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 چکیده
است و   وجود آمده واکنش به خردگرایی به  در  ، ای ادبی است که در قرن اخیر فانتزی گونه 

ها به  فانتزی . شوند ها خارج از باور ما ساخته می ها و موقعیت شخصیت در آن حوادث، 
به  دهند. این ویژگی فانتزی باتوجه خوانندگان خود امکان قیاس بین دنیاهای متفاوت را می 

گیرد.   اقبال نوجوانان قرار مورد  ، است که این ژانر  نوجوانی سبب شده  ی ه خصوصیات دور 
  پاتر هری فانتزی    ی ه ایس به مق تحلیل محتوا،    ی ه با استفاده از شیو سعی شده    ، در پژوهش حاضر 

براساس رویکرد   ، خواسته  علی سید  ی ه نوشت  ( 1) آن ه سلحشوران پارل اثر جی. کی. رولینگ و 
ای و  های اسطوره آیا مفاهیم و موقعیت   به این سؤاالت پاسخ دهیم که بپردازیم تا  ای  اسطوره 

سلحشوران  توان رمان بخشیده است و می جادویی در این دو اثر به روایت داستان انسجام 
دهد  نشان می  ها شناخت؟ بررسی  پاتر هری ی موفق فانتزی ایرانی در مقابل را نمونه  آن پارله 

سلحشوران    . است ها انسجام بخشیده  به این داستان   در ارتباط با سایر اجزا،   ای روایت اسطوره 
 دانست.   ایرانی فانتزی  موفق  ی  نمونه توان  را می   آن پارله 

 .پاترهری ، فانتزیطرح،  ،آنسلحشوران پارله های کلیدی:واژه 
 

 مقدمه. 1
که بر  و منطقیخردگرایی   در واکنش به  ،معاصر  یه ای ادبی است که در دورانتزی گونهف

است.   ی دوم قرن بیستم گسترش یافتههاز نیمو    شده  پیدا  ،است  هزندگی بشر تسلط داشت
کنیم، پیش پای ما های فانتزی دنیایی متفاوت از دنیایی که در آن زندگی میداستان

 تر بخش تر و لذت گذارند. در دنیای فانتزی، قوانین دیگری حاکم است که گاهی شگفت می 
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از منظر چشم یک   واقعیت ادین  . »فانتزی دگرگونی نمتر از قوانین طبیعی است و گاه متنوع 
: 1378دی، )محّم « . کند می  را بیان  واقعیت ید و نامنتظری از شناس است که ابعاد جد زیبا 
است که این  نوجوانی سبب شده  ی به خصوصیات دوره فانتزی باتوجه این ویژگی  ( 157
های که در آن محدودیت  ی نوجوانان از ورود به دنیای. و گردد ر روبه  اقبال نوجوانان با ژانر 

ترین که پرفروش یم شاهد  ، رو این از  ؛ کنند جهان واقعی وجود ندارد، احساس لذت می 
عنوان یکی از برترین و به  پاترهری . است  شده  در این ژانر نگاشته های نوجوان رمان 

قبال که با است   این اثر   . است   شده   زی نوجوان در جهان شناخته های فانت ترین رمان پرمخاطب 
 ولینگر  کاتلین جوآن . درآورده است رولینگ به نگارش را  شده  نظیری در جهان مواجه بی 
 متولد کوچکی از انگلستان  متوسط شهر ی از پدر و مادری در طبقه  1966 ژوالی  31در 
. وی همیشه به خواندند می  کتاب  ترشکوچک  خواهر  و  وانی ُج  برای  اغلب او  والدین  .شد 

نوشتن   به  شروع   سالگی پنج   در  رولینگ داد.  نشان می عالقه  خواندن و نوشتن و تخیل خالق  
 ,McGreevy)رک.    .شد   سرخک  به  مبتال  کهنوشت  ی  خرگوش ی  درباره   هایی داستان و    کرد

ادبیات نوجوان در ایران نیز   ی اخیر، آثار فانتزی متعددی در حوزه   هایدر سال  ( 35 :2004
 اند؛ اما های غیرایرانی به موفقیت چندانی دست نیافته که در مقابل نمونه  است  تألیف شده 

 علی سید 1. است   شده   شناختهموفق ایرانی، های فانتزی  یکی از   عنوان به   آن سلحشوران پارله 
درست و خالقانه از  ی ه های فانتزی و استفاد ها و محدودیت خواسته با شناخت ویژگی 

اگرچه در این اثر مشکالت مختلفی نیز دیده   . دهد   ارائه  مقبولی ی، توانسته اثر  عناصر داستان 
ق ایرانی گیرا، آن را به یک فانتزی موف های آن در خلق داستانی جذاب و  اما ویژگی   شود؛ می 

 (18:  1394مقدم،    بیدآبادی   . ک ر)   . است   کرده   تبدیل 

 

 بیان مسئله. 1. 1
آثار ادبی جهان است   یدر مطالعه  مدای و کارآرشتهبررسی تطبیقی آثار ادبی، روشی میان 

ها ی محتوایی دو یا چند اثر از زبانهاکه بستری مناسب برای ارزیابی مشترکات و شباهت
های که نحله  داردادبیات تطبیقی دو مکتب بینادین    آورد.های گوناگون فراهم میو فرهنگ

های بر روابط بین فرهنگ :مکتب فرانسوی. 1: استجدید آن از این دو مکتب متأثر 
نظر مدهای  تطبیقی را به روابط تاریخی فرهنگ  یورزد و هرگونه مطالعهمختلف تأکید می

با نقد مدرن پیوند خورده   در این مکتب،ادبیات تطبیقی    :مکتب آمریکایی  .2؛  داندمیمنوط  
کند که بعضی اشتراکات بین کند و قبول میبر یافتن شواهد تاریخی اصرار نمیاست و 

 ی ـات تطبیقـکار پژوهشگر ادبی و هاستسانان یهآثار مختلف ناشی از روح مشترک هم
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ملل مختلف را در فهرست مطالعات خود قرار دهد  فقط این نیست که شاهکارهای ادبی
بیند بلکه وی رخدادهای مهم ادبی را در ارتباط با هم می  ها را بخواند و تحلیل کند،و آن 

شناسی ومی اندیشه و زیبایییک نویسنده را در تاریخ عم کند که جایگاهو تالش می
اینکه قلمرو ادبیات تطبیقی، تأثیرات   بهباتوجه  (14:  1389انوشیروانی،  .  کر)  .مشخص کند

های شخصیتی، مطالعات ترجمه تیپ  های ادبی، انواع ادبی، مضامین وها، مکتبو شباهت
 بهو باتوجه  (30-17  ،همانک.  ر)  گیردهای بشری را در برمیو ارتباط ادبیات با سایر دانش

استقبال از سوی مخاطب  وجدید ادبیات تطبیقی میزان پذیرش  هایزمینهاینکه یکی از 
را که   آنسلحشوران پارلهرمان    پژوهش حاضر،در    (234:  1389  منظم،  نظری.  کر)  است

های فراتری قرار یرنوع فانتزیو در زهای موفق فانتزی حماسی ایرانی است از نمونه
مخاطبان مواجه شده  فراوانبا استقبال و ایرانی آن بوده غیر یکه نمونه پاترهریبا  ،دارد

و کسب و شر  ن خیریمامض دو اثر، انتخاب ایندالیل  از دیگر .ایماست، مقایسه کرده
های مختلف اسطوره یهدارندبرهر دو اثر در ،اینبرهاست؛ عالوه داستانهویت در این 

 ظاهری داستاناش بر فرم و ساختار دلیل شکل رواییاینکه اسطوره، به بهتوجههستند؛ با
ها نای این آثار، روایت و ساختار ظاهری آآن شدیم با بررسی اسطوره  گذارد، برتأثیر می

ای اسطورههای  و موقعیتمفاهیم آیا  که   دهیمپاسخ    تاین سؤاال تا به  کنیمرا نیز بررسی  
اجزای  یهو آیا هم و جادویی در این دو اثر به روایت داستان انسجام بخشیده است؟

ست ها پیچیده و دشوار اداستان طرح این داستان در ارتباط با ساختار کلی متن هستند؟
در رمان های جادویی( ، پدیدهشخصیتطرح )زمینه، کنش، یا طرحی ساده دارند؟ آیا 

سلحشوران توان رمان و می شباهت دارد؟ پاترهریطرح رمان به  آنسلحشوران پارله
ع پژوهش حاضر از نو  شناخت؟  پاترهریموفق فانتزی ایرانی در مقابل    یرا نمونه  آنپارله

 تحقیقات بنیادی است و با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت گرفته است.
 

 اهمیت و ضرورت تحقیق .2. 1
 از .استمعاصر  یه ترین قالب ادبیات کودک و نوجوان در دورداستان فانتزی مهم

 ستادر هر متن  ممکن الگوهای یمقایسه و شناسایی ،ادبی تحلیل هایروش مفیدترین
 .گرددمی ، کنش و...زمینه، شخصیتکه شامل 

 

 تحقیق یپیشینه. 3. 1
 ود  ـه وجـب  شاه آرتورو    پاترهریدو اثر    یهبا مقایسخود  پژوهش در    (2006)  انگبرستون
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  روایت و...  ضمن بررسی زمینه،  (2013)  آرتان  برده است.  پی  هایی در این دو اثرشباهت
ضمن (  1393)  عباسیدری و    فرافانتزی است.  پاترهریکه    استکرده  اثبات  ،  پاترهریدر  

  اند.دو اثر اشاره کردههایی در به وجود مشابهت ویک شبهزارو  پاترهری یهمقایس
 .  کرده است ه  مطالع   آن پارله   سلحشوران عناصر داستان را در رمان    ( 1394م ) مقد   بیدآبادی 

سلحشوران رمان  یی مقایسهت ذکرشده تاکنون پژوهشی درزمینهتحقیقاباوجود 
است و جای   صورت نگرفتهای  اساس رویکرد اسطوره  بر  پاترهریی  با مجموعه  آنپارله

 مندان ادبیات خالی است.چنین تحقیقی برای پژوهشگران و عالقه
 

 بحث .2
و    خارج از باور  ،ها و فضاهاشخصیت  و  ادبیات است که در آن حوادث  فانتزی بخشی از

تزی با جهان واقعی ما ساختار دنیای فانبه اعتقاد تالکین  .هستند زمان و مکان فعلی ما
 گونه که ما زندگینان و مردانی مانند خود ما هستند، آن؛ اما ساکنانش زمتفاوت است

یای فانتزی دنیایی است که هر غیرممکنی در آن ممکن دن .کنندمی آنان زندگی کنیممی
اتر از جهان که فرچرا  ؛شودگرایانه برخورد میواقع  ، به این ترتیب با دنیای فانتزیشودمی

د نکنمینفوذ  در دنیای واقعی    ،واقعیغیر  . در جهان فانتزی عناصردهدمی  واقعی ما را نشان
تالکین،   ک.ر)  حضور دارند  ها یا عوامل واقعیشخصیتواقعی است که در آن  یا اصال ًفرا

یکی از . اندانواع مختلفی تقسیم کرده های مختلف بهاز جنبهفانتزی را  (13-23 :1385
واقعیت است ی به جهان تخیل یا  گاساس وابست  بندی بربندی فانتزی، تقسیمهای طبقهراه

 های فروتریدر فانتزی اند.شده تقسیم 2و فروتری 1فراتری یبه دو دسته منظر و از این
فضای داستان  ،کنند. در این نوع از فانتزیدر جهان واقعی نفوذ می تخیلیعناصر دنیای 
هیچ » این گونهدر  اما امکان وجود آن هم هست. عی مصداق وجودی ندارددر دنیای واق

د داستان نوعی وجودی خو  واقعیت  ؛ اماباشد وجود ندارد  واقعیتای که در تضاد با  گزاره
توانیم پیدا های آن را میآبادی است که برای ما وجود دارد و نشانهفانتزی است، ناکجا

 ؛ اما(164: 1378دی، )محمّ کردنی نیست«حال جغرافیای دقیق آن بیاناما بااین ،کنیم
معمواًل از جهان فراتری آغاز ، استهای اصلی فانتزی که از گونههای فراتری فانتزی

در سازگار نیست.  واقعیتهای این نوع، برخالف فانتزی فروتری با و کنش شوندمی
 های اصلی داستان به دنبال تحقق یک شخصیت  ،هافراتری یا فرافانتزیهای  جهان فانتزی

 
1 high fantasy 
2 Low fantasy 
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شود که برای های ماجراجویانه میها شامل داستاناین نوع از فانتزیجستجو هستند. 
ء توان جزرا می آنرلهسلحشوران پاو  پاترهریگیرند. رسیدن به هدف متعالی شکل می

ری و چه فروتری(، اسطوره ت)چه فانتزی فرا  در مطالعات فانتزی  حساب آورد.به  ن نوعای
بین خیر و شر  یهبارزهای فراتری مطور معمول در اکثر داستانمرکزی است. به یعنصر

یکی از مفیدترین  توان به اساطیر اولیه نسبت داد.این مبارزه را می گیرد کهصورت می
 ست.الگوها یای تجزیه و تحلیل ادبی، شناسایی و مقایسههروش

 

 زیفانتهای نظریه. 1. 2
فانتزی را به  از نخستین کسانی است که سعی کرد، (1939-2017) 1تزوتان تودوروف

اتی شناسی پراپ و اعمال تغییرتتودوروف با استفاده از ریخ  کند.  شکلی روشمند بررسی
های توان آن را از داستاننحوی که میدر آن، فهرست امکانات روایی را گسترش داد، به

  .کر) .های فانتزی بسط دادجمله داستان های ادبی ازپریان فراتر برد و به تمام متن
ید است به الگویی مف کوشیده دستور زبان دکامروناو در کتاب  (160: 1383اسکولز، 

ف دو واحد بنیادی را در ساختار روایت از هم وبرای انواع روایت دست یابد. تودور
ها عناصر اصلی نحو هسند و از کند؛ یکی گزاره و دیگری مرحله. گزارهمتمایز می

 (62:  1387خدیش،    ک.ر)  .اندشده  هایی که واحدهای بنیادی روایت هستند، تشکیلکنش
اساس آرای یونگ بر ،(8719-0419شهور آمریکایی )فیلسوف م 2بلکمجوزف 

خود، ی  در نظریه  . کمبلکرد  را مطرح  ایاسطورهتک  ی، نظریهالگوی قهرمانی کهندرباره
کند. هریک عزیمت، تشرف و بازگشت تقسیم می یرا به سه مرحله سیر تحول قهرمان

طورکلی سفر قهرمان هفده شوند و بههایی تقسیم میاز این مراحل نیز خود به بخش
 (93-40: 1389. کمبل، کر) .گیردبرمی مرحله را در

  یهروایت است که درصدد ارائ یاولین اندیشمند در حوزه( 1952) 3ماریا نیکوالیوا
 اش های کودکان و نوجوانان برآمد. نیکوالیوا در الگوی پیشنهادیمنطبق با داستان  اینظریه

های کودکان و نوجوانان، در بحث پیرنگ بر پیرنگ مندی داستانبرای تحلیل ابعاد روایت
 یهی ارائی آنچه برای او اهمیت دارد، شیوهپردازباز تأکید دارد. در بحث از شخصیت

پردازی از طریق کنش است. نیکوالیوا در پسندد شخصیتشخصیت است. آنچه او می
 

1 Tzvetan Todorov 
2 Joseph Campbell 
3 Maria Nikolajeva 
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های کودکان دهد؛ زیرا در داستانانداز بیشترین اهمیت را به صدا میاز چشمهنگام بحث  
 (9-7: 1395ظهیری ناو،  صادقی و. کر) .ان باید صدای کودکانه به گوش بردو نوجوان

های  ساختاری در ادبیات ارائه دهد. به اعتقاد او آیین   ی ( سعی کرد چارچوب 1972)   1اسلون 
پادشاه مبارزه    شخص خدا/ کنند.  تشرف از الگوی مرگ و رستاخیز یک خدا/پادشاه پیروی می 

برای اطمینان    ی آورد، در مراسم شود، یک روند پیروزی به ارمغان می کند و برنده جنگ می می 
اصول   اسلون  که درحالی گیرد. ازدواج مقدس صورت می  ، نوشت مردم برای سال آینده از سر 

  معاصر کودک   فانتزی   های کتاب   را در   ( طرح 1981)   2فورد س   ، کرد ساختاری ادبیات را مطالعه می 
ی فرای  ظریه ن  اساس  بر  محتوا  تحلیل  و  تجزیه  نمودار  یک  1975سال  در  کرد. او می  بررسی 
قرار داد و با تجزیه و تحلیل هر کتاب سعی    کتاب   چهل   ی خود را ه مطالع   مبنای   . وی کرد   ایجاد 

  هر های معاصر را بیابد. طرح سفورد بر ساختار جستجو متمرکز است. کرد، الگوی فانتزی 
  ؛ رفته دست از  ت هوی  و  داده ازدست  : هدف دارد  ادامه  حله مر  سه  طریق  از ی تالش جستجو و 

ها،  با بررسی شخصیت (  2003)   3. ایوانز هویت   و   ء شی   پیداکردن   ؛ هویت   و   ء شی   برای   جستجو 
الگوهای   . مطابقت کنند توانند با زندگی واقعی دریافت که الگوهای موجود در ادبیات می 

  ک. ر )  . حافظان است های ادبیات شامل دوستان، مربیان، طرفداران، متجاوزان و م شخصیت 
Engbretson, 2006:14 )  های پریان  قصه الگوی پیشنهادی سفورد همان الگوی پراپ در

ها  مضامین و عناصر واقعی داستان   فانتزی نیز است. در فرا   ها استوار شده ی کنش پایه  بر است که  
بر محور نبرد  و کشمکش اصلی داستان  است  شده  ته ها گرف ها و افسانه ها، حماسه از اسطوره 

است؛ درنتیجه جستجوی قهرمان داستان سفری در جهت خودشناسی    شده   خیر و شر بنا نهاده 
  ک. ر )  . های پریان است قصه اصلی آن مانند  ساختار  قهرمان داستان است و  شخصیت و تکامل 

حاضر با ترکیب الگوی شخصیت ایوانز و الگوی ساختاری  در تحقیق   ( 36:  1388صدیقی مقدم،  
  فضا بر  ها و طرح داستان، شخصیت  ها کارکردی و مؤثر در کنش اسلون و سفورد، به بررسی 

   این دو رمان خواهیم پرداخت. شده در  شر و هویت گم   و   ی خیر مایه اساس درون 

 

 انهای داستکنش. 2. 2
های داستانی، الزم است در تحلیل کنشدر ساخت متن دارند.  ایها نقش گستردهکنش

 ؛گرفت نظـر سـاختار داسـتان در هـا و کـلهر کنش واحد را در ارتباط با کل کـنش

 
1 Sloan 
2 Safford 
3 Evans 
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درستی توانیم ارزیابی  در چنین وضعیتی است که می.  ها پرداختسپس به ارتباط بین کنش
کند این شیوه از تحلیل، هم ما را با ماهیت داستان آشنا می .باشیم  داسـتان داشـته  از کـل

برخی از های یک فانتزی  کنش  (50:  1378دی،  محمّ.  کر)  .کندبافی دور میو هم از کلی
ها تکرار وار در فانتزیطور الگو»بهوایت نقش مهمی دارند و در پیشبرد ر هااین کنش

ها نقش اساسی فانتزی یهمایگیری بنها در شکلن نوع کنششوند و به زبان دیگر ایمی
های مانند کنش ؛ها انواع مختلفی دارنداین نوع کنش (228: 1374دی، )محمّ  «.دارند

سبب، تصادف، شرط، پرسش از خود یا  جادویی، دگردیسی فیزیکی و روانی، علت و
شکستن، تولید و استفاده از معجون و شدن و طلسمپیشگویی، طلسمدیگران، یاریگری، 

بازی جادویی، پرسش   یا داروی جادویی، استفاده از ابزار جادویی ویژه، معما و کشف راز،
فرار و  شدن،نهی، گم راهنمایی،مأموریت،  آزمون، و گذار گردیسی جادویی،اساطیری، د

استفاده از شدن، غیبطنز، رؤیا،  جویی و آزار،دروغ و فریب، تالفی گریز،وتعقیب
کننده، ، عاطفی، خوردن معجون دگرگونابزارهای تکنیکی، کشمکش، اختراع و اکتشاف

های کارکردی، اینکه کنش بهباتوجه و... کیفر و مجازات ،غذای شگفت، تصویر شگفت
سلحشوران و  پاترهریها در شوند؛ این کنشها تکرار میصورت الگووار در داستانبه

و  هاهای آنها و تفاوتاند که در این قسمت به بررسی شباهتنیز تکرار شده آنپارله
 .پرداختمخواهیاند، شتهتأثیری که بر روایت داستان گذا

 ییجادوکنش . 1. 2. 2
گیرد و صورت می اعمال جادویی با استفاده از عصای هر جادوگر ،در داستان رولینگ

اش را به دستی»هری چوبکنند.  نظر وردی بر زبان جاری میمدبرای انجام عمل    معمواًل
رولینگ، ) «.دست« جام در هوا به پرواز درآمدسمت جام گرفت و نعره زد »برس به

دارد. جام پیشگویی جام پیشگویی را از ولد دور نگه می ،این طریق به (768 ب:1379
 ،شده ثبردن وزارت سحر و جادو به بازگشت ولدموراین امر باعث پیشکند و می

صورت و به این  دهندمیاعضای محفل ققنوس به کمک هری آمده ولدمورث را شکست  
 ≤ )تالش برای کسب هویت( کنش جادویی روایت داستان را به سمت نبرد خدا/پادشاه

محافظ جادویی است،   یمنزلهبهایجاد سپر مدافع که  کند.  پیروزی )کسب هویت( یاری می
که سیریوس  فهمددر جلد سوم هری می است. پاترهریهای جادویی در کنشدیگر  زا

. کندداشتن او کمک میبلک قاتل پدر و مادر او نیست و با ایجاد سپر مدافع به زنده نگه
استفاده از این کنش روایت داستان را به سمت رشد شخصیت قهرمان و کسب هویت 
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که هویت میرتان مشخص زمانی آنسلحشوران پارلهدر رمان  دهد.گمشده سوق می
منتظره روی زمین خم »با سرعتی غیرکنند، میرتان  شود و سلحشوران او را محاصره میمی

کرد  رتاب کرد و با عصایش به آن اشارهشد و مشتی خاک برداشت و به سمت داریک پ
طور که بر سر داریک نهای خاک همیامینه!« با گفتن این کلمات، دانهسه، نینا»  د زدو فریا

 (192: 1392خواسته، )  «.تبدیل به بارانی از آتش شد و بدنش را در برگرفتند  ،ریختندیم
گونه که فرتیاد همان شود.روایت داستان به سمت نبرد کشیده میبا استفاده از این کنش 

رود، اما از شدت ترس از تاریکی فکر فرار پارسیتاد از او خواسته به میان درخت می
با اخگر خود به  پارسامینشود، در نهایت کند، میرتان داخل جنگل به او نزدیک میمی

پرسد از او علت فرار را می  پارسامینکشند.  با کمک دوستانش او را می  ،نبرد با او پرداخته
 برای غلبه بر ترس، روایت داستان به سمت رشد نوجوان  پارسامینو با گفتگوی فرتیاد با  

 شود.و تالش برای کسب هویت کشانده می
 طلسم . 2. 2. 2

طلسم، ساختن صورتی از آدمیان، حیوانات، اشیا و فلزات است که برای رهایی از شّر 
النهرین مردوخ در نبرد با تیامت تعویذهایی که در اساطیر بینرود؛ چنانکار میدیوان به

کردند که رهایی از او را یذها نقش دیوی را حک میمیان دو لب داشت و بر این تعو
 شدهاز طلسم در تمام ملل دیده میاعتقاد به استفاده  (36: 1362بهار، . کر) .طلبیدندمی

ذیل  :1385 دهخدا، ک.ر) .اندا عربی و برخی یونانی دانستهآن ر یاست و برخی ریشه
ها و شیاطین به محصوالت هایی که اهریمنان در برابر زیاندر ایران باست (واژه طلسم

 (88: 1392فر، عزیزی ک.ر) .شداز طلسم استفاده می ،کردندوارد می
های اصلی و کارکردی ، طلسم از کنشآنسلحشوران پارلهو  پاترهریهای در داستان

برای ورود به   کرده وطلسم را غار  ،نگهبانان تاریکی نآسلحشوران پارلهمتن است. در 
کار برده هایی بهنیز برای سنگ کیمیا طلسم پاترهری. در طلسم را از بین ببرندآن باید 

های همهر  ،ها. یکی از این طلسمشکسته شودها  که برای رسیدن به آن باید این طلسم  شده
رسد که اند. رون به این نتیجه میآمدهصورت سنگ درشطرنج هستند که به یشدهطلسم

 فهمد کهمیهنگام بازی رون  .کنند شده بازیهای طلسمهرهبرای عبور از طلسم باید با م
ن باوجود . روها را مات کند، او را بزند تا هری بتواند شاه آنبرای پیروزی باید وزیر سفید

همچنین  (320الف: 1379)رولینگ،  .دهدنهی دوستانش، این فداکاری را انجام می
بود. هرکس این  یافته ربا دستپارسیتاد با کمک جادوگران پیچک سرخ به طلسم ترس
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مام شکست، ت اما اگر این طلسم میترسید؛ چیز نمیراه داشت، از هیچطلسم را هم
گرداند و باعث مرگ او نیز میبود، به صاحبش باز کرده هایی که به خودش جذبترس

منجر شکستن طلسم در هر دو داستان به نجات دیگران  (449: 1392)خواسته،  .شدمی
رولینگ در  کههایی طلسم .رودبه شمار می شده است و گامی در جهت رشد فاعل آن

بعضی از و  استتر ع و جزئیمتنو سلحشورانهای نسبت به طلسم کار بردهخود بهاثر 
غذا،  یدورکن، طلسم تهیهبر، مشنگهستند؛ مثل طلسم فرمانها حاصل خالقیت او آن 

 .   ...بند، افسون دلسردی وطلسم زبان
 تغییر شکل .3. 2. 2

 یمایهرکردی است که ریشه در بنهای کاکی از کنشدگردیسی فیزیکی یا روانی ی
ها، تبدیل های مختلفی مانند تغییر در اندازه و شکل اندامهای کهن دارد و صورتافسانه

، دیمحمّ. کر) .از مجسمه به آدم یا از آدم به مجسمه و تبدیل از جانور و برعکس دارد
تکرار شده  هزارویک شب ایرانی مثل یهای عامیانهستاندر دا این کنش (239: 1378

فریب  منظوربهتغییر شکل کنشی  .نیز نمایان شده است سلحشوراناست و در رمان 
یاری نویسنده آمده شدن هویت بهدرواقع این کنش برای گم  است. های داستانشخصیت

، فرتانا را بدزدد و از شهری به گرددمیه قادر است. آماکو با استفاده از این کنش است ک
 (23: 1392خواسته،  ک.ر) .شهر دیگر منتقل کند

گونگال پروفسور مکهایی است که از درس ،شکل نیز تغییر پاترهری یدر مجموعه
داستان   های مختلف. هری و دوستانش در قسمتدهدمیجادوگران آموزش    یدر مدرسه

خواستند به شکل . موی شخصی را که میکردندبا استفاده از تغییر شکل خود را مخفی 
ارد و به وزارت سحر و جادو و دادندب ریخته تغییر شکل او دربیایند در معجون مرکّ

 نظرمدیابی به هدف  استفاده از این کنش تالشی برای دست  شدند تا شمشیر را پیدا کنند.
 تغییر شکل به صورت تغییرابزارهای دیگر از  درازکنفاده از طلسم گوشاست .است
  اجزای بدن است. یاندازه

خورد، تغییر حافظه های جادویی که در هر دو داستان به چشم مییکی دیگر از کنش
 آنرلهسلحشوران پاتوان آن را شکل دیگری از دگردیسی دانست. پارسیتاد در  است که می
خاطر قدرتی که به او منتقل گو دست یابد بهکه به سنگ سخن گوید: زمانیبه فرتیاد می

: 1392خواسته،  .  کر)  .چیز را از یاد ببرداو را دارد تا همه  یتوانایی تغییر حافظه  ،شودمی
شود؛ درنتیجه حرف آن زده میآید و فقط این کنش در سلحشوران به اجرا درنمی (424
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کند و جادو شغلی ایجاد می  نیز وزارت سحر  پاترهری  داستاندر  تأثیری بر داستان ندارد.  
 یید، حافظهها را داعمال جادویی آن   های غیرجادوگر()انسان  هااز مشنگ  گاه یکیکه هر

ی حافظهکراچ با استفاده از افسون فراموشی . یاد ببردچیز را از او کامالً پاک شود و همه
 .پسرش محافظت کندکند تا متوجه فرار او از زندان نشوند و از برتا جورکینز را پاک می

کشتن هری  ی هاگوارتز رفته ولدمورث را دربه مدرسهشکل مودی باباقوری پسرش به
 (785 د:1379رولینگ،  ک.ر) .کندمییاری 

 گذر از آزمون .4. 2. 2
مخفی  یراه ،های جدید شوندهای تاریکی چون عالقه داشتند که صاحب بردهنگهبان
 ؛بودند جلوی دروازه دو نگهبان قرار داده و ایجاد کردهبه سرزمین تاریکی ورود برای 

ورود  یبه هرکسی اجازهی. این نگهبانان های عادیکی برای جادوگرها و یکی برای آدم
شد که از جانش گذشته باشد. گروه پارسامین با آنان می یو فقط کسی بردهدانند نمی

خواسته،  ک.ر) .شوندکرده وارد سرزمین تاریکی میفداکاری داراد، از این آزمون عبور 
ها نجات آن یجان همه  شوداراد سبب میپذیرش این فداکاری از جانب د (392: 1392

. داراد با انجام اندگذشته کسانی که از خود یابد، چون این مرحله فقط آزمونی بود برای
صورت نیز آزمون به  پاترهریدر    شود.این کنش رشدیافته سبب رسیدن گروه به مقصد می

 :شود و سه مرحله داردار میهاگوارتز برگز یاست که در مدرسه  احی شدهای طرمسابقه
هاگوارتز است، کمک  یهاول به رقیب خود، سدریک که از مدرس یهری در مرحله

 ،اش بوددوم عالوه بر نجات رون که وظیفه  یهکند تا به موفقیت دست یابد. در مرحلمی
 ولی  شوددهد؛ اما در آزمون برنده نمیرا نیز نجات می  ،یکی دیگر از رقیبان،  خواهر فلور

سوم    ی ه دهند. در مرحل می   وی داوران به علت فداکاری و رشد شخصیتی او امتیاز الزم را به  
ولدمورث    ی ه اما سدریک در اثر نقش   ، داند داند و جام آتش را از آن او می سدریک را پیروز می 

 ( 765  : د 1379)رولینگ،    . گرداند سختی بازمی او را به   ی ه ناز میرد و هری در پایان ج می 
 استفاده از معجون. 5. 2. 2

ب و...  یاب، معجون مرّکهای مختلف مثل معجون حقیقت از معجون  پاتر هری  ی در مجموعه 
ه  های جادویی تحت عنوان واحد درسی ارائ شود و حتی یادگیری ساخت معجون استفاده می 

و توانایی او    کند نیز پارسیتاد پس از اینکه هری را مسموم می   سلحشوران شده است. در رمان  
با استفاده از یک معجون    گیرد و دوباره را که ابزاری برای رسیدن به خواهر)هویت( است، می 

 گرداند تا از طریق او به آماکو دست یابد. وانایی او را به وی بازمی و دارو ت 
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 دروغ و فریب .6. 2. 2
پارسیتاد با خواب دروغینی که  .است ست که در هر دو داستان تکرار شدهکنشی افریب 

ها را آن ،این صورت کند و بهآبگیر می یوی را روانهکند پارسامین و گروه تعریف می
گو آوردن سنگ سخندستنی بر بهمبرا  د  خو  ینقشه  باشد وهد تا با فرتیاد تنها  دفریب می

با برقراری ارتباط   ثاست. ولدمور  در داستان رولینگ نیز تکرار شده  کند. این کنش  اجرا
سیریوس  نشدشکنجه ازدهد. او در ذهن هری تصاویری ذهنی با هری، او را فریب می

فریب   یابد.  د و به محتوای پیشگویی دستبکشان  کند تا او را به وزارتخانهبلک ایجاد می
دادن رفتن هویت قهرمان داستان و سوقای است برای ازبیندر هر دو داستان وسیله

 )تالش(. سمت نبرد و درگیریروایت به
شدن، مأموریت، غذای شگفت، غیب استفاده از ابزار جادویی ویژه، بازی جادویی،

های کارکردی هستند که رولینگ در معما و کشف راز از کنش  تصویر شگفت، پیشگویی،
وابسته به  پاترهریهای کنش .شودنمییافت  سلحشورانکار برده و در رمان اثر خود به
 تخیلیوابسته به الگوهای  آنسلحشوران پارله هاینو است ولی کنش تخیلیالگوهای 

 ازجمله:  شود،نمی  ها یافتآن  یکه در اثر رولینگ نمونه  است های ایرانیکهن و اسطوره
هایی  کردند، اهریمن های آذرخش زندگی می آذرخش که در کوهستان  ی ه قبیل : قربانی 

  ( این 283: 1392 خواسته،  ک. ر )  . یافتند می  ت قربانی به عمر طوالنی دست بودند که با سن 
هریمن موفق به اجرای این کنش  اگرچه ا  قربانی در ایران است.  ی وره یادآور اسط  موضوع 

کنند و در روایت داستان تأثیر چندانی ندارد؛ اما خواسته  شود و گروه پارسامین فرار می نمی 
 های ایرانی را به نمایش بگذارد. های ساده و فرعی سعی کرده اسطوره با ذکر این کنش 

که  پردین و اژدها، حکایتی است از نبرد پردین و اژدهانبرد : به زنجیر تبدیل خون 
تبدیل خون او به زنجیری  رود.خونش هدر نمیشود؛ اما شته میکآن پردین  یدر نتیجه

کند و برای شود که پردین در آخرین لحظات زندگی خود با آن اژدها را اسیر میمی
 ییادآور اسطوره . این کنشاندازددخانه میدها، آن را داخل روشدن آتش اژخاموش

ا نیز مانند هگوید که خون آندر پایان داستان نیز پارسامین به فرتیاد میسیاوش است. 
است و خونی که روی آبگیر نقش بسته است، موجودات اهریمنی   خون پردین هدر نرفته

نویسنده در داستان با ذکر  (460 :همان) .است کرده آبگیر اسیررزمین را در زیر این س
های ایرانی را به مخاطب نوجوان منتقل کرده است. ذکر این اسطوره ها، اسطورهحکایت

استفاده از ؛ همچنین ی رستاخیز استیادآور حیات مجدد خدا/پادشاه در اسطوره
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شده در رمان خواسته است های مطرحکنشیگر داز  غیر از جادو نیروهای غیرعادی
راد به داگیرد و در سیر روایت تأثیری ندارد. اعتقادات نویسنده سرچشمه میکه از 

بلکه نیرویی غیرعادی   جادو نیست  ،غیرعادی فرمانروا از گرز  یگوید که استفادهفرتیاد می
  ، حال افتادن روی یک بچه بوده کند که دررا تعریف میدرختی  است. بعد حکایت

ایستد تا او بچه را گوید بایست و درخت میخدمتگزار عبادتگاه شهر به آن درخت می
 (323 :همان) .نجات دهد
اساس الگوی اسلون و سفورد، الگوی این دو های کارکردی دو اثر بربه کنشباتوجه

 :استصورت زیر داستان به
 پیروزی و ازدواج مقدس ≤نبرد ≤ای اسلون: تولد خدا/پادشاهلگوی اسطورها

 کسب هویت ≤تالش برای کسب هویت ≤دادن هویتدستالگوی سفورد در فانتزی: از
 : پاترالگوی هری

 ≤رفتن به هاگوارتز و مبارزه با ولدمورث از طریق کوییرل  ≤دست دادن والدین: از1ج
 هری.شخصیت ردن سنگ جادو و رشد نابودک
نبرد با   ≤شدن هری: بازشدن تاالر اسرار از طریق دفترچه خاطرات جینی و متهم2ج 

 دفترچه خاطرات و نجات جینی.  نابودی ≤ریدل تام
تالش برای شناسایی قاتل  ≤تعقیب هری توسط سیریوسبادکردن عمه و : 3ج
 نوان قاتل و نجات سیریوس.عگرو بهشناخت پتی ≤والدین
شرکت در  ≤شدن هریانداختن نام هری در جام مسابقه برای کشتن او و متهم: 4ج
 ی سدریک و نجات هری.بازگرداندن جنازه ≤جنگ با ولدمورث و مسابقه

گرفتن جام پیشگویی از  ≤خوردن از ولدمورث و آمدن به وزارتخانهفریب :5ج
 شدن سیریوس و پذیرش خطا.تهکش ≤ولدمورث و نبرد

همراهی با دامبلدور در  ≤بودن جینی با دیگری مندی به جینی و دوست: عالقه6ج
 مرگ دامبلدور و جدایی از هاگوارتز و نجات دادلی. ≤ سازهاپیدا کردن جاودانه

و نبرد با سازها جستجوی جاودانه ≤عنوان قاتل دامبلدورشدن هری بهمعرفی: 7ج
 ازدواج هری با جین. .بردن ولدمورثازبین ≤ولدمورث

جستجو برای  ≤شدن فرتاناکودکی و ربوده آن: نبودن پدر از رمان سلحشوران پارله
 نجات فرتانا و پدر. ≤پیدا کردن فرتانا با استفاده از توانایی فرتیاد
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 هاشخصیت. 3. 2
 باشند اى فانتزى ممکن است قدرت جادویى یا فراطبیعى داشتههها در نمایششخصیت

ها محوری این فانتزی شخصیتگاه . شوند کانی فراتر از دنیای ما ساختهو در زمان و م
 خلق فانتزی که خیالی جهان .هستند واقعیها، گاه حیوانات و گاه موجودات فراانسان

در مخاطب  راها شخصیت باور حس که باشد ملموس و منسجم ایهگون به باید ،کندمی
. کر) .الگویی و ابداعی استی واقعی، کهندر فانتزی به سه گونه شخصیت .ایجاد کند

 (285: 1378، دیمحمّ

 های واقعیشخصیت. 1. 3. 2
 هستند. وانزایهای شخصیت همان های واقعی در این دو داستانشخصیت

 قهرمان. 1. 1. 3. 2
های خود به کشف ویی، هری قهرمان نوجوان و شجاعی است که با ماجراجاثر رولینگدر  

او با استفاده از طلسم باستانی یابد. و زندگی خود دست می ثی ولدمورحقایقی درباره
است، در  ثدموردستی ولدستی او که همتای چوبشود و چوبمادرش محافظت می

های نیز مثل اکثر داستان پاترهری یوعهدر مجمکند. این مسیر به او کمک زیادی می
پایان باالخره تا از ابتدا دنبال ماجراجویی بوده کودکی یتیم است که  ،قهرمان ،فرافانتزی

وغ فکری و شخصیتی و با گذراندن مراحل مختلف به بل  دهدداستان کاری مفید انجام می
یابد هویت خود را بازمی ،عنوان قاتل والدینشیابد و با کشتن ولدمورث بهنیز دست می

 یتیم نیست و در میان اعضای خانوادهولی فرتیاد ی کند.و درنهایت با جینی ازدواج می
 همیشه در رکاب پارسامین ،با اهریمنخاطر مبارزه هکند؛ البته پدر وی بخود زندگی می
در   برعهده بگیرد.را  های پدر  بیشتر مسئولیتاو باید  حضور دارد و    خانهاست و کمتر در  

جو برای . جستکنداین مجموعه قهرمان نوجوان، از ابتدای داستان نقش فعالی ایفا نمی
ارسامین و گروهش است. از فرتیاد پ یها نیز برعهدهبا اهریمن پیداکردن آماکو و مبارزه

مورد  اشتوانایی از خود فرتیاد،واقع بیشتر شود و درمی استفاده ردگیر یمنزلهبهفقط 
پدر فرتیاد  .شودمی ی داستان نیز به این مسئله اشارهکه در چند جاطوریتوجه است؛ به

ند، بیان کدرخواست فرتیاد برای همراهی در سفر موافقت میکه پارسامین با هنگامی
های چنین راهی را تجربه تواند سختیتجربه است که نمیبی  یکند که او یک پسربچهمی

های تاریکی پارسامین و گروهش را به آبگیر نگهبان ،پارسیتادکند. در پایان داستان نیز 
د برنبا خود نمیداده دستازاش را تواناییکه در اثر مسمومیت فرتیاد را ها آن فرستد.می
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پس از  مواظب او باشد.و خواهند کنار فرتیاد بماند می ،و از پارسیتاد که زخمی است
گرداند، فرتیاد گو، توانایی فرتیاد را به او باز میاینکه پارسیتاد، برای رسیدن به سنگ سخن

. سپس کشدصورت او را می این ربای پارسیتاد را بشکند و بهفهمد باید طلسم ترسمی
ها امداد از روهینا برای کمک به آن   ،کندمیبا ردگیری فکر، جای پدر و دوستانش را پیدا  

 ن مرحله قهرمان به شناخت خود دستدر ای  دهد.ها را نجات میو بعضی از آن  جویدمی
 .آموزد تا داستان خود را بنویسدنوشتن می رود ومییابد و به شهر ال مینقشی فع ،یافته

 شود.ترس او از دیدن هیوال در خواب کمتر می ،با نوشتن آن به آرامش رسیده
 )دشمن( ضدقهرمان. 2. 1. 3. 2

یابی به قدرت همان نیروی شر است که سودای دست  ثولدمور  ،پاترهریی  در مجموعه
ی هاگوارتز را و عمر جاودانه را دارد و برای رسیدن به این هدف، وزارتخانه و مدرسه

آورد. او وجود میی جادوگری، اختناق شدیدی بهگیرد و در جامعهدر اختیار خود می
بودن برگزیده  در خصوصدهد و برای اینکه افکار مردم را یب قرار میهری را تحت تعق

سلحشوران کند. در داستان عنوان قاتل دامبلدور معرفی میهری تغییر دهد، هری را به
گران است؛ اما شریر ها و جادواگرچه هدف پارسامین و یارانش، مبارزه با اهریمن  آنپارله

گو و جاودانگی، سخن یابی به قدرت سنگسیتاد است که برای دستپار ،اصلی برادرش
را بکشد. در   پارسامینکند  گیرد و در طول مسیر چند بار سعی میاز جادوگران کمک می

ضدقهرمان به هدف خود حتی به مدت کوتاه نیز دست  در جایگاهاین داستان پارسیتاد 
  شود.رث کشته میمثل ولدمو یابد ونمی

 گمشده .3. 1. 3. 2
های نوجوان همان هویت شخصی است که نوجوان در این مرحله آن را از  گمشده در داستان 

  . ی هری هستند گمشده ،  شناسد ها را نمی سالگی آن یازده   که تا   پدر و مادر هری دهد.  دست می 
شود پدر و  آید، متوجه می اگرید برای بردن او به هاگوارتز می نوجوانی که ه  ی با آغاز دوره 

والدین   ی درباره  ، طی داستان او اند. شده  کشته  ث ولدمور  دست  به  و  اند مادرش جادوگر بوده 
یابد. در داستان  می  دست به شناخت بیشتری که همان هویت او هستند و اهدافش خود 

توان همان  می  ، شود آماکو دزدیده می  به دست که را یاد خواهر فرت  ، فرتانا  ، آن سلحشوران پارله 
اش دارد،  خاله   ی مسئولیت آوردن فرتانا را از خانه   فرتیاد دانست. فرتیاد که   ی رفته یت ازدست هو 
  هنوز فرتانا به خانه برنگشته و  ه  روب شد شود غ متوجه می   ، شود که بیدار می   خوابد و زمانی می 

 خواهد همراه گروه به جستجوی فرتانا بپردازد. از پارسامین می فرتیاد    است. 
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 انیاریگر. 4. 1. 3. 2
شوند.  می   به دو گروه خیر و شر تقسیم   که   هستند مربی و دوستان    ، یاریگران در هر دو داستان 

ها  آن  از دارد که فقط در ابتدای داستان نوجوان فرتیاد دو دوست  ، خواسته  در ابتدای داستاِن
که جستجوی فرتیاد برای پیداکردن فرتانا    برخالف انتظار خواننده از زمانی و    شود نام برده می 

در مسیر جستجو،  کنند.  در پیشبرد روایت نقشی ایفا نمی   ، شود از داستان حذف شده آغاز می 
در پایان    . کنند که بیشتر نقش مربی را برای او ایفا می   ستند سال ه فرتیاد، گروه بزرگ   یاریگران 

رون و هرمیون دو دوست    ، اما در داستان هری ؛  میرند داستان پارسامین و دوتن از یارانش می 
ان  عنو رسد و دامبلدور، به کنند تا به هدف خود ب هری هستند که همیشه به او کمک می   نوجوان 

های یاریگر  شخصیت کند. اسنیپ نیز یکی از از کودکی او را حمایت می  مربی و محافظ، 
بزرگسال هری    دو یاریگِر  هر   . ماند مخفی می تا پایان داستان  نقش یاریگری او  هری است که  

در   ، این بر عالوه  ؛ کند را نابود می  ث مور ولد  ، و هری با کمک دوستان نوجوان خود  میرند می 
هستند که    ث ولدمور سازها یاریگران اصلی  نیز یاریگرانی وجود دارد. دیوانه ها  آن گروه مقابل  

نیز آماکو از جادوگران پیچک سرخ  آن سلحشوران پارله دهند. در می  لشکریان او را تشکیل 
که به او   و زمانی  کند می  ستفاده از او ا  ، گو ابی به سنگ سخن ی است که پارسیتاد برای دست 

 . کشد نیازی ندارد، وی را می 
 الگوییهای کهنشخصیت. 2. 3. 2

ها وجود داشته در آثار ملت یه آگاه جمعی همالگویی که در ناخودهای کهنشخصیت
، نقش یاریگر قهرمان یا ه بیشترکشوند دو اثر دیده می شوند، در هرادبی نمایان می

 کنند.ضدقهرمان دارند و نویسنده را نیز در روایت داستان یاری می
 سرسگ سه. 1. 2. 3. 2

کند. می محافظت زیرزمین دنیای از که وجود دارد سرسه سگ یک، یونانی اسطوره در
ساکت موسیقی، سگ را  نواختنبا  او ،رودمیین زمزیر یادنیبه  اورفیوس که هنگامی

 سری مواجهبا سگ سه ،پاترهریر داستان د (Kilsgard, 2010: 3) .دکند تا بخوابمی
سه سر، سه جفت چشم » شویم که در تاالر ممنوعه است و محافظ سنگ کیمیاست.می

 (68الف: 1379رولینگ، ) کشید.«را بو میها خشمگین و سه پوزه داشت که سمت آن
»دو چشم پیرمرد هم ضحاک است.    ینیز در سلحشوران یادآور اسطوره  چشمهیوالی سه

تر چشم سوم و بزرگی  ب تو صورتش جای گرفته بودند و از همه عجیبصورت مورّ به
 (277: 1392خواسته، ) «.اش قرار داشتبود که در مرکز پیشانی
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 اهریمن/ غول. 2. 2. 3. 2
 خالف را کاری که کسانی و است غربی و ایرانی هایداستان اصلی هایموتیف از »دیو
، )احمدسلطانی« .شوندمی غول  و دیو مصیبت گرفتار دهند،می انجام باتجربه افراد نظر

شود. وارد مدرسه می متریونیمغول غارنشین سه ،پاترهری یهدر مجموع (38 :1383
رولینگ، ک. ر) .کنندغول را بیهوش می ،هری و رون برای نجات هرمیون اقدام کرده

خورد به چشم می آنسلحشوران پارلهها در سرتاسر رمان وجود اهریمن (83الف: 1379
ی مانند گراز، بدنی به سرخی خون، ا»چهره کند کهها را مشاهده میفرتیاد یکی از آنو 

 (196:  1392خواسته،  )«.شدندتیز ختم میهایی نوکهای خمیده و پاهایی که به سمچنگال 
 های ابداعیشخصیت. 3. 2. 3. 2

برگرفته از  ذهن نویسنده یا یهساخت آنسلحشوران پارلهرمان  یهاشخصیتبعضی از 
 نی هستند؛ ازجمله:اساطیر ایرا

های همیشه هوشیار، عنوان نگهبانموجوداتی بودند که جادوگران زمان قدیم به :گیرسایه
 ید که در سایهها موجوداتی بدون شکل بودناند. آناز جهانی دیگر به این جهان آورده

ها منتظر تشدند. این موجودات مدمیبودند، ساکن    هایی که در آن احضار شدهساختمان
بیفتد و در یک   ،بودند  شده  ای که در آن پنهانای بر سایهدهموجود زن  یماندند تا سایهمی

  (128  :همان)  .اش بیرون بکشندنیروی حیات آن موجود را از طریق سایه  ،زدنهمبرچشم
 ،اهریمنی که نصف بدنشان شبیه آدمی و نصف دیگرش مثل مار بوده  وجوداتیم  :نسناس

شوند و ای پنهان میها حرف بزنند و برای همین وقت شکار، گوشهتوانند به زبان آدممی
ها در داستان رولینگ نیز این شخصیت  (317همان:  )  .دهندها را فریب میصدایشان آدم  با

 خورند.به چشم می  خاکی و... یهاسانتورها، جنبه شکل 
 

 فضا )زمینه(. 3

فانتزی در فرا  (303:  1362)براهنی،    «.»روشنگر ابعاد زمانی و مکانی شخصیت است  زمینه
دهد زمینه اهمیت زیادی دارد؛ زیرا احساس تعجب و کنجکاوی را در خواننده افزایش می

کنیم برای مخاطب آشناتر باشد، میزان باورپذیری آن می انتخابای که و هرچه زمینه
یسنده یا نباید وارد عالم خیال و نوگذارد. بیشتر است و بر خواننده تأثیر بیشتری می

تواند به آن »چنان جهانی بیافریند که خواننده باور کند که انسان می فانتزی شود یا باید
  (324 :1382ون، « )نورت .پای بگذارد
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پاتر از دو دنیای واقعی و تخیلی تشکیل شده است. دنیای واقعی آن هری یهمجموع
که کند درحالیسالگی در آنجا زندگی میعموورنون که هری تا یازده  یهلندن است و خان

سر بدترین شرایط بهداند و در زیرزمین با مرگ پدر و مادر خود نمی یهچیز دربارهیچ
بار تولد او از طرف هاگوارتز مهم شمرده اش برای اولینسالگیبرد. در تولد یازدهمی
ای است که هاگوارتز همان دنیای ثانویه  یهشود. مدرسشود. و به هاگوارتز دعوت میمی

در آغاز روایت، هری پاتر شناسد. مادرش را می و هری در آن آموزش داده شده و پدر
در  ،هاگوارتز رفته یهخط داستانی، به مدرس یهعمو ورنون است. در ادام یهدر خان

»این حرکت، همانا حرکت از  گردد.عمو ورنون بازمی یهپایان خط روایت به خان
ا سرانجام در پایان بلوغ، تعاملی خودآگاه به ناخودآگاه و از ناخودآگاه به خودآگاه است ت 

و هری به رشد الزم دست یابد.  (98: 1383)حاجی نصراهلل،  «.میان آن دو ایجاد شود
نیز از دو دنیای واقعی و جادویی تشکیل شده است. روستای همزان که   سلحشورانرمان  

وآمد کی که رفتهای تاریکند و سرزمین نگهبانفرتیاد در آن به دنیا آمده و زندگی می
ها را انتخاب مگر کسانی که نگهبانان تاریکی آن ،گیردهیچ انسانی به آن صورت نمی

دهد؛ زیرا او شدن خواهرش در همزان از دست میکنند. فرتیاد هویت خود را با گم 
ش برود، برای اخاله یهخاطر ترس از تاریکی قبل از اینکه برای آوردن فرتانا، به خانبه

او را آماکو    کند ومیکردن او حرکت  خاطر دیرو فرتانا به  کندمیخرید روغن چراغ اقدام  
دست خود را در سرزمین تاریکی به یهرفتدست. سرانجام فرتیاد هویت ازدزددمی
 .گردددهد. و باز به همزان برمیآورد و جان پدر و خواهرش را نجات میمی

یا در  ها اغلب در دنیایی خیالی که با دنیای ما هیچ ارتباطی نداردداستانفضای این 
به پیشبرد روایت در هر دو داستان  است و دنیایی ثانویه که موازی با ماست، تنظیم شده

 سازد.مایز میها را از هم متهایی نیز با هم دارند که داستانکمک کرده است؛ اما تفاوت
کند و هایی معمولی آغاز میگاهی نویسنده، داستان را در فضایی آشنا و با شخصیت

گذارد. برخی نویسندگان نیز از اول وارد با عبور از دنیای واقعی به دنیای خیالی قدم می
توان به سه فانتزی را میفرابه اعتقاد نیکی گمبل دنیای موجود در اند. دنیای خیالی شده

ی تخیل، بدون رابطه با دنیای ما، مثل ارباب کامالً ساختهزیرنوع تقسیم کرد: اول »جهانی  
دهد تا تصویر می نویسنده توضیحاتی ارائه ساختگی هستند، ها. چون این دنیاهاحلقه

چه دنیای نیاها باورپذیر باشند. اگراین دنیاها برای خواننده ایجاد کند و این د روشنی از
های دنیای واقعی شکل گرفته است. تخیلی است، اما بر اساس ویژگی داستانی کامالً
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طریق یک درگاه تواند از ثانویه است که ورود به آن فقط می ینوع شامل دنیایدومین زیر
، آلیس در سرزمین برای نمونه؛ است که دنیای اولیه بر اساس جهان واقعیباشد درحالی

 نوع وقتی است که دو دنیای دیگر با یکدیگر یک مانع/مرز فیزیکیعجایب. سومین زیر
ی گونه، اسرار نیکالس فالمل جاودان. در این زیر برای نمونهکند؛  ها را جدا میکه آندارند  
ها برای رسیدن به دنیای دیگر ضروری نیست و جود آن وها وجود دارند، اما درگاه سوم

که جهان اصلی گیرد. هنگامیرفتن صورت میورود به این دنیا با راه  مواقعدر بسیاری از 
به با جهان موازی هماهنگ است، زندگی مردم در دنیای غیرداستانی بدون دانش نسبت

در مورد جهان  ای از این افراد »عادی«دنیای موازی است و فقط یک مقدار انتخاب شده
 (Artan, 2013: 3-4 ،مبلکبه نقل از ) .داستانی آگاه هستند

ها، ، برخالف خیلی از فانتزیپاترهری یدربارهگیری آرتان معتقد است که تصمیم
یرگونه ز ی فرافانتزی خود را گسترش داده از هر سهسخت است؛ زیرا رولینگ زمینه

گیرد ی اول قرار نمیدر زیرگونه  پاترهری  رسدنظر می(؛ اما به7  :)همان  است  کرده  استفاده
است و حتی هاگرید نیز  شده زیرا داستان رولینگ، از دو دنیای اولیه و خیالی تشکیل

وجود دنیای دیگری که غیر از دنیای  آید، هری را ازکه برای بردن هری می هنگامی
دنیای   دونی؟ دنیای خودت...ی دنیای خودمون چی میدرباره»  کند.هاست، آگاه میمشنگ
گرچه جادوگران در جهان اولیه نیز   (61:  الف1379  )رولینگ،  دنیای مامان و بابات«  من...
ناسد و برای ورود به دنیای جادویی باید از درگاه شها را نمیوآمد دارند اما کسی آنرفت

قطار  باآموزان از طریق آن و چهارم درگاهی است که دانشوسهعبور کنند. سکوی نه
آموزان در کنار این سکو غیب شوند. دانشی هاگوارتز منتقل میالسیر به مدرسهسریع

جهت گردند؛ از اینمیها )غیرجادویی( بازجهان مشنگ شده، در پایان سال تحصیلی به
ی سوم وجود گیرد؛ زیرا در زیرگونهی دوم قرار میدر زیرگونه پاترهریتوان گفت می

ید که در توان به آنجا رسرفتن نیز میها و با راهها ضروری نیست و بدون وجود آندرگاه
رفتن ی هاگوارتز از طریق راهرسیدن به دنیای جادویی و مدرسه پاترهریی مجموعه

 شوند.آموزان با سوار قطار شدن تا پایان سال تحصیلی غیب میگیرد و دانشصورت نمی
ن مدرسه رفت. بعد ها فرستادن و اونم به هموبرای خواهرم هم یه دونه از همین نامه»

 ،دار هاگرید و هری به دیوار ضربه زدهدر پاتیل درز (65: 1)همان، ج هم غیبش زد.«
شوند. ی دیاگون منتقل میشود که از این مسیر به کوچهها ظاهر میدرگاهی در مقابل آن

سازد که خواننده با آن آشناست. ، دنیایی میکند پذیرباوررولینگ برای اینکه این فضا را 
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فروشند، گرینگوتز بانک هایی وجود دارند که ابزار جادویی میدر آنجا فروشگاه
جادوگرهاست که اجنه کارگزاران آن هستند. رولینگ حتی از واحد پول جادوگران با 

ی های جادویی در کوچهفروشی یکی دیگر از مکانبرد. کتابعنوان نات و گالیون نام می
فضایی که  (89-84 ،همان ک.ر) .فروشدهای طلسم و جادو میدیاگون است که کتاب

در جهان  کند، مربوط به قرون وسطی است.رولینگ برای دنیای تخیلی خود انتخاب می
ود ندارد؛ یک از ابزارهای تکنولوژی مانند کامپیوتر، تلفن، پست و... وججادوگری، هیچ

: 2همان، ج ک.ر) کنندمیپر و پوست استفاده  آموزان در هاگوارتز، از قلمحتی دانش
 است. شده (؛ اما جهان اصلی رولینگ براساس دنیای معاصر ساخته152

 بین دنیای جادویی و دنیای اولیه، مرزی فیزیکی وجود دارد و  آنسلحشوران پارلهدر  
آن با گیرد. دروازه مانعی است که سلحشوران پارلهدر زیرنوع سوم قرار می منظر از این

شوند. سرزمینی که های تاریکی میگذر از آزمون، از آن عبور کرده، وارد سرزمین نگهبان
پای کوه آرازین واقع شده است و ساکنان آن، منبع قدرت خود را اهریمن و تاریکی 

جز افرادی که نگهبانان تاریکی ها، بهی مانیکپرستند. از زمان حملهدانند و آن را می می
به  ؛ها وارد شودتوانست به سرزمین آنکردند، کسی نمیبرای بردگی خود انتخاب می

ن آذرخش، از جز برای تعداد محدودی ناشناخته بود. کوهستاها بهدنیای آن همین دلیل
های جادویی است که برای رسیدن به آن نیازی به وجود درگاه نیست و یکی مکاندیگر  

ن دهکده هیوالهایی هستند ابرد. ساکنآن را به آنجا مین دهکده جنگجویان پارلهااز ساکن
از مردم شوند و صورت واقعی خود ظاهر میدهند و فقط در شب بهکه تغییر شکل می

شناسد. بعد از اینکه پارسامین و یارانش هیوالها را شناختند، ها را نمیعادی کسی آن
ها از محل گوید که باید محل زندگی خود را تغییر دهند چون وقتی انساندیدان می
: 1392  خواسته،  .کر)  .آورندها به آنجا هجوم میها باخبر شوند، برای دیدن آن زندگی آن

 رفتن صورت گرفته است.ها از طریق راهسفر به این مکان (293
نیست، گاهی سفر به درون و دنیای افکار   شهود فانتزی فقط زندگی در دنیای حواس و 

خود، باید به   در رمان خواسته، فرتیاد برای استفاده از توانایی خاص گیرد. می بر  را نیز در 
»دنیای    کند: سفر به آن را توصیف می   دنیایی سفر کند که خود آن را جهان افکار نامیده است و 

شد. انگار از درون آب یا مه غلیظ و خاکستری به آن  وار در پایین دیده می واقعی محو و شبح 
ها بیش از حد نزدیک  کدام از ریسمان رفتم و مواظب بودم به هیچ کردم. پیش می نگاه می 

 ( 101  : )همان   نشوم؛ چون اصاًل دوست نداشتم گرفتار افکار ماری بشوم.« 
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در این اثر نیز فضای داستان در فضایی شبیه ایران باستان شکل گرفته است و از تکنولوژی  
شده که اهریمن خود را    هایی پوشیده آن گاه از جنگل است. سرزمین پارله   نشده   نوین استفاده 

های آن به دستور هیوالها به  هایی که سایه آورده است؛ گاه کوهستان به شکل درخت در 
آیند و گاه غارهایی وحشتناک که موجوداتی آتشین که شبیه روح هستند و از  می حرکت در 

شویم  ن سرزمین با صحراهایی مواجه می اند. گاهی نیز در ای کنند، در آن نهفته جسم عبور می 
اند. در رمان هری پاتر، گریز از مکانی به مکان دیگر  ها مخفی شده که در ریگزارهایش نسناس 

گیرد که این موضوع  صورت می  یا جاروی پرنده و...  ء با استفاده از پودر پرواز، پرواز با شی 
 ونقل همان اسب است. ی حمل وسیله شود و  در اثر خواسته مشاهده نمی 

ی داستان است که در فانتزی اهمیت فراوانی دارد و  زمان یکی دیگر از ارکان زمینه 
زمان   در گریز  پاتر هری ی افزاید. در مجموعه شدن از زمان عادی بر اعجاب فانتزی می خارج 

سلحشوران  گیرد. در  سیریوس، صورت می   شکل سفر هری و هرمیون به گذشته برای نجات به 
است. آماکو که از جادوگران   شده  ، استفاده از زمان جادویی به صورت دیگر نمایان آن پارله 
ی پیچک سرخ است، با استفاده از جادو سرعت حرکت خود را بیش از چیزی که  فرقه 

 ( 104  ، همان ک.  ر )   نوردد ه این طریق زمان را درمی دهد و ب سلحشوران انتظار دارند، افزایش می 
 

 گیرینتیجه .4
مایه، فضا و  شده با بن عجین روایی ساختار  تأثیر اسطوره را بر شده دو داستان بررسی در 

با  ها در ارتباط رسد ساختار داستان نظر می توان مشاهده نمود. به های داستان می شخصیت 
اساس رویکرد  ساختار کلی دو داستان بر  ها از انسجام الزم برخوردار است. اجزای آن 

ازدست   ی ه مای ها و فضای داستان و درون کند و شخصیت ای از یک الگو پیروی می اسطوره 
با این تفاوت    ؛ کند هویت و نبرد خیر و شر نیز به انسجام روایت هر دو داستان کمک می   دادن 

را   که دوستان قهرمان سلحشوران، در پیشبرد روایت نقش خاصی ندارند که شاید بتوان این 
ی نیز بیشتر به آشکارشدن رازهای زندگی  ضعفی در این رمان برشمرد. جلد ششم داستان هر 

طرح   کند. رسند و ساختار روایت را ضعیف می ولدمورث پرداخته است که زاید به نظر می 
ها از یکدیگر  آنچه باعث تمایز داستان . ندارد ها ساده است و از پیچیدگی خاصی داستان 

  برده  کار ای است که هر نویسنده در اثر خود به های فرعی و ساده شود، حوادث و کنش می 
سلحشوران  ها در داستان  ضاسازی های فرعی و بعضی ف استفاده از این حوادث و کنش   . است 
های غربی، موفق عمل  بر اینکه در مقابل نمونه کمک کرده است تا این داستان عالوه  آن پارله 
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ای  مجموعه   پاتر هری توان گفت که اگر مانند  می .  فانتزی بومی ایرانی نیز باشد   ای از کند، نمونه 
 شد. قبال بیشتری مواجه می با است   بود،   ی چند جلد 

 
 یادداشت
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