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 چکیده

 تأثير حتتشناس قرن نوزدهم انگلستان در آثارش دان شرقروبرتو ساثی شاعر و تاریخ   

بة ثعليری اثرپذیری در حماسة رزمی و اساط. نمود این قراردادتادبيات فارسی و اسالمی 
بيش از  آید،می شمارهای دین زرتشت بههای دین اسالم و آموزهکه تلفيقی از آموزه گرویران

حتوا محليل تگيری از روش سایر آثار وی مشهود است. در این جستار پس از ترجمه و با بهره

 دی متعدهایفردوسی همانندیشاهنامة  گردد که این منظومة انگليسی بامی و تطبيق، روشن

 رارقرح و هستة اصلی داستان مورد واکاوی روایی و در ط-دارد که ذیل دو محور ساختاری

یی و ستااوآیين  هایی مانند پيروی از نظام دو بُنی متأثر ازمؤّلفهگيرد. در پارة نخست می

لة توجه به مقو چنينهمو  زروانی در دو دستة اهورایی مانند سيمرغ و اهریمنی چون ضحاک

 جهموردتو زنان زمان و مکان، جنگ و نبرد، طلسم و جادو، ابزار قدرت و امتناع از مباشرت با

تاورد م نيز دسشود. در انطباق مؤلفة دوفردوسی منتج می شاهنامةهای آن با بوده و مشابهت

ام او و قي دن فریدونگرفته از قصة بالي، الگوثعلبهاین است که طرح و هستة اصلی داستان 

 فردوسی است.شاهنامة عليه ضحاک در 
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 مقدمه

دان انگليسی سدة نوزدهم اروپا بود. وی در قالب طيف وسيعی شاعر و تاریخ 1روبرت ساثی

و همواره  است ودهنامه، ترجمه و نقد، خالق اثر بشعر، داستان، تاریخ و زندگی ازجملهاز آثار، 

مندی ساثی به ادبيات شرق تقریباً بين اوج عالقه». است داشته نظرها به ادبيات شرقی در آن

توجه ساثی به این ادبيات، در حقيقت  .(Pratt, 2016: 184)« بود 1810تا  1970های سال

ز آن به ای وی بود؛ یعنی ادبيات قرن نوزدهم اروپا که امحصول عادت و سبک ادبيات دوره

آید. می شمارهای آغازین این عهد بهشود. ساثی شاعر سالیاد می« رمانتيسيسم» سبکتفوق 

نيز شهره است، تأثيرپذیری از « عصر ویکتوریا»های ادبيات قرن نوزدهم که به یکی از شاخص

عر ویژه آثار طراز اول ادبيات کالسيک پارسی است. بنياد این شيوة سرایش شادبيات شرقی، به

و مشخصًا اشعار  گردد که آثار مکتوب نظم و نثر شرقیو نگارش اثر، به دو سدة پيش بازمی

ترجمة »ترجمه شد.  جمله انگليسیهای اروپایی، منانو خيام و فردوسی به زب سعدی، حافظ

باعث شد  3به دست ادوارد فيتز جرالد رباعيات خيام و 2متيو آرنولد وسيلةبه سهراب و رستم

جوزف » (.152: 1390رستمی، )« شوند آشنااری از مردم انگلستان با ادبيات فارسی که بسي

را ترجمه کرد. سر ویليام جونز نيز در دو اثر خود  شاهنامهبخشی از  1785چمپيون به سال 

تا حدودی  ای پيرامون شعر شاعران شرقمقالهو دیگری  ترجمة شعرهای آسيایییکی 

اثرات آشنایی با ادبيات فارسی به شکل  مروربه (.279: 1394ذر، )آ« کندمی فردوسی را معرفی

رو ه. مخاطبان انگليسی با آثاری روبکرد پيدانفوذ در فرم و محتوای ادبيات انگليسی رخنه 

بود. برخی از آثار رابرت  شده های ادبيات شرقی و فارسی نهادهبنيان اساس برشدند که کاماًل 

 د.ارد ساثی در این دسته جای

است که نام او غالباً یادآور  ی گوناگونهایساثی یک شاعر انگليسی و نویسندة کتاب»

است که  5و ویليام وردزورث 4ارتباطش با دو تن از شاعران دیگر، یعنی ساموئل تيلور کارليج

. (Encyclopedia Britannica: Robert Southey)«هردو از سردمداران جنبش رمانتيک بودند

که خود از اولين شاعران و نویسندگان رمانتيک انگلستان و  6با لرد بایرون نينچهمساثی 

دیگر انتقاد کـه در آن از آثار یـبه و ارتباط داشت کـيات فارسی بود، نيز مکاتـمتأثر از ادب

کردند. فضای رشددهندة فکری این شاعر با سيطرة رمانتيسيسم و در کنار آن اثرپذیری از می
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موجب گشت که وی نيز در این جرگه قرار بگيرد و به مطالعة وسيعی در باب ادبيات شرقی 

این اثرپذیری در آثار  .یابد ویژه زبان و فرهنگ اسالمی دستادبيات شرقی، ادبيات پارسی و به

از اساطير  نفرین کاهاماو ثعلبه رابرت ساثی در دو اثر خود یعنی »کرد.  حماسی وی نمود پيدا

ترین اشعار بلند جزو مسحورکننده»این دو اثر  .(Yohanna,1977: 370)« ه استایران بهره برد

« شناخته استوی هستند و نشان از منابع غنی و خوبی دارند که وی در این زمينه می

(Hooker Colton, 1845: 43) ها گير بودند؛ در باب آناثرهای مذکور در دورة خود بسيار چشم؛

. شعر (164: 1352)پریستلی،« دادقرار تأثير تحتخت معاصرانش را هایش سحماسه»آمده است: 

در ژانر حماسی متأثر از شرق، در سرزمين بریتانيا  توجهیجالبسهم  نفرین کاهامارزمی 

، ليکن در روایت داستان اندشده برگرفتهها از ميان اساطير هندو داشت، در آن گرچه شخصيت

الهام  اوستاهای شر است، مؤلف کامالً از آیين زرتشتی و آموزهنيک و  بُنی دوکه حاکم بر نظام 

 .(Southey,1810: The Curse of Kehama) گرفته است

اثر  که این در پاسخ بدین پرسش گرثعلبة ویراننویسندگان این پژوهش با مطالعة حماسة 

جمة تر ور محصول آشنایی و تحقيقات این نویسنده در باب کدام اثر ایرانی است، با جستا

ر د ثعلبهرو گشتند که هدقيق این رمان که یک منظومة حماسی است، با این مهم روب

ویسنده و ن اردفردوسی همانندی د شاهنامةتوجهی با جالباثرپذیری از ادبيات فارسی به گونة 

ر اضقالة حمآید. یم شمارگامان ادبيات انگليسی بهدر تأثير گرفتن از این اثر ایرانی جزو پيش

 های مذکور پرداخته است.به کشف و موشکافی همانندی

دة ادبی س ترین شاعران و محققانکه رابرت ساثی یکی از پرکارترین و مهمبا وجود آن

ندان د، چانهجدهم و نوزدهم اروپاست، در ميان آثار پارسی که به ادبيات اروپا پرداخته

 روایناز .شده استان فارسی برگردانده نیک از کتب و مقاالت وی به زبشناخته نشده و هيچ

ثران یکی از متأ عنوانبهاین شاعر  ند ضمن معرفی کوتاهمقالة حاضر سعی دارنویسندگان در 

 عرفی ومرا بررسی کرده و پس از  گرثعلبة ویرانفرهنگ و ادبيات شرقی و پارسی، کتاب 

ر دوایی و ر -در شکل ساختاریهای آن روش تحليل محتوا، به شباهت بنياد برتلخيصی از آن، 

و  ییوستااهای فردوسی و تأثيرپذیری آن از آموزه شاهنامةطرح و هستة اصلی داستان، با 

 بپردازد. شاهنامهزروانی موجود در 

جستار و ترجمه در باب آثار رابرت ساثی در زبان فارسی بسيار محدود  پیشینة پژوهش:

، به 108 -116، صص رسی در ادبيات انگليسیتأثير ادبيات فااست. حسن جوادی در کتاب 

 را به شکل اجمالی معرفی گرثعلبة ویران ازجملهپردازد و آثار وی شخصيت رابرت ساثی می

های مؤثر در خلق اثر و منابع و روش ها و انگيزهبه زمينه تربيشليکن در این تأليف  .کندمی
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ثعلبة ی در اثـمنظور س»آورده است:  این منظومهارة ـوی درب .پردازد، نه خود اثروی می
فهميد و مطابق با برداشتی که او از او آن را می کهنحویبه، تشریح آیين اسالم بود؛ گرویران

ها و اثرپذیری . این در حالی است که پژوهش حاضر شباهت(112: 1396)جوادی، « آن داشت

. تنها اثری که در کرده استلمداد تر قفردوسی را آشکارتر و پراهميت شاهنامةاین اسطوره از 

 The» عنوانای است با پرداخته است، مقاله گرثعلبة ویرانایران اختصاصاً به رابرتو ساثی و اثر 

Redemption of Thalaba and the Enduring influence of Oriental Discourse»  که به قلم آقای

پژوهش »، نشریة 27 شمارة، 10ی دوره نامة انگليسدر ویژه 1384 سالسيد محمد مرندی در 

رغم ارزشمندی، در که مقالة فوق را علی ایمسأله. شده استچاپ « ادبيات معاصر جهان

داند، این است که این مقاله در کل به تشریح و نقد آراء و شناساندن اثر رابرت ساثی وافی نمی

شناسان اسالم و شرقکتاب در  محمد الدینشرفخاورشناسانی مانند ادوراد سعيد و  عقاید
پردازد و بر اساس گفتمان کلی بين شرق و غرب و با دید برتری ایدئولوژی غربی می رمانتيک،

که تنها ضمن این .ها و حوادث موجود در این اثر پرداخته استتر به متن و شخصيتکم

دیگر  و شده استه نو نمادهای ایرانی این اثر در نظر گرفت بوده استنظر ر های اسالمی دمؤلّفه

 ای ندارد.که این مقاله به زبان انگليسی است و به فارسی ترجمهاین
ثعلبة . منظومة است ه و آثار وی بارها چاپ شدهشناخته شد خوبیبهرابرتو ساثی در غرب 

آوازه داشته اند، همواره در بين آثار وی نيز که آن را در ژانر رمان حماسی گنجانده گرویران

یک فصل را به نقد و بررسی  The Orient and the Young Romanticsآندره وارن در کتاب . است

سم که متأثر یک اثر متأثر از اسالم پرداخته است و آن را با دیگر آثار رمانتيسي عنوانبه ثعلبه

 The Critical Review of Annals of. در کتاب داده است، مورد قياس قرار از ادبيات شرقی است

Literature  نيز نویسنده در بخشی به بررسی فرم و محتوای این اثر پرداخته است(Smollett, 

ای مقاله Romanticism and Victorianism on the Netدر نشریة  چنينهم .(37 -369 :39 ,2008

آمده است که نویسنده  Thalaba the Destroyer: Southey’s Nationalist Romance عنوانتحت 

سازی پرداخته و آن را به شکنی و قهرمانن از دیدگاه سياسی به ایدئولوژی ساثی در سنتدر آ

 .(Bolton, 2004,Romanticism on the Ney)ها در خاورميانه مربوط دانسته است روابط انگليسی

 موردتوجهبه همين ترتيب چندین مقالة دیگر وجود دارد که در آن نقد آثار رابرت ساثی 

 ط باشد، یافت نشد.بو؛ ليکن اثری که با موضوع پژوهش حاضر مراستگرفته قرار
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 خالصة داستان

است. در  1«دامدانيل»گر حوادث شهری تحت سلطة جادوگران به نام این منظومه روایت

شود کودکی متولد بينی میکنند، پيشاین شهر که جادوگران و شياطين آن را اداره می

ممانعت از  منزلةبهفروپاشی حکومت و تشکيالت آن شود. که قادر است موجب  شد خواهد

و تمام مردم شهر ازجمله پدر  انداخته راه بهوقوع این حادثه، جادوگران کشتاری جمعی 

اد ـه نمـادوگران شيطانی شمشير او را کـج. ),1809Shouthey: 1/ 2(شند ـکرا می 2ثعلبه

ه کسی بدان ـکربایند و از بيم آنمی طلبی و رهایی از شر نيروهای اهریمنی است،آزادی

که  رحمانهی بیعامرغم قتلکنند. علی، در مکانی مخصوص حفاظت مینکند پيدارسی دست

و به  بگریزنداز شهر  3راه مادرش زینبهمشود اند، ثعلبه موفق میانداخته راه جادوگران به

، یکی از زنده استیابند ثعلبه ان درمیزمانی که جادوگر به بعد(. 3 )همان:ببرند  پناه 4شهر ارم

شود. زمان برخورد این جادوگر با ثعلبه گيری و یافتن وی میپی مأمور 5عبدالدّارآنان به نام 

شود. که نماد و ابزار قدرت اوست، گم می عبدالدّارگيرد و انگشتر جادویی درمی وفانیطناگهان 

 :)همانآید آن قدرت جادویی به سيطرة او درمی تمام گونهاینافتد و انگشتر به دست ثعلبه می

، توسط بوده استثعلبه که تا این بخش داستان تنها به فکر فرار و حفظ جان خود  به بعد(. 106

شود. می عام و کشتارها، آگاهها از آینده و علت قتلبينی آندیوان از اسرار جادوگران و پيش

 .شودرار انگشتری که در اختيار دارد، مطلع میاز راز وجود شمشير پدرش و اس چنينهموی 

گزیند و با عزم نابودی تمام شياطين و ارادة برپایی آزادی و عدالت و هدفی واالتر برمی روازاین

کند. ثعلبه در سفر خود در معرض حوادث و می ها، سفری معنوی را آغازرهایی از تمام پليدی

ماردوش  6اکضحّ ازجملهادوگران و افراد شریر بسياری گيرد. دیوان و جمی فجایع فراوانی قرار

ها را شکست کرده و آن ها مبارزهليکن او با تمامی آن(. 235)همان: گيرند می سر راه ثعلبه قرار

. آن دو که (238 /1 :)همانکند مالقات می 7«هاروت و ماروت»سفر با  مياندهد. ثعلبه در می

« روی ایمانـني»ر خفی آگاهند، تنها راز پيروزی ثعلبه را شناسند و از اسراجادوگری را می

است که مسير  8دهد و در پی سيمرغتر به مسير خود ادامه میای افزوندانند. ثعلبه با ارادهمی

ا راهنمایی سيمرغ ثعلبه به شهر جادوگران ـ. ب(226 /2 :)همانحقيقت را به او رهنمون شود 
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شود، یافته و به نبرد با می های آتش نگهداریيان شعلهرسد و شمشير پدرش را که در ممی

برداشته و  ميان ازشود تمامی جادوگران و شياطين را می موفق پایان درپردازد. وی ها میآن

ص( که نماد حقيقت مطلق ) 1ونابود سازد. با سرنگونی تمام شياطين و جادوگران، محمدنيست

 (.280)همان: کند که رسالتش را آغاز نماید واست مییابد و ثعلبه از او درخاست، ظهور می

 بحث و بررسی 

ین دین اهای گزیند و از مشخصهعناوین اسالمی برمی ،های این اثرشاعر برای شخصيت

ین اثر ادة زمانی، لکن از نظر قاع .کند... استفاده میو« مسجد»، «علی»، «محمد»، «اهلل»مانند 

ای رح حوادث دورهشگردد و بازمی ازتاریخپيشران اساطيری ای دارد و به دوفضایی اسطوره

که منابع کنند. توضيح آنمی ها حکومتو بر آن ها غالب آمدهاست که شياطين بر انسان

ن ر زميدشناسی همواره سهمی از روزگار اساطيری ملل مختلف را به سلطة شياطين اسطوره

وان ر آن دیدپيشاتاریخ، دورانی وصف شده که  ها دوراندر جایی از یشت» .انداختصاص داده

ها انـا انسـند بـتکه آرزو داش هـونـگانـهمان ـد. آنـرونمی سویآنوی و ـدین سـآزادانه ب

ير آدميان های ملی ما اگرچه از نژادی غدیوان در حماسه. »(81: 1397)شروو، « آميختندمی

مع جرد هم ـن گمانند آدميا کهچنان ؛ودندبهره نبولی از صفات آدميان بی ؛اندشمرده شده

: 1379ا،)صف« رفتند و از فنون جنگ آگاه بودندشدند و سردار و شاه داشتند و به جنگ میمی

يق این تلف .. ساثی به وصف چنين روزگاری در کنار مضامين شریعتی پرداخته است(603

 گاهی وکند خص وارد میهای دینی اسالمی در عصری مشمخاطب را گاهی به مسائل و آموزه

در  ری کهشود. پيدایش چنين ساختاوی را به خارج از تاریخ و فضایی اساطيری رهنمون می

دین اسالم و  هایآموزه ازوری ساثی نظير نيز هست، حاصل بهرهتوجه و کمجالبنوع خود 

ه عالوهب .شودیی و مطالعة توأمان آن دو قلمداد میاوستاهای اساطيری ایرانی و آموزه

 ق مباحثتلفي درنتيجهاست.  آشکارفردوسی در آن  شاهنامةتأثيرپذیری وی از اثری مانند 

 .شودیمشمرده ای مشخصة خاص این اثر های باستانی و اسطورهاسالمی با عناصر و نشانه

س آیين ر اسارمانی ب ثعلبههایش به دوستان، اذعان داشته است که ساثی خود در یکی از نامه

ک دین ام که بر اساس آیين زرتشتی که یریزی کردهبنده رمانی را طرح»: تی استزردش

 ست که. شخصيت اول این رمان فرزند یک پادشاه بزرگ اشده استفارسی است، بنا نهاده 

ود که شموجب می ضربه هرها . در انتقام از آنگرفته استتوسط شياطين مورد آزار قرار

 .(Warter,Jone Wood,1856:842)« ود او مشتعل شودکردة وجبخشی از تقوای فروکش
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یکی از امتيازات اثر ساثی این است که از جنبة توجه به اساطير دیگر ملل در بين آثار 

 افزودنز ـني آميختگی اساطير اسالمی و ایـرانی شود.می گامان محسوباروپایی جزو پيش

 ساختهمبدل  نظيرکم وتأمل ری قابلهایی از بينش فلسفی، این منظومة رزمی را به اثالیه

شناسی اسطوره اساس رـب، اولين شعر رزمی بود که به شکل جدی ثعلبهکتاب ». است

« بود شدهسازی های مختلف و با ترسيم نبرد خير و نيکی عليه شر تصویرفرهنگ

(Melton,Gordon,2011:658).  هر مخاطب در گام نخست پردازش این منظومه به لفظ اسامی

شود که شاعر عناوین عربی و اسالمی را برای از این دیدگاه مشاهده می .التفات خواهد داشت

هدف  ...و 5ميمونه 4،خاله 3،عبدالدّار 2،زینب 1،ثعلبه مانند؛ برگزیده استاثر خود  هایشخصيت

 مؤلف از این امر آن است که مخاطب خود را از همان ابتدای امر در فضای یک اثر کامالً شرقی

ها، اسالمی هستند و شده برای شخصيتهای گزینشکه پيداست، نام گونههمانقرار دهد. 

نقش اصلی داستان هم یک عرب مسلمان است. در داستان از اهلل، مکه، عزرائيل، اسماعيل، 

شود. چنين انتخابی از جانب هود، صالح و...که همگی عناصری دینی هستند مدام نام برده می

تواند به علت بستر مناسب تواند نوعی رسالت و ابالغ دینی باشد، میکه میشاعر سوای این

اعمال  ها در پر رمز و راز بودن برای تعریف داستانی آميخته باادیان شرقی و ظرفيت آن

 و سحر و جادو و معجزه باشد که از مختصات متون اساطيری است. العادهخارق

ورد اصلی م شاخص دوست که جهت تحليل آن روش ساثی در روایت این اثر به شگردی ا

شکيل ت (2روایی و  - ساختاری (1که این اثر در دو محور: و آن این گيردقرار میشناسایی 

 هایهاد آموزفردوسی که خود بر بنيشاهنامة پردازی هستة اصلی و طرح قصه، از شيوة داستان

 د:کن، تبعيت میشده استریزی مانوی و زروانی پی زرتشتی و

 روایی-محور ساختاری

  :سازدمیرو همخاطب را با چند مشخصه روب ،بررسی این محور 

گيری از ث با بهرهحوادشود که رشتهمی در این بخش مشاهده .پیروی از نظام دو بُنی

امر در این  آغازچه در شود. اساسًا گرچه آنیی دنبال میاوستاهای آیينی ایرانی و آموزه

اما  تفاده از اسامی و کلمات عربی است؛دینی و اسالمی اثر و اس رنگپیآید، می نظرداستان به

که اصل داستان بر پایه نظام دو بُنی خير و شر بنا  گرددمشاهده میتر تر و ژرفبا دیدی جزئی

 کردهپردازی در این داستان نيز از همين الگو پيروی . بر این اساس شخصيتاست شده نهاده
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آیين های این داستان به دو دستة نيروهای شيطانی و اهریمنی و نيروهای پاک. شخصيتاست

ثنویت ». شده استریزی شوند و کل داستان بر شالودة جدال بين این دو نيرو پیتقسيم می

مشخصة دین زردشتی است و آن اعتقاد به وجود دو نيروی اساساً متضاد است که 

. در کيش مانوی نيز اعتقاد به نظام خير و شر وجود (68 :1368)هينلز، « اندعالم اندرکاردست

ران پيش از اسالم ـش زروانی در ایـهای مانوی و کيدر ميان اندیشه» چنينهمدارد. 

هایی است که این سبب شده است تا برخی پژوهندگان این دو کيش باستانی را در همانندی

ها اعتقاد به بنيان یکی از این همانندی. (10: 1395)اردستانی رستمی، « پيوند با هم ببينند

شالودة هستی بر دو قطب نيکی و بدی است و این عقيده در باور معتقدان به آیين زروانی نيز 

انگاری کيهانی که با اختالفاتی در کيش مانی و آیين زروانی و دین وجود داشته است. دوگانه

وری رابرتو ساثی از آن، ست و بهرهفردوسی تبلور یافته ا شاهنامةزرتشتی وجود دارد، در 

ویژه رده و بهبُفردوسی است که خود متأثر از ادیان نام شاهنامةشک محصول آشنایی وی با بی

 ست که به تقابل بين نيروهای اهورایی و اهریمنی پرداخته است.اوستاکتاب 

  های سپیدشخصیت

و خود  انند محمد، سيمرغکسانی هستند که یا خود مظهر پاکی و حقيقت و آگاهيند؛ م

این افراد یا مورد ستم  .ثعلبه؛ یا کسانی هستند که در صف مقابل نيروهای اهریمنی قرار دارند

رهبر بخش اول(؛  /1جلد ) 1خاندان هودیرا ماننداند و یا در برابر ظلم در حال مقاومتند؛ واقع شده

؛ زینب مادر بخش سوم به بعد( /1 :)همان 3دارد و دخترش به نام اونيزه نام 2شهر ارم که موت

دختر یکی از جادوگران که  4. ليال(5 و 4بخش  /1 :)همان، هاروت و ماروت بخش اول( :)همانثعلبه 

 /2 :)همانشود کند و به جای او کشته میمی فشانیجانبا سوءقصد پدرش نسبت به ثعلبه 

شده و ثعلبه او را آزاد  زندانی توسط جادوگران در غار که 5جویی به نام اساسه(. نيز جنگ191

های سپيد این داستانند که در مقابل . این افراد همگی شخصيتبه بعد( 267 :)همانسازد می

 نيروهای شریر قرار دارند.

ترین ترین و اهوراییبدون در نظر گرفتن شخصيت خود ثعلبه، سمبوليک .سیمرغ

نقش و کارکرد این پرنده در داستان است. « سيمرغ»شخصيتی که این اثر بدان پرداخته، 

نمایاندن راه راست و رهنمون شدن قهرمان داستان به سمت کشف حقيقت است. این پرندة 
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شود و با نمایاندن مسير حقيقت، اهورایی چون مرشدی کارآزموده در پایان داستان ظاهر می

های چهره گردد. سيمرغ یکی ازموجب بيرون کشيدن ثعلبه از دشواری و سردرگمی می

ای که در متون بسياری حضور دارد. در آثار حماسی اغلب چهره شاخص ادبيات فارسی است

سيمرغ در متون حماسی همانند حکيمی دانا از »حکمی به این شخصيت داده شده است. 

. سيمرغ در (95: 1396)رویانی،« بينی کندتواند آینده را پيشهمة اسرار آگاهی دارد و می

گير و مؤثر دارد. این موجود اهورایی که با شخصيت قدسی و ری چشمحضو شاهنامه

دهندة زال در البرزکوه بوده، در چند زمان حساس در زندگی فرزند خوی خود پرورشفرشته

که زال در اوج  شتابد؛ یکی هنگام تولد رستمر امدادگر به کمک او میبَیک راه عنوانبهزال 

افتد و با سوزاندن پری که از او در اختيار دارد، یاری وی میدرماندگی به یاد سيمرغ و وعدة 

 کند.سيمرغ را احضار می
 د زال زرــن رودابـــه شــبـــه باليـ

 ادـیه ر سيمرغش آمــد بــو زال پـــچ

 تــش فروخـر آورد و آتــی مجمـیک

 واـد هـگــون شان تيرهـدر زمــهم ان

 

 جگرخستهپـر از آب رخسـار و  

 ژده دادــمـ دیـد و سيندخت را بخـن

 تــی بسوخـوزان پــر سيمـرغ لخـت

 رواانـپدیـد آمد آن مرغ فرم
 (265 /1: 1366)فردوسی،                  

 توصيه و راهنمایی سيمرغ در این مرحله بدین وجه است:   
 نيـایـــد بـه گـيتـی ز راه زهــش

 بيــاور یــکی خنــجر آبـگـــــون

 کن يـن به مـی مـاه را مستنـخست

 تـو منـگر کـه بينـادل افـسون کند

 گــاه ســرو ســهـیبـکافـد تهــی

 وزان پـس بـدوز آن کجا کرد چاک

 گـيایی که گویـمت با شير و مـشک

 بسای و بـياالی بــــر خسـتگيـش

 پس یکـــی پر منبـــرو مـال ازآن

 تــرا زیـن سخـن شــاد باید بـدن

 

 فرمـان دادار نــيکی دهــــشبــه  

 یــکی مـرد بــينادل پــر فــسـون

 کن بـيم و انــدیــشه را پست ز دل

 بــه صنـدوق تـا شيــر بيـرون کند

 نبــاشـد مـرو را ز درد آگـــــــهی

 ز دل دور کــن تـرس و تيمار و باک

 بکوب و بکن هر سه در سایـه خشک

 ببـــينی هـمـان روز پــيوسـتگيش

 خجســـته بــــــود ســایـة فر من

 بـاید شدن داربــه پــيش جــــهان
 (جاناهم)                                     
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 و دیگری در هنگامة نبرد رستم و اسفندیار و زخمی شدن رستم:   

فردوسی بسيار نزدیـک اسـت و در  شاهنامةکند به سيمرغ سيمرغی که ساثی معرفی می

لبه در این خالت در سرنوشت قهرمان داستان نقش اساسی دارد. ثعخلق حوادث اساطيری و د

با چهرة اساطيری  تنهانهگرفته است. سيمرغ در این منظومه  ای ویژهاثر از این شخصيت بهره

شود. توصيفی که از وی در این اثر آمده مظهری از حق و راستی ظاهر می عنوانبهخود، بلکه 

ثعلبه چون به محل وجود سيمرغ که فضایی پر  .یی بودن اوستاهورا دهندةنشاناست، کامالً 

گونـه تقاضـایش را یابد، در حضـور او تعظـيم کـرده و اینمی از سکوت و آرامش است، دست

 :کندعرضه می

 هایی. ترین آنترین موجودات و فرزانهترین موجودات، تو ابتداییای کهن»

 .کن یاریدر این راه مرای 

 ند.ها متصلام که به اعماق اقيانوسغارهایی شدهمن مأمور یافتن 

 نـی و ایتریکه تـو قـدیمیاند. ای آنکه در آن تبار جادوگران در حال دروغ و فریبجایی

 رسان و راه را به من بنمای.که تو خردمندترینی مرا در این امر یاریآن

گونـه ای او بـدینخود را گشود و بـه تقاضـدر مقابل جوان، چشمان متفکر  سالکهنمرغ 

 پاسخ داد:

هـا تمـام در سرچشـمة رود ميـان صـخرهجریان این رود را به سمت شمال پـيش بگيـر. 

ا بـ و جو کنوتزانو بزن و پروردگار را جس جاآنهای دنيوی را از خود بزدای و بشور. همآالیش

-راهم مـیـفة مخصوص حمل شما ـاراب ساندینـب ت کن.ـدرگاه او روح خود را تقوینيایش به 

 آید.

 جو کن که قطعاً خواهی یافت.ودر این راه، جسور، ليکن محتاط باش. جست

  .(Shouthey, 1809:226) «داده استو بدان که خداوند به هر انسانی رسالتی 

 رسانی رغ زال نقش رهنمایی و یاریگردد که سيمرغ ثعلبه نيز مانند سيممالحظه می

 دارد.

 نگــه کـرد مـرغ اندر آن خستگی

 ازو چــار پيـکان به بيرون کشيـد

 هـــا بــماليد پــربرآن خـستگی

 

 بــدیـــد انـــدرو راه پيــوستگــی 

 از آن خستگی خـون کشيد به منقار

 هـم انـــدر زمان گشت با زیب و فر
 (399 /5)همان:                                
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 .اندریزی شدهر نيز کامالً بر مبنای اساطير ایرانی طرحاین اث های اهریمنیشخصیت

و یا جزو  دارند قرارهای سياه اثر هستند که یا در دستة جادوگران و شياطين اینان شخصيت

. در شناخت گشته استآیند که شرارت و پلشتی در وجودشان نهادینه شمار میهایی بهانسان

 یکی از این شياطين .ضروری استالفاظ  گزینشبهچنان توجه های اهریمنی نيز همشخصيت

ترین اهریمنان است، جادوگری است که به دنبال ثعلبه به شهر وی که بزرگ .است 1عبدالدّار

 جادوگر 2. لبابهبه بعد( 106)همان: کند می آید و در اثر طوفان انگشتر قدرتش را گمارم می

ليکن نيروهای طبيعی به یاری  .را برباید است که قصد دارد انگشتر ثعلبه ی دیگرصفتشيطان

 رورش یجویجنگنيز  3محارب بخش چهارم(. :)هماندارند آیند و لبابه را از ميان برمیثعلبه می

قصد وی نيز به چنگ آوردن  .شودراه میاست که با هدف یافتن هاروت و ماروت با ثعلبه هم

حاکم  4. آلودین(278 /2 :)هماندهد می ليکن ثعلبه در نهایت او را نيز شکست .انگشتری است

از  . ميمونه(3 /2 :)همانگيرد را به اسارت می او اونيزه، معشوقة ثعلبه .شهری آباد و خرم است

خواهرش ميمونه هم از و  . خالهبه بعد( 118)همان: کند جادوگرانی است که ثعلبه را طلسم می

از جادوگران و  5اکبا چنينهم. (9 و 8خش ب /دوم :)هماندیگر جادوگران پليد این اثر است 

های شهر دامدانيل است که بان دروازهنگه 6عفریت و ؛بخش دوم( :)همانقاتالن خاندان ثعلبه 

ها اهریمنی و پليدند و مدام در حال . تمام این شخصيت(271 /2 :)همانکند ثعلبه او را کور می

 و سپيد این اثر قرار دارند. باایمانایجاد ویرانی و تباهی و در مبارزه با نيروهای 

شخصيت شيطانی که ساثی در اثر خود به تصویر کشيده است،  ترینتوجهجالب .ضحاک

ترسيم گشته که با ضحاک اساطير ایرانی  ایگونهبهاست. ضحاک با همين لفظ  7ضحاک

است؛  تهدر ادبيات فارسی داش ی بسيار. ضحاک نيز مانند سيمرغ بازتابدارد مطابقتبسيار 

دهاک ترین موجود اهریمنی این اثر حماسی و معادل اژی، ضحاک محوریشاهنامهدر »

کار است که یکی از بارزترین نمادهای موجودات زیان -اژدهای سه سر هند و ایرانی -ی اوستا

ه اژدهایی ک عنوانبهاز او  اوستادر . »(28 :1394)قائمی،« رودشمار میهای مزدیسنا بهدر نوشته

غی ترین دروعنوان قویبهچه بر زمين است، سخن به ميان آمده و به نابود کردن مردم و آن

ضحاک  شاهنامه. در (190: 1391)بهار،« شده استکه اهریمن بر ضد جهان مادی آفریده، یاد 
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که  شودمیهایش پزان دربار دچار رویش مارهایی بر شانهبه دنبال بوسة شيطانی یکی از آش

 اند.ذیه به مغز سر انسان وابستهبرای تغ
 ت اویـر سفـهمـی بوســه داد از بـ  ت اویون جفــــو چــا دیـرمـود تـبف

 ی ندیدـهان ایـن شگفتکـس اندر ج  دـن ناپـدیـــد در زمـيـد و شــببوسي

 اره جستچ سویی هرو از  گشتغمی  تـرسش بـــاه از دو کتفـار سيـدو مـ

 تــمانــی بدیـن در شگفسـزد گـر ب  تـفکـ ـر دو زـد هــم ببریـاانجامرـس

 ربــاره از کــتف شـــاهبـرآمـد دگــ  اهـار سيــت آن دو مـاخ درخــچـو ش

 دـها زدنک بـــيک داستــانهمـه یـ  دــرد آمــدنـه گـــپــزشکـان فـرزانـ

 دـــاختنــشنره نچــا را ران دردـــم  دــهــا ساختنگـيرنه نـــر گـونـز هـ

 تـه فرزانـــگی نــزد ضحــاک رفبــ  تــس تـفـی پـس ابليـان پزشکـبـس

 ردد، نــبایــد درودـمان تا چـــه گبـ  ودـــن بــودنــی کار بدو گفت کيـــب

 ای نيز کردن چـارهـایـــد جـــزینبــ  وردـان ده ز خـشاز و آرامــورش سـخ

 رورشـود بــميرند از این پمـگر خـــ  ورشـــان خـشدهردم مـمغـز م جزبه
 (1/50: 1366)فردوسی،                    

است که در کوه بسته شده و  ی پليدشخص، ضحاک شاهنامه مانندبهنيز  ثعلبهدر داستان 

کند، قصد میکنند. ضحاک به ثعلبه سوءمی مارهایی بر دوش او سوارند که از مغز سرش تناول

گمان حضور او در این حماسه، محصول مطالعات ساثی از اساطير ایرانی ماند. بیناکام میلکن 

اند. ضحاکی که این اثر معرفی فردوسی گردآمده شاهنامةاست که در کتب زرتشتی و نيز 

و ساثی  شده است ها بستهکند، گویا ضحاک پس از قيام کاوه و فریدون است که در کوهمی

  هایش از مغز سر خود او تغذیهد که مارهای رویيده بر شانهـکنمی توصيف ونهـگاینآن را 

کنند به بخشی از داستان ضحاک که این مارها از مغز سر خود ضحاک تناول میکنند. اینمی

 اک راهـانة ضحـخه خورشـت خواليگران باشاره دارد که شيطان ملبس به هيأ شاهنامهدر 

که  جاآنسازد. از می ن برای مارهای رویيده بر شانة ضحاک طعامیابد و از مغز سر جوانامی

حماسة ثعبله روایتی مفصل و مجزا از داستان ضحاک دارد، ساثی در این اثر بيش از آن بدان 

 نوعیبهکاوی در خوانندة اثر، نجليکن با همين اشارة کوتاه و با ایجاد حس کُ  .نپرداخته است

. بنابر باورهای زروانی و است کرده عرضهب اروپایی خود کل اسطورة ضحاک را به مخاط

رفتنی نيست. جودی ازلی و ابدی دارد و از ميانچون زروان یا اهورامزدا وزرتشتی، اهریمن هم

شود. ليکن برای ممانعت از ایجاد خوردن تعادل جهان هستی میهمچراکه مرگ او موجب به

نمادی اهریمنی مانند ضحاک نيز در  روازاینکشند. بند میخرابی در جهان اهورایی او را به

ماند. می چنان زنده باقیدر پایان داستان خود از بين نرفته و هم اوستاو در کتاب  شاهنامه
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گر بر او قيام کرد، فریدون را به شاهی برگزید و به جنگ چون کاوة آهن»: آمده استباره دراین

چنان تا هم دماوندکوه برد و در غاری بياویختو به  او ضحاک را مقيد کرد .ضحاک برانگيخت

او تا پایان تاریخ جهان در . »(452: 1379)صفا،« به بادافره گناهان خویش آویخته بر جای بماند

بلعد و به آفریدگان را می سومیککند و گاه دوباره به جهان حمله میماند و آنباقی می جاآن

 م به دست گرشاسب که دوباره زنده گشته، کشتهانجاا سرت رساندو گياه آسيب می وآبآتش

دهاک نماد  .باید دهاک را از پای درآوردتواند و نمیفریدون نمی» .(85 :1368)هينلز،« شودمی

دیو است. اگر فریدون دهاک را از پای درآورد و از . دیوانگوهر و سرشت ساختار بدی است

، معنای آن رهایی و پالودگی آفرینش خواهد بود به ميان بردارد، از دید نمادشناسی باستانی

 .ضحاک نماد آز است» (.320: 1383)کزازی، « چه نشان از ددی و دیوی دارداز هر آن بارگییک

)اردستانی « گر آفرینش است، وجودش برای پدیداری هستی ضروری استليکن اگرچه ویران

روایی دیرندة شر را بر هستی نی، فرمانفردوسی نيز متأثر از کيش زروا. »(15: 1396 ،رستمی

گفتن دادار هرمزد به » آمده است: بارهدرایننيز  کرتدین. در کتاب (8)همان:« پذیرفته است

زیرا اگر وی را بشکافی، ضحاک این زمين را پر کند  ؛فریدون که او را مشکاف که ضحاک است

. ساثی با اطالع از این باور، (193: 1391)بهار، « و گژدم و چلپاسه و کشف و وزغ از مور گزنده

کند. که ثعلبه در اثنای سفرش با او برخورد می گنجانده استضحاک را زنده در داستان خود 

روند، ولی بر داشت که در این اثر تقریباً تمامی جادوگران و افراد شریر از بين می نظر باید در

 چنان زنده باقیشود و همنمی تهپایة باوری که در فوق ذکر شد، در این اثر ضحاک کش

له نشانة وسعت اطالعات مؤلف نسبت به محتوای آثار اساطيری ایرانی ماند. توجه بدین مسأمی

 و آشنایی وی با آیين زرتشتی و زروانی است.

های اساطيری باليده شده که منبطق بخش اعظم این قصه از آبشخور نشانه .مفهوم زمان

توان با مطالعة این منظومه، نمی رواز اینخارج از قاعدة تاریخ است. نيست و  ی ویژهبر زمان

دگاه منظومة حاضر را ـواحد و قابل تعریفی از مفهوم زمان در آن داشت. از این دی دریافتِ

ویژه در  فردوسی نيز مفهوم زمان به شاهنامةفردوسی شبيه دانست. در  شاهنامةتوان به می

در  تربيشزمان در جغرافيای اساطيری » شاهنامهر است. در بخش اساطيری آن بسيار متغي

های حماسی چون ضحاک و تا فصلی و نجومی. شخصيت کندتقویم ذهنی حرکت می

بزرگانی چون رستم و یا قهرمانان و  یابندمی صدسالههفتجمشيد، یکی هزار و دیگری عمر 

 پيدااساطيری خود تطابق  یکارخویشکنند تا با را سپری می ایصدسالهزال حيات چند

و اسرارآميز دارد که متکی بر  . زمان و مکان در چنين جهانی چهارچوبی خاص، نامحدودکنند

. (188: 1394)قائمی، « بينی اساطيری انسان کهن و تفسير ذهنی او از گردش روزگار استجهان
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مان را دچار دگرگونی هم تنيده شده و مفهوم ز نيز عهد اسالم با دوران اساطيری در ثعلبهدر 

 ساخته است.

سيله وها یک های آثار حماسی آن است که در آنیکی از خصوصيت ،تعریف ابزار قدرت

ین شیء انگد. تواند برای کسب و به چنگ آوردن آن بجیا ابزار وجود دارد که قهرمان اثر می

وانين قاز الگوها و  افزایی برخوردار است که فارغوتوانتاببرای قهرمان داستان از خاصيت 

ه ت ثعلبانگشتر قدرت جادوگران که به دس ثعلبهشدة دنيای حقيقی است. در داستان حساب

شتر را ین انگکند. کارکرد اافتد، اثری کليدی داشته و همين نقش را در منظومه ایفا میمی

و ویژه  فردبهمنحصرای آورد. پر سيمرغ وسيله شمارتوان معادل پر سيمرغ در دست زال بهمی

 است که قدرتی خاص خود دارد.

 ورزمی  مانند بسياری از اساطير دیگر شرح حوادث ثعلبهداستان  .مراحل جنگ و نبرد

یت ه نهاکند کدر این داستان، قهرمان با هدفی مشخص راهی را آغاز می .جویانه استجنگ

ز اطریق ثعلبه این طی خواستة او آزاد ساختن شمشير قدرت از دست شياطين است. در 

 هر و رستم . ثعلبهسنجيدرستم  انخهفتتوان آن را با گذرد که میمی ی مختلفهایسرزمين

يروز پ کوشش نهایت سختی و درليکن  .شوندرو میهدو در هر مرحله با اشرار و شياطينی روب

 .شوندمیميدان 

ا ثر باری این اعمال جادوگرانه در داستان، دیگر مشابهت ساختا .وجود طلسم و جادو

 هاییاین داستان شرح شهر جادوگران است و طلسم و جادو در قالب نيرو .است شاهنامه

که یکی  دارند جودونيز نيروهایی جادویی  شاهنامهافتد. در می العاده، مکرر در آن اتفاقخارق

 اوست. رساندنیاریشدن و از آنان سوزاندن پر سيمرغ و حاضر

 وشيدنثعلبه در سرزمين آلودین به جشن و مهمانی و ن .انامتناع از مباشرت با زن

نان وی سوسة زوورزد. به دنبال شود، ليکن از آن امتناع میشراب و مباشرت با زنان دعوت می

ورد فرار ابيات این بخش اثر یادآ .(Shouthey,1809:2/20) بگریزدها ناچار است از دست آن

 .(240-211 /3 :1366)فردوسی، فردوسی است  شاهنامةهای سودابه در سياوش از وسوسه

ها و شرایط جغرافيایی ها و مکانتوجه به محل ،لة موردنظر. دیگر مسأها و شهرهامکان

اول باید گفت بنابر ذات خود اسطوره و چون دیگر آثار اساطيری شهرهای  وهلةاثر است. در 

ها مانند بابل، ارم ق نيست. برخی مکانشده کاماًل بر جغرافيای مورد انتظار امروز منطببردهنام

ها چون بغداد و یمن، پرسپوليس و لبنان ای و برخی مکانو دامدانيل باستانی و اسطوره

های شرق و تاریخی هستند. البته تمام اماکنی که در این اثر از آن نام برده شده، جزو سرزمين
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نام شهری است که کتاب ساثی با شرح « دامدانيل»آید. می شمارتقریبًا منطقة خاورميانه به

عام خاندان هودیرا در آن شود. این شهر محل حکومت جادوگران است و فتنة قتلآن آغاز می

-که محل زندگی جادوگران شرور، اجنه و افسون ایدامدانيل یک مکان افسانه»افتد. اتفاق می

جایی دیگر است. اولين بار  ها در نزدیکی کشور تونس و یاگران است. این شهر در اعماق آب

اثر نام شهر  ازاینپس .(Brewer,1870:domdaniel)« این مکان را معرفی کرد ثعلبهساثی در اثر 

دامدانيل در دیگر آثاری که بر اساس اساطير شرقی نوشته شده بودند، به کار گرفته شد. پيش 

 .(Arabian Tales, 1794: 228) شد بردهکار به های عربیداستاناز آن نيز در اثر 

که ثعلبه و مادرش در  شدهویرانشهری است؛  1ارم: پس از دامدانيل شهر مهم دیگر ارم

: )فجر شده استاز این شهر نام برده  قرآنگریزند. در می جاآنفرار از چنگال جادوگران به 

د و پر از شهری آبا عنوانبههای ایرانی هميشه در اساطير و داستان این شهر چنينهم (.15/6

-می شهری ویران که در دست جادوگران است، یاد عنوانبهاما در این اثر  ؛شده استباغ ذکر 

بينی این بناهایی که می و جا باغ بهشتی شهر ارم استاین»در وصف آن آمده است:  .شود

ها را بنا نهاد. ليکن افسوس که در های رفيع کاخ سلطنتی هستند که شداد پادشاه آنستون

 «رسيدمی گوش بهدان بيابانی ام، هياهوی آن دنيای پرازدحام از یک زبالهدوران جوانی

(Shouthey, 1809: 12). 

شناسيم، می شاهنامههایی که ما در شود نيز با مکانمی چند مکان که در این اثر نام برده

 .است 2رد، بغداداز شهرهایی که سر راه سفر به بابل قرار دا .برابر است؛ مانند شهر بغداد

 پررونقهستند، از بغداد با عنوان شهری  شدهتباهبرخالف دیگر شهرها در این اثر که ویران و 

 شود:یاد می

 (.229)همان:« بغداد شهر صلح و آرامش است»

. با قصرهای شکوهمند خواهی دید جاآنهستيم. تو در  باعظمتما در طلب شهری »

 جاآنساجد پرجمعيت و بازارهایی پررونق که در شکل سنگی بلند و مهای هرمیستون

ش فروهبآیند و کاالهای سراسر جهان را بازرگانانی زبردست از سراسر دنيا گرد هم می

 (.173)همان: « رسانندمی

شود بر این عامل مفروض شهری آباد یاد می عنوانبهکه از بغداد را  توان دليل اینمی

توسط دیوان و  ...برد، مانند ارم، دامدانيل ومی اثر نام دانست که دیگر شهرهایی که این

که همواره عامل تباهی و پليدی و ویرانی هستند؛ ليکن  شوندشياطين و جادوگران اداره می

 
1.Irem 
2.Bagdad 
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و این شهر به  شده از بغداد نام برده شاهنامه. در است نيامدهبرای بغداد چنين وصفی 

زمان پادشاهی خود این شهر را بسيار آباد کرد.  . بهرام گور دربوده استجنگاورانش شهره 

اند. بغداد رانی کردهخسروپرویز، یزدگرد و هرمز نيز از پادشاهانی بودند که بر این شهر حکم

 کند:شهری است که اردشير پادشاهی خود را از آن آغاز می

 اجــتـ فروزدلسـر بــر نــهاد آن  هــب  اجـت عـت بــر تخـداد بنشسـبــه بغـ

 تــسـگاه نشـایجـــاراستــــه بيــ  تـه دسـان بــرز شاهکمر بستـه و گـ
 (6/193: 1366)فردوسی،                     

ترین شهرها بوده، در این اثر شده و تباه که زمانی از بزرگشهری ویران عنوانبه نيز 1بابل

یکی از که  را شهر تطابق دارد. بابل . این توصيف از شهر بابل با واقعيت تاریخی اینآمده است

 در آن زمان بابل به». کرد، کورش فتح استالنهرین دارترین شهرهای باستانی در بيننام

. عظمت این شهر در زمان سلوکيان رو به بود شدهترین شهر جهان معرفی عنوان باشکوه

از بابل . (Encyciopaedia Britannica:Babylon)«شد کشيدهانحطاط نهاد و به تباهی و ویرانی 

. در اساطير، بابل شهری بوده که ضحاک بر آن حکومت شده استدر ادبيات فارسی بسيار یاد 

آمده است، دهاک در  بندهشنچه در کرد و بنابر آنضحاک در بابل حکومت می»داشته است: 

ی، بابل شهری در اثر ساث (.456: 1379)صفا، « بنا کرده بود« کولينگ دوشت»بابل قصری به نام 

« 2بابل باستانی»رود. این شهر با صفت می جاآناست که ثعلبه برای یافتن هاروت و ماروت به 

. فردوسی شده استمحل کسب اطالعات جادویی و یادگيری سحر و طلسم معرفی  عنوانبه و

. ماجرای فتوحات و است کردهداستان اسکندر از شهر بابل یاد  مياندر  شاهنامهنيز در 

العاده است. او پس از فتح های اسکندر به مناطق مختلف بسيار جادویی و خارقشکرکشیل

گردد هایی بر وی ظاهر مینشانه جاآنرسد و در به سرزمين بابل می انجامهای بسيار سراقليم

در همين شهر از  انجامزند. اسکندر سرها را شوم فرض کرده و بر مرگ خود تفأل میکه آن

 شاهنامهاین شهر نيز مکرر در از  .شوداز شهر خراسان نيز یاد می ثعلبهد. در داستان رودنيا می

 :شده استدر این منظومه نام برده  نيزشيراز از  چنينهمنام برده شده است. 

 سراز های گوارای حاصل از انگورهای طالیی شهر شيرميهمانان دمادم از نوشيدنی»

 .(Shouthey, 1809, VI:18)«کشيدندمی

 

 

 
1.Babylon 
2.Ancient Babylon 
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 هسته و طرح داستان

ه یژه بنيز نظری و ثعلبهرابرت ساثی در روایت اصل و کنه اتفاقات و حوادث داستان 

یت آن روا وله نيز باید به مرکزیت داستان دوسی داشته است. در تشریح این مسأفر شاهنامة

فاقات ات عةمد. مطالاانجد. اثرپذیری وی در این بخش گاه به یک الگوپذیری صرف میکرتوجه 

ین که ا تساخ خواهدرو هاین منظومه و تأمل در آن خيلی زود مخاطب را با این حقيقت روب

د و این کنمی باليدن فریدون و به قدرت رسيدن او پيروی پردازی داستانقصه از نظام روایت

ین و تبعيت از ا ست، هویداکرده استفردوسی برداشت شاهنامة وی از متن  چهآنازاثرپذیری 

 رد که یکدایباور مداستان در هستة روایی اثر بر خواننده مکشوف خواهد شد و او را بر این 

گان ه نویسندکه از دیدگا داشته استمند در ذهن مؤلف وجود شدة نظاممطالعهالگوی از پيش

ه اس این فرضيفردوسی است. بر اس شاهنامةکتاب  ،که آمد، آن الگو گونههماناین پژوهش 

ین ت که بدکه در طرح اصلی داستان نمود یافته اس شدهها بين دو اثر پدیدار شباهتبرخی 

 :شودبيان می

کند که کنند شخصی ظهور میگویی میجادوگران پيش ثعلبهدر داستان  .گوییپیش

ن توسط آسازد. این بخش برابر با خواب دیدن ضحاک است که در می ها را نابودآن شهر

 بودی حکومتجه خواهد شد. موبدان این خواب را بر ظهور فریدون و ناشکن سختیبهشخصی 

 نمایند:ضحاک تعبير می
 ـود زیـن سـپس تخـت تـوکســی را بـ

 کجــا نـــام او آفـــریـــدون بــــــود

 

 وـــر بخـت تبـه خـاک انــدر آرد سـ 

 زمـــــين را سپـــــهر همــــایون بــود
 (1/61: 1366)فردوسی،                   

جلوگيری از ظهور  منظوربهجادوگران  ثعلبهدر داستان  .عالج واقعه قبل از وقوع

ن اعضای خاندا اندازند و تماممی عام راه، قتلکوبيد خواهدها را درهم منجی که نظام آن

ار قيام یافتن فریدون به کشت منظوربهنيز ُعمال ضحاک  شاهنامهبرند. در می بين را از هودیرا

 ورزند:می

 اننشـان فریــدون به گـــرد جهـــ

 نه آرام بـودش نـه خواب و نه خورد 

 

 ی بازجـــست آشـــکار و نهانهمـــ 

 شــده روز روشــــن بــــــرو الژورد

 (1/61)همان:                           

به ثعلبه از کشتار جمعی جان سالم  .گریختن قهرمان داستان از مهلکه با کمک مادر

نيز فرانک مادر فریدون با  شاهنامهگریزد. در می جاآنراه مادرش زینب از برد و همدرمی
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بخشد و در هوشياری تمام برای نجات جان فرزندش او را از چنگال روزبانان ضحاک فراری می

 سازد:می البرزکوه پنهان
 ن بد رسيدکه بـــر جفـــت او بـر چنا  خـــردمنــد مـــام فریــدون چو دید

 بــه مـــهر فریــدون دل آگنـــده بود  فـــرانــک بــدش نــام و فرخنده بود

 هـــــمی رفــــت پویـان بدان مرغزار  دوان داغ دل خــــستة روزگــــــــار

 کــــه نـــابستــه بـر تنش پيرایه بود  ـودکـــجا نــــامور گـــاو بـــرمایه بـ

 خـــروشيد و بـــارید خـــون بـر کنار  ـان آن مـــرغـــزارگهبـبــه پيش نــ

 ر ه زنـــهار داـز مــــن روزگـــاری بــ  شيرخوارکودک   بـــــدو گفــت کين

 (63همان: )                              

ان دیگر افراد خاند مانندبهپدر ثعلبه  .کشته شدن پدر قهرمان توسط عامالن شیطانی

اک . در داستان فریدون نيز پدر وی آبتين به چنگال عمال ضحشده استرا کشته هودی

 افتد:می
 نــر زمين بــــگ بــر آبتيــده تنــش  نـــتيدر آبـــدون که بــودش پفریـ

 رــم شيـاه در داــت نــاگـرآویخــبــ  رـه سيـن گشتگریـــزان وز خویشتـ

 وردـدو بــازخــی چنــد، روزی بـــتن  ردــــاپــاک مـــان نـاناز آن روزبــ

 حـــاک روزر سـرآورد ضـــــرو بـبــ  وزــو یـردند بستـه چگــرفتند و بــ
 (62:)همان                                 

-می علبه پیجادوگران چون به زنده ماندن ث .قهرمان داستان بودنزندهبه  بردن پی

ز فرار ا ر حالنابودسازی در پی او هستند. ليکن ثعلبه نيز مدام دبرند، شهر به شهر با هدف 

يب و تعق که شده استچنگال آنان است. در اسطورة فریدون نيز داستان به همين نحو روایت 

 گریزی مابين نيروهای ضحاک و فریدون وجود دارد:
 رزااز آن گــاو بــرمــایه و مـــرغـــــ  ـد به ضــحاک یک روزگارخـــبر شـ

 تـمـــران گــــاو بـــرمایه را کرد پس  امد از آن کينه چون پيل مستبيــــ

 بيفـــگنــد وزیــــشان بپرداخت جای  ز آن هرچـــه دیـد اندرو چـارپایجـ

 تـفراوان پــژوهيــد و کــس را نيــاف  وی خـان فریدون شتافتسـبک ســ
 (63:مان)ه                                   

وة در، از نحسازی و نصایح ماليکن با آگاه .است ناآگاه وقهرمان داستان ابتدا کودک  

بر  نامهشاهر د داردگردد. این نقش را که زینب در ثعلبه مرگ پدر و از رسالت خود باخبر می

 عهدة فرانک است:
 ـــدویـد روز روشــن مـــرا جــز بنبـ  تـــرا، مـر مرا نيک شوی پـــدر بـــد 
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 ران به جـــان تـــو یــازید دستز ایــ  که ضحاک جادوپرست  چــــنان بـــد

 ـه مایـــه بـــــه بد روز بگذاشتمچـــ  داشتمازو مــــن نــــهانـــت همـــی

 روانروشنپــــيش تــو  دا کــرد فـــ  جوان  مـرد  مایهگران  آن  پـــــدرت
 (65)همان:                                    

 ادوگرانجگردد و حکومت میثعلبه در نهایت به سرزمين دامدانيل باز .گوییتحقق پیش

حقيقت بود، به گویی شدهچه در ابتدای داستان پيشبدین ترتيب آن .سازدرا ویران می

اقدام  این ابشود قيام کند و حکومت ضحاک را سرنگون سازد. پيوندد. فریدون نيز موفق میمی

 یابد.م شده بود، تحقق میاانجکه در گذشته  گزارانخوابگویی پيش

 ن خودروشن است که ساثی روایت اسطورة فریدون و ضحاک را برای طرح و هستة داستا 

ضور حاین عالوه بر آن است که ضحاک هم در جای دیگری از داستان او  و برگزیده است

 داشت.

 گیرینتیجه 

نظومه، ماثری حماسی و رزمی است که به شکل یک رمان در قالب  گرانثعلبة ویرکتاب 

شده سروده  مندی اروپائيان از ادبيات شرق است،در عصر رمانتيسيسم که معادل دوران بهره

مانوی و  دین زرتشتی،های های دین اسالم و آموزه. ساختار این اثر تلفيقی از ارزشاست

وغ و ن دروایت نبرد جوانی است که با هدف از بين برد. داستان این منظومه رزروانی است

فری سر در جنگد و پس از تحمل مشقت بسيافریب و نابودی اشرار با شياطين و جادوگران می

ر این دنویسندگان یابد. می و به حقيقت دست شودپيروز میسالکانه بر تمام دشمنانش 

 ش کامالً ندة منظومه، در نگارش اثرکه رابرت ساثی نویس اندرسيدهپژوهش بدین دستاورد 

ین ای که های متعددفردوسی قرار داشته و به کشف و شناسایی همانندی شاهنامةتحت تأثير 

 .اندکار فردوسی دارد، پرداختهحماسه با شاه

چه در منابع داخلی و چه در منابع خارجی چندین مقاله در باب این حماسه  ازاینپيشتا 

؛ شده استها بر وجه و شمایل اسالمی بودن آن توجه در همة آن ليکن .نوشته شده است

چراکه ساثی از عناصر دین اسالم چون محمد، علی و اهلل و از امکان مذهبی در این منظومه 

. ليکن با قدری اندکرده توصيفاین اثر را تحت تأثير دین اسالم  رواز این. کرده استاستفاده 

و  بندی نظام کيهانی دین زرتشتین اثر روشن گردید طبقهساخت اموشکافی و تأمل در ژرف

 بوده سرایی مؤلفبر بنياد دو نيروی نور و ظلمت است، اساس داستان کيش مانی و زروانی که

ها یا کامالً سپيد و اهورایی هستند و یا سياه و شيطانی که نزاع و است. با این وصف شخصيت

روشن شد این اثر از دو شخصيت سيمرغ و ضحاک  چنينهمها مستمر است. نبرد مابين آن
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راه  دهندةنشاناست که  ایزدی. سيمرغ موجودی برده استفردوسی نيز بهره  شاهنامةدر 

گر است. ضحاک نيز گشا و یاریراه شاهنامهشود و چون سيمرغ درست به قهرمان داستان می

بر دوشش سوارند که از مغز و مارهایی  شده استدر این داستان دیوی است که به کوه بسته 

 شاهنامهکنند. در این داستان نيز مطابق با باور زروانی پایداری ضحاک که در می سرش تغذیه

برد. شود و ثعلبه برخالف دیگر دیوان او را از بين نمینيز تبلور یافته است، ضحاک کشته نمی

مضمون اساطير ایرانی وسعت اطالعات مؤلف نسبت به  دهندةاین انتخاب هوشمندانه نشان

در طرح اثر خود نيز که در این  گرثعلبة ویرانها، حماسة است. عالوه بر تمام این الگوپذیری

تعبير شده است، کامالً از موازین داستان زنده ماندن « هسته و طرح داستان»پژوهش از آن به 

و تعبير  خواب دیدنتمام مراحل آن مانند  و کرده استفریدون و قيام او عليه ضحاک پيروی 

دستور کشتار جمعی و  چنينهمگویی در این باب و گر و پيشبه ظهور یک ویران گزارانخواب

دستور کشتار جمعی و در نهایت قيام عليه  رغمعلیزنده ماندن قهرمان داستان با کمک مادر، 

رتيب داستان فریدون و ضحاک آمده است با همين ت درها که حکومت شياطين و شکست آن

 .داده استبرای قهرمان اثر خود یعنی ثعلبه قرار 

زئيات اثر جهای متعدد بسيار دیگری هم در اساس داستان و هم در همانندی چنينهم

ر از و و گذوری قهرمانان از طلسم و جادهایی در زمان و مکان و نيز بهرهچون به مشابهت

ان ختد هفها مانننان و غلبه بر آنمراحل متعدد و پياپی و رویارویی با شياطين و اهریم

ی که زوران های زرتشتی ورساند که آموزه رستم، همگی مخاطب آگاه را به این نتيجه خواهد

است  نظومهمفردوسی تبلور یافته است، انگيزة اصلی رابرت ساثی در سرایش این  شاهنامةدر 

 .ستکرده افردوسی الگوبرداری  شاهنامةو وی کامالً در این باب از 
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