
 

 

 

 

 طوسی اسدی نامه بگرشاس در سفر فانتزی پای رد

 

 

  *یصرف رضا حميد                            

  **ايرانفر مينا                                                  

 

 

  چکیده

 پريانی های داستان و اساطير در ريشه که دنياست ادبيات در نوظهور ادبی انواع از يکی فانتزی    

 مستحکمی جايگاه خود برای و کرده رسوخ هنر های شاخه بيشتر در که آوازه پر سبک اين دارد،

 و نمود فعاليت به شروع مستقل شکلی به هجدهم قرن در اروپا صنعتی رنسانس با است نموده ايجاد

 کنولوژیت و صنعت های ارابه از خسته بشر برای را انگيز وهم فضايی ماورايی و خيالی دنيايی خلق با

 فانتزی ، ها مولفه اين از يکی دارد، بر در را فراوانی های مولفه فانتزی انواع گستره .کشيد تصوير به

 مقاله .است خيالی دنيايی در مکان و زمان حصار از بيرون سفرهايی آن های مايه بن که است سفر

 نامه گرشاسب طيریاسا حماسی، متن در سفر، فانتزی های ريشه يافتن برای است تالشی حاضر،

 تعريف به ابتدا تا برآنيم و است بگرشاس ، ايرانی پهلوان خيالی سفرهای شامل که طوسی اسدی

  متن در شاخصها اين يابی ريشه با سپس بپردازيم، آن در مطرح های شاخص و سفر فانتزی و فانتزی

 در و .نماييم مقايسه رسف فانتزی پيشرفته نوع با را اساطيری حماسه مشترک عناصر نامه، گرشاسب

 ادبيات در سفر فانتزی ابتدايی های نمونه از يکی نامه بگرشاس که يابيم می دست نکته اين به نهايت

 .باشد می فارسی

 

 اساطير، حماسه نامه، گرشاسب سفر، فانتزی، :كلیدی ه هایواژ

 

______________________________________ 

 باهنر شهيد دانشگاه رسیفا ادبيات و زبان گروه دانشيار*

 فارسی ادبيات و زبان ارشد کارشناسی**



 

 

 مقدمه

 :چیست فانتزی

 و (وبستر فرهنگ) است ذهنی توليد معنای به فانتاسيک و واژه و ذهن معنی به لغت در فانتزی    

 که معنا اين به دارد، کليدی نقش توهم و تخيل آن در که شود می اطالق سبکی به فانتزی، ادبيات

 و تخيل از رنگی مکانها، و موجودات و است خيالی و انگيز وهم فضايی فانتزی های داستان ایفض

 فانتزی» شيوا بيانی به .دارند اوليه بشر ذهنيت و اساطير در ريشه موارد برخی در و کنند می پيدا افسانه

 از منتظرینا و جديد ابعاد در که است شناس زيبايی يک چشم منظر از واقعيت نمادين دگرگونی

  (Bartolaussi ، 6891، 61) «کند می بيان را آن واقعيت

 به شروع اروپا علمی رنسانس با همراه ميالدی هجدهم قرن از مستقل صورتی به ادبی نوع اين    

 افسانه اسلوب و شيوه ادامه» رفت می صنعت و تمدن به رو که بشری برای فانتزی .کرد فعاليت

 هنری و کردن ملموس برای متمدن گرای واقع بشر که معنا اين به (16 ،6639 محمدی،) «بود نويسی

 پروری رويا همان و زند می گونه افسانه های داستان احياء به دست خود آمال و ها تجربه ساختن

 افسانه جايگزين را جديد مضامين و ريزد می يکشب و هزار های افسانه و اساطير غالب در را کهن

 شکل در که است انسانی نهان آرزوهای صدای ها فانتزی محمدی آقای نظر به .کند می قديمی های

 است، کرده اشاره آن به کريمی آقای چنانکه يا و (6639،16 محمدی،) آيد نمی بيان به گرايانه واقع

 قرون های افسانه يا کهن اساطير بازخوانی جز نيستند چيزی غرب در مدرن فانتاسيک قهرمانان

 طرحی در لحظه هر تخيل، عنصر با که پردازی، افسانه بزرگ دنيای اين (.616، 6691کريمی،) وسطايی

 مختلفی انواع به استفاده، مورد عناصر ها، درونمايه کارکردها، نوع به توجه با نمايد می رخ رنگی و

 خواننده در شگفتی ايجاد برای تالش است مشترک انواع اين تمام در آنچه البته شود می بندی طبقه

 تمام در کمابيش که است امری ، قهرمانان و فضاها بودن تصور از خارج و بودن ماورايی و است

 ديگر از گونه يک شدن متمايز موجب عنصر يک بودن پررنگ  و شود می ديده دست اين از آثاری

 زايپس،) حيوانات فانتزی انواع به را فانتزی توان می اساس اين بر. شود می مشابه های گونه

 و (6639،618  محمدی،) زمان در سفر فانتزی مکان، در سفر فانتزی تخيلی، علمی فانتزی ،(6693،66

 فضای پرورندان برای را، ای مولفه خود نوع در کدام هر که کرد بندی تقسيم ديگری، بسيار موارد

 .اند داده قرار خويش دستاويز خيالی،



 

 

 -حماسی  سفرهای به توجه با که است کانم در سفر فانتزی مجال، اين در ما بررسی مورد نوع

سفرهای فانتاستيک پيدا کرد اما مابين اين متن کهن و  شباهت های فراوانی  توان می گرشاسب اساطيری

 نامه گرشاسبو کليت داستان به بررسی شخصيت گرشاسب   بحث شدن روشن برای ، پيش از آن

 .خواهيم پرداخت

 

 

 و گرشاسب نامه: گرشاسب 

. است اساطيری قهرمانی خود هند، و ايران و چين و روم دربالد ماجراجو قهرمان اين سبگرشا    

 اثرط توسط هوم فشردن بادافره به او است، رازمانده و رمز از ای هاله در اوستا در گرشاسب تولد

  متولد

 آرزوی در گرشاسب و شود می کشته اورخش که اورخش و گرشاسب بودند برادر دو» شود، می

 يک به را گرشاسب پيش از بيش آنچه  (. 6693،111 صفا،) «رسد می پادشاهی به او خواهیخون

 و رنگ با که باشد، می سفرهايش و العاده خارق اعمال کند می تبديل فانتزی های داستان قهرمان

 و ظاهری هيئت از که تصاويری. آفريند می ملی حماسه يک فرای شخصيتی تخيل و اسطوره لعاب

 :است آمده گونه اين نامه بگرشاس از نقل به وی، رهءبا و اسب

 

 بود زنده تا گرشاسب سپهدار

 گريغ زتيغش جستی که بد يلی

 دوپای را دوان پيل و دست زدی

 رزم به زآهن نيزه رشی سی بدش

 

 بود افکنده نه کس زبون نگردش 

 ميغ باد بر و موج درون دريا به

 جای به هم داشتی و فر گرفتی

 بزم به خوردی جام منی ازده سی

 (61 تا 66 بيت -66 داستان)      

 

 را او زمينی، موجود اين ظاهری خصوصيات در مبالغه و اغراق که پيداست ناگفته خود و 

 .است کرده تبديل ماورايی و عظيم موجودی به سان چه 

 که ،آشوب و شر مظاهر جملگی و هستند سترگ او خود مانند نيز انگيز شگفت يل اين دشمنان

 درباره 16 بند يشت زامياد در که چنان ( 6631،1 سرکاراتی،) .کنند تباه را زندگی و هستی خواهند می

 :است آمده گونه اين بدی مظاهر بر او آمدن فائق



 

 

 راستی مادی جهان کردن تباه برای از گشاده پوزه با که کشت را پاشنه زرين گندرو که کسی »

 که کسی ،را داشتيانی پسران و را تيويک پسران و کشت را ينهپش پسر نه که کسی ،بود برخاسته

  ،6633،داوود پور) «را دوست پری بسيار پيتون را دانی خاندان از ورشو ،کشت را تاج زرين هيتاسب

669). 

 نقل گونه اين است، مقدس آتش کردن خاموش که گناهش و ابرقهرمان اين ناميرايی پايان در و 

  :که شود می 

 تو که چرا ،مباش امشاسپندان نزديک که شو دور جا اين از گرشاسب روان ای که :گفت پاسخ اورمزد

  (611 ،6639  ،پور مزدا) .کردی خشم خود بر را امشاسپند ارديبهشت آن، از بيفسردی، را آتش

 يقين به که شده، الحاق وی به ديگر قهرمانان از سفرهايش جمله از او های داستان در وقايع برخی»

  (. 6699،938 مدبری،) «است شده گرشاسب داستان وارد اسالم از بعد

  که است آن در اساطيری، پهلوانی داستانهای ساير با نامه گرشاسب داستان تفاوت نقطه اما

 بين فراوانی تشابه و شود می نزديک يکشب و هزار و پريانی داستانهای سوی به بيشتر نامه گرشاسب

 کشش موجب امر اين که شود می ديده6 يونس و بحری سندباد داستان با ن،آ در پردازی داستان نوع

 آن باپيچيدن و گرفته داستانها از را مضامين اسدی  است، گرديده فانتزی سمت به داستان کليت عميق

 در سفرها کردن انگيز اعجاب در نو طرحی است توانسته تخيل خاص های نرم و جادو لفافه در

 به پريانی های افسانه گذرگاه از را ای اسطوره قهرمان يک است کوشيده اسدی گردي بيان به .اندازد

 اثنای در را خيالی اشياء و موجودات و مکانها از بديع تصاويری و کند نزديک فانتزی های دروازه

 می جنبه اين از لذا ، وادارد ها ناشناخته سرزمين در سلوک و سير به اورا و دهد قرار قهرمان ابر سفر

 اين با .نمود مشاهده گاليور سفرهای داستان با نامه گرشاسب در سفر فانتزی از مشترکی نقاط توان

. برای اينکه  ناميراست قهرمانی ابر گرشاسب اما نيست اساطير سرزمين از انسانی گاليور که تفاوت

فانتزی سفر و  بتوانيم مقايسه ای مستند از اين نکات مشترک داشته باشيم به چند خصوصيت بارز در

 متعاقبا شواهدی از گرشاسب نامه اشاره خواهيم کرد.

 

 

 

 



 

 

 :فانتزی سفر

سفری که ابرقهرمان خيالی در آن پای می گذارد بايد به گونه ای خاص حيرت خوانندگان را بر انگيزد در 

ه اين می رسد. اما رسيدن بهايی بس شگرف  به مکان ست واين سفر که در زمانی ناشناخته آغاز شده ا

پايه از تخيل به تنهايی امکان پذير نمی باشد و راه آشنای مشفق دروازه های سرزمين خيالی را برای 

چرا نويسنده حيرت و شگفتی را به نهايت می رساند و  در اينجاست کهقهرمان باز می کند اما نکته 

 و پاسخ اين که هدفی  مصائب و مشکالت چون رگباری بی امان بر پيکر قهرمان داستان تازيانه ميزند

 کارهای ماندگاری به چشم  ،سفر فانتزی سيطره درارزش قهرمان داستان را به تکاپو وامی دارد.  با

و نمونه های ، هوبيت ، شير کمد جادوگر، ارباب حلقه هاعجايب سرزمين در آليس جمله از می خورد

ه در وصف فانتزی سفر به شرح ذيل شد مطرح اين مجال اندک نمی گنجد، اما نکات گر که درفراوان دي

  :قابل بررسی است

 :جادویی مکان و زمان -1

 محدوده دو اين در هميشه آدمی و دنده می تشکيل را انسان وجود ظرف مکان، و زمان بعد دو

 تالشی هر هنرمند، ذهن، موجود حصر شکست برای شد اشاره فانتزی تعريف در چنانکه .است زندانی

 اجبارهای از خارج دنيايی آن کمک با تا سازد می آبادی ناکجا خود برای و دهد یم انجام بتواند که

 المکان در مکانی يا است مکان از بيرون مکانی ناکجاآباد. درآيد پرواز به آن در لختی و بسازد واقعی

 تخيل در (81 ،6699  صرفی،) شود می دگرگون مکان و زمان مفهوم ناکجاآباد در ندارد، جايی که

 نقطه اين از» شود می آزادی و رهايی مرکز خود و خارج محدوده يک حالت از زمين جادويی انمک

 به نياز و طلبانه جاه نيازهای آسمان، با انسان رود، می آسمان به يا زمين، زير به يا تخيل، نظر،

 اين را، مردگان و مرگ جايگاه تخيل زيرزمين، تخيل با و دهد می نشان را برتر موقعيت تصاحب

 بخش دو در زمين بستر در تخيل .شود می ناشی مرگ از پس زندگی ای اسطوره نگرش از برداشت،

 آبی تخيل همه اين با است آبی يا و دريا تخيل از تر رايج خشکی تخيل .دارد وجود دريا و خشکی

 تخيل دو هر ما مطالعه مورد متن در .(16 ،6693 محمدی،) «است خشکی تخيل از تر شگفت

 ،مورد اشاره به مکانهای جادويی در گرشاسب نامه 61در .شود می ديده آبی تخيل الخصوص علی 

 را اساطيری قهرمان که درياست اين هستند . جادويی حوادث ميزبان آبن ميا در هايی جزيره اغلب ،

 نظر هبدر دنيای خيالی وامی دارد هر چند بنا  و گرشاسب را به تکاپو کشاند می ناشناخته مکانهای به



 

 

 داشته افسونگر و جادويی کششی ايرانی و عرب و هندی دريانورد اقوام همه برای دريا » ستاری آقای

  ناگفته پيداست که اين کشش چگونه مرز اساطير را نيز در هم نورديده است . (.1 ،6699 ستاری،) «است

 ناوع  ماذهب،  جمعيات،  یجغرافياا  محال  خاانوادگی،  نامه شجره تاريخ، جامعه، داستانها، گونه اين در

نموناه هاايی از    ايناک  .شود می کشيده تصوير به کامالً ديگر، خيالی دنيای به مربوط سنتهای و پوشاک

 اين ادعا :

 جادویی های جزیره -1-1

 در و رفت زنگبار به هند مرزهای در بهو دادن شکست از پس گرشاسب :آمیز اسرار جزیره-1-1-1

 .بود نسناس جايگاه که ديد آميز اسرار ای جزيره آنجا

 زنگبار زی برد سپه آنجا وز

 فراخ جزيری بيشه و کوه از پر

 بود الماس و ارزير کان کهش

 

 کنار دريا به جزيری تا بشد 

 شاخ گسترده عود همه درختش

 بود نسناس جای اش بيشه همه

 (36 تا 36 بيت -61 داستان) 

 

 

  جادويی گياهان آن بر که داشت يیجادو خاصيتی استرنگ جزيره خاک :عجیب جزیره-1-1-2

 .روييد می

 توتيا چون نرم او خاک همه

 دست و پا وتن موی و روی و سر

 توان بندشان بد چيزشان همه

 رنگ و بوی با گياهان آن از هم

 

 گيا همچون رسته مردمی برو 

 هست که براينسان ماهم اندام چو

 روان بی مردم تن باشد چُه

 گاسترن ورا خوانده شناسنده

 (66 تا 3 بيت -16 داستان)       

 

 و موران که رسيد ای جزيره به اژدها با جنگ از بازگشت راه در گرشاسب :موران جزیره-1-1-3

  .بودند جواهر و زر معادن پاسبان زهرآگين های پشه

 دره شکسته و دهار پر کهی

 بود پرواز به سو هر پشه بسی

 يکسره زر کان همه دهارش 

 بود باز از مهتر ای ريشه هر که



 

 

 داشتند نيشتر سنان بسان

 گوسپند از مِه بُد مورچه همه

 بشتافتند که هر پَیِ بر ازو

 

 بگذاشتند آکند کژ بر همی

 نژند شير چو جستی مرد در که

 يافتند زر راکان نشيمنش

 (9و 1 -1 تا 9 بيت -19 داستان) 

 

 چشم يک مردمان و عجيب رختانید که بود اين واق واق جزيره شگفتی :واق واق جزیره-1-1-4

 .داشت

 سرش کشور پهنای به جزيری

 درخت هر فزون زصدرش باال به

 مردمان سر چون يکی هر بَر

 تيز باد يکی وزيدی ناگه چو

 آمدی ساق سوی سرشاخها

 

 برش از واق واق بيشه همه 

 سخت سنگ بر بيخ و، سر بر مَه به

 دهان و گوش و بينی و چشم برو

 رستخيز استیبرخ بيشه آن از

 آمدی واق واق سری هر آن وز

 (3 تا 1 -6 و 9 بيت -11 داستان   

 

 جادویی كوههای -1-2

 درختان آن در که ديد کوهی طنجه از بازگشت راه در گرشاسب :جادویی درختان با كوه -1-2-1

 .داشت وجود العاده خارق هايی برگ با جادويی

 

 

 

 نيل چو کوهی ديد شد هفته يک چو

 رود گرد بر کرد رده درختان

 تر و سبز برگها ها شاخ بدان

 

 ميل دو پهنا آب از رودی بدو 

 کبود شاخهاشان لعلگون تنه

 کارگر او بر آتش نه آهن نه

 (1تا 6 بيت -668 داستان)             

 

 را زاده حالل که داشت قرار شگفت کوهی چين مرزهای بيرون در :تشخیص خاصیت با كوه-1-2-2

  .داد می تشخيص حرامزاده از



 

 

 سياه زسنگ ديگر ديد کهی

 هند بوم از ندانست کراکس

 فراز کُه آن سوراخ به برفتی

 پاکزاد بُدی گر و از گذشتی

 

 راه سوی آن بر سو زين کرده برون 

 سند هست گر و پاکزادست او که

 باز پشت پی از دست دو گرفتی

 بدنژاد اربدی ميانش بماندی

 (1 تا 6 بيت -31 داستان)     

 

  حرکت که ديد دريا کنار در عجيب کوهی تاملی جزيره اطراف در گرشاسب :متحرك كوه-1-2-3

 .کرد می

 کنار دريا به همانجا بُد کهی

 پيش کوه يکی بيشه انبوه پر

 آمدی فراز فراوان موج چو

 وار پيل دوان بودی راست گهی

 

 سنار کنارش دزيا ز گرفته 

 بيش پهناش فرسنگ نيم بند

 آمدی باز و جای از که آن شدی

 سوار گردان ناورد به چون گهی

 (1 تا 6 بيت -18 داستان)               

 

 

 

 جادویی های بتخانه -1-3

 حلول ديگر کسان در بودا روان بودائيان اعتقاد به بنا .اند گرفته يکی بودا با را  ]تب  [ پهلوی در »

 (696 ،6699 زاده، قلی) « کند می

 فراوانی به نامه گرشاسب در اند، شده خدايان جانشين که جادويی ءشی ارزشمندترين عنوان به بتها

 که ديار آن انگيز شگفت اماکن از بازديد و هند به سفر فضای ايجاد الزمه شايد و شوند می يافت

 گاه گه و است شده بتها از اسدی فراوان استفاده موجب دهند، می تشکيل را آن اعظم بخش ها بتخانه

  :شود می اشاره زندگی در آنها نقش بودن باطل به داستان به مذهبی روح شدن حاکم برای نيز

 

 به ترکان سرزمين از بازگشت راه در گرشاسب سپهدار :آوازخوان خروس با ای بتخانه -1-3-1

 .داشت قرار آن در آوازخوان زرينِ خروس که رسيد ای بتخانه

 رنگ اربير هريک ناخشه چهل  سنگ ز ساده ديد بتکده يکی



 

 

 نيز الد چهل بر ناخشه هر به

 بلند آبنوسی گنبدی او در

 هزار گردش فروزنده چراغ

 الجورد از در ميانش ستونی

 آبنوس گنبد آن در سو هر ز

 اوفراز شدی چراغی مردی چو

 

 چيز هرگونه ز و رخام و زجزع

 بند زر از وی نگار گوهر ز

 نگار بسد و سيم همه آلت به

 زرد زر از کرده او بر خروسی

 خروس آن خروش يک زمان هر دیز

 باز زود بفروختی منقار به

 (19 تا 11 بيت -693 داستان)    

 

 

  شمار به گرشاسب داستان در جادويی مکانهای جمله از سوبهار بتخانه :جادویی بتخانه -1-3-2

 .شد می خارج آميز سحر آب دستانش از که بود بتی آن در که رود می

 پيشگاه در تخت يکی زگوهر

 بفراشتی دست زمان تا زمان

 آب پر کفّش دو هر شدی گه همان

 جام به کشيدی کاو هر آب آن از

 

 ماه چو پيکر و دّر از بروی بتی 

 برداشتی بانگ و کف گشادی

 شتاب در تن و روی بدو بشستی

 کام بوديش آنچه خواب به بديدی

 (9تا1 بيت -98 داستان)      

              

  :جادویی زمان -1-4

 ضحاک حکومت و پيشدادی پادشاهان با مقارن اساطيری تاريخ لحاظ از گرشاسپ سفرهای ماجرای

 .خواند می فرا نبرد و سفر به اورا ايرانی قهرمان ابر زدن محک برای که ضحاکی است بوده

 

 زدور مانده خيره بد اسبشگر به  سور و بزم آن از ضحاک چشم همه

 گروه زان نبد کس او همانند  شکوه و فر و باال و چهر از که

................   

 کسنديد دگر مه اژدها آن کز  پديد اژدهايی امدست کنون

 کينخواستن پتياره زشت وزان  تاختن بر بايدش بست ميان



 

 

 61-66-69-63ابيات -69 داستان  

                                                                         

  

 :سفر در راهنما نقش  -2

  بسيار راهنما پير عنوان به رومی برهمن و هندی برهمن مالح، نقش گرشاسب پياپی سفرهای در

 (661-661-666-1113-11-11-16-19-16 داستانهای) است رنگ پر

 پشت خميده پير يکی برهمن

 برگ کاه شده الله زپيريش

 رسيد نهصد به سالم گفت بدو

 

 مشت به يیعصا کازه ز آمد بر 

 مرگ مانده سته وی از عمرش زبس

 گزيد ايدر گيتی از بودن دلم

 (66-1-1 بيت -666 داستان)   

 

 سفرها پیامد -3

  :یابد می دست گنجی به -3-1

 .بردند بسيار غنائم آنها از که يافتند شمار بی گوهر معادن يارانش و گرشاسب ،هاديو جزيره در

 

 بلند کوهی نزديک رسيدند

 کوهسار بدان گوهر نکا بسی

 گروه ايران و مهراج کشتی چو

 بيش اندازه از کانی گهرهای

 ساز آالت آهن ز بسی گهر به

 شدند توانگر ايشان از لشگر دو

 

 گزند مه بر بلنديش از بود که 

 شمار از فزون مردم ديو همان

 برزکوه آن تيغ از بديدندی

 پيش به يک هر هديه با ببردند

 باز تندگش و خزيدند کس هر ز

 شدند هرگو و درّ با پاک همه

 تا 66 و 9 و6 بيت -18 داستان)

66) 

 

 :گیرد می قرار تشویق مورد -3-2



 

 

 چرده، سياه زنگی دادن شکست از پس گرشاسب زنگی با گرشاسب رزم و بيابان وصف داستان در

 .گرفت قرار زنگی  ستمديده مردم تشويق مورد

 فکند ايشان پيش از زنگی سر

 پست ديد همی کس ره دويدند

 ساختند گون گونه هدية بسی

 شهريار همه آن شدند به بال

 

 بلند خروشی کس هر ز آمد بر 

 دست و زور چنان بر آفرين گرفت

 تاختند پهلوان بر پوزش به

 شهريار جهان از باش تو ما بر که

 (16 و 16 -11 و 16 بيت -99 داستان)

 

 

 :شکند می را طلسمی -3-3

 و گشود را طلسم آن گرشاسب که بود شده پنهان طلسمی بوسيلة تهمورث حصار آب بند جزيره در

 .خواند بود اندرز و پند حاوی که را طهمورث نامة

 

 سياه جزع ز که آن بر حصاری

 سنگ ز نردبانی درش زير به

 سوار يک نردبان بر پيل از مه

 پهلوان را مالح بپرسيد

 زاندرون نهان را کاين گفت چنين

 درمکند چه به و چرخ شکستند

 فراز از سوار شد نگون گه همان

 

 

 راه ماه بر بگرفته بلنديش 

 تنگ پهناس پايه، سی درازيش

 رهگذار را حصن در گرفته

 نردبان اين و اسب اين چيست از که

 چون که نداند را کان طلسمست

 بند ز يکسر زنجير گسستند

 باز زود شد حصن بستة در

 (96 و 96 - 1 تا 6 بيت -13 داستان)

 

 :دهد می شکست را اهریمنی نیروهای -3-4

 .کرد نابود را جزيره اهريمنی نيروی والنغ دادن شکست با سگسار جزيره در گرشاسب

 تاختند کمان و تير به دليران

 ريز الماس ابر پر گشت جهان

 بنداختند تيغ و نيزه همه 

 زني شنگرف باد، خون و خاک از شد



 

 

 شد تار بر پود چون تيره هوا

 

 شد تار جهان چهران ديو آن بر

 (16 تا 18 بيت -11 داستان)       

 

 

 

 گیری نتیجه

 بيان ،گرشاسب های داستان بنيادين و برجسته نکات همچنين فانتزی سفر درباره آنچه به توجه با     

 خاص ای شيوه به اساطير آن در که است متنی نامه گرشاسب که گرفت نتيجه گونه اين توان می شد

 اند آورده روی دريايی سفرهای به داستان ابرقهرمانان و شده ممزوج اسالم از پس های دوره تخيل با

  را آن اعجاب روزگاری نيز بحری يونس و باد سند که اند نهاده مکانهايی به پای اثنا اين در و

 به ت که رفته رفتهبه تصوير کشيده اس را ماورايی فضايی نو و کهن داستانهای امتزاج اين .اند دريافته

 همچون جالبی و فرد به منحصر نوع الخصوص علی است يافته شباهت نوزده قرن فانتزی های داستان

  است. طرفدار پر های انيميشن و ها فيلم از بسياری موضوع امروزه که سفر فانتزی

 ياری آشنا دير شاعر اين اسدی به ديگر شگفتی هزاران و درختان پرندگان بتها طبيعی ءماورا موجودات

 دسته متون جزء نامه اسبشگر هرچند بسازد جديد هايی با ديدگاه اما حماسی ای منظومه تا رساندند

 هميشه حماسه های قله بر فردوسی شاهنامه لوای و آيد نمی شمار به حماسه و اساطير در اول

 زمانی بستر رد حماسی سفر يعنی خود نوع در تواند می هم نامه گرشاسب اما است برافراشته

 اثری فانتاستيک بوی و رنگ و اسالم از پس اول های سده دريايی جغرافيای به اشاره با ،ناشناخته

ها و صدها موجود جادويی ديگر کارکرد  چنانکه ديديم جزيره ها، بت .باشد متفاوت و فرد به منحصر

 .نهاده اند اسطوره ای خود را کنار گذارده اند و با گرشاسب به سفری فانتاستيک پا

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نوشت پی

                                                             

 (91 ، 6638 ستاری،) کند می سفر دور بس جاهای به آمده هند دوردست دريای از خود که ماهی شکم در يونس - 6

 يا آفريقا شرقی ساحل در ، آمده مقدس کتاب در آنچه به وبنا بوده جهان نقطه آخرين عبريان ظرن از که ترشيش تا و

 سفر اين با يونس (6899 بيروت، مقدس، کتاب قاموس) .است بوده حرکت در است، شده واقع آسيا جنوبی بندر در

 وقوف و تشرف شناختشان نمی پيشتر که اسراری به و پردازد می مکاشفه و مراقبه و نفس محاسبه به روزگاری»

 (661 ، 38 ستاری،) «بايد می 

 و کند می آغاز هند از مهراج ملک معيت در را خود دريايی سفرهای سلسله هم گرشاسب که بينيم می منظر اين از

 رنوس سرنديبی گويی که آرايد می الفاظ گوهر به آنچنان را سرنديب و کشتی و دريا او است، سرنديب او مقصد اولين

 . است آورده بيرون اسرار پرده از

 گردنفراز مهراج روز دگر

 شست چو کشتی داد ايرانيان به

 نهاد از ژرف آب آن شد زکشتی

  

 فراز سو هر آورد کشتی بسی 

 برنشست سپه با او کشتی دگر

 زباد تازان کوه آن در دستی چو

 (6 تا 6 بيت -63 داستان)       

 

 است فرزانه پير و دان راه مرد نماد نامه گرشاسب در که کند می مالقات برهمن با بگرشاس داستان همين اثنای در و

 . است بيشتر آگاهی به رسيدن و تنبه نوعی مرد اين با او مالقات حاصل يونس داستان همانند و

 سير بينيم می سيون داستان در که آنچنان ها سفر سلسله اين اما يابد می ادامه قيروان و زنگبار و روم تا سفرگرشاسب

 چين به فغفور با نبرد طی در بازهم روم و قرطبه و قيروان به سفر از پس گرشاسب و ندارد سرهم پشت و يکنواخت

 .زند می طنجه به هم سری پايان در و گردد می باز

 اين با .است امهن باد سند دارد، فراوان نزديکی نامه گرشاسپ با پريانی داستانی عناصر لحاظ از که ديگری مطرح داستان

 دکتر قول به بنا نامه باد سند در اما شود می حاصل روحی بيداری و تنبه گرشاسب های داستان پايان در که تفاوت

 آگاهی ميزان در فقط تفاوت اين اما دارد تفاوت سفر از پيش سندباد با گمان بی سفرش هر پايان در باد سند » ستاری

 ذکر های شباهت به توجه با (.13 ،6699 ستاری،) «است کرده کسب عالم رائبغ و عجائب مشاهده با که است هايی

 اين از پا اسدی که، توضيح اين با دانست، پريانی های داستان قبيل اين تالی را گرشاسب های داستان توان می شده

  خود نزديک و دور سفرهای سلسله با و ريزد می درهم را جادويی های مکان جغرافيای و نهد می فراتر نيز مقوله

 به بيشتر چه هر را داستان و کشد می تصوير به شگفتی و ابهام از ای هاله در را بيابان و چشمه و کوه و جزيره ها ده

  د.بر می جادويی تخيل سوی
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