غلبـه کند.
- «مـن مى دانـم کـه مى توانـم همـۀ ایـن کارهـا را انجـام بدهـم، چـون قبـًال موفـق 
شـدم تنهایـى بـه لنـدن بروم و ایـن راز را کشـف کنم که چه کسـى ولینگتون را کشـته 
بـود و مـادرم را پیـدا کـردم و از هیچ چیـز نترسـیدم و یـک رمـان نوشـتم و همـۀ این ها 

یعنـى این کـه مى توانـم هـر کارى را انجـام بدهـم» (هـادون، 1384: 337).

4. نتیجه گیرى
از مباحـث مطرح شـده در مقالـه نتیجـه مى گیریـم که رمان راِز گمشـدة خـاور نزدیکى و 
همسـانى بسـیارى با چرخـۀ تکامل شـخصیت در نظریه هـاى کمال گرایى رمـان نوجوان 

نقد کمال گرایانۀ دو رمان نوجوان
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دارد. وجـود شـخصیتى ماننـد غـول کاغـذى، تغییـر زمان و سـفر بـه زمان هـاى مختلف 
حتـى بـه آینـده از نقـاط قوت این داسـتان اسـت، اما تغییـرات ناگهانى در آغـاز و نیز در 
بخش هـاى میانـى و پایانـى رمـان، ذهـن خواننـده را از خـط سـیر داسـتان دور مى کند 
و بـراى خواننـدة نوجـوان کمـى تفکیـک ایـن بخش هـا و این که کـدام بخـش مربوط به 
فضـاى حقیقـى داسـتان و کـدام بخـش مربـوط به فضـاى تخیلى اسـت، سـنگین تلقى 
مى شـود. همچنیـن خواننـدة نوجـوان دوسـت دارد، پابه پـاى شـخصیت اول حرکت کند 
و در هـر دو رمـان، ُحسـن خالق بـودن شـخصیت اول و هدایـت ازطریـق یـک نیـروى 
داخلـى مى توانسـت باعـث نزدیکـى بیشـتر خواننـده و داسـتان باشـد کـه تغییـر فضاها 
و گسسـتگى زمـان و دیالوگ هـا و پرداختـن بـه شـخصیت مختلـف غیـرالزم و اتفاقـى 
جنبـى، باعـث نوعـى حرکت در سـطح از طرف نویسـنده شده اسـت و نیز این آثـار ازنظر 
جاذبه هـاى داسـتانى و سـبک نوشـتارى موردتوجه مخاطـب نوجوان بـوده و اثرى موفق 

در زمینـۀ رمـان نوجوان محسـوب مى شـوند.
بـا مقایسـۀ دو رمـان بررسى شـده در ایـن پژوهـش مشـاهده مى شـود کـه از بیـن 
عوامـل مؤثـر در تحـول شـخصیت ها و سـیر کمالـى آن هـا باالتریـن بسـامد را به ترتیـب 
شـخصیت کنجـکاو و جسـت و جوگر، سـفرهاى عینى و ذهنـى، راهنمایى پیـر خردمند یا 

شـخصیت هاى داسـتان و رشـد تخیـل نوجـوان بـه خـود اختصـاص داده اند.
نمودار 1: عوامل مؤثر در سیر کمال و تحول شخصیت ها در دو رمان نوجوان بررسى شده

پى  نوشت
1. Bildung

2 . Formation

3. Bildungsroman

پپپى  نوشتت
11. Bildunuu g

2222 . Formatitiatiititiitititiitititiitiiionnnononnnoooo

333. Bildungsg roman
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