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 یران یا کی فانتاست  یهاداستان  در  »سفر« کارکرد
 غول  کنسرو  رمان اساس بر

 

 عصومه میرابوطالبی م          سکینه عباسی 
 دهیچک

 یفراواقع و یواقع سطح دو  در که است یفانتز ینوع ،یرجب یمهد یهنوشت کنسروغول
  یزندگ ز ین و  میمستق آموزش یسلطه از نوجوان  ییرها یواقع یایدن در. است شده ساخته

 بخش در. شودیم تجربه بزرگ یهاکشمکش شینما بستر در ترها،بزرگ انتظارات از دور
 ناخودآگاه  به  خودآگاه  از  فرد  حرکت  ا،یرؤ  و  غول  جادوگر،  یایدن  به  یو  شدوآمد  ،یفراواقع

 آن حاصل و دهیانجام فرد یرونیب و یدرون یتضادها وندیپ به سفر نیا . کندیم یتداع را 
  یلیتحل وهیش به پِژوهش نیا . است »بلوغ« پاداش به یابیدست سبب که تضادهاست وحدت

 قهرمان«  سفر»  با  آن   ختنیدرآم  و  ونگی  مدنظر  ت«ی»فرد  ینظر  چهارچوب  بر   دیتأک  با  یفیتوص
 برعکس که دهدیم نشان  کار حاصل. بپردازد مهم ندیفرا  نیا  شناخت به دهیکوش کمپل،
 و  یکودک یهابحران  با قهرمان  سفر نیا  در ،یمثال یسفرها در کهن انهیگرا فراواقع یالگوها
 و هاشرارت شناخت رهگذر از و است ریدرگ یفراواقع یاهایدن در یواقع ینوجوان
. رسدیم یواقع یاهایدن به و ردیگیم فاصله هاآن  از خود انتخاب با ها،ترس نمودن تجربه

 . است یواقع تجارب رهگذر از قهرمان  افتنیتیفرد ها،داستان  گونهنیا  حاصل

  ، یفانتز نوجوان، و کودک  رمان  ،غول کنسرو رمان قهرمان، سفرهای کلیدی: واژه
 . یرجب  یمهد کمپل،  کشمکش،

 

 مقدمه . 1
گیری آن به فارسی است که شکل  های نسبتاً جوان ادبیات از شاخه ، رمان نوجوان فارسی

،  های دوران نوجوانیتوجه به سن بلوغ و بحران.  رسدهای پس از انقالب اسالمی میسال
شرایط اجتماعی گیری رمان نوجوان شده که متأثر از نیازهای این گروه سنی و  باعث شکل

رمان فانتزی است که همراه با ، های موفق رمان کودک و نوجوانیکی از گونه . آن است
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دنبال خود های تألیفی را در این حیطه به رمان ، هنر ترجمه وارد ایران شده و در ادامه 
ورای دنیای  یاز خلق دنیای، اغلب متأثر از دنیای کودکی خالق خود، فانتزی. است  داشته

 کند؛ خلق دنیایی که از خودآگاه نویسندهمی عی برای بیان روایت و ماجرا استفادهواق
پردازند در دو قطب به نبرد با نیروهای شر می، اشخاص محوری فانتزی. گیردمی نشأت

سوی دیگر این نوع  .  دادن و غلبه بر نیروی مقابل خود دارندو سعی در شکست یا برتری 
تمایلی به بازسازی ،  سالبزرگ  یالژیک است که در آن نویسندهمدلی غیرنوست،  هاداستان 

نو و وسایل الکترونیک پیشرفته  هایبه فضاها و نظامدوران کودکی خود ندارد و باتوجه 
. در این نوع،  به دنبال زدن حرف تازه است، که در اختیار کودکان و نوجوانان قرار دارد

 های جذاب در داستان به مخاطب خود انتقال تجارب نو را با استفاده از روش  نویسنده
 . کندمی ترتیب از »خودتکراری« جلوگیری این دهد و بهمی

های فانتزی در ارتباطی است که میان افکار و مسائل درونی کودک با ارزش داستان 
»اهمیت ، دیگربیانیبهکند. برقرار میهای کودکانه واقعیات بیرونی سرشار از دغدغه

ها برای رساندن پیام یا های فانتزی در پرورش ناخودآگاه کودک و پروراندن سوژه داستان 
 (76: الف1391، المع « )ابراهیمی.های بهنجار و مفید برای زندگی استبرداشت 

  طور مشخص با کشمکش مواجه شخص محوری به ،  نوجوان  و  های کودک در فانتزی 
در ذهنیت قهرمان و بازتاب آن در کنش  یک سمت آن : کشمکش دو سویه دارد. است

جزء تکنیک داستان است و اصطالحاً  ، جهان خارج روی دارد و دیگری در برابر قهرمان 
 (Conflict)(1)  این دو گونه که یکی در ساخت داستان و دیگری در . شود می خوانده

خاص داستان  این عنصر که  .  جداگونگی ندارند،  بخشی به محتوای اثر اهمیت داردسامان 
های درون بخشیدن به آشفتگیبه منظور پایان ، نوجوان نیست  و معاصر یا داستان کودک 
  از اساس،پایان داستان است؛ چراکه  ،  شود و رفع آن در داستانمی  فرد در اثر ادبی طراحی

 . کندمی ای دیگر را سازماندهیگذار فرد از یک مرحله به مرحله 
به  ، تودرتو داستان را با ساختار سنتی و، مان با هر مشکلبرخورد ذهنی و عینی قهر

کشمکش فرد با جامعه ، محور اصلی کشمکش فرد با خودش . داردمقابله با هریک وامی
شخص ،  وارمدرسه و اشخاص حاضر در هرکدام( است که زنجیره ،  و محیط بیرونی )خانه

جدال کودک ، هاکشمکش  در اساس این. داردمحوری را به کشمکش با افراد دیگر وامی
سبب ناتوانی و ضعف فیزیکی، در برابر  است. »کودک که بهبا طبیعت نیز درخور توجه 

افراد  ، جامعه، محیط در مقابل کند، واکنشی عصیانگرانهترها احساس حقارت میبزرگ
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 شتاب ، نسبت کند رشددر دوران بلوغ روند به. دهدمی دیگر و حتی خودش نشان
. بیندمی سالی معلقاکنون نوجوان خودش را بین دنیای کودکی و دنیای بزرگ. گیردمی

کند؛ اما دیگر در دنیای کودکان برای  می  سالی درک او تفاوت دنیای خود را با دنیای بزرگ
ساالن پا کند و به دنیای بزرگ دارد به ورای سن خود جهش و میل بیندخود جایی نمی

،  نامیممی  «گذار  سن»که آن را  ،  هایی با مخاطبانی در این سنین ( رمان 178)همان:    «.بگذارد
 یوقتی در لفافه   گذر  این  .را از کودکی گذر دهد ها  آن  ای دارند که بتواندتمایل به تجربه 

و  گیری داستان برای شکل . مراتب تأثیرگذارتر استشود به می جالب داستان پیچیده
 . دارد ایساخت شخصیت اصلی اهمیت ویژه، اثر ییه وشدن به اهداف ثاننائل
در سفر شخص . سفر است، هادادن این تضادها و درگیریبهترین مجرا برای نشان  

»تکوین فردی« برای مخاطب تقلیدگر با ذهن ، تبع او سایر اشخاص داستانمحوری و به 
این .  گیردمی  ه نظر است که از دنیای عادی خود فاصل تجربه )کودک و نوجوان( مطمحبی

و  انواع کهن ادبی مانند اسطوره یاز ترکیب آگاهانه، تکامل برای ذهن مخاطب خودآگاه
شود که  می کار گرفته آموزش کودکی به منظور، بهقصه و حماسه با اجزا و عناصر واقعی

دورشدن از  کند و قصد  می  ها را تجربه های ظاهراً ناخودآگاهی همچون انواع ترس بحران
»حادثه و قهرمانی« در  های جادو« و»مایه ، سه عنصر »نزدیکی کودک با مادر« . آن را دارد

های کردن بحران عینی. روساخت رمان نوجوان مورد نیاز است یمنزله، به ساخت سفر
ها( و چه در چه در ادبیات روایی کهن )قصه ، مراحل مختلف رشد کودک با این ابزار

ای که کودک به دنیای مرحله دارد. پرداخت وساخت  امکانبهترین شکل به  ،هافانتزی
چیز برای او رنگ اکتشاف  شود و در آنجا همهبیرون از خانه و محیط پیرامون آن وارد می 

شود  می  انگیز بازسازیماجراهای شگفت   ای ازدر دنیای قصه با سلسله ،  و ماجراجویی دارد
 . دارد های مربوط به آن نسبتدوره از رشد و بحران که با عواطف مربوط به این 

برای   ای قهرماناز سفر اسطوره ،  آگاهانه،  های رمان نوجواننویسنده ،  در دوران معاصر
 (2)فانتزی  یاز گونه ،  کنند و برای بیان بهتر این سفرمی  بیان مفهوم گذار و موفقیت استفاده 

سازی و نیز ادبیات فیلم  یرشته یآموخته دانش، (1359) مهدی رجبی. برندمی بهره
نگارش داستان   یتاکنون از وی آثاری در زمینه . نمایشی از جمله این نویسندگان است

توجه وی در  ی های شایسته فعالیت عمده  نامه و انیمیشن منتشر شده؛ امافیلم ، سالبزرگ
از این آثار جوایز متعدد برخی . نوجوان است و نگارش رمان و داستان کودک  یحوزه 

 . اندداخلی و خارجی را برای او به ارمغان آورده
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یوناتارا  ، (1386)  آبیی کله عمای دیوانه م :او عبارتند از کودک و نوجوانآثار حوزه 
لولو ،  (1389)   خاطرات چوپان چاق،  (1387)   گریه نکنید مثل ابر باهار،  (1386)   گم شده

ساز ساندویچ، (1393)  کابوس اسب ،(1392)  غول کنسرو، (1391)  کندها گریه میشب
  (.1393) و درخت پول  (1393)  بافاسبیمو دمب 

های جدی و معمول  داند که در کنار مهارت وی ادبیات نوجوان را ادبیاتی جدی می 
نویسی، نیازمند شناخت روحیات پیچیده این گروه سنی است. او بر این باور است که  رمان 
و   عنوان نویسنده برای کودک صرفًا نباید به دنبال نیازهای کودک برویم، بلکه باید به »ما 

های روحی نوجوانان را درک  های فرهنگی و چالش کنیم و ضرورت  نوجوان نیازسازی 
( تعهد به همین نگاه، سبب شده آثار وی در فرم و  1396« )رجبی به نقل از معمار،  . نماییم 

 شده، بشکند.  گردد و خطوط قرمزی را که به غلط در ذهن نویسندگان حک محتوا پیشگام  
به نیاز انسانی   ویژه به مخاطب نوجوان،  تمرکز( با  1393)   کنسرو غولرمان فانتاستیک  

کنسرو  های درونی شخصیت محوری در داستان کشمکش  است. بررسی کرده  وی توجه
عالوه بر  ، عنوان ابزار آموزش مخاطبان کودک و نوجوانبه ، هاو غلبه وی بر آن غول
 .کندمی زوایای پنهان روایت را آشکارمدنظر، رساندن به رشد و تعالی گروه سنی یاری
  

 تحقیق یه پیشین . 2
  ی نوع   قهرمان   سفر   ی الگو محور آن بازتاب تربیتی و آموزشی »   در باب پیشینه این پژوهش، که 

هایی  توجه هستند: دسته اول، پژوهش است، دو دسته پژوهش درخور    ی« فرد   قهرمان   رشد   در 
  خلق   ی ها مؤلفه   »مطالعه اند؛ مانند  غیرایرانی را واکاوی کرده   شناختی فانتزی های روان که جنبه 
  ی ارتباط   ی ها پژوهش ی  مندرج در مجله   لم« ی ف   در   قهرمان   سفر   ی الگو   اساس   بر   نوجوان   قهرمان 

( که بیشتر ابزار فیلمیک و نمایشی را در بازسازی شخصیت نوجوان بررسی کرده  1394) 
  در   ی نوع   قهرمان   سفر   ی الگو »   های پژوهشی فراوانی هستند که از تأثیر است. دسته دوم، نمونه 

اند:  طور عام )اغلب بزرگسال(، بحث نموده برای مخاطب به  ی« مثال  و  ی نوع  قهرمان  رشد 
مندرج   ونگ« ی کمپل و  ل ی تحل  وه ی حمام بادگرد بر اساس ش  داستان  در  قهرمان  »سفر ی مقاله 

  کور   بوف   در   ت ی شخص   ی قهرمان   سفر   ی »بررس ی  (، مقاله 1391گیالن )   ی پژوه   ادب ی  در مجله 
(،  1392)   ی داستان   مطالعات ی  مندرج در فصلنامه «  درون   قهرمان   ی دار ی ب   ی الگو کهن   بر   ه ی تک   با 

  بر  ه ی تک  با  خسرو ی ک  و  اووش ی س  ت ی شخص  در  درون  قهرمان  ی دار ی ب  ت ی ف ی ک  ل ی »تحل ی مقاله 
(، »کیفیت بیداری قهرمان  1393)  ی ادب حماس  ی پژوهشنامه مندرج  « مار ی ک - رسون ی پ  ه ی نظر 
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،  معاصر   ی پارس   ات ی ادب ( چاپ و انتشار در مجله  1395سیاه کوچولو« ) درون در داستان ماهی  
  ی بررس  و  نقد  د، ی شو  وارد  ها ممنوعه  »به ی های یادشده، مقاله جز مقاله از این دسته هستند. به 

ویژه  طور مشخص عناصر داستان به برد که به نام توان ( را می 1394)  غول«  کنسرو  رمان 
همچنین »گذر کنسروها از سرزمین بوف  است.  کرده  بررسی    غول   کنسرو های رمان  درونمایه 
است. دو  نموده ( نیز پیوندهای بینامتنی بوف کور و کنسرو غول را واکاوی 1396کور« ) 

های  را از منظر شناخت عناصر داستان و برخی تکنیک  کنسرو غول پژوهش اخیر، رمان 
به  اند. باتوجه میزان تأثیر رمان را از آثار پیش از خود نقد کرده اند و  نموده نویسی بررسی داستان 

های  توان این پژوهش را از نخستین گام شناختی یونگ و کمپل، می کاربست رویکرد روان 
 شمار آورد.  های فانتزی نوجوان به شناسی داستان جدی در تحلیل تیپ 

 

 چهارچوب نظری تحقیق . 3
م(،  1875-1963گوستاو یونگ ) نسان از نظر کارل گانه روان ا های سه یکی از بخش 

بودن، جمعی نیز بوده و از گذشته مشترک ابنای بشر در  »ناخودآگاه« است که عالوه بر فردی 
است. ناخودآگاه جمعی، میل به کمال و تمامیت دارد و این تمامیت  رسیده  ارث  روان آدمی به  

دهد. زبان این روان ازلی در ساختار روان  می ای نشان صورت الگوهای دایره غالبًا خود را به 
شوند. یونگ این  می ها و تصاویر ظاهر مانده و در قالب الگوها، انگاره ارث امروزین ما به 

  ها تجلی صورت اسطوره ها و تصاویر همگانی نهفته در ناخودآگاهی جمعی را که به انگاره 
 ( 73- 72:  1393د. )یاوری به نقل از حری،  نام ( می Archetypeالگو ) یابند، کهن می 

، هارنگ،  اعداد ،  زن مثالی،  خورشید،  آب،  »تصاویر« مانند دریا  یالگوها در دو رده کهن 
دیگر   هایمضمون سفر و  ،  فناناپذیری،  نوآموزی،  همچون آفرینش   و »مضامین«  پیر فرزانه

یکی از مراحل اصلی گذر قهرمانان اساطیر و  . یابنددر متون و آثار ادبی بروز و ظهور می 
این . یک مکان یا شیء مادی یا فرامادی را دربر دارد یسفر است که جستجو ، هاقصه 

، دهدمی  دارد؛ اما مکانی که در آن سفر رخ  دنبالجستجو حوادث و ماجراهای زیادی را به
گاهی .  کندمی  دستاوردها و اهداف آن را نیز مشخص،  اینکه مبین نوع سفر استعالوه بر  

ای حسی به مکانی زمینی است که قهرمان آن را یعنی تجربه؛ سفر قهرمانان واقعی است
ماند ای عروج میسفر فراحسی است و به گونه. گاهی  دهد اما ارزش قدسی داردمی  انجام

داند نارضایتی فرد می  یه یونگ »سفر را نشان.  کنداید آن را طی و قهرمان با ابزار فراطبیعی ب
( هدف از این سفر 76: 1392، « )یونگ.شودتازه می هایکه منجر به کشف افق 

 . آوردن گنجی عینی یا ذهنی استدست به
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الگوهای بشری را »اسطوره یگانه« نامید که ( یکی از کهن1904-1987ژوزف کمپل ) 
»تشرف« و »بازگشت« است؛ اما بیشتر  ،  کلی »جدایی«  یمرحله ذیل سه مرحله   هفدهشامل  

در مرحله  .  و برخی تنها بر یکی از این مراحل متمرکزند  ندارندها تمام مراحل را  اسطوره 
شرح  ، مرحله تشرف؛ کندمی ها سفرقهرمان از زندگی عادی به دنیای ناشناخته ، جدایی

او دوباره به دنیای عادی ، هاست و در مرحله بازگشت ماجراهای او در دنیای ناشناخته
 (46-40: 1389)رک. کمپل،  .گرددبازمی
 

 بحث و بررسی . 4
 خالصه رمان کنسرو غول   .1- 4

پدرش را او که  .  شودبه نام توکا آغاز می،  پسری الغر و عینکی  یرمان با توصیف و معرف
خورد و  می کتک از پسری به نام بروکلی مدام  در مدرسه، داده  در یک تصادف از دست

. کندمی  اش زندگیتنها با مادر بسیار چاق و افسرده   ،توکا .  شودمی  در کالس درس تحقیر
برخورد ، جادوگر است کندقدیمی و پیرزنی که فکر می ایاو در راه مدرسه به خانه 

 . خرداز او می خاطرات جنایتکار معروف ک. ک  عنوان باکند و کتابی را می
بنابراین از کتاب  ؛ اندعرضه ها خیلی بیپندارد پلیس توکا عاشق جنایتکارهاست و می

که جذب خواندن  در حالی کند؛می وی یک روز از مدرسه فرار . آیدمی خیلی خوشش 
روز دیگری .  خواهد مثل او باشدمدام می  و  است  جنایتکار شدهماجراهای زندگی این مرد  

دارد کنسرو   دارد که پیرزن جادوگر ادعا توکا کنسروی را برمی، حین برگشت به خانه 
جوشاندن کنسرو و بعد از  طریق  از  ،عرضه استغول که خیلی خنگ و بی. غول است

و همین توکا را به اعداد  غول عاشق رنگ زرد و اعداد است . شودمدتی صبر ظاهر می
تواند دوست جدید و دهد و میمی توکا در کالس درس خودی نشان. کندمی نزدیک

دوستی توکا و ژاکت سر ساعتی که توکا از کباب )پسرک .  پیدا کند  ژاکتقلدری به اسم  
معلم کالس  . خوردمی همبه ، دهدمی رود و زود پس می چاق و زورگوی مدرسه( کش 

توکا . گذاردبه او احترام می و حاال به جای تحقیرشود میتوکا عوض  یبارهدرنظرش 
مرگ جنایتکارها   یاما بعد از دیدن صحنه  های جنایتکار است؛تأثیر داستان همچنان تحت

بروکلی دوباره توکا  ،  در بازگشت از مدرسه.  خواهد جنایتکار شوددیگر نمی،  در تلویزیون 
غول حال بدی دارد و در حال . آیدگیرد که جادوگر به کمک توکا می می باد کتک را به

توکا به دنبال .  است  محو شدن است؛ اما حال مادر توکا رو به بهبودی است و رژیم گرفته
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کنند؛ اما پلیسی که شباهت  می  رود و آنجا جنایتکارانی توکا را زخمیمادرش به بانک می
غول محو شده و توکا در ریاضیات خیلی .  دهدمی  جاتاو را ن،  بسیاری به پدر توکا دارد 

 . دوستی دیگربار او و ژاکت است، بخش رمانپایان. کندمی  پیشرفت
 

 طراحی فانتزی با محوریت سفر  .2- 4
معنای تغییر محیط است. این تحول لزومًا بیرونی  های تخیلی مدرن به در فانتزی و نمونه   سفر

)رک. عباسی،   . تواند در دنیای خیالی و خواب و رؤیا اتفاق بیفتد و واقعی نیست؛ بلکه می 
اند و برای قهرمان ایجاد  گزیده ها، هیوالهایی یا یاریگرانی سکنی  ( در این مکان 138:  1394

کنند. در فانتزی کنسرو غول،  می  کنند یا او را برای عبور از تنگناها راهنمایی دردسر می 
ی  گونه ، جنایتکار، جادوگر و غول حضور دارند. قانون این هیوالهایی مانند سگ چهارچشم 

ادبی این است که شریران خیالی یا انسانی، خواسته یا ناخواسته در محور بحران حضور  
 بخشند.  می دارند و راه مقاومت ناپایدار در برابر مشکالت را برای او عینیت  

که حتی  قهرمان آن است سفر اول توکا به دنیای کتابی است که جنایتکاری چابک
. کندپنداری میتوکا با وی همذات .همه قدرت از دستگیری او ناتوان استپلیس با آن

ترین شود به ابتداییمی  این بخش از سفر مربوط. دهداین سفر در دنیای ذهن او رخ می
دارد و وضعیت روحی یک  امیال خود قرار یشخصیت فرد زیر سلطه . زندگی یدوره 

بنابراین ،  ترین نیازهای خود نداردرا دارد و از آنجایی که هدفی جز ارضای ابتداییکودک  
( توکا در ابتدای داستان  165: 1392، یونگرک. )  .شودمی احساس بدبین و بی، رحمبی

به دنبال جای امنی برای خود است  .  او محبتی به مادر ندارد.  دارد  دقیقاً در این دوره قرار
 .  سعی در حفظ کودکی خود دارد، هاکردن از بقیه همکالسیو با دوری

ساحت دیگر، دنیای خیالی توکاست که در آن سگ چهارچشم حضور دارد. این هیوال،  
ترهاست که با چهار چشم  های بیداری وی از تنهایی در دنیای بزرگ بحران مجسم ترس 

حسوسی دارد و  در این مرحله، شخصیت پیشرفت م پاید. خود همواره کودک را می 
است. توکا پس از خواندن کتاب جنایتکار  کرده    های غریزی خود را اصالح و کنترل کشش 

های درونی خود  تواند بر بعضی احساس شود. او می به این مرحله از شخصیت وارد می 
 دهد و اولین تغییر را ایجاد کند.    کند و اولین کنش، یعنی فرار از مدرسه را انجام غلبه  

پندارد در آن ابزار  تجربه و معصوم می ی جادوگر دنیای دیگری است که توکای بی خانه 
طور که انسان  است. »همان شده  ها در آن پنهان  العاده برای نیرومندشدن در برابر بحران خارق 
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چیز را به کنترل  توان همه و می بردن به جادوگر و طلسمات ا انگارد از طریق پناه ابتدایی می 
( یکی از این ابزارها کنسرو است که از قضا غولی در آن  74: 1391« )الیاده، . خود درآورد 

شود. دنیای غول دنیای امنیت و آرامش  می  شدن از آن خارج مستتر است و با جوشیده 
در پیوند با  توکاست. تنها کودکان قادر به درک این دنیا و غول آن هستند. غول زردرنگ 

طور هنجارگریزانه او  سازد. نویسنده به می مند  آهسته به اعداد عالقه ریاضی، کودک را آهسته 
آورد و تا زمانی که بحران ترس  جای خروج از چراغ جادو از قوطی کنسرو بیرون می را به 

برود، در داستان حضور  دستی در نوشتن در کودک از بین  از ریاضی، جدول ضرب و چپ 
هایی مانند سواری یا جنگ سربلند  . در این مرحله، توکا قهرمانی است که از آزمون رد دا 

شود. توکا در  شود که غول ناپدید می بشری او هنگامی آشکار می آید. قدرت فوق می   بیرون 
دهد که  شود، البته با کمک غول، و همین قدرتی به او می می آمده موفق های پیش آزمون 

 آموزان ندارند و برای او حکم نیروی مافوق بشری را دارد.  سایر دانش 
 

 پایان عزیمت و آغاز تشرف ؛ های شخصیت محوریکشمکش  .3- 4
داشتن  ، هایی مانند ترس از معلم خشنتوکا کودکی است که مانند سایر کودکان بحران

دنیای نداشتن حامی در ، درس ریاضی، هاخوردن از آنهای بد و چاق و کتککالسی هم
،  ترس از مادر ناتوان و منفعل ، کالسی خوب( خارج یعنی خانه )پدر( و مدرسه )هم 

عقده ناتوانی فیزیکی ،  ادراریشب ،  شرارت در محیط مدرسه و خانه،  دستی در نوشتنچپ 
ها در بازخورد این ترس . کندمی را در دنیایی واقعی تجربهها آن مانند مسائلیو 

غول و سرزمین تاریک ، نتزی با سفر او به سرزمین جنایتکارخیال و واقعیت فاوخواب 
 :شود گر میکابوس و موجودات وهمناک آن در خواب جلوه 

 درس   مدرسه، خشن و چاق  پسرک  کباب و یبروکل)  آن  عوامل و مدرسه از ترس . 1
 ( معلم و یاضیر

تک  ایخانواده توکا فرزند . کندمی عادی زندگی یقهرمان در دنیای، در مقدمه داستان
این یک دنیای عادی . کندمی رود و همراه مادرش زندگیوالد است که به مدرسه می 

های زیر در رمان هم جزء فرآیند عادی زندگی او هستند: سازه . برای حضور توکاست
کردن اعداد و از سر  ( و حفظ 8  :1392،  رجبیرک.  خوردن از او ) مقابله با بروکلی و کتک

پردازی خصلت توکاست و شخصیت ، این دو عملکرد (10خواندن کلمات )همان: به ته 
 . دهدمی عادی نشان، کندمی کنند و توکا را در دنیایی که زندگیمی  او را کامل
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های  مادر چاق، افسرده و ناتواِن قهرمان که برای حفظ روحیه خود، محتاج دروغ 
کند و لیاقت بیشتری از خود نشان دهد.   غلبه  تنهایی بر مشکالت تواند به توکاست. او نمی 

 (49)همان:    . برانگیز او، اجبار توکا در نوشتن با دست راست است ( کنش چالش 17)همان:  
  ی ادرارشب و شبانه کابوس . 2

ی دیگری از داستان است. در این مکان او  ورود توکا به دنیای فراواقعی خواب مرحله 
های بیداری را در خود دارد.  شود که تمام ترس رو می روبه با سگ جهنمی و چهارچشم 

کند.   کوشد این ماجرا را پنهان ( او می 52)همان:  . شود ادرای او می این ترس سبب شب 
 ( 64)همان:    . شود می   های دستشویی برای کودک مجسم شکل سگ جهنمی روی کاشی 

دعوت به آغاز ،  اول  ی( در مرحله 11  همان:مالقات شخص محوری با سگ جهنمی ) 
گرچه قهرمان ذاتاً ماجراجوست اما برای اینکه ذات خود  .  گیردمی  سفر )عزیمت( صورت

مالقات با سگ جهنمی وحشت و هیجانی .  شود  معموالً باید به ماجرا دعوت ،  را بروز دهد
سرانجام . دهدمی  به او نشان  ، را که توکا برای دورشدن از روزمرگی مدرسه نیاز دارد

 . شکل این نوع غلبه است، نترسیدن از او. کندمی هرمان بر او غلبهق
 حقارت از ترس . 3

 ( زمینه برای حرکت وی آغاز12 :همانبا رسیدن قهرمان به ساختمان فرسوده ) 
کالسی چاق و که در آن قدرت مبارزه با هم ، قهرمان باید از این دنیای عادی. شودمی

،  در این رمان.  شود  دور،  دهدمعلم ریاضی که بوی پنیر میاز زورمند خود را ندارد و نیز  
بلکه عواملی از دنیای فراتر وارد  ،  طور مشخص وجود ندارد دنیای فراتر )دنیای فانتزی( به 

( 16خرید کتاب از پیرزن جادوگرگونه )همان:  (3).شونددنیای میانی )دنیای معمولی( می
  زمینه را برای حضور عوامل فراتر آماده در این ساختمان و شکل متروک و ترسناکش 

به داستانی ، کهن (4)های اسلیمیمشابه روایت ، ساختار روایت، در این مرحله . کندمی
او کتاب .  همراه است  خاطرات جنایتکارشود که با دستیابی توکا به کتاب  می  دیگر کشیده 

 (32)همان:  .خواندرا در دستشویی مدرسه می
های کتاب، آشنایی توکا  (، خواندن روایت 12کتاب خاطرات جنایتکار )همان:  کردن  پیدا 

دنیا آمدن جنایتکار بین یک عالمه کتاب )همان:  (، به 19ای( )همان:  با مکان امن )معبد دکمه 
(، نزدیکی  33شدن ماهی قرمز جنایتکار توسط یک گربه در کودکی )همان: (، خورده 13

(، دزدی جنایتکار  20(، مرگ پدر جنایتکار با سوسک )همان:  19ها )همان: جنایتکار به گربه 
(، فرارکردن جنایتکار  34کردن او )همان:  سالی از بانک و ناتوانی پلیس از دستگیر در بزرگ 
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سازی )همان:  ی سوسیس ( کارکردن جنایتکار در کارخانه 36در کودکی از مدرسه )همان: 
 های این روایت موازی است.  بخش   ( از 21( و گرفتن شیفت شب کارخانه )همان : 21

( او از حل یک ضرب سخت 23)همان:  .کندمی توکا با جنایتکار احساس اینهمانی
  موضوع ( همین  37)همان:  .  کند( به همین دلیل از مدرسه فرار می 30)همان:    .ناتوان است

هایی ارتبردن به شرپناه. کندمی ای بین توکا و جنایتکار ایجادپنداری قوی حس همذات 
آرامش مادر )همان: برای  یهایای در رودخانه و نیز گفتن دروغگربهکردن بچهمثل غرق

ی فیزیکی با او )همان: جای مقابله (، دزدیدن ساعت »کباب« پسربچه چاق مدرسه، به 25
 مانع،  گرچه احساس پشیمانی  های ترس از حقارت و واکنش به آن است،( از نمونه179
کردن کتاب جنایتکار درون ( غلبه بر این حس خشونت با پرتاب37 )همان: .شودمی

 (184)همان:  .افتدمی رودخانه اتفاق
گرفتن او از معصومیت به پنداری توکا با جنایتکار، فاصله حاصل احساس همذات

توکا در حالت عادی  . کندمی او هدفمند است و حد و مرز تعیین. دنیای تجربه است
،  با جنایتکار  پنداریاما با حس همذات،  باشد  مبارزهی  ی ندارد تا بتواند آماده ویژگی خاص

. دارد به سمت جنگجوشدن برود  دهد و سعیمی  صورتی خفیف او را الگوی خود قراربه
 . گیردمی شدن مایه واکنش قهرمان در برابر کباب و دزدیدن ساعت او از همین جنگجو

 (جادوگر)  شیابزارها و  رسانی اری عامل به ازین و یاضیر از ترس . 4
باید دالوری باشد تا بتواند دنیای عادی خود  دک که نیازمند عامل فراواقعی است،کو

در این نیاز روحی  (23: همانآرزوی داشتن غولی محافظ ) . کند و به سفر برود را ترک 
،  منادی.  است  الزماست؛ اما در این مرحله شخصیتی میانجی    شده  پرداختهوکودک ساخته 

. کندبودن کنسروها میمثالی( شکلی است که توکا را متوجه جادوییپیرزن جادوگر )زن
 (41)همان:  .دزدددر ادامه کنسرو غول را از پیرزن جادوگر می

رد. او بمینویسنده اینجا هوشمندانه از عنصر بود و نبود فانتزی توأمان بهره 
خواهد عنصر فانتزی را وارد داستان کند و شخصیت را به سفر بفرستد، سفری همراه می

با غول؛ اما در عین حال بر حضور و دوام دنیای واقعی تأکید دارد. غول که عاشق رنگ 
(، توکا با غول 142کند )همان: میزرد و اعداد و ریاضی است، با توکا ریاضی حل 

( 150)همان:  .کندمی های بلند حلترتیب، ضرباین(؛ به146 کند )همان:تفریح می
دهد که تنها با عددها که میکند و همین به او اضطرابی  خواهد توکا را ترکغول می

کند. توکا با اصراری که بر ماندن غول ارمغانی از خود غول بودند، احساس آرامش می
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خواهد حضور دنیای جادویی را برای خود حفظ کند و به دنیای عادی پیش دارد، می
 از حضور غول برنگردد. 

 (یپدریب)  خانه در یحام نداشتن جبران .5
،  شدن مادر با افسرده ، شدن کودک تنها. شوداین رمان با مرگ پدر توکا آغاز می

غول آشنا شده؛ اما غول پس از های اولیه با او پس از عبور از بحران. شودچندبرابر می
( 116)همان:  .شدن غول استعامل محو ، بهترشدن ریاضی توکا . شودمی مدتی ناپدید

. رسدمی وحدت شود یا با او بهگویی غول نماد همان ریاضی است که مطیع کودک می 
: 1393، رجبیرک. ثبت کارش در گینس )  یموفقیت توکا در امتحان ریاضی و وعده

ها در مدرسه و باعث بچه محترم نزدکند؛ می به شخص دیگری تبدیل و راا (196
 شود.  ساخته می مثالی  یشخصیت، از این کودک  گردد. بنابراینمیخوشحالی مادر 

کتاب ریاضی بین . رودسراغ کتاب ریاضی می، شده توکا که دلتنگش ، در غیاب او 
مادر در سراسر رمان از وجود این ارث  . است مانده هایی است که از پدر به ارث کتاب

رمان در این  .  رودمیها  آن  است که ناگهان توکا برای رفع دلتنگی به سراغ مندفایده گله بی
،  »قهرمان در اوج سفر خود .  آشتی و هماهنگی با پدر؛  شودمی  ایی تازه بخش وارد مرحله 

 با پدر آشتی،  داشته  به او تعلقنهادن در جای پدر و رسیدن به مقامی که در گذشته  با پای
ای از لحظه .  شدن با پدر است یکی  یلحظه ،  آشتی  ی( لحظه 51:  1390،  « )ایندیک.کندمی

سرنوشت   ، ها هستندشدن با پدر و پیروی از میراث او که کتابسفر که قهرمان با یکی
 (52)همان:  .کندواقعی خود را محقق می 

  دوم رسانی اری عامل به ازین ؛مادر یبرا توکا ینگران .6
هنوز ، هایی که توکا در غلبه بر مشکالت مدرسه و عوامل آن داشتهبا وجود توفیق 

شود و از توکا  شناس وارد داستان می دکتر روان، در این مرحله . مادر نگران است برای
رک. )   های روی دستش استکردن پشم تیک دکتر گلوله .  خواهد حواسش به مادر باشدمی

حتی توکا به او درباره وجود  .  های غول هم بودهمان کاری که ویژگی  ؛(47:  1392،  رجبی
شود سالی است که جانشین معلم )جالد( در قصه میاو بزرگ  (156)همان:    .گویدغول می

 . کندمی ها را برای توکا به شناخت بدلو ناشناخته
   داستان مثبتبچه  پسر ژاکت، با شدن آشنا ؛سوم رسانیاری عامل به ازین. 7

او در . دهدمی ای جدید را پیش پای توکا قرار مرحله  ، مراجعه به کتاب و آموختن
ورود ژاکت در  ،  پاداش این بخش.  دهد  های ریاضی پاسخشود به پرسش می  کالس موفق
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ه تر از هم(؛ پیداکردن دوستی که توانایی بدنی زیادی دارد و مهم 30)همان:    است  داستان
قهرمان بر حس مخرب تنهایی در خارج از ، با این مهم. اولین دوستی است که او دارد

( اما توکا در برابر  83)همان: شکند را می کباب انگشت توکا ، در ادامه. کندمی غلبه  خانه
کباب راه ورود توکا به دنیای خشونت را  . بیندمی کند و آسیبمی اولین زورگو مقاومت

شده و او با داشتن ناتوانی غول نیز ناپدید ، شده ( توکا زخمی50)همان: .است سد کرده
 . ترسدشناخت و آگاهی دارد و دیگر نمی، شریر قدرتمند )کباب( ، ازفیزیکی

 بازگشت؛ رییتغ و استحاله .8
تجربه و ، دانایی، شهرت، اعمال بزرگ قهرمانان، در بازگشت به زندگی روزمره

بخش برای مخاطب کودک و العاده و الهام ای خارق از توکا چهره ، با عالم تجربه مواجهه 
قهرمان اکنون سرور دنیای روزمره )دنیایی که از آن آمده( و سرور . است ساخته نوجوان

،  نه فقط قهرمان،  عنوان سرور دو عالماو به.  است  دنیای ماجرا )دنیایی که به آن سفر کرده(
شروع به نوشتن ، گرفته تکاریجنا خاطراتاو با الهامی که از کتاب  .بلکه استاد است

بلکه  ،  نه فقط سرور غول و اعداد و کالس درس است،  کند و با این کارخاطرات خود می
این پایان با تغییری همراه است  . شود که قصد راهنمایی بقیه را نیز داردمی بدل  یبه استاد

عرضه به کودکی اجتماعی  او از پسر منزوی و ناموفق و بی دهد.  که در شخصیت توکا رخ می 
 شده که حتی توانایی ایجاد تغییر در مادر را هم دارد.  تبدیل  

 

 ها و نمادهای فانتزی نشانه ، اشخاص .4- 4
بندی هستند.  دسته های فانتاستیک، در دو قطب مثبت و منفی قابل  های رمان اشخاص و نشانه 

کند که  می   قرار دارد، ایجاب  تجربه   و  ت ی معصوم ها که در دو سوی آن  قانون این نوع رمان 
ها  باشد. اغلب این نشانه ها در دو جهت مرگ و زندگی جریان داشته های آن اجزا و نشانه 

های  ها از طریق طرح درونمایه تغییر و تحول در آن و اشخاص، شکلی ثابت دارند و تنها 
شود.  می پرداخته    و   ها و اشخاص ساخته متفاوت و نیز بخشیدن کارکردهای ابداعی به نشانه 

های پویا یا ایستای  نظر از نمونه کاررفته در فانتزی، صرف های به ی نشانه ی جالب درباره نکته 
ی جادوگر  های مکانی همچون خانه، مدرسه و خانه نشانه های میانی است. دوقطبی، نمونه 

معنای  ها به دارند. پویایی در باب این نشانه های زمانی و توکا، در این دسته قرار و نشانه 
 خواهد شد.  طور جداگانه بررسی هاست که به تکامل ذهنی قهرمان و تغییر نگاه به آن 
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 یفانتز در رفتهکاربه  یهانشانه  نمودار
 های مثبتنشانه های منفینشانه

 اشیا اشخاص اشیا اشخاص
 بروکلی/کباب 

 مادر چاق و منفعل
 معلم

 جنایتکار
 

 کتاب جنایتکار
 ماهی قرمز جنایتکار

 کنسروها 
 سگ جهنمی

 
 

 غول
 پلیس 

 پدر
 شناسروان 

 ژاکت
 پیرزن جادوگر

 کتاب ریاضی زرد
 کتاب پدر

 نوار موبیوس
 

 های میانی نشانه  .1- 4- 4
: این شخصیت که محوریت رمان با اوست، در ساحتی بومی و سنتی متعلق به جهان  توکا 

ی  اساطیری است؛ اما فردیت او خاص دنیای مدرن است. این پسرک الغر عینکی از پنجره 
کند. تالش او، عنصر  می ی قوی دارند، غلبه  ساالنی که جثه ذهن جنایتکار، بر ترس خود از هم 

کا موجودی غیرتکراری است و همین فردیت او را از الگوبودن کهن  مستمر روان است. تو 
کند تا هستی خود را که متعلق به تنها  می سازد. وی مخاطب نوجوان را تشویق می متفاوت 

است،  دهد. توکا در مدرسه لقب کرم خاکی را به خود گرفته    خود اوست، بشناسد و پرورش 
است. او نصفی از سال مریض  اوضاع را بدتر کرده    چون ُمردنی و بدقواره است و عینکش هم 

پیچه شبانه و یکی دو بار هم در هفته  درد، دل درد، چشم لرز، سرماخوردگی، گوش و است، تب 
شود  های عینکش باز می خورد نیشش تا دسته می ها هم، وقتی کتک اسهال. برعکس بقیه بچه 

 ( 7:  1392)رک. رجبی،    . کند که مخصوص ترسوهاست هایی می و خنده 
های مثبت و نشانه  یظهوررسیدن همهبه یعرصه  بازتاب سبببههای مکانی نشانه

خانه که پدر و مادر یعنی ساالن قهرمان کودک از دنیای بزرگ. دارد منفی رمان اهمیت
کودک  که    های زورمندحکمران آن هستند و مدرسه که پادشاه آن معلم است و همکالسی

های خود  برد که در آن مکان ضعفمی  گریزد و به جایی پناهمی  ،کنندتهدید می  ضعیف را
. سازد را مطیعها آن کند یاغلبه ها آن های خود بررا بشناسد و پس از شناخت توانایی

 ها هستند:محل زندگی توکا و مدرسه محور این مکان ، جادوگر یخانه 
ای خود،  مکانی ترسناک قصه است که همچون نیای قصه ی ی پیرزن جادوگر: نشانه خانه . 1

  هایش شکسته پنجره   هاست. »ساختمانی قدیمی که سرزمین جادوگران کهن، پر از ناشناختگی 
   ه ــ انداخت   ه ــ ان سای ــ ار ساختم ــ زده آهنی کوچکی داشت. درخت عرعری کن بود و در زنگ 
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 ( 12بودند.« )همان:  شده  هم کپه  های عجیب و غریبی روی  وآشغال بود... زیر عرعر آت 
مادر همیشه . تلویزیون در خانه محوریت اصلی را دارد :محل زندگی توکا ،خانه. 2

های آشپزخانه کابینت. بیندنفره است و سریال میسه  یروی کاناپه ، جلوی تلویزیون
کتابخانه  ، زیرزمیندر . توکا بیشتر وقتش در زیرزمین است. همیشه پر از کنسرو هستند

اتاقک کوچکی ، معبد. ای استمعبد دکمه، پدر توکا قرار دارد و پشت کتابخانه، اتابک
بودند و روی سقفش صدها دکمه   های بزرگ و نرم ساختهاز تخته  است که اتابک و توکا

 (19)همان:  .اندرنگی چسبانده
خورد و یک می قیه کتکمدرسه: یک حیاط اصلی دارد که معموالً توکا در آن از ب. 3

. دارد  ها را خیلی دوستاو مورچه . رودها میحیاط پشتی که توکا در آن به دیدن مورچه 
 زده مثل دیوارها و سقف شوره . بود کشیده  لکه نم لکه ، »سقف کالس ، در کالس درس 

ها بین شوره ای  هر روز شکل تازه .  کشیدنبود به نم   کرده  دنیا شروع  لعنتی! همه.  مانخانه 
زن حامله و از این چیزها که ، چکشیکله  کوسه ، آفتابه، گوریل ، سگ آبی، کردمپیدا می

 (30« )همان: .شود پیدا کرد گچ میالی شوره 
سقوط و صداهای ، با شب و تاریکی و سیاهی مکان )خانه توکا(،زمان در این 

. ترس و ناآگاهی است یکنندههیوالی چهارچشم همراه است که تداعی و برانگیز توهم 
های مکرر به گذشته و رفتن به آینده برگشت، ایستادن زمان  ،بعد دیگر زمان در فانتزی

های زمانی در فانتزی را ناشی از میل عمیق انسان بر پیروزی بر مرگ برخی بازی. است
نظر صرف (  273:  1378،  محمدیرک.  )   .کندمی  اند که پیوسته او را تهدید و نیستی دانسته
،  شودمی  های کهن نیز دیدهتوان علت این بازی زمانی را که در نمونه می،  از این استدالل

در ذهن انسان همواره این سه  . در نوسان« دانست زمانهماهنگی ساختار ذهن انسان با »
گذشته و آینده عین حال . زمان فعالیت دارند و اساساً حد و مرزی میان آن وجود ندارد

 (73: 1394، عباسیرک. )  .ستواقعی ا
،  افتاده  های ترسناک جنایتکار در گذشته اتفاقمرگ پدر و کنش ،  غول  کنسرودر رمان  
دارد و آینده زمانی است که   ها در زمان حال برای کودک داستان جریانانواع ترس 

اما بهترین بافت   .مخاطب رمان انتظار آن را دارد؛ زمان رشد و رسیدن قهرمان به هدف
نویسی های روایی است که جزء تکنیک داستان ایستادن زمان با ایجاد تعلیق،  زمان در رمان

. نوک پا رفتم جلو و برش داشتم. داشتمرود: »چشم از کنسرو برنمیشمار میه مدرن ب
م  با خود. بودهیچی پول توی جیبم نمانده. بودم ترین کاری بود که تا حاال کرده ترسناک 

 (42: 1392، « )رجبی.و مثل فرفره زدم به چاک  آورمگفتم فردا پولش را می
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 های منفی  نشانه . 2- 4- 4
 یجاذبه ، تواند بعد ناپیدای شخصیت کودک را هویدا سازدهایی که مییکی از نشانه

یک هیچ.  گیرندمی  اشیا و اشخاص جای   یآمیز است که در دسته اشخاص و ابعاد شرارت
تنها زمانی باید . بود سازگارها آن بلکه باید با، کرد اشخاص واقعی را نباید نابوداز این 

را از بین برد که فراواقعی و تجسمی از ترس یا هر هیجان منفی  ها  آن   کرد و  غلبهها  آن  بر
نسبی ها آن بودنکرد؛ زیرا منفی را پویا محسوبها آن تواناز این نظر می. دیگر باشند

. هستند بررسیها و پس از آن قابل به ذهن قهرمان پیش از رفع کشمکشسبتاست و ن
 .ها هستندترین این نشانهاشخاص مهم 

دادن رفتار نادرست  به نشان ، دادن رفتار درستجای نشانهدر پرداخت اشخاص ب
انتقال پیام   یزدایی از شیوه هایی در نگاه اول آشناییمزیت چنین داستان .  شود می  پرداخته 

نیز نیاز نویسنده به شعارزدگی و . دهندمی نبودن« را آموزش این اشخاص »چگونه . است
جذابیت بیشتری برای خواننده  ،  ها گذشتهاز این.  برندمی  آموزش مستقیم مخاطب را از بین

های مثبت قادر به انجام آن نیستند کنند که شخصیت ؛ »چراکه همواره کارهایی میدارند
در  خصوص، ( در این 55: ب1391، المع « )ابراهیمی.گنجدشان نمیدر دایره اخالقیو 

هایی از اشخاص منفی انسانی واقعی و فراطبیعی و نیز اشخاص نمونه غول کنسرورمان 
های روانی بخشیدن به تخیالت و ترس عینیت منظوربهمنفی حیوانی حضور دارند که در 

 اند: شده  کار گرفتهکودک به 
( داستان،  Typical. کباب و بروکلی؛ زورگویان مدرسه: یک دسته از اشخاص نوعی ) 1

کشیدن »حس  چالش ها سبب به اند که قدرت فیزیکی آن ند و ریزنقش ترتیب بل دو پسربچه به 
ی اولین نهاد اجتماعی  منزله است. در جهان واقع، در مدارس به حقارت کودک« رمان شده 

شود، همساالنی متفاوت حضور دارند و عامل ترس  که کودک پس از خانواده به آن وارد می 
شناسی تهکمی و طنزآمیز این اشخاص  د. نام های خود هستن ای مدرسه ها و هم کالسی هم 

است: کباب »از  شده درخور توجه است و با نظر به شکل ظاهری این کاراکترها پرداخت 
روند.  می  صاف راه ها که صاف باشند. از آن آن درازها بود که انگار سیخ ازشان رد کرده 

تر  بروکلی که از توکا کمی ریزه ( و 10: 1392هاش اندازه دکمه ریز بود.« )رجبی، چشم 
های تنگی دارد و »موهای فرفری و ِسفتش  است و روی لباسش عکس بمب دارد. چشم 

 ( 8بودند بیرون، عینهو کلم بروکلی.«)همان:    قلنبه از روی سرش زده قلنبه 
 جای شریر انواع  سازی فانتزی و تخیل نو است. او به . جنایتکار: وجهی نو در شخصیت 2
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پردازی او،  دارد. تنها تفاوت در شخصیت  همراه ن نشسته و الگویی تمامًا شر را به ادبی که 
جای توصیف ظاهری او و نقش وی است. معرفی او در رمان، بازسازی  ها به دادن کنش نشان 

هایی نظیر بحران قهرمان را در کودکی پشت سر گذاشته،  شخصیتی تمامًا منفی است که بحران 
توان »تجسم  است. او را می ها، شخصیتی اهریمنی پیدا کرده ردن بر آن نک اما به سبب غلبه 

 کند.  ( دانست که فرد را به کنش منفی امر می 89:  1392نیروهای منفی نهاد« )یونگ،  
او تمثیلی . جنایتکار است، اشخاص کامالً منفی این رمان در قلمرو فراواقعدیگر از 

هویت انسانی جدا شده و تبعیت کودک قهرمان از او نیز از انسانی است که ابتدا خود از  
  او الگویی منفی را برای مخاطب نوجوان ارائه . شد سبب بریدن از هویت انسانی خواهد

در باب این . شد مسخ و نابود خواهد، های مخرب نبرد نکنددهد که اگر با بحرانمی
کالم از ذکر مباحث تکراری ی  منظور پرهیز از اطاله هو ب  شخصیت پیش از این بحث شد

هایی ایستا هستند و بنا نیست نه نشانه ، جنایتکار و ابزار مرتبط با او. گرددمی خودداری
 .  کنند در ذهن قهرمان و مخاطب و نه در رمان تغییر 

جای مادر راهنما )خدابانو( و همراه قهرمان است.  . مادر چاق و منفعل و افسرده: که به 3
عنوان نیروی مخالف کودکان است یا نیرویی که کودک  ها به های آن ترین نقش »یکی از مهم 

( با اینکه باعث خجالت و شرم توکا  290:  1378« )محمدی،  . کنند نمی و خواسته او را درک  
کند. مادر  می شناسی( از او حمایت  های روان شود، توکا به هر شکلی )شرکت در جلسه می 

است. چاقی مادر  شده  انزواطلبی بعد از مرگ پدر، به موجودی غیراجتماعی تبدیل توکا با 
شود  می ی اینها باعث رود. همه شمار می ای به هم عیب و نقص اجتماعی درخور مالحظه 

دستی پسر را همواره  ، مادر چپ غول   کنسرو توکا تنها والدی را که دارد، اتکاناپذیر ببیند. در  
های درونی و بیرونی،  در پایان داستان و پس از غلبه قهرمان بر بحران  کشد. می چالش  به 

  این شخصیت نیز رو به سوی الغرشدن و خروج از انفعال دارد. 
موانع  یدرزمره او . مخالف کودک استها و ترمعلم: نیز عاملی از دنیای بزرگ. 4
یابد و کودک را می خانواده حضوریابی کودک در دنیای خارج از خانه و هویت  یاولیه

درک و دریافت این درس به کمک . کندمی بودن در درس ریاضی تحقیردلیل ضعیف به
شدن این شخص در ذهن کودک قهرمان  عامل مثبت، عوامل فراطبیعی )غول و جادوگر(

اضطراب او در  یدهندهنشان ، کندمی بوی پنیری که توکا از معلم خود استشمام. است
نفس یا به خاطر ترس از این اضطراب ممکن است در اثر نبود عزت. رابر ریاضی استب

تواند مشکل معلم نمی  یتوکا با برخوردهای بازدارنده.  وجود آیدهای تحصیلی بهشکست
 . خود را بروز دهد
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این عنصر همچون نفی . ماهی قرمز جنایتکار: عامل اصلی تهییج جنایتکار است. 5
تخریب در شخصیت  خورد، اینکه گربه آن را میدنبال کند؛ زیرا بهمی لها عمنهی قصه 

 . شودشریر )جنایتکار( آغاز می
آید و بر می  حساب سگ چهارچشم جهنمی: این هیوال از کنشگران فراطبیعی نو به.  6
 هایاو سلطان کابوس .  است و جنبه ابداعی دارد  تخیل فردی نویسنده شکل گرفته  یپایه 

راهیابی به دنیای   منظوربه دعوت به ماجرا عموماً برای قهرمان . قهرمان است یشبانه
حرکت  ،  در این رمان.  افتدمی  هایی اتفاقاز طریق چنین نشانه  ،فراتری و ماجراهای فانتزی

 جادوگر)جهان زیرین( وجود   یخانه   کابوس در دنیای میانی )عام واقع( و دنیای خواب و  
. کنددنیای فانتزی راهی میبه  ای است که شخص محوری را  دروازه  ،یدارد و سگ جهنم

های فانتزی دیگر را ببیند و تواند گزارهبعد از مالقات با سگ جهنمی است که توکا می
 ی محور کابوس شب قهرمان است و بر پایه ، این هیوالی ابداعی. کند سفر خود را آغاز

 . است شده  تخیل فردی آفریننده داستان ساخته
 های مثبت نشانه  .3- 4- 4

شوند تا می کار گرفتهبه ، های ساحت منفی داستانها همچون نمادها و نشانهاین نشانه
ذهنیت ،  نظر  از این.  کنند  تجربه آن را بازسازیقطب دیگر درون و برون ذهن مخاطب بی

خواستن عبور  در طرح این بخش  .  این بخش نیز همچون بخش پیشین عین عینیت است
 یبه شناخت نیروهای درونی که سرچشمه باتوجه ،  سالی و بلوغاز کودکی و نیل به بزرگ

این طرح مختص ذهن کودک و نوجوان ایرانی نیست . شودمی ساخته، ناخودآگاه است 
از اشتراک ساختار    مسئلهتردید این  بی.  طیف جهانی دارد،  بلکه همچون طرح قصه پریان 

های کهن  ابتدایی قصه  یتجربه همچون مخاطب بی، تجربهذهن این نوع مخاطب بی
به الگوهای مثالی هستند که باتوجه  هایی، نشانه های مثبتنشانه. گیردمی سرچشمه 

اند و با همان کرده  جایگاه رساندن قهرمان به هدف خود را حفظ، شده در رمانبررسی
غول درون . انددر ساختار الگوی سفر قهرمان مؤثر افتاده ، ای که دارندی کارکرد فانتز

کتاب  ، های همچون نوار موبیوس ژاکت و نشانه، شناس و پلیسروان، جادوگر، کنسرو
 .دارندپدر و کنسرو در این ساحت حضور 

های کهن هستند، موجوداتی  ها که هیوالهایی برگرفته از اسطوره و افسانه . غول: غول 1
دارند. »این موجودات در ابتدا در اساطیر جایگاه  اند که با انسان دشمنی قوی؛ اما احمق 

ها و اساطیر را  مثبت و خداگونگی داشتند؛ اما بتدریج جایگاه نیروهای شر اهریمنی قصه 
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م داشتند.  ها شرارت و حماقت را با ه پیدا کردند. در ادامه تکامل این شخصیت قصه، آن 
ها، این گروه از اشخاص  همین امر، سبب یاریگری ناخواسته به قهرمان قصه شد. در فانتزی 

:  1394« )عباسی،  . اند اند و اغلب یاریگر اشخاص داستان بازهم به جایگاه مثبت خود بازگشته 
  به  شود احمق است، اما در عین حماقت ویژگی منحصر ( غولی که بر توکا ظاهر می 325

شود  می  آید. او روزهای زوج از کنسرو خارج می حساب دارد که نوعی از قدرت به فردی 
:  1392گوید: »بوگولی بوگولی« )رجبی، شمارد و با خوشحالی می چیز را می و مدام همه 

های خیلی کوچک توانایی دیدن او را دارند. غول امداد غیبی و  ( فقط توکا و بچه 40
راغ، بلکه از یک کنسرو که عاملی امروزی است خارج  ی سوم است. غول نه از چ مرحله 

ی انطباق عناصر  دهنده شود. خروج یک عامل جادویی از یک عنصر مدرن، خود نشان می 
جای چراغ جادو، سنگ،  جایی، کنسرو به ای است. این جابه مدرن بر ساختار کهن اسطوره 

 این داستان است.  ی  شیشه یا هر شیء دیگر، از فرایندهای ذهنی جالب آفریننده 
ها از بزرگساالن  ی قهرمان در داستانند. آن دهنده شناس و پلیس: نیروهای یاری . روان 2

دانند  دارند چون می خصوص »پلیس« را دوست  بخش مثبت هستند. اغلب کودکان به آگاهی 
  شدن با این افراد است؛ ی نیروهای شر است. از آرزوهای کودکان امروزی یکی برنده از بین 

گوید: »کسی که بوی دارچین بدهد محال است  شناس می ی روان برای نمونه، توکا درباره 
ات  شد زد. بدون اینکه بخواهد مسخره ها می آدم بدی باشد. پیش دکتر اوووم خیلی حرف 

ها  گفت دوست ها نگاهت کند. الزم هم نبود بهش بگویم شما. خودش می کند یا مثل احمق 
بیند  دهد شبیه پدرش می می   ( یا توکا، پلیسی که او را نجات 46همان:  گویند تو.« ) به هم می 
اش شبیه  قیافه ] بشوم ولی آن پلیس الغر لعنتی بود به شبح تبدیل (. »نزدیک 208)همان: 

گویم  دارم می  هایی که دوستشان کرد. گفتم که، به آن  چیز رو عوض همه  [ اتابک )پدر( بود 
 ( 210بودم.« )همان: شده  بود روی من... حتمًا شبح  نزده  لعنتی! اگر شیرجه  

جادو و کاربرد آن ، ترین اجزای خلق فراواقع در داستان نوپیرزن جادوگر: از مهم. 3
از سوی نویسنده  ، های کهن استاین عنصر اساسی که محوریت واقعیت نمونه. است

ظهور  به ، دادن کارهای شگفت استکه انجامها آن تا جایگاه اصلیشود میه  کار گرفتبه
پیرزن جادوگر در داستان . است خود گرفته داستان شکلی نو و ابداعی به این در. برسد

پیرزن سرحالی بود و . شود: »موهایش خاکستری بود و شبیه جارومی گونه توصیفاین
خاطر ادب است و به( پیرزن بی15)همان: « .های ریز و براقی داشت قد دکمهچشم 

 . فروشدکند برای توکا مناسب نیست به او میمی  کتابی را که ادعا، اسکناس 
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او چندین عامل جادویی مانند کتاب جنایتکار و کنسرو غول را در اختیار قهرمان قرار 
 عامل جادوییتجربه برخورد با . سازدمی دهد که گذار قهرمان از دو ترس را میسر می
 عامل جادویی برخورد با  یدورشدن قهرمان از شرارت و خشونت است و تجربه، اول
چندین شیء مثبت نیز در رمان . کردن مسائل دشوار ریاضی استدستیابی به حل ، دوم

 شود:ها میوجود دارد که سبب عبور قهرمان از کشمکش 
های پدر و کتاب  زرد یاض یر کتاب ، تکاریجنا انداستها: در این رمان سه کتاب کتاب

کتاب اول راهنمای قهرمان به شرارت و بدی است که قهرمان در  .  اندشده   قهرمان معرفی
، های دوم و سوماما کتاب. اندازدکند و به درون رودخانه میمی مسیر تجربه آن را رها

، هاگیری قهرمان از آنبهره دلیل بهابزار کسب تجربه و رفع مشکل ریاضی وی هستند و 
 . یابدمی به پاداش »اعزام به مسابقه« دست

شکل نوار موبیوس را ، نوار موبیوس: توکا از کتاب ریاضی که یادگار پدر است
به شکلی که  ، شودکند و همین باعث نوعی پیروزی برای او سر کالس میمی استخراج

»به . رودمیاز بین جلوه داشته،شکل بوی پنیر به که معلمشان  از دیگر آن حس انزجار
قدرها هم پاگنده آن. بودند شده نظرم سه چهار شماره کوچکبه . کردمهاش نگاهکفش 
اگر از کسی خوشم بیاید چیزهای بدش برایم غیب . دادمثل قبل بوی پنیر نمی. نبود
 (132همان: « ) .شوندمی

 بندی جمع . 5
را وادار به تکاپو و جنگیدن با ها آن  اشخاص محوری، کشمکشی که در آغاز داستان 

ها آن  ها یا نابودکردنشود که فرارکردن از آشفتگیمی چنین رمزگشاییاینکرده، کودک 
کودک   یجوی درونواین کشف با نوعی جست.  شد  غالبها  آن  میسر نیست و تنها باید بر
،  است؛ جادوگر  پذیر شدهفانتزی امکان  یشدن داستان به عرصه همراه است که با کشانده

تاریکی و تباهی ، شکل دیگری از شرورانی نظیر دیو ،جنایتکار، سگ چهارچشم، غول
،  پلیس،  شناس های روانبا راهنمایی،  فرورفتن قهرمان در این جهان.  گونه استفضای این 

رفت دارد که راه برون قهرمان را به کنش وامی،  ادوگر و حتی ژاکتج،  غول درون کنسرو
 . او از ترس درونی و غلبه بر آن است

خوردن  کتک، یادنگرفتن ریاضی، دنیای میانی خارج از خانه داستان با ترس از معلم
نداشتن دوست و پناهگاه خارج از  ، کالسیتوکا از بروکلی و کباب دو پسرک چاق هم 

شدن تنبیه ، یر ادراشب ، های شبانهاین دنیا در درون خانه به کابوس . است همراهخانه 
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دنیای زیرین . همراه استها آن نداشتن پدر و مانند، دستیسبب چپ وسیله مادر به به
جنایتکار و مانند آن همراه ، سگ جهنمی، غول، داستان با مالقات او با پیرزن جادوگر

او دیگر ،  که عین جهان واقعی است،  در این مکان.  قعی استدنیای فراسوی توکا وا.  است
تواند که می چنان نهد ومیسر  های تجربه را پشتترسد و عرصه چیز نمیاز هیچ

، هانمادها و سازه یتفاوت بنیادین این فانتزی در حوزه . شودمی تجربگان را رهنمونبی
زیرزمینی ،  ست که در سه ساحت زمینیهای فراواقعی اجای نمونه کاربرد اجزای واقعی به
هاست؛  تجربه،  هاراهنمای توکا در قصه برای جداشدن از بحران .  و فرازمینی وجود دارند

دیگر پیری نورانی یا پری در میان نیست که با بخشیدن ابزار جادویی او را از مراحل 
 کند.  تجربه راهنمایی یمعصومیت به مرحله 

، مندی ایستا و پویاواقعی و فراواقعی در دو قطب با دو جهتها و نمادهای نشانه
حل را در  میان این دو قطب ایستاده و راه ، قهرمان یا ذهن وی. نمایش تخیل رمان است

، جادوگر، در قطب مثبت غول. یابدفرافکنی بحران در قالب نمادها و تصاویر می
هیوالی ، رد و در قطب منفیشناس و پلیس و ژاکت و کتاب آموزنده پدر قرار داروان

سیاه و  ، قرار دارند که در فضای تاریکها آن جثه و مانندوساالن قویسنهم ، چهارچشم 
 . برسد  تکامل شود تا قهرمان بهمی  مبهم بازسازی

 

 هایادداشت 
گویند. این نیروها ممکن  ها یا نیروها با یکدیگر می. در ادبیات کشمکش به مقابله شخصیت (1)

های دیگر یا اجسام و موانع یا قراردادهای اجتماعی یا خوی و خصلت خاص  شخصیت است 
شخصیت اصلی داستان باشد که با او سر ناسازگاری دارند و به چهار دسته کشمکش جسمانی،  

ها برای تحقق یافتن پیرنگ شود. در پیرنگ تمام داستانبندی میذهنی، عاطفی و اخالقی دسته
)رک.  .ت و گاهی دو یا هر چهار نوع کشمکش در داستان وجود دارندبه این عنصر نیاز هس

 (222-221 :1377میرصادقی، 

ها، محمدهادی محمدی و علی عباسی . در باب تأثیر آثار تخیلی مدرن روایی از جمله فانتزی (2)
( 1393؛ حری، 1390؛ عباسی، 1378اند. )رک. محمدی، نموده هاییو ابوالفضل حری کوشش 

ی شگفت، ها را در سه دستهبزرگان از فانتزی، الگوی تودوروف است که فانتزیتلقی این 
های اقلیمی با  های بسیار مدرن و نوتر، مایهشگرف و وهمناک قرار داده است. در نمونه 

جان آگاهانه از  های جاندار و بیها شخصیتهای ایرانی درآمیخته است. در این نمونهفانتزی
شوند تا بخشی از افکار یا درونیات او یا آرزوهای کودکان و  رفته می کار گسوی نویسنده به

درآوردن  عینیتکردن و به نوجوانان را در قالب شخصیت خود مشخص کرده و از طریق نمایشی
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داستان، در ناخودآگاه مخاطب وارد شده و تأثیر گذارند. این تأثیرگذاری غیرمستقیم که فراتر از 
ها، تخیل نقشی اساسی در پیرنگ و طرح  است. در این نوع داستان قوانین خشن دنیای واقعی

های فطری ی تمایالت و خواستهترتیب که حوادث داستان بر پایه اینداستان بر عهده دارد؛ به 
 ی مطلوب خود دست یابد. شوند تا مخاطب به نتیجه می وپرداختهدوران کودکی ساخته

دسته دنیای فراتر، فروتر و میانی شایان بررسی است.  های کهن ایرانی همواره سه . در قصه ( 3) 
های  کند و مکان سفرهای زمینی و آزمون دنیای میانی، جایی است که قهرمان در آن زندگی می 

فیزیکی اوست. دنیای فروتر دنیایی ترسناک پر از اشباح و موجودات فراواقعی است که قهرمان از  
ودات این جهان، سبب حرکت شخص محوری به سمت  ساختن موج ترسد. غلبه یا مطیع ها می آن 

اساس سه دسته سفر زمینی، زیرزمینی  شود که جایگاه رشد و تعالی است؛ براین دنیاهای فراتر می 
 ( 231:  1394های مثالین درخور بررسی است. )رک. عباسی،  و فرازمینی برای اشخاص روایت 

گیرد. های خردتری قرار میا، روایتهشود که در درون آن های کالنی گفته میبه روایت . (4)
منظور تقویت روایت اصلی و تفهیم هرچه بیشتر آن به  عنوان نمونه و به ها اغلب به این روایت

 (51: 1393)پینالت،  .شودشود. در پایان روایت اصلی نتیجه آورده می مخاطب آورده می
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