
نامهحاك در شاهت ضيشناختي شخصنقد روان

∗سپيده يزدان پناه

چكيده 

هاي ژرف اسـاطيري    توان يافت كه از بن مايه     شمار مي هايي بي نامه داستان در شاه 
ضـحاك بـا درونـي بـسيار        . هاسـت داستان ضحاك از جمله اين داسـتان      . برخوردار است 

.هاي ايراني استطورهانگيز در ميان استاريك و رواني آشفته، موجودي هراس
، بارهـا    در اوسـتا   هاي اساطيري مايهداستان ضحاك به دليل برخوردار بودن از بن       

در اين مقاله سعي شده است، اين داستان از ديـدگاه           . مورد نقد و بررسي واقع شده است      
به اين ترتيب كه شخصيت ضحاك و ارتبـاط او          . شناسي مورد بررسي قرار گيرد    نقد روان 
مـورد  ) هاي يونگ و فرويـد  برپايه نظريهتربيش(شناسي  اطرافش از ديدگاه روان   با عناصر 

.توجه قرار گرفته است
گرا و نقد روان كاوانه پيوندي نزديك بـا يكـديگر دارنـد،             از آن جا كه نقد اسطوره     

نگارنده در اين مقاله كوشيده است به مفاهيمي چون توتم و تابو كـه عناصـر كليـدي در                
هـا نظيـر    چنـين بـا پـرداختن بـه انـواع عقـده           هم. د بوده توجهي ويژه نمايد    نظريه فروي 

تـرين نظريـات    پدركشي و طغيان بر پدر كه ريشه در ناخودآگاه جمعـي دارد و از عمـده               
اي از هاي دروني شخصيت ضحاك نفوذ كرده تـا تـوجيهي بـراي پـاره    يونگ است به اليه  

هـا در   ي او بيابد و به بسياري از پرسـش        هاي روان ها و كشمكش  ها، تنش ها، واكنش كنش
.مورد شخصيت ضحاك و روان تاريك او پاسخ گويد

هاكليد واژه

شناسي شخصيت، توتم، تابو، ناخودآگاه جمعي، ضحاك، يونگ، فرويد، سايه،          روان
.هاهاي رواني، عقدهنقاب، كشمكش

.گاه آزاد اسالمي ـ واحد رودهنمدرس فوق ليسانس دانش∗
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ضحاك و ابليس

او خـالف  . يزه گذار ـ اسـت  ضحاك فرزند مرداس ـ پارسامردي از دشت سواران ن 
جوي، جاه طلب و ناپـاك دل معرفـي شـده اسـت و بـويي از             پدر نيك كردار خود، جهان    

گـاه مناسـبي بـراي تاخـت و تـاز            بنابراين روح و روان ضحاك خاست      ،پارسامنشي نبرده 
.ابليس است

در حقيقت ضحاك تجسم نيروي شر اسـت و در متـون پهلـوي، پـنچ عيـب آز،                  «
چهـار خـصلت سـرقت،      . دهنـد ادو، دروغ و الاباليگري را به او نسبت مي        پليدي، سحر، ج  

. خودپسندي، سستي و الحاد را  كه جمشيد ريشه كن كرده بود ضحاك دوبـاره رواج داد                
تري را ببلعـد، سـه كلـه        اين تجسم تباهي بايد سه دهان داشته باشد كه موجودات بيش          

 پليد را در سر بپروراند شش چشم داشته         تر از يك حيله و فكر     داشته باشد تا بتواند بيش    
اژدهـاي سـه پـوزه همـان        . باشد كه شش جهت را ببيند و چيزي از ديد او پنهان نمانـد             

اژدهاي توفان است كه رب النوع نور با او در ستيز است كه در اوستا به صورت نبـرد آذر                    
1.»با اژي دهاك نمايان شده است

 از نژاد بيگانه و دشمن ايـران تـصوير شـده            نامه او مردي جبار و بيدادگر     شاهدر  «
2.»است

بنابراين ابليس در اولين فرصت به هيأت جـواني نيـك خـواه بـر ضـحاك ظـاهر                   
خواهد كه راز او را با كسي در ميان نگذارد و           نخست از ضحاك عهد و پيمان مي      . شودمي

داس در پـي  مـر . گذاردسپس نقشه شوم خود را مبني بر كشتن مرداس با او در ميان مي    
.افتددستي ابليس در قعر چاهي مياجراي اين نقشه شوم به وسيله ضحاك و با هم

شـود و  براي دومين بار، ابلـيس بـه صـورت خـواليگر بـه كـاخ ضـحاك وارد مـي               
هـاي گوشـتي نـه    گيرد و با انواع خوراك   ت خورد و خوراك ضحاك را برعهده مي       ليومسؤ

ابليس او را بـه خـوردن گوشـت عـادت           . پرورديتنها جسم بلكه روح و روان ضحاك را م        
 گوشـت   .شود كه خوي تهور و درنـدگي افـزون شـود          خوردن گوشت باعث مي   «. دهدمي

3.»اي شيطاني است و خاصيت آن تحريض خوي حيواني استخواري آموزه

 ضحاك بايد در    ةرسد كه چرا كليد خورش خان     در اين جا اين پرسش به ذهن مي       
نمايد؟را ابليس اين بار خود را در هيأت خواليگر به ضحاك ميدست ابليس باشد و چ

 محـل اجـراي     ،توان چنين پنداشـت كـه خـورش خانـه         در پاسخ اين پرسش مي    
هـاي  پـزي و پـرورش ضـحاك بـا خـورش          فرآيند رواني و دروني است پس ابليس با آش        

ةطريو س د فرآيند درون روح و روان ضحاك را تحت كنترل           ررنگين و گوناگون تصميم دا    
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ول فراينـد روانـي و درونـي        ؤپز يـا خـواليگر را مـس       توان آش در حقيقت مي  . خود درآورد 
دادن كليد خورش خانـه بـه ابلـيس از سـوي ضـحاك، بـه معنـاي در اختيـار                     . پنداشت

. قيـد و شـرط در برابـر اوسـت    قراردادن تمامي روح و روان و جسم به ابليس و تسليم بي     
ايـن تـسليم   . كنـد ذره ذره وجود ضحاك را از آن خـود مـي  ابليس  تمامي روح و روان و       

هـاي ضـحاك   اي از طرف ابليس بـر كتـف  قيد و شرط و اين پيوند روح با روح با بوسه          بي
كتـف  : ها معتقدند بامبار. كتف عالمت نيرو و عملكرد است     «. شودتر مي استوارتر و محكم  

ه ابليس بر كتف ضحاك بـه    بنابراين بوس  4»جايگاه نيروي جسماني و حتي خشونت است      
چـه از ابتـداي داسـتان نمايـان         چنـان . مفهوم گرفتن نيرو، قدرت و اراده از ضحاك است        

چون و چراي ابليس است و در حقيقت عملكرد او چيزي           است، ضحاك همواره تسليم بي    
بوسه نماد وصـلت و پيونـد دوسـويه اسـت كـه از عهـد                «. هاي ابليس نيست  جز خواسته 

 با روح و توافق و     -پيوند روح « و در واقع به معني       5»تر يافته است   معنوي باستان مفهومي 
6.»تسليم است

اي اسـت   كند و نيـز انگيـزه     تواند افسوني باشد كه جسم را بارور مي       هر بوسه مي  «
7.»كندكه روح را سيراب و سرشار مي

ه دمـد و بـدن پادشـا      ابليس با اين تماس بخشي از روح خود را در پيكـر او مـي              «
ـ         مي» ديوآز«جوان را باردار     ورش ايـن   ركند پادشاه پيشاپيش مساعدت روانش را بـراي پ

8.»نوزاد نشان داده است

اي خود مار نيز پيكـره «رويد كه تف ضحاك ميكبا هر بوسه ابليس ماري سياه بر        
ضـحاك در پـي     . شـود  از اين پس ابليس ناپديـد مـي        9.»از اهريمن و رمز ناخودگاه است     

راي درمان درد ناشي از مارها است كه ناگهان ابليس بار ديگر در هيأت پزشكي               اي ب چاره
.كندكند و او را به خوردن مغز مردمان، براي بهبود دردش تشويق ميفرزانه ظهور مي

هدف ابليس از پيش اين بود كـه جهـان را از مـردم پرداختـه كـرده و آثـاري از                       
رد بنابراين هدف او از فريب ضحاك و تـشويق          ها بر روي زمين باقي نگذا     زندگي و آفريده  

از طرفـي مغـز مركـز    . هاسـت او به خوردن مغز مردمان در حقيقت از ميان بردن آفريـده   
جـا تقابـل    از ايـن  . بردكرد آگاهي و تفكر را از ميان مي       آگاهي و تفكر است او با اين عمل       

.شودابليس با خرد نمايان مي
خش دست نيافتني و كـامالً ناخودآگـاه روان         است و نهاد ب   » نهاد«ضحاك سراسر   

10(Pleasur Principle)باشد كه از قوانين و فرآيندهاي ناخودآگاهي و از اصـل لـذت   مي

. ضحاك و ابليس رابطه كودك ـ والد استةرابط. بردفرمان مي
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» نهاد« بسيار كوچك و محدودي دارد بنابراين كامالً تحت سيطره           (ego)ضحاك  
.شودنهد و تسليم ميهاي ابليس سر مي به گفتهاست و) سيابل(

»Ego              اي همچـون    يا خود عبارت است از ضـميرآگاه كـه از عناصـر خودآگاهانـه
11.»ادراك آگاهانه، خاطرات، تفكرات و احساسات تشكيل شده است

والد هم تغذيـه كننـده اسـت و هـم     «. ضحاك در نقش كودك و ابليس والد است 
كند و هميشه در مرحلـه تفكـر    ها نفوذ مي   كننده است، در تصميم    انتقاد كنندة والد نفوذ   

12».شودوارد مي

بسيار كوچك و محدودي دارد يا شـايد اصـالً          ) خود ((ego)گفته شد كه ضحاك     
ول احساس هويت و تداوم شخصيت اسـت و محـور           ؤمس» خود« «. فاقد اين بخش است   

13.»شودمركز اصلي ضميرآگاه محسوب مي

 اصل واقعيـت  ة تحت سيطرegoكند،  تحريكات غريزي را تعديل مي  egoخود يا   «
14.»و مظهر خرد  مĤل انديش است

ضحاك ـ پدر

مـرگ پـدر،   «. بـرد دسـتي ابلـيس پـدر را از ميـان مـي     ضحاك با هم فكري و هم  
 استقالل پسر در برابر     ةپدركشي و كين خواهي از او و آرزوي مرگ و كشتن پدر به مسأل             

ها و اسـاطير بـه شـكل كـشتن پـدر پيـر بـه دسـت پـسر و               كه در قصه   گرددپدر باز مي  
شـود و بـه معنـي بـه دسـت آوردن آزادي             گزين شدن پسر به جاي پدر، پديدار مي       جاي
15.»است

كشتن پدر ممكن است به معني حـذف        «: يا آورده است  ؤيونگ در كتاب تحليل ر    
ناخودآگـاه بـه    . غيرفعال شود پدر يا حذف نفوذ پدر باشد به طوري كه پدر فعال نباشد و              

16.»بكش: گويدصورت صريح مي
پدر را در دين و فلسفه كلي حيات، تجسم روح سـنتي            «يونگ در جايي ديگر نيز      

گرايي و عقل گرايي خود مانعي      داند و ناقل عقل سنتي دنياي سنتي مردانه، با انديشه         مي
17.»است

ه او پيـاپي مـشغول   قبل از كشته شدن مرداس در توصيف ضحاك گفتـه شـد كـ        
توان چنين انگاشـت كـه آرزوي     تاخت و تاز است و بسيار مغرور و جاه طلب، بنابراين مي           

قدرت و ميـل رسـيدن بـه قـدرت و جـايگزين شـدن بـه جـاي پـدر را همـواره در سـر                    
تـر  بـراي از ميـان برداشـتن پـدر قـوي     را  او ةرانده، بنابراين پيشنهاد ابليس انگيـز  وپرمي
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عقيده به صورت ناخودآگاه در ضحاك وجـود داشـته و اكنـون بـا پيـشنهاد                 اين  . كندمي
.گيرددست مي عملي شده و كنترل شخصيت او را بابليس به ضمير آگاه آمده،

ــي  ــاك دل را يك ــراين پ ــد م ــسر ب پ
ــ ــود  ناجه ــحاك ب ــام ض ــوي را ن ج

شــب و روز بــودي دو بهــره بــه زيــن

كــه از مهــر بهــره نبــود انــدكي    
ــسار و ن ــر و سبكـ ــوددليـ ــاك بـ اپـ

ــين  ــه از روي كـ ــي نـ 18زروي بزرگـ

ضحاك و ماران

. آورنـد هاي ضحاك، دو مار سياه از كتف او سربر مـي          پس از بوسه ابليس بر كتف     
مار به سان اوهام ناگهان و بـه طـوري نـامنتظر از             . به نظر يونگ مار رمز ناخودآگاه است      

19.خزدود ميرآورد و در جايي و سوراخي كه انتظار نميتاريكي سربر مي

كمن است خطرنـاك باشـد و تعـادل روانـي را بـه خطـر       جان گرفتن ناخودآگاه م  
20.»مار مظهر حيوان نماي زندگي رواني است«.  برانگيزدشاندازد، تشوي

 ايـن مـاران از درون سـرد،    21.»باشدمار به معني نفرت و كراهت از سرما نيز مي      «
.سياه و تاريك ضحاك به بيرون خزيده است

خواهد ر نماد شناسي ايراني، مار نشانه اهريمن است و اهريمن هر زمان كه مي             د«
اهـريمن، مـار،   . آيدكاري پيكرينه شود در چهره ماري به نمود مي   به آهنگ تباهي و زيان    

22.»نماد پيكره اوست

مارها تجسمي از نفس و روح و روان اژدها خوي ضحاك هستند كه ضحاك بايـد                
سازد كه هـيچ    ين دست به گناه بيااليد و يا پليدي روح را مجسم م           براي آرام ساختن آنا   

23.ماند آن بركنار نميةكس حتي ضحاك با همه قدرت از تأثير شوم و رنج دهند

24(shadow)هـاي   توان چنين گفت كـه ايـن مـاران سـايه          در پنداشتي ديگر مي   

سـربرآورده  ) ه ضحاكدرون سيا(درون پليد و سياه ضحاك باشند كه از دنياي ناخودآگاه         
گذارند و در حقيقت ضحاك با تغذيه اين دو مار آنان را پـرورش      اي او را آرام نمي    و لحظه 

.تر تحت تسخير ناخودآگاه است بيش،به بياني ديگر. شودتر مغلوب آنان ميداده و بيش
مـار يـك خـداي      «شود كه   اي نمادها يادآور مي   جيمزهال در كتاب فرهنگ نگاره    

توانست موجب مرگ رفت و مانند كژدم مي و دشمن خورشيد ـ خدا بشمار مي زيرزميني
 ضحاك بـراي آرام كـردن       25.»كردند بنابراين آن را با تقديم هدايا آرام مي        ،و آسيب شود  

بنـابراين اهـريمن بـه شـكل پزشـكي      ، ها هدايايي دهد و قرباني كنـد      ماران بايد براي آن   
دهد كه روزي دو جوان را قربـاني كنـد و            دستور مي  فرزانه بر ضحاك نمايان شده و به او       

 مركـز آگـاهي و تفكـر اسـت و     ،در حقيقـت مغـز   . از مغز آنان براي مارها خـورش سـازد        



 فرهنگ و ادبةنامپژوهش�172

 يعني از ميان بـردن تفكـر و آگـاهي در ميـان     ،اهريمن با اين روش به هدف ديرينه خود     
.رودكرد ابليس در واقع ستيز او با خرد بشمار مياين عمل. رسدمردم مي

با تغذيه ماران با مغز آدميان بايد خرد و آگـاهي را از ميـان بـرد و بـا ايـن روش                       
اي از اهريمن و روح دميـده اهـريمن در وجـود            ماران رسته از دو كتف ضحاك كه پيكره       

.تر شوداي بگيرند و بعد اهريمني ضحاك مستحكمضحاك هستند جان تازه

مرداس ـ ضحاك ـ مار

شناسي اين سه لغت نكاتي شـايان       اس و ضحاك با مار و ريشه       مرد ةدر مورد رابط  
كند به طوري كـه بتـوان گفـت مـار           تر مي ذكر است كه پيوند ضحاك را با مار مستحكم        

.توتم ضحاك است
در وداهـا بـه   » داسـه «: تـوان گفـت  شناسي اين واژه ميدر مورد مرداس و ريشه   «

ودايي را با آژي دهاك     » داسه «.شكل اژدهايي تصوير شده كه سه سر و شش چشم دارد          
) داسه(با  ) دها(بنابراين واژه   . توان برابر تصور كرد و يكي را برآمده از ديگري         اوستايي مي 

توانـد  مـي » داس«. در واژه مرداس نيز نشاني از مار نمادين ودايي هست         . خوردپيوند مي 
توانـد  مـي » رمـ «ساخت اوسـتايي آن اسـت و        » دهاك«ودايي باشد كه    » داسه«بازمانده  

-، مرداسه با اژي دهاك به معني مار برابر مـي          »داس+ مار  «پس  . باشد» مار«كوتاه شده   
26.»شود

مار نيز به طور طبيعي وابسته به زمين بود و يك خداي زيرزميني كه با زمـين و                   
27.كنددنياي زيرزمين ارتباط پيدا مي

اه افكنـدن او و     شايد بتوان چنين تصور كرد كـه  كـشته شـدن مـرداس و در چـ                 
.حبس شدن ضحاك در غار با اين معني مار، در پيوند باشد

زمين و اعماق آن، غار و ظلمـت و تـاريكي    . گفته شد كه مار، رمز ناخودآگاه است      
شود كه تمام عناصـري كـه   ديده مي.  همه نماد و رمز ناخودآگاه و تاريكي آن هستند        ،آن

.اه نيز در ارتباط استبا ضحاك به نوعي در پيوند است با ناخودآگ
»اهـي «از سويي ديگر دهاك نوعي مار گزنده معني شده، قبيله پرقدرتي بـه نـام          

موسس اين تيـره، اژي، پادشـاهي بـه    . باشد مي»اژي«وجود داشته كه شكل سانسكريت    
اژي « اسـت بخـش اول نـام ضـحاك           (Dahak)) دهـاك ( ملقـب بـه      (Viritra)نام ورترا   

28.است) سانسكريت اهيدر (به معني مار » دهاك
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ضحاك ـ خواب

چهـل سـال پـيش از زوال    . شـود ضحاك پس از كشتن جمشيد پادشاه جهان مي    
ها به سـال كـوچكتر اسـت و در          سه مرد جنگي كه يكي از آن      . بيندپادشاهي، خوابي مي  

آيـد و بـه گـردنش پالهنـگ     حالي كه گرزه گاو سار در دست دارد به جنگ ضـحاك مـي      
موبدان خردمنـد بيـدار دل   . كندكشد و دربند ميد كوه به دنبال خود مينهاده و تا دماون   

اي آرام و قـرار  از اين پس ضحاك براي يافتن فريـدون لحظـه     . كنندخواب او را تعبير مي    
بيند در  ش از به پايان رسيدن پادشاهي اين خواب را مي         يندارد و اما ضحاك چهل سال پ      

 بـه پايـان رسـيدن يـك         ةعدد چهل نـشان   « .شناسي يونگ چهل عددي كامل است     روان
بايد نه فقط به تكرار بـل بـه تغييـري اساسـي و گـذر از        كه مي  ايهدور.  تاريخ است  ةدور

29.»نظام عملي از يك زندگي به زندگي ديگر منتهي گردد

نزد خواب بين آگاهي از رموز، امري ناخودآگاه و جز زندگاني روانـي ناخودآگـاه               «
ترتيـب و پريـشاني    فعاليت رواني آشـفته و بـي      ةيا نشان ؤمچنين ر  ه 30.»شودمحسوب مي 

31.»است كه حاصل كاهش يافتن فعاليت مراكز مغزي است

هـاي سـركوفته و ناهـشيار       هاي روانـي و تـرس     اي بازتافتن كشمكش  ا به گونه  ؤير
: شـامل ايـن مـوارد باشـد        توانـد يا مي ؤهاي به وجود آورندة ر    به نظر بنواپريه ريشه   . است

آيـد  ي، اميد، هراس يا كينه پديد مي      گ انگيختگي و شوري كه از شيفت      -2 بيماري تني  -1
32. خداوند-4 توان و ترفند اهريمن -3

تـوان  بنابر آن چه در مورد ظلم و بيداد، كشتار مردم و قتل پـدر گفتـه شـد مـي                   
تواند ريشه اهريمني داشته باشـد و هـم ريـشه           چنين پنداشت كه خواب ضحاك هم مي      

. انگيختگي و هراسي كه در درون ضحاك وجود دارددر،
هاي اي آرام و قرار ندارد و براي آرام ساختن تالطم درون و تشويش            ضحاك لحظه 

.روي آورد و تسليم اوامر او باشد) هاي متفاوتالبته در چهره(خود ناگزير است به ابليس 

ضحاك ـ گاو برمايه

عي دچار اضطراب نوروتيك اسـت و بـا         ضحاك از كنترل غرايز ناتوان شده و به نو        
ها باز هم به آرامشي     تعبير اين خواب به دنبال فريدون و گاو بر مايه است تا با كشتن آن              

.موقت دست يابد
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ويژهب(هاي نهاد   آيد كه فرد از رسوخ تكانش     اضطراب نوروتيك هنگامي بوجود مي    
هـا نگـران   اي كنتـرل آن به ضمير آگاه و ناتواني خـود بـر  ) تمايالت جنسي و پرخاشگري   

33.علت اصلي اين نوع اضطراب خارج شدن كنترل غرايز نهاد از اراده فرد است. باشد

 واقعـي يـا عينـي   -1: بنـدي اضـطراب بـر سـه گونـه اسـت           براساس يك طبقـه   «
34» اخالقي-3 نوروتيك -2

.شـود هم زمان با او گاو بر مايه نيز متولد مـي          . شودپس از مدتي فريدون زاده مي     
، كه با توجه بـه گـرزه گاوسـار          35»گاو، توتم فريدون است   «. زاد فريدون است  اين گاو هم  

.كندتر ميكه بعدها در دست فريدون است ارتباط گاو و فريدون اين گمان را قوي
برنـد تـا از   يابند و نزد ضـحاك مـي  روزبانان ضحاك، پدر فريدون ـ آبتين ـ را مي  

برد و نـزد   فرانك از بيم جان فرزند، او را به مرغزاري مي.مغز او براي ماران خورش سازند 
. شـود نوشد و باليـده مـي     فريدون مدت سه سال از گاو برمايه شير مي        . سپاردچوپاني مي 

برد و  زكوه مي رزار به الب  فرانك بازهم فريدون را از اين مرغ      . پس اين گاو حكم دايه اوست     
البـرز  «. بـرد  گاو برمايه را يافته، از بـين مـي         زار و ضحاك مرغ . سپاردنزد مردي پارسا مي   

مركـز كـه پيـشينيان آن را    . آيـد هاي مقدس است و به صورت مركز در مـي    كوه از مكان  
36.»انگاشتندمثال اعالي حريم قدس و واقعيت مطلق مي

 بنـابراين تـصميم     ،كه فريدون را نيافته در تشويش و ناآرامي اسـت         ضحاك از اين  
.بله با فريدون لشكري از مردم و ديو و پري فراهم كندگيرد براي مقامي

ضحاك ـ كاوه ـ استشهادنامه

ضحاك به دليل ظلم و ستم و كشتاري كه مرتكـب شـده در ميـان مـردم چهـره          
طي مشورتي بـا موبـدان، محـضري        . اي جديد پيش گيرد   خوبي ندارد بنابراين بايد شيوه    

يرتي او شهادت دهند كه مردم نيـز نـاگزير     كند تا مردم به عدل و داد و نيك س         آماده مي 
.دهندكنند و شهادت ميامضا مي

اضطراب اخالقـي نگرانـي نـسبت بـه         «:  ضحاك دچار اضطراب اخالقي شده     ،حال
كنـد تـا تمـايالت و افكـار         است وقتي نهاد كوشش مي    » فراخود «ةبه وسيل » خود«تنبيه  

 احساس گناه و شرم و سـرزنش     يا» فراخود«غيراخالقي خويش را نشان دهد و در مقابل         
 يعنـي فراخـود سـعي    ،آيـد در شخص اضطراب اخالقي پديـد مـي    . دهدواكنش نشان مي  

ايـن اضـطراب در حقيقـت       . سـرزنش كنـد   » نهاد«را براي عامل زشت     » خود«كند تا   مي
اضطراب اجتماعي است و فرد از آن هراس دارد كه مبادا فكر يا احساس كند يا دست به                  

37.»اش نباشد خانوادهبويژه مورد پسند اخالق جامعه و عملي بزند كه
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ضحاك دچار اضطراب اخالقي يا اجتماعي است و نگران است از ايـن كـه پايگـاه                 
اي نيـك بـين مـردم       خود را بين مردم از دست داده باشد و به اصطالح به دنبـال چهـره               

.  فريـدون اسـت   فراهم كردن اين استشهادنامه نيـز نـشاني از تـرس و هـراس او از               . است
ضحاك از اين كه با آمدن فريدون مردم به او گرايش پيـدا كننـد و تـاج و تخـت را از او                        

.بگيرند در هراس است
تالش و كوشش او براي جلب رضايت مردم و تهيه استشهادنامه نـوعي مكانيـسم               

ايـن گونـه   . اي منطقـي جلـوه دهـد    خواهد رفتار خود را به گونه     ضحاك مي . دفاعي است 
خواهـد از واقعيـت   كرد مـي ضحاك در حقيقت با اين عمل  . يسم دفاعي، جبران است   مكان

.دور شده و از اين طريق خويشتن را توجيه كند
 سازشي است كه زيربناي ايـن مكانيـسم         ةروي) جبران(اين نوع مكانيسم دفاعي     «

كفايتي است و در واقع كوشش براي پوشش دادن به نقاط ضـعف و          احساس حقارت و بي   
او كه  از ظلم و بيداد ضـحاك در  . كند در اين هنگام كاوه ظهور مي     38.»م كفايت است  عد

.شود وارد كاخ ضحاك مي،مورد پسرانش به خروش آمده
-و اما ممكن است اين سؤال به ذهن متبادر شود كه چرا شخصي از طبقـه آهـن                 

 آواز بـستگي    گري اغلب به كـالم يـا      نماد آهن «گران بايد در مقابل ظلم ضحاك بايستد؟        
كـرد خـالق كـالم آشـكار        از اين وابستگي، نقش عرفاني اين شغل و همچنين عمل         . دارد
اي است كه ضحاك را ياراي سـخن گفـتن          نفوذ كالم و خروش كاوه به گونه      . 39»شودمي

.كاوه از دادخواهي نزد ضحاك و پاره كردن محضرش هيچ باكي ندارد. نيست

خروشــيد و زد دســت بــر ســر زشــاه
ده داد مــــن كامدســــتم دوانبــــ

اگـــر داد دادن بـــود كـــار تـــو   

هكــه شــاها مــنم كــاوه دادخــوا     
همــي نــالم از تــو بــه رنــج روان    
ــو  ــدار تـ ــاه مقـ ــد اي شـ 40بيفزايـ

:و يا در جايي ديگر

زيـــان مـــرد آهنگـــرميكـــي بـــي
ــري     ــا پيك ــر اژده ــاهي وگ ــو ش ت
ــد  ــار او بنگريـ ــه گفتـ ــپهبد بـ سـ
ــدو بـــاز دادنـــد فرزنـــد اوي    بـ

 كـاوه همـه محـضرش      چو بـر خوانـد    
خروشـــيد كـــاي پـــايمردان ديـــو
ــوا    ــدر گ ــضر ان ــدين مح ــم ب نباش

ــرم     ــي برس ــد هم ــش آي ــاه آت زش
ــتان داوري  ــدين داســ ــد بــ ببايــ
...شگفت آمـدش كـان شـگفتي بديـد        
41بخـــوبي بجـــستند پيونـــد اوي  

ــشورش   ــران آن ك ــوي پي ــبك س س
ــديو  ــان خ ــرس كيه ــده دل از ت ...بري

42شـــادنــه هرگــز برانديــشم از پا   
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:آيدنگامي كه از كاخ ضحاك به سوي بازارگاه ميو يا ه
ــرون شــد زدرگــاه شــاه  چــو كــاوه ب
ــد   ــاد خوان ــيد و فري ــي برخروش هم

ــاه    ــشت بازارگـ ــن گـ ــرو انجمـ بـ
43جهــان را سراســر ســوي داد خوانــد

45 در مقابل نهاد   44توان به خروش فرامن   خروش كاوه يا خروشيدن دادخواه را مي      

 وجدان است كه بعد از اين همه جنايت سرانجام او را رها             همان) فرامن(كاوه  . تعبير كرد 
او در مقابـل سركـشي نهـاد    . دارد و خواهـان دادخـواهي اسـت   كند و بانـگ بـر مـي       نمي

فرصـتي  اكنون كه كاوه براي دادخواهي به بارگاه ضـحاك آمـده اسـت              . سربرآورده است 
. گذاردسوز و دادگر به نمايشاي مهربان و دل است تا ضحاك چهرهمناسب

العمل ضـحاك در مقابـل خـروش كـاوه، آرام و منطقـي اسـت او فقـط بـه             عكس
دهد و پس از شنيدن سـخنان كـاوه، پـسر كـاوه را بـه او بـاز                   سخنان كاوه گوش فرا مي    

كرد ضحاك كه تا چندي پيش براي آرام يافتن خود از كشتار مردم دريغ نمي             . گرداندمي
!اكنون چقدر دادگر و مهربان شده

گردانـد كـه كـاوه استـشهادنامه را امـضا         به اين شرط پسر كاوه را به  او باز مي           او
اي بـر چهـره بگـذارد و رويـه         46)نقـاب (او براي توجيه كارهـاي خـود اكنـون بايـد            . كند

در حقيقت بازگردانـدن پـسران بـه كـاوه از سـوي ضـحاك               . كارانه در پيش گيرد   سازش
.شدتواند همان مكانيسم دفاعي جبران بامي

47(Exploiting type)بندي اريك فروم، ضـحاك در گـروه افـراد اسـتثمارگر     در تقسيم

تمـام  . ضحاك با اسـتثمار ديگـران سـعي دارد قـدرت را در دسـت بگيـرد                . گيردقرار مي 
او پـيش از ايـن از مغـز         . كوشش او براي به دسـت آوردن قـدرت از راه زورگـويي اسـت              

گونه كه ذكـر شـد مغـز مركـز آگـاهي            همان. كرديمردمان، براي ماران خوراك فراهم م     
خواهد به دستور ابليس شعور و آگاهي را از ميان مـردم برچينـد و بـه                 ضحاك مي . است
البتـه  (اي با استعمار و تحميق مردم، برآنان حكومت كند و حال با گـرفتن گـواهي                 گونه

.دهدمردم را وسيله اهدافش قرار مي) اجباري
هـاي  محـرك (ها از نـوع   محركةن چنين پنداشت كه كلي   توادر مورد ضحاك مي   

هـاي  انگيـزه .  يا منفي است كه همواره يـا متوجـه خـود اوسـت و يـا ديگـران                  48)مخرب
49.شوندهاي مخرب محسوب ميخصمانه، تهاجم و جنايت همه از محرك

كنـد و همـراه پـسرش بيـرون         در هر صورت كاوه استشهادنامه را پـاره پـاره مـي           
العملـي  گونه سخن و يا عكس    ضحاك را ياراي هيچ   . ويي سرنوشت محتوم است   گ. رودمي

در مقابل كاوه نيست و حتي ضحاك بـا آن همـه درنـده خـويي در مقابـل هـيچ يـك از          
.العملي از خود نشان دهدتواند هيچ عكسنمي) فرامن(ها و رفتارهاي كاوه حرف
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از خونزني ضحاك و شكستن حريم توتم و تابو ـ شستشو در آب

در داستان ضحاك آمده است كـه او جـسم خـود را در آبزنـي از خـون شستـشو              
توان چنين تصور كـرد كـه ضـحاك بـراي دور شـدن      اين عملكرد ضحاك را مي   . دهدمي

شست و شو در خون بـه مفهـوم   . دكنشومي سرنوشت، در آبزني از خون شست و شو مي  
اين عمـل   . مرگي است ويين تني و بي   انتقال نيروي جان كشته به كشنده است و نشانه ر         

50.تواند باشدبه عنوان باطل كننده سحر و جادو و دورشدن سياهي بخت از آدمي مي

توانـد   ضحاك از آينده شوم و از بين بردن اين ترس و اضطراب مي             ةترس و واهم  
بـه  هاي شست و شوي او در آبزن خون باشد و يا اينكه چنين تصور كرد كه                 يكي از علت  

مرگي و رويين تني است كه در اين صورت نيز ترس از مـرگ              ل حرص و آز طالب بي     دلي
.كند كه در پيش دارد او را وادار به چنين كاري مييو سرنوشت شوم

فكري ابليس پدر را    دستي و هم   ضحاك به علت جاه طلبي و با هم        ،از سويي ديگر  
بيلـه و پارسـا مـردي بـوده     گفته شد كه مرداس، پدر ضحاك، رئيس ق. دارداز ميان برمي  

.اي از تقدس را براي او فرض كردتوان هاله بنابراين مي،است
شخص رئيس قبيله يا گروه تا هنگامي كـه داراي قـدرت و رهبـري اسـت تـابو                   «

كننـد دسـت   افراد قبيله نيز براي او قوه و نيروي غيبي قايل هستند كه تـصور مـي    . است
 جايي كه او برآن گام نهاده خطرنـاك اسـت و اگـر    زدن به او و يا جامه و لباسش و حتي        

كسي چنين گناهي را مرتكب شود جان او در معرض خطر است و بايد بـا عملـي خـاص             
 زيرا رئـيس قبيلـه انباشـته و سرشـار از نيروهـاي غيبـي       ،آن را جبران كند و كفاره دهد  

51.»است

يدن مـو، گـرفتن     در آيين تصفيه و تطهير نيز كارهايي نظير، روزه گرفتن، تراشـ           «
ناخن، دويدن در آتش مشتعل و يا جستن از روي آن و باالخره شست و شـوي بـدن بـا                     

كه دادند براي آن   كردن عضوي از بدن و جاري كردن خون از آن انجام مي            يمخخون و ز  
52.»روح پليد همراه آن خارج شود

طهير تواند بازتابي از آيين تصفيه و ت      پس شست و شو در خون توسط ضحاك مي        
ضـحاك، گـاوه برمايـه را كـه تـوتم فريـدون اسـت و                .  قتل پدرش باشد   ةو يا نوعي كفار   

كشتن حيواني كه توتم است چنـين عقـوبتي را          . اي از تقدس دارد از بين برده است       هاله
. يعني وارد شدن به حريم توتم و شكستن آن حريم،تواند به دنبال داشته باشدمي
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وني و روانيهاي درضحاك ـ نزاع و كشمكش

كـاري در  وحشت و رنج و احساس گناه     . بردضحاك از نوعي تعارض اديپي رنج مي      
عالوه بر قتل پدر، كشتار مردم و خورش ساختن از مغـز  . نابود كردن پدر و طغيان بر پدر   

مردم براي خوراك ماران و آرام يافتن آنان و تسكين خود، ايـن همـه بـر پليـدي روح و                     
.كندچنين سركشي غرايز نهاد، اضافه ميسياهي درون او و هم
هاي رواني يكي از داليل مهم اسـترس هـستند و در بـه هـم زدن                 انواع كشمكش 

شخصيت انسان در جريـان  . كننداي را ايفا ميموازنه رواني و تعادل شخصيت نقش عمده  
هاي متضادي درگير است بـه ايـن طـرف و آن طـرف              برخوردهاي شديد كه ميان انگيزه    

و قـوانين و رسـوم      ) نهـاد (هـاي درونـي     شود و كشمكش موجود بـين انگيـزه        مي كشيده
انـدازد و فـرد را دچـار    اجتماعي ثبات شخصيت و آرامش دروني فرد را بـه مخـاطره مـي         

(Conflict)53.كند يا كشمكش دروني مي

اين اضطراب و كشمكش دروني در ضحاك نخست با طرح نقشه توسط ابلـيس و               
شود و سپس با رستن دو مار از كتف او و كشتن مردم ادامـه پيـدا                 ميبا كشتن پدر آغاز     

ــشان از آتــش درون او دارد . كنــدمــي از نظــر «. مارهــاي رســته از دو كتــف ضــحاك ن
54.»سرخپوستان مار تجسد ظلمات و شهريار آتش درون است

. هـاي اوسـت   هـا و پريـشاني    هاي دروني و آشفتگي   آتش درون او همان كشمكش    
 بعد به صـورت خـوابي، بـه ضـحاك نمايـان             ةها در مرحل   اضطراب و كشمكش    اين   ةادام
. فعاليت رواني آشفته و پريشان اوستةخوابي كه نشان. شودمي

هرگـاه خطـري ارگانيـسم را       . هاي رواني اسـت   اضطراب زيربناي تمام ناهنجاري   «
ب شـخص   كند به اين ترتي   با ايجاد احساس نگراني شخص را آگاه مي       » خود«تهديد كند   

كنـد بنـابراين    خيزد يا آن كه از رويارويي بـا آن پرهيـز مـي            يا به مقابله با آن خطر برمي      
55.»كنداضطراب در اصل، انسان را براي مقابله با خطر تجهيز مي

شود بنابراين قبل از وقوع هر اتفـاقي بـه    دچار تشويش مي  ضحاك با ديدن خواب   
 از وجـود فريـدون و در حقيقـت تـرس از زوال     او به دليل تـرس  . خيزدمقابله با آن برمي   

يابد و از بـين     او ابتدا گاو برمايه را مي     . پادشاهي خود به دنبال فريدون و گاو برمايه است        
اي بـراي جبـران     چنين ضحاك بايد بـه دنبـال چـاره        هم. يابدبرد ولي فريدون را نمي    مي

اهي بـراي توجيـه او و رفـع         تواند ر تهيه استشهادنامه خود مي   . گناهان پيشين خود باشد   
. باشد ويتشويش و اضطراب
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 او  .بخشيدن پسران كاوه از سوي ضحاك، خود نوعي مكانيسم دفاعي جبران بـود            
پندارد شايد از اين طريق بتواند      ضحاك مي . بايد سرپوشي بر گناهان گذشته خود بگذارد      

.از بار گناهان خود بكاهد تا شايد رضايت مردم را جلب كند
يـه او شـورش   ضطرب است كه روزي مردم با فريدون هم صدا شده و عل    ضحاك م 

گونه كه پيش از اين ذكر شد براي رفع سرنوشت          زن خون، همان  شست و شو در آب    . كنند
ةشوم و يا جادو و سحر و يا حتي به عنوان نوعي آيين تصفيه و تطهير بازهم نشان دهند                  

هاي نوروتيك و اخالقي كـه      رابانواع اضط . هاي دروني ضحاك است   اضطراب و كشمكش  
 زنـدگي و  ازاي در مورد ضحاك ذكر شد، نشان از اين واقعيـت دارد كـه او در هـيچ دوره    

.بردبيند و همواره در ترس و اضطراب بسر مياش روي آرامش نميپادشاهي

ضحاك ـ فريدون

از . آيـد گذرد از البرزكوه نزد مـادر مـي        فريدون مي  برپس از اينكه دو هشت سال       
فرانك روزگار پدر، گـاو برمايـه و كـشتن آنـان را بردسـت               . پرسدفرانك نام پدرش را مي    

كنـد كـه ضـحاك را از پـاي          فريدون سوگند ياد مـي    . كندضحاك براي فريدون شرح مي    
.درآورد

از سويي ديگر كاوه با چرم پاره خود كـه اكنـون بـه صـورت درفـشي درآمـده بـا            
.كندرده رو به سوي فريدون ميگروهي از مردم عليه ضحاك قيام ك

در . كند كه آماده نبرد بـا ضـحاك اسـت   آيد و به او اعالم مي فريدون نزد مادر مي   
حقيقت فريدون آماده ورود به مرحله آزمون قهرمـان و بريـدن وابـستگي از مـادر شـده                   

رود سـمبل  «. فريدون براي رسيدن به كاخ ضحاك بايـد ابتـدا از ارونـدرود بگـذرد         . است
56.»ر رويه و نقطه عطف در زندگي استتغيي

ر را كـه گـذر از آب        ذاو اولين آزمون گ   . گذردرنگ از آب مي   فريدون با اسبش گل   
هـاي  دريـا، آب و اعمـاق آن نيـز يكـي از سـمبل             «. گـذارد است با پيروزي پشت سر مي     

حـال . اي سير در ناخودآگاه است     بنابراين گذشتن از آب گونه     57.»ناخودآگاه جمعي است  
فريدون به كاخ ضحاك رسيده است و او پيش از ورود به كاخ بايد طلسمي را كه ضحاك                  

بنـابراين  ،  58دژ و كاخ سمبل ناخودآگـاه جمعـي اسـت         . ساخته از باالي دژ به پايين آورد      
.شكستن طلسم به معني ورود به دنياي تاريك و سياه ناخودآگاه و غلبه برآن است

ضحاك از شنيدن   . بخشداز و ارنواز را رهايي مي     فريدون پس از ورود به كاخ شهرن      
شود و در فكـر     خبر ورود فريدون به كاخ خود و خلوت او با شهرناز و ارنواز خشمگين مي              

. شـود  بنابراين به صورت ناشناس وارد كاخ شده و بـا فريـدون رودررو مـي          ،افتدانتقام مي 
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ه كشته شدن ضـحاك      چ ،شودهدهد كه ضحاك نبايد كشت    سروش به فريدون دستور مي    
اين جانوران موذي و    . آور پر شود  شود دنيا از حيوانات و موجودات موذي و زيان        باعث مي 

هـاي درون   زيانكار همان اميال و غرايز ناشي از نهاد، نفس اماره و يـا بـه اصـطالح سـايه                  
كه پالهنگي برگـردن ضـحاك      اوست كه وجودش را لبريز كرده بنابراين فريدون در حالي         

.كشدبرد و در غاري به بند ميده به گفته سروش او را به دماوند كوه ميافكن
 كـه بـا صـفت      Varanaو اما طبق اوستا، فريدون اژي دهاك را در جايي به نـام              «

Cacoru-gaosa59.»كشد يعني چهارگوش توصيف شده مي

مانداال در مواقع آشفتگي و پريـشاني، پديـدار    . چهارگوش تصويري از مانداالست   «
ت، آرمان و هدف زندگاني و رمز       يمانداال در آثار يونگ نماد هسته مركزي شخص       . شودمي

 ربـع، چهارگـانگي     ،مانداال به صورت رمزي دايـره     ) يعني تماميت روان آدمي   . (خود است 
شود و اشكال آن هميشه شكل متوازني است كه از تركيب چهار يا تضاعيف آن               ظاهر مي 

60.»فراهم شده است

سيري . ل و هر چيزي كه به چهار قابل قسمت باشد نمادي از خود است             اين اشكا 
تر در محلي چهـارگوش صـورت       دهد كه نبرد ميان خوب و بد بيش       در اسطوره نشان مي   

 يعنـي سـتيز ميـان    ،»خود«گيرد كه انتخاب اين محل چهارگوش حاصل برون فكني      مي
61.خوب و بد و مجادله اضداد شخصيتي است

ضحاك ـ غار

غـار يـادآور تـاريكي و       « به بند كشيدن ضحاك غاري است در دماوند كـوه،            محل
63.»باشدصور نوعي مادر مي« و نيز يادآور 62»انزواي ناخودآگاه

بازگشتن ضحاك به غار كه ظلمت و تاريكي زهدان مادر يا ناخودآگـاه را بـه يـاد                  
گـزين  غار جـاي  . آورد و ناپديد شدن او در جهان تاريكي نشانه تحقق همين آرزوست           مي

.مادر شده است
 بازگـشت بـه زهـدان    ةمدفون شدن در غار به منزل     . تصوير مادر مرگ است   » غار«
64. گوري كه مام زمين كنده است،غار قبر طبيعي است. مادر است
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