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 چكیده

راوی از مهدی رجبی، براساس نیاز روحی و روانی مخاطب نوجوان نوشته شده استا « غول کنسرو»رمان فانتزی 

کندا استخراج رود و دوره گذار از نوجوانی و رفع نیاز انسانی خود را تجربه مینوجوان رمان، توکا به سفری قهرمانانه می

الگوی سفر قهرمان به عنوان ابزار آموزش مخاطبان نوجوان، عالوه بر ياری رساندن به رشد و تعالی گروه سنی مورد کهن

مندی و بازآفرينی کهن الگوهای موجود در اساطیر و در روايات فانتزی کندا بهرهار مینظر، زوايای پنهان روايت را آشک

گانه سفر قهرمان، به شکلی باژگون بازگو ، مراحل سهکنسرو غولدا در رمان شونو، سبب رشد ناخودآگاه فردِ نوجوان می

ی استا اين خصیصۀ مهم، رمان را به شودا سفر راوی، نه سفری بیرونی با حرکت در مکان، بلکه به صورتی درونمی

کمبل، سفرِِ قهرمان به شکلی فانتزی « اسطورۀ يگانۀ»سازدا در الگوی ساختارِِ الگوی قهرمان جوزف کمبل نزديک می

-که هر يک نماد و کهن -نوجوان در داستانش سازیشهر به کمک قهرمانکندا تالش رجبی برای ارائۀ آرماننمود پیدا می

های تحلیل شخصیت -است« سفر قهرمان»در مسیر  ديگر اص در مسیر تکامل و شدن و به عبارتالگوی تیپی خ

 آيد که بسامد شخصیتالگويی ضروری کرده استا از نتايج تحقیق برمیکهن -شناختیداستانی او را از منظر روان

که در مسیر تکامل و سفر الگوهای شخصیتی است در میان قهرمان داستانی رجبی بیش از ديگر کهن« جستجوگر»

قدم « تشرف»به وادی « حامی»الگوهای به کمک کهن« نابودگر»و « جنگجو»الگوهای قهرمانانۀ خويش در مواجهه با کهن

گیری از مقاله حاضر با بهره گذارنداهای خويش سرافرازانه قدم در مسیر بازگشت مینهد و غالباً با رسیدن به آرمانمی

 پردازدامی  کنسرو غولاستنباطی به بررسی الگوی وارونه سفر قهرمان کمبل در رمان -روش تحلیلی 
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 مقدمه

 های نسبتاًرمان نوجوان فارسی، يکی از شاخه

گیری آن به جوان ادبیات فارسی است که شکل

رسدا توجه به سن بلوغ و بعد از انقالب می

گیری های دوران نوجوانی باعث شکلبحران

رمان نوجوان شد که بر پايه نیازهای اين مقطع 

سنی و شرايط اجتماعی بودا يکی از ژانرهای 

موفق رمان نوجوان، رمان فانتزی است که همراه 

های با ترجمه وارد ايران شد و در ادامه، رمان

تألیفی را در اين حیطه به دنبال خود داشتا رمان 

فانتزی نوجوان، از خلق دنیای ورای دنیای واقعی 

کندا خلق برای بیان روايت و ماجرا استفاده می

دنیايی که از ناخودآگاه نويسنده و گاه از 

اين  گیردا قهرمانناخودآگاه جمعی نشأت می

پردازند و گونه فانتزی، به نبرد با نیروهای شر می

سعی در برتری دادن نیروی مطبوع خود دارندا 

نويسندگان رمان نوجوان، آگاهانه يا ناآگاهانه، از 

ای قهرمان، برای بیان مفهوم گذار و سفر اسطوره

کنند و برای بیان بهتر اين موفقیت استفاده می

برندا الگويی که یسفر، از گونه فانتزی بهره م

شناس بزرگ آمريکايی، جوزف کمبل، اسطوره

ای قهرمان طراحی کرده است، برای سفر اسطوره

های شود بیشتر اسطورهست که ادعا میا الگويی

اندا اين الگوی ريزی شدهجهان براساس آن پی

ای، شامل سه مرحله کلی جدايی، هفده مرحله

برای تشرف و بازگشت استا اين الگوی سفر 

قهرمانی که در اين مراحل از خامی به پختگی 

-شود، تداعیرسد و دچار تحولی درونی میمی

کننده گذر نوجوان از مرحله بلوغ استا نوجوان 

در مرحله جدايی، از خانواده جدا شده و با 

رودا او همراه با ها میسفری به دنیای ناشناخته

نه اين سفر وارد مرحله بلوغ شده و دوری از خا

کندا در مرحله بازگشت، نوجوان به را تجربه می

گردد، در حالی که تاییر خانه و نزد خانواده برمی

و تحوالتی در او رخ داده و او از دنیای کودکی به 

 کنسرو غولباره جدا شده استا رمان فانتزی يک

با توجه ويژه به مخاطب خود که نوجوان است 

نظر گرفته  نیازی انسانی از مخاطب خود را مدّ

الگوی سفر قهرمان در استا استخراج کهن

، به عنوان ابزار آموزش کنسرو غولداستان 

مخاطبان کودک و نوجوان، عالوه بر ياری 

رساندن به رشد و تعالی گروه سنی مورد نظر، 

 کندا زوايای پنهان روايت را آشکار می

 

 پیشینۀ تحقیق

چند  ،دربارۀ الگوی سفر قهرمان جوزف کمبل

به شرح زير  مقاله نوشته شده که برخی از آنها

تحلیل کیفیت بیداری قهرمان درون »است: مقالۀ 

در شخصیت سیاووش و کیخسرو با تکیه بر 

در  1212که در سال « مارکی -نظريه پیرسون

پژوهشنامۀ ادب حماسی چا  شده استا  مقالۀ 

با  بوف کوربررسی سفر قهرمانی شخصیت در »

که در « الگوی بیداری قهرمان دروننتکیه بر که

در فصلنامۀ مطالعات داستانی منتشر  1213سال 

الگوی سفر قهرمان تبیین کهن»شدا يا مقالۀ 

براساس آرای يونگ و کمبل در هفت خوان 

در فصلنامۀ ادبیات  1213که در سال « رستم

 شناختی به چا  رسیداعرفانی و اسطوره
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   کنسرو غولرمان ِ نوجوان ِ

از مهدی رجبی در  کنسرو غولرمان نوجوان 

توسط نشر افق منتشر شدا قهرمان  1212سال 

 ستا او که«توکا»نوجوان اين اثر پسری به نام 

پسری الغر و عینکی است، مدام از پسری بنام 

خوردا پدر توکا مُرده و او با کتک می« بروکلی»

کندا اش زندگی میمادر بسیار چاق و افسرده

رسه خانه قديمی پیرزنی است که در راه مد

کند جادوگر استا توکا، از پیرزن توکا فکر می

کتابی را به اسم خاطرات جنايتکار معروف 

خردا توکا که عاشق جنايتکارهاست، کاک می

پنداری دارد به شدت با جنايتکار حس همذات

خواهد مثل او باشدا در روز ديگری، و مدام می

جادوگر ادعا دارد توکا کنسروی را که پیرزن 

دزددا غول از کنسرو به کنسرو غول است می

شودا غول عاشق طريق جوشاندن ظاهر می

اعداد است و همین توکا را به اعداد نزديک 

کندا کندا توکا در درس رياضی پیشرفت میمی

کا عوض شده و حاال تو مورد معلم نظرش در

گذاردا توکا به جای تحقیر، به او احترام می

تأثیر داستان جنايتکار است؛ اما همچنان تحت

بعد از ديدن صحنه مرگ جنايتکاران در 

خواهد جنايتکار شودا در تلويزيون، ديگر نمی

]به شکل صوری و  بازگشت از مدرسه بروکلی

گیرد تا نمايشی[ دوباره توکا را به باد کتک می

يدا زيرا غول حال اجادوگر به کمک توکا بی

ال محو شدن است؛ اما حال بدی دارد و در ح

مادر توکا رو به بهبودی است و رژيم گرفته 

رود و استا توکا به دنبال مادرش به بانک می

کند؛ اما آنجا جنايتکاری توکا را زخمی می

پلیسی که شباهت بسیاری به پدر توکا دارد او 

دهدا غول محو شده و توکا در را نجات می

دوستی رياضیات خیلی پیشرفت کرده استا 

 شودادوباره بین توکا و ژاکت برقرار می

 

 بحث و بررسی 

ی هاچهرهم( يکی از 1150-1150جوزف کمبل )

در آرای  کمبل.  اسطوره است ۀدر حوزبرجسته 

به نظريۀ ضمیر ناخودآگاه  ،ثر از يونگأمت خويش 

گیری مند شد و با بهرهالگوها عالقهجمعی و کهن

های ملل مختلف اسطورهاز آنها و شناختی که از 

او  مورد توجه منتقدان قرار گرفتا، کسب کرد

، سیر تحول قهرمانِِ هزار چهرههمچنین در کتاب 

کند که و سفر قهرمان را به سه مرحله تقسیم می

ند از جدايی )عزيمت(، تشرف، بازگشتا اعبارت

داندا او اين مراحل را هستۀ اسطورۀ يگانه می

الگويی ا به تحلیل کهنمقالۀ حاضر تالش دارد ت

بازشناسی الگوی وارونۀ سفر قهرمان نوعی کمبل 

در رشد فردی قهرمان نوجوان در فانتزی کنسرو 

 بپردازدا غول 

 

کنسرو . مراحل سفر قهرمان در رمان ِ نوجوان 5

 غول

 . عزیمت5-5

، قهرمان در يک دنیای عادی کنسرو غولدر رمان 

خانواده است که کندا توکا، تک فرزند زندگی می

کندا رود و همراه مادرش زندگی میبه مدرسه می

اين يک دنیای عادی برای حضور توکاستا 

يند عادی زندگی اعناصر زير در رمان هم جزء فر

 او هستند: 
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 مقابله با بروکلی و کتک خوردن از او -

 ا(5 :1212 )رجبی،

حفظ کردن اعداد و از سر به ته خواندن  - 

اين دو عملکرد خصلت  ا(15کلمات )همان: 

کنند و پردازی او را کامل میتوکا و شخصیت

کند، عادی نشان توکا را در دنیايی که زندگی می

دهندا از کارکردهای مهم دنیای عادی اين می

کندا است که پرسش دراماتیک داستان را طرح می

هايی را درباره قهرمان خوب پرسشهر داستان 

رسد؟ بر کندا آيا به هدف خود میمطرح می

هايی را که بايد فرا کند؟ درسنقص خود غلبه می

 (ا110 :1250گیرد؟ )ووگلر، فرا می ،بگیرد

: 1212 )رجبی، . مالقات با سگ جهنمی5-5-5

صورت  مرحله اول، دعوت به آغاز سفردر  :(11

نوجوان ذاتاً ماجراجوست؛  گیردا گرچه قهرمانِِمی

معموالً بايد  ،اما برای اينکه ذات خود را بروز دهد

قهرمان را « دعوت به ماجرا»به ماجرا دعوت شودا 

از سکون و رکود خارج و به ساحت قهرمانی 

 ا(02 :1215 کند )اينديک،پرتاب می

مالقات با سگ جهنمی وحشت و هیجانی را  

ی مدرسه نیاز که توکا برای دورشدن از روزمرگ

 دهدا دارد به او نشان می

 )رجبی، . رسیدن به ساختمان قدیمی1-5-5

رای حرکت قهرمان آغاز ـه بـزمین :(13 :1212

شودا قهرمان بايد از اين دنیای عادی دور می

شودا در اين رمان، دنیای فراتر )دنیای فانتزی( به 

طور مشخص وجود ندارد، بلکه عواملی از دنیای 

شوندا وارد دنیای فروتر )دنیای معمولی( میفراتر 

ساختمان و شکل متروک و ترسناکش زمینه را 

 کندا  برای حضور عوامل فراتر آماده می

 . پیدا کردن کتاب خاطرات جنایتكار9-5-5

( و خريد کتاب از پیرزن 13 :1212 )رجبی،

( نزديکی جنايتکار به 12جادوگر شکل )همان: 

گ پدر جنايتکار با يک ( مر11 ها )همان:گربه

( کار جنايتکار در يک کارخانه 35 سوسک )همان:

( احساس همانی با 31سازی )همان: سوسیس

ندا هست ( مراحل ديگر داستان32جنايتکار )همان: 

الگوی معصوم استا معصوم، توکا مظهر کهن

الگوی مظهر اعتماد به ديگران و جهان استا کهن

جام که برای ان ماندشخصیت معصوم به کودکی می

مار، )کی کارهای خود محتاج ديگران است

-پنداریذاتدر احساس هم ا(22: 1210پیرسون، 

خواهان اين است که  ،ای که توکا با جنايتکار دارد

الگوی معصوم خود فاصله بگیرد و به از کهن

-سمت تبديل شدن به سمت جنگجو برودا کهن

ن دفمند است و حد و مرز تعییه الگوی جنگجو

الگو اغلب شامل اصول نامه اين کهنکندا نظاممی

شودا نظم، خودمهاری، قاعده و قانون و دلیری می

 ا(03 جنگجو به رقابت و پیکار عالقه دارد )همان:

توکا در حالت عادی ويژگی خاصی ندارد تا بتواند 

ای که پنداریذاتآماده مبارزه باشد؛ اما با حس هم

به صورتی خفیف او را  ،کندبا جنايتکار پیدا می

دهد و سعی دارد به سمت الگوی خود قرار می

جنگجو شدن برودا خواندن کتاب جنايتکار در 

-زنگ کالس می ،(23دستشويی مدرسه )همان: 

( 20 ماند )همان:خورد و توکا در دستشويی می

تواند جنبه ديگری از شخصیت جنايتکار که می

گیردا همین حس قهرمان باشد، مورد ظلم قرار می

بین توکا و جنايتکار ايجاد   پنداری قویذاتهم

کندا ماهی قرمز ِِجنايتکار توسط يک گربه در می
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-توکا می ا(22شود )همان: کودکی خورده می

ای را توی رودخانه بیندازد و خواهد بچه گربه

جنايتکار در  ،(20 شود )همان:پشیمان می

جنايتکار به  ،(20: زند )همانبزرگسالی بانک می

 ،(20 شود )همان:خاطر يک پسر بازداشت می

کند )همان: جنايتکار در کودکی از مدرسه فرار می

 ،(20کند )همان: توکا از مدرسه فرار می ،(22

ديدن جنايتکارهای واقعی در تلويزيون  )همان: 

( جنايتکار 00 تصمیم برای زدن بانک )همان: (03

نه سوسیس از کندا در کارخارازش را فاش می

يک بچه  ،(05کرده )همان: ها استفاده میگربه

شود باعث شکست جنايتکاران در زدن بانک می

 ا(21 )همان:

)همان:  . حضور مادر چاق و افسرده1-5-5

مادر توکا موجودی افسرده و ناتوان است  ا(10

ا هچنانچه بعد ،که برای حفظ روحیه خود

-او نمی های توکاستامحتاج دروغ ،خواهیم ديد

تواند به تنهايی بر مشکالت غلبه کند و لیاقت 

بیشتری از خود نشان دهدا شخصیت مادر 

-الگوی يتیم داردا کهنشباهت بسیاری با کهن

الگوی يتیم از ابتدا با ستم، آسیب عاطفی و 

شود و راه و رسم مبارزه و رو میمحرومیت روبه

گیرد يا زنده ماندن در چنین وضعیتی را فرامی

-آيد و شکست میها برنمیينکه از پس سختیا

گفتن  ا(00: 1210خورد )پیرسون، کی مار، 

 ،(30: 1212هايی برای آرامش مادر )رجبی، دروغ

خواهد حواسش به مادر دکتر روانشناس از او می

اولین نشانه از عناصر فراتری  ا(00باشد )همان: 

شودا خواننده بدون اينکه بداند وارد داستان می

ای از حضور غول را لین ويژگی فانتزی و نشانهاو

-های روی دستش را گلوله میبیندا دکتر پشممی

های غول همان کاری که بعدتر از ويژگی ،کند

اش به دکتر و شودا فاش کردن راز چپ دستیمی

راست دست باشد تا کند اينکه مادر مجبورش می

خواهد با دست چپ مادر از توکا می ا(01)همان:

 ا(00بنويسد )همان: 

 ا(25)همان:  . ورود ِ دوستی بنام ِژاکت1-5-5

 . درماندگی در حل یك ضرب سخت1-5-5

 ا(25)همان: 

: )همان . آرزوی داشتن غول محافظ7-5-5

احتیاج دارد تا بتواند  شخصیت به دالوری ا(32

دنیای عادی خود را ترک کند و به سفر برودا 

دزدد جادوگر میتوکا، کنسرو غول را از پیرزن 

های منادی، به قهرمان درباره چهره ا(01)همان: 

الوقوع که بايد دشمنی هولناک يا مصیبتی قريب

دهدا آنها به شرافت خبر می ،اش کردکاری درباره

شوند تا او را وارد و مردانگی قهرمان متوسل می

منادی، پیرزن  ا(02: 1215ماجرا کنند )اينديک، 

توکا را متوجه جادويی جادوگرشکلی است که 

کندا او توسط پیرزن وارد بودن کنسروها می

کندا غولی نیست شودا کنسرو را باز میماجرا می

نويسنده اينجا هوشمندانه از  ا(00: 1212)رجبی، 

بردا او عنصر بود و نبود فانتزی توأمان بهره می

خواهد عنصر فانتزی را وارد داستان کند و می

فرستدا به سفری همراه با شخصیت را به سفر ب

غولا اما در عین حال تأکید بر حضور و دوام 

 دنیای واقعی داردا 

رد دهد: سفر رخ می مرحله دومدر اينجا 

-قهرمانی بی الگويی معموالًقهرمان کهن. دعوت

میل استا شخصیتی است که ذاتاً خصلت 
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میلی قهرمانی دارد؛ اما بايد ترغیب شودا بی

میلی ذاتی است که هر بی قهرمان معرف همان

ها يا ماجراهای بزرگ کسی در مواجهه با چالش

 ا(00 :1215دهد )اينديک، از خودش نشان می

مکث و ترديد روی جاده قبل از آنکه سفر به 

راستی شروع شود، کارکرد دراماتیک مهمی دارد؛ 

دهد که ماجرا خطرناک زيرا به مخاطب نشان می

 هور غول )رجبی،ظ ا(105 :1250 است )ووگلر،

ها که هیوالهايی برگرفته از غول ،(20: 1212

های کهن هستند، موجوداتی اسطوره و افسانه

قوی، اما احمق هستند که با انسان دشمنی دارندا 

ها پسر زمین های يونانی، غولبر اساس اسطوره

و  امداد غیبیغول  ا(310: 1205بودند )محمدی، 

 استا   مرحله سوم

 )رجبی، شودت توکا شكسته می. انگش8-5-5

عبور از نخستین )مرحله چهارم  ا(52: 1212

وقتی قهرمان سرانجام دعوت به ماجرا را  :(آستانه

شود، نخستین وظیفه او پذيرد و آماده سفر میمی

عبور از نگهبان آستانه است که راه ورود به جاده 

( 01: 1215کند )اينديک، ماجرا را سد می

به منزله « کباب»توکا توسط  شکسته شدن انگشت

عبور از آستانه استا توکا در برابر اولین زورگو 

بیندا کباب راه ورود کند و آسیب میمقاومت می

توکا به دنیای خشونت را سد کرده و توکا که 

حاال جنايتکار را الگوی خود قرار داده، از اين 

کند و زندگی عادی خود را تاییر سد عبور می

 دهدا می

قهرمان به طور  ،پنجم )شكم نهنگ(مرحله در 

کامل در سفر درگیر شده است، سفری که او را از 

 ا(05 بیخ و بن دگرگون خواهد کرد )همان:

 . آیین تشرف1-5

توکا با حرکت به سوی درمان انگشت شکسته، 

کند که زندگی او را دگرگون مسیری را آغاز می

قهرمان آنها آيند و ها پی در پی میکندا آزمونمی

)مرحله ششم، جاده گذارد ت سر میـرا پش

 .ها(آزمون

 . تشرف عاشقانه5-1-5

شود توکا عاشق يک پرستار می .5-5-1-5

مرحله هفتم )مالقات با  ا(50 :1212)رجبی، 

الگوی دهدا در مدل کمبل، کهنرخ می خدابانو(

الهه يا ايزدبانو مظهر مادر و مظهر همسر استا 

دهنده و پرستار آسمانی که نقش پرورشای چهره

کند و در عین حال بخش زنانه روان را بازی می

ز طريق وصلت مقدس با است که قهرمان بايد ا

مالقات توکا  ا(05 :1215 )اينديک، او متحد شود

با پرستار، با مالقات جنايتکار با زنی که عاشقش 

شودا همین توازی روايت، پرستار شده همراه می

کند و مظهر سنگ معشوقه خیانتکار میرا هم

دهدا با اينکه پیش از اين همسری را نشان می

مادر در داستان حضور دارد، اما به خاطر 

پردازی مادر، او توانايی آن را ندارد که  شخصیت

 الگوی الهه باشدا کهن

شود ايتکار عاشق زنی میجن .1-5-1-5

 ا(13: 1212 )رجبی،

ب رياضی شده  غول عاشق کتا .9-5-1-5

کند( )غول فقط درمورد رياضی مخش کار می

مرحله هشتم )زن در نقش در  ا(152)همان: 

شخصیت افسونگر نقش آنیما را  ،گر(وسوسه

کند که برای قهرمان جاذبه جنسی و بازی می

اين مرحله در  ا(01 :1215 عاطفی دارد )اينديک،
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داستان به همان عطر جذاب و جذابیت تصويری 

شودا گردد و در همان خالصه میپرستار برمی

داری که رمان نوجوان طالب روايت تند و کنش

ها باعث کمرنگ شدن بعضی از مرحله ،آن است

 مثل اين مرحله استا

 )رجبی، میردشريک جنايتکار می. 1-1-5

 ا(110 :1215

-با حس دلتنگی برای غول توکا می. 9-1-5

 ا(112سراغ کتاب جادوی رياضیات )همان:  ،رود

شود و در غیاب غول يک روز در میان ظاهر می

او، توکا که دلتنگش شده، به سراغ کتاب رياضی 

هايی است که از رودا کتاب رياضی بین کتابمی

پدر به ارث مانده است و مادر در سراسر رمان از 

مند استا اينجا فايده گلهوجود اين ارث بی

ا آشتی و هماهنگی با پدر ادهدرخ می نهم مرحله

قهرمان در اوج سفر خود، با پای نهادن در جای 

پدر و رسیدن به مقامی که در گذشته به او تعلق 

 ا(01: 1215 کند )اينديک،داشت، با پدر آشتی می

فايده که ناگهان اند و بیها از آن پدر بودهکتاب

رودا لحظه توکا برای رفع دلتنگی به سراغ آنها می

ای از آشتی، لحظه يکی شدن با پدر استا لحظه

سفر که قهرمان با يکی شدن با پدر و پیروی از 

ها هستند( سرنوشت خود را میراث او )که کتاب

 ا(03کند )همان: محقق می

بیند توکا با مادرش تلويزيون می .1-1-5

-)پیش از آن همیشه مادر تنهايی تلويزيون می

خبر خوب برای مادر )اعزام  ا(115 ديده( )همان:

آشپزی مادر  ،(150برای مسابقه رياضی( )همان:  

ای را که مادر کلمه ،(152 ها )همان:بعد از سال

 ا(150کند )همان: گفته تکرار میغول همیشه می

بردن نوار موبیوس سرکالس )همان:  .1-1-5

-به شکل هنرمندانه مرحله دهم )خدایگان( ا(121

افتدا جالد )معلم کالس( ديگر بوی میای اتفاق 

شروع دوستی  ا(123 :1212 )رجبی، دهدپنیر نمی

 برکت نهایی، مرحله یازدهم( 120با ژاکت )همان: 

استا در اين مرحله، قهرمان به خاطر جان به در 

گیردا پاداش، لحظه بردن از آزمايش، پاداش می

چشیدن طعم پیروزی و رضايت است )اينديک، 

پاداش توکا، پیدا کردن دوستی است  ا(03: 1215

تر از همه که توانايی بدنی بااليی دارد و مهم

 اولین دوستی است که او داردا

)رجبی،  کندبا غول رياضی حل می .1-1-5

 ا(102کند )همان: با غول تفري، می ا(103 :1212

 ا(105کند )همان: های بلند حل میتوکا ضرب

غول در  ،(105 حفظ کردن عددهای بلند )همان:

دهند حال رفتن است و عددها به توکا آرامش می

 ا(111 )همان:

 

 بازگشت. 9-5

خواهد توکا را ترک کند و غول می .5-9-5

دهد که تنها با عددها همین به او اضطرابی می

ه ارماانی از خود غول بودند، آرامش پیدا ـک

دهدا در اين رخ می دوازدهممرحله کندا اينجا می

طور که ، درست همانامتنا  از بازگشتمرحله، 

قهرمان به ترک زندگی روزمره و رفتن به دنیای 

میل است، چه بسا اکنون به ترک دنیای ماجرا بی

میل باشد ماجرا و بازگشت به خانه بی

توکا اصراردارد غول بماند  ا(00: 1215)اينديک،

دويی را برای خود خواهد دنیای جازيرا می

 حفظ کندا
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امتحان از توکا و وعده ثبت کارش  .1-9-5

، مرحله سیزدهم ا(112: 1212 در گینس )رجبی،

انه، نوعی پرواز استا بازگشت به خ فرار جادویی

که قهرمان اکنون شخصیتی جادويی است؛ چرا

توکا با اين  ا(00: 1215نیمه الهی است )اينديک، 

همه موفقیت در رياضی به شخص ديگری تبديل 

ها در مدرسه و باعث مورد احترام بچه و شده

خوشحالی مادر استا همین از اين کودک، يک 

 سازداشخصیت نیمه الهی می

 شود )رجبی،حال غول بد و بدتر می .9-9-5

مرحله چهاردهم، دست نجات از در  ا(111: 1212

ای به نام، مبل روی مرحلهآيدا مدل کمی خارج

دست نجات از بیرون، تمرکز دارد که طی آن 

قهرمان توسط متحدان خود از دنیای ماجرا نجات 

شود )اينديک، يابد و به خانه برگردانده میمی

زن نقش منادی را دارد که در اينجا  ا(00: 1215

 کندانقش ياريگر و منجی  را برای توکا ايفا می

با جنايتکارهای واقعی رويارويی  .1-9-5

شود و غول توکا زخمی می ا(350: 1212 )رجبی،

عبور از ، مرحله پانزدهم ا(355رود )همان: می

استا وقتی قهرمان به دنیای  آستانه بازگشت

اش را در گردد، جايگاه خداگونهروزمره بازمی

گذارد و در همان هیئتی دنیای ماجرا پشت سر می

گردد که آن را ترک کرده به دنیای روزمره بازمی

توکا زخمی و رنجور  ا(00: 1215)اينديک،  بود

گرددا او همان با ترک غول، به دنیای عادی برمی

های جسمانی قبل از همراهی با غول را ناتوانی

 داردا 

پلیسی شبیه پدر توکا او را نجات  .1-9-5

، مرحله شانزدهم ا(355: 1212 دهد )رجبی،می

رمان( در بازگشت به زندگی )قه ارباب دو جهان

روزمره، اعمال بزرگ قهرمان و شهرت، دانايی، 

-اش با عالم الهوت، از او چهرهتجربه و مواجهه

سازدا قهرمان بخش میالعاده و الهامای خارق

دنیايی که از آن  - اکنون سرور دنیای روزمره

دنیايی که به آن  - و سرور دنیای ماجرا -آمده

به عنوان سرور دو عالم، نه  استا او -سفر کرده

 فقط يک قهرمان، بلکه يک استاد است )اينديک،

  ا(02: 1215

شود دوباره با ژاکت دوست می .1-9-5

مرحله هفدهم )رها و آزاد  ا(313: 1212 )رجبی،

شودا قهرمان در آخرين شروع می در زندگی(

ای شخصیت را کامل مرحله سفر، قوس اسطوره

ه استاد و سرانجام از استاد کند و از قهرمان بمی

توکا  ا(02: 1215شود )اينديک، به افسانه بدل می

کند و از يک دنیای عادی سفر خود را آغاز می

رسدا بعد از طی مراحلی به پايان سفر خود می

اين پايان با تاییری همراه است که در شخصیت 

توکا رخ دادها او از يک پسر نوجوان منزوی و 

ه به يک کودک اجتماعی تبديل عرضناموفق و بی

شده که حتی توانايی ايجاد تاییر در مادر را هم 

 داردا 

 

 های ایستای رماننشانه. 1

های فانتزی رمان پس از استخراج به دو نشانه

شوندا های ايستا و پويا تقسیم میدسته نشانه

هايی هستند که با توجه به های ايستا، نشانهنشانه

رمان جايگاه خود را حفظ  الگوی بررسی شده در

ای که دارند در اند و با همان کارکرد فانتزیکرده

 ساختار الگوی سفر قهرمان حضور دارندا 
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 اشخصیت اصلی و قهرمان داستان توکا:. 5-1

)مدرسه، کارخانه، خانه  های رمانمكان. 1-1

ترسناک(: مدرسه و کارخانه نوعی از ترس را 

ر خانه ترسناک همراه خود دارند و اين ترس د

 پیرزن، به اوج خود رسیده استا

 : وجه منفی شخصیت توکاستا جنایتكار. 9-1

عنصری است که  کتاب جنایتكار:. 1-1

کند و روايتی را موازی روايت اصلی ايجاد می

 نقش کاتالیزور برای توکا داردا 

: عامل اصلی تهییج ماهی قرمز جنایتكار. 1-1

 جنايتکار استا

: که به جای مادر و افسرده مادر چاق. 1-1

راهنما و همراه قهرمان است و با اينکه باعث 

شود، توکا به هر شکلی خجالت و شرم توکا می

های روانشناسی( از او حمايت )شرکت در جلسه

 کندا می

يکی از نیروهای منفی داستان  ژاکت:. 7-1

 استا

عوامل جادويی را برای  :پیرزن جادوگر. 8-1

 کنداحضور در داستان فراهم می

 دهنده قهرمانا: نیروی ياریروانشناس. 3-1

يکی از  کباب )زورگوی مدرسه(:. 51-1

 نیروهای منفی داستان استا

 هايی از زندگی روزمرهانشانه کنسروها:. 55-1

: نخ ارتباطی بین پدر کتاب ریاضی زرد. 51-1

 شودا می و توکا که باعث نجات او

هايی از ها و کمکنشانه های پدر:کتاب. 59-1

 پدرا

نیروی مثبت که جايگزين مهر  پلیس:. 51-1

 شودا پدری می

 های پویای رمان. نشانه9

هايی هستند که در عین های پويا، نشانهنشانه

فانتزی بودن در رمان، به جای حوادث مورد نیاز 

بر روی نشینندا اين حوادث در الگوی کمبل می

گذاردا حفظ شخصیت و مخاطب نوجوان، اثر می

کردن اعداد و از سر به ته خواندن کلمات ويژگی 

ای که توکا را خاص شخصیت استا تنها گزينه

دهدا او اين توانايی را به قهرمان بودن ربط می

دارد و همین توانايی او را از سايرين متفاوت 

تولد  سازدا اين ويژگی برای توکا مانند يکمی

آسا برای قهرمان، يا داشتن والدين شوالیه معجزه

 و جادوگر استا

 دعوت به ماجرا عموماً سگ جهنمی:. 5-9

قهرمان را به دنیای فراتری و ماجراهای فانتزی 

بردا در اين رمان سفر و دنیای ديگری وجود می

نداردا دنیای سفر همان دنیای واقعی است و سگ 

 ،قهرمان را که توکاست ایعنوان دروازهجهنمی به

کندا بعد از مالقات با سگ وارد دنیای فانتزی می

های فانتزی تواند گزارهجهنمی است که توکا می

 ديگر را ببیند و سفر خود را آغاز کندا

-غولی که بر توکا ظاهر می :کنسرو غول. 1-9

احمق استا اما در عین حماقت، ويژگی  ،شود

منحصر به فردی دارد که نوعی از قدرت به حساب 

شماردا فقط توکا و آيدا او مدام همه چیز را میمی

های خیلی کوچک توانايی ديدن او را دارندا بچه

استا غول نه از  مرحله سومو  امداد غیبیغول 

چراغ، بلکه از يک کنسرو که عاملی امروزی است 

شودا خروج يک عامل جادويی از يک ارج میخ

دهندۀ انطباق عناصر مدرن عنصر مدرن، خود نشان

 ای استابر ساختار کهن اسطوره
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پرستار با عطر جذاب و چهره  :پرستار. 9-9

گر را برای توکا بازی مهربانش نقش زن وسوسه

کندا نقش اين عامل در رمان با توجه به می

سن و سال شخصیت و مخاطب نوجوان کم 

ای بسیار کمرنگ است و عمالً کارکرد مرحله

 خود را در ساختار کمبل از دست داده استا

: توکا از کتاب رياضی که نوار موبیوس. 1-9

شکل نوار موبیوس را استخراج  ،يادگار پدر است

کند و همین باعث نوعی پیروزی برای او سر می

شود به شکلی که ديگر آن حس انزجاری کالس می

رودا مرحله ه نسبت به معلمشان داشته از بین میک

دهم، خداگونگی، اين لحظه بحرانی در قالب 

شودا قهرمان در حینی ترين آزمايش تجربه میبزرگ

گذراند، به معنای که آزمايش بزرگ را از سر می

-اما دوباره زنده می ،میرد )مثل پدرش(تمثیلی می

داگونگی ادين و نوزايی همان خاين مرگ نم»شودا 

تواند پدر توکا نمی ا(03: 1215)اينديک، « است

-ها آن قدر بیهايش ببردا کتاببهره کافی از کتاب

خواهد از اند که مادر هر طور شده میثمر بوده

تواند شکست دست آنها خالص شودا اما توکا می

پدر را در اين مرحله جبران کندا او با کمک کتاب، 

کند و اين برای او شکلی خود را به معلم ثابت می

 از پیروزی استا

 

 . کارکردهای رمان بر اندیشه مخاطب نوجوان1

شخصیت، تکوين فردی است که از دنیای عادی 

گیردا همین تکوين برای کودکی خود فاصله می

دهد که از دنیای کودکی خود پا را فراتر رخ می

روانکاوان »نهاده و قصد دور شدن از آن را داردا 

شناسی توجه خاص داشتند و در ز به مردماز آغا

-ای قوميید نظريات خويش، از مشابهتی که پارهأت

نگاران میان تکوين نوع و تکوين فرد و کودک و 

انسان بدوی و وحشی از لحاظ روانکاوی يافته 

بردند و خود مبلای بر اين سود می ،بودند

در سفر  ا(00 :1215)ستاری، « کشفیات افزودند

-قهرمان، سه عنصر برای يک اثر فانتزی برشمرده

اندا يکی نزديکی کودک با مادر و پناه گرفتنی که 

ود دارد و به اين انگاره ـزی وجـار فانتـدر آث

وش مادر و پناه امن و آسايش ـی آغـالگويکهن

های جادوست گرددا ديگری مرتبط با مايهمیبر

شود و يده میهای ناب به وفور دکه در فانتزی

ديگری عنصر حادثه و قهرمانی استا در دوران 

ای وجود دارد که کودک وارد رشد کودک مرحله

شود دنیای بیرون از خانه و محیط پیرامون آن می

و در آنجا همه چیز برای او رنگ اکتشاف و 

ماجراجويی داردا در دنیای قصه کودک با يک 

شود که رو میانگیز روبهسلسله ماجراهای شگفت

-با عواطف مربوط به اين دوره از رشد و بحران

: 1250های مربوط به آن نسبت دارد )پوالدی، 

رمان فانتزی مورد بحث دارای هر سه  ا(305

عنصر فانتزی هست و عنصر سوم که رويکرد اين 

را به طور اخص داراستا در دوران  ،نوشتار است

گیردا بلوغ روند به نسبت کند رشد، شتاب می

نون نوجوان خودش را بین دنیای کودکی و اک

بیندا او تفاوت دنیای دنیای بزرگسالی معلق می

کند؛ اما ديگر خود را با دنیای بزرگسالی درک می

بیندا او در دنیای کودکان برای خود جايی نمی

میل دارد به ورای سن خود جهش کند و به 

-رمان ا(105دنیای بزرگساالن پا بگذارد )همان: 

با مخاطبینی در اين سنین، که ما آن را سن هايی 
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ای دارند که بتواند نامیم، تمايل به تجربهگذار می

آنها را از کودکی گذر دهد و اين گذر وقتی در 

شود به مراتب لفافه جالب داستان پیچیده می

و نائل  گیری داستانتأثیرگذارتر استا برای شکل

ی شدن به اهداف ثانیه اثر، ساخت شخصیت اصل

پرستی يکی از اثر اهمیتی ويژه داردا قهرمان

-های دوران بلوغ استا اين قهرمان میويژگی

ای باشد که تواند يک شخص واقعی در جرگه

نوجوان به آن تعلق دارد يا شخصیت يک کتاب 

تواند قهرمان وقتی می ا(15: 1250باشد )پوالدی، 

به درستی بر محور شخصیت بنشیند که نويسنده 

هوشمندانه از موقعیت او بهره ببردا توکا در اين 

ای که های چهارگانهداستان با توجه به دوره

دوره تحول  ،کندپروفسور رادن تعريف می

کندا پروفسور پل رادن اسطوره قهرمان را طی می

(paul radinآن دوره ) گر، دوره دوره حیلهها را

یده نام سگ تازی، دوره شاخ قرمز و دوره دوقلوها

-به ابتدايیگر، يعنی دوره حیله دوره اولاستا 

شودا شخصیت مربوط میترين دوره زندگی 

گر زير سلطه امیال خود قرار دارد و وضعیت حیله

روحی يک کودک را دارد و از آنجايی که هدفی 

ترين نیازهای خود ندارد، جز ارضای ابتدايی

شود احساس میرحم، بدبین و بیبنابراين بی

 توکا در ابتدای داستان دقیقاً ا(120: 1213)يونگ، 

در اين دوره قرار داردا او محبتی نسبت به مادر 

نداردا به دنبال جای امنی برای خودست و با 

ها، سعی در حفظ دوری کردن از بقیه همکالسی

دوره شخصیت سگ ، دوره دومکودکی خود داردا 

کل گر، ابتدا به شتازی استا او هم مانند حیله

انسانی  حیوان است و پیش از آنکه به هیئت کامالً

-می« دهدآنکه تاییر می»آفريننده فرهنگ  ،درآيد

در اين مرحله )سگ تازی(  ا(120شود )همان: 

های شخصیت پیشرفت محسوسی دارد و کشش

غريزانه خود را اصالح و کنترل کرده استا توکا 

ز با پیدا کردن کتاب جنايتکار وارد اين مرحله ا

-تواند بر بعضی احساسشودا او میشخصیت می

های درونی خود غلبه کند و اولین کنش، يعنی 

فرار از مدرسه را انجام دهد و اولین تاییر را 

از  سومین مرحلهايجاد کندا شاخ قرمز، که 

شخصیتی مبهم دارد  ،های قهرمانی استشخصیت

تر گويند در میان ده برادر، از همه جوانو می

-الگوی قهرمانی است که از آزموناو کهناستا 

آيدا هايی مانند سواری يا جنگ سربلند بیرون می

شود که قدرت فوق بشری او هنگامی آشکار می

ها، حال به وسیله حیله يا نیرويش، پیروز بر غول

های پیش توکا در آزمون ا(120شود )همان: می

امر همین  و شودآمده، با کمک غول موفق می

دهد که برای او حکم نیروی به او میقدرتی 

، مضمون بنیادین آخرمافوق بشری را داردا 

کندا تا به ترين پرسش را مطرح میدوقلوها، مهم

کی موجودات بشری به خاطر پیروز شدن بر 

ای، موانع بايد قربانی غرور و يا به زبان اسطوره

قربانی حسادت خدايان شوند؟ اگر چه دوقلوها 

 اند، اما اساساًن خورشید انگاشته شدهبه مثابه پسرا

موجوداتی بشری هستند و شخصیتی واحد دارندا 

اين دو کودک بیانگر دو چهره طبیعت انسانی 

است که بردبار و ماليم و   fleshهستندا يکی 

که پوياست  stumpبدون ابتکار استا و ديگری 

-ای از داستانو همواره آماده عصیانگریا در پاره

های مربوط به دوقلوها اين دو شخصیت تا آنجا 
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گرايی کنند که يکی نمايانگر درونتحول پیدا می

است که نیروی اصلی به توان انديشه وابسته 

گرايی يعنی مرد است و ديگری نمايانگر برون

عمل و کارهای بزرگ برای زمانی درازا اين دو 

ناپذيرند، چه در قالب دو قهرمان شکست

ای واحد )همان: يز باشند يا دوگانهخصیت متماش

توکا در پايان داستان به مرحله دوقلوها  ا(125

رسدا نیروی انديشه او که با کمک غول فعال می

گرايی برداری رسیده، نمايانگر درونشده به بهره

توکاست و نیروی پويايی او که با دوستی با 

ژاکت و خواندن کتاب جنايتکار فعال شده، 

توکاستا اين دو در قالب شخصیتی گرايی برون

-واحد به عنوان توکا در پايان داستان ظاهر می

الگوی قهرمان در واقع، شودا از نظر يونگ، کهن

همان بخش خودآگاه روان استا قهرمان که 

ها حضور دارد و در اشکال درون يکايک انسان

شود، در حقیقت هنرمند مختلف هنری متجلی می

حاضر در روان خود،  به تصوير ذهنی قهرمان

بخشد و او را در معرض ديد عموم قرار جان می

خود به اين مسئله واقف نیست که  دهد و غالباًمی

شخصیت قهرمانش را چگونه خلق کرده است 

استفاده از اين  ا(152: 1213آقاجانی،  و )طاهری

مراحل در ساخت شخصیت توکا و مسیری که 

های شخصیت به همراه غول در برابر سختی

تواند ناشی از می ،زندگی و مبارزه با رياضی دارد

همین تصوير ذهنی نويسنده باشدا چنانچه يونگ 

-های فراموش شده از میان نمیانگاره»گويد: می

توانیم هر گاه دلمان خواست رود وگر چه ما نمی

صورت نهفته درست در ه اما ب ،آنها را حاضر کنیم

انند هر لحظه و توآستانه ياد حضور دارند و می

کامل نمايان  ها فراموشی ظاهراًاغلب پس از سال

نمايی مکرر و يونگ که رخ ا(05)همان: « شوند

ها و الگويی را در سرزمینهمانند صور کهن

های ترين ويژگیهايی گوناگون از بنیانیفرهنگ

معتقد است که دگرگون شدن اين  ،داندآنها می

تری دارد بنیانیهای ها نشان از دگرگونیصورت

-الگوی قهرمان میپس کهن ا(02: 1252)ياوری، 

تواند بارها و بارها به هر نحوی در آثار ادبی با 

های جديد و مدرن بروز و ظهور توجه به ويژگی

پیدا کند و به انسان مدرن امروزی آرامش هديه 

 دهدا 

 

و پایان بخشیدن به  ترس نوجوان از کابوس. 5-1

 های درونی آشفتگی

ای ترس کودکان به نوعی واکنشی است به حادثه

: 1255در محیط کودک )کراتوچويل، موريس، 

پنهان کردن چپ دست بودن کودک، عدم  ا(131

يادگیری رياضی، تماشای زياد تلويزيون، شب 

نفس برای کودک نوجوان هادراری، عدم اعتماد ب

با جنسیت پسر پس از مرگ پدر، خجالت از مادر 

هايی هستند که در اق و دزدی از جمله ترسچ

اين داستان برای نوجوان )توکا( وجود داردا 

رفتارهای غیراجتماعی والدين بهترين زمینه برای 

ناسازگاری اجتماعی کودکان است )نیکوخلق، 

مرگ پدر و شرايط مادر، اختالالتی  ا(25: 1211

-برای توکا به همراه داردا شیوع اختالل وحشت

شبانه، در پسرها بیشتر از دخترهاست و زدگی 

زمینه خانوادگی کم و بیش در آن گزارش شده 

زدگی شبانه برای توکا همراه با استا وحشت

کابوس سگ جهنمی و شب ادراری استا 
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ررسی وضعیت خانوادگی فشارزا ممکن است ب

با اهمیت باشد و روان درمانی فردی و خانوادگی 

اهمیت حضور  ا(351: 1250مفید است )کاکاوند، 

شودا اين اضطراب شناس اينجا معلوم میروان

ممکن است در اثر نبود عزت نفس يا به خاطر 

های تحصیلی به وجود آيدا ترس از شکست

آموز ناتوان ای، دانشممکن است عملکرد مدرسه

در رياضیات را دچار مشکل نمايد و مانع از نشان 

 ا(02ن: د )هماشودادن دانش رياضی و انتقال آن 

تواند توکا با برخوردهای بازدارنده معلم نمی

مشکل خود را بروز دهد و مشکل به شکلی ديگر 

ای که توکا در قسمت پايانی کندا دزدیبروز می

جويی و دهد، جنبه انتقامرمان انجام می

او که  ا(20: 1211آزاررسانی دارد )نیکوخلق، 

کباب  حاال توانايی اندکی پیدا کرده به تقابل با

دزددا عوامل مختلف، پردازد و ساعت او را میمی

از جمله حضور غول، روانشناس، کتاب جنايتکار 

ها غلبه کنند که بر ترسو وقايع به توکا کمک می

 کندا   

 

 الگوی قهرمان یتیمسازی کهنوارونه. 1-1

الگوی قهرمان با هفده مرحله خود به کهن

 کنسرو غول صورتی وارونه، در مراحلی از رمان

دهدا شخصیت توکا، پسری يتیم، سردرگم رخ می

و بی دست و پا، به جای قهرمانی قرار گرفته که 

خواهد به سفر بزرگ خود دست بزندا اين می

ای از قهرمانی است که به شخصیت شکل وارونه

رودا مادر توکا، چاق و افسرده نه تنها او سفر می

بايد به عنوان کند و نقشی را که تن نمیرا رويین

موجودی  راهنما داشته باشد ندارد، بلکه عمالً

نیازمند است و توکا در سراسر داستان اضطراب 

اين را دارد که مبادا کسی او را مسخره کندا 

حمايتی که مادر به عنوان راهنما بايد برای قهرمان 

دهدا او يک داشته باشد، وارونه برای توکا رخ می

مادر باشدا وارونگی  پسر معمولی، بايد حامی

محدود به اين دو  کنسرو غولسفر قهرمان در 

شخصیت نیستا سفر و عزيمت در اين رمان با 

خروج و رفتن به دنیای خارج از خانه صورت 

نمی گیردا دعوت به آغاز سفر ديدن سگ جهنمی 

است در مسیر مدرسها نخستین آستانه که بايد 

را از  قهرمان را به دل ماجرا پرتاب کند و او

دنیای روزمره دور کند در رمان با شکسته شدن 

گیردا اين انگشت توکا توسط کباب صورت می

حادثه دروازه دنیای ماجراها و تاییر موقعیت را 

کندا ايجاد و نقش يک آستانه را بازی می

ماجراهايی که بايد در طی سفر برای قهرمان رخ 

رات شود به وقايع مدرسها اين تاییدهد، تبديل می

که با توجه به دنیای مدرن نوجوانان امروز در 

ساختار سفر قهرمان اين رمان رخ داده، مخاطب 

ای کندا قهرمان اسطورهنوجوان را همراه خود می

را که ممکن برای نوجوان غیرقابل درک و 

پنداری ذاتغیرقابل دسترس باشد و گاه حس هم

ان او را همراه خود نکند، با اين باژگونگی، نوجو

کند که فاصله چندانی با او را همراه شخصیتی می

 نداردا   

 

 گیرینتیجه بحث و

ای سفر قهرمان با تکیه بر شکل اسطوره

های قهرمان و جهان ويژه اطراف او و توانمندی

-شده سفر، قابلیت بازنمايی و بهرهمراحل تعیین
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های مدرن وری برای نوجوان امروزی با دغدغه

الگويی، بلوغ های کهنموقعیترا داردا يکی از 

است که بلوغ روانی يا رسش يکی از انواع آن 

شناختی استا در بلوغ روانی، تاییرات روان

انسان مثل تفکر و توانايی حل مسئله در نوجوان 

شودا اين بلوغ، همراه با تاییر در ايجاد می

-روابط، تاییر در کارها و ترک برخی ناهنجاری

غ، به شکل آيین تشرف، الگوی بلوهاستا کهن

همراه با عزيمت، يعنی جدا شدن از دوران 

کودکی و آغوش خانواده و بعد همراه با 

بازگشت، برگشت به آغوش خانواده اما با 

تاییراتی بنیادی در فکر و عقیده، در سفر 

برخی ديگر  ای کمبل مدون شده استااسطوره

 از نتايج مقاله به شرح زير است:

ول، عناصر ثابتی رمان کنسرو غ در -

شوندا گاه عناصر ثابت وجود دارند که تکرار می

کنند و گاه محتوا و شکل بنیادين خود را حفظ می

با ظاهر و موقعیت جديدی در داستان حضور پیدا 

تواند عناصر جديدی را کنندا زندگی جديد میمی

بینیم می کنسرو غولوارد داستان کند، چنانچه در 

مدن از چراغ جادو، از غول به جای بیرون آ

خارج  ،ر امروزی استـک عنصـه يـرو کـکنس

 شودا می

، قهرمان به جای کنسرو غولدر رمان  -

خروج از منزل و رودر رو شدن با مسائل، 

-جايیآوردا جابهمسائل را با خود به خانه می

هايی که بدين صورت هستند و با اعمال 

ها بستگی دارند، نقش عظیمی در شخصیت

 ها دارندا دگرديسی

در  کنسرو غولديگر در رمان  جانشینی -

دهدا توکا، ای قهرمان رخ میمراحل سفر اسطوره

قهرمان خاص اين داستان، همراه با کنار گذاشتن 

ترس و وحشت و انزوا و يافتن روابط اجتماعی 

شودا ای وارد مرحلۀ جديدی از زندگی میتازه

ه نحوی الگوی بلوغ، در شخصیت توکا بکهن

شود و به مخاطب اين محدوده فانتزی روايت می

کند تا بتواند روابطی جديد و پويا، سنی کمک می

و توانايی غلبه بر مشکالت و مسائل را بیابدا با 

ونه در رمان راينکه روايت سفر با تاییراتی وا

دهد، اما سفر قهرمان شکل رخ می کنسرو غول

نند کندا عناصری مااصلی خود را حفظ می

کنسرو، نوار موبیوس، پرستار و حتی حفظ کردن 

گیرند و اعداد، فرم و مفهومی قهرمانی به خود می

پذيرندا نقشی جديد در الگوی سفر قهرمان می

های های حماسی از حماسهمعموالً در فانتزی

گونه های اينشودا قهرماناصیل الگوبرداری می

پردازد و سعی فانتزی، به نبرد با نیروهای شر می

-در برتری دادن نیروی مطبوع خود داردا فانتزی

های جو هم شکلی از فانتزیوهای جست

جو، شخصیت وحماسی هستندا در فانتزی جست

موريت از بهشت أاصلی داستان فانتزی با اين م

شود و نظم و آرامش زندگی خود کودکی جدا می

های جديد دست ريزدا او به تجربهرا به هم می

 زندا می
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Abstract  

Teen novel "Canned Giant" by Mehdi Rajabiwhich is a fantasy genre was published in 

2014. In this work three stages of the hero's journey occur in a subverted manner. The 

journey in this novel is not an outer journey by moving in places, but an inner journey 

that analyses the teenage narrator's psyche. By showing off the hero as prominent, 

Rajabi has created an intriguing and charming plot. This important feature has made the 

novel "Canned Giant" very close to the structure of Joseph Campbell's hero. In 

Campbell's "Monomyth", the hero's journey is reflected in a fantasy way. The static and 

dynamic elements of the novel are analyzed according to Campbell's pattern and 

adolescence isolation and fear are investigated. Enjoying fantasy element, the novel 

arises juvenile mental problems and then tries to solve them. Rajabi's effort to 

presentutopia through making the teenager a hero in his story – each one of them is the 

symbol and archetype of a certain type in evolution or in other words in the "hero's 

Journey"- has made the analysis of his fictional characters necessary from archetypal 

psychological perspective. The results of the study indicate that the frequency of 

"Seeker" character among fictional heroes of Rajabi is more than other archetypes that 

steps towards the land of "initiation" in his evolution and heroic journey and in facing 

the archetypes "Warrior" and Terminator" and with the help of the archetypes 

"Supporters" and by achieving their ideal goals they often step back proudly.  
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