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ی ادبیات نوجوان، شناسی اگزیستانسیال، مسئلهارنستو اسپینلی، روان  های كليدی:واژه

 ی ادبیات نوجوان.نظریه

 . مقدمه 1
کوتس) میKaren Coatsکارن  نظریه(  پگوید  و  ادبیات  ژوهشپردازان  معمواًل  گران 

رو، بینند و ازاینسال میی گذاری میان ادبیات کودک و ادبیات بزرگرا مرحله  1نوجوان

اند؛ حال اگر ما به دنبال  ای پژوهشی با هویت مستقل، جدی نگرفتهی زمینهآن را به منزله

ی  هیم نظریهایجاد این هویت مستقل برای آن هستیم، در قدم اول باید اصطالحات و مفا

 :Coats, 2011)  مـف کنیــ ی، از نو تعریـی ادبهای این حوزه ادبی را با توجه به ویژگی 

به317 پژوهشیترتیب، حوزهاین(.  نقد  -ی  و  نظریه  بستر  درون  نوجوان  ادبیات  نظری 

 ادبی، قلمرو خاص خودش را خواهد داشت.  
برای آنکه پیشنهاد کوتس عملی شود و محمل بازتعریف نظریه و نقد ادبی در این  

کردن وجه تمایز  ی مقدماتی را باید طی کرد و آن مشخصحوزه فراهم شود، یک مرحله

های ادبیات است. این وجه تمایز خاص، دلیل و  ی ادبیات نوجوان با سایر حوزهحوزه

ی بازتعریف را معلوم خواهد کرد. ازآنجاکه در این حوزه نیز مثل ادبیات کودک،  شیوه

عامل تمایزدهنده، »مخاطب« است، باید پیش از هر چیز به سراغ مفهوم نوجوان برویم. 

صورت کامل    تمامی و بهتوان آن را بهوضوعی است که نمیاما نوجوان هم مثل کودک، م

ی نظری و انتقادی مربوط به آن  تعیین و تعریف کرد و به ازای هر شناخت جدید، حوزه

 شود.یابد یا محدودتر میشود، گسترش مینیز از نو تعریف می

متمایزکننده این پژوهش، عامل  در  ادما  و  ادبیات کودک  از  ادبیات نوجوان  بیات  ی 

های مخاطب  ایم که متأثر از ویژگیی اصلی ادبیات نوجوان« نامیدهسال را »مسئلهبزرگ

دیدگاه ابتدا  ادامه،  در  است.  دربارهآن  موجود  مسئلههای  این  و  ی  بررسی  را  اصلی  ی 

شناسی اگزیستانسیال را معرفی خواهیم کرد و نشان کنیم، سپس رویکرد روانتحلیل می

ی اصلی  کند مسئلهای در آن هست که به ما کمک میهای بالقوهزمینه  خواهیم داد که چه 

 ای جدید طرح و بررسی کنیم. ادبیات نوجوان را از زاویه



 ( 21)پياپی  1399بهار و تابستان  ، 1ي ، شماره 11ي مطالعات ادبيات كودك/ سال مجله                  188

 

 . روش پژوهش 2

مسئله که  آن است  پژوهش  این  در  ما  متمایزکنندههدف  و  ادبیات  ی علت وجودی  ی 

بندی کنیم؛ در حوزه صورت پردازان مطرح اینی اول، از دید نظریهنوجوان را در مرحله

روانمرحله زبان  به  را  مسئله  همین  بیان  بعدی،  قالب  ی  در  و  اگزیستانسیال  شناسی 

ی  بندی کنیم و در مرحلهشناسی صورتی روانهای این شاخهواژهاصطالحات و دانش

پردازی  شناسی اگزیستانسیال را برای نظریهی نظری روانسنجی« حوزهنهایی نیز »امکان

ی ی رمان نوجوان ارایه کنیم. این طرح پژوهش کار ما را در حوزهنقد ادبی در حوزه   و

بهفلسفه و  ادبیات  فلسفهی  قرارمیطورخاص،  نوجوان  ادبیات  وصف،  ی  این  با  دهد. 

در  نظریه ما  پژوهش  و روش  نوشتار است  این  از موضوع  نقد عملی خارج  و  پردازی 

 استداللی)در بخش دوم( خواهد بود.- اول( و عقلیمجموع، از نوع توصیفی)در بخش 

 

 ی پژوهش . پيشينه3

پردازی صورت نگرفته  ی ادبیات نوجوان« نظریهی »فلسفهمتأسفانه در کشور ما، در حوزه

ی ادبیات نوجوان، به »عامل ممیز این حوزه از سایر  های موجود در زمینهاست و پژوهش

  ارشد علی ی کارشناسینامهش ما پایانپژوهش به پژوهترین  اند. نزدیکها« نپرداختهحوزه

. مرادی ابتدا برخی  مفهوم نوجوانی در رمان نوجوان ایران( است با عنوان  1395)  مرادی

شناسی گرد آورده و سپس چند نمونه  های نوجوانی را از منظر مکاتب مختلف روانمؤلفه

مؤنوجواناز رمان این  نظرِ داشتن  از  را  ایرانی  آنلفههای  به  ها  ها و چگونگی پرداختن 

تحلیل کرده است. موضوع پرسش مرادی به ماهیت ادبیات نوجوان ارجاع ندارد؛ بلکه به 

های ایرانی معرفی شده. نوجواندنبال فهم ماهیت نوجوانی است، بدان صورت که در رمان

اپرسش ما در مسیر عکس است؛ یعنی پی از  ادبیات نوجوان  تمایز  دبیات  جویی عامل 

امری که سبب می بزرگسال،  ادبیات  و  دارای هویت مستقل  کودک  را  این شاخه  شود 

کلی معطوف  ی ادبیات نوجوان نیز بههای موجود در حوزهنامهبدانیم. سایر مقاالت و پایان

ادامه،  کردند.  به موضوعات دیگر بودند و در پیداکردن پاسخ پرسش ما کمکی نمی در 
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نظریدیدگاه چهار  میههای  را  حوزه  این  مهم  نظرگاه  پرداز  از  بخشی  همراه  به  آوریم 

شدن  ی ادبیات نوجوان، به روشن کلمنتین بووه در باب ادبیات کودک که بسط آن در حوزه

 ی ادبیات نوجوان کمک خواهد کرد.  مسئله

 

 نوجوان يات ادب یاصل یمسئله یموجود درباره های یدگاهطرح د  .4

 وا نيکوالی. ماریا 1.4

ادبیات مسئله  او اصلی  می)بزرگ«  رشد»را    کودک  ی  تعیین  شدن(  است  معتقد  و  داند 

، او سه  این  ی ادبیات نیز باید معطوف به همین مسئله باشد. براساس ژانرهای این حوزه

 Prelapsarian« ) پیش از هبوط » دهد: داستان کودک  ژانر اصلی ادبیات کودک تشخیص می 

children’s fiction )  آسا کارناوال » ، داستان ( »Carnivalesque fiction )    پس از  » و متون

) هبوط   »Postlapsarian texts ) مسئله مبنای  بر  ژانر  سه  این    و   اند تعریف شده رشد  ی  . 

ادبیات پس از هبوط تقریبًا موازی با    . ای از رشد کودکند تقریب، موازی با مرحله هرکدام به 

 (.  Nikolajeva, 2002: 111-128ی آغازین نوجوانی است) مرحله 

کشد. کودکی گذشته  رمان نوجوان... فردی را در این شرایط بینابینی به تصویر می»

 (.  128-111)همان:«است و بزرگسالی هر آن آغاز خواهد شد

پایان  » گر  (، نمایان1994)  لودوا ادبیات این مرحله را به نقل از آن اسکات مکنیکوالی

موازی با آخرین مرحله از مسیر رشد، و تشرف به    که(  129)همان:داندمی«  معصومیت

 بزرگسالی است. 

هراس هم دارد نوجوان در عین تمایل به گذر از پل میان کودکی و بزرگسالی، از آن  

کند. ورود به دنیای بزرگسالی به معنای توان  و احساسی میان هیجان و اندوه را تجربه می

محدودیت از  درعینفرارفتن  اما  است؛  کودکی  مطالبات  های  با  مواجهه  معنای  به  حال 

بر جنسیت( نیز هست. ادبیات نوجوان  ی جنسی یا مبتنیی بزرگسال )مثالً رابطهجامعه

برو متضاد«محمل  »امیال  این  شیوه 128است)همان:  ز  فرم،  در ساختار،  مسئله  این  ی  (. 

تغییر ایجاد می پذیر و حلقویِ روایت  کند. زمان بازگشتروایت و تمام عناصر داستان 



 ( 21)پياپی  1399بهار و تابستان ، 1ي ، شماره 11ي مطالعات ادبيات كودك/ سال مجله                  190

 

بازگشت و  خطی  زمان  به  میکودکانه  تبدیل  جهان ناپذیر  کودکی،  جهان  امنیت  شود، 

کنند و مسایلی چون مرگ و امر  روز و... تغییر میانگارانه، قهرمان همیشه پیاخالقی ساده

 (. 130_127شوند)همان:طور جدی در روایت دخیل میجنسی به

را    ی رشد در ادبیات کودکی آخرین مرحلهی ادبیات نوجوان به منزلهمسئله 

 توان در قالب این نمودار نشان داد:وا میدر ژانربندی مد نظر نیکوالی 

 
 وا یکواليادبيات نوجوان از منظر ن یمسئله : 1نمودار  

 ترایتس -سيلينگر. 2.4

 گوید:  کند و میشروع می  ادیدگاه نیکوالیو  ، از نقدادبیات نوجوان  «یمسئله»در تعریف    او

نظربرسد رمان نوجوان نمودار رشد است، رشد در این ژانر، ناگزیر  اگرچه ممکن است به

کردن مراتب   آموزد، مرتبط است. نوجوان بدون تجربهآنچه نوجوان در باب قدرت می با  

بنابراین، قدرت برای ادبیات نوجوان،    ؛تواند رشد کندمیان قدرت و فقدان قدرت نمی 

تر است. نوجوانان در طی نوجوانی باید از جایگاه خود در ساختار حتی از رشد هم بنیادی

 (. Seelinger-Trites, 2000: xقدرت مطلع شوند )

سیلینگر نظر  آن  -از  کودک  ویژگی  ترایتس،  ادبیات  از  را  نوجوان  ادبیات  که  اصلی 

ادبیات  متمایز می کند، چگونگی استقرار قدرت اجتماعی در طی جریان روایت است. 

،  نوجوان  اتیادب در، اما کندکودک احساس کودک را از خود و قدرت فردی او تأیید می

، است  کرده  لیتبد،  هستند  نچه آ  به   را  هاآن  که   ی اجتماع  یفشارها   ی درباره  دی با  قهرمانان

،  ی اجتماع  نهاد  اردهایلیم  در  موجود  قدرت  سطوح  بر سر  رندی گیم  ادی  هاآن .  اموزندیب

  و ،  طبقه،  نژاد،  تیجنس،  جنس  یِاجتماع  یهاسازه،  دولت،  سایکل،  مدرسه،  خانواده  شامل

ادبیاتنوجوان،ادبیات
هبوطازپس

معصومیتازعزیمت
کودکیازهبوطو

بزرگسالی،بهورود
شزایوجنسیتمتضمن

مجدد
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- 2  )همان:  کنند  مذاکره،  کنند  نقش  یفا یا  هاآن  درون  دیبا  که  مرگ  رامونی پ  رسوم   و  آداب

3.)   

گزیند؛  ترایتس چارچوب سوژگی را برای بحث از قدرت در ادبیات نوجوان برمی

میعبارتبه نیرویی  آن  را  قدرت  »عاملیت«دیگر،  نیز  و  مجال  سوژگی  به  که    بیند 
(agency)  درعینمی اما  را  دهد؛  میحال، سوژه  هم  »برمی»وضع«  را  او  و  سازد«  کند 

 کند:  طور تعریف میترایتس قدرت را در ادبیات نوجوان این  (.5)همان:

کند؛ نوجوانان قدرت نیرویی است که درون سوژه و بر سوژه در ادبیات نوجوان عمل می

د، کننها را احاطه میها آنبا قدرت خود و با قدرت اجبارهای اجتماعی که در این کتاب

ی ادبیات نوجوان این است که چطور  شوند. موضوع بخش عمدهسرکوب و نیز آزاد می

 (.   7گیرد درون ساختارهای نهادی زندگی کند)همان:نوجوانِ بالقوه غیرقابل کنترل یاد می

ترایتس از قول الکان می گوید:  با این تعریف از قدرت در قالب سوژگی است که 

(. ترایتس که رمان  6سوژگی خویش مسئول است« )همان:»فرد همیشه به خاطر جایگاه  

داند »که از  (« میentwicklungsroman)رمان رشد  نوجوان را »خُرد ژانری خاص از  

(، این ژانر را مدعی تثبیت توانایی شخصیت  8مدرن ظهور کرده است« )همان:تفکر پست

آموزد  نوجوانان می  کند؛ یعنی رمان نوجوان بهبرای رشد در جهت پذیرش محیط تلقی می

سرمایه به  وابسته  نهادهای  درون  چطور  تعریف  که  را  نوجوان  وجودِ  الجرم  که  داری 

کنند)همان:می زندگی  مسئله19کنند،  ترتیب،  این  به  دید  (.  از  نوجوان  رمان  اصلی  ی 

 توان در قالب این نمودار نشان داد: ترایتس را می
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 ی رمان نوجوان از دید ترایتس مسئله : 2نمودار  

 كالم. رابين مک3.4

آغاز می2002کالم)رابین مک از سوژگی  را  خود  بحث  مسئله(  را  آن  و  اصلی  کند  ی 

سوژگی حس فرد است از داشتن هویتی شخصی به  داند. از دید او »ادبیات نوجوان می

و در جایگاه یک    -ی باشدبه این مفهوم که تابعِ میزانی از اجبار خارج-ی سوژه  منزله

 . (McCallum, 2002: 4)یعنی قادر به اندیشه و عمل آگاهانه و عامدانه باشد«-عامل 

کند،  این وضعیت اشاره می  حالت متقابلکالم در تعریف خود از سوژگی، به دو مک

اشغال »جایگاهی«    شکل»در پیوند« با دیگران و به صورت »متمایز« از دیگران و در دو  

ترتیب، سوژگی مربوط  این(. به3در اجتماع و نیز عامدانه »ورزیدنِ« اندیشه یا عملی)همان:

 به فرد است در تعامل با دیگران و جهان. 

شود به »شرایطِ  مرکزی داستان نوجوان مربوط میکالم معتقد است پرسش اصلی و  مک

های نوجوان این پرسش را در قالب تصاویر ذهنیِ »خودبود«  وجودآمدنِ سوژه« و داستانبه

(selfhoodبه مخاطبان ارایه می )خصوص در شکل تعامل میان خودبودِ نوجوان  کنند، به

 (.  4)همان: دیگرکَسانها و نیز خودِ با فشارهای اجتماعی و فرهنگی، ایدئولوژی

(  solipsism)  انگاری«گوید نیازی در کودکان هست برای اینکه بر »خودتککالم میمک

سبب،  همینای بسازند؛ بهصورت بیناسوژهخودشان غلبه کنند و هویت شخصی خود را به

انگاری از دید او یعنی شود. مفهوم خودتکدر داستان نوجوان به بلوغ شخصی توجه می

قدرت در چارچوب سوژگی
نوجوان: سوژه

قدرتِ خود
قدرت اجبارهای اجتماعی در 

نهادهایی چون خانواده، مدرسه و 
دولت
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ناتوانی در تمایزنهادن میان خود شخص و دگربود جهان و دیگرکسان. این مفهوم به دو 

 کند: صورت بروز می

کند و جایگاه سوژگی مستقلِ  ی سوژگی خودش تصور می. فرد دیگران را هم در دایره1

 کند؛ گران را انکار میدی

 ی یک »عامل«صورت جدا از جهان و به منزله. فرد قادر به فهم خودبود خودش به2

 نیست. 

انگاری است،  فراروی از خودتک  –چنانکه گفتیم    –ازآنجاکه موضوع ادبیات نوجوان  

 انگاری داریم: در ادبیات نوجوان هم به همین قیاس، دو شکل انعکاس معضل خودتک

انگاری که خودبود را امری ذاتی و فارغ از بعد اجتماعی  . فراروی از آن نوع خودتک1

 دهد؛ شناختی نشان میو زبان

خودتک2 نوع  آن  از  فراروی  را.  فرد  خودبود  که  مسلط    انگاری  الگوهای  مقهور 

 )همان:  دهداجتماعی و ایدئولوژیک، و فرد را موجودی ضعیف و منفعل نشان می

7 .)  

 طور نشان داد: توان اینکالم را میی ادبیات نوجوان از منظر مکدرنتیجه، مسئله

 
 كالم ی رمان نوجوان از دید مک: مسئله 3نمودار  

 

 

رهایی از : تحقق سوژگی
خودتک انگاری

ه فراروی از خودتک انگاری ب
معنای نفی دیگر سوژه ها

فراروی از خودتک انگاری در 
گران شکل استحاله در سوژگی دی
و نفی سوژگی خود
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 كارن كوتس . 4.4

او معتقد است ادبیات نوجوان محمل نمایش این واقعیت است که سوژگیِ ما با دیگرانی  

  گیریم پیوسته است و ما از نظر وجودی، در جامعه پای میمان هستند، همکه در زندگی

(Coats, 2011: 320  .) 

جریان به  نوجوان  فرهنگیادبیات  می  های  بافت پاسخ  به  و  برای    هاآن  مندکردندهد 

می  خوانندگانش فیبدین .  کندکمک  مکالمهطریق،  مکالمهنفسه  در  یعنی  است؛  ی گر 

ی اینکه چه چیزهایی برای ما ارزشمند فرهنگی پرشور و همواره در حال تغییر درباره

اندازها را عوض سازی روزافزون، فناوری که چشماست و چگونه باید در برابر جهانی

تمی ایدئولوژیک،کند و چالش و  پاسخ  غییر  کنیم، مشارکت  مسئوالنه و  زندگی  گویانه 

   کند )همان(. می

ای را که در آن، خوبی پاداش و بدی مجازات دارد،  انگارانهکوتس جهان اخالقیِ ساده

که    -داند و معتقد است جهان اخالقی ادبیات نوجوان  نوجوانانه میمتعلق به ادبیات پیش

انگارانه را  آن جهان اخالقی ساده  -داندات نوجوان از سایر انواع میآن را عامل تمایز ادبی

گیری چارچوب اخالقی و نیز حس عاملیت  گری در شکلگیرد و این چالشبه پرسش می

 (.  322های نوجوانی ضرورت دارد)همان:اخالقی در سال 

ار زیر نشان توان در نمودی ادبیات نوجوان از منظر کوتس را میبا این اوصاف، مسئله

 داد:

 

 

 

 

 

 

 
 ی اصلی رمان نوجوان از منظر كوتس : مسئله 4نمودار  

ادبیات نوجوان محمل طرح 
چگونگی زندگی پاسخ گویانه و

مسئوالنه

ارزش های ما
جهانی سازی و فناوری همواره در 

حال افزایش
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 ی ادبيات كودك، در ادبيات نوجوان ی مسئلهدرباره . بسط دیدگاه كلمنتين بووه5.4

، بر این نکته  (The Mighty Child)کودک توانای کار خود در کتاب  بووه در مقدمه 

ی ادبیات کودک را بدون درنظرگرفتن ادبیات نوجوان انجام  کند که فهم مسئلهتأکید می

ادبیات    (temporal otherness)مندزماندهد؛ زیرا آن نوع دگربود  می که کودک در 

می تعریف  را  کودک  ادبیات  آن،  براساس  بووه  و  دارد  زمانکودک  دگربود  با  مند  کند، 

ی کتاب خود، نگاهی  در مقدمهیات مخصوص به خودش فرق دارد. او  نوجوان در ادب

های  ی نظریهدهد که در پس همهی ادبیات کودک دارد و نشان میای به نظریهفرانظریه

به   و  »دیگری«  نوعی  بزرگسال،  برای  که کودک  نهفته است  این فرض  کودک،  ادبیات 

دیگر، نوعی نزاع قدرت میان  عبارتشود و بهناگزیر، معارض او در قدرت محسوب می

کوشد تصویر آرمانی خود از  بزرگسال در جریان است که طی آن، بزرگسال می-کودک

ی دگربود کودک،  کودک و کودکی را در ادبیات کودک منعکس کند. بووه در تبیین مسئله

کودک،  -ی بزرگسال کند که در آن، انتساب قدرت به طرفین رابطهرویکردی را معرفی می

 پردازی اگزیستانسیال ادبیات کودک«. گیرد؛ یعنی »نظریهای نو صورت میشیوهبه 

دهند که نوعی  گوید نظریات کنونی ادبیات کودک نشان می وا می بووه به نقل از نیکوالی 

(،  Beauvais,2015:16) کودک حاکم است در ادبیات ( aetonormativity) هنجارینگی«»سن 

ادبیات کودک تحت   تعریف شده است و کودک یعنی  گونه  هنجارهای بزرگساالنه  ای  به 

مینظام »دیگری«  به  تبدیل  بزرگسال،  هنجارهای  براساس  آنچه  مند،  برخالف  اما  شود؛ 

هنجارینه است،  توان نتیجه گرفت که چون کل ادبیات کودک ضرورتاً سنرایج است، نمی

»نمی هم هست.  بزرگسال  قدرت  و  این  مقهور سلطه  به  هنجارینگی  توان  بین  سادگی 

ی بووه، دگربود کودک (. به عقیده17مربوط به سن، و قدرت بزرگسال پل بست« )همان:

های مهم  هایی از استعارهاو نمونه.  مند« استکودک، »دگربود زمان- ی بزرگسال در رابطه

نماینده و نشان را که  بزرگسالیاین حوزه  به کودکی و  اند، مطرح  گر تصورات مربوط 

کند: »نمادِ امید«، »نویدبخش«، »عامل تغییر«، »پر از استعداد )برای کودک( و باتجربه«،  می

ها حاصل  دهد که این استعاره»خردمند و واجد شناخت« )برای بزرگسال( و نشان می
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است که    ی ارزیابیِ »زمانی«کردِ بزرگسال یا کودک نیستند، بلکه نتیجهبرآورد عینیِ عمل

آن گذشته)هبر  نمادین  6مان:ها  »کودکی«  و  »کودک«  با  کودک،  ادبیات  در  درواقع،  و   )

کودک از جنس روابطی که در نظریات فمینیستی،  -ی قدرت میان بزرگسال مواجهیم. رابطه

کودک  -ی قدرت میان بزرگسال شود، نیست. رابطهها مطرح میپسااستعماری و مانند آن

ی  سال نمایندهنیافته و بزری زمان تحققشود. کودک نمایندهبر مبنای »زمان« تعریف می

و بالقوگی و قدرت   (might)شده است و لذا قدرت کودک از جنس »توان« زمان سپری

 است.   (authority) بزرگسال از جنس »اقتدار«

اگر از منظر بووه به ادبیات نوجوان بنگریم و به قیاس کودکی نمادین، نوجوانی نمادین  

درنظربگیریم، نوجوان از لحاظ زمانی، در مقطع اتصال گذشته و آینده واقع است؛ یعنی  را  

ی قدرت  ترتیب، مسئلهشده. بدینشده و محققنیافته به زمان سپریآغاز تبدیل زمان تحقق

به  هم  نوجوان  ادبیات  درمیدر  »اقتدار«  به  »توان«  تبدیل  ادبیات  صورت  در  یعنی  آید؛ 

اس نوجوان، مسئله »اقتدار«  ی  به  را  »توان« خود  باید  این است که نوجوان چگونه  اسی 

 تبدیل کند.  

شده و گذشته بدانیم و از منظر زمانی نیز وقتی مبنای اقتدار بزرگسال را زمان سپری 

ی نوجوان در مقطع تبدیل توان  نیافته، مسئلهتوان کودک را معطوف به آینده و زمان تحقق

ی ادبیات  دیگر، مسئلهعبارتهای آن است؛ بهت خود و محدویتبه اقتدار، یعنی فهم عاملی

بالقوگی و  توان  تحقق  فرایند  آغاز  تثبیتنوجوان  اقتدار  متن  در  کودکی  ی  شده های 

انگاری  بزرگسال در قالب مواجهه با دیگری و جهان است؛ یعنی همان فراروی از خودتک

قدرت نوجوان، نه گذشته و نه    ترتیب، ظرف زمانیاینو درک جایگاه سوژگی خود. به

ای است که هرکدام از  آینده، که زمان حال است. این مسئله بیان وجودی همان مسئله

 اند.پرداز فوق مطرح کردهچهار نظریه
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 ی اصلی ادبيات نوجوانی مسئلههای گوناگون درباره. تحليل دیدگاه5

ها  هد که در تمام آنها نشان میی آنمقایسههای گوناگون و  کنار هم گذاشتن این روایت

هایی طرح شده و مسئله و کارکرد اصلی ادبیات نوجوان نمایش  مسئله به صورت دوراهی

ی کارن کوتس  این دوراهی، تعامل دوسوی آن با هم و نتایج حاصل از آن است. اگر گفته

»تغییر« نوجوان  ادبیات  اصلی  ماهیت  که  بپذیریم  نتیجه  را  تعامل  ی است،  قابل  این  ها 

 بینی نخواهد بود.  پیش

گرنتس) با  Grenz,1995: 173داگمار  است  رمانی  نوجوان  رمان  است  معتقد   )

ی بحرانی اگزیستانسیال است. چنانکه دیدیم، این بحران  وسال که در میانهسنقهرمانی کم

چشم از  نظریهاگزیستانسیال  از  هریک  به  انداز  توجه  با  و  نظری  پردازان  بنیادهای 

هماناندیشه اما  کرده،  پیدا  متفاوت  بیانی  میشان  اشاره  هم  کوتس  همگی  طورکه  کند، 

بازی نوعی  بازیمتضمن  تعامل  حاصل  برای  اند  که  نمودارهایی  قالب  در  ما  آن.  گران 

ایم، ماهیت تعاملی و  ها ارایه کردهی ادبیات نوجوان از دید هریک از آندادن مسئلهنشان

ایم. در جدول زیر، دو سوی تعامل را در هر یک  ی این مسئله را نشان دادهگونهدوراهی

 ها فراهم شود.ی آنایم تا امکان مقایسهها در کنار هم نشان دادهاز نگرش
 ی ادبیات نوجوان ی دو سوی تعامل در مسئلههای گوناگون درباره ی دیدگاه: مقایسه 1جدول  

 ی ادبیات نوجوان در قالب دوراهی همسئل پایگاه نظری  پرداز نظریه 

شناسی، اسطوره وا نيکوالی

 ی ژانر نظریه

عزیمت از معصومیت کودکی و هبوط از کودکی/ ورود به بزرگسالی،  

 متضمن جنسیت و زایش مجدد 

-سيلينگر

 ترایتس 

شناسی،  جامعه

 ی قدرت نظریه

خانواده،  قدرت خود/ قدرت اجبارهای اجتماعی در نهادهایی چون  

 مدرسه و دولت 

- شناسیزبان كالم مک

 شناسی روایت

 ی سوژگی نظریه

از خودتک دیگر سوژه فراروی  نفی  معنای  به  از انگاری  فراروی  ها/ 

انگاری در شکل استحاله در سوژگیِ دیگران و نفی سوژگیِ  خودتک

 خود 

 اره در حال افزایشسازی و فناوریِ هموهای ما/ جهانیارزش شناسی جامعه- اخالق كارن كوتس

دیدگاه   بسط 

 بووه

ی  فلسفه

 اگزیستانسیال 

زمان   به  معطوف  بزرگسال،  اقتدار  آینده/  به  معطوف  کودک،  توان 

 گذشته 
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دیدگاه بووه،  ترایتس، مک- های سیلینگربراساس  دیدگاه  بسط  و  کوتس  کارن  کالم، 

ها را نمودهای  توان آنهایی تعریف شده که میصورتی اصلی ادبیات نوجوان بهمسئله

با »جهان/ دیگران« دانست. ترایتس از منظر قدرت و سوژگی به    من مختلف تعامل میان  

شناختی که از باختین وام  روایت-شناختیکالم با دیدگاهی زباناین مسئله پرداخته؛ مک

گرفته است، این مسئله را در قالب سوژگی و عاملیت بررسی کرده است؛ کارن کوتس  

های فردی را در  ود برگزیده که ارزشبندی خشناختی را برای طبقهجامعه-مبنایی اخالقی

داری و فناوری نشانده است؛ و در بسط دیدگاه بووه نیز های جهان سرمایهمقابل ارزش

 در قالب نگرش اگزیستانسیال به این مسئله پرداختیم.  

مرحله آخرین  دیدگاهدر  بررسی  دربارهی  مختلف  مسئلههای  ادبیات  ی  اصلی  ی 

نی به سراغ دیدگاه  نیکوالیهمانرویم.  وا میکوالینوجوان،  وا قدری  طورکه گفتیم، منظر 

پردازان است؛ زیرا او نوجوانی و ادبیات نوجوان را ذیل مفهوم  ی نظریهتر از بقیهگسترده

ادبیات کودک، با یک مسئلهگسترده دهد. نوجوانی و  ی اساسی، یعنی »رشد« قرارمیتر 

ف« است و رشد در شکل تعارض میان  ی آخر این جریان »تشرادبیات نوجوان مرحله

 گوید:وا میشود. نیکوالیی اصلی نوجوان میتبدیل به مسئله ،»کودکی و بزرگسالی«

هایی که برای کودکان و نوجوانان نوشته شده و به بازار آمده است، بازتاب  ی متنگستره

ن،  سوی آن، کودکی و در سوی دیگر آای مشخص از پیوستاری است که در یکمرحله

ویژگی که  پیوستاری  قرارگرفته،  )آرکادیا،  بزرگسالی  اولیه  هماهنگی  یک  از  آن  های 

انجامد که یا گیرد و به رسالتی میآرام از آن فاصله میشود، آرامبهشت، باغ( شروع می

 (. 499: 1387وا، آورد )نیکوالیوزی به ارمغان میشکست در پی دارد و یا پیر

ی اصلی بخش آخر جریان رشد را پیدا کنیم، یم مسئلهوا بخواهاگر در طرح نیکوالی

یعنی  گرفته؛  شکل  آن  خاطر  به  پیوستار  که  باشد  رسالتی  آن  تحقق  گفت  بتوان    شاید 

ی خود، به نظریات گوناگونی ارجاع دارد. خود او  وا در ساخت نظریه»تشرف«. نیکوالی

مالیستی و ساختارگرا و های فرآورد: دیدگاه ها را ذیل دو رویکرد اصلی میاین دیدگاه

های یونگی. چون کار ما در این پژوهش، فراتر از مسایل فرم و ساختار است، به  دیدگاه

نیکوالیوا میسراغ مرجع دوم دیدگا نیکوالیه  این منظر  رویم.  از  را  وا مقصود »تشرف« 
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)همان: اصیل«  و  تازه  هماهنگی  »یک  به  رسیدن  مرحله500یونگی،  و  را  (  نوجوانی  ی 

میله»مرح »خود«  زایش  و  ناخودآگاه  و  خودآگاه  پیوند  از  پیش  (. 529داند)همان:  ی 

جوزف ال. هندرسن نیز در شرح دیدگاه یونگ در قالب مراحل سفر قهرمان در آخرین  

گوید: »در این دوره است که انسان زندگی آرمانی خود را مشخص  ی جوانی میدوره 

وجود    2»تغییر و تطبیق روابط خود با دیگران«کند و با قدرتی که در این آرمان برای  می

می آشنا  )یونگ، دارد،  قربانی178:  1393شود«  نوعی  مستلزم  کار  این  است، (.  شدن 

 (.  180انجامد« )همان:»مضمونِ مرگی که به تولد دوباره می

ی قهرمان به  روشنی در اسطورهی کنش خودآگاه مؤثر، به»اعتالی »من« تا به مرحله

گذار آن نمایان است و به همین گونه، »من« کودک یا نوجوان، خود را  مفهوم واقعی بنیان

 (. 194همان:)رهاند تا فردیت خود را بیابد« از یوغ بندگی فضای خانوادگی می

جوان وا از تشرف و رسالت قهرمان نور بازجُست معنای مد نظر نیکوالیبینیم، دچنانکه می

ایم؛ یعنی آن رسالتی که  دیگران رسیده-ی خودی رابطهبرای تحقق آن، باز هم به مسئله

داستان قالب  در  تشرف  بدان میفرآیند  نوجوان  و  مراحل  های کودک  نمایش  و  پردازد 

ای است  طورخاص، مرحلهدیگر، نوجوانی به عبارتگوناگون تحقق فردیت جدید است. به

ی قهرمان است و در صورت تحقق تشرف، فرد در قالب  دکانهکه نمودار مرگ هویت کو

تحقق این امر موکول به چگونگی »تغییر و تطبیق    –بزرگسال، از نو متولد خواهد شد  

 خواهد بود.  روابط خود با دیگران«

 

 شناسی اگزیستانسيال . معرفی روان6

شناسی است که ریشه در دو مکتب روانهای  ای از شاخهشناسی اگزیستانسیال شاخهروان

های این دو مکتب  فلسفی مرتبط دارد، پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم. به تبعِ گوناگونی

  ها شناسی در دل خود، زیرشاخههای مختلف از آن، این شاخه از روانفلسفی و نیز خوانش

گرایش نوشتهو  برخی  حتی  و  دارد  گوناگون  نبایهای  اساساً  که  رواناند  شناسی  د 

بنیان با  واحدی  را مکتب  رواناگزیستانسیال  شبیه  )مثالً  تأثیرگذار  و  واحد  کاوی(  گذار 
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ی اصول زیربنایی تمام  (؛ برخی نیز اصولی را به منزلهCooper, 2003:1)  درنظرگرفت

 3شمرند.شناسی اگزیستانسیال برمیهای منتسب به روانشاخه

 

 شناسی اگزیستانسيال در روان . علت انتخاب رویکرد اسپينلی1.6

درمانی اگزیستانسیال، نگارندگان روایت  شناسی و روانهای گوناگون رواندر میان شاخه

داده قرار  پیشنهادی خود  مبنای  را  ایناند. علتاسپینلی  روایت  دو  این  انتخاب  ها  های 

 اند:بوده 

 فلسفی این رویکرد -شناختیروان. تبيين و توضيح مشخص مبانی 1.1.6

روانروان بنیاد  اگزیستانسیال  پدیدارشناسی  شناسی  و  است  اگزیستانسیال  درمانی 

روان بنیاد  نیز  نظری  اگزیستانسیال  مبانی  آثارش  در  اسپینلی  اگزیستانسیال.  شناسی 

روانروان نیز  و  به شناسی  را  اگزیستانسیال  داده  درمانی  شرح  دقیق  و  مشخص  صورت 

 است. 

 . تناسب اصول بنيادی روایت اسپينلی با پدیدارشناسی اگزیستانسيال 2.1.6

شناسی اگزیستانسیال است  شناسان متعلق به مکتب پدیدارشناسی در رواناسپینلی از روان

دهد. در تدوین و در کتابش به تفصیل، مبانی پدیدارشناختی رویکرد خود را توضیح می

 حل، این اصول را مد نظر دارد. درمانی نیز در تمام مرابخش روان

االمکان وجوه افتراق خود را با سایر رویکردهای  . تالش اسپينلی برای اینکه حتی3.1.6

    .درمانی مشخص كندشناسی و روانروان

 

 شناسی اگزیستانسيال . اصول بنيادی روان2.6

  relatedness)  پیوستگیداند، »پیوستگی«/هماسپینلی سه اصل را زیربنای این رویکرد می

 /interrelation یقینی اگزیستانسیال«(، »بی  (Existential Uncertainty)    و »اضطراب

( شرایط   (.Existential Anxietyاگزیستانسیال«  اسپینلی،  دید  از  اصول  این 

 دهند. زندگی انسان را تشکیل می  (ontologicشناختی )هستی
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 پيوستگی(. پيوستگی )هم 1.2.6

ی پیوستگی با جهان و دیگران واقع است.  اصل، وجود انسان همواره بر زمینهبنا به این  

ی جهان، دیگری و خودمان و دانش، آگاهی و فهمِ تجربیِ ما از  تمامِ تأمالت ما درباره

میآن  ظاهر  آن  طریق  از  و  پیوستگی  ثابتِ  بنیاد  و  زمینه  درونِ  از  از  ها،  ما  فهم  شوند. 

 گیردپیوسته و از طریق آن صورت میط در همین بافت همها و خودمان همیشه فقانسان

(Spinelli, 2007: 12 در امر شناخت، میان سوژه و ابژه جدایی نیست و مُدرِک و .)

( حالتی از پیوستگی و نمودی subjectivityمُدرَک وجود مستقل از هم ندارند. سوژگی )

که از پیش، در این پیوستگی   آید( نیز فقط در صورتی پدید میselfاز آن است. »خود« )

های رایج که موضوع شناسایی )اعم از  (. برخالف دیدگاه14متقابل استوار باشد)همان:

گیرند، از دید این رویکرد،  انسان یا غیر انسان( را امری جدا از فاعل شناسایی درنظرمی

ترتیب، وقتی  نشده وجود ندارند. بدی»من« یا »تو« یا »آن« مستقل و با معانی از پیش داده

صورت ارتباط میان موجودات و پدیدارهایی مستقل توضیح  ای را بهکوشیم پدیدهما می

تحریف می را  آن  درواقع  تجربهبدهیم،  بهکنیم.  درواقع،  پدیدار  »فرآیند«  ی هر  صورت 

گونه را به صورت  ها را توضیح بدهیم، داریم این فرآیند فعلکوشیم آناست و وقتی می

استفاده   (worlding)  اسپینلی در این مورد از اصطالح جهانِشکنیم.  بیان می  گونهاسم

زبان و تفکر ما توان انعکاس دقیق و درست این فرآیند را ندارد. اگر    (.18کند)همان:می

این مفهوم  ی جهانِش فکر کنیم، مجبوریم محدودیتبخواهیم درباره به  های ساختاری 

 ی تأمالت انسان در باب جهانِش است.  ی ساختاریِ همههنتیج   بینی«تحمیل کنیم و »جهان

درباره تجربهوقتی  میی  تأمل  خود  جهانش  کانون  ی  از  را  کار  این  همیشه  کنیم، 

می انجام  »ابژه«(  »سوژه«،  »دیگری«،  »من«،  )مثالً  خاص  توان  تمرکزی  درنتیجه،  دهیم؛ 

 دهیم.میهای ممکن تأمل را از دست  دربرگیری سایر کانون

 یقينی اگزیستانسيال . بی2.2.6

پیوستگی باشد، معنایش این است  وقتی کانون تمرکز ساختاری )مثالً »من«( همواره در هم

به  تواند سایر کانونکه نمی یا »دیگری«( و نیز خودش را )که پیوسته  ها )مثالً »جهان« 
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(.  21یقینی است)همان:بینی کند؛ درنتیجه، همیشه در معرض بیهاست(، تعیین و پیشآن 

ماندن نفس بکشند،  ها باید برای زندهقینی وجود دارند؛ مثالً اینکه انسانالبته برخی امور ی

میرند. اما همین امور یقینی هم برای هر انسان،  ها میی انسانغذا بخورند و اینکه همه

اند. »در هر آن، امکان  یقینیدهند و لذا آمیخته به بیشمار رخ میها و امکانات بیصورتبه

کل، با  ها، فرضیات و اعتقادات مربوط به خود، دیگران و جهان به ارزش ی دانش،  دارد همه 

یقینی اگزیستانسیال همیشه  (. بی 22چالش، بازنگری یا از هم پاشیدگی »مواجه« شوند« )همان: 

همتاست، همواره همراه  ازآنجا که هر آن از جهاِنش، نو و بی   .ی انسانی است مفروض تجربه 

آوردن ساختاری بنیادین )اگرچه ناقص( برای بیان جهاِنش،  ا فراهم بینی ب یقینی است. جهان بی 

 ی جهاِنش را تاب بیاوریم. یقینی موجود در تجربه کند این بی به ما کمک می 

 . اضطراب اگزیستانسيال 3.2.6

همتای آگاهی ما ساختن واقعیتی معنادار یا جهانی تفسیرشده  نخستین کارکرد شکل بی

گر است. انسان حاضر است دست به هر  ادن معنا برای ما ویراند است و فقدان یا ازدست

ی وی را  شده و جاافتادهکاری بزند تا از آن موضوعات و تجربیاتی که معانی کامالً تثبیت

می چالش  آنبه  یا  اجتناب  شد،  کشند،  گفته  چنانکه  دیگر،  سوی  از  کند.  انکار  را  ها 

سازد، همواره در معرض  بینی خویش میهانبینی و معناهایی که انسان در ساختار ج جهان

ها  اند؛ زیرا کیفیات، ویژگیمعناییاند و تمام معناها همواره در معرض تهدید بییقینیبی

توان تفسیرهای متفاوت از  تمامی کنترل کرد و همیشه میتوان بهو شرایط معنا را نمی

 )همان: داردو از میان برمیکشد پدیدارها داشت که تفسیر و معنای قبلی را به چالش می

ی ما به شکل  یقینی در تجربهمعنایی یا یقین/ بی(. این تنش همیشگی میان معنا/ بی 27

 شود.  اضطراب متجلی می

شناختی دارد؛ بلکه یکی از »امر  توان از این اضطراب پرهیز کرد، نه ماهیت آسیب نه می

شود. با  بینی آشکار میاریِ جهانمسلم«های بنیادین وجود انسان است که از منظر ساخت

این تلقی، دشواری اضطراب اگزیستانسیال خود آن اضطراب نیست، بلکه بیشتر  آن است  

 )همان(.   کند«که چگونه هر یک از ما »با« آن »زندگی می
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تثبیتجهان معانی  برمیبینی،  را  قطعیات  و  حقایق  گویی شده،  کار،  این  با  و  کشد 

دهد، اما این اضطراب باز هم خود از اضطراب اگزیستانسیال را میی نوعی گریز  اجازه

( »عامل«  به صورت  )agentرا  موجودیتی  یا   )entityدرون ساختار جهان نشان  (  بینی 

توان آن را به صورت نشانگان  شود و میدهد، درون این ساختار، دارای ماهیت میمی

(. اضطراب  28ار »تشخیص داد« )همان:سامانیی در تفکر، احساسات یا رفت بیماری یا نابه

طورکلی  کردنِ ما با خویش، دیگران و جهان به ی بودن و زندگیخود را از طریق شیوه

 (.  29دهد)همان:نشان می

اسپینلی در راستای توضیح شرایط اگزیستانسیال انسان، به مفاهیم بنیادین دیگری نیز  

  کنیم.ها اشاره میپردازد که در ادامه به آنمی

 

 بينی . جهان 3.6

میجهان نشان  را  ساختارهایی  یا  ایستارها  میبینی  امکان  که  مقابلِ  دهد  در  بودن  دهند 

قابل تحمل شود)همان: الاقل  یا  اسپینلی  (. ساختار جهان32نبودن، مطلوب  دید  از  بینی 

بینی وجود دارد شامل زیرساختارهای متنوعی است. الاقل سه زیرساختار عمده در جهان

)عبارتکه   »خودسازه«  از  )self-constructاند  »دیگرسازه«   ،)other-construct و  )

اند  . این زیرساختارها از جنس »ایستارهای سرشتین«(world-constructسازه« )»جهان

(dispositional stances  یعنی ارزش(،  عقاید،  کلیِ  دیدگاهمجموع  نگرشها،  ها،  ها، 

  . خودسازه هاهمراه با رفتارها، احساسات و هیجانات مربوط به آنها و نتایج،  معانی، فرض
حفظ  «  من »یا  «  خود»ای به نام  که با توجه به سازه  ایستارهای سرشتینیعبارت است از  

«  دیگران »ای به نام  با توجه به سازه  آن ایستارهای سرشتینی است که   ، دیگرسازهشودمی

سازه  طورکلی، و جهانبه«  دیگران»ژه یا  خاص و وی«  دیگری»شود، اعم از یک  حفظ می

سازه به  توجه  با  که  سرشتینی  ایستارهای  از  است  عبارت  نام  نیز  به  حفظ «  جهان»ای 

یا ابعاد فیزیکی،  /ی آن باشد وشود، اعم از آنکه در چارچوب اجزای زنده یا غیرزندهمی

تارهای سرشتین  (. این ایس34یا معنوی)همان:  محیطی، زیستی، اجتماعی، اخالقیزیست
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ایجاد میی همرا مواجهه با جهان )جهانِش(  آنپیوسته  اما همین مواجهه  به  کند،  را  ها 

ها  پذیری در برابر چالشکشد. ایستارهای سرشتین از لحاظ میزان انعطافچالش نیز می

 شوند: به سه دسته تقسیم می

انعطاف • سرشتین  )»ایستارهای  آن  flexible dispositional stancesپذیر«   :)

سرشتینِ جهان انعطافایستارهای  نسبتاً  چالش،  به  پاسخ  در  که  به  بینی  گشوده  و  پذیر 

 اند؛ بازتعریف

ته • سرشتین  )»ایستارهای  آن  sedimented dispositional stancesنشسته«   :)

و نسبتاً    کنندایستارهای سرشتینی که در پاسخ به چالش، در برابر بازتعریف مقاومت می

 ناپذیرند؛انعطاف

ژرف • سرشتین  )»ایستارهای   deeply sedimented dispositionalنشسته« 

stancesها در برابر  بینی که ثبات و مقاومت آن(: آن ایستارهای سرشتین ساختار جهان

ها را تغییر  هایی در منتهی درجه آنهای عمیق دارد که فقط چالشقدر ریشهبازتعریف، آن

 ها نخواهد شد)همان(. شدن آنداد یا اصالً هیچ میزانی از چالش، سبب عوضخواهد 

 

 شناسی اگزیستانسيال.  انتخاب، آزادی و مسئوليت در روان4.6

مسئولیت   و  آزادی  انتخاب،  باب  در  شاخص  –اسپینلی  از  هرسه  مضامین  که  ترین 

یقینی و از منظر این سه اصل ]پیوستگی، بیگوید: »شوند، میاگزیستانسیال محسوب می

»مسلمات«   در  واقع  همیشه  مسئولیت  و  آزادی  انتخاب،  اگزیستانسیال[،  اضطراب 

مندانه متجلی  شناختی و هم هستیاگزیستانسیالی هستند که خود را هم در ابعاد هستی

 (.   45کنند« )همان:می

 . انتخاب 1.4.6

پدیدارشناسی اگزیستانسیال تأکید دارد که انسان همواره در انتخاب، آزاد نیست. شرایطِ  

ای است که هیچ انتخابی وجود ندارد. پیش از همه، واردشدن بودن در برخی موارد به گونه

کند.  دنیا را انتخاب نمیانسان به جهان است که انسان هیچ انتخابی در آن ندارد و آمدن به  
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بیرون آن،  خود، جز  زیستن  زمان  ما  است.  منوال  همین  به  نیز  دنیا  از  وی  افکندگی 

زندگیبدن در  که  را  وقایعی  از  بسیاری  و  زمانه  فرهنگ  میهایمان،  حادث  شوند،  مان 

گیرند.  ی غیرانتخابی صورت میهای ما همگی درون همین زمینه کنیم. انتخابانتخاب نمی

شدگی  ( ما مبنای آزادی انتخاب ماست، اما خود این پرتابthrownnessشدگی )تابپر 

ی  پیوسته گوییم انتخاب فقط در بافت هم(. وقتی می46توانیم انتخاب کنیم)همان:را نمی

ها نیست  های ما در سطح وقایع یا محرکدهد، معنایش این است که انتخابآن رخ می

م چه چیزی چه زمانی رخ بدهد(. انتخاب ما بیشتر در سطح  توانیم انتخاب کنی)یعنی نمی

پاسخ )چگونگی  آنتفسیری  به  معنادادن  و  وقایع  به  انتخاب،  گویی  موضوعِ  است.  ها( 

 ی پیوندیافتن ما با وقایع است.شیوه

پذیری  وقایع نیز آزادی مطلق وجود ندارد؛ زیرا میزان انعطاف  تفسيراما حتی در سطح  

تفاسیری که می به بافت همو طیف  باشیم،  داشته  مندی که در آن ی زمانپیوستهتوانیم 

گزینه نیز همیشه  تفسیری  انتخاب  در  دارد.  بستگی  پیش  واقعیم،  گوناگون  معنایی  های 

ن کرد و انتخاب اصیل همیشه بخشی  تواروی ما نیست)همان(. همیشه هر انتخابی نمی

 (. 47از مبنای مجموع شرایط فعلیِ ماست)همان:

 . آزادی 2.4.6

آزادی نیز از دید پدیدارشناسی اگزیستانسیال در سطح تفسیر است و در بافت پیوستگی.  

  آوردنِ انتخاب یعنی... تاب  -»بنا به نظر هایدگر، »آزادی... انتخابِ فقط یک امکان است  

گونه  (. دریافتن آزادی آن48ها نبودن« )همان:ها و قادر به انتخاب آنیگر گزینهنکردن د

شود هیچ معنا،  که واقع در سه اصل اساسی پدیدارشناسی اگزیستانسیال است، سبب می

چیز در تغییر دایم باشد. این مسئله  هویت یا امنیت ثابت و دایمی به جا نماند، یعنی همه

کند. به این ترتیب، آزادی همواره امری »نیک«  نی را سست میبیهای جهانخود شالوده

 و »مثبت« نیست. 
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 . مسئوليت 3.4.6

ای  از منظر هایدگر، وجود هستی در تضاد با نیستی، چنان اتفاق غیرمنتظره و شکننده»

«  شبانیِ»ی انسان، همواره  وظیفه.  است که هستی همواره نیازمند توجه و مراقبت است

گوید، مسئولیت ما نسبت به خود، خانواده، طورکه اسپینلی می(. آن49)همان:هستی است«  

و درعین...بشریت  اما  هستند،  هستی  به  نسبت  ما  مسئولیت  جزو  همگی  را  ،  آن  حال، 

کردن نسبت به  طورکامل، چگونگی مسئوالنه عملتوانیم بهما هرگز نمی.  کنندتحریف می

 )همان(. توانیم آن را حس کنیمیر واقعیم، میهستی را دریابیم؛ اما وقتی در آن مس

ترتیب، آزادی در هیچ  بدین .  دهدچنین تصویری از مسئولیت، به انتخاب جهت می

مسئولیت در چارچوبی زمانی  .  نمودی، هرگز رافع مسئولیت نسبت به هستی نخواهد بود

فراتر از  شود و وسعت آن به مند هر شخص گسترده میواقع است، اما ورای وجود زمان

 برد)همان(.  پایان زندگی او راه می

 . اصالت4.4.6

در پرتو این  .  ی انتخاب، آزادی و مسئولیت استگانهیکی از مفاهیم مهم مرتبط با سه

گشودگی به »اصالت که عبارت است از    :گانه را به دو شیوه دیدتوان این سهمفهوم می

که عبارت است    اصالتی«و »بی«  خود کردنشگشاید یا از آنِ  روی آنچه خود را بر ما می

یا  «  از آنِ خود شده» گذارد از هر نوع مشارکتِ  ای از درآویختن با وجود که میشیوه»  از

  (. 50« )همان:کند، فاصله بگیریم یا جدا شویمای از بودن عرضه میآنچه خود را بر تجربه

می سخن  اصیل  مسئولیت  و  آزادی  انتخاب،  از  آوقتی  که  زمینهنگوییم  در  را  ی  ها 

ای بر انتخاب، آزادی  شان در نظر بگیریم و در مقابل، در سطح غیراصیل، به گونهپیوستههم

تمامی در کنترل  ها در پیوستگی نیست و بهشود که گویی بنیاد آنو مسئولیت فرد تأکید می

)»آن با شخص  بیگانه  نیروهای  و  یا در کنترل عوامل  بیان  (  The they)  ها«شخص  به 

 هایدگر( هستند)همان(. 
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 . دیمونيک 5.6

گر و یکی از وجوه عامِ وجود انسانی است.  دیمونیک تجلی ایستارهای خالق و ویران

به را  خود  است  ممکن  ایستار  هر  به  مربوط  کنترل  تجربیات  غیرقابل  مطالباتی  صورت 

بینی شخصیِ فرد  در جهانها را صورت مستقیم، منبع آنتوان بهآشکار کنند که انگار نمی

اش تشخیص داد؛ به همین دلیل، رولو مِی  های اولیهصورت کلی یا در هریک از سازهبه

می اقتباس  ابزاری  صورت  به  را  دیمونیک  مسلّمِ  اصطالح  »امر  این  آن،  با  تا  کند 

کند)همان:هستی بیان  را  ویران169- 168شناختی«  و  خالقیت  دیمونیک  به (.  را    گری 

بروز میهایی همصورت قطب بر مطالبهدهد و نشانپیوسته  تأکید  ی هستیِ فرد در  گرِ 

 (. 169جهان و بر آن است)همان:

یا  ها سرکوب میهایی که دیمونیک در آندر فرهنگ یا آن را امری نامطلوب  شود 

تا از طریق آنانگارند، دیمونیک ابزارهایی زیرزمینی پیدا میشیطانی می ها خود را  کند 

کند و های انتقال در جامعه، اهمیت پیدا میگوید دیمونیک در دورهلی کند. مِی میمتج

گریِ  یا در پرخاش  –هنری یا علمی  –برانگیز خالقیتهای نوگرا و اَشکال چالشدر جنبش

ترتیب،    اینشود. بهگری آشکار میواکنشی و گستاخانه، خصومت و دیگر اشکال ویران

گری ممکن است به سوی خود، دیگران  از منظر فردی، نیاز دیمونیک به خالقیت و ویران

ی موارد، دیمونیک ابهام موجود در معنا و هویت را آشکار  یا جهان متوجه شود. در همه

 )همان:  چیز نامطمئن است کند، همه ی انتقال، وقتی دیمونیک غلیان مید. در لحظهکنمی

168-169 .) 

کند که دیمونیک را باید هدایت کرد، به آن ساختار داد و طوری  رولو می استدالل می

گریِ صِرف از  ی ویرانکردن، با نیروی بالقوهی خلقپارچه کرد که نیروی بالقوهآن را یک

قدر شجاع باشد که از  ید و برای اینکه چنین چیزی پیش نیاید، جامعه باید آنپای درنیا

(. از نظر  169دیمونیک استقبال کند و ضرورت وجود و نمود آن را تشخیص بدهد)همان:

روان راهدرماناسپینلی،  آخرین  از  یکی  بهگری  طغیان  های  اینکه  برای  است  جامانده 

اریافته نمود پیدا کند و بدین طریق مهار شود تا  دیمونیک در افراد، تحت شرایطی ساخت
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ی  گر شود)همان(. مواجههدرنهایت، احتمال شرایط سازنده بیش از شرایط صرفاً ویران

کند تا آزادی ذاتی و  ها موقعیتی ایجاد میشخصی با فشارهای جبریِ دیمونیک، برای آدم

 اصیل را در وجود خودشان تجربه کنند)همان(.  

-به  -توان نوعی بروز تنش میان بودنپینلی معتقد است دیمونیک را میدرنهایت، اس 

بینی( تلقی  ساختاریافته )جهان  - ماهیت  - صورتبه  -فرایند )جهانِش( و بودن  - صورت

بینی، در ساختاری مناسب و بسنده جای بگیرد که اجازه  ی ابهام در جهانکرد. اگر تجربه

ریق تفکر مکرر در مورد آن، کاستن از شدتش و  بدهد این ابهام پذیرفته، کاویده و از ط

آمد آن  کسب بینش در مورد آن حل شود، احتمال بیشتری هست که هم فرایند و هم پی

باشد، نه ویران بازسازنده  (. ساختارهایی مثل دعا، مراقبه، 170گر)همان:اصواًل خالق و 

دویدن یا ورزش،    های بدنی مثل رقص،بیان هنری، تحقیق متمرکز بر پژوهش و فعالیت

حال، آن را  ی دیمونیک را از آن خود کنیم و درعینتوانند باعث شوند تجربههمگی می

ی زندگی و خالق ای معنادار، ارتقادهندهکنند تا به تجربهدر ساختاری متناسب مهار می

 درمانی اگزیستانسیال نیز چنین کارکردی دارد)همان(.  دست یابیم. روان

 

ی ادبيات نوجوان از منظر  ی مسئلهشده دربارههای مطرحدیدگاه. بازنگری در 7

 شناسی اگزیستانسيال روان

کالم، کارن کوتس و بسط دیدگاه  ترایتس، مک- های سیلینگرچنانکه اشاره کردیم، دیدگاه

به شیوه  که مطرح کردیم، مسئلهبووه  بهای  را  ادبیات نوجوان  تعریف  ی اصلی  صورتی 

ها را نمودهای مختلف تعامل میان »من« با »جهان/ دیگران« دانست.  ن آنتوااند که میکرده

مک پرداخته،  مسئله  این  به  سوژگی  و  قدرت  منظر  از  دیدگاهی  ترایتس  با  کالم 

شناختی که از باختین وام گرفته است، این مسئله را در قالب سوژگی  روایت-شناختیزبان

مبنای کوتس  کارن  و  است  کرده  بررسی  عاملیت  اخالقیو  برای  جامعه-ی  را  شناختی 

داری  های جهان سرمایههای فردی را در مقابل ارزشبندی خود برگزیده که ارزشطبقه

ی  ی ادبیات نوجوان نیز مسئله نشاند. درنهایت، با بسط دیدگاه بووه در حوزه و فناوری می

ی طرح  »شیوه  مندی و از منظر اگزیستانسیال تبیین شد.ادبیات نوجوان در چارچوب زمان
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از این دیدگاهمسئله توان »نمود اصل پیوستگی  ها را میی« ادبیات نوجوان در هر یک 

کند، بیان  پیوستگی« که اسپینلی مطرح میپیوستگی(« اسپینلی دانست، یعنی اصل »هم)هم

تر اشاره کردیم،  طورکه پیشهمانی ادبیات نوجوان است.  پدیدارشناختی مسئله-وجودی

کند و دیدیم که  برای اشاره به این پیوستگی، از اصطالح »جهانِش« استفاده میاسپینلی  

هستی نمود  در  سازهمندانهجهانِش  قالب  در  معناها  ساختن  و  تأمل  طریق  از  های  اش 

میجهان ساخت  تحریفبینی  و  ناقص  نمودی  همواره  که  جهانیابد  از  ارایه  شده  بینی 

فرایند جهانِش واقع است. با این وصف، اگر  های حاصل از  دهد و در معرض چالشمی

مسئله روانبخواهیم  بافت  در  را  نوجوان  ادبیات  و ی  بفهمیم  اگزیستانسیال  شناسی 

های  بینی و سازهی جهانِش، یعنی جهانمندانهبندی کنیم، باید به سراغ نمود هستی صورت

ی اصلی ادبیات  نی مسئلهها برویم؛ یعبینی و نتایج این چالشهای وارد بر جهانآن، چالش

 بینی دارد. پیوستگی و چالش میان جهانِش و جهاننوجوان ریشه در اصل هم

ها  ها و نتایج آنبینی، چالشهای جهاناما مفاهیم نظری اسپینلی فقط در قالب سازه

مسئله به  که  مینیست  مربوط  نوجوان  ادبیات  نتیجهی  همشوند.  اصل  پیوستگی،  ی 

ها فقط در بافت پیوستگی به صورت  ی آنمسئولیت« است که هرسه»انتخاب«، »آزادی« و » 

می مطرح  به»اصیل«  غیراصیل،  در سطح  که  گفتیم  و گونهشوند.  آزادی  انتخاب،  بر  ای 

ها در پیوستگی نیست و خود شخص یا  شود که گویی بنیاد آن مسئولیت فرد تأکید می

کنند.  ها را کنترل میها« به بیان هایدگر( کامالً آنخص )»آنعوامل و نیروهای بیگانه با ش

کالم مطرح  انگاری را که رابین مکی ادبیات نوجوان، دو شکل خودتکی مسئلهدر زمینه

توان معادل با دو شکل غیراصیل مفاهیم انتخاب، آزادی و مسئولیت دانست. کند، میمی

 م.ایدر نمودار زیر، این رابطه را نشان داده
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 كالم و سطح غيراصيل انتخاب، آزادی و مسئوليت اسپينلی انگاری مک: تناظر مفاهيم خودتک5نمودار 

انگاری در مقطع نوجوانی سخن  ی فراروی از خودتککالم دربارهبا این وصف، وقتی مک

اصالتی و حرکت به  شناسی اگزیستانسیال، در باب فراروی از بیگوید، به بیان روانمی

 زند. تر از انتخاب، آزادی و مسئولیت در زندگی نوجوان حرف میطحی اصیلسمت س

ی ادبیات نوجوان به صورت دوم، به دو نوع مسئولیت  کارن کوتس نیز در طرح مسئله

گر و هیوالیی خویش؛  . مهار نیروهای ویران1کند:  ها اشاره میقهرمان نوجوان این داستان

کند که شکل  رای کمک به جهان. کوتس اشاره می. کشف زایایی و آفرینندگی خویش ب2

نمی و هرگز  تغییر است  در حال  تعامل همواره  این  دربارهبروز  را  آخر  ی  توان حرف 

با   تابع پیوستگی فرد  ادبیات نوجوان  این مسئولیت هم در  ادبیات نوجوان گفت. نمود 

 جهان و دیگران است.  

دهد میان دو چهره از نوجوان،  می  گفتیم کوتس در ادبیات نوجوان، تقابلی را نشان

گر و دیگری، موجودی دارای  های هیوالیی و ویرانی موجودی واجد قدرتیکی به منزله

تکانه دغدغهنوعی  و  زایندگی  »دیمونیک«ی  اصطالح  یادآور  وضعیت  این    مند. 

(daimonic  .است که اسپینلی مطرح کرده است )تر آن را شرح دادیم. چنانکه  و پیش

نمایانمی اصطالح  این  ادبیات  بینیم،  نوجوانِ  قهرمان  مسئولیت  که  است  موقعیتی  گر 

توان مسئولیت قهرمان نوجوان را از دید کارن کوتس  میشود؛ یعنی  نوجوان در آن واقع می

، شکل غیراصیل انتخاب
آزادی و مسئولیت

خودتک انگاری

ه درک نکردن خودبود خویش به صورت جدا و ب
منزله ی یک عامل

گران انکار سوژگی مستقل دیگران و فرض کردن دی
در دایره ی سوژگی خویش

یت به نفی پیوستگی در زمیه ی انتخاب، آزادی و مسئول
صورتی که 

با گویی به تمامی در کنترل عوامل و نیروهای بیگانه
هستند( آن ها)شخص 

ئولیت به نفی پیوستگی در زمینه ی انتخاب، آزادی و مس
تندصورتی که گویی به تمامی در کنترل شخص هس
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از روان بیانی ملهم  کرد: حل مسئلهبا  تعریف  اگزیستانسیال چنین  تنش میان شناسی  ی 

بینی )دیمونیک( است، به  گری که حاصل تنش میان جهانِش و جهانخالقیت و ویران

 صورتی سازنده.

افزون بر مطالب فوق باید در نظر داشت که اصول پدیدارشناسی اگزیستانسیال مجزا  

یک  آورد و این  یقینی اگزیستانسیال را فراهم میی بیاز هم نیستند؛ یعنی پیوستگی زمینه

نیز موجد اضطراب اگزیستانسیال خواهد بود. در ادبیات نوجوان، مسئله فقط »اولویت و  

 برجستگی« اصل نخست یعنی پیوستگی است. 

ی اصلی ادبیات نوجوان و پردازان ادبیات نوجوان نیز ضمن پرداختن به مسئلهنظریه 

ای دیگر نیز به  هی متقابل، به یک رشته مفاهیم حاشیکنش دو سویهبیان آن در قالب برهم

ادبیات نوجوان اشاره کردهمنزله در  مثالً  ی مفاهیم مهم و محوری  به  اند؛  کارن کوتس 

ایماژیستی در زندگی نوجوان و به تبع آن در ادبیات نوجوان اشاره  -اهمیت بعد عاطفی

ی دو حتمیت  ( یا ترایتس به نقش جنسیت و مرگ به منزلهCoats, 2011: 321کند)می

در   میزیستی  اشاره  نوجوان  قدرتادبیات  کارکرد  هم  که  کارکرد  کند  هم  و  بخش 

)سرکوب دارند  »قدرت  Seelinger-Trites, 2000: xiiگر  مفهوم  طرح  با  ترایتس   .)

برایِ« در مقابلِ »قدرت علیهِ«، مفاهیم آزادی و مسئولیت در ادبیات نوجوان را نیز نتیجه  

 (. 6گیرد)همان:می

مسئلهاینبه نظریه  یترتیب،  سه  منظر  از  نوجوان  مکادبیات  )ترایتس،  کالم، پرداز 

 کنیم:شناسی اگزیستانسیال، به این صورت بازگو میکوتس( را با بیان ملهم از روان

ی  پدیدارشناختی مسئله-کند، بیان وجودیپیوستگی« که اسپینلی مطرح میاصل »هم

ی پیوستگی با جهان  ره بر زمینهبنا به این اصل، وجود انسان همواادبیات نوجوان است.  

به واقع است.  نیز مسئلهاینو دیگران  ادبیات نوجوان  در  آن اصلی  ترتیب،  پیوستگی  ی 

باشد. توجه  مرکز  در  باید  بیشتر  که  نتایج هم  است  انتخاب،  از  مفاهیم  پیوستگی، طرح 

بی از  فراروی  شکل  به  نوجوان  زندگی  در  که  است  مسئولیت  و  و  آزادی  اصالتی 
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ی انتخاب، آزادی و انگاری و درک عاملیت خود و عاملیت دیگران در سه حوزهتکخود

 شود. مسئولیت برجسته می

ی اصلی ادبیات نوجوان نیز اشاره  وا در باب مسئلهر توضیح و تبیین نظرگاه نیکوالید

پردازد، میهای کودک و نوجوان بدان  کردیم آن رسالتی که فرآیند تشرف در قالب داستان

به نوجوانی  و  اوست  جدید  فردیت  تحقق  گوناگون  مراحل  نمودار  نمایش  طورخاص، 

ی قهرمان است که در صورت تحقق تشرف، در قالب بزرگسال، از  مرگ هویت کودکانه

نو متولد خواهد شد؛ البته تحقق این امر موکول به چگونگی »تغییر و تطبیق روابط خود 

بدی بود.  دیگران« خواهد  مینبا  نیز  را  دیدگاه  این  همان ترتیب،  به  دیگر  اشارتی  توان 

رسید،  نظرمیبه  دانست و به این صورت، بر خالف آنچه در ابتدا  پیوستگی«ی »هممسئله

پرداز قبلی و نمودی دیگر از اصل  راستا با چهار نظریهتوان هموا را نیز میدیدگاه نیکوالی

 پیوستگی دانست. هم

 

ی  پردازی و نقد ادبی در حيطهشناسی اگزیستانسيال برای نظریهنسنجی روا. امکان8

 ادبيات نوجوان

های  ها، با تکیه بر انواع زمینهتوان آنچه دیگر دیدگاهبررسی ما تا اینجا نشان داد که می

به منزله از سایر شاخهدانش و شناخت،  ادبیات نوجوان  تمایز و استقالل  های  ی وجه 

کرده بیان  رواناندادبیات  در  موجود  مقوالت  قالب  در  اگزیستانسیال)همچون  ،  شناسی 

جهانِش، جهان مثل  آن،  به  پیوسته  مفاهیم  و  وجود  مجموعهساختار  و  مقوالت  بینی  ی 

آن از  روانمنشعب  در  که  روانها،  و  مطرحشناسی  اگزیستانسیال  کرد. درمانی  بیان  اند( 

شده  نوجوان را برمبنای مقوالت مطرحی ادبیات  توان مسئلههمچنین دیدیم که چگونه می

 بندی کرد.  شناسی اگزیستانسیال، از نو صورتدر روان

ها و توان تصور کرد که مفاهیم، نگرشهای فوق میبراساس بینش حاصل از تحلیل

شناسی اگزیستانسیال قابلیت کاربرد  ی روانمقوالت نظری و کاربردی موجود در حیطه

ی ادبیات نوجوان را دارند. برمبنای  خصوص در حیطهادبی، بهی نظریه و نقد  در حیطه

می مقوالت  روشهمین  روش/  روانتوان  مبانی  با  سازگار  اگزیستانسیال  هایی  شناسی 
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آن کمک  به  که  گرفت  وام  مشابه  رویکردهای  سایر  از  و  کرد  روانطراحی  شناسی  ها، 

قاعدتاً هر پژوهشی که بر مبنای    ای نقد ادبی قرار بگیرد.اگزیستانسیال مبنای نظریِ گونه

اگزیستانسیال در حیطهمقوالت روان انجام شود، در درجهشناسی  ادبیات نوجوان  ی ی 

اول به دنبال کشف ساختار وجودِ شخصیتِ محوری )که در ادبیات نوجوان، غالباً نوجوان  

  ندگی«ی زهای داستان خواهد بود. فهم این ساختار وجود »نقشهاست( یا سایر شخصیت

ای از آثار ادبیات نوجوان، این ساختار و  کند. اگر در مجموعهاین شخصیت را آشکار می

ی اصلی ادبیات نوجوان. آوریم از مسئلهنقشه را استخراج کنیم، تصویری کلی به دست می

کنند.   رد  یا  تأیید  حوزه  این  در  را  پیشین  نظریات  است  ممکن  پژوهشی  چنین  نتایج 

شناسی اگزیستانسیال، بردهای روانها و راهبر نگرشقد ادبی مبتنیاساسی نهای  پرسش

شود  ی ادبیات نوجوان مطرح باشند، بنا به ماهیت آن، مربوط میکه در حوزهدرصورتی

 ها:به این حوزه

 چگونگی ساختار وجود قهرمان )یا شخصیت محوری( داستان؛ •

 شناسی اگزیستانسیال؛ روانهای اصلی ادبیات نوجوان از منظر تعیین دغدغه •

های مهم ها و تفکیکنشستکردن معناها، تهبینی قهرمان داستان و معلومترسیم جهان •

 بینی؛ در این جهان

 بینی شخصیت نوجوان داستان در طول داستان؛ترسیم تحوالت احتمالی جهان •

قهرمان  بینی نوجوان  بینی و وضعیت ساختار جهانی میان جهانش و جهانترسیم رابطه •

 ی جهانش.داستان  در انعکاس تجربه

جا دارد تأکید کنیم که صِرفِ اخِذ مقوالت و مفاهیم از یک رویکرد، توفیق ما را در  

کند. برای تسهیل و پردازی ادبی تضمین نمیکاربرد آن مقوالت برای تحلیل، نقد و نظریه

های  ق، و تضمین اعتبارِ یافتهی تحقی مندکردن کاربرد آن مفاهیم در تحلیل و نقد مادهقاعده

حاصل از آن براساس معیارهای سازگار با بنیادهای نظری رویکرد خاص باید به دنبال  

عالوه باشیم.  نظر  مورد  رویکرد  با  متناسب  »روشی«  خلق  یا  در  پیداکردن  این،  بر 

رواننظریه کاربرد  ادبی،  نقد  نیز  و  مکاتب  پردازی  و  رویکردها  سایر  قالب  در  شناسی 
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ی کاربرد این  شناختی سابقه دارد. پیش از طراحی روش چنین پژوهشی باید شیوهوانر

پذیری استفاده از شگردها،  رویکردهای دیگر را در نظریه و نقد ادبی بررسی کرد و امکان

نگرششیوه یا  آنها  منزلههای  به  را  روانها  بر  مبتنی  پژوهش  الگوی  شناسی  ی 

 4اگزیستانسیال سنجید.

 

 بندی گيری و جمعجه. نتي 9

شناسی اگزیستانسیال  گویی به این پرسش بودیم که آیا رواندر این پژوهش به دنبال پاسخ

مسئله فهم  برای  مناسبی  مفهومی  چارچوب  اسپینلی(  روایت  و  )به  نوجوان  ادبیات  ی 

 ی ادبیات نوجوان را درمنظور، ابتدا مسئلهدهد یا نه. بدینپژوهش در این حوزه ارایه می

ی  ها درنهایت، مسئلهی آنهای نظری موجود تحلیل کردیم و دیدیم که همهچارچوب

دانند. در ادبیات نوجوان را نمود نوعی دوراهی و تقابل میان خود و دیگری/ جهان می

به ادامه، روان اگزیستانسیال و مفاهیم مهم آن را  صورت خالصه معرفی کردیم. شناسی 

های نظری  اصلی ادبیات نوجوان را که در سایر چارچوبی  سپس نشان دادیم که مسئله

می است،  شده  روانمطرح  مقوالت  و  مفاهیم  قالب  در  مطلوب  نحوی  به  شناسی  توان 

صورت طرح  اگزیستانسیال  برای  که  پرداختیم  مسئله  این  به  درنهایت  کرد.  بندی 

غیر از مقوالت و  پردازی و نقد ادبی،  ی مبنای نظریهشناسی اگزیستانسیال به منزلهروان

مقوالت   آن،  مبنای  بر  بتوان  که  بود  خواهیم  نظریه  با  متناسب  روشی  نیازمند  مفاهیم، 

پردازی بر مبنای آن به کار  شناسی اگزیستانسیال را در تحلیل متون و سپس نظریهروان

 ها خواهند پرداخت: بر این نظریه، به مسایلی در این زمینههای مبتنیبرد. پژوهش

 اختار وجود قهرمان داستان؛ چگونگی س  •

 شناسی اگزیستانسیال؛ های اصلی ادبیات نوجوان از منظر روانتعیین دغدغه •

های مهم ها و تفکیکنشستکردن معناها، تهبینی قهرمان داستان و معلومترسیم جهان •

 بینی؛ در این جهان

 بینی شخصیت نوجوان داستان در اثر؛ ترسیم تحوالت احتمالی جهان •
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بینی نوجوان قهرمان  بینی و وضعیت ساختار جهانی میان جهانش و جهانرابطهترسیم   •

 ی جهانش.داستان  در انعکاس تجربه

 

 ها یادداشت

های مربوط به »رمان نوجوان«، غالباً آن را به توسع، معادل با »ادبیات پردازی . درمجموع نظریه1

درنظرگرفته رمان  نوجوان«  باب  در  گفتهاند و هرآنچه  بهنوجوان  نوجوان  اند،  ادبیات  به  نوعی، 

 کنیم.اند. ما نیز در این مقاله، از »ادبیات نوجوان«، شکل داستانیِ آن را مراد میتعمیم داده

 . تأکید از ماست. 2

 ,Spinelliگوید )تفصیل در این زمینه سخن میبه،  . اسپینلی در مقدمه و بخش نخست کتابش3

2007: 1-30). 

ی دکتری خود، روشی برای کاربرد این رویکرد طراحی  ی اصلی این مقاله در رسالهنویسنده.  4

کرده است و این روش را در فهم ساختار وجود قهرمان داستان در یک رمان نوجوان نیز به کار  

 بسته است. نگارش رساله اکنون در مراحل نهایی است. 
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