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  دهكيچ
وال اثـر بـرام     كـ  رمـان مخـوف درا     يقـ ي تطب يلي تحل ي سهي و مقا  ياوكن جستار نگارندگان با وا    يدر ا 

ـ ه دو اثـر  كاند  دهيافت رسين دريبه اك، هن ضحاك ي ر و اسطوره  كاستو رغـم روسـاخت    ياد شـده علـ  ي
در رمان معاصر   ك،   ضحا ي ن اسطوره يادي بن يها  اند و شاخصه     از موارد همگون   يارير بس د،  ناهمگونشان

، )كوال و ضـحا كـ درا (ه در هر دو اثر ضـد قهرمانـان  كچنان؛ افته استي برجسته تبلور  يلكوال به ش  كدرا
گربار بـه جهـان   يد، ا اسارت در بند يضد قهرمان پس از مرگ      ،  در هر دو  ،  وصفت هستند يچهر ود   زشت

ر يـ پ،  در هـر دو   ،  انـد    و ظلمت   يكيعاشق تار ،  ضد قهرمانان ،  در هر دو  ،  ندك يشه م ي پ يگردد و تباه    يبرم
گران انتقال ي خود را به ديمنيدر هر دو ضد قهرمانان روح اهر،  دارنديا نش فعاالنه كه  يما و سا  يآن،  خرد

زا از اسـارت    بارانيابرها، هگرگوني ديريا به تعبيشود و  يه رها ميما از چنگ سا  يدر هر دو آن   ،  دهند  يم
خوار هستند و در گذر زمان دچـار مـسخ            در هر دو ضد قهرمانان آدم     ،  گردد  ي آزاد م  يسالك خش ياژدها

  .آورند ي مي رويشوند و به جادوگر يم

  .بازگشت دوباره، هيسا، ر خرديپ، مايآنك، ضحا، والكدرا :هاي كليدي واژه
__________________________________________________________________________ 

* E-mail: mrezaei@shirazu.ac.ir  نويسنده مسئول:  

** E-mail: elyasghaderi511@gmail.com 



 1398 ، پاييز و زمستان2 هشمار، 24، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 358

  مقدمه -1
توانـد   يهـا مـ      در آن  ينگـر   و ژرف  ياوكـ ه وا كـ ن اسـت    يد رمزآلـود و نمـا     يياي دن  اسطوره

انـد و پـرده از ناخودآگـاه       ي بنما يهـا را بـه خـوب         ذهن و زبان انسان    ي  دهي نهان و پوش   يها هيسو
معتقـد  ،   نمـادين  -گـذار مكتـب تمثيلـي      انيبن،  1فردريش كروزر  هك چنان؛  ت بردارد ي بشر يجمع

ولي توان يافتن واژگـاني را كـه        ،  يتناهي بوده ه انسان در آغاز پيدايش قادر به احساس ال        كاست  
هـا تنهـا در پرتـو تفـسيري           از ديد او بسياري از اسطوره     . نداشته است ،  بيانگر آن احساس باشد   

نمودار تضاد عناصر و عوامل فيزيكـي       ،  ه نبرد ايزدان در ايلياد هومر     كچنان  ؛  يابد  نمادين معنا مي  
  ).5: 1381، واحددوست ( برابر سرماستمانند خشكسالي در برابر ترسالي يا گرما در

 مـا  ةشيـ نش و اندكـ اپوسـت و در    كه همواره در ت   كخته است   ي فعال و خودانگ   ييروي ن  اسطوره
دگرگـون گـشته   ، هـا   بروز آن  ةويامده و تنها ش   يها به سر ن    رو عمر اسطوره   نياز ا . اندينما يخود را م  

بلكـه  ،  دانـد    ايستا نمـي   ةوره را يك پديد   اسط 3 مكتب كاركردگرايي  يبان 2ه مالينوسكي ك  چنان؛  است
الـشعاع قـرار     ي مناسبات انـساني را تحـت        معتقد است كه اسطوره عنصري كامالً پوياست كه كليه        

بلكه نيرويـي فعـال اسـت كـه جـزو حيـاتي و       ،  آرماني نيستةاسطوره از ديد او يك قص  . دهد  مي
ه اسـطوره  كـ شـود   ار مـي كآشـ ، اش  اسطوره در واقعيت زنده ةبا مطالع «: الينفك تمدن بشري است   

نـد و بـه    ك ه روايـت مـي    كـ  موضوعي است    ةواسط ه بيان مستقيم و بي    كبل،  اي نمادين نيست   آفريده
م احيـاي   كـ ه در ح  كـ بل،  شود هيچ وجه شرح و تبييني به نيت برآوردن نيازي علمي محسوب نمي           

يق دينـي و حـوائج      هاي عم  ه هدفش ارضاي نيازمندي   كهن در قالب نقل و روايت است        كواقعيتي  
ها و مطالبات اجتماعي و حتـي واجبـات و ضـروريات عملـي در                اخالقي و جانبداري از خواست    

ه معتقدات را اعـتال     كبدين معني   ،  ردي مورد نياز دارد   كاركدر تمدن ابتدايي اسطوره     . زندگي است 
شعائر دينـي   بخشد و اثربخشي     دارد و قوت مي    ند و اخالق را پاس مي     ك بخشد و رمزگذاري مي    مي

بنـابراين  . ردار آدمـي اسـت    كـ گيرد و متضمن قواعد و ضوابط عملي براي رفتـار و             را بر عهده مي   
تبيينـي عقالنـي يـا      ،  الن اسـت  كـ اسطوره عنصر حياتي تمدن انساني است و نيرويي فعال با وزني            

» مـت اخالقـي جوامـع بـدوي اسـت     كه منشور عملي ايمان و ح   كبل،  اي هنري نيست   پردازي خيال
: دانـد  مبل نيز انس انسان معاصر را با اسطوره بسيار ضروري مـي           كجوزف  ). 157: 1381،  ستاري(
 از كردن در بـاب هريـ  كـ بـا تأمـل    .  از ماست  كانات معنوي هري  كبازتاب ام ،  هاي اسطوره  انگاره«

__________________________________________________________________________ 
1- Friedrich Krozer 

2- Malinowski 

3- Functionalism 
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ا هـ   آن. ها را بخوانيد   اسطوره. نيمك ها را به درون زندگي خويش منتقل مي         قدرت آن ،  ها اين اسطوره 
هـا   اسـطوره . نيـد كتوانيد به درون باز گرديد و شروع به دريافت پيام نمادها             ه مي كآموزند   به ما مي  

). 1380: 24، مبـل ك ( زنده بودن قـرار دهيـد  ةه ذهن خود را در تماس با اين تجرب  كنند  ك  مي كمك
ص شـود و    تواند از اسطوره خال    انسان مدرن نه مي   «: هكن راستا معتقد است     يز در هم  يور ن كپل ري 
اما بايد هميـشه بـا   ، اسطوره همواره با ما خواهد بود؛ اش بپذيرد  ل ظاهري كتواند آن را در ش     نه مي 

  ).1375: 45، بارت(» آن برخوردي انتقادي داشته باشيم
ـ  يشه در زمـان   يـ ه ر كـ  با آن  كضحاة   چون اسطور  يهنك ةه اسطور كروست   نياز هم  ش از  ي پ

 در نهـاد  يمنـ ي اهريةه و سـو يه همواره ساكچرا ، ز با ماستي معاصر نةا در دوريگو، خ دارد يتار
 مناسـب اسـت تـا       يفرصـت ي،  چشم انتظـار  ،   فسرده يي از ما نهفته است و چونان اژدها       يكهر  

 اثر  والكدرا يبايرمان ز ،  ه بعد از هزاران سال    ك چنان؛   ما را فروبلعد   يرون خزد و وجود روحان    يب
 ةه در اسطور  كرده است   ك را در خود متبلور      يا هيما ن درون هما،  ني نماد يز با زبان  ير ن كبرام استو 

  . اسطوره در ذهن و زبان بشر استيياي بر پويديين امر خود تأيم و اي شاهدكهن ضحاك
 و رمـان معاصـر      كضـحا ة  ن در اسـطور   يادي بن يها  از شاخصه  ي برخ يدن همگون يالبتّه با د  

 يگـر ي از د  يبـدل   ة را نسخ  يكيان آورد و    يبه م ر و تأثر    يالفور سخن از تأث    يتوان ف  ينم،  والكدرا
ه خاستگاه اسـاطير    كمعتقد بود   ،  2انگذار مكتب اصالت اشاعه   يبن،  1ه اگرچه بواس  كچرا  ،  دانست

ا  ، يابـد  هـا شـيوع مـي    در ديگر سـرزمين ، ه بنا بر پيشامدهاي تاريخي    كجهان يك نقطه است      امـ
ه كـ ن بـاور بـود   يـ بـر ا ، 4از جمله وونت 3ه بر آراء هواداران مكتب اصالت تحولكيتوان با ت   يم

اي پديـدار     گيرد كه نخست تداعي معـاني بـسيار سـاده           تحول اساطيري بدين صورت شكل مي     
اي  رابطـه ، خـزد  ميرد و ماري كه اندكي پس از آن در كلبـه مـي    مثالً ميان انساني كه مي    ،  شود  مي

پيچيـده و غـامض در تبيـين    هـاي   پس افـسانه . گردد شود و تصور تناسخ پديدار مي       متداعي مي 
بر اساس  . آيد   به وجود مي    هاي پهلوانان و سرانجام اسطوره      رد و بعد افسانه   يگ يل م كها ش   پديده

ريشه در برخورد انسان و طبيعـت دارد     ،  هاي متشابه بشري در اسطوره و دين        پديده،  اين مكتب 
ـ   ي همگـون يبرخدن يتوان به محض د يانساني و طبيعي است و لذا نم  ،  كه امري جهاني   ن يهـا ب

  .ديم و متقن به دست آك محيه اسنادك نيمگر ا،  دانستيگري از ديدي را تقل، يكيدو اسطوره
__________________________________________________________________________ 

1- Bouas 
2- Diffusionism 2  
3- Evolutionism 3  
4- W.Wunt  
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 ي جمعـ  ةالگوهـا در حافظـ     هـن ، ك ونگيه بنا بر باور     كشود   يد م ييشتر تأ ي ب ين مطلب وقت  يا
: شـد ن اسـت دگرگونـه با     كـ مم،   از مـا   يـك ها در هر      ل بروز آن  ك ما وجود دارند و تنها ش      ةهم
، فقـط پوشـش متفـاوت دارنـد       ،  شـوند   يار مـ  ك آش يالگوها در دوران مختلف    هنكو   1ها  اسطوره«

گران يبـاز ، انكـ م و در هر ميگر برده باشي ديشنامه را به محلّي نمايكه كدرست مانند آن است  
الگوها  هنك). 1377: 71،  مبلك(» نندكشنامه را اجرا    ي بپوشند و همان نما    ي محلّ يها   لباس يمحلّ

نش ي و آفـر   يعي مـاوراءالطب  يروهـا يه ن يـ  توج ياند و در آغـاز بـرا        گرفته نشئتاز دوران باستان    
در زبان و آثار    ،   نسل به نسل در جوامع گشته      يق ناخودآگاه جمع  ياند و از طر     د آمده ي پد يهانكي
 ظهـور و بـروز   يال متفـاوت ك است بـه اشـ  ياند و تا جهان باق  بودهيياي منشأ اثر و عامل پو    يادب
-34: 1381، واحددوسـت  ( خواهند مانـد ين نخواهند رفت و زنده باق  يچ گاه از ب   يه؛  ندينما  يم

  ).1376: 390، ادهيال؛ 1383: 7ي، ستار؛ 35
تواند بدون   يز م ين،  ن جستار است  يه محور ا  كوال  ك با رمان درا   ك ضحا ة اسطور يلذا همگون 

 ادوار  ة او در همـ    يمن و ددمنـش   ياهر يالگو هنك وجود   ةجينت،  ار باشد ك در   ير و تأثر  يه تأث كنيا
 و ي منفـ يها تيشخص، اتي معروف و شاخص در ادبيوهاكال هنك از يكيه كچرا ،  خ باشد يتار

ن يها و عنـاو  منفور با نقابهاي  ا چهره ي و   يمنيه به صورت موجودات اهر    كاست   2ضد قهرمان 
ن يـ ه در اوسـتا ا كـ  نچنـا ؛ ن اسـت متفـاوت باشـد   كها مم شوند و تنها نام آن  يمختلف متبلور م  

در ،  »شوروپهيـ و«ي   هنـد  يودا گيـ در ر ،  »كضـحا  «در شاهنامه ؛  3»كدها  ياژ«ي  منيموجود اهر 
رمـرد  يپ «تيور هـدا  ك در بوف ،  »طانيش «لتوني م ةدر بهشت گمشد  ،  »ستوفلسيمف «فاوست گوته 

 وتكـ ملدر  ،  »ييايـ  در ةبوسلم «پور ي روان اهل غرق در  ،  »والكنت درا ك «والكدرادر  ،  »يخنزپنزر
ي ونـان ي يهـا  و در اسطوره» زي قيسار «نكيفه تي از لط  عاريز ب يمرگ عز در  ،  »تر حاتم كد«ي  صادق

  .نام دارد» رنيس«

  والكدرار و رمان ك برام استوي اجماليمعرف -2
 ي ضـرور  والكـ دراو رمـان     4رك بـرام اسـتو    ي اجمـال  يمعرفـ ي،  ش از هرگونه نقد و بررس     يپ

 ةرلند پـا بـه عرصـ      يدر ا 1847ه در   ك است   يسي تبار انگل  يلندري ا ةسندير نو كبرام استو . دينما يم
__________________________________________________________________________ 

1- Myth 
2- Anti-Hero 

3- Aži dahāka 

4- Bram Stoker 
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ـ ،   اشـتغال داشـت    ي دولت يارهاك به   ي مدت يدر دوران جوان  . وجود نهاد   ي پـس از آن منـش      يول
. گر تئاتر انگلستان در اواخر قـرن نـوزدهم شـد          ين باز يمشهورتريك،  روني ا يمخصوص سرهنر 

پـس  .  آغاز نمـود   يكروني ا ي از سر هنر   يراتخاط  با عنوان  يتابك را با نوشتن     يسندگير نو كاستو
ژه يـ بـه و  يي،   اروپا يلورهاكها و فول    ق و پژوهش در مورد داستان     ي دهه به تحق   يكاز آن حدود    

 والكـ  درايخيت تـار يت با شخـص يآشام پرداخت تا در نها  موجودات خونة دربار ي شرق ياروپا
 يخيت داشتن اطالعات و اسـناد تـار  او با در دس. آشنا شد) ايلواني ترانسيوالد چهارم فرمانروا  (

نش يدسـت بـه آفـر     ،  ل خـود  ي تخ ةبه مدد قو  ،  رده بود ك يآور  ن سال جمع  ي چند يه ط ك يفراوان
 را بر رمان و قهرمان داستانش    يخي تار يوالك زد و نام درا    يرينظ يو ب )  صفحه 1383 (      رمان بلند 

رمـان  . افـت ي ي جهـان يشـهرت ، ن اثـر يـ  اكيگذاشت و پس از زمان انـد   ،  آشام بود   خون يكه  ك
نـون لقـب   كد و تـا   ي بـه چـاپ رسـ      يالدي مـ  1897در   ركن اثـر بـرام اسـتو      يوال مـشهورتر  كدرا

 ياسم قهرمان اصل  ،  ركبرام استو .  را به خود اختصاص داده است      كن داستان ترسنا  يتر  كوحشتنا
ا يـ ا  يـ واالپ« از قـوم  » والد چهـارم   « به نام  يا  آشام است و نام رمانش را از شاهزاده         خون يكه  ك

. ردكـ اقتبـاس   ) ينـون ك ي در جنوب رومان   ياستان(» ايلوانيترانس «نكدر قرن پانزدهم سا   » ايواالچ
والد چهـارم   . ن شـد  ي آن سـرزم   يسه بار فرمانروا   1476    تا 1431 يها  ن شاهزاده در طول سال    يا

ـ   » منيوالد اهر «ي  ها به معنا    يه در زبان واالچ   كبود  » ولكوالد درا  «پسر ل يـ ن دليه همـ است و ب
  آن يه معنـا  كـ افـت   يشـهرت   » والكـ درا«ي   با لقب اختـصاص    يل واالچ ين قبا يوالد چهارم در ب   

ن يـ ا). 1376: 20ي، سـتار  (     دهـد  ي مـ يمعنـ  3»اژدهـا «يي ايـ و در زبان رومان  2»ويد «اي 1»طانيش«
 ياديـ با خشونت و قساوت ز    ،  اش  يومتك قلمرو ح  يفرمانروا به منظور حفظ وحدت و همبستگ      

  همچـون  ينيوال بـه عنـاو    كـ ه عالوه بر لقـب والد درا      كرد  ك يانش برخورد م  يا دشمنان و اطراف   ب
چون دشمنانش را با چهـار  (» شندهكخ يوالد به م «و» والد جالد «اي 4»والد تپش«،  »ميوالد دژخ «
گـران و   ين فرمانروا در برخوردش بـا د      يالبتّه قساوت ا  . شهرت داشت ،  )ديشك يب م يخ به صل  يم

ت داسـتان تـا   يـ دهـد و روا  يل مـ كير را تشك رمان برام استو  يةما  فقط بن ،   او يمي قد ةلع ق يفضا
ن رمـان در    يـ ه از ا  كـ  هم   ي متعدد يها  لميف. ن شاهزاده تفاوت دارد   ي ا ي واقع ي با زندگ  يحدود

 بـرام  يوالكـ درا لمي فـ  همـراه هـستند و  ياديـ ه با اغـراق ز    كده شد   يشكر  ي به تصو  يشيهنر نما 
__________________________________________________________________________ 

1- Diavle 
2- Démo  
3- Dragon 

4- Tepes 
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 نگـارش  كسـب . هاسـت  لمين فين ايتر  از موفقيكي اپوالكس فورد   يفرانس يانارگردكبه   ركاستو
ـ  ك رشته م  يكوال به صورت    كرمان درا   از دفتـر خـاطرات      يهـا و صـفحات      تين شخـص  ياتبات ب

 يگـر ير آثار متعدد د   كاستو. نندك يت م ي مخاطب روا  يند داستان را برا   يه فرا ك آنان است    ةروزان
ر در  يـ  تحر ة را به رشـت    جواهر هفت ستاره   و   ديرم سف كگاه    يفمخ،  پوش فنك يبانوز از جمله    ين

  .گذشت در لندن در1913آورد و سرانجام در 

  والك رمان دراةخالص -3
د يـ  سـند خر   ي بر امضا  ي مبن ي عقد قرارداد  يبرا» نزكي هاو ةالكدارالو «لكيو» ركهار  جوناتان«
. شـود   يا مـ  يلوانين عازم ترانس  از انگلستا ،  »والكنت درا ك«ي   لندن برا  يكي در نزد  يمياخ قد ك يك

ه اصـأل در    كـ نيوال از جملـه ا    كـ  درا ي از رفتارهـا   ينسبت به بعض  ،  والكاخ درا كپس از ورود به     
ت ظـاهر  يوضـع . شـود   ياو مـ  كـ نج، ك ديـ آ  يدارش نمـ  يـ خورد و روزها به د      يحضورش غذا نم  

، در آن قلعه  ر پس از چند روز اقامت       كهار. ديافزا  يد او م  ي و ترد  كوال هم بر ش   كرمعمول درا يغ
 خـروج از قلعـه را   ة مختلف اجـاز يها وال به بهانهك درا يول؛  رد به وطنش بازگردد   يگ يم م يتصم

ر بـا جـسارت و      كهـار . بـرد   ي به سر م   ي زندان ي در آنجا به عنوان مهمان     يتا مدت . دهد  يبه او نم  
ـ ي ي مـ  يخـوار  برد و او را خـون       يوال م كت درا ي بودن شخص  يطاني به ش  ي پ ياديتالش ز  ه كـ د  اب

آورد و خـون   ياخ مـ كبه ، دزدد ي اطراف را ميان روستاهاكودكشود و  ياخ خارج مكها از   شب
ند تا خـودش  كاخ فرار  كشود از     ين ماجرا عاقبت موفّق م    ي از ا  ير با آگاه  كهار. دكم  يها را م    آن

در لنـدن   » ينـا مـور   يم «ه بـا نـامزدش    كـ ن مهل ي از ا  ييپس از رها  . طان نشود ين ش ي ا يهم قربان 
گـزاران   ال و خدمت  كق و يش را از طر   يارهاك ي قبل يها  يزير  وال با برنامه  كاما درا ؛  ندك يازدواج م 

خـود  ي،   چوب يها   از جعبه  يكي شدن در    يدهد و با مخف     يانجام م ،  ه در استخدام دارد   ك يفراوان
ه ك 1»يتبيو «از قضا در شهر. زند  ي را رقم م   ي فراوان يها  يرساند و آغاز تراژد     يرا به انگلستان م   

 و ينـا مـور  يدوسـت م  2»نراي وسـت يلوس « به ناميا زهير روح دوشيبا تسخ،  لندن بود  يكيدر نزد 
نـد و بـه     ك برد تا بتواند روحـش را از آن خـود             ين م يجسمش را آرام آرام از ب     ،  دن خونش كيم

 بـه  يان لوسـ يكـ  از نزد يكـي  3»وارديجان سـ   «تركد. ندكل  يه خودش تبد  ي شب يمني اهر يموجود
ـ ، بـرد  ي مي مشهود او پ يخون مك خاص و    يماريب،  بي عج ي دگرگون حالت  بـه  يابي از دسـت يول

__________________________________________________________________________ 
1- Whitby 

2- Westenra Lusy 

3- John Seward 
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ص ي، هلنـد  1»نگيوان هلـس  «ن از اسـتاد خـود پروفـسور   يبنـابرا . علّتش ناتوان اسـت  متخـص 

نگ بـه محـض     يپروفـسور وان هلـس    . ندك كمكند تا به او     ك يدرخواست م ،   خاص يها  يماريب
ن يـ من در ايطان و اهـر   يبه نقـشِ شـ    ،  خون او  مكروح و    يب،  دي و صورت سف   ي لوس ةدن چهر يد
ت موفّـق بـه     يـ در نها . نـد ك يوال مـ  كـ مار و مقابله با درا    ي ب يبرد و شروع به مداوا      ي م ي پ يماريب

  ر روحـش بـه    يبه خـاطر تـسخ    ،   پس از مرگ   يول؛  رديم  ي م يشود و لوس    ي نم ينجات جان لوس  
 انكـ ودكشود و به جـان        يل م يوال تبد كاه در يآشام شب   خون يطان به موجود  ي ش يوالك درا ةليوس

ن مـاجرا و مطالعـه      يـ  از ا  ينگ با آگـاه   يپروفسور وان هلس  . افتد  ي م يتبيشهر و »   همپستدِ ةمحل«
نـا  يم، ركر و خواندن خاطرات روزانة هارك هارة با خانواديين با آشنا  يو همچن ،  منيراجع به اهر  

ن يبـه همـ   . اسـت » ينـو يضـد م  «ي  آشام موجود   ه خون كابد  ي يقت دست م  ين حق ي به ا  يو لوس 
   و - ي همـسر لوسـ    - 2»نگيلـرد گـدالم   «ي  اركـ نـد و بـا هم     ك يدا م يجهت راه مقابله با آن را پ      

 و» بيصـل «،  »ري سـ    گـل  يهـا   بوته «قياز طر ،  گر داستان يدو قهرمان د   3»سيمور-يپ-ينسيوئك«
طان را از بدن    يث ش يروح خب ،   دارند يمني ضد اهر  يتيه خاص ك) ينان عشاء ربان  (» ر مقدس يخم«

ـ  يوال پس از اكدرا. رساند  ي م يند و او را به آرامش ابد      ك ي جدا م  يلوس ن ين ماجرا به دنبـال از ب
ـ ،  ر اسـت  كهار  همسر جوناتان ،  »ركنا هار يم «گر داستان يبردن قهرمان د    تـالش پروفـسور و      يول

ش بـا   نگ و طرفـداران   يبرخورد پروفسور وان هلس   . شود  ين زن م  يدوستانش باعث نجات جان ا    
 خود نـاامن  يوال شهر لندن و انگلستان را برا  كابد تا درا  ي   مي وال و طرفدارنش ادامه   كمن درا ياهر

آنـان  . رديگ  يا م يلواني خود در ترانس   يميقدة  م به فرار و بازگشت به قلع      يند و تصم  ك ياحساس م 
 و شـرّ آن     نندك يب و در راه بازگشت به قلعه نابود م        يمن را تعق  ين اهر يا،   نجات جان بشر   يبرا

  .نندك ي مكگناه پا ي بيها را از سر انسان

   پژوهشةنيشيپ -4
،  تـارزان  يا   اسـطوره  يمايتـاب چهـار سـ     ، ك ه منتـشر شـده    ك ي تنها اثر  والكدرا رمان   ةدربار

وال از جهـت  كـ  درا يماي س ةه در آن دربار   ك است   يفاوست از جالل ستار   ،  نيشتاكفران،  والكدرا
). 1376ي،  سـتار  ( ارائه شده است   ير مطالب ارزشمند  كم استو گاه او در رمان برا    ي و جا  يخيتار

 ي ه از جملـه   كـ  نگاشته شده    يها و مقاالت متعدد    تاب، ك  در شاهنامه  ك ضحا  ة اسطور ةاما دربار 
__________________________________________________________________________ 

1- Van Helsing  
2- Lord Godalming 

3- Quincey.P.Morri 
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»  شـاهنامه كدن ضـحا يشكـ شتن و بـه بنـد   ك نايان زروانيبن«: ر را نام برديتوان موارد ز يها م  آن
، )12-1: 1394، بـرزاده كا(» ك ضـحا ة بـر اسـطور    يادداشتي«،  )22-1: 1396ي،   رستم ياردستان(
ه ي سـا يالگـو  هنك يبررس«، )32-18: 1380ي، چگن(»  از اوستا تا شاهنامه    كا ضحا ي كدها ياژ«

 ك ساختار داسـتان ضـحا  يقي تطبيبررس«، )102-75: 1392، ارانك و هم  يخسرو(» در شاهنامه 
 ك اسـطوره ضـحا    يقـ يل تطب يتحل«،  )156-137: 1395ي،  خيمشا(» يشناس رد روان يكه رو يبر پا 

» نيريـ ماردوش جهان ز اني خداي برايهن قربانك بر سنّت ي مبتنيها افتيماردوش براساس ره 
 يت پهلـو يـ  خرد و رواينويم،  در شاهنامه كت ضحا ي شخص ةسيمقا«،  )65-27: 1394ي،  قائم(

 ينامتني ب ينگاه  «،  )163-147: 1391،  ارانك و هم  يروحان(» ي حماس يا رد اسطوره كاركث  ياز ح 
» يم فردوسـ كـي  حة در شـاهنام ك ضـحا ةق آن با اسـطور   ي و تطب  ي غرب ياير آس ي از اساط  يكيبه  

ــرداس كضــحا«، )377-357: 1389، ارانكــ و هميمدرســ( ــسر م ــ پ » خــوار  آدمكا ضــحاي
-9: 1388، دنلويـ آ(» كار ضـحا كـ ان يـ ات پاي از رواييها تهكن«،  )339-328: 1362،  دساالريام(

امـا  ،   ارائـه شـده    كضـحا ة   اسطور ة دربار يات درخور توجه  كن،  ن مقاالت يه گرچه در ا   ، ك )48
 يه بررسـ  كـ ن بـار اسـت      ي نخـست  ي برا والكدرا و رمان    كضحاة   اسطور يقي تطب يلي تحل ةسيمقا
  .شود يم

  ينقد و بررس -5
در ،  ديـ  فـراهم آ   والكـ درا و رمان    كضحاة   از وجوه همگون اسطور    ي بهتر كه در كني ا يبرا

ن دو اثر اشاره    ي ا ة برجست يها يوار به همگون    فهرست يا وهيه به ش  كشود   يوشش م كن جستار   يا
  .شود

  يوصفتيو دي چهر زشت -5-1
شـامل دو جـزء    3 وهيـ ني شر و در اوستا انگره م    يروين،  2طاني ش يدر فرهنگ اسالم  ،  1منياهر
 است و مجموعـاً بـه   نو و منش مربوطيه به مكث و جزء دوم   ي بد و خب   يجزء اول به معن   . است
ـ  ةبر اساس اسـطور   ). 1389: 175ي،  احقي(» باشد  يث م ي خرد خب  يمعن  جهـان بـا تولـد       ي زروان
، بندهش؛  1377: 50،  ستيبنون؛  32-28: 1390ي،  شهرستان (شود  يمن از بطن زروان آغاز م     ياهر

__________________________________________________________________________ 
1- Devil 

2- Satan 

3- Angra mainyava 
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ست  آرزو ياهرمن را آزار و بد     «شود  يف م ين گونه توص  يمن ا ي اهر  خرد ينويمدر  ). 1369: 33
ب و  يآسـ  ... شياش به تـن خـو       همه توجه . قدرت بد آن باشد    رد و يشد و نپذ  ينديچ گونه ن  يو ه 

وان خوانده شده   يمران بد برابر اهرمن و د     كگونه ح   نيا. شان باشد ي درو يان و نابود  يكسرزنش ن 
» كدها ياژ «منانين اهري از ا، يكيرده پنجم، ك15شتيدر رام   ). 30و1354: 23ي،  تفضّل(» است
را به او بدهـد   ي  زدي ا  خواهد تا فرّه    يه از اهورامزدا م   كچشم است    شش،  پوز سه،  سر  سه ييهااژد

ه از تبـار  كـ ) دونيـ فر (1»ثرائتون «ن راستايدر ا). 1385: 451، دوستخواه (تا جهان را برهم بزند  
از زد و يـ خ ي بـر مـ  كدها يبه مقابله با اژ،  استيزدي اة فرّيان و دارا يشدادي پ ةد و سلسل  يجمش
مـرا  !  زبردسـت  ي انـدروا  يا«:  قدرت دهد  كدها ي با اژ  ييارويه او را در رو    كخواهد   يتا م يآناه

كي،  هزار چـاال ةآن دارند، چشم شش،  لهك پوزه سه   سه كدها  يه من بر اژ   دار ك   ي ارزان يابيامكن  يا
ند آس  ،  ار زورمندِ دروج  يو بس يآن د  رو من يه اهر ك ين دروج يآن زورمندتر ،  ب رسانِ جهان  يآن د
 -روز شـوم و هـر دو همـسرش          يـ د پ يـ افريدر جهان استومند ب   ي،  ارگيردن اَشَه به پت   ك تباه   يبرا

رِنَوك،  سنگهو » مي بربا ي از و  -ش دودمااند ي افزا ةستي خاندان و شا   ي نگاهدار ي ه برازنده ك را   كاَ
در . ست دهـد  كـ  را ش  كه ضحا كشود   يز موفق م  يو در فرجام ن   ) 452-451: 1385،  دوستخواه(

 وهكـ آورد و در البـرز        يمـ    در   يشـود و او را از پـا        ي م ياروي رو كدون با ضحا  يز فر يشاهنامه ن 
  ).93-92: 1ج، 1373ي، فردوس (شدك يبه بند م) دماوند(

ـ  يرزميـ  جهـان ز   يخـدا  2»نرگـال  «ن با يالنهر ني ب يها  من در اسطوره  ين اهر يا ن يالنهـر  نين ب
ه او هـم    كـ اسـت    3»شوروپهيو«،   او ي هند ياهمت). 48-45: 1394ي،  قائم ( دارد ياديشباهت ز 

وجـود   4»هيته آپتيتر «رده است و در مقابل آن  كات را در بند     يه عناصر ح  كسر است     سه يياژدها
بهـار  ). Macdonell. 1974: 67 (نـد ك يمن آزاد مـ ين اهـر يـ ات را از چنگ ايه عناصر حكدارد 

). 1376: 303،  بهار (ندك يمداد م امت قل ي و ت  ك مردو ة را مشابه اسطور   كدون و ضحا  يداستان فر 
 5» او -سوزانو «الهه. ها وجود دارد    منِ اژدها و نبرد او با الهه      ين اهر ي ا ير ژاپن هم ردپا   يدر اساط 

ل و  يـ دومز (نـد ك يند و دختران جوان را از چنگال اژدهـا رهـا مـ            ك يار م يكمن و اژدها پ   يبا اهر 
بـا   6»ديـ گفريز«،  قهرمان اژدهااوژن ي،  ل شما ي اروپا يها  در اسطوره ). 169-123: 1379،  گرانيد

__________________________________________________________________________ 
1- Eraētaona 
2- Nergal 
3- Višvarupa 
4- Trita Āptya  
5- Susano-o 
6- Siegfrid 
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شود و عمـر   يمرگ م يب،  بر اژدها  يرگيابد و با چ   ي يدرنگ زبان پرندگان را درم     يب،  شتن اژدها ك
  ).1390: 147ي، رنه گنون به نقل از ستار (ابدي يدان ميجاو

راه ه سـد    كـ شـوند     يمتـصور مـ   » مار و اژدها   «لكشتر به ش  يمنان ب ير ملل اهر  يشتر اساط يدر ب 
اژدها در واقع نماد افـراد   .  در جهان هستند   ي زندگ ة شالود ة و آرامش در جهان و برهم زنند       يكين

ز را از آن خـود      يـ  در تـسلّط بـر جهـان دارنـد و همـه چ             يه همواره سع  ك است   يمغرور و ظالم  
من اسـت و از نظـر روان        ي و بـد   يـك  تار يزهـا يشتن چ كـ والها در واقع    ين ه يشتن ا ك«: دانند  يم

). 225-224: 1377،  مبـل ك(» ش اسـت  يت خـو  يد بودن شخص به من    ياژدها در واقع مق    ي،شناخت
ـ  از هزاران رو   يتواند تقابل   يم،   پهلوان با اژدها   ييارويرو  و  ي متـضاد دوگانـه مثـل روشـن        يياروي
خود مار   «عالوه بر آن  ). 1378: 129ي،  اراتكسر(»  و مرگ باشد   ي و زندگ  يري و پ  يجوانيكي،  تار
 يشناسـ    ه در نمـاد   كـ  چنـان ؛  )1373: 70،  وركـ دوبو(» من و رمز ناخودآگاه اسـت     ي از اهر  يا  رهيكپ
: هكـ رد كـ ن اسـتنباط  يتـوان چنـ   يلذا م ،  )1388: 11ي،  زّازك(» من است ي اهر ةمار نشان ،  زي ن يرانيا
ن يشتن انسان نخست  ، ك مني از اعمال اهر   يكيرود و     يمن به شمار م   ي اهر يجهان نياژدها تجسم ا  «

 در يتـ ي و آشـفتن گ ييجاد شر و آشوب و بر هم زدن نظم و سـامان اهـورا          يش و ا  نيدر آغاز آفر  
  ).1389: 125يي، موال(» ان عمر جهان استي او در پايزش و سرانجام نابوديدوران گم

 از شاهزادگان و    يكي يه در روزگار  ك است   يآشام  وال موجود خون  كدرا،  زيوال ن كدر رمان درا  
 ياگريـ مكيبـود و در اواخـر عمـرش دسـت بـه اقـدامات               ) ينونك يرومان (ايلوانيسرداران ترانس 

ـ  زيهـا   ن علم آمـوزش   ي در ا  يند و پس از چند    ك  يل م ي تحص يدر مدرسه جادوگر  ،  زند يم  يادي
ـ آ يها برمـ    دن خون انسان  كي م يزند سپس در پ    ي م يزيانگ ند و دست به اعمال شگفت     يب يم او . دي
 مخوف به   ييوالياش چونان ه    تجسم چهره  هك است    ارهي زشت و پت   يموجودك،  ز چونان ضحا  ين

،  قدرتمنـد يدسـتان ، دي سـف يموهـا ،  بلند يشانيپ،   بزرگ ينيب،  ه عقاب ي شب يا  چهره«: رسد ينظر م 
 قرمز به رنگ    يچشمان،   برجسته يها   پهن و گونه   يها  چĤن،   پرپشت يها  ليسب  از يابروها و انبوه  

، زيـ  تييهـا  نـاخن ، ده در آني روئييا با موهيف دستان، كلفتك پهن با انگشتان   ييها  دست،  خون
رد و  كـ  ي مـ  ييها خودنما    لب ي از ماورا  يه با درخشش خاص   كز  يار ت ي بس ييها  دندآن،   بدبو يدهان

  ).45-21: 1376، ركاستو(» ها داشت ش گرگي نيها  با دندآنياز هر جهت شباهت تام

   بازگشت دوباره-5-2
ان يـ  آدميايـ گربـار بـه دن   يلد و د  گـس  ي در آخرالزمـان بنـد مـ       كه مشهود است ضحا   ك چنان

ه در  كـ  چنـان ؛  پـردازد  يدن مردم و گوسفندان و آزار دادن آب و آتـش مـ            يگردد و به اوبار    يبرم
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دون يـ  از بند فر   كضحا) پسر دوم زردشت   (درماهيدر دوران هوش  «: هكت شده   ي روا  خرد ينويم
ه كـ ه هـر  كدهد  يدستور مرد و يگ يوان و مردم از سر مي خود را بر د ييروا شود و فرمان    يرها م 

ت يـ روادر ). 1354: 93ي، تفـضّل (» به نزد او آورند تا او را بجود، اه را نرنجانديآب و آتش و گ 
وان و يـ  بـر د ييرهـد و خـدا   يدرماه از بند مي هوشة در هزاركه ضحاكح شده يز تصر ي ن يپهلو

ود و آن انـدازه زمـان       جـ  ي را مـ   يكمردمان ن ،  آزارد يآب و آتش را م    . رديگ يمردمان را از سر م    
سـپس گرشاسـپ بـه خواسـت        . ده باشـد  يـ شـهر را جو    رانيـ چهارم گوسفندان ا     يكه  كابد  ي  يم

، منيجالب است اهـر  ). 60: 48فصلي،  ت پهلو يروا (برد ين م يزد و او را از ب     يخ ياهورامزدا برم 
ات يـ رواه در كـ  چنـان ، ز تا آخرالزمان در بن دوزخ به بنـد بـسته شـده         ي ن ك ضحا يئت انتزاع يه

ا آمـده  يـ ه در دنكـ من را بگرفتند و هم بدان سـوراخ      يپس اهر «: هكن آمده   ي چن اريداراب هرمزد 
زد يبهشت امشاسفند و ورهرام ايپس دو فرشته چون ارد. دنديشكنو يبا دوزخ بردند و بند م     ،  بود

  ).82: 2ج، اريات داراب هرمزديروا(» اند ستادهي ايل وكبه مو
ست سـال بعـد دوبـاره       ي دو يول،  رديم  ي م يوال پس از چند   كچه درا ز اگر ي ن والكدرادر رمان   

، ركاسـتو  (رديـ گ ي خـود را از سـر مـ        يآشـام  منانه و خون  ي اهر يارهاكدارد و     ي برم كسر از خا  
 يتـ يمنانه به گ  ياهر،  وال پس از مرگ   كه درا ك ه چنان ك است   يز گفتن ين ن يا). 1223-1225: 1376

شته شـده و  كـ ه كـ بل، ز به بند بسته نشدهي نكضحا، سالمش از ا  يات پ ي از روا  يدر برخ ،  تازد يم
ن يـ سنا به ا  ي 8شت و بند    يادي زام 92ه در بند    كچنان؛  تازد ي م يتيپس از مرگ در آخرالزمان به گ      

 انـد  رفتـه ين امـر را پذ    يـ لومـل و هرتـسفلد ا     ،   چون دارمستتر  ينظران ح شده و صاحب   يامر تصر 
  ).1368: 14ي، باقر(

  يكيعشق به تار -5-3
 كدهـا  ياژ،  منياهـر ،  من است و در اوستا    ي اهر ةانيتي و گ  ينيمصداق زم ك،  دها ير واقع اژ  د
برآمـده از   ك،   عمـر دراز ضـحا     يسـازد و حتـ     يدار مـ  يـ  پد يب زدن به جهان هست    ي آس يرا برا 
ژ كب  ين ترت يبه ا ؛  من است ياهر ند در   كا ضحا ي كدها يه اَ ن ن   داديو ذَغَ در . ز آمده استي با نام و
ند د تا از نبرد    يگو  يمن به او م   ياهر،  من در جنگ و نبرد است     يه زرتشت با اهر   ك يهنگام ،داديو

ز در عوض آن چنان نعمت و طول        ين نبرد و او ن    ي شرّ او را از ب     يها  دهيبا او دست بردارد و آفر     
ن رئك به او ببخشد ياتيح ذَغَ 1362: 3ج، 1346ي، رض (دي بخشكس مماليه به و.(  

اندن دو مـار  يتر با رو   دارد و سپس   يشتن پدرش مرداس وام   كس او را به     يز ابل يدر شاهنامه ن  
براسـاس  . زديـ انگ ي مارهـا از مغـز جوانـان برمـ    ي هيـ شتن جوانـان و تغذ كـ او را به ، بر دوشش 
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سه هزار  ،  افتن از سرنوشت شوم خود    ي يبا آگاه ،   خلقت يمن در ابتدا  ي اهر ييمزدا يها اسطوره
  ).1385: 33،  زاد سپرميها يدگيورز (زان بودياز نور گربرد و  ي به سر ميكيسال در تار

او روزهـا  . شـود  يار م كها دست به      خفته است و شب     وال در روز  كدرا،  زيوال ن كدر رمان درا  
 پـر از  ييهـا   درون جعبـه  ،  سايـ لكن  يزمـ  ريـ در ز ،  سا اسـت  يـ لك يك يه دارا ك يمي قد ةرا در قلع  

نـد و بـا غـروب آفتـاب       ك ي م ي حالت اغما سپر   ا به عبارت بهتر به    ي متعفّن به خواب     يها  كخا
ه كـ ابـد  ي ي مـ يخوار وال را خونكر دراكهار جوناتان. پردازد ي ميطانيشود و به اعمال ش      يزنده م 
آورد و خـون   ياخ مـ كبه ، دزدد ي اطراف را ميان روستاهاكودكشود و  ياخ خارج مكها از   شب
  ).179: 1376، ركاستو (آشامد يها را م آن

  ماي آنيگر نشك -5-4
ه به صـورت  ك است ير روحيونگ است و تصو   ي يشناس  روان يالگو هنكن  يتر دهيچيما پ يآن

م بـاز در  ياز قدي، در معرف بشر،   است يه روان انسان دو جنس    كنيا. شود ي م يزن و مادر متجل   
ه هـر  ك آمده است    يالمثل آلمان   ضرب يك نمونه در    يه برا ك يافته طور ياس  ك انع يمعرف بشر 

، ونـگ يشناسي    -روانتب  كدر م ). 1371: 55،  سايشم ( خود را در درون خود دارد      يا حو يمرد
 هم نـر اسـت و هـم    يهر فرد انسان «: هكبل،  ستيا زنانه ن  ي روان مطلقاً مردانه     ي دارا يچ انسان يه

ـ  ةجنب.  مرد بالقوه  يك ي زن بالقوه در خود دارد و هر زن        يك يهر مرد . ماده  ة مـرد و جنبـ     ة زنان
» آورد يات دوام مــيــ حة وازده و بــه طــور ناخودآگــاه در سراســر دوري صــورت زن بــهةمردانــ

ـ  يها شيتجسم تمام گرا   «مايه آن كونگ معتقد است    ي). 1375: 155،  پور انيآر(  زنانـه در    ي روان
ي هـا  تيحساس،  امبرگونهي پ يها اشفهكم،   مبهم يوخوها خلق،  همانند احساسات ؛  روح مرد است  

» عت و سرانجام روابط با ناخودآگـاه      ياحساسات نسبت به طب   ،  ي عشق شخص   تيقابلي،  منطق غير
 از زن   ي ذهنـ  ةا انگار ي يلكر  يونگ مردم اصوالً به سه تصو     يدگاه  يبنا بر د  ). 1377: 271،  ونگي(

، زيـ انگ  وسوسه يها ب برابر با انگاره   يه به ترت  كم  يا مر يا  يهلن و سوف  ،  ر حوا يتصو؛  اعتقاد داشتند 
ه در آثـار مـورد بحـث بـا          ، كـ  )1384: 13ي،  اوحد (زگار هستند يهشمند و پر  ي و اند  ياحساسات

دون بـا  يـ فرك، ه در داستان ضـحا ك چنان؛ ميما مواجهي آنةشمنداني اندة جنبيعنيما ي سوم آن ةجنب
  :شود ي آگاه مكاز وجود ضحاك،  مادرش فرانييراهنما

ــت    ــد و گف ــد پژوهي ــادر آم ــر م كــه بگــشاي بــرمن نهــان از نهفــت  ب
ــرا  ــر م ــدر بگــو م ــودم پ ــه ب ــا ك ــر       ت ــدامين گه ــم ك ــن زتخ ــيم م ك

ــد   ــز پرداختنـ ــت از مغـ ــر بابـ همــان اژدهــا را خــورش ســاختند   سـ
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ــين   تــو بــشناس كــز مــرز ايــران زمــين ــام او آبتـ ــد نـ ــرد بـ ــي مـ يكـ
از ايران به جـان تـو يازيـد دسـت            چنان بد كـه ضـحاك جادوپرسـت       

  )78: 1ج، 1373ي، فردوس(
نرا و خوانـدن    ي وسـت  ي لوس يماري ب ةنگ با مشاهد  يسور وان هلس  ز پروف ي ن والكدراو در رمان    

: 873، ركاسـتو  (شـود   ميوال آگاهكمن درا ياز وجود اهر  ،  ركنا هار يها و خاطرات او و م       ادداشتي
از ،   مثبت دو اثـر مـورد بحـث        يها تيه شخص كرد  كن استنباط   يتوان چن  يرو م  نيو از ا  ). 1376

ات يـ ه بـر اسـاس نظر   كـ   چرا،  شوند يمن م يبه شهود اهر  موفق  ،   خود يماي با آن  ييارويق رو يطر
 ي واقعـ  يهـا  دهد تا خود را بـا ارزش       يان م كه به ذهن ام   كن است   يما ا ي آن ياتينقش ح «: ونگي

 خـود  ةژيـ افـت و ين دريـ ما بـا ا يآن.  وجود راه برديها ن بخشيتر ند و به ژرفك همساز  يدرون
ي، هال و نوردبا   (به عهده دارد  » خود«ي  عني ي درون يايو دن » من «اني را م  يانجينقش راهنما و م   

278 :1375.(  

  ر خردي پيگر نشك -5-5
ونـگ آن   ي وجـود دارد و      ير ناخودآگاه جمع  يه در ضم  كت راهنماست   ي شخص يكر خرد   يپ

ر خـرد در  ي پيالگو هنك). 1368: 123، ونگي (داند ي از ابعاد مهم ساختار وجود انسان م     يكيرا  
داشـته   از  ي ن كمكه افراد به    ك ي خاص يها تيوجود دارد و در موقع     مرد و زن     يناخودآگاه جمع 

ال ك بـه اشـ    ين سنخ باستان  يا«: ندكفا  ي ظاهر شود و نقش ا     ي مختلف يها لكتواند به ش   يم،  باشند
  ).1356: 108، فوردهام(» شود يدار مي پديا ناجيدرمانگر و ، قهرمان، گوناگون شاه

 ةاوكه  ك چنان؛  شود يده م ي مختلف د  يها وهي به ش  ر خرد ي پ يگر ز جلوه ي ن ك ضحا ةدر اسطور 
  .ندك اقدام كران به مقابله با ضحاي اةنديند تا به عنوان شاه آك يدون درخواست ميآهنگر از فر

اي نامــداران يــزدان پرســت    كــه  خروشان همي رفت نيزه بـه دسـت       
ــد   ــدون كن ــواي فري ــاو ه ــسي ك ــد     ك ــرون كن ــحاك بي ــد ض دل از بن

  )82-81: 1ج، 1373ي، فردوس(
روز يـ من پ ينند تا بر اهـر    ك ي م يارياو را   » هيپرما «و» انوشكي «دونيدو برادر فر  ،  گرسوياز د 
ـ  «عالوه بر آن دو جوان به نـام        شود و  ل در سـمت    يـ ل و گرما  يـ ا ارما يـ » ليـ گرما «و» كگرمان
هـر  ،   انـسان  يشوند و خوراندن مغز گوسفند بـه جـا          ي مشغول م  ك در دستگاه ضحا   يگريخوال
دون يـ ب با فرين ترتيدهند و به ا ي نجات مكبخت را از دست ماران ضحا   جوان نگون  يكز  رو
  ).1: 72ج، 1373ي، فردوس (نندك ي ميارك همك برانداختن ضحايان برايرانيو ا
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 ي نامرئ يوالكند تا با درا   ك  ي م ياريوارد را   يتر س كد،  نگيپروفسور هلس ،  زي ن والكدرا در رمان 
ـ ينسيوئك «و 1سو آرتور هولم وودگر ياز د . ندكمبارزه    پروفـسور وان  ياريـ بـه   2»سي مـور ي پ

  .ن ببرنديصفت را از ب مني اهريوالكوشند تا دراك يشتابند و م ينگ ميهلس

  هيتبلور سا -5-6
. شـود   يت محـسوب مـ    ي شخـص  يك و صفات پست و پنهان در ناخودآگاه         ي منف ةه جنب يسا

 يوانيـ  ح ةه جنب يسا). 1371: 132،  ونگي (داند  يمه  ي سا ةن جنب يتر  يطان را تجسم منف   يش،  ونگي
، ندي ناخوشـا يآلـود بـشر و تظـاهر بـه رفتارهـا         الت گناه ي تما ةزاننديه برانگ كعت بشر است    يطب
انـد و در   ه در ناخودآگاه انسان فروخفتـه    ك است   يها و احساسات ناپسند اجتماع     خواسته،  اركاف

 كن عنصر در داسـتان ضـحا      يا). 269-257: 1387،  ونگي (ابندي  ي ظهور م  ي مقتض يها تيموقع
 خوراندن مغز سر جوانـان      ي دوشش برا  ياه رو يه به صورت ماران س    كد اوست   يتجسم روح پل  

ز گرچه  يوال ن كدر رمان درا  . بلعد يفرو م   را يرانيبخت ا  شود و هر روز دو جوان نگون       يان م ينما
شتر يز و بلند و زشت او بيشِ تيدندان ناما دو ، ن رمان باشد يه در ا  يتواند نماد سا   يز م يخود او ن  

ـ  كـ ودكن دو دندان خون     يه با ا  كچرا  ،  والستك درا يمني اهر يةه و سو  يانگر سا ينما گنـاه را    يان ب
  .دكم يم

  يمنيانتقال روح اهر -5-7
اه بـر دوش  يدو مـار سـ  ، بيـ ن ترتيـ زند و بـه ا  ي را بوسه مك ضحا ةس شان ي ابل شاهنامهدر  
شتن پـدر  كرد و با يگ ي به خود ميمني اهري خوكه ضحاكس است ن پ يد و از ا   يرو ي م كضحا
  :دهد يشتن مكن مرز و بوم را ددمنشانه به يند و هر روز جوانان اك يشه ميداد پيب، خود

ــت او   ــو چــون جف ــا دي ــود ت ــف او   بفرم ــر كتـ ــه داد بـ ــي بوسـ همـ
كس اندر جهان اين شـگفتي نديـد         چــو بوســيد شــد در زمــين ناپديــد

غمي گشت و از هر سويي چاره جست         از دو كــتفش برســتدو مــار ســيه
  )1: 68ج، 1373ي، فردوس(

دمـد و   ي مـ كر ضحا يك از روح خود را در پ      ين تماس بخش  يس با ا  يابل«: هك معتقدند   يبرخ
 يش مـساعدت روانـش را بـرا       يشاپيـ البتـه پادشـاه پ    . ندك يو آز م  يبدن پادشاه جوان را باردار د     

__________________________________________________________________________ 
1- Arthur Holmwood 

2- Quincey.P.Morris 
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، زيـ  ن والكـ دراجالب است در رمان     ). 1384: 119،  بازرگان(» اده است ن نوزاد نشان د   يپرورش ا 
 يشش را در گردن قربانيدو دندان ن، گراني خود به ديمنيث و اهر ي انتقال روح خب   يوال برا كدرا

ه در  كـ  1»يتبـ يو «ه در شـهر   كـ  چنان؛  نديآفر ي چون خود م   يمنيب اهر ين ترت يند و به ا   ك يفرو م 
و ي،  نـا مـور   يدوسـت م   2»نراي وسـت  يلوسـ  « به نـام   يا  زهيروح دوش ر  يبا تسخ ،   لندن بود  يكينزد
نـد و بـه     ك برد تا بتواند روحـش را از آن خـود             ين م يجسمش را آرام آرام از ب     ،  دن خونش كيم

 بـه  يان لوسـ يكـ  از نزد يكـي  3»وارديجان سـ   «تركد. ندكل  يه خودش تبد  ي شب يمني اهر يموجود
ـ ، بـرد  ي ميشهود او پ م يخون مك خاص و    يماريب،  بي عج يحالت دگرگون   بـه  يابي از دسـت يول

ص  4»نگيوان هلـس  «ن از استاد خود پروفـسور يبنابرا. علّتش ناتوان است يهـا  يمـار يب متخـص 
 ةدن چهـر  يـ نگ بـه محـض د     يپروفسور وان هلس  . ندك كمكند تا به او     ك يدرخواست م ،  خاص

ـ يمـار ين بيـ من در ايطان و اهـر يبه نقشِ شـ ، خون او  مكروح و    يب،  دي و صورت سف   يلوس  ي پ
ت موفّـق بـه نجـات جـان     يـ در نها. نـد ك يوال مكمار و مقابله با دراي بيبرد و شروع به مداوا    يم

 يوالك درا ةليوس ر روحش به  يبه خاطر تسخ  ،   پس از مرگ   يول؛  رديم  ي م يشود و لوس    ي نم يلوس
» تدِمحلـه همپـس   «انكـ ودكشود و به جان    يل م يوال تبد كه درا يآشام شب   خون يطان به موجود  يش

ق تمـاس در هـر دو   يـ  از طريمنيلذا انتقال روح اهر، )837: 1376،  ركاستو (افتد  ي م يتبيشهر و 
  .ار استكاثر آش

  بخش  بارانيا ابرهايما ي آنييرها -5-8
وشـش بـر   ك در هر دو اثر ييگو، مينك يمورد بحث تلق  ما در دو اثر   ي از آن  ياگر زن را نمود   

ه كـ  چنـان ؛  بخـشد ييه را از چنگ او رها ي سا ةلي به وس  ر شده ي تسخ يمايه قهرمان آن  كن است   يا
ارنواز و شهرناز را از     ك،  ست ضحا كه با ش  كشوند   ياوه موفق م  كدون و   ي فر ك ضحا ةدر اسطور 

  :نندكچنگ او رها 
ــر  بدنـد  دختـر  دو هـر  را جمـشيد  كه ــانوان س ــو را ب ــسر چ ــد اف بدن
ــاك دگـــر  شــهرناز يكــى رويــان پوشــيده ز ــن پـ ــام دامـ ــواز بنـ ارنـ

ــايوان ــحاك بــ ــان ضــ  سپردندشــــان اژدهــــافش بــــران  بردندشــ
__________________________________________________________________________ 

1- Whitby 
2- Westenra Lusy 

3- John Seward 

4- Van Helsing 
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ــشان  جــــــادوئى ره از بپروردشــــــان ــژى بياموختـ ــدخويى و كـ بـ
ــر باســمان ســرش  بـود  سـازيده  ضـحاك  كـه  طلسمى ــده ب ــود فرازي ب

ــدون ــاال ز فريـ ــرود بـ ــد فـ ــه  آوريـ ــز آن ك ــام ج ــدار بن ــد جهان دي
ــاد ــر از نه ــاى ضــحاك تخــت ب  اىجـ  بگرفـت  و جـست  كئى كاله  پ

ــرون ــد بـ ــستان از آوريـ روى خورشــيد و مــوى ســيه بتــان  اوى شبـ
      

 بشــست تيرگيهــا از آن روانــشان  نخــست سرانــشان شــستن بفرمــود
ــاك داور ره ــان پـــــ ــودگى ز  بنمودشـــــ ــس آلــ ــان پــ بيالودشــ

ــد  تخـت  كـه  فريدون پاسخ داد چنين ــه بكــس نمان ــه جاودان بخــت ن
ــنم ــور م ــك آن پ ــت ني ــين بخ  زمـين  ايـران  ز ضـحاك  فتبگر كه  آبت
ــشاده  ارنـواز  سـخن  ايـن  و از بـشنيد  چو ــدش گ ــر ش ــاك دل ب راز پ

ــدو ــت ب ــدون شــاه گف ــوئى آفري ــران كــه  ت جــادوئى و تنبــل كنــى وي
ــده  پــاك پوشــيده دو مــا كيــان تخــم ز ــا رام شـ ــيم ز او بـ ــالك بـ هـ

ــه  مـار  جفـت  او خواند جفتمان همى ــوان چگون ــودن ت ــهريار اى ب ش
ــرو ــوب ب ــانر خ ــشادند راز وي ــر  گ ــا مگ ــر را كاژده ــد س ــاز آي بگ

  )1: 94ج، 1373ي، فردوس(
، 1نگي لرد گـدالم   ياركبا هم  نگيپروفسور وان هلس  ،  وارديتر جان س  كز د ي ن والكدرادر رمان   

نرا را  ي وسـت  يشوند لوس  يموفق م ،  گر داستان يقهرمان د  2»سي مور ي پ ينسيوئك «وي،  همسر لوس 
رده بود و پـس     كل  ي تبد يگري د يوالكاو را به درا   ،  ر روحش ي تسخ دن خون و  كيوال با م  كه درا ك

از ، ديـ آ ي برمـ يآشام  خونيافتد و در پ ي ميتبيشهر و» محله همپستدِ  «انكودكبه جان   ،  از مرگ 
 شهرناز و   ييدون بعد از رها   يفرك،   ضحا ةه در اسطور  ك گرسو چنان ياز د . وال برهانند كچنگ درا 

 كه در اثر مصاحبت بـا ضـحا  ك خود را ةمناني و اهريي جادويا خورد تكر  يها را تطه    آن،  ارنواز
  : گرداندكپا، اند بدان آلوده شده
ــشان  نخــست سرانــشان شــستن بفرمــود ــا ازان روانـ ــست تيرگيهـ بشـ

ــاك داور ره ــان پـــــ ــودگى ز  بنمودشـــــ ــس آلــ ــان پــ بيالودشــ
  )94، همان(

__________________________________________________________________________ 
1- Lord Godalming 

2- Quincey.P.Morris 
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ب يصـل ، ري س  گل يها  ق بوته يطراز  ،  ارانشيگر  يوارد و د  يجان س  «تركز د ي ن والكدرادر رمان   
طان را از   يث شـ  يـ روح خب ،   دارنـد  يمنـ ي ضد اهر  يتيه خاص ك) ينان عشاء ربان   (ر مقدس يو خم 

گرسـو قهرمانـان رمـان موفـق     ياز د. رسـانند  ي مياو را به آرامش ابد نند و ك  ي جدا م  يبدن لوس 
از چنـگ   ،  رده بـود  كـ و  وال قصد جان ا   كه درا كز  ير را ن  كهار  همسر جوناتان ،  ركنا هار يشوند م  يم

ارنواز يي  نمودگار رها ،  والكر از چنگ درا   كنا هر ينرا و م  ي وست ي لوس ييوال برهانند و لذا رها    كدرا
  . استكو شهرنواز از چنگ ضحا

 و  ك دختران از چنگ ضـحا     ييرها،  مياد شده بنگر  ي به دو اثر     يا  اسطوره يا هياما اگر از زاو   
ه كـ چنـان ؛  شـود ي تلقـ يسالك خشيزا از چنگ اژدها   باران ي ابرها ييتواند نماد رها   يوال م كدرا

كنـد و     تصور ايـن اسـت كـه اژدهـايي بـر جهـان حكمرانـي مـي                «: هكمعتقد است    1گرن ويدن
گيرد يا اژدهـا خـود    آيد و دژ را مي قهرماني مقدس پديد مي. خشكسالي همه جا را گرفته است  

شـود كـه اژدهـا در دژ فـرو      هـايي مـي   پيروزي بر اژدها باعث رهايي آب. گيرد  را در حصار مي   
بـاران آغـاز بـه    . افتـد  به دست قهرمـان مـي  ، گرفته بود و زناني كه اژدها در دژ و در بند داشت       

» پـردازد  كند و خداي جوان بـه ازدواج بـا زنـان آزاد شـده مـي         باريدن و زمين را حاصلخيز مي     
  ).1377: 75، ويدن گرن(

  ه ژرفكـ دانـد   الگـويي اسـاطيري مـي      هـن كهـا را    اراتي نيز نبـرد پهلـوان بـا اژد        كبهمن سر 
رويـارويي پهلـوان    «: اسـت ت  كـ ها و به تبع آن افزون شدن باروري و بر          آزادي آب ،  آن ساخت 

ــ  و ــك زمين ــا ي ــاني اســت ةاژده ــي اســت  ،  اســاطيري جه ــوذج ذهن ــار و انم ــوعي نمودگ . ن
تـا دوبـاره   ، ميـرد  يمـ ، شـود  زاده مـي  است ديرين كه در ژرفاي تاريك نفس آدمي        اي  نگاره  پندار
ـ . شود و چون بت عيار به شكل ديگر درآيـد          زنده  اسـاطيري اژدهاكـشي محتـواي دينـي         ةگون

آييني دارد و اغلب با رويدادهاي كيهاني و معتقدات مربوط بـه آفـرينش و رسـتاخيز مـرتبط                    و
 خورشـيدين يـا سرشـتي آذريـن     يا هايزدي پيروزگر كه چهر،  گونه از اسطوره  مطابق اين . است
سـتيزد و در اثـر    مـي ، هـا   آبةبا ديوي اهريمني كه مارپيكر و اژدهامنش است و بازدارنـد ،  دارد

، سركاراتي(» رسد شود و دام و دهشن اهورايي به آشتي و رامش مي          ها رها مي   چيرگي بر او آب   
7 :1378.(  

__________________________________________________________________________ 
1- Viden Ggern 
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  1يخوار آدم -5-9
؛ نـد ك يان تهـ  يـ ا از آدم  جهـان ر  ،  ها  شتن انسان كخواهد با    يم) منياهر(ك  دها  يدر اوستا اژ  

م را از   ي را به او دهد تا بتواند هفت اقل        يابيامكن  يه ا كخواهد   يتا از او م   يشگاه آناه يه در پ  ك چنان
» نمكـ  يشور را از مردمـان تهـ     كـ ه همـه هفـت      دار كـ    ي ارزان يابيامكن  يمرا ا «: ندك يان خال يآدم

؛  اشـاره شـده    ك ضـحا  يوارارا بـه آدمخـ    ك از متون آشـ    ياما در برخ  ). 1385: 451،  دوستخواه(
 از  كضـحا ) پسر دوم زردشـت    (درماهيدر دوران هوش  «: هكت شده   ي روا  خرد ينويمه در   ك چنان

دهد  يرد و دستور ميگ يوان و مردم از سر مي خود را بر دييروا شود و فرمان    يدون رها م  يبند فر 
در ). 1354: 93ي، تفضّل (»اه را نرنجاند به نزد او آورند تا او را بجوديه آب و آتش و گ     كه هر   ك
 بـر  ييرهـد و خـدا   يدرماه از بند مي هوشي  در هزارهكه ضحاكح شده يز تصر ي ن يت پهلو يروا
ت يـ روا(» جـود  ي را مـ يـك مردمان ن، آزارد يآب و آتش را م. رديگ يوان و مردمان را از سر م    يد

رسته بر دوشش هر اه ي سيردن مارهاك آرام   ي برا كز ضحا ي ن شاهنامهدر  ). 60: 48فصل،  يپهلو
 از يتـ ي بـر پـرداختن گ  يد او مبنـ يـ ت پليـ ارا به نكفرستد و آش يام مرگ مكروز دو جوان را به   

  :ها اشاره شده انسان
چه جست و چه ديد اندرين گفتگو        نگر نرّه ديو اندر آن جـست و جـو         
ــا يكــي چــاره ســازد نهــان  ــد ز مــردم جهــان   مگــر ت ــه مان كــه پردخت

  )1 :68ج، 1373ي، فردوس(
 كنام پـدر ضـحا    ،  شاهنامهه در   ك» مرداس«،  پژوهان شاهنامه از   يدگاه برخ ياز د ،  گرسوياز د 

،  اسـطوره  يجيه بر اثر تحول تـدر     ك شده   ي معرف ك ضحا ي برا يخوار و صفت    آدم يبه معن ،  است
 يخوار بوده و در باورشناسـ   آدمكو لذا ضحا ) 54-44: 1381،  دساالريام (نام پدر او شده است    

ن برداشـت   يبا ا ). 1388: 29ي،  زّازك (شده است  ي م ي تلق يمني اهر ي رفتار يخوار گوشت ،هنك
والسـت  كرد و مـرادف درا ك ي ميخوار ه در عمر دراز خود اقدام به آدمك است يمني اهر كضحا

تـر و عمـر       جـوان ،  شتر خـون بنوشـد    يـ آشامد تا زنده بماند و هر چـه ب          يها را م    ه خون انسان  ك
، ري اسـاط ةقت خـون در گـستر    يدر حق ). 941 و 680: 1376،  ركاستو (داشت خواهد   يتر  يطوالن

 او را بـه     يرويتا ن ،  دندينوش  يخون او را م   ،  شتن دشمن كقهرمانان پس از    «:  دارد يا  ژهيگاه و يجا
در ). 1386: 96،  سايـ شم(» دانـستند   يا ناقل روح م   ي خون را همان روح      ييگو،  نندكخود منتقل   
 در قـرن    يزابت بتور ينتس ال ك«: هك چنان؛  ده را داشتند  ين عق يه ا كد   بودن يسانك هم   يجهان واقع 

شت تـا  كنجه كر شيش از ششصد دختر مستخدم را ز      ي مجارستان ب  يشانزدهم در قلمرو پادشاه   
__________________________________________________________________________ 

1- Canibalism 
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اش را  يهـا جـوان   ه خـون آن كن باور بود ياو بر ا. ا خونشان را بنوشد يند  كها حمام     در خون آن  
  ).www.penddraig.co.uk/vampire/index.html(» ندك يظ محف

ه در داسـتان    كـ  چنـان ؛  ز بازتاب داشـته اسـت     ي معاصر ن  يها   از داستان  يه در بعض  يما ن بن يا
، »ايسيـ آل « از قهرمانـان زن بـه نـام     ة، يكـي  اهل اورگوئ  1»روگايوكو  يهوراش «اثر،  »پر بالش «وتاهك

ه    ان داسـتان مـ    يـ رد و در پا   يـ م  يمـ   شـود و      ي مـ  يدي شد يخون مكناگهان دچار    ستخدم او متوجـ
ن موجـود  يا«: شود يخورد و باعث مرگش م يا را ميسيه خون آلكشود   ي در بالش او م    يموجود

م ييا بهتـر بگـو  يـ  دهـان و   النـه يل محكهر شب به شـ    ،  شد  ي م يا بستر يسيه آل كب پس از آن   يمه
: 31 ،وفـون ك(» ده بـود كيشش را در سر زن جوان فرو برده و به مرور زمان تمام خون او را م               ين

 يكيخـواران در شـب و تـار        منان و آدم  ين اهر يثر ا كه ا كن است   يت ا ي حائز اهم  ي تهكن). 1380
 وانيـ د«: هكـ چرا؛ زان بودنـد يـ  گرييردند و همه از نور و روشناك يث خود م ياقدام به اعمال خب   

ان يـ پا ي بييها يكي و تاركگاهشان در مغاي هدف بد هستند و جا  يها  زاده) منانين و اهر  ياطيش(
  ).1377: 81، نلزيه(» است

طان را يب شـ يـ ه فركـ ز يـ ن والكـ دراگـر داسـتان   يقهرمان د 2لديرنف-ام-آر، والكعالوه بر درا 
ل يـ و به خوردن موجودات زنـده از قب     3خوار ست زنده يوالست و موجود  كازخادمان درا ،  خورده

ه كـ ت  تـر فاوسـ   كچـون د    او هـم  ). 226: 1376،  ركاسـتو  ( دارد ياديـ  ز ي بوت و پشه عالقه   كعن
نـت  كروح خـود را بـه       ،  داده بـود  ) ي آلمـان  يهـا    در افسانه  يطانيش (ستوفلسيروحش را به مف   

دارنـد   يان مين گونه ب  ي را ا  يخوار شناسان سبب زنده   اسطوره). 1110،  همان (وال سپرده بود  كدرا
نـون  كو ا ،  ر موجودات زنده باب شـد     يقتل و خوردن سا   ،  ندكدا  ي تداوم پ  يه زندگ ك آن يبرا«: هك

 يل زنـدگ  كـ انه  يش شرط وحش  ين پ ي دادن ذهن با ا    يآشتي،  شناخت  از مسائل عمده اسطوره    ييك
  ).1377: 75، مبلك(» ابدي ي تداوم ميشتن و خوردن زندگانكه با كاست 

ز از جمله   ي شگرف و گاه اسرارآم    يخون همواره سرشار از خصائص     «هنك يبراساس باورها 
ات و بـه  يـ  حيه گرمـ يـ ه ماكنموده  ين ميو چن، ستده اي به نظر رسي و پهلوانيدالوري،  نژادگ

ارزار كـ ه در كـ رشـان را  يخون دشمنان دل  ،  انيم جنگجو يدر قد . البد است كامن در   كمنزله آتش   
، را خـون  يـ ز،  بهرمند شوند ،  شان  ي و پردل  يل جنگاور يتا از فضا  ،  دنديآشام  يم،  شته شده بودند  ك

  ).1376: 39ي، ستار(» ديتراو يد مي از خورشييشد و گو ير محسوب ميكجان و روان پ
__________________________________________________________________________ 
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  1مسخ -5-10
 در ي دگرگـون يمسخ نـوع . ميوال شاهد مسخ قهرمانان هستك و دراكدر هر دو داستان ضحا 

 دهخـدا بـه   ي در لغت نامه  ؛   است ي خاص يها  نهيها در زم    ت آن يه حاصل فعال  كموجودات است   
 است» تر  زشتي صورت  به يسكردن صورت   كل  يتبد،  ردنكدن و بدتر    يصورت برگردان «: يمعنا

ل و صـورت  ك عوض شدن و تحـول در شـ   ي مسخ به معنا   ي واژه«). 396: 44ج1364،  دهخدا(
  ).1412: 768ي، راغب اصفهان(»  استي از دگرگوني خاصي د گونهيبوده و مف

تر    پست ي به موجود  ي در اثر دگرگون   يه موجود كم  ينام  ي مسخ م  ين تحول را زمان   يعموماً ا 
ه در آن صورت و خلقت از حالـت         ك است   ير و دگرگون  يي از تغ  يخ نوع خاص  مس«: ل شود يتبد
 ةديـ بـه عق ). 4: 330ج، 1364، ريـ ابـن اث (» ابـد ي يتر تحول مـ     تر و پست     به صورت زشت   ياصل
انـسان اسـت و در   ) يجـسمان (ي مسخ شامل تحـول صـورت ظـاهر       ،   اسالم ة از فالسف  ياريبس

: 108، نايابـن سـ  ؛ 38: 2ج، 1409ي،  تفتـازان  (ميوش  ي تناسخ م  ةوارد مقول ي،  صورت تحول روح  
 موجـود  يك ي و باطنيشامل تحوالت ظاهر،  مسخ ةن جستار نگاه ما به مقول     ي در ا  يول). 1363
ه هـر  كـ ن معنـا  يـ بـه ا ، بندد يمسخ در درون انسان هم صورت م ي،  به اعتقاد استاد مطهر   . است

نـد و اگـر   ك يتـر مـ   يـك مال نزدك به آن فطرت را،  انسان باشدكه موافق فطرت پا ك يكيعمل ن 
بـه  ،  ابـد يت ادامـه    كـ رار و اسـتمرار بـر آن حر       كـ رد و ت  ي مخالف فطرت انسان صورت گ     يعمل

ن مـسخ   يـ ا. نـد ك يم  رت فرد را دچار تحول      ي و س  يد و صورت باطن   يآ  يه در م  ك مل يكصورت  
  ).163-162: 1370ي، مطهر (برد ين ميه را از بي نام دارد و فطرت اوليدرون

 ةل مـسخ شـد  كشـ ك،  سو خود ضـحا يكاز ؛ مي با دوگونه مسخ مواجه  ك ضحا ة اسطور در
، سـر  سـه ك،  دهـا  يز چونـان اژ   ياو ن ،  ه با احتساب دو مار بر دوشش      ك است   يي اوستا كدها ياژ
 يهـا   س بـر شـانه    ي ابلـ  ةبوسـ ،  گرسـو ياز د . ندك  يشه م ي پ يمنيه اهر كچشم دارد    پوزه و شش    سه

ر ييـ ه عالوه بر تغ   كند  ك  يل م يتر تبد    پست ياو را به موجود   ،  اوش مارها از دوش     ي و رو  كضحا
د يـ  پديمنـ يامالً اهرك يموجود،  س از او  يز به دنبال دارد و ابل     ي او را ن   ي روح يدگرگوني،  ظاهر

گـردد و در واقـع مـسخ          ي خـارج مـ    ي از حالت انـسان    يخوار  آوردن به آدم   يه با رو  كآورد    يم
خـدا بـه شـمار        دي و دشـمن خورشـ     ينـ ير زم يـ  ز ي خـدا  يكمار   «مز هال ي ج ةديبه عق . شود  يم
  ).1380: 93، هال(» ردندك يا آرام ميم هداين آن را با تقديبنابرا، رفت يم

 بـود بـه مقابلـه بـا     ي شرقي مقتدر در اروپايا ه شاهزادهكوال كنت دراكز  ي ن والكدرادر رمان   
ناگهان پس از عالقـه     ،  پرداخت يشورش م كل مهاجم به اروپا و      يا و قبا  يلوانيمرز ترانس  ان هم كتر

__________________________________________________________________________ 
1- Metamorphosis 
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مسخ و به ،  در مدرسه جادوگران خود ي و آموختن علوم جادوگر    يطانيعه ش يبه علوم ماوراءالطب  
طان يها را هم به شـ     آن،  دن خون آنان  كيها و م    شود و به محض تماس با انسان        يل م يطان تبد يش

ـ  ،  او پـس از مـسخ     ). 1224: 1376،  ركاستو (ندك يل م يو خادمان خود تبد    ـ   يدر پ ن بـردن   ي از ب
رد و با يگ يت فاصله ميها در واقع از انسان  از خون انسان    هيد و با تغذ   يآ ين برم ي زم ي رو يها  آدم
وانات هـم   ي ح يه حتّ كشود    يل م يتر از انسان تبد      و پست  يطاني ش ير در رفتارش به موجود    ييتغ

 يوال بـرا كـ درا) 20، 25، 133، 349، 1129: 1376، ركاسـتو  ( شدن به او واهمه دارند    يكاز نزد 
ر ييـ تغ، ا گـرگ يـ خفـاش و  ، ظيمه غل، قيمه رق، ل سگكاش به ش    مناني اهر يها  تيانجام مأمور 

). 570،  373،  333،  315،  313: 1376،  ركاسـتو  (تر از انسان هـستند      ه همه پست  كدهد    يظاهر م 
م علَى مكَ«: در قرآن هم راجع به مسخ آمده است      خْنَاه سنَشَاء لَم لَو ا    وضِي وا مـطَاع تَ ا اسـ فَمـ انَتِهِم

لَا يرْجِعونَ  نگانيبوز و سگان لكش به تا (مينك مسخ را ها  آن صورت جا همان ميبخواه اگر و: و 
: سيـ (» بازگشت) اول صورت به (نه و گذشت بتوانند) جا  آن از اي صورت آن از (نه هك) شوند

67.(  

  1يجادوگر -5-11
 بازتـاب  يخي تـار يهـا  ر و داسـتان يجـادو همـواره در اسـاط   سـحر و   ،  العـاده  اعمال خـارق  

: انـد  هـا بـوده اسـت و همگـان آن را بـاور داشـته           داسـتان  يان اصل ك از ار  يكيداشته و    يفراوان
 يه بـه دشـوار  كـ  يا دهيـ چيمخصوصاً مظـاهر پ ي،  مظاهر زندگة جادو در هميي ابتدا ةجامع در«

مـسخ  ك، در داستان ضـحا ). 1377: 30ي، هاد(» راه دارد، شوند ي م ي انسان ةع اراد يشناخته و مط  
نـده در  ي و خبـر از آ   ييشگويپ. شود  ي محسوب م  يي عمل جادو  يدر واقع نوع  ،  طانياو توسط ش  

عه بـه   يالعاده و ماوراءالطب   گزاران و موبدان هم از جمله اعمال خارق          خواب ةلين داستان به وس   يا
د و با گرز گاوسرش     يآ  يا م يدون به دن  ي فر  به نام  يپسر،  نديب  ي در خواب م   كضحا. ديآ يشمار م 

 هكـ شد كـ  يوه دماونـد بـه بنـد مـ     كـ  در   ير و در غـار    يـ وبد و او را از تخت به ز       ك يبر سر او م   
، 1373ي،  فردوسـ  (ندك ي م ي عمل جادوگونه را به ذهن تداع      ينوع،  ر خواب او  ي و تعب  ييشگويپ

  ).1: 73ج
 ييفرمـانروا » يو و پـر يـ د « ازيركه بـر لـش  كشود   ي م ين گونه معرف  ي ا شاهنامه در   كضحا

  :ندكتا آنان را تابع خود ، العاده است  و خارقيمني اهريار داشتن قدرتكن ي اةند و الزمك يم

__________________________________________________________________________ 
1- Sorcery 
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ــدارم همــي دشــمن خــرد خــوار  ــار    ن ــد روزگـ ــي از بـ ــم همـ بترسـ
هم از مـردم و هـم ز ديـو و پـري              همــي زيــن فــزون بايــدم لــشكري

  )1: 79ج، 1373ي، فردوس(
 ةنـد و او را در برابـر چهـر   ك ي مـ يمعرفـ » ويـ د « راك به صراحت ضحايتي در ب  اوه آهنگر ك

: همـان (» ويهـان خـد   يده دل از ترس گ    يبر/ وي مردان د  ي پا ياكد  يخروش«: دهد  يان قرار م  ينويم
گـاه  يه دوزخ مـأمن و جا   كـ چـرا   ،  نـد ك ي مـ  ي معرفـ  يگر او را دوزخ و جهنمـ      ي د يدر جا ). 81
ها به گفتـار     د دل يسپرد/ يد رو ي دوزخ نهاد  يهمه سو «: ز است يست منان و جادوگران انسان   ياهر
  )81: همان(» ياو

 را سـاحر و جـادوگر       كارا ضـحا  ك آشـ  ي از مورخان عهد اسـالم     يه برخ كروست   نياز هم 
 پس  كضحا«: ن راستا معتقد است   ي در هم  اخبار الطوال  در   ينوريه د يه ابوحنف ك  چنان؛  اند خوانده

شان يـ شور گرد آورد و از اكجادوان را از آفاق ي، نان در پادشاهيل اطمياز تسلّط بر جم و تحص 
 كز ضحايه نكتئودور نولد). 372: 1391ي،  نوريد(» ه در آن استاد شد    ك چندان،   آموخت يساحر

 يطاني و شـ   يي جـادو  ة قـو  يند و معتقد اسـت او دارا      ك ي م ي معرف شاهنامهدر  » منانيشاه اهر  «را
ق مـادر و شـاه      يـ العاده رستم را به سبب نـسبت او از طر          ارق از اعمال خ   ياري بس ياو حتّ . است

  ).2537: 29، هكنولد (داند ي مكابل با ضحاك
 و يطاني شـ يعي به آموختن علوم ماوراءالطب    يمدت،  ارهي پت يوالكنت درا كز  ي ن والكدرادر رمان   
 ة گفتـ  ه بنـا بـر    ك چنان؛  )1376: 1224،  ركاستو (پردازد ي در مدرسه جادوگران م    يعلوم جادوگر 

ه كـ  چندان،   آموخت يشان ساحر يشور گرد آورد و از ا     كز جادوان را از آفاق      ي ن ك ضحا ينوريد
گران يه توجه د  كنيبه خاطر ا  ،  پردازد  يت م يه در شب به فعال    ك يوال هنگام كدرا. در آن استاد شد   

 يها  ل خفاش كند و خود را به ش     ك ي استفاده م  ي و جادوگر  يطاني ش يها  رنگيند از ن  كرا جلب ن  
ز در يـ نـور و ذرات ر ، ظيق و سـپس مـه غلـ   ي مه رق يگرگ و گاه  ،   درنده يها  سگ،  1آشام خون

ر حالـت   ييـ ع تغ يسـر ،  ار است و در صورت لزوم     ك بيار فر يبس). 947: 1376،  ركاستو (آورد  يم
: همـان  (ه نـدارد  ياو سـا  ،  )929: همـان  (آورد  يه خود را به دست م     ي اول يل ظاهر كدهد و ش    يم

ن فاقـد  ياطيرا اشـباح و شـ  يـ ز، )941و76: همـان  (شـود  يس نمكنه منعيآرش در يو تصو ) 941
: 31ي، سـتار  (افتـد  ينـه نمـ  يز در آيرشان نيه ندارند و تصو  يسا،  لين دل ياند و به هم     يجسم ماد 

 شـود  ي انـدام وارد و خـارج مـ   ي بـا دگرگـون   يـك ار بار ي بـس  يوار و جاها  ياف د كاز ش ؛  )1376

__________________________________________________________________________ 
1- Vampair 
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 يبـو ، ه بنا بر اعتقـاد قـدما   كترسد    ير و آب م   ي س يز بو و ا ) 1132،  831،  830: 1376،  ركاستو(
ي، سـتار  ( اسـت يت خداونـد كـ شود و آب نشانه تفضّل و بر    يثه م ير موجب فرار ارواح خب    يس

31 :1376.(  

  يريگ جهينت -6
ر و  ك اثر بـرام اسـتو     والكدرا رمان   يقيتطب -يلي تحل ةسي و مقا  ياوكن جستار پس از وا    يدر ا 
در ،  رغـم روسـاخت ناهمگونـشان      ياد شـده علـ    يـ ه دو اثر    كشد  روشن  ك،  هن ضحا ك ةاسطور

 برجسته در رمان    يلكبه ش ك،   ضحا ةن اسطور يادي بن يها اند و شاخصه    از موارد همگون   ياريبس
، )كوال و ضـحا كـ درا (ه در هـر دو اثـر ضـد قهرمانـان         ك چنان؛  افته است ي تبلور   والكدرامعاصر  
گربـار  يد،  ا اسارت در بنـد    يرمان پس از مرگ     ضد قه ،  در هر دو  . وصفت هستند يچهر و د   زشت

. انـد   و ظلمت يكيعاشق تار ،  ضد قهرمانان ،  در هر دو  . ندك  يشه م ي پ يگردد و تباه   يبه جهان برم  
 يمنـ يضـد قهرمانـان روح اهر     ،  در هر دو  . نش فعاالنه دارند  كه  يما و سا  يآن،  ر خرد يپ،  در هر دو  

 يريـ ا بـه تعب   يـ شـود و     يه رها م  يما از چنگ سا   يدر هر دو آن   . دهند يگران انتقال م  يخود را به د   
ضد قهرمانـان   ،  در هر دو  . گردد ي آزاد م  يسالك خش يزا از اسارت اژدها     باران يابرها،  گرگونهيد

  .آورند ي مي رويشوند و به جادوگر يخوار هستند و در گذر زمان دچار مسخ م آدم
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ـ  يـ بن«،  )1396 (درضايحمي،   رستم ياردستان ، »شـاهنامه  كدن ضـحا  يشكـ شتن و بـه بنـد       كـ  نا يان زروان

  .22-1ص، 1ش ، سال نهم، يشعرپژوه
  .نشر ثالث: تهراني، ندانكد اسيترجمة جمش، والكدرا، )1376 (برام، ركاستو
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نامـه و   وش، كـ ان شاهنامهي ميقيمطالعه تطبك؛  ضحاي   بر اسطوره  يادداشتي«،  )1394 (وشيدار،  برزادهكا
  .12-1ص، 13ش، 7سال، يقيات تطبي ادبيةنشر، »ي از متون اسالميا دهيگز

  .توس: تهراني،  جالل ستارةترجم، انيخ اديرساله در تار، )1376 (رچايم، ادهيال
  .339-328: 2ش، نامه ايران، »خوار  آدمكا ضحاير مرداس  پسكضحا«، )1362 (محمود، دساالريام
ـ   شناسي     شاهنامه يجستارها،  )1381 (محمود،  دساالريام تـر  كاد موقوفـات د   يـ بن: تهـران ،  يو مباحث ادب

  .محمود افشار
  .يعلم: تهراني، نيبه اهتمام تاراچند و جالل نائ، وهك محمد داراشةترجم، )1368 (شادياوپان

ات يـ ده ادب ك دانش يةنشر،  نامه فرهنگ و ادب    پژوهش،  » به نام آز   يياژدها«،  )1384 (ديمحمد نو ،  بازرگان
  .135-101ص. ز و زمستانييپا، شماره اول، سال اول،  واحد رودهن– يدانشگاه آزاد اسالم

  .19-12، 2 و 1ش، 15ج، ندهيآ، » در بندياژدها«، )1368(ي مهري، باقر
  .قطره: تهراني، اراتك بهمن سرةترجم، يوناني معتبر يه متنهايپا بر يرانين ايد، )1377 (ليام، ستيبنون

  .توس: تهران، گزارنده مهرداد بهار، )1369 (بندهش
  .چشمه: تهران، ل پوريوشش ابوالقاسم اسماعكبه ، خياز اسطوره تا تار، )1376 (مهرداد، بهار

  .يف الرضيالشر: قم ،رهيق عبدالرحمان عميتحق، شرح المقاصد، )ق1409 (نيسعدالدي، تفتازان
  .رانياد فرهنگ ايانتشارات بن: تهران،  خردينويم، )1354 (احمدي، تفضّل
  .32-18ص، 2ش، 6سالي،  پارسةنام، » از اوستا تا شاهنامهكا ضحاي كدها ياژ«، )1380 (مرادي، چگن

هـشگاه  پژو،  معاصريات پارسيادب،  »ييسم جادو يوت نقطه عطف رئال   كمل«،  )1393 (محمدي،  چهارمحال
  .94-71ص، زمستان،  چهارمةشمار، سال چهارمي،  و مطالعات فرهنگيعلوم انسان

 ي پژوهـش  يفـصلنامة علمـ   ،  »ه در شاهنامه  ي سا يالگو هنك يبررس«،  )1392 (گرانياشرف و د  ي،  خسرو
  .102-75ص، 27شماره، سال چهاردهم، اوش نامهك
  .زكنشر مر: تهراني، تار جالل سةترجم،  زنده جانيها رمزه، )1373(يك مون، وركدوبو

  .ديمروار: تهران، 1ج، اوستا، )1385 (ليجل، دوستخواه
  .زكنشر مر: تهراني،  جالل ستارةترجم، 4ي شناس جهان اسطوره، )1379 (گرانيژرژ و د، ليدومز

  .نامه دهخدا مؤسسه لغت: تهران، نامه لغت، )1364 (برك ايعل، دهخدا
  .ين: تهراني،  دامغاني محمود مهدوةترجم، اخبارالطوال، )1391 (فه احمد بن داووديابوحني، نوريد
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  .دارالعلم: روتيب، ب القرآني غريالمفردات ف، )ق1412 (ن بن محمديحسي، راغب اصفهان
 و مطالعـات    يپژوهشگاه علوم انـسان   : تهران،  2ج،  راني ا يات حماس يقلمرو ادب ،  )1381 (نيحس،  رزمجو

  .يفرهنگ
  .ينيمطبعه گلزار حس: يبمبئ،  رستم اونواالكبه اهتمام موبد مان، )1318 (اريات داراب هرمزديروا

ـ  خـرد و روا    ينـو يم،   در شـاهنامه   كت ضحا ي شخص ةسيمقا«،  )1391 (ارانكمسعود و هم  ي،  روحان ت ي
  .163-147ص، 21ش ، 11سال ، يرانيمطالعات ا، »ي حماسيا رد اسطورهكاركث ي از حيپهلو

نـشر  : تهـران ،  اي تارزان، دراكوال، فرانكشتاين، فاوسـت       طورهچهار سيماي اس  ،  )1376 (جاللي،  ستار
  .زكمر

  .زكنشر مر: تهران، نيريرخند شكزوت و شيه ايسا، )1383 (---------
  .سروش: تهران، )مجوع مقاالت(اسطوره و رمز ، )1390 ( --------

  .يطهور: تهران، ار شدهك شيها هيسا، )1378 (بهمني، اراتكسر
  .يفردوس: تهران، نقد ادبي، )1383 (روسيس، سايشم

  .ترايم: تهران، يانواع ادب، )1386( -----------
  .ترايم: تهران، انيب، )1387 (-----------

ـ د،  )1390 (ميركمحمدبن عبـدال  ي،  شهرستان ـ ي ايهـا   شكـي هـا و      ني ـ  در دوران باسـتان بـه روا  يران ت ي
  .رمنديه: تهراني،  محسن ابوالقاسمةح و ترجميتصح، يشهرستان

  ).روزيچاپ پ (ريبكري اميموسسه مطبوعات: تهران، راني در اييحماسه سرا، )1333 (ح اهللايذب، اصف
: تهـران ، 1ج، )ياحين ريتر محمد امكبا مقدمه د (مل ح ژوليتصح، شاهنامه، )1373 (ابوالقاسمي،  فردوس

  .سخن
  .ياشرف: هرانت، ربهايترجمة مسعود م، ونگي ي بر روانشناسيا مقدمه، )1356 (دايفر، فوردهام

 بـر سـنّت   ي مبتنـ يها  افتي ماردوش براساس ره   ك اسطوره ضحا  يقيل تطب يتحل«،  )1394 (فرزادي،  قائم
ـ سـال  ، يپژوهشنامه ادب حماس  ،  »نيريان ماردوش جهان ز   ي خدا ي برا يهن قربان ك شـماره  ، ازدهمي

  .65-27ص، بهار و تابستان، نوزدهم
  .تب االسالمكدارال: رانته، 1ج، قاموس قرآن، )1354 (برك ايعلي، شيقر
  .زكنشر مر: تهران، ) در شاهنامهييجستارها ( رازيمازها، )1388 (نيرجالالديمي، زّازك
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  .زكنشر مر: تهران،  عباس مخبرةترجم، قدرت اسطوره، )1377 (جوزف، مبلك
ي، وسـل  پرونـدوش ت   ةترجم،  ني الت يايكوتا امر ك يها  داستان: ها  نهي آئ ياز فراسو ،  )1380 (لود، ك وفونك

  .يآب: تهران
  .صدرا: تهران، خيفلسفه تار، )1370(ي مرتضي، مطهر
ـ ياير آسـ ي از اسـاط   يكي به   ينامتني ب ينگاه«،  )1389 (ارانكفاطمه و هم  ي،  مدرس ق آن بـا  يـ  و تطبي غرب

  .377-357ص: 3ش، 2سالي، قيات تطبيادب، »يم فردوسكي حة در شاهنامك ضحاي اسطوره
ـ  بـر پا   ك ساختار داسـتان ضـحا     يقي تطب يسبرر«،  )1395 (منصورهي،  خيمشا ، »يشناسـ  رد روان يكـ ه رو ي

  .156-137ص، 40ش، 10سال، يقيات تطبيمطالعات ادب
ـ يها ه در متني و گاو برما   كات مربوط به ضحا   ي روا يبررس«،  )1389 (زيچنگيي،  موال قـات  يتحق، »ي ادب
  .128-107ص، 43شماره ، )نامه فرهنگستان(شناسي  رانيا

ات معاصـر  يـ پژوهش ادب، »ل مسخيا در تمثكافكنه پنهان   ييآ«،  )1390 (مسعودي،  ن و سالم  اردالي،  اريمه
  .170-95ص، بهار، 61شماره، جهان

  .ز نشر سپهركمر: تهراني،  بزرگ علوةترجم، راني ايحماسه ملّ، )2537 (تئودور، هكنولد
  .سروش: تهرانشناسي،   به اسطورهي علميردهايكرو، )1381 (مهوش، واحد دوست

 و  يپژوهـشگاه علـوم انـسان     : تهـران ،   راشد محـصل   يپژوهش محمدتق ،  )1385 ( زادسپرم يها   يدگيوز
  .يمطالعات فرهنگ

  .آگاهان ايده: تهران،  منوچهر فرهنگةترجم، هاي ايران دين، )1377 (گئو، گرن ويدن
  .سيتند: تهران،  ملليها شناخت اسطوره، )1377 (سهرابي، هاد
  .فرهنگ معاصر: تهراني، ه بهزادي رقةترجم،  نمادهايا  نگارهفرهنگ، )1380 (مزيج، هال
 محمـد   ةترجمـ ،  ونـگ ي يلـ ي تحل ي روانـشناس  يمبـان ،  )1375(ي   ج  ورنوني،  اس و نوردبا    ن  يالو، ك هال

  .ت معلمي تربيجهاد دانشگاه: تهران، ن مقبليحس
  .چشمه: تهراني،  ژاله آموزگار و احمد تفضّلةترجم، رانير ايشناخت اساط، )1377 (جان، نلزيه
  .فرهنگ معاصر: تهران، يات فارسيها در ادب ر و داستان وارهيفرهنگ اساط، )1389 (محمد جعفري، احقي
نامـه فرهنـگ و      پـژوهش ،  »شـاهنامه  در   كت ضحا ي شخص ينقد روانشناخت «،  )1386 (دهيسپ،  زدان پناه ي

  .185-167ص، 5شماره، 3دوره، ادب
  .يآستان قدس رضو: مشهدي، ز فرامرزي پروةترجمورت مثالي، چهار ص، )1368 (ارل گوستاو، كونگي
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انتشارات : تهراني،  ري ام ي محمدعل ةترجم،  ر ناخودآگاه ي ضم يروانشناس،  )1371( --------------
  .يو آموزش انقالب اسالم

  .يجام: تهران، هي محمود سلطانةترجم، شيها انسان و سمبول، )1377 (--------------
Macdonell,A,a (1974) Vedic Mythology, New York. 
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