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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The study of literary works with regard to 
the principles of literary schools is useful in presenting new analyzes, classifying 
works and explaining the quality of the author. Ferdowsi's Shahnameh is one of 
the most important literary works in Persian language. The analysis of its 
stories, especially the events related to Kaykhosrow, with regard to the 
components of literary schools, is effective in recognizing Ferdowsi's literary 
power and a new reading of his intellectual foundations. In the present study, 
based on the components of magical realism, which derive from the school of 
realism, Kaykhosrow's character and Ferdowsi's narrative style have been 
explored in relation to him.
METHODOLOGY: The present study was performed by descriptive-analytical 
method and inductive method.
FINDINGS: Combining reality and fantasy and forming a part of narrative in the 
world of dreams, Keykhosrow's behavior based on magic, Keykhosrow 
mythology and presenting exaggerated images in the context of facts are 
among the components that make it possible to read events based on 
Keykhosrow theory. They have done magic.
CONCLUSION: The results of the research show that Ferdowsi has narrated the 
events related to Kaykhosrow in the context of the realities of Iranian society. 
Of course, he has used magical and supernatural elements in a limited and 
guided level to create the ups and downs of the narrative, to attract the 
audience's attention, to show the complexity and mystery of Kaykhosrow's 
character.
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 چکیده:
بررسی آثار ادبی با نظرداشت مبانی مکتبهای ادبی، در ارائج تحلیلهای نوین،  زمینه و هدف:

بندی آثار و تبیین كیفیت قلم صاحب اثر سودمند است. شاهنامج فردوسی از مهمترین آثار دسته

 ادبی به زبان فارسی است كه واكاوی داستانهای آن بویژه رویدادهای مرتبط با كیخسرو با عنایت

های مکاتب ادبی، در بازشناسی توان ادبی فردوسی و خوانشی نوین از مبانی فکری او به مؤلفه

های رئالیسم جادویی، كه برآمده از مکتب رئالیسم مؤثر است. در تحقیق حاضر براساس مؤلفه

 است، شخصیت كیخسرو و شیوۀ روایتگری فردوسی در ارتباط با او كاویده شده است.

 وهش حاضر با روش توصیفی ی تحلیلی و به شیوۀ استقرایی انجام درفته است. پژ روش مطالعه:

 خواب، و رؤیا عالم در روایت از بخشی دیریشکل و خیال و واقعیت درآمیختن ها:یافته

 آمیزمبالغه تصاویر ارائج و كیخسرو انگاریاسطوره سحر، و جادو بر مبتنی كیخسرو رفتارشناسی

 كیخسرو با مرتبط رویدادهای خوانش امکان كه هستند هاییمؤلفه جمله زا واقعیتها چهارچوب در

 اند.كرده محقق جادویی رئالیسم نظری مبانی براساس را

نتایج تحقیق نشان میدهد فردوسی رویدادهای مربوط به كیخسرو را در بستر  گیری:نتیجه

واقعیتهای جامعج ایرانی روایت كرده است. البته او برای ایجاد فراز و نشیب روایی، جذب توجه 

مخاطب، نشان دادن پیچیددی و رمزواردی شخصیت كیخسرو، از عناصر جادویی و ماورای طبیعت 

 شده استفاده كرده است.   تدر سطحی محدود و هدای

  

 4344شهریور  66 :دریافت تاریخ   

 4344مهر  64:  داوری تاریخ   

 4344آبان  45: اصالح تاریخ   

 4344آذر  69: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 شاهنامه، كیخسرو، رئالیسم جادویی، 

 تخیل، واقعیت.
 

 :مسئول نویسنده * 
  b.fakhreslam@iau.neyshabur.ac.ir

 16464454  (54 49)+  

 

mailto:b.fakhreslam@iau.neyshabur.ac.ir


 003/ ...بررسی و تحلیل رویدادهای مرتبط با كیخسرو در شاهنامج فردوسی

 

 مقدمه
یایی ای جادویی و رؤرئالیسم جادویی زاییدۀ مکتب واقعگرایی است و یکی از وجوه تمایز آن، برخوردار بودن از سویه

در »است. این اصطالح برای نخستین بار از حوزۀ رشتج نقاشی به دسترۀ ادبیات راه پیدا كرده و فرادیر شده است. 

« های خیالی و فانتزی بکار برداین اصطالح را برای توصیف آثار و نوشته 4میالدی آنجل فلورس 4455سال 

رفته بکار د صد سال تنهایی(. این شیوه برای نخستین بار از سوی دابریل دارسیا ماكز در رمان 4445)فلورس، 

لیسم، این رئا»مللی فرادیر شد. الشد و بعدها ازسوی نویسنددان دیگر مورد استفاده قرار درفت و در عرصج بین

خای جهان سوم است و ... كندوكاوی است در ارتباطات غریب ذهن ابتدایی این ملتها كه بکلی با فرهنگ غرب 

های رئالیسم جادویی استفاده میکند، ای كه از مؤلفه(. نویسنده349)مکتبهای ادبی، سیدحسینی: ی« بیگانه است

ی بر دیری از عناصر مبتنمکتب، در كنار بهرهدارد. نویسنددان پیرو این شبه در كلیت، روشی همچون رئالیستها

های رؤیایی و برآمده از تخیل را نیز موردنظر قرار میدهند. ارزش كار نویسنده در اینجاست كه واقعیت، شاخصه

سئله را ند، این مآنکه كمترین دسستی احساس كتوازنی میان عناصر واقعی و تخیلی ایجاد میکند و خواننده بی

می ذیرد. هدف نویسنددان از بکاردیری رئالیسم جادویی، نشان دادن وهم و خیال نیست، بلکه میخواهند 

فقط شیوه و ابزار »راهکارهایی را برای درک بهتر محیط اطراف و جامعج موردنظر خود ارائه دهند. رئالیسم جادویی 

رئالیسم جادویی به معنی طلسم »(. بنابراین 4443، 6)بیکر« استمتفاوت نگرش به اشیاء از دریچج هنر و ادبیات 

و افسون كردن یا زیر نفوذ آوردن واقعیت نیست، بلکه به معنی دذشتن از مرزهای ناب و صرف اوضاع واقعی است، 

(. به سخن دیگر، كاربست مبانی رئالیسم در 6554، 3)بیلی« ای كه به قسمتی از وضع جدید تبدیل میشودبگونه

دسترۀ ادبیات این امکان را در اختیار خالق اثر قرار میدهد تا با نگاهی متفاوت از واقعیتهای محض، دیدداه خود 

را شرح دهد. نگاه نویسنددان باورمند به رئالیسم جادویی، ادرچه بر بسترهایی از واقعیت بنا شده است، همواره 

ن امورات فراطبیعی، ذهن مخاطب را به چالش بکشند و سعی میکنند از تکیج صرف به آن پرهیز كنند و با آمیخت

منظور خود را در مرز میان واقعیت و خیال بازدو كنند؛ بطوریکه مخاطب در تشخیص این مطلب كه روایت 

 در رئالیسم جادویی دو جریان»شده واقعیت صرف است یا تخیل در آن نقش داشته است، دچار تردید دردد. شنیده

وریک. ای و فولکلانگیز مینامند و نوع دوم، اسطورهوع اول، محققانه است كه آن را رئالیسم شگفتاصلی وجود دارد: ن

ای را افتهیدر نوع محققانج آن، نویسنده با استفاده از هنرهای ادبی، البته در بستر رئالیسم جادویی دنیای تذهیب

ر ای یا فولکلوریک آن، بیشتیی است. نوع اسطورهآفریند. این حوزه، قلمرو عمل نویسنددان اروپابرای خواننده می

(. هدف 35انگیز، شوشتری: ی)رئالیسم جادویی، واقعیت خیال« در آثار نویسنددان آمریکای التین مشهود است

ی افارغ از تعلق خاطر آنها به نوع محققانه یا اسطوره -اصلی نویسنددان پایبند به اصول رئالیسم جادویی 

انگیز و فراحسی، جذابتر كردن فرآیند روایتگری برای جلب توجه دروه كاربست عناصر شگفتاز  -)فولکلوریک(

های آن در هدف است. ادرچه زمان چندانی از بوجود آمدن رئالیسم جادویی در معنای امروزی نمیگذرد، نشانه

نها عنی خیال و واقعیت، تمکتب، یغالب آثار ادبی از فرهنگهای دونادون دیده میشود؛ زیرا عناصر اصلی این شبه

منحصر به رئالیسم جادویی نیست و به فرهنگ ادبی بشریت تعلق دارد. بنابراین ادر نگاه خود را در بررسی آثار 

ادبی براساس مبانی نظری رئالیسم جادویی تنها به دوران معاصر محدود كنیم، منطقی و مستدل بنظر نمیرسد. 

                                                      
1. Angel Flores 
2. Baker 
3. Baily  
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های نظری آن، خوانشی متفاوت و نوین از برخی متون كالسیک امکان ذیر دیری از چهارچوببویژه آنکه با بهره

 میگردد و ابعاد جدیدی از قابلیتهای ادبی اثر و خالق آن آشکار میشود.    

ها و عناصر حماسی و تاریخی است. فردوسی در اثر سترگ خود با بازنمایی شاهنامج فردوسی اثری سرشار از اسطوره

ی ای، و حماسان متعدد، بخش مهمی از سیمای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی، اسطورهزنددی شاهان و پهلوان

نهای شاهنامه عناصری دیده میشود كه تحلیل آنها براساس واقعیتهای موجود ایرانیان را روایت كرده است. در داستا

، نمود آنها در بسترهایی از پذیر نیست. ادرچه میزان و بسامد این عناصر در سطحی محدود بچشم میخوردامکان

واقعیت، شاهنامه را به اثری دووجهی بدل كرده است. این ویژدی بارز موجب میشود شاهنامه درعین واقعگرایی، 

هایی از مبانی فراحسی را در خود بروز دهد. این موضوع در آثار باورمندان به مبانی رئالیسم جادویی هم دیده نشانه

صلی مقالج حاضر، تحلیل روایتهای مرتبط با كیخسرو و ارائج خوانشی نوین و مبتنی بر میشود. بنابراین مسئلج ا

های رئالیسم جادویی از این شخصیت است تا از این طریق به پرسشهای ذیل پاسخ داده شود كه: الف( مؤلفه

 ویدادهای مرتبطخسرو كدام است؟ ب( خوانش رهای رئالیسم جادویی در داستانهای مرتبط با كیمهمترین مؤلفه

 با كیخسرو براساس مبانی رئالیسم جادویی، چه وجه یا وجوهی از شخصیت این شاه/ موبد آرمانی را آشکار میکند؟ 

 

 روش مطالعه
جزء ای انجام شده و شیوۀ استدالل، استقرایی )این مقاله به روش توصیفی ی تحلیلی و با استفاده از منابع كتابخانه

تحلیل روایتهای مرتبط با كیخسرو، از مبانی نظری رئالیسم جادویی استفاده شده است. بدین به كل( است. برای 

منظور ابتدا چهارچوبهای آن بطور كامل تشریح شده و س س شواهد مثال از شاهنامه ارائه دردیده و تحلیلها به 

ن است مرتبط با كیخسرو ای مکتب رئالیسم جادویی برای تحلیل روایاتمتن افزوده شده است. دلیل دزینش شبه

ای از واقعیت )وجه غالب( و خیال )وجه مغلوب( نمود دارد و كاربست مبانی نظری رئالیسم كه در هر دو مورد، آمیزه

 ای/ تاریخی/ حماسی كیخسرو فراهم میکند.جادویی، امکان ارائج تحلیلهای علمی و دقیقی را از شخصیت اسطوره

 

 سابقۀ پژوهش

های رئالیسم جادویی بررسی نشده است كه این پژوهشی شاهنامج فردوسی با رویکرد به مؤلفه تا كنون در هیچ

افزاید. در ارتباط با آثار كالسیک فارسی نیز، تنها در یک مقاله های نوآورانج مقالج حاضر میخأل پژوهشی بر جنبه

از « االولیایسم جادویی در تذكرهرئال»مکتب استفاده شده كه عبارت است از: از چهارچوبهای نظری این شبه

منتشر شده است. در مقابل، غالب پژوهشها به كاربست رئالیسم  نامج فرهنگستان( كه در مجلج 4391فر )خزاعی

اند. این در حالی است كه متون كهن فارسی همچون شاهنامه، جادویی در آثار داستانی و رمان معاصر اشاره كرده

هایی زبانشناسی و فرازبانشناسی برخوردار ستند. بلحاظ ماهوی، این روایتها از نشانهاز این زاویه قابل بررسی ه

هستند كه تحلیل آنها با استفاده از مبانی رئالیسم جادویی، دستاوردهای نوینی به هموراه خواهد داشت. این امر 

 افزاید. بر ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر می

 

 مفاهیم نظری تحقیق

این تکنیک، تلفیقی از عناصر سحر و رؤیا با حقایق و جزئیات روزمرۀ زنددی است كه سیر  رئالیسم جادویی:

ای نمادین، ای افسانهمنطقی روایت را ددردون میکند. در بطن آثار رئالیسم جادویی میتوان عناصر اسطوره
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. رئالیسم جادویی نوعی (451نیا: یفراحقیقی و وهم را كامالً نمایان دید )اسطوره و رئالیسم جادویی، موسوی

اند و با لحن قابل ای در واقعیت دنجانده شدهحکایت مدرن است كه در آن، حوادث و رویدادهای خیالی و افسانه

(. در آثار واقعگرایی جادویی، الگوهای واقعگرایی با خیال و وهم 4445، 4اند )ریوساعتماد و باورپذیری حفظ شده

د كه آیعوض میکنند و درهم آمیخته میشوند. در این آمیزش، تركیبی بوجود می و عناصر رؤیادونه و سحرآمیز جا

اش شبیه نیست. در این نوع داستانها، ترتیب توالی زمانی بهم میریزد و روایت زمانی به هیچکدام از عناصر سازنده

( تا مخاطب با چالشهای 699نویسی، میرصادقی و میرصادقی: ینامج هنر داستانوقایع، استادانه جابجا میشود )واهه

متفاوت ذهنی مواجه شود و در تحلیل و كنکاش اهداف خالق اثر و ماهیت داستان به تکاپو وادار شود و در 

منظورشناسی مخاطب، اثردذار عمل كند. به عبارت دیگر رئالیسم جادویی انفعال فکری مخاطب را با غیرقابل 

. این مند میکندرد و دروه هدف را برای دنبال كردن روایت عالقهبینی كردن روایتها و شخصیتها ازبین میبپیش

های مکاتب دیگر دیده نمیشود. دلیل این امر، كنار هم قرار دادن دو عنصر ناهمگون است. خالق ویژدی در مؤلفه

ر این دای عمل میکند كه مخاطب را به شگفتی وامیدارد، ولی اثر با تركیب واقعیت و خیال، در چینش آنها بگونه

كار افراط نمیورزد تا پیوندهای مخاطب با متن تولیدی بطور كامل قطع نشود. او خواننددان را در دذرداهی از 

ای، ادبی متوقف میکند تا توصیفی متفاوت از یک شخص یا مقوله ارائه دهد های فرهنگی، اسطورهواقعیتها و انگاره

 و منظور خود را بهتر با مخاطب درمیان بگذارد.  

 

های اصلی این شیوه عبارتند از: الف( آمیختگی تخیل و واقعیت: در شاخصه های رئالیسم جادویی:شاخصه

داستانهایی كه با این روش نوشته میشوند، تخیل جزئی از واقعیت موجود است و جادویی كه در آن وجود دارد، 

ازآنجاكه (. »4وسعت هیچ، اسحاقیان: ی های رئالیسم جادویی در مکانی بهبرآمده از عنصر خیال میباشد )سویه

معلق  آید و هر دوقوانین بنیادین دو جهان با هم ناسازدار است، هیچکدام در نهایت بطور كامل بر دیگری فائق نمی

 (.14)ضرورت وجود دیگری، وندی: ی« در یک رابطج متداوم دیالکتیک با یکدیگر باقی میمانند

ای است كه برخی پژوهشگران، عناصر در داستانهای رئالیسم جادویی بگونه ب( استفاده از اسطوره: بازتاب این

(. هنگامی كه در این داستانها از شخصیت 6554های این تکنیک میدانند )ابواحمد، اسطوره و نماد را یکی از پایه

 خیر و شر مطرح ای مییابد و در معنای كل، یعنی تقابلای اسطورهآید، معموالً جنبهخوب یا بد سخن بمیان می

 میشود.

به هنگام بررسی شخصیتهای داستان، بزردترین اشتباه ممکن، اصرار بر واقعی بودن آنهاست. »پردازی: ج( شخصیت

هیچ شخصیتی در كتاب، یک شخصیت واقعی نیست، حتی ادر در یک كتاب تاریخ باشد. شخصیتهای داستان، 

ای است كه پیروان رئالیسم جادویی درنظر (. این نکته44ز: ی)عناصر داستان، اسکول« شبیه آدمهای واقعی هستند

الگوهای آنان را بچالش آورند و پیشهای ذهنی مخاطبان خود پدید میدارند و شخصیتهایی در تضاد با انگاره

 میکشند.

رد. اد( تضاد و دودانگی: این مقوله یکی از عناصر اصلی آثار رئالیسم جادویی است كه ریشه در تمدن بشری د

نویسنددان و شاعرانی كه از مبانی رئالیسم جادویی استفاده میکنند، با چینش مقوالت حسی و فراحسی، تقابلهای 

 زا و تفکرآفرین است. آورند كه داهی اندیشهذهنی متعددی پدید می

وند دارد. دونادونی العاده و بویژه روحانی و غیرعقالنی پیدر رئالیسم جادویی، جادو با هر رویداد خارق»ه( جادو: 

                                                      
1. Rios 
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رویدادهای جادویی در آثار رئالیسم جادویی شامل وجود ارواح، معجزات، استعدادهای غیرطبیعی، ناپدید شدن 

(. رئالیسم جادویی در پی ایجاد تعادل 15بوورز: یهای ادبیات، آن)كلیدواهه« شخصیتها و فضاهای غریب است

 (. 6544، 4به یکی از این دو التفات بیشتری نشان دهد )آلدئابین رئالیسم و جادو است، بدون اینکه بخواهد 

ایی ههای ناهمگون را در قالب تقابل صحنهو( رازدونگی و ابهام: نویسنددانی كه به این شیوه مینویسند، صحنه

امج هنر نتنیده و پیوندخورده در آثارشان میگنجانند )واههمانند واقعی و خیالی، طبیعی و مافوق طبیعی بطور درهم

حضور یک راوی بیغرض و بیطرف كه »(. حضور راوی بیطرف: 694نویسی، میرصادقی و میرصادقی: یداستان

 «وهوای كامالً متعادلی را در تمام داستان نشر میدهد، یکی دیگر از مشخصات ذاتی رئالیسم جادویی استحال

ها و مضمونها (. راوی از شخصیتها، صحنه415نیا: ی)رئالیسم جادویی و تحلیل رمان اهل غرق، نیکوبخت و رامین

 و... سخن میگوید و ازآنجاكه غالباً ذینفع نیست، روایتی قابل اعتمادتر ارائه میدهد. 

 

 بحث و بررسی

 آمیختگی واقعیت و خیال )رؤیا(
بیعی طتركیب و آمیختگی دو عنصر واقعیت و خیال آنچنان دقیق انجام می ذیرد كه تمامی حوادث خیالی كامالً 

و حقیقی جلوه میکند، تا جایی كه خواننده بآسانی پذیرای كنشها و حوادث فراواقعی میگردد )مبانی و ساختار 

عناصر داستانی در نزد اغلب نویسنددان و رمانهای رئالیستی و رئالیسم (. »5نژاد: یرئالیسم جادویی، پارسی

مرزهای واقعیت و رؤیا، در پی شناخت هویت خویش  جادویی، بردرفته از فرهنگ و روانشناسی مردمی است كه در

 جادویی بیشتر خشونتهای اصلی آثار رئالیسم جدرونمای(. بر این پایه، 4441)كارپنتیر، « به جهان، نگرشی دیگر دارند

 (.45ها، كوفون: ی)از فراسوی آینه تبعیض نژادی و جستجوی هویت ملی است سیاسی، فقر، ظلم و دیکتاتوری،

و رخواهی ایرانیان پایمال شده است. ازاینهای هویتشدن سیاوش به دست افراسیاب، جنبه جریان كشتهدر     

پس از بروز این رویداد تلخ با واكنش شدید س اهیان ایران روبرو میشویم. سختی موضوع بقدری بوده است كه 

والنی، درپی و طاز جنگهای پی های سنگین، به توران لشکركشی میکنند و پسكیخسرو و رستم با صرف هزینه

افراسیاب را بعنوان عامل اصلی رقم خوردن این تراهدی محاكمه میکنند و سرزمین توران را ویران ساخته و 

حاكمیت ایران را بر سرزمینهای توران مستولی میگردانند. بنابراین هنگامی كه فردوسی در سرودۀ ذیل، از نگاریده 

ای هچهرۀ سیاوش روی بردهای آن دیده میشود، درواقع با پیوند زدن انگاره شدن درختی سبز سخن میگوید كه

دارشدۀ ایرانیان انجام ذهنی خود با واقعیتهای جامعج ایرانی در آن زمان، تالشی برای بازیابی و احیای هویت خدشه

تن او از دست میدهد و بصورت غیرمستقیم، این نکتج مهم را یادآور میشود كه بدنیا آمدن كیخسرو و دریخ

ده است. دار شافراسیاب، بمنزلج پایان دستاخیهای شاه تورانی و اقناع عواطفی است كه بدلیل قتل سیاوش جریحه

-ستیزی و هویتساخت بیانگر فرهنگ دشمناین تصویرسازی ادرچه در روساخت، تخیلی بنظر میرسد، در هرف

 های دونادون است. خواهی ایرانیان در برهه

 خییون سیییییییاوش بییخییَورد   ز خییاكییی كییه

 نییگییاریییده بییر بییردییهییا چییهییر اوی        

 میییه بسیییییان بیییهیییاران بیییُدی بیییه دی

 

 بییه ابییر انییدر آمیید یییکییی سییییبییزنییرد     

 هییمییی بییوی مشییییک آمیید از مییهییر اوی  

 پییرسیییییتشیییییگییه سیییییودییواران بییدی   

 (64545-64543، بیت6)شاهنامه، ج       

                                                      
1. Aldea 



 005/ ...بررسی و تحلیل رویدادهای مرتبط با كیخسرو در شاهنامج فردوسی

 

به دودرز انتقال میدهد. در این ساز است، سروش در عالم خواب و رؤیا پیام مهمی را كه برای ایرانیان سرنوشت

پیام سرزمینی كه كیخسرو در آن زنددی میکند، بازدو میشود. ادرچه تمامی روایت ذیل در عالم رؤیا پدید آمده 

ای این موضوع را بازدو میکند كه مخاطب تفاوتی میان واقعیت و خیال نمیبیند و آن را است، فردوسی بگونه

فردوسی با تکیه بر مهارتهای روایی و ادبی، آمدن سروش به خواب دودرز را  بساددی می ذیرد. به عبارت دیگر

 سازی الزم را برای وارد شدن كیخسرو به داستان فراهم آورده است. نمایی كرده و زمینهعینیت

به خواب       یک شییییب  ید دودرز  نان د  چ

خجسیییتییه سیییروش       بر بییاران   بر آن ا

 ز تیینییگییی بییخییواهییی كییه یییابییی رهییا  

هریییا       کی شییی ی توران  نوسییییت بییه   ری 

هریییار       کی شییی ی  ز پشییییت سییییییاوش 

 چییو آییید بییه ایییران پییی فییرخییش    

 رمیییییان را بییبیینییدد بییه كییییین پیید    

 

 كییه ابییری بییرآمیید از ایییران پییرآب    

بگشییییای دوش         دفتی كییه  دودرز   بییه 

 وزیییین نیییامیییور تیییرک نیییراهدهیییا 

نام آن شییییاه، كی     جا   خسیییروسییییتك

 هیینییرمیینیید و از دییوهییر نییامییدار...     

خواهیید دهیید پییاسیییخش        نِچ  چرخ آ  ز 

 و زبییر  كیینیید كشیییییور تییور زیییر   

 (119—114)همان: بیت                     

در جریان لشکركشی س اهیان ایران به توران، تصمیم درفته میشود كه كوهی از آتش فراهم شود تا با آتش زدن 

آن، ترسی در دل دشمن ایجاد شود. فردوسی برای نشان دادن بزردی این عمل، عناصر حقیقی را بکار درفته تا 

انگیز ایجاد كند. به عبارت دیگر شاعر با استفاده از صور خیالی همچون تشبیه، این كار خیال تصویری در ظاهر

 ای برجسته كرده است.ایرانیان را بطور بایسته

 ز هییییییزم یکیییییی كیییییوه بینییییید بلنییییید

 چنیییان خواسیییت كیییان را كسیییی نسییی رد   

 دلیییییییری از ایییییییران بیامیییییید شییییییدن

 بییییدان تییییا دییییر آنجییییا بییییود رزمگییییاه  

 

 صیییید كمنییییدسییییت بییییاالی او فییییزون 

 ز تییییوران بییییه ایییییران كسییییی نگییییذرد 

 رود آتیییییش انیییییدر زدنهمیییییه كیییییاس

 پییییس هیییییزم انییییدر نمانیییید سیییی اه     

 (649-664، بیت 3)همان، ج        

نبرد میان ایرانیان و تورانیان همراه با حوادث شگرفی بوده است. فردوسی با تبیین ابعاد خسارتبار این جنگها، كه 

ها را برشمرده و در الیج ایرانیان آغاز شده بود، در الیج ابتدایی، میزان كشتهبر پایج خونخواهی سیاوش و از سوی 

ها ارائه میدهد، در نگاه نخست با ثانویه این پدیدۀ شوم را نکوهش كرده است. اطالعاتی كه شاعر از شمار كشته

یوسته و به این دلیل كه ای از تاریخ بوقوع پای است كه در برههچهارچوبهای منطقی همخوانی ندارد، ولی مقوله

اند، در پذیرش آن مردد میشوند و شمار در زمانهای دیگر انسانها كمتر شاهد این حجم از آسیبهای جانی بوده

ها را غیرواقعی می ندارند. به سخن دیگر فردوسی همان اطالعاتی را كه سینه به سینه و شفاهی یا مکتوب كشته

هایی كه در بستر واقعیات بازدو شده و در اثر ها و خواندهكرده است؛ شنیده شنیده و خوانده بود، در شاهنامه نقل

صیرتی عمیقترین ب»او بازتاب داشته است. این مقوله همان اصلی است كه در رئالیسم جادویی بر آن تأكید میشود. 

شدۀ هاستانهای دفتهای ما از جهان با اتکا به دكه رئالیسم جادویی عرضه میکند این است كه بیشترین دانسته

ت؛ )در باب واقعی« آمیز باشند، اما خود شکلی از رئالیسم هستندمردم رقم میخورد. ادرچه شاید این داستانها اغراق

های زیرین روایت فردوسی، نمود این ویژدی (. در الیه35جستاری در مانایی و میرایی رئالیسم جادویی، وود: ی

روزۀ ایرانیان و تورانیان و حضور سران لشکری و كشوری از هر دو ه نبرد چهلدیده میشود. به این معنا كه او ب
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طرف اشاره میکند و در ادامه از خون سربازانی میگوید كه بر زمین ریخته و بقدری زیاد است كه فاصلج بین دو 

از  بیاید، ولی آداهیآمیز بنظر كوه و سراسر دشت و مرغزار را فرادرفته است. شاید این توصیف در نگاه اول اغراق

خواهی ایرانیان میتواند این اطالعات را باورپذیر و ملموس كند. كیفیت جنگهای كالسیک و نیز اهمیت كین

لی در انگیزانند، وانگیز هستند و تعجب مخاطب را برمیفردوسی در ابیات ذیل مسائلی را بیان میکند كه حیرت

 اند.   بستری از واقعیت بوقوع پیوسته

 روز بییر هییم هییمییی جیینییگ بییود چییهییل

 هییمییه شییییهییریییاران كشییییور بییُدنیید    

 میییییان دو كییوه از بییرِ راغ و دشییییت  

 همییانییا كییه فرسییینییگ بییاشیییید چهییل      

 

بود                 تنییگ  جهییان  بریشییییان  تی  ف د  تو 

 نییه بییر بییاد، بییا بییخییت الغییر بییدنیید     

 ز خون و ز كشیییتییه نشییییاییید دییذشییییت 

 پییرادیینییده از خییون زمییییین زیییر دییل      

 (6347-6365،بیت3)شاهنامه، ج             

 هااسطوره
های فرهنگی درونمایج آثار رئالیسم جادویی را تشکیل میدهند ها و تجربههای بومی یا باستانی، افسانهاسطوره

های ای با قصهای و اسطورهانگیز یا افسانههای خیال(. در این داستانها، نشانه14)ضرورت وجود دیگری، وندی: ی

کتب مذكور میطرۀ این پدیده در قالب رئالیسم جادویی این است كه شبه اند. دلیل نفوذ و سرئالیستی پیوند خورده

، های خود دارنددر ابتدا در آمریکای التین به ظهور رسیده و ازآنجاكه مردمان این سرزمین پیوند هرفی با اسطوره

ا بخش هاند. اسطورهدهها برای تفهیم و انتقال منظور خود بهره برنویسنددان این دیار از ظرفیتهای ارتباطی اسطوره

اند و این روند در دنیای مدرن معاصر نیز همچون دذشته ادامه مهمی از زنددی انسانها را به خود اختصای داده

 ها در مبانی نظری رئالیسم جادویی غافل شد.دارد. بنابراین نمیتوان از نقش اسطوره

و شر بیش از همه نمود دارد. به این معنا كه افراسیاب در داستانهای مربوط به كیخسرو، تقابل میان دو اسطورۀ خیر 

تورانی نمادی از پلشتیهای اهریمنی است كه جهان را با چالشهای مادی و مینوی متعددی روبرو كرده و از سوی 

های اهریمن را از روی زمین بردارد. افراسیاب در شاهنامه، دیگر كیخسرو نماد نیروی اهورایی است كه باید نشانه

ایندۀ یک شخص خای نیست، بلکه مبلّغ فرهنگی مبتذل است و برای ارتقا و چیردی دفتمان اهریمنی در زمین نم

میکوشد. توران در شاهنامج فردوسی نمودی از ابرپادآرمانشهری است كه عناصر آن پیوسته در رویارویی با 

 یاب و كیخسرو از این دید واكاوی شود، ماهیتابرآرمانشهر ایران قرار میگیرند. بنابراین ادر جنگ و نبرد میان افراس

ای دو شخصیت با بینش دقیقتری فهمیده خواهد شد. دربارۀ كیفیت اهورایی اسطورۀ كیخسرو باید دفت اسطوره

الگوی قهرمان است كه وجود نمادینگی موبد فرهمند كیانی، نموداری متعالی و آرمانی از كهن -شاه»كه او بعنوان 

بخشی و بازدرداندن باران و سبزی به طبیعت، در اختیار داشتن جام ۀ تعمید، قدرت بركتعنصر آب و اسطور

كننده، دذر از آزمونهای تشرف، نبرد با افراسیاب و محو شدن نمادین او، اجزای ساختاری اسطورۀ او را پیشگویی

(. این 77، قائمی: یایخسرو در شاهنامه بر اساس روش نقد اسطوره)تحلیل داستان كی« تشکیل داده است

دیدداه زمانی عینیت بهتری پیدا میکند كه فردوسی در توصیف بر تخت نشستن كیخسرو، او را میستاید و میگوید 

با حضور شاه بر اریکج قدرت، اوضاع و احوال جهان به نیکی دراییده و همج ویرانیها به آبادانی بدل شده است. 

صت سال فرمانروایی انجام میدهد، سطح كیفی زنددی مادی و معنوی اقدامات مؤثری كه در شكیخسرو با سلسله

طلبی را به مردم بازمیگرداند. بنابراین براستی باید كیخسرو را یکی از شاخصترین مردم را ارتقا میدهد و روحیج كمال

 های بركت، زاینددی و شرستیزی در شاهنامج فردوسی دانست.اسطوره
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كی    بر دییاه شیییید   چو   خسییییرو شییییاه 

 تییاج بییزردییی بییه سییییر بییرنییهییاد  چییو 

 بییه هییر جییای ویییرانییی آبییاد كییرد     

 از ابیییر بیییهیییاری بیییبیییاریییید نیییم  

پرچشییییمییه و رودِ آّب      جهییان دشییییت 

تی شیییید آراسیییتییه          بهشییی چون  ین  م  ز

 چییو جییم و فییریییدون بیییییاراسییییت دییاه 

 

 سییییر آدییاه شیییید ز دادش جییهییان یییک  

 ازو شییییاد شیییید تییاج و او نیییییز شییییاد  

 دل غیییمیییگییینیییان از غیییم آزاد كیییرد

 ز روی زمییییییین زنیییگ بیییزدود غیییم 

 سییییر غییمییگیینییان انییدر آمیید بییه خییواب  

 ز داد و ز بییخشییییش پییر از خییواسییییتییه  

 ز جییام و ز رامییش نیییییاسییییود شییییاه    

 (41-65، بیت3)شاهنامه، ج                      

  پردازیشخصیت

ای با افراسیاب قرار دارد. فردوسی از همان ابتدای طفولیت شاه، خسرو در تقابلی حماسی و اسطورهشخصیت كی

/ نامقدس را تشریح میکند تا مخاطب با تحقیق در روساخت روایت، از ماهیت راستین آن آداه این دودانج مقدس 

شدۀ اسطورۀ پهلوان اهدركش است داستان كیخسرو و افراسیاب به احتمال زیاد یک روایت حماسی تاریخی»شود. 

(. در 616-613راتی: صصهای شکارشده، سركا)سایه« كه با داستان فریدون و اهدهاک همسانیهای فراوانی دارد

بخشی از داستان میخوانیم هنگامی كه كیخسرو به همراه دیو و مادرش در فکر دریز از توران و بازدشت به ایران 

هستند، فرنگیس از افراسیاب اعالم برائت میکند و درحالیکه هراسان بنظر میرسد، از سرنوشت محتومی كه پیش 

 از ماهیت اهریمنی و دیوسان پدرش اطالع دارد، در این باره میگوید: روی دارند، ابراز نگرانی میکند. او كه

 فییرنییگیییییس دییفییت: ار درنییگ آوریییم   

 ازییین آدییهییی یییابیید افییراسییییییییاب     

 بیییییاییید بییه كییردار دیییو سیییی ییییید     

 یییکییی را ز مییا زنییده انییدر جییهییان    

 

 جییهییان بییر دل خییویییش تیینییگ آوریییم    

 نسییییازد بییه خییورد و نیییییازد بییه خییواب  

 دل از جییان شیییییییرییین شییییود نییاامییییید  

 بیییییش، آشییییکییار و نییهییان   نییبییییینیینیید 

 (454-44، بیت 6)شاهنامه،ج                    

مناسبات میان افراسیاب و كیخسرو نباید تنها در سطح فردی و شخصی تحلیل شود، بلکه بافت فرهنگی، اجتماعی 

یه( ج ثانوو سیاسی حاكم بر دو جامعج ایران و توران )در الیج اولیه( و دو دفتمان متضاد دینی و ضددینی )در الی

ازطریق این دو شخصیت بازنمود داشته است. فردوسی با خلق این دو شخصیت و پرورش آنها در بهترین سطح 

ای را بنمایش دذاشته و در نهایت برتری س یدی بر سیاهی را اعالم كرده است. ممکن، مظاهر دو فرهنگ اسطوره

چندالیه دارد و نمیتوان تحلیل این رویداد را به  ای نمادین وشکست افراسیاب و مرگ او به دست كیخسرو، جنبه

قتل یک انسان به دست انسانی دیگر محدود كرد، بلکه ابعاد بارزتری دارد. كیخسرو بعنوان شاه / موبد آرمانی دو 

 االختیارمسئولیت خطیر سیاسی و دینی را بصورت همزمان بر عهده دارد. بنابراین از هر دو جنبه نمایندۀ تام

ترین كاردزار اهریمن است. جالب زدا بر روی زمین است و مأموریت اصلی او نابودی افراسیاب بعنوان برجستهاهورام

اش از جریان روایت حذف آنکه كیخسرو مدت كوتاهی پس از كشتن افراسیاب به همراه چند تن از یاران بردزیده

با فسادآفرینی او روی زمین به پادشاهی رسیده و محو میشود، دویی كه تنها برای نابود كردن افراسیاب و مبارزه 

ای در بستر واقعیته -انگاری مطلق آنها تردیدهایی وجود داردكه در حقیقت-های كیخسرو و افراسیاب بود. اسطوره

اند. ادر از این دریچه به شاهنامج فردوسی دینی، اجتماعی و فرهنگی حاكم بر جامعج ایرانی و تورانی خلق شده
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ی های رئالیسم جادویوایتهای ذكرشده در آن را، كه با شخصیت كیخسرو ارتباط دارد، میتوان با مؤلفهبنگریم، ر

 همانند دانست.

 

 تضادها
عنوان رئالیسم جادویی از پارادوكسی جالب تشکیل شده است. این تناقض تنها در سطح ابتدایی متوقف نمیشود، 

میان واقعیت و انگاره هستیم. عنصر تضاد در رئالیسم جادویی،  بلکه در محتوا و مضمون نیز شاهد تضادی معنادار

پذیر نخواهد بود. به تعبیر بهتر مکتب نمود دارد و تصور آن بدون این ویژدی امکانهای این شبهدر همج الیه

 یسمرئال»استقالل نسبی رئالیسم جادویی از رئالیسم بدلیل تضادهایی است كه میان جادو و رئال وجود دارد. 

ای ادبی است كه میخواهد تركیب پارادوكسی از اتخاذ امور متضاد و ناهمگون بدست دهد. ... رئالیسم جادویی شیوه

ی بر ریزی شده و دیگرجادویی با دو قضیج متضاد و متعارض مشخص میشود: یکی بر نگرش معقول از واقعیت پایه

)رئالیسم جادویی و تحلیل رمان اهل « پذیرش مافوق طبیعت بعنوان واقعیتی معمول و عادی متکی است

د مکتب پدیهای این شبه(. به عبارت دیگر در داستانهایی كه با تکیه بر مؤلفه414نیا: یغرق،نیکوبخت و رامین

. اند و در ظاهر، معقول جلوه میکنندانگیز در بافتی رئالیستی تنیده شدهآیند، عناصر غیرقابل تصور و خیالمی

ها، ارائج روایتی مبتنی بر واقعیتی ملموس، منطقی و عینی است كه رؤیا و وهم و خیال نیز در آن برآیند این تضاد

 دخیل هستند.   

در شاهنامج فردوسی، توصیفی كه شاعر از س اه ایران در جریان لشکرشی به توران ارائه میدهد، ادرچه در بستر 

فردوسی  پردازیهایانگیز بنظر میرسد. به عبارت دیگر صحنهلای خیاواقعیتها روی داده، با روابط علت و معلولی ویژه

برانگیز در آیند، چند مؤلفج تعجبای از واقعیت و خیال است و در عین حال كه همج عناصر عادی بنظر میآمیزه

 آن نمود دارد. كلیت روایت به ماجرای لشکرشی ایرانیان ارتباط دارد. بنابراین اصل روایت واقعیت دارد، ولی

هایی كه فردوسی بکار میبندد، تا حدودی این رویداد حقیقی را نامأنوس و جادویی جلوه داده تشبیهات و مبالغه

نویسنددان رئالیسم جادویی بر عامل شگفتی تأكید بسیاری دارند و میکوشند مخاطب خود را هرچه بیشتر »است. 

اده ی مختلفی استفاده میکنند. یکی از این روشها استفزده نمایند. آنها برای رسیدن به این منظور از تکنیکهاشگفت

آمیزی كه در عینحال قابل باور هم باشد به مهارت زیادی از عنصر غلو و مبالغه است كه البته نوشتن مطلب غلو

(. در این زمینه فردوسی از سرآمدان است. او با تکیه بر 5)بحثی پیرامون رئالیسم جادویی، پژمان: ی« دنیاز دار

آفریند كه در سطح روساخت، ذهن آفرین میالغه، بعنوان یکی از ویژدیهای محوری متون حماسی، متنی حیرتمب

مخاطب را بچالش میکشد. شاعر افزون بر اغراق، از تشبیه استفاده میکند تا بر این جنبه از روایت خود تأكید كند. 

اری بر تحقق هدف خود اصرار میورزد و شاهنامه را از در این رابطه، فردوسی با بازآفرینی و بازسرایی تشبیهات تکر

های نوینی از واقعیات را كه تاكنون برای مخاطب درایی محض خارج میکند و یا به عبارت بهتر، جنبهواقعیت

 غیرعادی جلوه میکرده و نامأنوس بوده، بازدو و برجسته كرده است. 

آید، های اصلی رئالیسم جادویی بشمار میینحال، از مؤلفهآنچه در توصیفات ادبی شاعر بارز بنظر میرسد و درع

پرداختن به طردشددان و ستمدیددان جامعه در بستر واقعیتی آمیخته با خیال است. در آمریکای التین بدلیل 

نبود آزادیهای سیاسی و مدنی، نویسنددان بصورت شفاف و صریح اجازۀ انتقاد نداشتند و مناسبات قدرت بشدت 

انگیز و جادویی در آثار رو نویسنددان با استفاده از عناصر حیرتههای نقادانج آنها برخورد میکرد. ازاینبا دیددا

ند. ابه چالش كشیده -كه مبتنی بر ستم بوده است-داستانی خود، نظراتشان را تشریح كرده و مبادی قدرت را 
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ون سیاوش بناحق ریخته میشود و افراسیاب با نمود این موضوع در نبردهای ایرانیان و تورانیان دیده میشود. خ

آنکه حق دفاع از خود داشته باشد، از دم تیغ میگذراند. این تراهدی عامل بروز بیرحمی این پهلوان جوان را بی

ی ستانی رویدادهایجنگی بزرگ و خونخواهی عظیم میشود تا حق ستمدیده از ظالم ستانده شود. در جریان این حق

ه داهی با خیال و رؤیا آمیخته میشود. فردوسی از مسائلی سخن میگوید كه از عناصر فراواقعی آید كبوجود می

اند. مثالً در ابیات ذیل برای نشان دادن عمق فاجعه و عزم راسخ كم از آن تأثیر پذیرفتهمند هستند و یا دستبهره

 ف میکند و میگوید:   ایرانیان جهت ستاندن انتقام از ستمکار، س اهیان ایران را چنین توصی

 بییزد مییهییره بییر كییوهییج زنییده پیییییل   

 ز تیییییغ و ز دییرز و ز كییوس و ز دییرد 

فتییاب          تی بییه دام انییدرسییییت آ ف د  تو 

 همی چشیییم روشییین عنییان را نییدییید     

 ز دریییای آرمیییییده بییرخییاسییییت مییوج 

یوان بییه دشییییت      بردنیید از ا پرده   سیییرا

 

نیییل          كردار دریییای  ین شیییید بییه  م  ز

 سییییییه شیییید زمین، آسیییمییان الهورد    

خم      در دشییییت  هر انییدر آب    و  سیییی 

جهییان را نییدییید        هر و سیییتییاره   سییی 

 سیییی ییاه انییدر آمیید هییمییی فییوج فییوج 

 سییی هر از خروشییییدن آسییییمه دشیییت   

 (649-673، بیت 3)شاهنامه، ج             

حقایقی را از روابط دونادون و پویای انسانها با  میرود وهنرمند از سطح ظواهر عینی فراتر جادویی  رئالیسمدر 

)از شود دردیر می، "انسان چیست و چه میتواند بشود" جلئمیکند و بطور كلی با مسیکدیگر و محیطشان بیان 

(. به عبارت دیگر در داستانهایی از این دست، نویسنده از عالم بیرونی و عینی وارد 43ها، كوفون: یفراسوی آینه

 ت روایت میکند. جهان درونی شخصیتها میشود و فرآیند تالش آنها را برای رسیدن به خودشکوفایی و فردی

د، طلبی كیخسرو افزایش مییابهای فردیتدیری كیخسرو از قدرت و روی آوردن به عزلت كه نشانهدر داستان كناره

شاه ایران  افزایی،شناسی و معرفتشاهد بروز عناصر فراواقعی بیشتری هستیم. فردوسی با تشریح مقولج خویشتن

كه با تکیه بر اندیشه و بینش درست، از كشورداری منصرف میشود و  را انسانی شکوفا و خودبسنده معرفی میکند

انگیز، در عین حال كه سرودۀ فردوسی زمان امور را به دیگری میس ارد. بروز و نمود عنصرهای جادویی و شگفت

ر د را جذابتر كرده، فرآیند تالش آدمی برای درنوردیدن مرزهای مادی و رسیدن به كمال معنوی را بیان میکند.

این بخش از روایت، داستان در محیطی واقعگرایانه ولی با عناصر جادویی و ماورایی شکل درفته است. شخصیتهای 

شده و دارای منشأ و اصالت مشخص هستند و همج عناصر داستانی برای مخاطب حاضر در روایت كامالً شناخته

نقش او در پیشبرد داستان، غیب شدن نادهانی  اند. بااینحال حضور سروش در فرآیند روایت وبوضوح تشریح شده

ای متفاوت از واقعیت محض به آن كیخسرو و یارانش و مواردی از این دست، بر ابعاد تخیلی داستان افزوده و سویه

ه شرح و اند كه نیاز ببخشیده است. این عنصرها با آنکه ریشه در واقعیت ندارند، بقدری هنرمندانه بکار درفته شده

ندارند و مخاطب این عنصرهای غیرواقعی را مانند سایر عنصرها براحتی درک میکند و مشکلی در فهم آن  تفسیر

 ندارد.

مراتب رشد و ترقی در خود، به منتهای اخالق رسیده است. فردوسی در این بخش از كیخسرو با طی كردن سلسله

ای جادویی هداستان ایجاد كند، با دخالت دادن مؤلفهداستان برای آنکه تناسبی میان شرایط فعلی كیخسرو و بافت 

و فراواقعی، كیخسرو را از جریان روایت حذف میکند تا سازداری میان شخصیت و فرآیند روایت دچار اختالل 

نشود. فردوسی برای تحقق این امر، چندان از واقعیتها فاصله نمیگیرد تا روایت خود را كامالً وهمی و فانتزی جلوه 

شده ازسوی او، شناختی تجربهبلکه برای نشان دادن بزردی شخصیت كیخسرو و عظمت تحوالت معرفتدهد، 
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 جهان و حقیقى جهان بین در چنین داستانهایى،»انگیز داشته است. نگاهی به برخی عناصر جادویی و شگفتنیم

ای این اصل فردوسی بگونه(. بنابر 4441)كارپنتیر، « دشخصیتها مرزبندى خاصى وجود ندار فراحسى و تخیلى

ماجرای غیب شدن كیخسرو را روایت كرده است كه مخاطب بطور كامل، منکر حقیقی بودن اصل روایت نمیشود 

و ارتباط خود را با سرچشمج داستان حفظ میکند. در نگاه مخاطب كیخسرو هنوز با جهان واقعی در ارتباط است 

آید. چنانکه فردوسی از زبان كیخسرو به این موضوع اشاره كرده میو خواب و رؤیا حلقج واسطج این پیوند بحساب 

 است:

 چیینییییین دییفییت بییا نییامییور بییخییردان  

فتییاب           برآرد سیییینییان آ چون  نون   ك

 

 كییه بییاشیییییییید پییدرود تییا جییاودان      

 نییبییییینییییید زآن پییس مییرا جییز بییه خییواب 

 (3514-3517: 1)شاهنامه، ج                     

 سحر و جادو
به عنصرهای واقعی در داستانهای رئالیسم جادویی وجود دارد، ولی بسامد آن نسبتعناصر مربوط به سحر و جادو 

بسیار كمتر است. سحر و جادو بعنوان ابزارهای فرعی در اختیار خالق اثر قرار میگیرد تا مفهومی واقعی با خوانشی 

طبیعی است و تنها یک عنصر جادویی و  داستانعناصر  جهم»متفاوت و نوین روایت و بازدو شود. به عبارت دیگر، 

های وهمی و تخیلی داستانها (. بنابراین سویه615)دربارۀ نقد ادبی، فرزاد: ی« وجود دارد قصهغیرطبیعی در بافت 

 بعاد رئالیستی آن است. كمتر از ا

كیخسرو از جمله معدود شخصیتهای شاهنامه است كه از او بعنوان جادودر و جادوشکن یاد شده است. در ماجرای 

ای به خط پهلوی مینویسد و از دیو میخواهد آن را درون تسخیر ده بهمن كه در تسخیر دیوان بوده است، او نامه

های ده بناداه فروریخته و دیوان دریختند. رئالیسم جادویی ازآنجاكه در كشورهای ده بیندازد. پس از این كار، دیواره

های فرهنگی این كشورهاست. اعتقاد به جادو، سحر، خرافه و... بخشی جهان سوم رشد پیدا كرده، دربردارندۀ مؤلفه

آید، سخن بمیان می الینفک از فرهنگ كشورهایی از این دست محسوب میشود؛ بنابراین هنگامی كه از جادودری

 شده و عادی است؛ درحالیکه با واقعیتهای موجود چندان همخوانی ندارد. این مقوله كامالً پذیرفته

یک ده شیییید همی برنشیییسییییت    چو نزد

نده    ای خواسییییت بر پشییییت زیننویسییی

 ز عیینییبییر نییوشییییتیینیید بییر پییهییلییوی    

 كییه اییین نییامییه از بیینییدۀ كییرددییار     

 كیییییییان و فیییرّ گمیییرا داد اورنییی

به شییی     هانی سیییراسیییر   اهی مراسییییتج

 سییییتدییر اییین ده بییر و بییوم آهییرمیین 

 و بییه فییرمییان یییزدان پییاک    بییه فییرّ 

 یکی نیزه بگرفییت خسیییرو بییه دسییییت        

 بییفییرمییود تییا دیییییو بییا نیییییزه تییفییت    

 پیینییدمیینیید  جبییدو دییفییت كییاییین نییامیی  

 بیینییه نییامییه و نییام یییزدان بییخییوان     

فتییه بییه دسییییت            در یزه  ن یو  د  بشیییید 

 بیی ییوشییییییید درع و میییییان را بییبسییییت     

 ییییکیییی نیییامیییه فیییرمیییود بیییا آفیییریییین

 خسیییییروی جچیینییان چییون بییود نییامیی     

 خسیییییرو نیییامیییدار...جیییوی كییییجیییهیییان

 تیین پیییییل و چیینییگییال شییییییییر هیییان    

 دییاو تییا بییرج مییاهییی مییراسیییییت      درِ

 سییییتآفییرییین را بییه دل دشییییمیین جییهییان

 ...سییییراسییییر بییه دییرز انییدر آرم بییه خییاک  

 ...بسییییتهییمییان نییامییه را بییر سییییر نیییییزه  

 بییه نییزدیییک آن بییر شییییده بییاره رفییت    

 بییبییر سیییییوی دیییوار حصییییین بییلیینیید    

 بییگییردان عیینییان تیییییز و لییخییتییی مییمییان   

 پییرسیییییت پییر از آفییرییین جییان یییزدان    

http://wikifeqh.ir/داستان
http://wikifeqh.ir/داستان
http://wikifeqh.ir/قصه
http://wikifeqh.ir/قصه
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 چییو نییامییه بییه دیییوار ده بییرنییهییاد     

 نییاپییدییید   نییامییور  جشییییید آن نییامیی 

 بییه فییرمییان یییزدان پییاک  دییه هییمییان 

 

 ...جییوی خسیییییرو نییژاد بییه نییام جییهییان   

 خیییروش آمییید و خیییاک ده بیییردمیییییید 

 تییییراک بییییرآمیییید ده ۀازان بییییار

 (444-411،بیت6)شاهنامه،ج                      

 رازگونگی و ابهام
جانبج رویدادها دارد كه البته دشوار مینماید، ساختهای شاهنامه نیاز به شناخت همهبحث و روشنگری دربارۀ هرف 

افزاید، پژوهشی موشکافانه میطلبد. در داستان كیخسرو زمانی كه شاه زیرا رازواردی ادرچه به جذابیت كار می

یر رمزی میسازد كه قابل تأمّل است. با برآمدن خورشید، ای ناپدید میشود، تصاوآرمانی به شکلی جادویی و افسانه

دیگر كسی نشانی از شاه ایران و همراهان او نمییابد. فردوسی نیز در روایت خود به ناپدید شدن نادهانی كیخسرو 

 ناشاره میکند. با اینکه كیخسرو پیشاپیش به این رویداد اشاره كرده بود، هیچکدام از اطرافیان لحظج ناپدید شد

ای نمیرسد و آنها غمگین و ناراحت به ایرانشهر اند. تالش بازمانددان برای یافتن شاه به نتیجهاو را مشاهده نکرده

 بازمیگردند.   

یره         ت هری ز  ب مییید    چو  چ  شییییب انییدر 

 بدان آب روشییین سیییر و تن بشیییسیییت   

 چیینییییین دییفییت بییا نییامییور بییخییردان    

 كیینییون چییون بییرآرد سیییینییان آفییتییاب  

ین ریییگ خشییییک          بر فردا  یز  ن  شیییمییا 

 ز كییوه انییدر آرییید یییکییی بییاد سییییخییت 

 بییبییارد یییکییی بییرف از ابییر سیییییییاه    

دران         مهتران زآن سیییخن شیییید   سیییِر 

 چو از كوه خورشیییییید سیییر بركشیییییید       

یگییه شییییاه       تنیید از آن جییا  جوی بجسییی

 ز خسییییرو نییدیییدنیید جییایییی نشییییان   

 دل دشییییتییه و تییافییتییه  هییمییه تیینییگ 

 خروشییییان بییدان چشیییمییه بییازآمییدنیید    

 

 كییی نییامییور پیییییش چشییییمییه خییمییییید    

نهییان زنیی        خوانیید انییدر  می   د و اُسییییته

 كییه بییاشیییییییید پییدرود تییا جییاودان     

 نییبییییینییییید زآن پییس مییرا جییز بییه خییواب 

 مییبییاشییییییید ادییر بییارد از ابییر مُشییییک   

برگ و شییییاخ درخییت        کنیید   كجییا بشیییی

 شییییمییا سییییوی ایییران نیییییابییییید راه     

 بیییخیییفیییتییینییید بیییا درد دییینیییداوران  

مهییان شییییاه شیییید نییاپییدییید     ز چشییییم 

 بییه ریییگ و بیییییابییان نییهییادنیید روی      

 ز ره بییازدشییییتیینیید چییون بیییییهُشییییان   

 ه نییایییافییتییه  سیییی ییرده زمییییین، شییییا   

 پییر از غییم دل و پییر دییداز آمییدنیید    

 (3511-3554: بیت1)همان، ج                   

اند كه وقتی بهزاد، اسب از رازهای دیگر شخصیت اساطیری كیخسرو، اسب اوست كه بهزاد نام دارد. روایت كرده

که نظر پنهان میشود؛ بطوریزیبای سیاوش، به كیخسرو میرسد، چون بر آن سوار میشود، در یک لحظه كیخسرو از 

 اندیشد مبادا اهریمن بصورت اسب درآمده و كیخسرو را ازبین برده است.دیو می

 

 راوی بیطرف

پردازی مبنی بر باور بود. او توانست به كمک بالهای هنری كه فردوسی در ارائج داستانهایش بنیان ساخت، خیال

كند و موقعیتی جادویی در داستانهایش حاكم كند؛ باوجوداین خیال تصاویری بسازد كه قوانین طبیعت را ددردون 
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او همواره سکوت را اختیار میکند، انتقاد و اظهارنظر نمیکند و  فقط در فضایی اسرارآمیز با تصاویری كه میسازد، 

 نوع نگرش خود را ارائه میدهد.

 

 گیرینتیجه 
ین انگیز را تشریح كرده است تا ضمن تبیادثی خیالفردوسی در روایتهای مرتبط با كیخسرو، در بستر واقعیت، حو

كیفیت زنددی و شخصیت این فرد، ابعاد نوینی از قابلیتهای انسانی و فراانسانی او را نشان دهد. به عبارت دیگر 

ای هنرمندانه از سوی فردوسی در داستانهای آنچه در رئالیسم جادویی بعنوان مبنا و شالوده شناخته میشود، بگونه

بوط به كیخسرو بکار درفته شده است تا ویژدیهای مطلوب و انسانی این شاه آرمانی تشریح دردد. فردوسی مر

ای از عناصری كه در چهارچوب رئالیسم جادویی قرار میگیرند، استفاده كرده است كه مخاطب را دچار بگونه

ستانها )در الیج نخست( و شخصیت دمراهی نمیکند و این تصور را در ذهن دروه هدف ایجاد نمیکند كه این دا

ی در اكیخسرو )در الیج دوم( غیرواقعی و مبتنی بر انگاره و خیال محض هستند، بلکه رویدادهای فراواقعی بگونه

اند كه تنها ابعاد نوینی از شخصیت كیخسرو را آشکار میسازند. فردوسی در شاهنامه، از یک راستای هم مطرح شده

انگیز، اسطوره، خواب و رؤیا، و سحر و جادو و از طرف دیگر با های تخیل، حوادث حیرتطرف با درآمیختن مؤلفه

كاربست امکانات ادبی، نحوی و زبانی از كیخسرو بعنوان شاه و انسانی آرمانی یاد كرده كه با كنشگریهای خود، 

ن، است كه فردوسی با كاربست آ جامعج ایرانی را به شکوه و بالنددی رسانیده است. از جملج این امکانات ادبی، غلو

 وقوع رویدادهای فراحسی و فراواقعی در دنیای واقعی را در نگاه مخاطب باورپذیر كرده است. امکان

 

 مشاركت نویسندگان

. است شده استخراج آزاد واحد نیشابوردانشگاه  در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

ار سرك. اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته عهده بر را نامهپایان این راهنماییسركار خانم بتول فخراسالم 

كتر آقای د. اند داشته نقش نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان بهخانم زهرا قدسی 

 نقش تخصصی، راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز مهدی نوروز و آقای دكتر اكبر شعبانی

 پژوهشگر چهار هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوهش این انمشاور

 .است بوده

 

 قدردانی و تشکر
 .س اس از همسر خوبم به پاس همج خوبیهایش

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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 .7-64، صص 7/4(، نامج فرهنگستان، شمارۀ 4391فر، علی، )االولیای عطار، خزاعیرئالیسم جادویی در تذكره

های ادبی، (، فصلنامج پژوهش4391نیا، مریم، )اهل غرق، نیکوبخت، ناصر و رامینرئالیسم جادویی و تحلیل رمان 

 .434-451، صص 9شمارۀ 

 .36-11، صص 75(، مجلج هنر، شمارۀ 4397انگیز، شوشتری، منصوره، )رئالیسم جادویی، واقعیت خیال

 (، چاپ سوم، تهران: طهوری.4343های شکارشده، سركاراتی، بهمن، )سایه

، 44( 7-5(، مجلج جهان كتاب، )4395ی رئالیسم جادویی در مکانی به وسعت هیچ، اسحاقیان، جواد، )هاسویه

 .66-65صص 

مطلق، زیرنظر احسان یارشاطر، نیویورک: ج، به تصحیح جالل خالقی 9(، 4344شاهنامه، فردوسی، ابوالقاسم، )

Bibliotheca Persica. 

(، مجلج فارابی، ترجمج رخساره 4391ادویی(، وندی، فاریس، )ضرورت وجود دیگری )نقد فرهنگی رئالیسم ج

 .34-19، صص 59مقامی، شمارۀ قائم

 (، ترجمج فرزانه طاهری، تهران: مركز.4377عناصر داستان، اسکولز، رابرت، )

 (، قاهره: د.ط.6554الواقعیه السحریه، ابواحمد، حامد، )فی

(، ترجمج مؤسسج خط ممتد اندیشه، زیر نظر عباس 4343رز، مگی، )بووهای ادبیات: رئالیسم جادویی، آنكلیدواهه

 پیما، تهران: نشانه.ارض
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.5-4، صص 47و44(، مجلج ادبیات داستانی، شمارۀ 4396نژاد، كامران، )مبانی و ساختار رئالیسم جادویی، پارسی

(، تهران: نگاه.4394مکتبهای ادبی، سیدحسینی، رضا، )

(، تهران: مهناز.4377یسی، میرصادقی، جمال و میرصادقی، میمنت، )نونامج هنر داستانواهه
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