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ینبررسی دنیای فانتزی شش رمان نوجوان غربی و ايرانی، با رويکرد کارناوال و چندآوايی باخت  

 

های ی ورود به دنیای دیگر، شخصیتپژوهش حاضر، بررسی کارناوال، آوا و عناصر فانتزی مانند نحوههدف 

کرد نظری کارناوال و چندآوایی میخاییل حیوانی و جادو در شش رمان نوجوان ایرانی و غربی است. پژوهشگر، روی

ران غربی گک توجه داشته است. پژوهشها برگزیده و به کاربرد آن در ادبیات کودباختین را برای تحلیل رمان

در ادبیات کودک و ژانر فانتزی،  که کاربرد این نظریهآناند؛ حالی باختین را در ادبیات کودک به کار گرفتهنظریه

اند. این پژوهش به صورت کیفی و قیاسی، با روش تحلیل محتوا و رویکرد تر شناخته شدهدر ایران کم

 ای گزینش شدند.خانهوجوی کتابها از راه جستدید و نمونهتفسیری انجام گرتوصیفی

ی تر از مجموعهرنگهای ایرانی، عناصر فانتزی بسیار کمنتایج به دست آمده حاکی از این بود که در نمونه

 در که هستند هاییمؤلفه فانتزی، هایشخصیت و قهرمان گرانیاری است. تخیل، انگیز اُزدنیای شگفت

سره متفاوت، از رفت و برگشت کودک ها، به جای ساختن دنیایی یکشوند. این فانتزیمی یافتایرانی یهافانتزی

اند. اکبرپور، با بردن شخصیت به سفری خیالی اند و خیال را در متن واقعیت قرار دادهبه دنیای خیال بهره جسته

ای دهند. جامعهآوایی را نشان میای تکجامعه کند؛ اما دو رمان دیگر،و توجه به صدای کودک او را توانمند می

آبادی دهد. البته شمس و شاهها اهمیت نمیکند و به آنکه هنجارهای بزرگسال را به کودکان تحمیل می

ها را دگرگون کنند و صدای کودکان را به گوش مخاطب برسانند. باید توجه داشت که اند ارزشکوشیده

های فرهنگ رسمی و پیروی ، در قرن بیستم نوشته شده و طبیعتاً به حفظ ارزشاُزانگیز دنیای شگفتی مجموعه

کردن تمام آوایی است و نویسنده، در پی یکیورزد. این مجموعه کامالً تکشده تأکید میهای وضعاز قانون

نو از جمله تقابل  های فانتزیگیرند و عناصر و موضوعی فانتزی غلیظ جای میوم در دستههای باآواهاست. رمان

های فانتزی و جادو از دیگر عناصر مطرح در این خیر و شر را در خود دارند. توجه به فضاهای فانتزی، شخصیت

 مجموعه است.
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