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 چکیده 
این   حسن نوشته   هستی   رمان   پژوهش در  فرهاد  نظریه ی  اساس  بر  شخصیت  زاده  ی 

داستان   است.  شده  تحلیل  از    هستی اریکسون  منسجم  و  ها تجربه فرایندی  فردی  ی 
ی روحی و  ها بحران که با گسست از دوران کودکی    کند ی م اجتماعِی نوجـوانی را بیـان  

.  گذراند ی م های اجتماعی از سر  وضعیت   ن ی تر ی بحران تعارضات اجتماعی را در یکی از  
کنش برجسته   با   است   کرده   تالش   نویسنده    در   هستی   اجتماعی   و   فردی   های سازی 
  رشد   از   بخشی   ی منزله به   اجتماعی   رشد   صیرورت   در   را   داستان   شخصیت   جنگ،   موقعیت 

شخصیت،    نشان   کودکان   ی جانبه همه  رشد  فرایند  اساس  بر  ی  ت ی هو ی ب ی  ها نه ی زم دهد. 
؛ اما او هویت خود را  شود ی م فردی برای نوجوان داستان به شکلی برجسته نمایش داده  

نقش اجتماعی  در » در پایان داستان با قرارگرفتن   هستی  یابد. به مدد الگوی مناسب بازمی 
از مجموعه مراحل    ی تازه ا حله مر ی نقش« به  سردرگم کارآمد« و »وحدت هویت در برابر  

 . شود ی م رشد اریکسونی وارد    گانه هشت 

 ، نوجوان. زاده فرهاد حسن ی، شخصیت،  اجتماع   ی شناس روان اریکسون،    ی: د ی کل   ی ها واژه 
 

 مه . مقد1
مرحله نوجوانی  یپایان  به  ورود  و  برجستههادورهاز    ،کودکی  انسان    ی  زندگی  در 

و    احساس شخصی  هایو تعارض  هاو تأثیر  هاانتخاب. در این سن انواع  رودیمشمار  به
نوجوان در این دوره از زندگی به   . ابدییمنیادهای اجتماعی و فرهنگی ظهور و بروز  ب

دست    یا تازه  یمرحله خود  شخصیت  تعارض  ابدی یماز  نوجوان  شخصیت   .
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به  درونی گرایش  با  را  بیزار   یهخودانگارروانی  یا  تجربه  آرمانی  خود  از  . کندیمی 
و شهرت    تیمیصماین دوره را در فرایند »میان فردی به سمت    شناسانروانبسیاری از  

 (.71: 1384فیست، )« شمارندنسبت به افراد مختلف برمی
شخصیت خود، در انباشتی از تالش    یر یگشکلاز زندگی و    ی امرحلهنسان در هر  ا 

درون اجتماع   . نوجوان خود را ردیگیمروانی خاص قرار   یری گجهتاجتماعی و   تیترب
مناسبات،    ابد ییم درک  و  قیاس  طریق  از  خویشان  و  مردم  با  تعامل  در    ی هامالکو 

دریافت   را  اجتماع  بهنجار  و  سو .  کندیمارزشی  تعارض    یاز  در  نوجوان  اگر  دیگر 
. این  ردیگیمر  روانی به سمت هویت واقعی خود هدایت نشود، در برابر سردرگمی قرا

والدین با مطالبات نوجوان همدلی نکنند و بدون درک شرایط با    کهیدرصورت »  هاتکانه
 (.149:  1369 )احمدی، «انجامدیمو به سرکشی   ابد ی یماو مخالفت کنند، تشدید 

 

 بیان مسئله. 2
نوجوان در این دوره از رشد شخصیت زیستی و اجتماعی خود با تعارض بین هویت و 

کردن تصوراتی  از طریق هماهنگ  کندیمبنابراین تالش  ؛  شودیمآشفتگیِ نقش مواجه  
او دارند، به شناخت دقیق و منسجمی از    ی دربارهدارد و عقایدی که دیگران    از خودکه  

الت ارزشی  و بی نوجوان و گذر از این دوران با تحیاخود برسد. واکاوی دوران هویت
برای   شناسانروان عالیق  که ناشی از عوامل تأثیرگذار اجتماعی و تاریخی است، یکی از 

در   رشد  فرایند  بازتاب  است.  نوجوان  شخصیت  رمان  هاداستاندرک  شکل    ها و  به 
  مانند   ، گ اجتماعیکه با موضوع بیان رویداد بزر   ییهاداستان. در  شودیمدیده  مناسبی  

یا نوشته    انقالب  تحلیلشـودیمـجنگ  شخصیت  کیفیت   ،  تـحـول   ژهیوبه  ،فـرایـند 
 .شودیم  تر دهی چی پ ،شخصیت نوجوانان

 

 پژوهش   تیاهمضرورت و . 3
علم    نیتردهی چی پاز    شخصیت از  شناسرواناصطالحات  بسیاری  است.    شناسانروانی 

را   فرد  هر  فردی    ی هاتکانهشخصیت  رفتاری  و  وجوه دانندیم بیرونی  بر  نیز  برخی   .
(. در این میان، رشد شخصیت  11-6:  1381  ،شولتز  رک.دارند ) وراثتی شخصیت تأکید  

روانی و  محیطی  شرایط  به  توجه  با  آن  ایستایی  مهم    یهادغدغهاز    ،یا  جوامع  بسیار 
صرفاً  رودیمشمار  به رشد شخصیت  و  تحول  روانی  خودبسنده.  نیست؛  ج  و  و  سمی 
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جسمی باید آن را تابعی از مناسبات اجتماعی نیز بدانیم. به    و  بلکه عالوه بر وجه روانی
و آن را   شوندیم نوجوانان در شرایطی خاص با تعارضات اجتماعی مواجه    رسدیمنظر  

 . دهندیمبه نفع تثبیت هویت شخصیتی خود تغییر 
با عوامل اجتماعی    (egoخود )ل  و دادن وجوه پیوندی تحهدف از این پژوهش نشان

  ی ها مهارتل شخصیت و کسب  و قصد داریم کیفیت تحرو    نیهمو تاریخی است؛ از  
هویت اجتماعی به هویتی    ای از)قهرمان داستان( در انتقال از مرحله  اجتماعی نوجوان

 دیگر در مواجهه با پدیده جنگ را نشان دهیم.
داستان   اصلی  در    هستی شخصیت  که  است  با  وجو جست نوجوانی  خود  هویت  ی 

در  را  وفاداری  بنیادین  نیروی  درونی،  رفتارهای  ها نقش کاربست    همسانی  حتی  و  عقیده   ،
تحلیلی رشد  . در این پژوهش تالش شده است تا به روشی توصیفی آورد ی م دست  متفاوت به 

ی پسافرویدی اریک اریکسون بررسی شود. در این  شخصیت نوجوان از طریق رویکرد نظریه 
مهارت  شخصیتی،  تحول  وجود،  ابراز  متقابل،  روابط  کنـش پژوهش  اجـتماعی،  هـای  های 

 پیشبرد اهداف فردی و اجتماعی شخصیت داستان نقش اساسی دارند.   هیـجـانی در 
 

 پژوهش  هپیشین. 4
ادبی    ی نظریه  یهایژگیوی  درباره متون  در  آن  کاربست  و  اریکسون  شخصیت 

نشدهزیادی    ی هاپژوهش و    انجام  محرمی  )است.  پژوهشی1390همکاران  در  بر    ( 
داستانی هوشنگ مرادی    یها تی شخص  یشناخترواناریکسون به تحلیل    یاساس نظریه

منظر  1390)  یمراد و    پوریعمران.  اندپرداخته از  اریکسون  نظریه  به  نیز    ی ها یژگیو( 
توجه   و طراحی محیط    ازنظر .  اندکردهمحیطی  انسان  بین شخصیت  پژوهشگر  دو  این 

دارد.    یداریمعنتعامل   در   هستیداستان    یدربارهوجود  نوجوان  بررسی شخصیت  و 
 است.  انجام نشدهتاکنون پژوهشی   زادهحسنآثار فرهاد 

 
 مبانی نظری پژوهش   .5

  زدند تا در صورت خود میهای یونان باستان بههنرپیشهپرسونا به نقابی اشاره دارد که  
تبارشناسی این اصطالح نشان  بازی کنند  »دیگری«  نقش  بیشتر    دهدیم .  در کاربرد آن، 

بیرونی   است؛    مدنظروجوه  روانی   بر  هافی تعربرخی    اگرچهبوده  و  درونی  وجه 
 .(1۵00:  1388رک. شاملو، دارند )نظر شخصیت 
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ای کاربرد  لغزان  پدیدار  وجه  نیز  آن  علمی  تعریف  در  اصطالح  استن  در شده   .
جنبهشناسروانهای  نامهواژه را  شخصیت  تعریف    یی،  فرد  منش  این  اندکردهآشکار   .
ای باشد که بر دیگران تأثیر بگذارد. این تعریف در وجهی گونهآشکار باید به  یهاجنبه

ویژگیگسترده و  تر  اجتماعی  ذهنی،  بر  های جسمانی، سطحی،  در  نیز  را  فرد  هیجانی 
مفهومی  1۲:  1381  ،شولتز  رک.)  ردیگیم را  شخصیت  پژوهشگران  از  دیگر  برخی   .)

در    دانند یمانتزاعی   جای    ی مجموعهکه  انسانی  آلپورت    گوردن  .ردیگیمساختار 
شخصیت سازمان پویایی از  »:  سدینویم( با همین رویکرد در تعریف شخصیت  1937)
تعیین    ی تنروان  ی هاستمیس را  او  افکار خاص  و  رفتارها  که    ، سا )ر  «کند یمفرد است 

انسان    (.113:  138۲ شخصیت  تعریف  در  که  دادتغییراتی  که  اگونهبه  ،رخ  بود  در  ی 
به شکلی فراگیر    1970  هو از ده مطرح شد  مفهومی جدید    عنوانبه  1960  یهاوایل ده

 . (8۲:  1384،  کیمامکاریررک. خود کرد )مختلف علوم انسانی را درگیر  یها رشته
 

 نگاهی به نظریه شخصیت اریکسون   .1. 5
در  190۲-1994)   کسون ی ار هامبورگر   اریک  داشت،  آلمانی  مادری  و  نامعلوم  پدری  که   )

تأثیرپذیری از دوران تلخ   تأثیر زندگی مطالعات خود ضمن  نیز قرار    آرای فروید   اش، تحت 
ارتباط  تمام  روانکاوان،  سایر  برخالف  وی  نکرد.  گرفت.  قطع  را  فروید  آرای  با  خود  های 

به ا ه ی نظر  و  کرد  بنا  وی  که  مجموعه  ا ه ی نظر عنوان  ی  اساس  بر  است،  مطرح  پسافرویدی  ی 
ی انسان همواره در  و  ازنظر هایی است که شخص در مراحل رشد با آن مواجه است.  تعارض 

بخشی و گسترش  ی درونی و اجتماعی است. اریکسون توانست با عمق ها تعارض کشاکش  
تا کودکی بود، به  درباره ی وی  شده ی مطالعه دیدگاه فروید مرحله  ی شخصیت انسان را که 

از دوره نوجوانی، بزرگ  ترتیب حالت روانی اشخاص  بدین  پیری گسترش دهد.  ی  سالی و 
تا  مرحله دوره   نوباوگی  چهار  از  پیری  مرحله ی  هشت  به  فرویدی  روانی ی    ی اجتماع ی 

 (psychosocial )    ارتقا یافت. اریکسون مراحل رشد فروید را از سه جهت گسترش داد. اول
سالگی یا قدری بیشتر شکل  معتقد بود شخصیت در پنج   اینکه فروید بر کودکی تأکید داشت و 

ای در طول عمر به رشد  ی هشت مرحله ت در مجموعه گیرد. اریکسون اعالم کرد شخصی می 
 من« بود تا »نهاد«. بر » دهد. جهت دوم تأکید اریکسون  خود ادامه می 
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به ما  بود  معتقد  بهاریکسون  کامل  مدت    ی ستیز  یرو ینوسیله  طور  طول  در  مؤثر 
خود نمی  کودکی  آن  .شویمکنترل  هستند،  مهم  فطری  عوامل  این  رشد  اگرچه  ها 

 (.۲40: 1381شولتز،  رک.  کنند )طور کامل توجیه نمیشخصیت را به
همراه است    ی نظریه اریکسون، با یک بحران رشد برای فرد گانه از مراحل هشت   هرکدام 

ت به دو  (. این نامالیما ibid,Erikson,1975:25)   ند ی آ ی درم که به شکل نامالیمات میان فردی  
باشد،   ز ی آم مسالمت  حل اتخاذشده مثبت و برطرف شوند. اگر راه   توانند ی م طریق مثبت و منفی 

وظیفه  و  اصالت  صداقت،  شامل  که  را  وفاداری  و  بنیادی  توانمندی  در فرد  روابط    شناسی 
ی بعدی مقابله  ها بحران و آمادگی الزم را خواهد داشت تا با    آورد ی م دست  اجتماعی است، به 

راه  اگر  اما  باشد، کند؛  منفی  برگزیده  نقش خواهد   حل  آشفتگی    ازجمله شد؛    نوجوان دچار 
در مراحل بعدی رشد    ها ی ناراحت ، مشکالت و  بحران ی فرد با  عوارض این آشفتگی مواجهه 

این نظریه   اریکسون در طرح  نظر    ی ه ی سو خواهد بود.  نیز در  انسان را  اجتماعی شخصیت 
بافت اجتماعی در نظر گرفت. بنیاد    ازنظر دارد؛ به عبارتی   نباید جدای از  وی شخصیت را 

  شناسی داشت. بر که وی از تاریخ، فرهنگ و زیست   ی فهمی بود پایه   ی اریکسون بر نظریه 
د، بلکه برای شناختن انسان  ی نظریه او، نباید انسان را لزومًا در مناسبات فردی لحاظ کر پایه 

هشت   روش )   ی زندگ ی  مرحله در  از  باید  پیری(  تا  انسان نوباوگی  تاریخی،  های  شناختی، 
فیست،  جامعه  )رک.  گرفت  بهره  توأمان  بالینی  و  :  1383،  نژاد ی شعار ؛  307:  1384شناسی 
واملی  محور حرکت است؛ اما عامل تأثیرگذار بر خود، ع (  egoاریکسون »خود« )   ازنظر .  ( ۲40

 »خود« را متحول کنند.   توانند ی م فراتر از درون انسان است که حتی  
عطفی در مطالعات روانکاوی    هفروید نقط  یگرا کودک  یهفراروی اریکسون از نظری 

ایراد گرفتند او  بر  برخی  امکان هم    شد.  این  اما  بپذیرند،  را  ممکن است چنین روشی 
دارد چرخ  وجود  و  یه که  گیرد  قرار  بیرونی  نیروهای  تأثیر  تحت  جبر    زندگی  نوعی 

در   ایراد  نداشتنفرویدی  این  برابر  در  اریکسون  آید.  پدید  انتخاب  میانه    ،حق  نظری 
اما افراد    ؛ دهندیمشکل    یا تااندازهدارد. وی معتقد است فرهنگ و تاریخ، شخصیت را  

کنترل   مقداری  برخوردارند از  را    توانندیم  بنابراین   بر سرنوشت خود  هویت خودشان 
  توانند یم. درواقع افراد  کندینمها را کامالً محدود  جستجو کنند و فرهنگ و تاریخ، آن

بخشی به خود،  این نوع هویت  .(Erikson,1963:132)دهندتاریخ و محیطشان را تغییر  
توصیف    هنقط در  فروید  وقتی  است.  نهاد  و  خود  بین  پیوند  در  فروید  دیدگاه  مقابل 
پیکر  اختیار اسب قوی  در  که  داندیمسوارکاری    یهمثاببهخود و نهاد، خود را    یهرابط
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اما اریکسون با پذیرش این قیاس بر نوعی    ؛زندی خیبرمبسیاری به مخالفت  ،)نهاد( است
بهautotelic)  تمند یغاخود   را  انسان  دارد که  باور  ولک، نگرد )یمکل وحدتمند    همثاب( 
پدید    کل  نیا(.  493و    6:  138۵ صورتی  در  هویت    یهواسطبهکه    دیآیمغایتمند 

آید پدید  شخصی«  »من  از  درک  نوعی  به  ؛شخصی  خود  عبارتی  محور  به  عنوان 
کمک   افراد  به  سازگار  گو  ی هابحرانو    هاتعارضبا    کندیمشخصیت  زندگی  ناگون 
به نیروهایشوند و »اجازه ندهند آن ببازند،    یهکنندسطحهم  ها فردیت خود را  جامعه 

پذیر و شکننده است، اما در نوجوانی باید شکل  خود در دوران کودکی ضعیف، انعطاف
(. در این دوره است که نوجوان به دنبال  ۲87:  1384  فیست،)  بگیرد و نیرو کسب کند«

عادات و هیجانات متمایز و کامالً شخصی    هاشیگرای به احساسات شخصی،  یابدست
یابی من نوجوانی« نام دارد. وی  اریکسون »هویت  ازنظرشدن این وجوه  است. شخصی

نوع  برجسته  «من»  سه  است:که    کندیمسازی  را  شرح  بدنی  .الف  بدین  که    من 
بدن خویش است  یهرندیدربرگ با  فرد  آ  .ب  ؛تجربیات هر  دربرگیرنده من  که  ی  رمانی 

هویت من که شامل تصوراتی    .ج  ؛آن است  است و هر فردی دارای  یدئالی اتصورات  
 .(1۲9:  1387احمدی،   رک. دارد )مختلف اجتماعی  یها نقشاست که فرد از خود در 

معلوم   بررسی سیر شناختی شخصیت  فر  شودیمبا  بر  »اپی  اریکسون    1«کیژنتایند 
تأکید دارد. در این نوع نگرش به وجه شخصیت انسان »هر جزء از انواع من و تجلی  

تشکیل  همثاببهآن در شخصیت   آمده است. دهندهجزء  پدید  از جزء دیگر  ای است که 
را خود  تسلط  زمان  فرایند  در  جزء  به  این  اما  اجزای  دارد،  جایگزین  کامل  طور 

شخصیت    (؛۲89:  1384فیست،  )  «شودینم  قبلی  یدهندهتشکیل روانی  رشد  بنابراین 
 توأم با رشد اجتماعی اوست. 

 
 هستی   رمانتحلیل . 6

ی یازده  ی رشد شخصیت اریکسون در مرحله ه ی نظر گانه  در نمودار هشت   هستی شخصیت  
داده   ی چهارم و پنجم قرار . اریکسون این سن را در دو مرحله رد ی گ ی م ی قرار  سالگ تا پانزده 

ی  سردرگم کوشی در برابر حقارت و هویت در برابر  است. در این مرحله، شخص با سخت 
ی دوم که در  ی اول به دنبال ابراز شایستگی خود است. در مرحله مواجه است. در مرحله 
 گیرد، توانایی اصلی وفاداری است. سالگی را دربرمی 18تا 1۲نمودار اریکسون سن  
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 من بدنی  .1. 6
گام   پذیرش  نخستین  تکنولوژی  اساسی  مهارت  کسب  برای  نوجوانی  بدنی«  »در  من 

پنجم از مراحل   ی تجربیات فرد با بدن خویش است. نوجوان در مرحله  منزلهبهاست که 
با    یگانههشت وی   اتیتجرباریکسون  مرحله  این  در  دارد.  سروکار  خویش  بدن 

بار ذهنی    شدتبه تأثیرپذیری از محیط  با  تأثیر یادگیری و تجربه است. نوجوان  تحت 
لذا در این دوره احساس تعلق به محیط را به اشکال مختلف    ؛کندیمبیشتری دریافت  

آرمان خویش   یهمه  کندیمو سعی    دهدیمبروز   به  برای رسیدن  را  پیرامونی  عناصر 
برای کسب    نوجوان داستان را  کوشی، سختهستیداستـان  زاده در  حسـن  .کندفراهم  

نشان   بدن  دهدیمتجربه  داستان(  هستی.  با    ازنظر)قهرمان    ش یهاخواستهفیزیولوژیکی 
ی متعدد را آزمایش کند تا خود آن را تجربه کرده  ها نقش  خواهدیمتفاوت دارد؛ اما او  

توی  »   و تحقیر خواهد شد:  رسدینمجربه نکند، به آرزوهایش  اگر ت  داند یمباشد؛ زیرا  
همـین  خـانـه همـیشه  ما  گفتن.  هاحرفی  پسـری  گفتن،  دخـتری  دلـم   بوده.  من 

موهایم را بلند کنم و    خواستینممثل دخترها بلوز و دامن بپوشم، دلم    خواست ینـم
روی   خوشم    میهاشانهبریزم  هم  زدن  الک  و  بازی  ژیگول  از  ببندمشان،  پشت  از  یا 

 . (۲7: 139۲زاده، حسن) «آمدینم
سخت برابر  فوتبالیست  هستیکوشی  در  یعنی  آرزوهایش  تحقق  تحقیر  برای  شدن، 

داده   نشان  هم  تحقیر    جانباز    هستی.  شود یمدیگران  پدرش  و  . شودیمهمسایگان 
آغاز   جایی  از  فوتبال    هستیکه    شود یمداستان  بازی  هنگام  دستش    افتدیمدر  و 

باعث  شکندیم همین  روی  شودیم.  بر  که  کار    کشنفت  یهعرش   پدر  نفت  شرکت 
با تحقیر  کند  سعی می  و  شودیملذا عصبانی    ؛، نتواند به سفر کاری در ژاپن برودندکیم

تغییر    ،عادی حالت هیجانی رفتار در این سن است  یکه شیوه  را  هستیصفات خُلقی  
نامش  آن»  دهد: به  هم  را  خرمشهر  و  آبادان  نخلستان  تمام  اگر  که  بود  عصبانی  قدر 

 (.11)همان،  «شدینمی خوشحال کرد یم
من آرمانی« خود او »برای دستیابی به    هستیهای  کوشیدر برابر سخت  هستیپدر   

تحقیر   کسی  دیگو یم]پدر  »  :کندیمرا  هر  ادبار!«  دیگه  »بیا    کردیمفکر    دانستینم[ 
 همان(.) «خوب نیست اشیمعن دانستمیماسمم ادبار است، اسمم ادبار نبود، 

روانی رشد  در  نوجوان  اریکسون  نظر  تالش  به  خود  بر   کندیماجتماعی  عالوه 
دست آورده، از قدرت  شناختی که از طریق تجربه با من بدنی خویش به  یهاداشتهپیش
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لذا در این دوره ذهن    ؛و از کسی الگو بگیرد  برداستدالل و ارتباط با همگان نیز بهره  
اجتماعی   کفایت  و  لیاقت  احساس  یادگیری،  دنبال  به  نوجوان  )کنجکاو    رک. است 

. در این سن نوجوان به دنبال  استمند  دایی جمشید عالقه  به  هستی .  (80:  1388شاملو،  
 الگویی برای تحقق من آرمانی خود است. 

و دایی    دشمن به شهر آبادان حمله کرده است   شودیم متوجه    هستیبا آغاز جنگ،  
انعکاس تمایالت و آرزوهای خود را در   جمشید از مدافعان آبادان و خرمشهر است. او

دا پویشی  کنجکاو  ؛  ابدییم یی جمشید  صفات  با  که    شودیمبنابراین  یاد  کار  را  اسلحه 
، به تفنگ نزدیک  دهد ی م ی خود را به درختی تکیه  بگیرد؛ برای همین وقتی دایی او اسلحه 

. دایی جمشید  دهد ی م که دایی گفته بود روزی به او تیراندازی یاد    آورد ی م و به یاد    شود ی م 
که برای    آورد ی م به یاد    هستی گفته بود برای رسیدن به آرزوهایش به او کمک خواهد کرد.  

از وی شنیده    و رسیدن به آرزوها نیست؛ زیرا  بودن مانع حضور در اجتماع دایی جمشید زن 
پابه  که  هستن  دختر  تا  دو  خرمشهر  »تو  مردا  بود:  روی    ... جنگن ی م پای  کشیدم  انگشت 

  خواستی م تفنگ و بعد ُسراندم رو به باال، جایی که دایی به آن گفت ماشه. دلم    ی دسته 
 (. 7۲:  139۲زاده،  حسن ) ماشه را فشار بدهم و تق! تیر در کنم«  

تحول حیات  بسیار مهم  . جنگ از متغیرهای  ردیگیمدر موقعیت جنگ قرار    هستی 
بشر شناخته   و سلط  شودیماجتماعی  برای قدرت  ابزاری  است    یهو  دیگری  بر  یکی 

بوتول  مواجه  49-۲9:  1387  ،)رک.  مناسباتی  با  موقعیت  این  در  او  در   شودیم(.  که 
ندارد: جایی  او  نوجوانی  بی »  دنیای  بود  بیرادیو  قرار  که  حسین  صدام  گفت:  سی 

هداف از  خرمشهر را روزی تصرف کند، هنوز به ا  خصوصبهیی از خوزستان و  هابخش
 (. 13۲:139۲زاده، حسن) «دست نیافته  اششدهنییتعپیش  
بازی    اشینوجوانزندگی    یها کدورتتمام    هستی    خواهد یمکه    داندیمرا نوعی 

اما جنگ چیز دیگری است. جنگ قصد دارد دایی    ؛مانع رسیدن او به آرزوهایش باشد
مواجه    اندچسباندهجمشید را از او بگیرد. او وقتی در بیمارستان با لیستی که بر شیشه  

متأثر  شودیم از  دی لرزیم  هااسمزیر    اماشارهانگشت  »  :شودیم،  تا    ها اسم. جلوی چند 
 (.169همان، ) نوشته بودند شهید شد«

جنـگ    هستی اجـتماعی  بـزرگ  بحران  برابر  در  نوجوانان  از  بسیاری  همانند 
  هستی (؛ به عبارتی  331:  138۲شولتز،    رک.)  ردیگیفرامرا    «مهـارت اساسی تکنولوژی»
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، ردی گیمجنگ قرار    یهپیش از آن در آرزوی پسرشدن بود، وقتی در وجوه ممیز  که تا
 .«هست  هابزرگجنگ برای »: فهمدیم

چی؟«   برا  »جدی؟  گفتم:  آبادان«  برن  تایی  سه  فردا  »قراره  گفت:  ی  ها شانهلیلی 
 (.180:  139۲زاده، حسن) «گهیدبجنگن  رنیم درشتش را باال انداخت: »

به  هستی خود  بدنی  از من  اساسی  فهم  مردانه،  مهارتِ  این  درک  . آوردیمدست  با 
در   مردان است.  برای  شاپور  یا صحنهجنگ  وقتی  لیلی  ،دیگر  است،    ،برادر  نبرد  عازم 

در    هستی.  دیگویم دو تبریک    آنو به    شودیم  هستینو خواهرش و    یها کفشمتوجه  
مش نگاه  برابر  و برابر  در  را  خود  شاپور،  از  یاتجربهقانه  بدنی  نو  اینجا صفت    من  )در 

و   نکرده بوداو اشاره    یاثباتی دخترانه  یهای ژگیو  ه. تا آن زمان کسی بندیبیمدخترانه(  
  ی ا دخترانهبنابراین او در واکنش  ؛  دیگران است  تأکید آنان نهی از رفتار پسرانه از سوی

 (. 180-177 همان، رک.شود )یمبدن خود  ی هاییبایزمتوجه 
زیرا در    ؛احساس آرامش و ثبات ندارد  ،تنی خوددر مواجهه با سیستم روان  هستی

بُ دو  در  رشد  دیگرانحال  رفتارهای  در  تعارض  است.  جسمی  و  روانی   ژه یوبه  ،عد 
شخصیت    درواقع».  زندیمدامن    یثبات بیگرفتن در شرایط خاص به این    یا قرار  ،پدرش

بینی در چنین موقعیتی نشان تعامل خود او با محیط اجتماعی و امکان پیش  نوجوان از
آن  در   هستیکه    ییهاتیموقـع  .(14  :138۲،  رأس)«شودیمداده   ،  ردیگـیمقرار    برابر 

. در بستر  کردمطالعه    توانمیو فرهنگی    در دو بستر تاریخیرا    هاتیموقعمتعددند. این  
فرهنگی هنجارهای جاری جامعه و توقعات خانواده از دختر نوجوان است و در بستر 

ناخواسته حضور  این    هستی  یتاریخی  است.  جنگ  از    هاتیموقعدر  صحنه  سه  در 
است: شده  برجسته  مواجهه  داستان  رفتارهای تعارض  ینخست  برابر  در  پدرش    آمیز 

 بروز جنگ. سوم ؛سهراب(برادرش )در زمان به دنیا آمدن  دوم ؛پسرانه او
به    نیافتنکه به دنبال سرکوب من بدنی برای دسترسی  ییهاتیموقعدر برابر    هستی
آرمان هستند  یمن  آن  ؛شودیمبرانگیخته    ، او  باشد.  اما  نداشته  انعطاف  که  نیست  چنان 

قصد دارد آن را ادامه    دیگویمفوتبال را رها کند، با اصرار    خواهدیم وقتی پدرش از او  
ی؟« گفتم: »معلومه  کنیمفوتبال بازی    !« گفتم: »بله.« گفت: »بازمهستیبابا گفت: »  بدهد:

 (.۲۵: 139۲زاده، حسن) «کنمیمکه بازی  
، حسادت وی برانگیخته  ردیگیمدنیاآمدن برادرش قرار  اما وقتی در برابر موقعیت به

او ظهور    شودمی بدنی  بهابدییم و من  از  او پس  برادرش در پی هویت من  .  دنیاآمدن 
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تصاویری    خویش مدام  بی  یی(هالمیف)است.  علت  که  دارد  ذهن  به در  پدرش    مهری 
انگار من دخترش نبودم و  »  :کندخود را از منظر خویش و در پاسخ به من بدنی توجیه  

وقتی بابا و   شب سرد و بارانی   کی بود یجورنیافیلم دیگه من    .از سر راه پیدایم کرده
که از توی یک صندوق   شنوند یم ،  آمدندیمبیرون    هایت یکومامان داشتند از توی بازار  

ی چیزی توی صندوق است، ولی بعد شک  ا گربه  کنندیم . اولش فکر  دیآیم چوبی صدا  
جلوتر    کنندیم خم    ندیآیمو  من    شوندیمو  به  چشمشان  صندوق،  که    افتدیم روی 
طور دیگر هم فیلم خودم  یک  ...ها نبودهطرفکس هم آن بزنم زیر گریه، هیچ  خواهمیم

طور که مامانم از شوهر اولش که اتفاقاً خیلی پولدار بوده، جداشده...  را ساخته بودم. این
 .(۲9و ۲8همان، )«که از شوهر اولش حامله است... دیگویم درست شب عروسی به بابا 

 
 من آرمانی  .2. 6

ایدئولوژیک است که همواره در اریکسون عقیده داشت روان نوجوانی، روانی عقیدتی
. (8۲:  1388شاملو،  رک.  است ) و عقاید مختلف    هادهیا بخشیدن به  جستجوی وحدت

اهداف دستیابی به  آرمانی    نیافتن  به  من  رسیدن  برای  نوجوان  موجب    ها آنو شکست 
نی، نوجوان تصوراتی برای خویش ساخته  شود. در من آرمامی  ریختگی هویت اودرهم

همه  ازنظراست.   عالم  این  در  باید  باشد:او  داشته  آرامش  و  ثبات  به  »  چیز  آمد  یادم 
شعری که خاله برایم خوانده بود و از حفظ بودمش: عمو صحرا تپلی، با دو تا لپ گُلی،  

ببینم. یا    خواستیمپا و دستش کوچولو، ریش و روحش دوقلو... دلم   عمو صحرا را 
یکی از دخترای ننه دریا بودم. فیلمش را هم ساخته   خواستیمدخترای ننه دریا را. دلم  

 (. 96: 139۲زاده، حسن) «بودم
ی »فیلمش را  ، هر بار با جمله برد ی م بارها خواننده را به تصورات آرمانی خود    هستی 

  درواقع .  رود ی م خود    دورودراز ساخته بودم«. دست در دست خواننده به سمت رؤیاهای  
به به   هستی  انفکاکی که  او و  سبب  بین  بروز جنگ  »در    اش خانواده دلیل  آمده است،  پدید 

تا آن ها دئال ی ا جستجوی   ها را با نهادهای ناقص و  ی خانوادگی، مذهبی و اجتماعی است 
 (. 8۲:  1388شاملو،  ) ، مقایسه کند«  ابد ی ی م محدودی که در اطراف اجتماع محدود خود  

ایران، حمله  هستی تاریخی جنگ عراق علیه  دشمن و   ی با قرارگرفتن در موقعیت 
پایان   را  تو  »:  داندیمخود    یها یخوشبمباران  کردن  ول  را  داغم    «هامانگشتآه 

تصویر    کهیدرحال   (197:139۲  زاده،)حسن  همسای  یدئالی ااو  داشته    یهاز  خود  غربی 
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و   یگذاشتیمچه کردی با ما صدام حسین؟! تو که خوب بودی به مردم احترام  »  است:
 (.198 همان،ی؟« )داد یمبه فقرا پول و خانه  

ای دیگر  گونه زیرا او واقعیت اکنون را به ؛  اما همه این تصوراتی که وی دارد، اشتباه است 
صدای آشنای    وتوک تک رنگ شده بود راه افتادم توی گردوغباری که کم »  لمس کرده است: 

  ی ها مغازه ی خاک و سنگر بود.  ها ی گون ُگله ُگله  ها دان ی م و سر   ها ابان ی خ . کنار آمد ی م انفجار  
 (. ۲18)همان،    «ی ریخته ها سقف ، دیوارهای رمبیده و  ده ی چ ی پ هم به بسته با کرکره و  

 
 هویت من  .3. 6

در   خود  از  نوجوان  تصورات  من  اریکسون    یهانقشهویت  است.  مختلف  اجتماعی 
مرحل در  بود  بی»نوجوانی    یهمعتقد  مقابل  در  هویت  ،  دیآیمپدید    «هویتیاحساس 

. او  ردیگیمقرار    امر کیفی()  یستیچکیستی و    یها پرسشای که نوجوان در برابر  گونهبه
تابه است  آن  درب  دنبال  دارند  یهاربداند دیگران  احساس  .وی چه قضاوتی  نتواند    اگر 

دریابد را  خود  به  من  ،دیگران  در  آنچه  شد  همانند  گفته  هویت    ،آرمانی  بحران  دچار 
وقتی در آغاز جنگ و   .دی آیم  اشخانوادهجاهای مختلف به کمک    در  هستی  .شودیم

برای    یا لهیوسآوردن  دستاز به  هستی با کوچ اجباری مردم به نواحی امن، پدر    زمانهم
است که موتور دایی    هستی، این  شودیمانتقال همسر و دو فرزندش به ماهشهر عاجز  

روشن   را  برای  کندیمجمشید  پدرش  وقتی  شغلیدستبه  یا  ،  شودیمناتوان    آوردن 
که    هستی پدر    اش گوشوارهاست  به  بتواند    هددیمرا  آن  پول  با  و  بفروشد  را  آن  تا 

از  سمبوسه هرگاه  نوجوان  این  کند.  دایر  مفیدبودن    ژهیوبه   ،خود  یها کنشفروشی  از 
 است.  دهیرسبه هویت  یتیهویباز  کند یمخود رضایتمند است، احساس  

به  هستی  آبادان  وقتی  به  از ماهشهر  با موتور  و  دایی   رودیمتنهایی  به  را  تا موتور 
سربلندی   احساس  جمشید  دایی  خوشحالی  از  برگرداند،  برخالف    او.  کندیمخود 

از جنگ   که  بچه  ترسدیمپدرش  مثل  »حتی  را خیس«  و  علیکندیمها خودش    رغم ، 
کنشی است که بیانگر احساس تعلق   اقعدرو. این عمل وی رودیمشهر به آبادان  بمباران

شب  »  آوردن مهارت اجتماعی دارد:دستاحساس به  وی به محیط است؛ از همین رو او
یک   از  داشتیم.  دایی    طرفباحالی  قول  به  را  شهر  دشمن،  ،  نواختیمتوپخانه 

 (. ۲۲8)همان،  یی که معلوم نبود کور است یا با هدف«هانواختن
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هنگامه در  گلوله،  ییا  مهیب  صداهای  و  او    وقتی  بمباران  با   هاتیسکویبدایی  را 
تز و شکالت  دست  کندیمین  یاسمارتیز  او  به  احساس شعف  دارد    دهدیم،  انتظار  و 

کنارش   دایی  اینکه  از  او  باشد.  خوشحال  هم  تعلق  ا دایی  احساس  زیرا    ؛کندیمست، 
فرهنگی  داندیم محیط  به  تعلق  احساس  او  که  اندازه  همان  دایی  به  دارد،  اجتماعی 

زنده بود و من    بود کهافسردگی دایی مهم نبود، مهم این  »  چنین است:جمشید هم این
 (.۲۲9همان، )« دمشیدیم

ثمربخشی خود   از  تصوری مثبت  این زمان که نوجوان  برابردر  با   در  دارد،  جامعه 
پدر از منش    اگرچه  درواقع  ؛کندیمدیگرگونه را نزد خود تجسم    تأیید دیگران هویتی

پی    ،کندیمشکوه    هستی   هپسران او  به شجاعت  از    برد یمبعد  خود  ترس  راز  حتی  و 
دارد تا  موتور دایی خود را برمی  هستیدیگر وقتی    یا صحنه. در  دیگویمجنگ را به او  

که قصد دارد به آبادان برود تا   شودیمبا آن به آبادان برود، در راه با زنی حامله مواجه  
بیابد.    :شودیم  هستی. زن متوجه دختربودن  کندیماو را سوار موتور    هستیپدرش را 

اری سوارشی،  دوست د  گهچفیه را از صورتم کمی پایین کشیدم و گفتم: »سالم خاله ا»
 جا کرد: »تو دختری؟««. عینکش را روی صورتش جابهسوار شو

 (.۲11طور نوشته« )همان، که ئی ام شناسنامه»تو  -
بی   راس  آلن نوجوان در احساس هویت در مقابل  اگر  هویتی شکست  معتقد است 

شخصیت   آشفتگی  و  بحران  دچار  داستان  شودیمبخورد،  در    ی ها نهیزم،  هستی. 
اما او هویت خود را به مدد شرایط   ؛فردی برای نوجوان داستان فراهم است  یتیهویب

مواجهه نحوه  و  جنگ  وقوع  آن    شالگوهای   یتاریخی  و ابدییبازمبا  تردید  اگرچه   .
وقتی زن حامله را    همراه اوست.  ،مختلف، حتی تا پایان داستان  ی هاصحنههویتی در  بی

خود   موتور  خودکندیمسوار  بدنی  من  از  آگاهی  با  دژبانی    ترسدیم  ،،  نگهبان 
 .(۲11و قلبم مال خودم نبود انگار« )همان،  دمیترس یمهنوز  » :کند اششناسایی

او قوت قلب    ردیپذ یمرا    هستیوقتی زن هویت     زند یمطوری حرف  : »شودیمبرای 
 (.۲13)همان،  «که انگار با آدم دعوا دارد. ولی قوت قلب خوبی بود

که    است  مرحله  این  به  هستیدر  را  شخصیت  در  تداوم  و  ثبات  دست  احساس 
در طول زمان همان شخصی است که بوده، شجاع و مفید    کندیمیعنی درک  ؛  آوردیم

جمشید   دایی  وقتی  بنابراین  اجتماع؛  او  برای  مولوتوف  به  کوکتل  ساخت  پیشنهاد 
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آماده  دهدمی متجاوز  دشمن  با  مبارزه  برای  را  خود  چیه،  »  :کندیم،  اینا  گفت:  بابا 
 (. ۲۵3)همان،  «، بگیرین؟ دایی گفت: برا کوکتل مولوتوفهمویلآب غورهآب نیخوایم

به    باثباتشخصی    هستیبعدی    یهدر مرحل  را در    یاگونهاست.  که پدرش خود 
دارد  شماردیم ترسو    هستیبرابر شجاعت   اصرار  که  هم  دایی  در    هستی.  به کمپ  را 

دایی خاله  »  :کندیم، پدر را منصرف  هستی  باثباتبرابر شخصیت    ماهشهر برگرداند، در
گوش   فقط  خاله  بود  هرچه  زد...  حرف  گوشش  در  یواش  و  کشید  کنار  و   دادیمرا 

بلندش   »اصالً   ذاشتینمموهای  بود:  این  خاله  حرف  آخرین  ببینم.  را  دایی  صورت 
 .(۲34)همان،   «شه«حرفشه نزن فعالً برو ببینم چی می

می   در  هویت  وحدت  به  نقش«  »سردرگمی  از  نوجوان  که  است  مرحله  و  این  رسد 
. نوجوان بر اساس شواهد عینی و اطالعات ملموسی  د ی آ ی م احساس وفاداری در وی پدید  

دریافت   محیط  از  پیدا  کند ی م که  اطمینان  آن  تداوم  و  خود  شخصیت  ثبات  به  کند  ی م ، 
  هویت واقعی خود را در نام نمادین خود   هستی (. شخصیت داستان 81: 1388ر.ک،شاملو، ) 

؛  شود ی م   ت »معناُبن«بار   قول به    که   رسد ی م ی  گر ی د هویت(  )   هستی یابد. شخصیت او به  می 
 (. 1۲4:  1380،  آلن   رک. آورد ) ی م   د ی پد بازآینـدی که جاذبه و حرکت را در رمان  

در جنگ شهید شدهرا  هدیه شاپور    آنکه  از  پس  هستی   کند یمدریافت  است،    که 
تح می  شودیمل شخصیت  و دچار  ثبات  به  جمشید  »  رسد:و  روز  دیگویم]دایی  »یه   ]
از   دورادور  هابچهیکی  مونه  که  داوطلب  تو    شناختیمی  بود  تیر خورده  صدام کرد، 

بره، گفت: تو فالنی    رفتیمشکمشو داشت   ؟ هستی؟ گفتم: ها. گفت دایی  هستیکه 
دیدی یه چیزی بدی بهش. گفتم چی؟   هستی  گها  خوامیمگفتم: امری داشتی؟ گفت:  

داد که بدم به تو و بگم یادگار نگهش داری«... یک ماهی کوچک بود، یک    نهیآبعدش  
ی خرما، صیقلی و سوهان خورده ی خرما و به رنگ هستهماهی تراشیده شده از هسته

تنه  و قشنگ. تنهروی  با خط قشنگ روی  قشنگ نوشته شده    با خطی ماهی  ی ماهی 
 . (۲6۲-۲60همان، ) «ستیهبود 

نمادین    زادهحسن تصویر  این  پایان    داستانبا  به  ایجاد    .بردیمرا  در  که  تصویری 
نوجوانان که    یها داستاناغلب    برخالف  هستی .  کندیمحرکت از نشانه به نماد حرکت  

و    ییرازگشادنبال  به تمثیل  »قالب  در  تا  است  کرده  تالش  است،  معنایی  محور  در 
صورتی    یها استعاره به  دل   میرمستقیغدوباره  و  ذهن  بر  معنا  از  آرامی  ضرباهنگ  با 

بنابراین خواننده با پایان داستان، فرایند  ؛  (77:  139۲  ،و هدایتی  )صرفی  «مخاطب بنشیند
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خاتمه  هستیتحول   انت دینیبینم یافته  را  بلکه  و  ،  هویت  بین  تعارض  که  حاال  دارد  ظار 
چگونه تعهد و وفاداری    این نوجوان حل شده است،  سرگشتگی در نقش اجتماعی برای
 .شودیمبدل  وی به صفت بارز و توانایی اصلی

تعهد به همراه    فرهنگی جنگدر این مرحله با قرارگرفتن در موقعیت تاریخی هستی 
متضاد    یهاارزشاستعداد تداوم و وفاداری آزادانه به یک سیستم اجتماعی را با وجود  »

نوجوانی را نشان    ه استزاده توانستحسن  درواقع(.  83:  1388شاملو،  )  داد«جامعه نشان  
موفقیتب با عبور  که  از  دهد  به    تعارض آمیز  توانمندی  یافتگی  تیهواجتماعی جنگ   ،

اص  صداقت،  وفاداری،  وظیفهبنیادی  و  اجتماعی  الت  روابط  در  )شناسی    رک.برسد 
مجموعه؛  (13۵:  1387احمدی،   با  خواننده  وجود، بنابراین  ابراز  متقابل،  روابط  از  ای 

مهارت کنشتحول شخصیتی،  اجتماعی،  هیجانیهای  فردی  در   های  اهداف  و   پیشبرد 
مواجه   داستان  نوجوان  شخصیت  است   .شودیم اجتماعی  کرده  تالش  با    نویسنده 

یت جنگ شخصیت داستان را  عدر موق  هستیهای فردی و اجتماعی  سازی کنشبرجسته
به»در   اجتماعی  رشد  همهصیرورت  رشد  از  بخشی  نشان  عنوان  کودکان  دهد  جانبه 

ایران در    هستیداستان    درواقع  .(۲9:1391رجبی،) اجتماعی نسل نوجوان  گذار هویت 
زاده تأثیر جنگ را  دهد. حسندیگر را نشان می  یهبه مرحل  ایشصت از مرحله  یدهه

است: دانسته  پررنگ  بسیار  انتقال  این  از  »  در  داشت  گوینده  شد.  بلند  رادیو  صدای 
حرف   خیلی    زدیمچیزهایی  انقالب  دانستمینمکه  و  ایران  دشمنان  از  و   چیست. 

 (. 17:  139۲، زادهحسن) «ی مرزها ساز پاک
سازی ایثار در واقعیت جنگ صرفاً »در پی کاوش جهان  نویسنده با استفاده از مفهوم

نیست، دنیای  می  بلکه  پیرامون  در  را  پیرامون  جهان  روانی  و  ذهنی  تأثیرهای  خواهد 
 (.86: 1389 )پاینده، درونی شخصیت بکاود«

 

 گیری نتیجه .5
قراردادن    ی هبرجست  یهاداستان  ازجمله  هستیداستان   با  داستان  این  است.  نوجوانان 

اجتماعی و  فردی  بحران  در شرایط  نوجوان  را    هایتعارض  ،دختری  بیرونی  و  درونی 
شخصیت اریک اریکسون    رشد  ی هبر اساس نظری  ها. این تعارضدهدمینشان    یخوببه

با ایجاد تعلیق، رویداد بزرگ جنگ    زادهحسن.  ردیگیمچهارم و پنجم قرار    یدر مرحله
دهد تا تمهیدات الزم  ل رشد اجتماعی قهرمان داستان قرار میو را در مرکز و محور تح
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بیانگر استعداد فردی و  هستیها و تبعات جنگ فراهم آید. داستان برای بازخوانی تجربه
بخش   اجتماعی  موق  از  ی توجهدرخور  رشد  در  نسل  یک  جنگ    ژهیویت  عنوجوانان 

بهبه  هستی است.   پسرانه  رفتار  با  دختری  نشانعنوان  خود  دنبال    ازنظر دادن شخصیت 
است  تیکفا  لیاقت، فردی  بین  مناسبات  یادگیری  و  موقعیت    ؛اجتماعی  در  چون  اما 

در  پ   یتاریخی و فرهنگی قرار نگرفته است، تحت تأثیر مناسبات و هنجارهای برساخته
با بروز  شودرو میروبه با حقارت از سوی وی و زنان همسایه و حتی پزشک معالج    .

قرار   تاریخی  در شرایطی  او  نزدیک    ردی گیمجنگ  بحران  و  ناسازگاری  به  را  وی  که 
من    یکوش سختبا    هستی.  سازدیم به  فردی  من  از  عبور  با  شرایط  درک  و    دئال یاو 

من    تیدرنها هویت  تحول  رسدیمبه  فرایند  رشد    هستی.  مراحل  با  منطبق  کامالً 
به شخصیتی    ازنظرنوجوانی   انتقال  از طی مراحل  داستان پس  اریکسون است. قهرمان 

 . شودیمباثبات، وفادار و شایسته، توأم با احساس کفایت بدل  
 

 اریکسون  یدر نظریه مراحل روانی اجتماعی رشد
سن تقریبی در هر  

 سال(مرحله )
کنارآمدن سازگارانه در برابر شیوه 

 ناسازگارانه
 توانایی اصلی 

 
 امید اعتمادی اعتماد در برابر بی 1از تولد تا 

 اراده تردید و شرم خودمختاری در برابر 3 تا 1
 هدف  ابتکار در برابر گناه  ۵تا  3
 شایستگی  کوشی در برابر حقارت سخت  جنسی تا بلوغ 11تا  6

 وفاداری  برابر سردرگمی نقش وحدت هویت در  18تا  1۲
 عشق  صمیمت در برابر انزوا  3۵تا  18
 نگران و دلواپس بودن خالقیت در برابر رکود ۵۵ تا 3۵
 خردمندی انسجام من در برابر ناامیدی  و بیشتر  ۵۵

 (Schultz,2001,pp.239-269   43:  1390پور و مرادی،  عمرانی   نقل از   به ) ( 114:  138۲،  رأس ؛ .) 
 

 یادداشت
از علم جنین   ک ی ژنت ی اپ .  1 که هنری موری  اپی  اصطالحی است  کرده است. رشد  اقتباس  شناسی 

طور کامل  صورت آدم کوچکی که به ی جنین اشاره دارد. جنین به ها اندام گام  به ژنتیک به رشد گام 
غاز  گرفته باشد و فقط منتظر بماند که ساختار و شکل خودش را گسترش دهد، زندگی را آ شکل 

 (. ۲88:  1384رک. فیست،  ) کند ی م شده و ترتیب ثابتی رشد  ، بلکه طبق سرعت از پیش تعیین کند ی نم 
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