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چکیده
پژوهنـده، هفت خـوان رسـتم، یکـى از جذاب تریـن داسـتان هاى چندپهلـوى شـاهنامه را به عنوان 
یکـى از گونه هـاى ادبـى فانتاسـتیک بررسـى کـرد؛ زیـرا جلوه هـاى ویـژة تداخـل و تقابـل میـان 
واقعیـت و تخیـل، اغراق هـاى خیال انگیـز و وهمناك آن دنیایى شـگفت و خارق العـاده با موجودات 
فراواقعـى را به تصویـر کشیده اسـت. هـدف ایـن جسـتار پاسـخ بـه ایـن پرسـش اسـت کـه چگونه 
می تـوان متـون کهـن زاییـدة تخیـل و تفکـر غنى گذشـتگان خـود را جـزء گونه هاى مـدرن ادبى 
امـروز به عنـوان الگوهـاى برتـر قهرمان پـردازى جانشـینى قلمـداد کـرد؟ و ابـزار خیـال، تصاویـر 
دریافتـى را بـه کـدام مـرز بـرزخ ذهـن شـاعر نزدیـک و وارد کرده اسـت؟ همچنیـن بـه پیشـینۀ 
تحقیقات در این مورد پرداخته و فانتاسـتیک و فانتزى تبارشناسـی و به اجمال به زندگى فردوسـى 
و شـاهنامه پرداختـه شـد. نتیجـه این که فانتـزى فقط یک گونه ادبى مدرن نیسـت، بلکه ریشـه اى 
کهـن و رابطـه اى تنگاتنـگ با کهن الگوهـاى اولیۀ ناخودآگاه فردى و جمعى بشـر دارد. بسـیارى از 
افسـانه هاى منظـوم مانند هفت خوان رسـتم نوعى داسـتان تخیلى بـا رویکرد فانتـزى مدرن اند که 
بـا دسـته بندي فانتـزى نیـز همخوانـی دارند و مى تواننـد به عنوان آثار برجسـتۀ جهانـى در صنعت 

فیلـم و پویانمایى (انیمیشـن) کاربرد ویژه اى داشـته باشـند.

کلیدواژه
فانتزى، هفت خوان، تخیل، خیال.

1.  مقدمه
در اکثـر آثـار صاحب نظـران به طـور گـذرا بـه تفـاوت تخیـل1 و خیـال2 توجه شده اسـت. 
پژوهنـده بـا همیـن رویکـرد و بـا مطالعـۀ آثـار نظریه پـردازان دربـارة آن، تئـورى مربـع 
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برزخـى خیـال خـود را موردنظـر قـرار داده اسـت؛ یعنـى بـا تعریفى کـه از صـور خیال و 
خیـال شده اسـت، مى تـوان واژة عربـى خیـال را به عنوان ابـزار تلقى کـرد و واژه تخیل را 
به عنـوان فضایـى داراى کنـش و واکنـش صورخیالـى خـودآگاه و ناخودآگاه فـرض نمود. 
وقتـى انسـان بـه اطـراف خود مى نگـرد یا دربـارة اطراف خود مى شـنود و لمـس مى کند 
و بـو مى کشـد، تصاویـرى در برزخ ذهن او ایجاد مى شـود؛ این تصاویر سـرگردان توسـط 
ابـزار خیـال ارادى یـا غیـرارادى بـه یکـى از چهـار مـرز اطـراف خـود هدایت شـده و به 
آن هـا وارد مى شـوند. گاه ممکـن اسـت بـه دو یا همۀ دنیاها وارد شـده و بازتـاب ترکیبى 

یا متفاوتى داشـته باشـند.
ــى اســت  ــل، سرشــار از تخیــل و صورخیال ــات مل ــوان بخشــى از ادبی شــعر، به عن
ــردازان  ــران و نظریه پ ــر آن دارد. متفک ــت و تصاوی ــا طبیع ــگ ب ــه اى تنگاتن ــه رابط ک
ــا خیــال  تخیــل را یکــى از فضاهــاى ذهنــى و روانــى قدرتمنــد بشــر مى داننــد کــه ب
ــى عناصــر واقعــى و فراواقعــى ضمــن  ــاب تخیل ــاوت دارد. شــاعران از بازت و وهــم3 تف
ــته از  ــه آن دس ــر ب ــد. «تصوی ــره برده ان ــود به ــعر خ ــى در ش ــازى هاى ادب تصویرس
فعالیت هــاى ذهنــى گفتــه مى شــود کــه بــه تصــرف قــوة خیــال در واقعیــات مــادى و 
معنــوى به وجــود مى آیــد» (میرعابدینــى و بســمل،1390: 51) و ریشــه در ناخــودآگاه 

و ذات کهن الگویــى انســان دارد.
تخیـل بـه اسـطوره ها و افسـانه ها شـکل تـازه اى مى بخشـد. دنیایـى کـه مـرز زمان 
و مـکان نمى شناسـد و همان قـدر کـه در هـزاران سـال قبـل واقعـى تصویـر شده اسـت، 
مى توانـد در عصـر مـدرن نیـز بـه تصویـر آیـد. مردمـان هـر عصـر و فرهنگـی به نوعی با 
آن در ارتبـاط مسـتقیم هسـتند؛ زیـرا جهـان از تخیـل خالـى نیسـت. محتـواى تخیـل 
انسـان اولیـه و هنرمنـد بـا دو زاویـۀ فـردى و تاریخى بروز داده مى شـود. آن جـا که خود 
را بـا تمـام اندیشـه ها و ویژگى هـاى ذهنـى ابـراز مى کنـد و آن جـا کـه روابـط تخیلـى او 

طاهرى مجد، مریم. (1397)، مى خواهى بدانى هفت خوان رستم چه 
بود؟، تصویرگر: البرز صدیقى، تهران، نوآرا، قطع شومیز، 68 ص، 

1000 نسخه، 15000 تومان، شابک: 978-600-92163-3-8
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فانتزى و هفت خوان رستم با رویکرد به بازتاب تخیلى تصاویر

از محتـواى تخیـل پیشـینیان نشـأت مى گیـرد. شـعر نیـز از ایـن ویژگى بهره مند اسـت؛ 
به خصـوص مجموعه هـاى منظـوم روایت گونـه.

تخیـل،  دنیـاى  فراینـد  در  نشده اسـت.  آشـکار  به درسـتى  هنـوز  تخیـل  ماهیـت   
تصاویـرى که ازسـوى برزخ خیال به آن وارد شـده انتخاب مى شـوند. رابطه هـا قابل تغییر 
هسـتند و مطلوبیـت آن هـا موردتوجه و ماهیـت آن ها لذت بخش اسـت. تخیل، مخصوص 
کـودکان، شـاعران و نویسـندگان خـالق و هنرمنـدان اسـت. «انسـان دنیاى خـود را هم 
به گونـۀ طبیعـى و واقعـى مى سـازد و هـم برمبنـاى تخیـل سـازندة خـود نوعـى دنیـاى 
فانتاسـتیک بـراى رهایـى از گره هـا و بندهـاى واقعیـت بنا مى نهـد» (همـان:27). وجود 
انسـان برپایـۀ فطـرت، کنجـکاوى، غرایـز، دفـاع ازخـود و محـدودة زندگى اش اسـت که 
مى توانـد در برابـر موانـع و مشـکالت از خـود مراقبـت نمایـد و با قـدرت تخیـل آن ها را 

کند. کاربردى تـر 
ــان  ــى مورخ ــه اى و شگفت نویس ــتان هاى عجایب نام ــال داس ــتار به دنب ــن جس  ای
قــرون پنــج تــا هفــت و غیــره نیســت کــه بى شــک آن هــا نیــز داســتان هایى سرشــار از 
بعــد تخیلــى ذهــن بشــرند. فردوســى بــا تخیــل شــگرف و تفکــرى خالقانــه بــه بازخلــق 
افســانه ها و اســاطیر ایرانــى در شــاهنامه مى پــردازد، امــا آن چــه مــورد اهمیــت اســت 
ــد  ــى بشــرى دارن ــب ریشــه در ذات کهن الگوی ــه اغل ــه داســتان هاى شــاهنامه ک این ک
ــد  ــانه ها راه یافته ان ــطوره ها و افس ــاى اس ــه دنی ــه ب ــان اولی ــودآگاه انس ــر ناخ و از ضمی
ــدرن در  ــاختارى فانتاســتیک4 م ــاى س ــا رویکرده ــد تخیلى شــان ب ــدازه بع ــا چــه ان ت
ــتگاه  ــه: خاس ــت ک ــد اس ــّرى معتق ــت دارد؟ ح ــا مخالف ــت ی ــزى مطابق ــات فانت ادبی
ــرآن  ــى ق ــى و حت ــی و آیین ــاي دین ــا، در آموزه ه ــب و تخیل ه ــن عجای ــی از ای برخ
اســت. او بســیاري از قصــص قرآنــی ازجملــه داســتان هاي ســورة کهــف را از مجمــوع 

ــرى: 1390)  ــد. (ح ــه مى دان ــگفت و عجایب نام ــتان هاى ش داس
 داسـتان هاى شـاهنامه از آغـاز تـا زمان تاریخـى آن رابطۀ تنگاتنگ و بـدون مرزى با 
دنیـاى فانتـزى و تخیـل دارد. زاده شـدن کیومـرث و نبرد تهمـورث با دیـو و... تا ماجراى 
زاده شـدن زال و حضـور سـیمرغ و تولـد رسـتم و بزرگ شـدن او و موجـودات خـاص در 

شـکل گیرى فراینـد زندگى او. 
ذهنـى  قـدرت  مى توانـد  شـاهنامه،  فانتاسـتیک  شـاه کلید  به عنـوان  هفت خـوان   
فردوسـى را در صحنه پردازى هـاى قدرتمنـد فراواقعى هـا نشـان دهـد. خلـق اثـرى چون 
شـاهنامه کـه ریشـه در فرهنـگ غنـى و سرشـار از داسـتان هاى شـگفت انگیز ایرانـى 
دارد، جاودانـه  اسـت؛ زیـرا بـراى یـک عصـر و مردمـان یـک دوره سـروده نشده اسـت. 
نکتـۀ قابل اهمیـت و معجزه آسـاى فانتزى هـا همـان شکسـت زمـان و مـکان اسـت کـه 
شـاهنامه مشـمول ایـن مهـم اسـت. در ادامه ضمـن توجه اجمالـى به اصـول و کارکردها 
و کنش هـاى مختلـف فانتـزى از دیـدگاه صاحب نظـران بـه بررسـى محتوایى سـفر هفت 

مرحلـه اى رسـتم پرداختـه مى شـود. 
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1-1.  پیشینۀ تحقیق
 عمـر فانتزى هـا بـا رویکـرد مـدرن بـه بیـش از دو قـرن نمى رسـد. مـک دونالـد5 شـاید 
از اولیـن کسـانى اسـت کـه بـه مقولـۀ فانتـزى توجـه کـرد و گامـى مهـم در خلـق آثار 
فانتاسـتیک پـس از خـود برجـاى گذاشـت. تزوتـان تـودورف6 واژة فانتـزى را به معنـاى 
شـگرف و شـگفت و جادویـى معرفى کـرد. نویسـندگان و منظومه پردازان فانتـزى، بنیاد 
آثـار خـود را بـر افسـانه هاى پریانـى، جـادو، سـفر تک قهرمـان و... نهادنـد. ایـن رویکـرد 
عامه پسـندانه خیلـى زود موجـب اقبـال عمومـى قـرار گرفـت و موجب بازآفرینـى آثارى 
چـون اربـاب حلقه هـا و دیگر آثار جـى.ار.ار تالکین شـد. او در یک سـخنرانى خود دربارة 
آثـارش فانتـزى را بـه گونـۀ ادبـى و هنـرى جدیـد خصوصـاً دربـارة آثار خـودش اطالق 
کـرد. در دهـۀ بیسـت و سـى صاحبـان قلـم ایرانـى کـه در خـارج از کشـور بـا گونه ها و 
سـبک هاى مختلـف آثـار غربى آشـنا شـده بودند، دسـت به ترجمـه این داسـتان ها زدند 
و تاحـدود زیـادى موجـب آشـنایى مردم ایران بـا این گونه ها و سـبک هاى دیگر شـدند، 

اما خـود، آثـار قابل توجهـى ارائـه ندادند.
فصلنامـۀ سـینمایى فارابـى بـه سـال 1383 بـراى اولین بـار مجموعـه اى از نقد آثار 
و ترجمه هـاى غیرایرانـى دربـارة فانتـزى، علمی، تخیلـى، کامیک اسـتریپ را به خصوص 
در ویژه نامـۀ 55، بـه فارسـى زبانان معرفـى کـرد. پـس ازآن مقاالتـى ازسـوى محققـان 
عالقه منـد در ایـن زمینـه انتشـار یافت. مقالـۀ خوزان در سـال 1370 با عنـوان «رویکرد 
سـاختاري تودورف به فانتاسـتیک در داسـتانی از هفت گنبد نظامی و داسـتانی از کتاب 
فـرج بعـد از شـدت تنوخـى» قابل توجه  اسـت. ابوالفضل حـري در سـال 1387 با همین 
رویکـرد برگزیـده اي از داسـتان هاي فـرج بعـد از شـدت را بررسـی کـرد. مسـعودي و 
براتـى هـم در دهـۀ 80 آثـارى پیرامون موضـوع فانتزى و ژانـر وهمنـاك و عجایب نامه ها 
به رشـتۀ تحریـر درآورده اند. آقـاى محمدهادى محمـدى نیز پیش ازاین مقـاالت، مقاالت 
و کتابـى بـا عنـوان فانتـزى در ادبیـات کـودکان مبتنى بـر یـک تحقیـق دانشـگاهى در 
آلمـان تألیـف نموده اسـت کـه بـه ریشـه یابى فانتزى و سـیر شـکل گیرى این گونـۀ ادبى 
در ادبیـات و سـینماى کـودك و نوجـوان پرداخته اسـت. البتـه آقـاى حرى معتقد اسـت 
کـه ادبیـات فانتاسـتیک ازمنظـر تـودورف بـا ادبیـات عجایب نامـه متفـاوت اسـت. دکتر 
پورخالقـى و دکتـر حسـن زاده نیز رویکـردى بر فانتزى در شـاهنامه داشـته اند. تحقیقات 
گسـترده اى به صـورت کتـاب و مقالـه دربـارة  شـاهنامه و داسـتان هاى آن تاکنون صورت 
گرفته اسـت و البتـه داسـتانى بـه نام هفت خـوان با رویکرد بـه اصـول و کارکردهاى گونۀ 

فانتزى بررسـى نشده اسـت.

1-2.  روش کار
بـا توجـه بـه کلیـۀ نظریه هـا و تحقیقـات پیرامـون فانتـزى و هفت خـوان، بـراى بررسـى 
فانتـزى در بسـتر تاریـخ و هفت خـوان (از روش تکویـن) بـراى تجزیه وتحلیـل عناصـر 
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فانتـزى در هفت خـوان (از روش سـاختارى) و سـپس بـراى اسـتخراج برخـى اصـول و 
کارکردهـاى فانتـزى در هفت خـوان (از روش کارکـردى) اسـتفاده شده اسـت. در ایـن 
تحقیـق جدول هایـى طراحـى شـده کـه در آن هـا بـه نشانه شناسـى و طـرح داسـتان 

هفت خـوان نیـز توجـه شده اسـت.

1-3.  نتایج
ریشـۀ بیشـتر افسـانه هاى دنیـاى تخیلـى و خـرق  عادت هـا مشـترك اسـت. ذهن خالق 
و هنرمندانـۀ شـاعر و نویسـندة توانـا از جیـب تفکـر کاهـن یـا جادوگـر یـا مـرد خدایى 
در طـول تاریـخ پنهـان و پیـداى بشـر بیـرون مى آیـد و فانتزى بـا مرز مشـترك واقعیت 
و تخیـل خلـق مى شـود. فانتـزى در دنیـاى امـروز همان قـدر باورپذیـر اسـت کـه در 
گذشـته و آینـده؛ زیـرا جهـان پررمـزوراز تخیـل، مرز زمـان و مـکان و تبار نمى شناسـد. 
هفت خوان و بیشـتر داسـتان هاى شـاهنامه با اصول و کارکردهاى فانتاسـتیک همخوانى 
دارنـد. بـا نگـرش دقیق تر بـه داسـتان هاى کهـن ایرانـى در منظومه هاى ایرانـى مى توان 
بنیـاد الگوهـاى برتـر قهرمان پـردازى جانشـینى را سـاختار جدیـد و جـدى سـینمایى و 
انیمیشـنى فانتاسـتیک داخلـى قـرار داد تـا جـذب مخاطب خـاص و عام و تقویـت بنیه 
و بنیـاد اندیشـه ها و ذائقه هـاى نوپـاى کـودکان و نوجوانـان و ترغیـب آن هـا بـه مطالعۀ 

آثار خودى بیشـتر شـود.

1-4.  گونه ادبى چیست؟
گونه یا ژانر به یک نسـخۀ ادبى مثل شـعر، نمایش و داسـتان گفته مى شـود، اما هرکدام 
از ایـن انـواع ادبى تقسـیمات فرعى دارنـد. تراژدى، کمـدى، درام، بینابیـن و... گونه هایى 
هسـتند کـه ماهیـت ادبـى اثـر را تعییـن مى کننـد. گرچـه آغـاز ایـن گونه هـا بـه تاریخ 
زندگـى بشـر مى رسـد، امـا نام گذارى آن هـا از زمـان ثبت علـوم مختلف آغاز شده اسـت. 
در یونـان باسـتان کـه مهـد برگـزارى نمایش هـاى مختلـف اسـت تـراژدى، کمدى هـاى 
درام سـاتیریک7 فراوانـى بـراى سـرگرمى درباریان و عوام سـاخته مى شده اسـت. تاکنون، 
ژانرهـا یـا گونه هـاى ادبى مبتنى بـر نوع متن و گاه زمـان و مکان آن نام گذارى و بررسـى  
شـده اند. فردوسـى نیـز بـه تراژدى هـاى بـزرگ و اثرگـذار خـود شـهرت دارد. واقع گرایى 
و خیال پنـدارى بنیـان اصلـى تنـوع گونه هـاى ادبى هسـتند کـه در جزئیـات و فرم خود 

بـه شـاخه هاى متنوعى تقسـیم شـده یـا به عنـوان ژانرهاى مختلفـى نامیده شـده اند.
جـى.آر.آر تالکیـن زمانـى کـه سـه گانۀ خـود (اربـاب حلقه هـا) را مى نوشـت هیـچ 
مى دانسـت  امـا  نداشـت،  نظـر  در  ادبـى  گونه هـاى  انـواع  از  آن هـا  بـراى  خاصـى  نـام 
گونـه اى قدیمـى را جدیـد کرده اسـت. او قائـل بـه گسـتره اى بـراى افسـانه هاى پریـان 
مى شـود کـه فراتـر از واقعیت هـاى پذیرفته شـده و تخیلـى دربـارة زمـان و مـکان و نـوع 
موجـودات افسـانه اى اسـت و بعدهـا بـه آن ها نـام فانتزى مى دهـد. او مى دانـد موجودات 

فانتزى و هفت خوان رستم با رویکرد به بازتاب تخیلى تصاویر
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داسـتان هاى او همان قـدر واقعـى هسـتند و وجـود دارنـد که دیگـر موجـودات در دنیاى 
واقعـى. فردوسـى نیـز همان قـدر دربـارة وجـود اسـب رسـتم قائل بـه حقیقت اسـت که 
وجـود دیـو سـپید در داسـتان هفت خـوان او کامـًال واقعـى و ملموس اسـت. تنهـا انگارة 
مـردم دورة فردوسـى از دیـو سـپید بـا مردمـان قرن هـاى قبـل و بعـد او متفاوت اسـت. 
ایـن جسـتار ضمـن توجه بـه نظریه هاى مختلـف دربارة فانتاسـتیک و گونـۀ ادبى جدید 
فانتـزى کـه تقریبـاً در پنجـاه سـال اخیـر در دنیـاى غـرب به طورجـدى بـه آن پرداخته 
شده اسـت و برداشـت هاى عمیـق تاریخـى و سیاسـى فراوانى کـه از آن دارند، به بررسـى 
هفت خـوان رسـتم و نـوع نگرش فانتاسـتیک فردوسـى در آفرینش آن مى پـردازد. گرچه 
تمـام شـاهنامه نوعـى ادبیـات فانتـزى نیسـت، اما بـا انـواع کارکردهـاى سـرگرم کننده، 
روان شـناختى، ملموس کـردن جهـان رؤیاهـا، هشـدار و آگاهى دهنـده، جانشین سـازى، 
دربـردارد.  غیرعینـى  پندارهـاى  از  را  عینـى  بازتابـى  و...  درمان گرایانـه  فراشـناختى، 
هفت خـوان رسـتم ملموس تریـن افسـانۀ تخیلـى، واقعـى و مبتنى بـر گونه هـاى ادبـى 
اسـت کـه دریچـۀ ذهـن را بـه روى دنیاهـاى فراواقعـى ملموس سـوق مى دهـد و با نظر 

تـودورف از واژة فانتـزى کامـًال همخوانـى دارد.

2.  فانتزى و هفت خوان 
 هنـوز افسـانه هاى پریـان و جادوگـران و موجـودات فراواقعـى در دنیایـى تخیلـى بـه 
زندگـى خـود ادامـه مى دهنـد و در داسـتان ها و فیلم هـا مسـیر تاریخ را بى زمـان و مکان 
طـى مى کننـد. گرچـه افسـانه ها و اسـطوره ها به صـورت شـفاهى و مکتـوب از زمان هـاى 
بسـیار دور پیـدا و پنهـان وجـود داشـته اند، امـا تالکیـن کسـى بـود کـه بـا رویکـردى 
عمیـق و علمـى بـه ایـن نوع داسـتان ها، مجموعـه اى از نماد، تمثیل، سـمبل، اسـطوره و 
کهن الگوهـا را در بدنـۀ گونـۀ ادبـى جدیـدى وارد کـرد که تـا آن زمان نام ویـژه اى براى 
خـود نداشـت و تنهـا بـه «رمانـس تمثیلى، افسـانه هاى پریانى نـو، داسـتان هاى جادویى 

و ارواح» (محمـدى، 1378: 8) شـهرت داشـتند. 
فرهنـگ هـزاره بـراى ایـن واژه معنـاى «غیرطبیعـى، غیرعـادى، غریـب، عجیـب، 
مرمـوز و ناشـناخته» را آورده اسـت (حق شـناس، 1380: 1842). در فرهنـگ بسـیارى 
از اقـوام شـرقى عجایب نامه هـا، نوعـى مستندنویسـى تـوأم بـا تخیـل وجـود داشـت، اما 
بـدون معرفـى در هیچ گونـۀ ادبـى که تـودورف در کتـاب فانتاسـتیک خود آن هـا را وارد 
مرحلـه اى جدیـد کـرد. او در تحلیـل بر روش هـاى سـاختارگرایانه تالش کـرد فانتزى را 
به عنـوان یـک گونۀ ادبى بشناسـاند. او شـگفت و عجیـب و جادویى و شـگرف را به عنوان 
توصیفـى از معنـاى فانتـزى و در تکمیـل ایـن  گونـۀ ادبـى مطـرح کـرد. این گونـۀ ادبى 
در ایـران از دهـۀ هفتـاد در نشـریه هایى بـراى کـودکان جاى خـود را باز کـرد (به نقل از 
محمـدى، 1387) «فانتـزى فراینـدى اسـت کـه تصاویـر منحصربه فـرد خـودش را طبق 

جانشین سـازى و جابه جایـى و غیـره تولیـد مى کنـد» (اگان، 1 :10)
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  فانتـزي گونـه اى اسـت که امـر واقع و ممکن را بـه امرى غیرواقعـى تبدیل مى کند؛ 
یعنـى واژگون پنـدارى را جایگزیـن واقع پنـدارى مى نمایـد، طـورى که مخاطـب مى تواند 
مـرز میـان آن هـا را در تخیـل خـود پیـدا کنـد. «نقطـۀ مشـترك در تمام ایـن تعریف ها 
و نگرش هـا، ایـن اسـت کـه فانتـزي امـري غیرواقع اسـت؛ گونه اي دگرگشـت، تناسـخ و 
اسـتحالۀ امـر واقـع به نوعـی دگربودگـی اسـت. قزوینـی، عجیـب (شـگفت) را در کتـاب 
خـود چنیـن معرفـى مى کنـد: «دهشـتى اسـت کـه عـارض می شـود انسـان را از آن کـه 
چیـزي بینـد و سـبب آن را ندیـده باشـد، شـگفت مانـد از آن، قبـل از آن کـه سـبب آن 
دانسـته باشـد...» (قزوینـى، 1361: 10). او هـم چنیـن امـر غریـب را امـري مى داند که: 
«مثـل آن کـم واقـع شـود و مخالـف عادات بود یـا تأثیر نفوس باشـد یا تأثیـر امور فلکی 
یـا تأثیـر اجـرام عنصـري...» (همـان: 14). نکتۀ جالب این اسـت که تعریف هـاي قزوینی 
از عجیب وغریـب بـا آن چـه تـودورف از شـگرف و شـگفت می دانـد، همخوانـی بسـیاري 

دارد (حـرى،1390: 14).

3.  هفت خوان و فردوسى
سـخن از فردوسـى، حکیم توسـى سـهل و ممتنعى اسـت که بسـیارى از فرهیختگان و 
صاحب نظـران ایرانـى و غیرایرانـى را سال هاسـت بـه خـود مشـغول داشته اسـت. بنیادها 
و بنگاه هـاى فردوسى شناسـى و فردوسـى پژوهى مدت هاسـت بـه ایـن مهـم پرداختـه و 
مى پردازنـد. فردوسـى مـردى بـراى تمـام قرن هـا و اشـخاص اسـت و هرکسـى از ظـن 
خـود بـدان نظـرى دارد. او در پـاژ روسـتایى در تابـران تـوس قـرن چهـارم متولد شـد و 
در همان جـا بـا حـدود 80 سـال شیب ونشـیب و ازسـرگذراندن وقایـع خـوش و ناخوش 
بـدرود حیـات گفـت. اوضـاع زمانـۀ او کشـاکش قدرت طلبى هـاى غاصبانـۀ غزنویـان، 
فزون خواهى هـاى شـعرا و ادیبـان و مورخـان، راحت طلبى هـاى سیاسـت گذاران و چنـگ 

و دنـدان نشـان دادن هاى مذهبیـان و فِـَرق مختلـف بود.
فردوسـى در ایـن بحبوحـۀ جـدال واقعیـت و رؤیـا قلـم رنگارنـگ اندیشـه را بـه 
دنیایـى فراتـر از مرزهـاى عالـم عیـن بـرد و در تأللـو آفتاب پـاژ و بربام خانه خـود صفیر 
شـیپورهاى رزم و سـرناهاى بـزم مى شـنید و مى دیـد و مى سـاخت. او اولیـن کسـى 
نیسـت کـه در طـول تاریخ ترسـش را در رداى شـجاعت پنهـان مى کند و نیـروى تخیل 
را بـه کار مى انـدازد و تهدید هـا و به هم ریختگى هـاى زمانـۀ خـود را بـه دنیـاى مطمئـن 

ذهـن هدایـت مى کنـد.
ــا اســتعارة دنیــاى تخیلــى هفت خــوان، رابطــۀ تنگاتنگــى از واقعیــت   فردوســى ب
ــاد  ــد. او ابع ــرار مى کن ــد آن برق ــل و بع ــود و قب ــان دوران خ ــه و مردم ــى جامع بیرون
ــى  ــه فرازمان ــد ک ــر مى کش ــز به تصوی ــا را نی ــان واقعیت ه ــول از هم ــد و غیرمعم جدی
ــى  ــات افسانه  ســازى را در چارچوب ــى اســت. فانتــزى هفت خــوان تمــام جزئی و فرامکان
ــردان  ــان و م ــه زن ــازد ک ــدى را مى س ــاى جدی ــى و دنی ــد و زندگ ــرار مى ده ــى ق روای
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ــاى  ــتم در دنی ــت. رس ــى اس ــاى واقع ــد دنی ــازهاى آن مانن ــودات و ساخت وس و موج
ــى  ــود واقع ــاى خ ــى در دنی ــا تخت ــه غالمرض ــت ک ــى اس ــدر واقع ــزى همان ق فانت
ــازد  ــتیک مى س ــى فانتاس ــب واقعیات ــود را در قال ــاى خ ــنیده ها و دیده ه ــت. او ش اس
به این ترتیــب بــا مــواد افسانه ســاز در فانتــزى، واقع گرایانــه برخــورد مى کنــد. در 
ــه  ــان» ب ــوان پهلوان ــى «پهل ــر قهرمان ــوان اب ــراى دادن عن ــود ب ــوم ب ــته ها مرس گذش
شــخصى او را در مســیر آزمون هــاى ســخت و طاقت فرســا قــرار دهنــد و چــون از ایــن 
ســفر آزمــون بــه ســالمت بازگــردد، شــوالیۀ دوران خــود و دیگــر دوران هــا خواهــد بــود.

4.  اهداف فانتزى هفت خوان
فردوسـى هـدف نهایـى خـود را مى شناسـد و برمبنـاى آن وقایـع ماجراهـا را تصویـر 
مى کنـد. او در آفرینـش مجـدد داسـتان هایش هویـت و شـخصیت و تخیـل فـردى خود 
را بیـان مى کنـد و نوعـى واکنـش بـه اوضـاع آشـفتۀ عصـر خـود را نیـز نشـان مى دهـد. 
داسـتان هاى فانتاسـتیک فردوسـى براى فـرار از واقعیت نیسـت، بلکه واقعیتى اسـت که 
در لفافـۀ فانتـزى همگانـى مى شـود. او جهـان پیرامـون خـود را نمایان تر نشـان مى دهد 
و بعـد زمـان گذشـته و حـال و آینـده را درمى نـوردد. او در دورة خـود نمى دانسـت کـه 
بـا زبـان تمثیـل و نمـاد و سـمبل و ایماژ مشـکالت جهـان خـود را بیان کرده و رسـالت 
فانتـزى افسـانه ها را بـه جهـان مدرن امـروز منتقل کرده اسـت. او تنها با انتقـال هدفمند 
تصاویـر اوضـاع جهـان پیرامونـش بـه دنیاهـاى تعقـل و تخیـل بـه بیـان نابخردى هـاى 
دورة خـود نمى پـردازد، بلکـه بـا زبـان فانتـزى آن هـا را واضح تـر و تأثیرگذارتـر به گوش 
نسـل هاى بعـد مى رسـاند. افسـانه ها و داسـتان ها ریشـه در نیازهـا و تجربه هـاى بشـرى 

دارند.
 فردوسـى نیـز ماننـد هـر انسـانى آرزوى داشـته ها و نداشـته هایى دارد کـه بـراى 
رسـیدن بـه آن هـا دسـت به  دامان افسـانه ها مى شـود. قهرمان پـردازى او بـا توجـه بـه 
نمونـۀ  بهتریـن  مکتـوب،  و  سینه به سـینه  قهرمانـى  داسـتان هاى  و  داده هـا  شـنیده ها، 

کارکـرد فانتـزى و نشـانگر هـدف فانتـزى اسـت. 
 او نیـز از عمیق تریـن نیازهـا، تاریک تریـن هراس هـا و بلندتریـن امیدهـاى انسـان 
در هفت خـوان رسـتم سـخن مى گویـد. زال، رسـتم را روانـۀ سـفرى پرمخاطـره مى کند 
و هـراس جـان فرزنـد خـواب و خـوراك را از او مى گیـرد. رسـتم در طـول سـفر بارها به 
کارى کـه در پیـش گرفته اسـت فکـر مى کنـد و دودلى هـا و ترس هـاى خـود را مـرور 
مى نمایـد. گرسـنگى و تشـنگى، آماده باش هـاى خوابیـدن و تـرس از حملـۀ جانـوران 
وحشـى و... ایـن ترس هـاى روزمـرة انسـان اسـت، هـراس از بخـل و حسـد و گرسـنگى 
و دشـمن و ترس هـاى پنهـان از مخاطـرات جامعـه کـه البتـه ایـن هراس ها را بیشـتر از 
جلسـات شـبانه و مخفـى پـدر و دوسـتداران فرهنـگ ایرانى و قومـى دریافته اسـت و در 
تخیـل خـود بـزرگ کـرده و ریشـۀ آن را در قهرمانى ها و حوادث رسـتم جاى داده اسـت 
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و درنهایـت تـرس از نابودى.
زیاده خواهى هـاى  در  را  خـود  دوران  جاه طلبى هـاى  و  مادى پرسـتى  فردوسـى   
کاووس نشـان مى دهـد. بـراى نجـات از ایـن فرهنـگ تحمیلـى چندگانۀ دسـت وپاگیر و 
مـردم آزار دوران خـود بـه رسـتم پناه مى برد تـا کاووس را بـه راه آورد. البته این مسـیر و 
رسـیدن بـه یـک جامعـۀ آرمانـى و ایده الیسـم، هفت خوانـى را مى طلبـد که انسـان باید 

از آن هـا بگذرد. 
  فانتـزى هفت خـوان خواننـده را حسـاس مى کنـد و عـدد رمزگـون هفـت8 حـس 
کنجـکاوى را برمى انگیـزد. ذهـن انسـان بـر روى قاعده هاى مسـیر هفت خوان گشـوده و 
بـراى گـذر از هـر خـوان وادار بـه تفکـر و خیال پـردازى مى شـود. درون مایـۀ هفت خوان 
ماننـد تمـام فانتزى هـاى مـدرن و جدیـد همان کشـمکش هاى دائمى خیر و شـر اسـت. 
توانایـى تخیـل و درك راه هـاى دیگرى براى زندگى، در سـر پرورانـدن ایده هاى نو، خلق 
دنیاهـاى شـگفت و نـو کـه همـه از مهارت هـاى حیاتى براى بقاى انسـان اسـت، بخشـى 

از ایـن کارکردها محسـوب مى شـود.

5.  طرح شناسى فانتاستیکى هفت خوان 
گرچـه کل شـاهنامه برمبنـاى طـرح حماسـى اسـت، امـا بنیاد طـرح هفت خوان رسـتم 
بـر سـفر اسـت. سـفرى ماجراجویانـه بـراى هدفـى از قبـل تعیین شـده، فضاسـازى هاى 
و  تخیلـى  کنش هـاى  و  رفتارهـا  و  ماجراهـا  در  شـخصیت پردازى  و  مکانـى  و  زمانـى 
فراواقعـى، موجـودات غیرانسـانى، وجود پدیده هاى شـگفت و جادویى و... طرح داسـتانى 

فانتاسـتیک هفت خـوان را رقـم زده اسـت. 

                             نمودار طرح داستانى هفت خوان 

فانتزى و هفت خوان رستم با رویکرد به بازتاب تخیلى تصاویر
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در شـاهنامه رابطـه اى تنگاتنـگ و درونى میان طرح و روش کاربردى فردوسـى براى 
بیـان وقایـع وجـود دارد. زمینـۀ فکرى فردوسـى دهقـان زادة توسـى احتـرام و ماندگارى 
اسـاطیر و افسـانه ها و درنهایـت فرهنـگ و تمـدن و زبان فارسـى و ایرانى اسـت که توأم 
بـا نارضایتـى از اوضـاع اجتماعـى و سیاسـى خـود شـده و طـرح پیدایـش فانتزى هـاى 
شـاهنامه را در ذهـن او رقم زده اسـت. هفت خـوان نیز با زمینۀ تاریخى ـ  اسـطوره اى خود 
بیانگـر زمانـۀ فردوسـى اسـت کـه در الیه هـاى درونـى داسـتان نیمه پنهان اسـت. سـفر 
رسـتم بـه خواهـش امرگونۀ پـدر، براى نجـات کیکاووس از بنـد دیوان صـورت مى گیرد. 
بُعـد عرفانـى ایـن سـفر، تکامـل فکـرى و روحـى رسـتم اسـت. فانتزى هـاى سـفر بیـان 
وقایعـى فراواقعـى هسـتند کـه اغلـب بر پـى واقعیـت کمال گرایـى قهرمان و اوج بخشـى 

داسـتان قـرار گرفته اند.

6.  نگاهى اجمالى به برخى اصول و کارکردهاى فانتزى در هفت خوان 
اگرچـه تعریـف فانتـزى بسـیار مشـکل اسـت، امـا همیـن گونـۀ ادبـى برمبنـاى اصولـى 
شـکل مى گیـرد کـه برگرفتـه از ماهیت آن اسـت. شـناخت ایـن اصول، شـناخت فانتزى 
را آسـان تر مى کنـد. ایـن اصـول از آن جـا اساسـى شـناخته مى شـود کـه اگـر سـاختار 
فانتـزى حـذف شـود، ماهیـت ایـن گونـه را دسـتخوش تغییـر مى کنـد و ممکـن اسـت 
گونـه اى متفـاوت بـا آن چـه فانتـزى اسـت، به دسـت آیـد. بااین همـه، بایـد به ایـن نکتۀ 
بسـیار اساسـى توجـه داشـت که ایـن اصـول اساسـى از مرکز ایـن گونه مى جوشـد و به 
پیرامـون آن توجهـى نـدارد. تعـدادى از صاحب نظـران و فانتزى شناسـان بـراى این گونۀ 
ادبـى اصـول و کارکردهـاى گوناگون و متنوعى را برشـمرده اند که بازگویـى تمام آن ها از 
حوصلـۀ ایـن جسـتار خارج اسـت و تنهـا چند نمونـه از آن ها کـه در فانتـزى هفت خوان 

و نـوع نگـرش فردوسـى نیـز بارزتر اسـت، بیان مى شـود.9

6-1.  اصل تعریف منطق روایت خاص
منطـق روایـت خـاص، محدودة عناصـر و روابط بیـن آن هـا را در فانتزى نشـان مى دهد. 
رابطـۀ روایـت داسـتان بـا دنیـاى بیـرون و بـا گونـه اى کـه بـه آن تعلـق دارد بـه منطق 
روایـت خـاص برمى گـردد. بـراى این کـه نویسـنده یـا منتقـد در شـناخت یا اسـتفاده از 
ایـن  گونـۀ ادبـى بـه بیراهـه نـرود، بایـد ایـن اصـل اساسـى فانتـزى را به درسـتى درك 
کنـد. تخیـل و نـوآورى حاکـم بـر فانتزى هـا گاه موجـب پدیدآمـدن نوعـى آشـفتگى و 
عـدم ارتبـاط بـا اصـل داسـتان و هـدف آن مى شـود. پس بـراى شـناخت یـک فانتزى و 
همـۀ اصـول آن بایـد درك ویـژه اى از نـوع روایـت خاص فانتزى داشـت. وجـود دنیاهاى 
فراتـر و تودرتـوى داسـتان هاى فانتـزى تـا حدودى نویسـنده و سـرایندة ایـن گونه ادبى 
را محـدود بـه رعایـت اصـول آن مى کنـد. فردوسـى از نحـوة کاربـرد روایى داسـتان هاى 

خـود به درسـتى آگاه  اسـت.
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6-2.  اصل خودآگاهى
برخـالف گونه هـاى مختلـف ادبـى و هنـرى بـا زیرسـاخت تخیـل، نویسـندة فانتـزى 
کامـًال هوشـیارانه وارد دنیـاى تخیـل و رؤیـا مى شـود و بازآفرینـى یـا خلـق تصاویرش 
شده اسـت،  وارد  نیمه هوشـیارانه  خلسـه اى  در  گاه  گرچـه  آگاهانـه  اسـت.  و  هدفـدار 
امـا بـاز هـم محتـواى تصاویـر خلق شـده براسـاس نقشـۀ از پیـش طرح شـده شـکل 
کـه  پذیرفـت  را  اسـتدالل  ایـن  نمى تـوان  فانتـزى  ماهیـت  درمـورد  پـس  مى گیـرد. 
جریـان ناخـودآگاه بـر سـاخت آن تأثیـر اصلى داشته اسـت. لوئیـد آلکسـاندر دراین باره 
مى گویـد: «فانتـزى داسـتانى اسـت کـه به نظـر، افسـانۀ پریـان مى رسـد، امـا از عناصر 
افسـانه هاى پریانـى به  طـور کامـًال متفاوتـى اسـتفاده مى کنـد. فانتـزى، خلـق آگاهانـه 

 اسـت» (محمـدى،1387: 125).

6-3.  اصل اعتبار زبانى
یکـى از اصـول فانتـزى، دنیـاى ساخته شـدة واژگانـى اسـت. ماهیـت تخیلى ایـن دنیا را 
نمى تـوان در عالـم واقـع جسـت و نقـد و بررسـى کرد، بلکـه با اعتبـار زبانى مى تـوان به 
آن دسـت یافـت. تصاویـر واژگانـى یـا شـکلى و... نوعـى ارتبـاط زبانـى را مى طلبـد. پس 
مى تـوان گفـت کـه در حـوزة ادبیـات، فانتـزى بـا زبـان رابطـه دارد و در حوزة نقاشـى با 
نشـانه هاى تصویـرى. در فانتزى هـا آرزوهـا واقعیـت دارنـد و کسـى بـا اگـر و امـا زندگى 
نمى کنـد؛ یعنـى زبـان فانتـزى زبـان اگـر و امـا نیسـت. کاووس و اوالد نشـانۀ منـزل و 
اقامتـگاه دیـو را بـه رسـتم مى دهنـد. فردوسـى اصـًال نمى گوید اگـر دیوى وجود داشـته 
باشـد. پـس خانـۀ او مى توانـد در فـالن جایـگاه باشـد. چـون در هفت خـوان دیـو واقعى 

اسـت و وجـود دارد و زندگـى مى کنـد.
افسون گرســت دیــو  خانــۀ  آن  طلســم اســت و بندســت و جادوپرســتچــه 
گشــاد نتــوان  نیرنــگ  بــه  را  آن  ببــادمــر  را  درم  و  زور  و  روز  مــده 

 آن چـه فردوسـى در قالـب واژه هـا بـه تصویرهایـى فانتاسـتیک تبدیـل کرده اسـت، 
در دنیـاى تخیـل یـا بـه زبـان منطقى در محـدودة تعقـل و زبان اسـت؛ این دنیـا اگرچه 

اعتبـار زبانـى دارد، امـا از جنبـۀ دریافـت، قابل ادراك و تجسـم اسـت.

6-4.  اصل الگوهاى تخیل بنیاد و سرایت دهندگى
دنیـاى فانتاسـتیک قابـل ادراك و تجسـم اسـت. به راحتـى در همۀ اذهان وارد مى شـود و 
قابل تصویـر اسـت. فانتزى هـا براسـاس الگوهـاى تخیلـى شـکل مى گیرند؛ یعنـى به نوعى 
تخیل بنیـاد هسـتند. وجـود همیـن الگوهـاى تخیل بنیادیـن، همـۀ انـواع فانتـزى جدید 
و کهـن را بـراى مخاطـب ملمـوس مى کنـد. درنتیجـه، ایـن تخیل بـه مخاطبان سـرایت 
مى کنـد و در رفتارهـا و برداشـت هاى آن هـا تأثیـر مى گـذارد. هرچـه فانتـزى اصیل تـر 
باشـد، ارتباطـش بـا الگوهـاى دنیـاى تخیلـى عمیق تـر و گسـترده تر اسـت. هفت خـوان 

فانتزى و هفت خوان رستم با رویکرد به بازتاب تخیلى تصاویر
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یـک داسـتان بـا روایـت خـاص و تخیل بنیـاد اسـت کـه صحنـه و شـخصیت پردازى هاى 
آن قابـل درك و تجسـم بـراى مخاطب اسـت.

6-5.  اصل شگفتى در هفت خوان
شـگفت آفرینى در هفت خـوان ماننـد تمـام فانتزى هـاى کهـن و مـدرن برانگیختـه از 
دنیـاى تخیـل و عجایب اسـت. نـوع بروز شـگفتى ها در انـواع فانتزى متفاوت اسـت؛ گاه 
بـا خلـق موجـودات جدید و فضاسـازى هاى زمانـى و مکانـِى غریب این شـگفتى به وجود 
مى آیـد. گاهـى شـگفتى آن در برهـم زدن قواعد جـارى زندگى یا طغیان علیه آن هاسـت. 
فانتـزى  زمانـى موفق تـر خواهـد بـود کـه شـگفتى را درون سـاختار خـود و دنیایـى کـه 
خلـق مى کنـد، برقرار سـازد. دنیـاى فراتـر از واقعیت شـگفت، فانتاسـتیک و خارق العاده 
 اسـت؛ بنابرایـن، دنیـاى فانتاسـتیک زمانـى به وجـود مى آید کـه در نظم دنیـاى معمولى 
به وجـود بیایـد. دنیـاى هفت خـوان کامًال شـگفت آفرین اسـت؛ زیرا فردوسـى گسسـت و 

تغییـر و گاه تحریفـى در زندگـى عـادى به وجود آورده اسـت.

6-6. کارکردهاى10 فانتزى در هفت خوان
6-6-1.  کارکرد سرگرمى

ایجـاد سـرگرمى و نشـاط شناخته شـده ترین کارکرد فانتزى ها اسـت. هفت خوان سرشـار 
از ماجراجویـى و کالم طنـز اسـت کـه نوعـى سـرگرمى اسـت. ماجراهـاى هفت خـوان از 
همـان ابتـدا از بیهودگـى و بى هدفـى خارج مى شـود و بـا فرورفتن و تجربه کردن رسـتم 
در فضا هـاى متفـاوت، نوعـى نشـاط و سـرگرمى را بـه مخاطـب القـا مى کنـد. گاه رفتـار 
اشـخاص در هفت خوان توام با طنزى محسـوس اسـت و این نیز نوعى سـرگرمى اسـت.

6-6-2.  کارکرد روان شناختى
فردوسـى بـا درك اهمیـت بـه مخاطـب و هـدف خـود پیچیدگى هـاى روان شـناختى اثر 
خـود را مى دانـد و واکنـش روانـى انسـان هراسـان تحـت سـلطۀ عقـل و اسـتدالل را بـا 
ابـزار ادبـى اسـطوره و افسـانه بیـان مى کند و گـذر از دوران بحـران و سـردرگمى را به او 
مى آمـوزد. مسـیر هفت خـوان از همان آغاز مشـخص نیسـت. دو راهه اى که یکـى درازتر 
و سـهل تر و آن دیگـرى صعب تـر و کوتاه تـر. قـدرت انتخـاب را بـه عقـل مى سـپارد و 
راهنمایـى پیـر دانـا. نوعى راهنمایى به بشـر و به خصـوص نوجوانان و جوانـان براى عبور 

از تردید هـا و مشـکالت خامـى خود.
انسـان در دنیـاى مـدرن امـروز بـا علـم و فلسـفه به دنبـال توهمى بودن دنیـاى خیال 
اسـت، امـا خأل ناشـى از این اسـتدالل را با فانتزى پـر مى کند. دنیایى سرشـار از تناقض، 
ایـن چالـش در عصـر خردگرایـى و تعصب گرایى فردوسـى نیز وجود داشته اسـت. فانتزى 
تـالش مى کنـد آن چـه در ذهـن انسـان، بى نـام و نامرئى اسـت، بـه نـام آورد، مرئى کند 



350161

۱۷  ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۷ 

و ایـن یعنـى، حرکت به سـوى خیال پـردازى جبرانى. بسـیارى از ایـن تصویرهاى جمعى 
و نمادهاى مشـترك به وسـیلۀ یونـگ کهن الگو نامیده شـده اند. 

6-6-3.  کارکرد هشداردهنده و آگاهى دهنده
هفت خـوان نیـز ماننـد هـر فانتـزى دیگـر داراى کارکـرد هشـداردهندگى و آگاه کننـده 
 اسـت. ایـن کارکـرد، بر رابطـۀ تخیل با جامعـه و رفتار و روابـط اجتماعى متمرکز اسـت. 
بعضـى از فانتزى هـا، انعـکاس دینامیسـم هاى اجتماعـى اسـت. خالـق فانتـزى بـه روابط 
اجتماعـى اعتـراض  دارد و در تـالش اسـت، ذهـن انسـان را نسـبت بـه رویدادهـاى مهم 

جامعـه و مسـائل پیرامـون آگاه کنـد و به نوعـى هشـدار دهد.

6-6-4.  کارکرد جهان شناختى
یکـى از اساسـى ترین کارکردهـاى فانتـزى پـس از سـرگرم کنندگى، ایجـاد نگرش هـا و 
چشـم اندازهاى جدیـد جهان شـناختى بـراى مخاطب اسـت. کارکـردى کـه در گونه هاى 
ادبـى دیگـر هـم وجـود دارد. فانتـزى کمـک مى کنـد کـه جهـان را بهتـر فهمیـد. هدف 
فانتـزى، گریـز از جهـان واقـع نیسـت، بلکـه مى خواهـد به گونـه اى آن را از زاویـۀ دیگـر 
نمایـش دهـد. فردوسـى در هفت خوان نمى خواهـد وارد دنیایـى غیرواقعى بـدون ارتباط 
بـا مخاطـب خـود شـود، بلکـه او را بـه دنیاهایـى دیگـر هدایـت مى کنـد تـا حالت هـاى 
ایـن  در  کـه  را  گوناگونـش  واکنش هـاى  و  مختلـف  جهان هـاى  در  را  انسـان  ممکـن 

موقعیت هـاى خـاص بـروز مى دهـد بـه او نشـان دهـد.

7.  کنش شناسى فانتاستیکى هفت خوان
فانتزى هـا داراى کنـش فراطبیعـى هسـتند یـا ازسـوى قهرمـان یـا ازسـوى موجـودات 
حاضـر در داسـتان. رسـتم در دوران خـود و همۀ دوران ها شـخصیت نمادیـن ابرقهرمانى 
یـک ملـت اسـت کـه در تمام تمدن هـا و فرهنگ ها بـا نام هـا و ماجراهـاى مختلف وجود 
دارد. رسـتم صحنـۀ ذهـن قهرمانـى ملـت ایـران در برابـر هجـوم بیگانگان اسـت که گاه 
فیزیکـى و گاه غیرفیزیکـى بـه سـاحتش هجـوم آورده انـد و او مجبـور بـه دفـاع و مقابله 
 اسـت و بـراى دسـت یابى بـه این اندیشـه کارهاى خارق عادت از او سـر مى زنـد که البته 

بـراى همـه قابل بـاور اسـت؛ زیـرا او مجمـوع انسـان هاى یک ملت اسـت.
ـ گفت وگوى رستم و اوالد در قصد نبرد با دیوان در سفر مازندران:

پیلتــن تــن  یــک  کزیــن  انجمــنببینــى  نامــدار  بــران  آیــد  چــه 
در اکثـر فانتزى هـا هـدف بـراى یـک شـخص نیسـت، بلکه هـدف براى جمع اسـت. 
به ویـژه در فانتزى هایـى بـا طـرح سـفر. رسـتم در هفت خـوان بـا سـه کنـش طبیعـى، 

غیرطبیعـى و فراطبیعـى روبـه رو مى شـود.

فانتزى و هفت خوان رستم با رویکرد به بازتاب تخیلى تصاویر
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الف) طبیعى 
آغاز داستان: دعوت به سفر (امر به سفر پرمخاطره و نجات بخش) و گرسنه شدن:

راه کـه  رسـتم  داد  پاسـخش  چنیـن 
تنش چون خورش جست و آمد به  شور

دراز اسـت و مـن چـون شـوم کینه خـواه
گـور ز  پـر  آمـدش  پیـش  دشـت  یکـى 

ب) غیرطبیعى 
ـ خوان اول: ورود به بیشۀ و کنام شیر:

ــد ــه دی ــل را خفت ــى پی ــى یک ــر ن ب
چــو یــک پــاس بگذشــت درنده شــیر
چنیــن گفــت با رخــش کاى هوشــیار

دیــد آشــفته  اســپ  یکــى  او  بــر 
دلیــر آمــد  خــود  کنــام  به ســوى 
کــه گفتــت کــه بــا شــیر کــن کارزار

ـ  اندرز دادن به رخش براى دورى از جنگیدن و جفت شدن:

ــه رخــش ســراینده گفــت تهمتــن ب
اگــر دشــمن آیــد ســوى مــن بپــوى

ــز جفــت ــا کــس مکــوش و مشــو نی کــه ب
ــوى ــو جنگج ــیران مش ــو و ش ــا دی ــو ب ت

خوان دوم: ورود به جایگاه اژدها (رویارویى رخش و اژدها)
بــوددلــش زان شــگفتى بــه  دو نیــم بــود بیــم  اژدهــا  و  رســتم  از  کــش 

ج) فراطبیعى:
خوان دوم: ورود به جایگاه اژدها:

اژدهــا یکــى  آمــد  انــدر  دشــت   رهــاز  نیابــد  گفتــى  پیــل  کــزو 
شــدتهمتــن چــو از خــواب بیــدار شــد پیــکار  ز  پــر  خــرد  پــر  ســر 
بنگریــد یکــى  بیابــان  گــرد  ناپدیــدبــه  دژم  اژدهــاى  آن  شــد 
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اژدهــا نــر  دژخیــم  گفــت  ــاچنیــن  ــد ره ــس نیاب ــن ک ــگ م ــه از چن ک

خـوان چهـارم: ورود به سـرزمین جادوگران (پریـان یا اجنه) و مالقـات با زن جادو 
که چون رسـتم رسـید از او دیو شـد ناپدید:

ســرود آمــد  جــادو  زن  رودبگــوش  زخــم  و  رســتم  نالــۀ  همــان 
بهــار بســان  را  رخ  نــگاربیاراســت  نبــودش  زیبــا  چنــد  وگــر 
اهریمنســتندانســت کــو جــادوى ریمنســت انــدر  برنــگ  نهفتــه 
مهــر خداونــد  از  داد  آواز  دگرگونه تــر گشــت جــادو بــه چهــرچــو 

خـوان پنجـم: ورود بـه دشـت اوالد و راهنمایى او از سـرزمین دیـوان و جایگاه بند 
کاووس:

خشـم ز  را  دل  اوالد  گفـت  چشـمبـدو  یکبـاره  بگشـاى  و  بپـرداز 
سـپید دیـو  و  بیـد  خانـۀ  را  نویـدتـو  دادى  کـه  را  ایـن  مـن  نمایـم 
راهبـه  جایـى که بسته اسـت کاووس شـاه و  شـهر  یک به یـک  را  تـو  بگویـم 

خـوان ششـم: ورود بـه جایـگاه ارژنگ دیـو و مبـارزه و سـربریدن او کـه یکـى از 
فرماندهـان اصلـى دیـو سـپید بـود:

ــرش ــر س ــروى ب ــر خس ــى مغف بــرشیک در  بیــان  ببــر  خوى آلــوده 
روى بنهــاد  ســاالر  ارژنــگ  نامجــوىبــه  لشــکر  بــِر  آمــد  چــو 
گــروه میــان  در  زد  نعــره  تــو گفتــى برآشــفت دریــا و کــوهیکــى 
ــو ــِگ دی ــه ارژن ــد از خیم ــرون آم چــو آمــد بــه گــوش انــدرش آن غریــوب

خـوان هفتـم: ورود بـه غـار مخـوف و تاریـک دیـو سـپید و نبرد بـا او. رسـتم تنها 
بایـد بـه درون غـارى بـرود کـه در انتهـاى آن تاریکـى مطلـق و خوفنـاك، دیوى سـپید 

خفته  اسـت:
هولنـاك آیـدت  پیـش  غـار  چنـان چـون شـنیدم تلـى بـى مغـاكیکـى 
جنـگ دیـواِن  نـّره  پـر  پلنـگگـذرگاه  چـون  سـاخته  را  رزم  همـه 
کـز اوى هسـت لشـکر بـه بیـم و امیـدبـه غـار انـدرون، جـاى دیـو سـپید

 تمـام کنش هـا و رفتارهـاى فانتزى هـا منشـأ واقعـى دارنـد. اغلـب در آغـاز و پایـان 
داسـتان ها و تقریبـاً در تمـام ماجـرا شـخصیت هاى انسـانى برمبنـاى واقع گرایـى عمـل 
کـه  مى گیـرد  معنـا  زمانـى  رسـتم  هفت خـوان  در  کنش شناسـى  اصـوالً  مى کننـد. 

فانتزى و هفت خوان رستم با رویکرد به بازتاب تخیلى تصاویر
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نقد اقتباس
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کنش هـاى غیرطبیعـى و فراواقعـى کامـًال شناسـایى شـوند. حـرف زدن و فکرکـردن و 
تصمیم گیـرى حیوانـات و به خصـوص رخـش غیرطبیعـى اسـت و در بـاور عینـى وجـود 

نـدارد و نیـاز بـه بـاور ذهنـى مخاطب اسـت.
 مهم تریـن واکنش هـاى درونـى و بیرونـى فانتـزى هفت خـوان رسـتم در پیش گویى، 
تغییر شـکل، غیب شـدن، گم شـدن و پیداشـدن ناگهانى خواسـته ها به گونه اى معجزه وار، 
یارى گـرى، اسـارت، ابـزار جـادو و داروى نابینایـى، راهنمایـى، فـرار، دروغ و تَه مایه هایى 
از طنـز اسـت. هشـدار حیوانـات (رخـش) و طلسـم ها نیـز از کنش هـاى فراواقعـى در 

هسـتند. هفت خوان 

8.  آغاز و پایان فانتاستیکى هفت خوان
مهم تریـن بـرگ اقبـال افسـانه هاى کهـن در همـان آغازیـن سـخن آنـان اسـت کـه 
روایت گـر یـا سـازندة اثـر آن را بـه مخاطـب نشـانى مى دهـد. در ماجـراى هفت خـوان، 
فردوسـى پـس از شـرح صلـح کیقبـاد و بازگشـت بـه پـارس و زندگانـى صدسـاله در 
آسـایش و فراخـى و فرخـى پس ازآن، آغاِز برتخت نشسـتن کاووس پسـر ارشـد کیقباد را 

چنیـن شـرح مى دهـد:
ــد ــد بلن ــون ش ــد چ ــت برومن  گــر آیــد ز گــردون بــرو بــر گزنــددرخ
ــتشــود بــرگ پژمــرده و بیخ سســت ــد نخس ــتى گرای ــوى پس ــرش س  س
 بــه شــاخ نــو آییــن دهــد جــاى خویــشچــو از جایگــه بگســلد پــاى خویــش
ــک ــخ نی ــزد از بی ــد خی ــاخ ب ــر ش  تــو بــا شــاخ تنــدى میاغــاز ریــکاگ
ــان ــد جه ــد مان ــه فرزن ــون ب ــدر چ نهــانپ بــر  و  بــر  آشــکارا  کنــد   
پــدر نــام  و  فــر  بفگنــد  او   تــو بیگانــه خوانــش مخوانــش پســرگــر 
ــاى ــش پ ــن بلورین ــت زری ــى تخ  نشســته بــرو بــر جهــان کدخــداىیک
بــارچــو رامشــگرى دیــو زى پــرده دار شــاه  بــر  خواهــد  کــه  بیامــد   

از ایـن بیـت فانتزى حضـور موجـودات فراواقعى آغاز مى شـود. در تمام داسـتان هاى 
فانتـزى حتمـاً نشـانه و رّدپایـى از موجودات افسـانه اى، سـاختگى، تخیلى و فانتاسـتیک 
در همـان آغازیـن کالم متـن وجـود دارد. بـراى خوانندة شـاهنامه و اغلب افسـانه ها عمر 
طوالنـى یـک خـرق عادت قابل باور اسـت. شـنیدن صدسـال پادشـاهى پس از سـال هاى 
طوالنـى نبـرد و درگیرى هـاى یـک پادشـاه آن اندازه شـگفت آور نیسـت کـه حضور یک 
رامشـگر دیـوزاد در جمـع؛ پـس مخاطب هوشـیار مى شـود تا قلمـرو دنیـاى خیالى خود 
را وسـعت بخشـد و آمادگـى سـاختن تصاویـر تخیلى از این دیـوزاد یا هر موجـود خیالى 

و فراواقعـى دیگـر را در طول ماجرا داشـته باشـد.
  ابـزار خیـال او تصاویـر عینـى و غیرعینـى اش را بـه مـرز دنیـاى تخیـل مى بـرد 
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و در آن جـا دیـو را مى سـازد. ایـن دیـو مى توانـد هـر شـکلى باشـد و آن چـه فردوسـى 
نیـز تصویـر مى کنـد نیـز باشـد. پایـان افسـانه ها، داسـتان هاى تخیلـى و همـۀ فانتزى ها 
کامـًال متفاوت انـد؛ زیـرا بسـته بـه گونـۀ ادبـى تلفیق شـده در نـوع فانتـزى مى تواننـد 
تعجب برانگیـز  کیفـرى،  وحشـتناك،  زجـرآور،  شـاد،  غم انگیـز،  غیرمنتظـره،  پایانـى 
و... داشـته باشـند، ولـى بیشـتر فانتزى هـا بازگشـت بـه آغـاز دارنـد؛ زیـرا در نـوع طـرح 
سـفر حتمـاً ره آورد سـفر بـه آغـاز برگردانـده مى شـود یـا با پـاداش و خواسـته یـا بدون 
آن. در اغلـب فانتزى هـاى شـاهنامه، مـرگ تلـخ قهرمـان پایان داسـتان اسـت و سـپس 
ماجـراى طـرح نوسـازى؛ یعنى زندگـى جدید گاه برپایـۀ انتقام آغاز مى شـود؛ یعنى طرح 

داستان درداسـتان برمبنـاى کهن الگـوى جبـر مـرگ و زندگـى (رسـتاخیز طبیعـت):
شـهریار بـا  گفـت  چنیـن  کارتهمتـن  بـه  آیـد  مـردم  گونـه اى  هـر  کـه 
خاسـت اوالد  ز  هنرهـا  ایـن  راسـتمـرا  بنمـود  راه  سـویى  هـر  بـر  کـه 
امیـد اکنـون  دارد  مازنـدران  نویـدبـه   را  راسـتى  دادمـش  چنیـن 
روىسـپرد آن زمـان تخـت شـاهى بدوى بنهـاد  پـارس  سـوى  آن جـا  وز 
شـاه بنشسـت  و  زال  رسـتم  راهبشـد  و  آییـن  بـه  روشـن  کـرد  جهـان 
مازنـدران رزم  کنـون  هامـاورانسـرآمد  جنـگ  آورم  پیـش  بـه 

 پایـان در هفت خـوان بازگشـت خیرمندانـه  اسـت و البته فردوسـى به زیرکـى قبل از 
شـروع جنگـى دیگـر بـاز آرامش و گنـج و وفور نعمـت و یکنواختـى را در دربـار کاووس 
شـرح اجمالـى مى دهـد و همان طـور کـه در آغـاز هفت خـوان آشـکارا بیـان مى کنـد، 
کاووس بـا آرام وقـرار میانه اى ندارد و اصًال همین شـخصیت ماجراجو و کشـف و خواسـت 
ناشـناخته ها و ناداشـته هاى اوسـت کـه بیشـتر طرح هـاى شـگفت و افسـانه اى رسـتم را 

پى ریـزى مى کنـد.

9.   نشانه شناسى فانتاستیکى هفت خوان 
 بـراى شـناخت ماهیـت و هـدف اصلـى فانتزى هـا بایـد بـه جمـع افسـانه هاى پریـان و 
جادو گـران، موجـودات غیرواقعـى، سـاختگى، دوگانـه و چندگانـه، فضاسـازى هاى زمانى 
و مکانـى، دیالوگ هـا و مونولوگ هـا و کنش هـا، آغـاز و پایـان و... آن به دقـت توجـه کـرد 
و به دنبـال نشـانه ها و نمادهایـى بـود کـه مـرز میـان حقیقـت و فراحقیقـت هسـتند. 
تمـام نشـانه هاى فانتزى هـا حتـى ناباورانه تریـن و سـاختگى ترین آن هـا ریشـه در ذات 
کهن الگویـى تخیـل مشـترك بشـر دارنـد. چیـزى که در آغـاز بى آغـاز وجود داشـته و تا 
پایـان بى پایـان ادامـه دارد. هیـچ بشـرى نشـانه ها را از هیـچ نمى سـازد، بلکـه رّدپایى از 
آن در عمیق تریـن و دورتریـن الیه هـاى پنهـان ناخـودآگاه ریشـه دارد که شـاید خودش 
هـم نـداد چگونـه و از کجـا بـه آن دسـت مى یابـد. «شـناخت نشـانه ها گام مهمـى در 
شـناخت جهـان فانتاسـتیک و همین طـور تخیـل موجـود و مشـخصات خیال پردازانـۀ 

مؤلفـان فانتـزى اسـت» (محمـدى، 1387: 252).

فانتزى و هفت خوان رستم با رویکرد به بازتاب تخیلى تصاویر
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نقد اقتباس

   
   
   
  
     
   

  

 تمـام اشـخاص و موجـودات واقعـى در دنیـاى شـاهنامه وجـود دارنـد. آن هـا مثل 
همـۀ موجـودات طبیعـى زندگـى مى کننـد و مى میرند. وصلـت مى کنند، زادوولـد دارند، 
سـفر مى رونـد و بـراى دفـاع از خود یـا زیادى خواهى هـا نبـرد مى کنند. تمام نشـانه هاى 
حضـور ایـن اشـخاص در طول داسـتان وجـود دارد و مخاطب بـه آن ها پى بـرده و حتى 

در دورتریـن فضـاى زمانـى بـا خـود، آن ها را مى شناسـد و بـاور مى کند.
 اشـخاص و موجـودات غیرطبیعـى یـا فراطبیعـى در طـول شـاهنامه بـا نشـانه هاى 
خاصـى معرفـى مى شـوند. رخش یـک موجود غیرطبیعى اسـت، پـس نشـانۀ او از همان 
نهان سـالى اش پیداسـت؛ زیـرا تنهـا ُکـّره اى تنومنـد و قوى بنیـه  اسـت کـه بـا یـک الهام 
درونـى تـاب وزن و مهارت هـاى قدرتمنـد رسـتم را مـى آورد. او جفـت حیوانـى رسـتم 
اسـت. خرد و هوشـیارى او از نشـانه هایى اسـت که فردوسـى در جاى جاى داسـتان هاى 
رسـتم یـادآورى مى کند تا حضـور غیرطبیعى و فانتـزى رخش براى خواننـده باورپذیرتر 
شـود. سـیاهى، بدطینتى، خبث و نیرنگ و غیب شـدن و تغییرشـکل و شـمایل موجودات 
فراواقعـى از نشـانه هایى اسـت کـه بـاز فردوسـى بـا توجـه بـه پیشـینۀ تخیلـى و ذهنى 
از بـاور عمـوم از دیـو، جادوگـر، پـرى، اژدهـا و... بـه خواننـده مى دهـد. فضـاى فانتـزى 
هفت خـوان نیـز سرشـار از انـواع نشـانه هاى واقعـى و غیرواقعـى اشـخاص و موجـودات 

است.
  فضاسـازى هاى واقعـى شـاهنامه و به ویـژه هفت خـوان گرچه فاصلۀ زمانـى و مکانى 
بـا عصـر کنونـى دارد، امـا در تصـور ذهنى مخاطـب امروز همان قـدر واقعى اسـت که در 
ذهـن خواننـدة سـال هاى نخسـتین و عصـر فردوسـى... زندگـى در خانـه و سـفر و حضر 
و گرسـنگى و تشـنگى و زخم برداشـتن و خون ریـزى و کاله و لبـاس و... همـه واقعـى 
هسـتند. فردوسـى تمـام حـاالت و فضاهاى مکانـى و زمانـى و رفتارى ماننـد نگرانى هاى 
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پـدر و گریه هـاى مـادر و همراهـى دوسـتان و نصیحت هـا و اندرزهـا و مهمانى هـا و... را 
آن قـدر دقیـق در اشـعار خود بـه مخاطب القا مى کند کـه تصویر آن در تخیـل او عینیت 
مى گیـرد. بـاز نشـانه هایى از رفتارهاى مخصـوص موجـودات غیرواقعى و فضاسـازى هاى 
زمانـى و مکانـى ورود شـیر و اژدهـا در شـباهنگام و بیشـه زار و کنـام متـروك و دور از 
همـه، سـفره پهن کـردن جادوگـران در فضـاى بیابـان خشـک و بى حاصـل و غیب شـدن 
آن هـا و تغییـر چهـره و نیرنـگ آن هـا، فضاسـازى دره هـاى مخـوف و حرکـت دیـوان به 
چشـم برهـم زدن و پـرواز بـر روى ابرهـا و برهنه بـودن و غارهـاى مخـوف و... تمـام ایـن 
نشـانه ها دنیـاى وهمنـاك را ترسـیم کـرده و حالتـى از شـگفتى و تـرس و دهشـت را بر 

مخاطـب القـا مى کنند.

خـوان پنجـم: نهى کـردن اوالد راهنمـا، رسـتم را از رفتـن به سـوى دیـو سـپید بـا 
توصیـف شـگفتى هاى راه:

شــگفت چاه ســارى  دوصــد  بــه پیمانــش انــدازه نتــوان گرفــتمیــان 
ــاى ــول ج ــن ه ــان دو کوهســت ای همــاىمی بــر  آســمان  بــر  نپریــد 
هــزار دو  و  ده  جنگــى  دیــوان  چاه ســارز  بــر  پاســبانند  شــب  بــه 
اوى ســپهدار  غنــدى  پــوالد  چــو بیدســت و ســنجه نگهــدار اوىچــو 
یکــى کــوه یابــى مــر او را بــه تــن
ــان ــال و دســت و عن ــا چنیــن ی ــرا ب ت

بــرو کتــف و یالــش بــود ده رســن
ســنان و  تیــغ  و  گــرز  گذارنــده 

ــت ــت و دش ــذرى سنگالخس کــه آهــو بــران ره نیــارد گذشــتاز آن بگ

10.  الگوهاى مکانى و زمانى تخیلى هفت خوان
زمان هـا و مکان هـا در هفت خـوان اسـطوره اى ـ  تاریخـى هسـتند. گرچـه هیـچ نقشـۀ 
جغرافیایـى خاصـى را فردوسـى ارائه نمى دهد و مسـیرها بـا گذر زمـان و درك خواننده، 
آشـکار مى شـود. رفتـن زال از زابلسـتان در مسـیرى پـر از رنـج بـه پایتخت، بـراى اندرز 
کاووس و منصرف کردنش از سـفر مازندران. سـفر رسـتم از زابلسـتان با معرفى دو مسـیر 
کـه زال آن را کامـًال مى شناسـد و کوتاه تریـن و شـگفت انگیزترین آن را بـه او پیشـنهاد 
مى کنـد و بازگشـت از مازنـدران بـه ایرانشـهر (پـارس/ ایـران) و سـپس بازگشـت بـه 
زابلسـتان کـه فردوسـى هیـچ توصیـف و نشـانه اى از مسـیر راه و مکان هـا نمى دهد و آن 
را به عهـدة مخاطـب و ذهـن او مى گـذارد. حرکـت مثلـث وار از شـرق به شـمال و غرب و 
سـپس شـرق. این هـا در بخـش واقعـى همـراه بـا زمان هاى بـدون تاریـخ چـون بامداد و 
نیمـروز و شـبانگاه و روز اول و... هفتـم و هشـتم و... ارائـه مى شـود. تنها نام کوه اسـپروز 

مشـخصۀ جایـگاه دیـوان و جـادوان اسـت کـه کاووس بدان جا لشـکر کشیده اسـت.
زمـان درمـورد موجـودات فراواقعـى یـا غیرواقعـى بیشـتر شـب هنگام اسـت، امـا 
دراین میـان فردوسـى بـا ترفنـدى اسـتادانه از گونـۀ فانتزى که خـود هیچ آگاهـى از آن 

فانتزى و هفت خوان رستم با رویکرد به بازتاب تخیلى تصاویر
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نـدارد و تنهـا جهـت جذب مخاطـب پى ریزى شده اسـت، پیونـدى بین واقعیـت و تخیل 
برقـرار مى کنـد. میـان زابلسـتان تـا مازندران فضاهایى ترسـیم مى شـود که هرکسـى در 
شـاهنامه بـا آن مواجـه نمى شـود و این طراحى ذهن فردوسـى و روح کمال طلب اوسـت 
کـه بـراى اَبَـر قهرمان هـاى خود ماننـد تمـام افسـانه پردازان و اسطوره سـازان هفت خوان 

را رقـم مى زنـد.
   راهنمایى هـاى زال و شناسـاندن مسـیرى صعـب و شـگفت و ورود بـه فضاهایـى 
وهم انگیـز و پرمخاطـره چـون کنـام شـیر که درظاهـر واقعى اسـت، اما شـیر هفت خوان 
عاقـل و هوشـیار اسـت و بـا خود حرف مى زنـد و تصمیم مى گیرد. ورود بـه کنام اژدهایى 
کـه فکـر مى کنـد و تصمیـم مى گیـرد و غیـب مى شـود، ورود بـه بیابانـى سـراب گونه 
و آمـدن میشـى راهنمـا و معجزه گـون درنهایـت تشـنگى و ماندگـى، ورود بـه دشـتى 
سـحرگون با سـفره و نوشـیدنى بـدون رّدپایى از انسـان و حیوان، وجـود زن جادو، وجود 
مرغـزارى بى هیـچ آالیشـى در میان دره هایى عجیـب و پس از گـذر از تاریکى محض و... 
بـدون شـک بـا ایـن نـوع فضاسـازى ها و نشـانه گذارى ها هفت خوان یـک فانتـزى اصیل 
اسـت؛ زیـرا مکان هـا اغلـب مانند همـۀ فانتزى هـاى سـفر و بازگشـت داراى دوراهى ها و 
پیچ و خم هـا، بیابـان و غـار و فضاهـاى متروك، سـراب و گم گشـتگى در بیابـان و تاریکى 
اسـت. دره هـاى ناشـناخته و غارهـاى تاریـک و وهم انگیـز در ناکجاآبادهـا و زمان هـاى 

بى گـذر و طوالنـى از الگوهـاى زمانـى و مکانـى فانتاسـتیک در هفت خوان اسـت.

خـوان ششـم: پـس از نابـودى ارژنـگ دیـو و مالقـات بـا کاووس و معرفـى او از 
جایـگاه دیـو سـپید:

گیــر دیــو  خانــۀ  ره  اکنــون  تیــرتــو  و  تیــغ  و  تــن  آور  انــدر  برنــج 
کــوه هفــت  بــر  بایــد  کــرد  ز دیــوان بــه هــر جــاى کــرده گــروهگــذر 
ــاكیکــى غــار پیــش آیــدت هولنــاك ــم و ب ــر از بی ــنیدم پ ــان چــون ش چن
ســپید دیــو  گاه  انــدرون  غــار  امیــدبــه  و  بیــم  بــه  لشــکر  کزوینــد 

11.  شخصیت و موجودشناسى فانتاستیکى هفت خوان
یکـى از دالیـل مهـم دیگـر بـراى شـناخت فانتاسـتیک در هفت خـوان نشـانه هاى 
دقیـق و جزئـى فردوسـى از موجودات فراواقعـى و فضاهاى غیرواقعى اسـت. در فانتزى ها 
برخـالف اغلـب افسـانه ها کـه مشـخصات موجوداتى چـون دیـو پـرى و... را خیلى جزئى 

ارائـه مى دهنـد، نشـانه هاى جزئـى اشـخاص حائـز اهمیت اسـت:
ـ زمانـى کـه رامشـگر دیـوزاد مى خواهـد در دربار کاووس سـرود بخواند بـراى اغواى 

کاووس تمـام جزئیـات و نشـانه هاى مازنـدران را توصیـف مى کند:
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بـاد یـاد  مـا  شـهر  مازنـدران  بـادکـه  آبـاد  بومـش  و  بـر  همیشـه 
اسـتکـه در بوسـتانش همیشـه گل اسـت سـنبل  و  اللـه  انـدرون  کـوه  بـه 
فرودیـن و  آذر  و  بهمـن  و  زمیـندى  ببینـى  گل  از  پـر  همیشـه 
بـنچـو کاووس بشـنید از او ایـن سـخن افگنـد  اندیشـه  تـازه  یکـى 
بـاد یـاد  مـا  شـهر  مازنـدران  بـادکـه  آبـاد  بومـش  و  بـر  همیشـه 

پـس اغواگـرى و نیرنـگ نشـانۀ دیـوان اسـت و گول خـوردن و طـرح نـو درانداختـن 
بـراى ماجراجویى نشـانۀ شـاه کاووس:

ـ  معرفى مازندران به عنوان جایگاه دیوان:
فــروز لشــکر  کاووس  رفــت  اســپروزهمــى  کــوه  پیــش  بــر  زدگاه  بــه 
ــاب ــود آفت ــان ش ــه پنه ــى ک ــه جای خــوابب و  آرام  ســاخت  جایگــه  بــدان 
دیــوان دژخیــم بــود جــاى  بــودکجــا  بیــم  را  پیــل  جایگــه  بــدان 

-  غیب شدن دیوان:
کنــون گــر نباشــى تــو فریــادرس
چــو بشــنید پیغــام ســنجه نهفــت

کــس زنــده  مازنــدران  بــه  نبینــى 
گفــت بــاز  شــه  پیغــام  دیــو  بــر 

ـ  نشـانۀ وهـم و تغییـر چهـرة دیوان (ترسـناکى و عجیب بودن دیو سـپید و لشـکر او 
و تبدیل شـدن ابر سـیاه):

ــا ســپاه ــر شــد ب جهــان کــرد چــون روى زنگــى ســیاهشــب آمــد یکــى اب
ـ  نشانۀ طلسم و جادو (جادوکردن و طلسم کاووس ازسوى دیو):

چــو بگذشــت شــب و روز نزدیــک شــد
چــو تاریــک شــد چشــم کاووس شــاه
گــذار خنجــر  دیــوان  نــّره  آن  از 

شــد تاریــک  چشــم  را  جهانجــوى 
ســپاه بــر  او  کــردار  ز  بدآمــد 
دوهــزار و  ده  جنگــى  کــرد  گزیــن 

12.  سخن آخر
فانتزى نویسـى فقـط یـک گونـۀ ادبـى مـدرن نیسـت، بلکـه ریشـه اى کالسـیک و 
رابطـه اى تنگاتنـگ بـا کهن الگوهـاى اولیـه دارد. پژوهنـده در این جسـتار بـا قصد تأکید 
بـر بیـان فـرض «مربـع برزخى خیـال» خـود و با توجـه به بررسـى هاى ذکرشـده اذعان 
مـى دارد کـه فانتزى هـا گرچـه گونـه اى جدید و مدرن هسـتند، امـا ریشـه در کهن ترین 
داسـتان هاى اسـاطیرى و افسـانه اى دارنـد. بـا بررسـى داسـتان هاى شـاهنامه اصـول و 
کارکردهـاى فانتـزى در داسـتان تخیلـى هفت خـوان کامـًال مشـاهده شـد و ایـن نتیجه 
به دسـت آمـد کـه هفت خـوان یـک اثـر خالقانـه  اسـت که فردوسـى بـا هدف مشـخص 
و کامـًال آگاهانـه، مشـاهدات و دریافت هـاى دیـدارى و شـنیدارى خـود را با کمـک ابزار 
خیـال بـه مـرز دنیـاى تخیـل و تعقـل نزدیـک و بـه آن هـا وارد مى کنـد و بـا کمـک 
از کهن الگوهـاى فـردى و جمعـى ضمیـر ناخـودآگاه دسـت بـه بازآفرینـى و بازتولیـد 

فانتزى و هفت خوان رستم با رویکرد به بازتاب تخیلى تصاویر
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داسـتان هاى شـاهنامه و هفت خـوان زده اسـت. بسـیارى از افسـانه ها ماننـد هفت خـوان 
رسـتم نوعـى داسـتان تخیلى کالسـیک با رویکـرد فانتزى مدرن انـد که با انـواع پنج گانۀ 

دسـته بندي فانتزى هـا نیـز همخوانـی دارد.
   بـا ایـن نـوع نگرش مى توان کلیۀ داسـتان هاى کهـن تخیلى ایرانـى را در گونه هاى 
مختلـف ادبـى بـا زیرسـاخت تخیـل گنجانـد. ایـن داسـتان ها بـا رویکـرد ادبیـات و هنر 
و صنعـت مـدرن بـه آن هـا مى توانـد جایـگاه ویـژه و تأثیرگذارتـرى بـر مخاطـب معاصر 
و آینـده به خصـوص کـودك و نوجـوان داشـته باشـد و راهـى را بـراى سـاخت فیلم هـا و 
انیمیشـن هاى هدفمنـد و حرفـه اى جهـت ارتقاى سـطح اطـالع، درك و جـذب مخاطب 

داخلـى و جهانـى از آثـار فانتاسـتیک کهن ایرانى بگشـاید. 

پى نوشت
1. Imagination

2. Imagery

3. phantom &Hallucination                                                      

4. fantastic

5. Mack dounald

6. Tzvetan Todorov

7. نمایش هایـى در هـزل و هجـو خدایـان و اسـاطیر. سـاتیر ها در اسـاطیر یونـان مالزمـان دیـو نیـزوس 
هسـتند کـه در نمایـش، آن هـا را به شـکل مـردان بى قواره بـا دم اسـب تصویـر مى کردند. تراژدى نویسـان 
سـاتیر را دربـارة شـخصیت هایى برتـر از مـا یعنى خدایـان اسـطوره ها و پهلوانان مى نوشـتند، امـا به عنوان 
یـک بورلسـک (تقلیـد مسـخره) بـا آن برخـورد مى کردنـد. تنهـا سـاتیر باقیمانـده از یونـان سـیکلوپ اثر 
اوریپیـد اسـت و درام سـاتریک تراکـرز سـوفوکل کـه بخشـى از آن باقیمانده اسـت (از کتـاب خالقیـت 

نمایشـى ژاله نسـارى، 1394).
8. از میـان اعـداد، عدد هفـت از دیربـاز موردتوجـه اقـوام مختلـف جهـان بوده  و از میترائیسـم سرچشـمه 
گرفته اسـت. وجـود برخـى عوامـل طبیعـى ماننـد تعـداد سـیاره هاى مکشـوف جهـان باسـتان و همچنین 
رنگ هاى اصلى و امثال آن مؤید رجحان و جنبۀ مابعدطبیعى آن شـد (فرهنگ معین، ذیل واژه) بسـیارى 
از فرهنگ هـا و تمدن هـاى قدیـم و جدیـد، بـراى عـدد هفـت احترامـى بیـش از سـایر اعداد قائل اند. ایـام 
هفت گانۀ هفته درنظر بنى اسـرائیل، طبقات آسـمان و زمین درنظر مـردم قدیم بابـل، هفت بـار زنده شـدن 
انسـان در مذهب برهمـا، هفـت قـدم همراهى عروس و دامـاد در هنـد، هفت فرشتۀ مقرب زرتشـتیان، 
هفـت نـر و مـاده در تـورات، هفت روح پلیـد و هفـت گنـاه کبیره مسـیحیت، طبقـات هفت گانـۀ آسـمان 
در اسـالم، هفت گاو الغـر و هفـت گاو فربـه در روایـت حضرت یوسـف در قرآن، قراء سـبعه (هفت گانـه)، 
قرارگرفتـن هفـت قسـمت بـدن در سجدة نماز مسـلمانان بر زمین، هفـت وادى سـلوك در تصوف، هفت 
پله هـاى  هخامنشى، هفت خوان رستم در شـاهنامه،  آرامگاه داریـوش  درب  بـاالى  در  نقش شـده  انسـان 

هفت گانـۀ آرامگاه کـورش کبیر در پاسـارگاد همگى از همیـن نمونه انـد (نصیـرى دهقـان،1391).
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9. با توجه به نظرات تودورف، محمدى، حرى و...
10. از دیگـر کارکردهـاى موردنظـر محمـدى در کتـاب فانتـزى در ادبیـات کـودکان، کارکـرد جبرانـى، 
کارکـرد قصه درمانـى، کارکـرد بازتابـى و کارکـرد خیال پردازانـه اسـت؛ مثـًال در کارکرد جانشین سـاز تمام 
حقیقـت فانتـزى در الگـوى جانشـینى روابـط زمینـى اسـت. مى تـوان از راه جانشین سـازى فانتـزى، بـه 
نـوع دیگـرى از روابـط دسـت یافت کـه این روابـط نقـش مقایسـه کننده، متعادل کننـده و جایگزین کننده 
نسـبت بـه روابـط زمینـى دارنـد. «ایـن جانشین سـازى واکنشـى نیـز بـه رفتـار جهـان مـدرن اسـت کـه 
فانتـزى  دهـد.  ارائـه  طبقه بندى شـده  و  تعریف شـده  و  مشـخص  قالب هـاى  در  را  همه چیـز  مى خواهـد 

طغیانـى بـراى یکسان سـازى کمـى در جهـان معاصـر اسـت». (محمـدى،1387) 

فانتزى و هفت خوان رستم با رویکرد به بازتاب تخیلى تصاویر


