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 در که است تاریخ طول در انسان جمعی و فردی ناخودآگاه میراثکاوی یونگ ترین اصطالح مکتب روانالگو، مهمکهن: چکیده

گاه اسطوره در این میان، اهمیت آثار حماسی با عنوان تجلی رسدمی فعلیت به هنرمندان حساس و خالق ذهن طریق از ادبیات

پردازد این سفر در واقع، هر انسانی در درون خود قهرمانی دارد و به سفر قهرمانی خاصی می. الگوها غیر قابل انکار استو کهن

 جهان، در اسطوره ترینشایع زیرا نتخاب کرده است.اهمان الگویی است که برای طی کردن مسیر خودشناسی و رشد فردیت 

 بیانگر ، استه نمود رخ مختلف مللهای نهافسا و هارهاسطو در کهالگو هنک این . است قهرمان گویالنکه یا قهرمانی هاسطور

 بازتاب را بشری عام مسائل و دارد جمعی ناخودآگاه در ریشه که جاآن از و استای هاسطور قهرمان از شمول جهانای چهره

 خردعالوه بر  باشد، رستم، شاهنامه، پهلوان جهان پدر بتواند که آن برای زال،. است برخوردار همگانی جذابیتی از دهد،می

  )فردانیت(خودیابی به تا شود رها ماده و زمین سنگینی از و دشوار را پشت سر گذاشتههایی مراحل و وادیباید بتواند  ملکوتی

 الگویکهن سوی به را فرد که است قهرمان  چون گوهاییلاکهن محصول درحقیقت فردیت یندآفری زال اسطوره زیرا در .برسد

 بحرانهای تحمل و بزرگ تکالیف پذیرش برای قهرمان ساختن آماده قهرمان، الگویکهن اصلی کارزیرا  دهدمی سوق خویشتن

سعی لذا در پژوهش پیش روی  .است شده تعیین او برای تولد از پیش که است رسالتی رساندن انجام به و روحی بزرگ

مورد  شخصیت کهگردد  مشخص یونگ شناسی تحلیلیروان نظری مبانی بیان عالوه بر تحلیلی - توصیفی روش با برآنست تا

های الیه الگوی قهرمانپرداختن به این کهن باباشد و در نهایت الگویی برخوردار میقابلیت شناسایی کهن از داستانبررسی 

 .نمایانیمباز را ای زال شخصیت اسطوره جدیدی از معانی و مفاهیم

  زال،یونگ، زمانفردیت، فرآیند قهرمان، الگوی کهنآزمون،  الگویکهن :واژه کلید

الگوها در سه داستان زال و ی تطبیقی کهنمقایسه "با عنوان  دانشجو الهام شکری نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسیاین مقاله حاصل تحقیقات بخشی از پایان

دفاع گردیده واحد ایالم شهر در دانشگاه آزاد دره 5931در سال  گوباشد که با راهنمایی آقای دکتر شهریار شادیمی "رودابه و بیژن و منیژه فردوسی و خسرو و شیرین نظامی

 است.
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 مقدمه-1

 هم ادبیات یهحوز در .دهد می دست به ای ارزنده و مفید نتایج و یافته زیادی رونق امروزی دنیای در ای رشته میان تحقیقات

 نتایجی و است مفید ها رمز رازو از بسیاری گشودن در کاوی روان دیدگاه از ادبی متون بررسی و ادبیات و کاوی روان یرابطه

 بخش در بخصوص اثر این ، هاست قرن طول در ایرانی جمعی ناخودآگاه محصول و ملّی اثری شاهنامه .دهد می دست به شگفت

 قابل یونگشناسی کارل گوستاو روان دیدگاه از که است عمیقی و ژرف معانی و نمادین های داستان دارای حماسی، و ای اسطوره

 و هاه اسطور در که الگو کهن این . است قهرمان الگوی کهن یا قهرمان یهاسطور جهان، در اسطوره ترینشایع است. تحلیل

 ناخودآگاه در ریشه که آنجا از و است ایرهاسطو قهرمان از شمول جهان ای چهره بیانگر ، است نموده رخ مختلف ملل هایافسانه

 کالسیك اساطیر در را ما این اسطوره.» است برخوردار همگانی جذابیتی از دهد، می بازتاب را بشری عام مسائل  و دارد جمعی

 این . شودیم ظاهر نیز ما رؤیاهای در ویابیم  یم نیز کنونی ابتدایی قبایل میان در و دور خاور در وسطا، قرون در روم، و یونان

 فوق هذا مع نیست، آشکار آن یهجاذب مقدار به که هرچند آن، روانی اهمیت و است انگیز شگفت ایهجاذب دارای وضوح به اسطوره

 (.551: 5931واحد دوست، «)است عمیق العاده

 است مرگ و زندگی اسرار و خود وجودی هایجنبه با نوآموز ساختن آشنا قهرمان الگوی کهن اصلی یهوظیف یونگ، نظر از

 می فراهم را -قوت   و ضعف نقاط شناخت - فردی خودآگاهی نخستین های زمینه ت کهاس این قهرمان یهاسطور اصلی عملکرد»

 از باید عشق قهرمان آن بر عالوه (.51: 5939)یونگ، « بپیماید را زندگی نشیب و پرفراز راه تا دهدیم دلگرمی انسان به و کند

 مفهوم با یکبار زمان زال آزمون در.»شود  پیروز تا دریابد را زندگی و مرگ مفهوم و کند تفسیر را زمان راز و بگذرد خرد آزمون

 (.511: 5913مختاری، «)اشاساطیری و کیفی مفهوم با یکبار و شودمی سنجیده اش تاریخی و کمی

الگویی، بسیار پربار و قابل توجه است. طور که پیش از این گفته شد، شاهنامه جزو آثاری است که به لحاظ عناصر کهنهمان

، پندار آن یهاست که سای در واقع بذر درختی ،. منش قهرماناناست گاه زایایی منش قهرمانان اسطوره و تاریختجلّی ،شاهنامه»

های فردی اشخاص منش و ویژگی با آشنایی ،رو از این (.388: 5913، )سرّامی« داستان است کردار برگ آن گفتار و بار آن

بینی حوادث در روند داستان و پیش قهرمانان تواند ما را با نقش مشخص هر یك ازمیکه ای عالوه بر اینسطورهروایات ا ها وداستان

های مختلفی دارند، ولی های مختلف چهرهشود که در داستانالگوهایی میها و کهن، منجر به شناخت سرنموننماید یاری آینده

شود، الگویی محسوب میشاید علت این امر که شاهنامه جزو آثار مهمی برای نقد کهننمود رفتار کلی آنان یکی بیش نیست. 

هایی که در معرفی و بیان پردازی فردوسی و تکنیكهای شخصیتشیوه»پردازی فردوسی باشد چرا که مرتبط با نوع شخصیت

پردازی های شخصیتیات داستانی به عنوان شیوهچه در ادببا آن ، اندکیگیردمی کار ها بههای ظاهری و باطنی شخصیتویژگی

 او را به خواننده نهد و احوال درونیهای خـاص خـود حجاب شخصیت را به سویی می. فردوسی با شیوهمطرح شده متفاوت است

شتری در این اثر الگوهای بیتوانیم به کهنو از طریق همین توصیف احواالت درونی است که می (18:  5931)مهرکی، «شناساندمی

ای، حصول شناخت در مورد مراحل مختلف زندگی یك های اسطورهالگوها و شخصیتپی ببریم. در واقع کارکرد اصلی این کهن

الگویی، داستان زال و رودابه است؛ زال از های مهم شاهنامه از جهت نقد کهنانسان معمولی در جوامع امروزی است. یکی از داستان

کند و هنگامی یابی طی میگذارد؛ تمامی مراحل قهرمان شدن را با کامکند و پا در مسیر تکامل میقهرمان را آغاز میبدو تولد سفر 

ی وجود اوست و برای تبدیل شدن به ی گمشدهگوید که این زن، نیمهشنود، حسی از درون به او میکه توصیفات رودابه را می

 زن نیازمند است)همان(.الگوی پیر دانا به پیوستن به این کهن

 و برجسته جهت هر از باید شود، شاهنامه پهلوان جهان پدر که بیابد را آن شایستگی که آن برای داستان، آیینی قهرمان زال، 
 و در نهایت به فردیت برسد.  .بگذارد پشت پس را دشوار وادیهایی و مراحل و باشد مستقل شخصیتی دارای
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 سواالت تحقیق-1-1

. ایم پرداخته زال داستان درو دست یافتن به فرایند فردیت  قهرمان و آزمون الگوی کهن موردی بررسی به حاضر پژوهش در

است اما  گرفته قرار محققان توجه مورد این از پیش حماسی شخصیت و داستان چندین در کلی صورت به الگو کهن این هرچند

و   شده واکاوی حیث این از کامل مختصات و جزئیات شرح با (زاله )شاهنام شخصیت یك دقیق و خاص طور به حاضر یهمقالدر 

 .پردازیم می از نگاه یونگشاهنامه، پهلوانی خردبخشِ و فرزانگی نماد این زر، زال شخصیت در ویژگیها این شرح به ادامه، در

 کشف ضرورت بنیاد بر .کنندمی ایفا را فعالی نقش یونگ، نظریه در موجود الگوهایکهن نمادهای از بسیاری داستان، این در زیرا

 :چون سواالتی به پاسخ هدف با و الگوهاکهن این

 

 است؟ چگونه زال روان در الگوییکهن سیرنمادهای-5

 علت رها شدن و فراخوانده شدن قهرمان چیست؟-5

 آیا زال از بدو تولد قهرمان زاده شده بود؟ -9

 مده است؟کجا آه بین زال و زمان چیست و از رابط-4

 ای داستان های شاهنامه چه تاثیری بر شناخت بهتر این آثار خواهد داشت؟بررسی شخصیت های اسطوره -1

 شناسی تحقیقروش-1-2

ای برای نیل به اهداف پژوهش  بهره برده شده است. به پژوهش حاضر تحلیلی و توصیفی است و به این منظور از روش کتابخانه 

برداری و استناد به منابع، توصیف منابع مورد نظر در رابطه با مفاهیم مورد بررسی، تحلیل شده و با استفاده از فیشاین ترتیب که 

 و تحلیل انجام پذیرفته و نتیجه حاصل خواهد شد

 پیشینه تحقیق-1-3

گران انجام ی، توسط پژوهشالگویی آثار ادبی فارسی سوابق پژوهش در رابطه با موضوع مطرح شده، باید گفت نقد کهندرباره

ولی به تعدادی مقاله و کتاب  آید.گیرد؛ چرا که نقدی است نوپا و جذاب و نتایج جالبی از طریق این نقد به دست میگرفته و می

 توان اشاره کرد:اند میالگوهای شاهنامه کار شدهی کهنکه در حیطه

، به تحلیل انواع 5934سال « الگویی داستان زال و رودابه تحلیل کهن»ی از جمله صادق جقتادی و محمد انصاری پویا در مقاله

بررسی تطبیقی »مقاله شناسی یونگ نیز پرداخته است و از دیدگاه روان فردوسی کهن الگوها در داستان زال و رودابه شاهنامه

نیا عمران به چاپ توسط آسیه ذبیح، 5931سال « ی اساطیری جهانای ایران و کودکان رها شدهتراژدی زال، پهلوان اسطوره

هایی که در این راستا به چاپ به تعدادی از کتابهمچنین رسیده است به برخی از قهرمانان از جمله زال اشاره نموده است. 

و  به بررسی شخصیتاشاره نمود وی در این کتاب محمد مختاری توسط ، 5913سال « ی زالاسطوره» کتاب توان به اند میرسیده

سال «هایشانسان و سمبل»کتاب در و تحلیل کنش و کارکرد فردی او در شاهنامه پرداخته است  زال جوانب مختلف زندگی
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قهرمان  ،کارل گوستاو یونگ به بررسی ضمیر نا خودآگاه و همچنین موضوع و ماهیت اصلی خواب، آنیما، آنیموس ، 5919

 .اعتقادات دینی پرداخته استو

 ادبیات تحقیق-2

 تعریف لغوی کهن الگو-2-1

است. این واژه در زبان یونانی به معنی مدل یا الگویی بوده است که چیزی را از روی آن «آرکتوپوس»ی تایپ برگرفته از واژهآرکی»

در ، «زرین یهشاخ»شناس انگلیسی در کتاب مردم جیمز فریزر،را  تایپشأ آرکیمن .: ذیل سرنمون(5911)انوشه، « دساختنمی

کند. از نظر یونگ ردیابی می ،خوردو رسوم اقوام مختلف به چشم می ها و آیینالگوهای قدیمی اساطیری و مناسك که در افسانه

ذاتی در  غریزی و تمایل به رفتارها و پندارهایی است که بر طبق الگوهای از پیش مشخصی، به صورت فطری و مراد از آن، افکار»

برد. یعنی اشکال و صور های رسوبین روانی به کار مین اصطالح را به معنی تصاویر نخستین و الیهاو ای .نوع انسان وجود دارد

اساطیر، مذاهب ، رؤیاها،  در ارث رسیده است و از تجربیات زندگانی پدران باستانی ما که به ناخودآگاه عمومی بشر به متکرری

 (.13: 5938)شمیسا، « نمایدتخیالت و آثار ادبی رخ می

 

 الگوکهن ماهیت-2-2
خواهند های پس از ما نیز حامل آن های گذشتگان است که به انسان امروزی ارث رسیده و انسانناخودآگاه جمعی حاصل تجربه

بود. بنابراین طبق نظر یونگ، بشر هنگام تولد، دارای روانی همچون لوحی سفید نیست،  بلکه این روان، با خود خصایصی را به 

ها هستند. همان گونه که شود کهن الگونوع بشر حامل آنند. اما آن چه که محتویات این بخش را شامل می که تمامیهمراه دارد 

 این که کنند می بروز نماد و سمبل به صورت باشندقابل درک و دریافت بیان شد مفاهیم فراوان موجود در این روان برای آنکه 

 های انگیزه تا است آن بر الگو کهن» شوند می مشخص الگو کهن یا و » تایپ آرکی « اصطالح با یونگ شناسی روان در ها نماد

 در الگوکهن .بشناساند ما به را دهند نمی دست از را خود اصلی شکل امّا هستند، متفاوت جزئیات کامالً.در  گرچه که هایی نمود

 را خود تعاونی زندگی مورچه و بسازد آشیانه پرنده شود می سبب که محرکی قوّۀ اندازه همان به و است غریزی یك گرایش واقع

ها در ذهن و الگوها و چگونگی عملکرد آنمایکل پالمر در تعریف کهنو همچنین  (31: 5911یونگ، «)باشد می کارا دهد سازمان

ارثی کنش روان است که  یی به ارث رسیده نیست بلکه در عوض یك شیوهالگو به معنی اندیشهی کهنواژه»گوید: روان آدمی می

-ها به آبیابی مارماهیسازی پرندگان، نیش زدن عقرب به گره عصبی یك هزارپا و راههمانند روش بیرون آمدن جوجه از تخم، النه

 (.518: 5931)پالمر، « های شیرین است. به بیان دیگر یك الگوی رفتار است

 فردیت-2-3

 5355شناسی تحلیلی یونگ است. که وی آن را نخستین بار در سال در روانفرآیند فردیت، یکی از مباحث مهم و محوری 

یابی اساسا فرآیندی شناختی است؛ یعنی اگر فرد بخواهد شخصیتی فردیت مطرح کرده است؛ «شناسیهای روانسنخ»در کتاب 

ی دو قلمرو ناخودآگاهی استقالل خود در میانه ای باشد که باکامال متعادل بیابد باید روند خاصی را پی بگیرد. این روند باید به گونه
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من آدمی برای نگهداری تمامیت، جامعیت و استقالل روان باید با خودآگاهی یا ناخودآگاهی » جمعی و خودآگاهی تامین شود. 

د استقالل فرد (. هر قدر فرآین11:5911)جونز و دیگران، « جمعی در ارتباط باشد و با هر کدام، مناسبات استوار برقرار سازد.

ی فرآیند پیشرفت کند، تمامیت و استقالل فرد از نظر خودسازی شکل مطلوب و مورد نظر خود را حاصل می کند. آخرین مرحله

ی جادویی و استقالل فرد، همان خود بودن است. سمبل رسیدن به کمال مطلوب خود مانداالست که در سانسکریت به معنای دایره

فردیت از دیدگاه یونگ پختگی و رشد روان (. 513:5911یا خویشتن به عنوان تمامیت روانی است )یونگ، از نظر یونگ مرکز هدف

داند؛ سازد. یونگ فردیت را همان فرآیند شناخت میآدمی است و فرآیند، مراحل خودشناسی است. که او را از افراد دیگر جدا می

های خوب و بد وجودش را بازشناسد و این کار پیامد شجاعت و درست بخش به زبان دیگر، فرد باید در مراحل رشد و تعالی خود،

ی اوجی از زندگی فرد فرا زمانی که نقطه»ی یونگ (. به بیان دیگر به موجب عقیده513: 5915اندیشی اوست )گیرین و دیگران، 

شود تا حیات  شود. این امر سبب میمیی نیروی الهام بر شخصیت حقیرتر متجلی رسد، شخصیت برتر ناپیدای فرد به واسطهمی

آورد. این فرآیند، تحت عنوان ای از دگرگونی درونی شخصیت را پدید میتر جهت یابد و گونهفردی به سمت و سویی برتر و عالی

تلنگری به (. لذا یونگ معتقد است برای شروع فرآیند فردیت ابتدا باید 19: 5913)یونگ، « شودمطرح می« فرآیند فردیت روانی»

فرآیند بالفعل فردیت، یعنی سازش خودآگاهانه با خود، عموما با جریحه دار شدن »دهد: انسان وارد شود و آن را چنین توضیح می

(. که معموال این جریحه دار شدن فرد و آشنایی اولیه 515: 5933)همان، « شود.شخصیت و رنجی که با آن همراه است، آغاز می

 شود )همان(.شروع می« یرخردپ»الگوی توسط کهن

 آزمون-2-4

چون نژاد بشری دهد، اما این آزمون همشمول است و در اعصار مختلف و در هر فرهنگی رخ میالگوی آزمون قهرمان، جهانکهن

هایی آزمونالعمل و پاسخ وی به جا که رفتارهای یك قهرمان عکسشود. از آنهای متفاوتی جاری میبسیار متنوع است و با انگیزه

اند: برخی برای کشف دالوری، جسارت و توان جسمی ها دو گونهتوان نتیجه گرفت که آزمونشود میها مواجه میاست که با آن

ها، قهرمان رفتن به سفر را خود گیرد و برخی برای سنجش میزان هوش و خردمندی قهرمان. در برخی آزمونقهرمان صورت می

گونه سفرها، قهرمان مسئوالنه و با قصد قبلی وارد گذارد. در اینی خود، پا به میدان آزمایش میو ارادهکند و با میل انتخاب می

ی کاری بیند و دربارهشود، اما در برخی دیگر، قهرمان به صورتی اغوا شده، خود را در قلمرو تغییر و دگرگونی میی آزمون میعرصه

(. برخی قهرمانان 538: 5933، کمبلشود )د؛ به عبارتی قهرمان به درون آن کار پرتاب میدهد، از قبل هیچ فکری ندارکه انجام می

این قهرمانان به »آورند. ها به ارمغان میگردند و پیام خود را از دوردستهای سخت و دشوار، بازمیپس از پشت سرگذاشتن آزمون

-ی خود بازمیند و پس از پیروزی با اکسیری برای احیای جامعهگذاری آزمون میی خود و افرادش، پا به جادهقصد نجات جامعه

-هایی هستند که به قصد تحول عمیق روحی و معنوی قهرمان و رسیدن وی به آگاهی کامل طراحی میگردند. در مقابل آزمون

 (.33: 5935وصیادی، رسد )خجسته ها قهرمان پس از تولد دوباره و رسیدن به پیروزی، به جاودانگی میشوند؛ در این آزمون

 قهرمان -2-5

قهرمان کسی است که باید برای شکست دادن نیروهای اهریمنی مبارزه کند. او در جریان مبارزها با نیروهای شر، به طور نمادین »

قهرمان دو » (. بنا به باور کمبل 599: 5933)جس فیست، « رسدشود و به رشد و کمال میهای ناخودآگاه خود غالب میبر تاریکی

زند یا زندگی کسی را دهد: یکی کردار جسمانی است که در آن قهرمان، دست به اقدامی شجاعانه در نبرد مینوع کردار انجام می
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ی ماوراء طبیعی زندگی معنوی انسان را تجربه گیرد گسترهدهد و نوع دیگر کردار معنوی است که در آن قهرمان یاد مینجات می

 (.533-538: 5933)کمبل، « گرددمی بازمیکند و سپس با پیا

تر قرار تر و بالغها را در موقعیتی غنیبه قصد ترک یك موقعیت و پیدا کردن منشأ زندگی، که آن»قهرمانان از هر نوع که باشند، 

ها و مشکالت، از سختیی رسیدن قهرمان به قهرمانی است. رنج عبور کردن گیرند؛ بنابراین آزمون الزمهدهد، مورد آزمایش قرار می

های شناختی، همه اسبابی هستند که به انسان در گذر از افقرنج رشد معنوی است. هنر و ادبیات، اسطوره و عقیده و قواعد زیست

  (.533: 5931کنند )همان، سخت و دشوار به سوی افالک باالتر کمك می

 

 الگویی داستان تحلیل کهن-3

 زال-3-1

رسند. اگر در میان ی ابعاد روحانی بشری به نهایت توسع خویش میو همهنیروهای معنوی پهلوانی است و در ای زال تجسم همه

ی خویش است، که خواهیم دید سرآمد دانایان هزارهنانتر است و چد او از همه واالتر و متعالیپهلوانان و موبدان ایرانشهر، خر

و کشاورزی،  .انسان ابتدائی به خاطر نیازهای دریانوردی«514: 5913مختاری، . »ایت تجلی و جوشش استی او نیز در غعاطفه

درجه  51تا  58کرد. در پرتو آسمان صافی که معموال در عرض جغرافیائی ناگزیر حرکات اجرام آسمانی را مطالعه می

یافت، موقعیت در پیش بینی زمان حکمفرماست،بشر بزودی به نظم رویدادهای آسمانی و ارتباط آنها با حوادث زمینی آگاهی 

ی اجرام آسمانی، او را بر انگیخت تا به امید...پیش بینی دیگر برداشت محصول و یا رویداد یك سیل به کمك مشاهده و مطالعه

اشناخته گذارند، این گونه مشابهات را دنبال کند.چنین بود که در برابر هر پدیده، به ویژه آنچه نحوادث که بر سرنوشت وی اثر می

و زال از آغاز پیدایش تاکنون، بارها از سوی همین  به ستارشناسان، قوت قلبی برای آدمیان فراهم می کرد.و مبهم است،توسلی 

ی هستی این پیش گوئی اگر قادر به ارائه اصولی به منظور ادراک همه نیروی اطمینان بخش به سنجش و مطالعه گرفته شده است.

 ی وجود او برای ایرانشهر اطمینان بخشد. ثمره تواند اززال نیست، می

 

 قهرمان-3-2

-الگو برای یك شخصیت خاص در طول داستان، ثابت نیست. این کارکرد میذکر این نکته در آغاز ضروری است که کارکرد کهن

الگوهای مختلف را به کهنهای متفاوتی از تواند در طول داستان، به تناسب موقعیت، تغییر کند و فرد در خالل داستان، صورتك

شود. پس از تولد رستم، زال الگوی پیر فرزانه است و در ادامه، به قهرمان تبدیل مینمایش بگذارد. زال در آغاز نمودی از کهن

هایی که تصور کاری را باید جدا از شخصیتخویش»کند. البته کاری و نقش او تغییر میشود و خویشقهرمان، پیر خرد رستم می

-شده شناخته و ترینمتداول قهرمانی یاسطوره(. 593: 5913)پراپ، « ها هستند، تعریف و توصیف کردی آنشود انجام دهندهیم

 ابتدایی قبائل میان در و دور خاور در های میانه،سده در روم و یونان کالسیك اساطیر در .است جهان سراسر در اسطوره ترین

 چشمگیری یجاذبه آشکارا و شوندمی ظاهر ما رؤیاهای در هااسطوره گونه این .شودمی دیده فراوانی قهرمانی هایاسطوره کنونی،

-اسطوره کلی طور به .گذارندمی جای بر عمیق تأثیری ولی نیست، آشکار چندان چه اگر هااسطوره این شناختیروان اهمیت دارند؛

 پی بیشتر هااسطوره همسانی به دهیم، قرار بررسی مورد را ها آن بیشتری دقت با قدر هر ولی متفاوتند، جزئیات در قهرمانی های
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 اندنداشته هم با مستقیمی فرهنگی تماس گونه هیچ که یافته تکوین هاییگروه و افراد توسط هااسطوره این هرچند .بریممی

  .شودمی افراد دیگر از تمایز باعث که دارد خاصی هایویژگی معموالً دهنده، نجات یا (. قهرمان51: 5933 یونگ،(

افر سفر الگوی قهرمان و مسی نخست زندگی، او نماد کهنتوان بررسی کرد: در نیمهدر یك تحلیل روانکاوانه، زال را از دو جهت می

رار که بخش نخست زندگی وی در این پژوهش مورد بررسی و کنکاش ق ی دوم نماد پیر خرد است.و در نیمهتفرد و خودیابی 

 به دل که است قهرمان یك کامل ینمونه او .شودمی ظاهر قهرمان شخصیت قالب در زال رودابه، و زال داستان در. گرفته است

 به هم او، سوزان عشق شود،می رودابه عاشق زال وقتی» .است آشکار هادوگانگی و تضادها عشق، این در دهد؛می نوآئین عشقی

 و منوچهر]تردید یا و[ موردمخالفت زال، یخانواده یرتبه به نسبت او یخانواده جایگاه بودن کهتر  دلیل به هم و رودابه نژاد دلیل

 و زال داستان در واقع است در اجتماعی نظام بر حاکم ضوابط و معیارها دوگانگی این منشأ (.11: 5933حنیف، «)گیردقرار می سام
 عشق .شودمی بدل وحدت به هادوگانگی سرانجام دو، آن پیوند با امّا کند،می برجسته را هادوگانگی و تضادها این عشق، رودابه،

 یپرورده که جا آن از زال .است جامعه بر حاکم روابط با او متضاد هستی یدهنده عشق نشان این .اوست خود هستی از تابعی زال

 باعث وی دلدادگی و است تعارض در جامعه بر حاکم هایارزش با (،38-38، ب 511، دفتر اول: 5935سیمرغ است )فردوسی، 
 دفاع با پایان در که است آن کردن آشکار گرو در متعارض یثهحاد این پذیرش این، بنابر گردد آشکارتر تعارض این که شودمی

 به جلو(. 514: 5913)رک: مختاری،  شودمی واقع پذیرش مورد قهرمان

 :بگذارد سر پشت را مرحله سه باید قهرمانان دیگر مانند داستان این در زال کلی طور به

 با جنگ :برساند انجام به را سنگینی وظایف باید آن طی که کندمی آغاز را طوالنی سفری )فدایی و منجی( قهرمان.کاوش: 5

 .مملکت نجات برای موانع صعب بر چیرگی و دشوار معماهای کردن حل غولها،

 فکری بلوغ به و کندمی آغاز خامی و خبریبی یمرحله از گذر برای را دردناک مقدرات و وظایف سلسله یك نوآموزی: قهرمان، .5
 .گرددمی بدل خود اجتماعی گروه از و سازنده بالنده عضوی به یعنی رسد،می اجتماعی و

مرگ  دم تا مردم، گناهان یکفاره وبه بدهد را خود جان باید است، مملکت یا قبیله رفاه ینماینده که .فدایی و ایثارگر: قهرمان9

 به زال سرانجام داستان، تکاملی روند در .(513: 5939ند. )گورین و دیگران، برسا زایندگی و باروری به را مملکت تا بکشد رنج

-11: 5934پویا، )جقتایی و انصاری آید.می فراهم روحانی آمیزشی برای زمینه عشق، آن دنبال به شودمی تبدیل آیینی قهرمانی

13.) 

زال پسر سام است که هنگام تولد سپیدمو بود. پدر، او را اهریمنی و نماد شومی پنداشت و از خانه دور کرد و در البرزکوه، 

 جا که سیمرغ خانه داشت، رها نمود؛ و این آغاز سفر زال است:آن

 بفرمود پس تاش برداشتند

 بجایی که سیمرغ را خانه بود

 و گشتند باز نهادند بر کوه

 ی بیگناههچنان پهلوان زاد

 پدر مهر و پیوند بفگند خوار

 

 آن بوم و بر دور بگذاشتند وز 

 خرد بیگانه بود آنبدان خانه 

 برآمد برین روزگاری دراز

 ندانست رنگ سپید از سیاه

 کودک شیرخوار باجفا کرد 

 (518-515: 5935، 5)فردوسی، ج               

 کار او را یافته ولی مهر زال بر دل سیمرغ افتاده و به همراه فرزندان خود او را پرورد:سیمرغ به هنگام ش
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 ببخشود یزدان نیکی دهش؛

 نگه کرد سیمرغ، با بچگان،

 شگفتی، بر او بر، فگندند مهر؛

 شکاری که نازکتر آن برگزید؛

 بر این گونه، تا روزگاری دراز 

 چو آن کودک خرد پر مایه گشت،

 چون یکی زاد سرو؛یکی مرد شد 

 نشانش پراکنده شد در جهان؛

 

 کجا بودنی داشت، اندر بوش. 

 بدان خرد خون از دو دیده چکان.

 بدان خوب چهر. بماندند خیره

 شیر مهمان همی خون مزید.که بی

 برآورد داننده؛ بگشاد راز.

 ها گذشت.بر آن کوه بر، کاروان

 برش کوه سیم و میانش چو غرو.

 نماند نهان.بد و نیك هرگز 

 (515)همان:                                            

ی بعد با ارشادات پیر، دهد، در مرحلهی کاوش قرار میعشق رودابه چونان نمادی، زال را در مرحلهیاد شده با توجه به سه مرحله 

خود را ) یعنی دلدادگی زال به رودابه( به حضور گذارد. در آخرین مرحله، زال باید درخواست ی نوآموزی را پشت سر میمرحله

های دشوار دربار منوچهر را به خوبی پشت سر بگذارد این همه نوعی از خود گذشتگی و فداکاری است منوچهرشاه برساند و آزمون

 (.13: 5934)جقتایی و انصاری پویا، 

 قهرمانبازگشت سفر -3-3

الگوی قهرمان تلقی کرد. در اساطیر قهرمان شخصیتی الگوی بزرگتر یعنی کهنکهن ای از یكتوان زیر مجموعه این نمونه را می

کند، او در این مسیر به مسائل و مشکالتی بر ها ترک میاش را در جستجوی دنیای ناشناختهاست که پس از رسیدن به بلوغ قبیله

آید زیرا او از پس این مشکالت بر میی ذاتی و هوش سرشارش هاگیشوند اما او با توجه به ویژخورد که مانع از ادامه سفر او میمی

تواند که میبرد زیرا تنها قهرمان است به مدد نیروهای ماورالطبیعی از وادی مشکالت سربلند بیرون آمده و به خویشتن خود پی می

 کشورش را نجات دهد. 

 این قسمت از داستان همانا بازگشت از سفر قهرمان است:ی تخت و گاه یافت و سام، زال را نگریست و او را پهلوانی شایسته

 تنش را یکی پهلوانی قبای

 فرود آمد از کوه و باالی خواست

 سپه یکسره پیش سام آمدند

 

 بپوشید و از کوه بگزارد پای 

 خواست آرای خسرو یههمان جام

 گشاده دل و شادکام آمدند

 (541: 5935، 5)فردوسی، ج                      

شود و پس از شناسان جویا میی زال را از موبدان و ستارهشود و منوچهر آیندهزال به پادشاه زمان منوچهر معرفی می

 ی واقعی قهرمان است:سپرد و این چهرهی چندین سرزمین را به او میاطمینان از اختر نیك او، اداره

 

 بفرمود پس شاه با موبدان

 که جویند تا اختر زال چیست

 شناسان هم اندر زمانرهستا

  

 شناسان و هم بخردانستاره

 ...بران اختر از بخت ساالر کیست

 از اختر گرفتند پیدا نشان
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 بگفتند باشاه دیهیم دار

 که او پهلوانی بود نامدار

 چو بر پهلوان آفرین خواندند

 

 که شادان بزی تا بود روزگار

 ...سرافراز و هشیار و گرد و سوار

 افشاندندزر بربر، ابر زال زر 

 (541-543)همان:                                   

ی ی خواب و بازگشت دوبارهعناصری چون قهرمان، سفر تنهایی، کوه، سیمرغ، رویا و خواب، موبدان و خرمندان تعبیرکننده

 سفری دشوار نمایان شده است. دهند که زال، قهرمان فرآیند خودیابی و تفرد است که به شکلالگویی، نشان میعناصری کهن

 

 آزمون -3-4
ست. زال در این آزمون دشوار باید اای مهم و قابل تأمل در درون خویش نهفته است و آن نکته، کشف راز زمان این آزمون، نکته

« نیز نامیده شده است...چون... این زمان است که زروان ی بیزال نماد زمان است، زمان ناوابسته»بتواند زمان را بشناسد. از سویی 

( در حقیقت زال باید در این آزمون، خود را بشناسد و به خودآگاهی و خودیابی برسد. و این خودآگاهی نیز 315: 5934)کزازی، 

جا نیز رودابه بخشی از ناخودآگاه روان زال است. این ای جز پیوستن به آنیمای مثبت و پس از آن تولد رستم ندارد. ایننتیجه

پس  کند.سازد و اهمیت خودشناسی را آشکار و برجسته میتر و پر معناتر میت، پیوند عمیق داستان را با سیستم روان، عمیقنکا

اند، به یابیم زال که نماد زمان یا همان زروان است در آزمونی که منوچهر و موبدان برایش مطرح کردهچه گفته شد در میبنابر آن

الگوی خود و در نتیجه یکی شدن با آنیمای مثبت مان شناخت خودش است و نشانی از رسیدن به کهنبرد که هراز زمان پی می

 خود که همانا رودابه بوده است )همان(:

 چنین گفت پس شاه گردن فراز

 ؛بخواند آن زمان زال را شهریار

 و چند چیزا بدان تا بپرسند از

 ،دل بخردان نشستند بیدار

 بپرسید مر زال را موبدی

 که از ده و دو تای سرو سهی

 ازان بر زده هر یکی شاخ سی

 !ای سرفرازه: دگر موبدی گفت ک

 ؛به کردار دریای قار ویکی ز

 اندجند و هر دو شتابندهرنب

 

 .«دارید راز ،ین هر چه گفتیدا زا: »ک 

 و خواست کردن سخن خواستارا کز

 نیزپوشیده، در پرده  هایسخن

 همان زال با نامور موبدان

 بین بخردیین تیزهش راها زا

 ست شاداب با فرهیهکه رست

 نگردد کم و بیش در پارسی

 :مایه و تیزتازدو اسپ گران

 یکی چون بلور سپید آبدار

 دانیکدگر را نیابنده انهم

 (                          553-558: 5935، 5)فردوسی، ج              

نگری در کار ستارگان، منوچهر را از فرجام پیوند زال و بعد از سه روز مطالعه و ژرفکه دانایان و اخترشناسان، پس از آن

ی خشنودی شهریار دانستند، منوچهر از شادی شکفته شد و فرمان داد تا مؤبدان و رودابه آگاه کردند و این پیوند را مایه

ها نشست ل برای پاسخ دادن به سؤاالت موبدان در برابر آنخردمندان، گرد آیند و زال را در هوش و دانایی و فرهنگ بیازمایند و زا

دوازده درخت شاداب دیدیم که هر کدام سی شاخه داشت، راز »ها آشکار سازد. یکی از موبدان پرسید: تا خردمندی خود را بر آن

 «آن چیست؟
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تاختند که از پی یکدیگر می دو اسب تیزتگ دیدیم که یکی چون برف سپید و دیگری چون قیر سیاه،»موبد دیگر پرسید: 

 «رسیدند، راز آن چیست؟دیگر نمیاما به یك

آمد و تر و خشك را با هم درو مرغزاری سرسبز و خرم دیدیم که مردی با داسی برنده در آن می»سومین موبد سؤال کرد: 

دو سرو بلند دیدم که از دریا سر کشیده »د: یکی دیگر از موبدان پرسی« افتاد. راز آن چیست؟کرد و زاری و البه در او کارگر نمیمی

شد و نشست، آن سرو شکفته مینشست و شام بر دیگری. چون بر سروی میها مرغی آشیانه داشت. روز بر یکی میبودند و بر آن

اد و شهرستانی آب»و دیگری پرسید: « ماند.. راز آن چیست؟برگ میگشت و خشك و بیپژمرده می خاست آن سرو وچون برمی

-گزیدند؛ ناگاه فریادی برمیکردند و در خارستان منزل میآراسته دیدم که کنارش خارستانی بود و مردم از آن شهرستان یاد نمی

 «شدند. اکنون ما را بگوی تا راز این سخنان چیست؟خاست و مردمان نیازمند آن شهرستان می

 و زال زمانی اندیشید و گفت:

 زمانی پر اندیشه شد زال زر

 وزان پس به پاسخ زبان برگشاد

 نخست از ده و دو درخت بلند

 به سالی ده و دو بود ماه نو

 به سی روز مه را سرآید شمار

 که گفتی ز کار دو اسپکنون آن

 سپید و سیاهست هر دو زمان

 بگذردشب و روز باشد که می

 گر که گفتی که آن سی سوارسدی

 ن سی سواران یکی کم شودآ از

 جز ز نقصان ماهنگفتی سخن 

 

 برآورد یال و بگسترد بر 

 همه پرسش موبدان کرد یاد

 که هر یك همی شاخ سی برکشند

 نو آیین ابر گاه نو یچو شاه

 ...ن سان بود گردش روزگارای بر

 فروزان به کردار آذرگشسپ

 پس یکدگر تیز هر دو دوان

 دم چرخ بر ما همی بشمرد

 کجا برگذشتند بر شهریار

 همان سی بودبه گاه شمردن 

 که یك شب کم آید همی گاه گاه

 (                          553-558)همان:                                   

ی آن دوازده درخت که سی شاخه دارد، دوزاده ماه است که هرکدام سی روز دارد و آن دو اسب سیاه و سپید، به منزله»

ی سال است. در . آن دو سرو شاداب که مرغی بر آنها خانه دارد، نشان خورشید و دو نیمهرسندشب و روزند که هرگز به هم نمی

پیماید و در پاییز و زمستان که جهان بهار و تابستان که جهان سرسبزی و خرمی دارد، مرغ خورشید شش مرحله از راه خود را می

تر و خشك را با هم  کند. مردی که در مرغزار،ا طی میی دیگر راه خود ررو به سردی و خشکی دارد، مرغ خورشید شش مرحله

بخشاید و پیر و جوان و تأثیر است و چون زمان کسی برسد، بر وی نمیها در وی بیکند، دست اجل است که البه و زاریدرو می

ی ماست. خارستان، جهان گذرندهکند و اما آن شهرستان آراسته و آباد، سرای جاوید است و آن گر و درویش را از جهان برمیتوان

کنیم و به خار و خس دنیا دلخوشیم؛ اما چون هنگام مردن شود، به فکر آن افتاده و دریغ تا در این جهانیم از آن جهان یاد نمی

کنند و رسد، موبدان وی را تحسین میایم. وقتی سخن زال به پایان میی سرای جاوید نبودهخوریم که چرا از ابتدا در اندیشهمی

یزه و کمان برداشته و سوار بر جسمی زال را بیازماید. زال نیز، نگیرد که طی آزمونی دیگر، جنگاوری و توان منوچهر تصمیم می

سازد. این دو آزمون، که کند و همه را مغلوب خویش میآید و با شجاعت و دلیری تمام، بر سپرداران حمله میاسب به میدان می

گیرد، به منظور آشکار شدن قدرت عقل و اندیشه و توان جسمی و و پاسخ و دیگری در فضای نبرد شکل مییکی در فضای پرسش 
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دانند ی آزمون، نه تنها در پیوند او با رودابه که اینك میی جنگاوری زال طراحی شده است و زال با عبور از هر دو مرحلهروحیه

: 5913و نهاد پهلوانی ایرانشهر نیز به کارکرد او سپرده خواهد شد )مختاری، ثمربخش است، میسر خواهد بود، بلکه بنیاد حماسه 

ای است از این که بزرگان و نامداران که شود و این، نشانهزال در بزمی که به خاطر مهراب گسترده، از وجود رودابه آگاه می (. 511

زیرا زال در حماسه تنها کسی است که موجودیتش را، عشق کنند هایی آگاه و خردمندند، این پیوند را تدبیر و تأیید میانسان

نخستین بار که منوچهر زال را به درگاه پذیرفته بود، فقط در پی تعیین هویت پهلوانی و  (595کند )همان:روشن و تابان می

دیگر عناصر پهلوانی و چون پذیرش فرمانروایی او بر بخشی از ایران بود،و خبر ستاره شناسان، موجب آن بود که با او نیز هم

که پهلوانی زال ها بخشی از فرهنگ جامعه است و برای آندانش ستاره شناسان نه تن« 511همان:» های محلی رفتار شود.خاندان

  اینك بحث بر سر سپردن حیات حماسه به اوست. است. یهای این فرهنگ ضروردر دودمان مهراب ادامه یابد، تایید تمامی بخش

در حقیقت آزمون نهاد دینی از اوست. تاکنون نهاد پهلوانی از طریق سام، و نهاد شاهی با پیشگویی ستاره شناسانش او را این آزمون 

اند. اکنون نهاد دینی به ضرورت ترکیب و ادغام گرایشهای دیگر در نظام خود باید تن در دهد، و زال را که تبلور گرایشی پذیرفته

چیست؟ خرد او چه مشکل را شود چگونه است؟ این رازها که او باید بگشایدهائی که از زال میشویژه است پذیرا شود. این پرس

 ان کند و بر دانایان و موبدان آشکار سازد؟ باید آس

اند که هوشش را بیازمایند و یا که معمائی را حل کند. دانش او ها تصادفی انتخاب نشده است. او را بدین نخواندهبراستی پرسش

ها بوده است. اما بشریت از بر رهائی پرتو افکند که برای تمامی مردم ایرانشهر در ابهامند و دانش بشری همواره در پی کشف آن باید

ها این گونه رازهای مبهم همواره فراوان داشته است. تمامی زندگانی و آغاز و انجام آدمی برای او راز است. از این میان کدام پرسش

بر گزید؟پاسخ را باید در وجود خود زال جست. حماسه یا طرح این رازها، دقیقا به هستی خود زال نظر افکنده  را باید برای زال

 (. 511همان:ای را آزمون او فراهم آورده است. )است. ارتباط مستقیم و شگفت میان او و این اسرار است که چنین مرحله

دارد. تمامی ن است که مسائل خود را به هیات شش تن بر او عرضه میکنند. اما انگار تنها یك تشش موبد از او پرسش می

زال در پاسخ  شود. و زال نیز خود شکلی است از همین رازهای گوناگون بر او طرح میها نیز یکی بیش نیست. اما به شکلپرسش

کند و غرض نهائی اسطوره و و تشریح می ها را روشنکشد. نمادگشاید و سخنها را از پرده بیرون میها را میموبدان، راز پرسش

ها در یك متجانس اما مبهم طرح شده است و این ابهام و تجانس در ذاتی است که  موبدان سازد. پرسشبینش آن را آشکار می

مرتب شده  های زال نیز به همین سبب به هم پیوسته ومتجانس است و در پرتو ابهامی نیزاند. پاسخنمادهائی از آن را ارائه کرده

ها در گونه که پرسششود. هماناز جزء به کل منتهی میها نیز رود، پاسخها از جزیی به سوی کلی میکه پرسشچناناست. هم

شود. تر میکند، چند بعدی و دشوارتصویر میرا  تریتر و پیچیدهرود، ساخت وسیعپایان می آغاز منفردتر و ساده تر است و هر چه

دهند و در پایان جنبه های نا ملموس ومعقول های ملموس و حسی یك پدیده را نشان میها در آغاز، جنبهو پاسخ هاگویی پرسش

ی حیات که به سادگی نیز دریافتنی است. اما هنگامی که بشر در مفهوم آن ها آغاز برخورد آدمی است با پدیدهآن را. آغاز پرسش

گردد. و آن اصل و روند زندگی، تر میشود، و مبهمبا دشواری روبرو می هایش نیزدریافت اندیشد،ش میاکند، و به چگونگیغور می

 (.513-513همان:های زال بدین گونه است)گذارد. پاسخخود را کمتر در اختیار دید و داوری آدمی می

 

 زمان-3-5
را تصور کرده، پاسخ « زمان»هائی از صورت اند. هر شش تنچیزی نجسته« زمان»بدین ترتیب ، دانایان از زال جز گشودن راز 

ی  پرسشی اند. روز و ماه و سال و گردش قمر و ترکیب منطقه البروج و کارکرد خورشید و سپهر و به فرجام مرگ. این همهطلبیده

اش را از او ی ابهام جهان است که روشنگریی هستی آدمی است که زال باید رازش را بگشاید. همهشود.این همهکه از زال می
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ی امید آدمی است به شناخت رمز و اند. دشواری بودن و نبودن بشریت است که آسان شدنش در گرو دانش زال است. همهخواسته

 ( . 515: 5913مختاری، راز هستی که چنین به وجود حماسی زال پیوسته است). 

های او خبر است. در پایان پاسخاز ماهیت و هویت آن بی ی مشکل زمان است، برای آدمی که به راستیپاسخ زال خود طرح دوباره

سازد که تا ای آئینی و بینشی یاس آمیز را نسبت بدان مطرح میماند و زال تنها رابطهچنان نا گشودنی میها همباز راز پرسش

گشایش و رهایشی از آن تصویر و  القی حماسه و اسطوره است کهیابد و تنها در تل هست، ادامه میپایان حماسه، تا هنگامی که زا

اش. بار با مفهوم کیفی و اساطیریشود و یكاش سنجیده میبار با مفهوم کمی و تاریخیاست. در آزمون زال، زمان یكتصور شده

آئینی  گیری زمان، خود مدخلی است برای ورود به اقلیم نامحدود و مبهم اساطیری وپیداست که طرح مفهوم تاریخی و تقابل اندازه

زمان. در این اقلیم است که بشر باستانی، نگرش فلسفی و آئینی خود را نسبت به گذشت روز و شب و عمر و مرگ باز یافته و 

گری کیفیت اقلیمش فراخوانده شده است. تعمیم داده است. زال نیز خود از همین اقلیم است و در این مرحله از حماسه، به روشن

اساطیر، زمان متجانس و قابل انطباق به اعداد نیست .بلکه عامل و موضوعی است برای تشخیص در اقلیم حماسه نیز مثل 

گیرد، ای دیگر است. حتی اگر از اعداد نیز یاری میای به مرحلهای. نمودار گذر از حالتی به حالتی و از مرحلههای دورهگسیختگی

هفت سالگی و پانزده سالگی و چهل سالگی و ...همه نماد دورانهای عمر و  د.نیستند، بلکه نمودار توالی مراحل هستنمتوالی و معین 

تحول حالتهای زیستی بشرند. چنانکه کودکی و جوانی و پیری نیز مفهم همین مفهومند. زندگی زال این سه مرحله را آشکارا از هم 

کشمکش، بیدرنگ پیر خردمند است. وتا ی پر رود و پس از طی این مرحلهجدا و معین کرده است. نخست از کودکیش سخن می

گردد، تغییرهای کیفی زمان اوست، نه گذر خطی عمرش .زمان چه از حیات اساطیریش مطرح مینماند. آپایان حماسه پیر می

ای ی عطف چنین زمانی، بی تردید حادثه یا واقعهرود، تنها با مفهوم تاریخ قابل طرح است. نقطهخطی که به صورت افقی پیش می

ای و مفهومی است دورانی.) ل آنکه در اساطیر زمان گرایش خطی یا افقی ندارد. بلکه حرکتی است دایرهاتاریخی است. ح

   .( 519-514،همان

 زروان -3-6

زمان، در اساطیر ایران، دارای دو بعد است: زمان اکرانه یا بیکران، و زمان کرانمند که خود بازتابی از بعد نخستین در تاریخ است. از 

جهت مرگ و نو این رو زمان تنها نشانگر رویدادهای پیاپی نیست؛ بلکه بیانگر فرسودگی و بی ثباتی عناصر، و نیز سیر تحول آنها در 

-ای یافته است، اما یك نگرش فلسفی بشمار میای  و زمان خطی، اگر چه تجلی اسطورهمواره نیز هست. زمان دورهشدن زندگی ه

ای را تشکیل اند، و کل یگانهای موزون، به یکدیگر پیوستهآید. زیرا در این فضا با دو مفهوم متفاوت از زمان رو به روییم که به گونه

ی ی مجزا تشکیل شده است: دورهمان و یا طول عمر جهان است که از به هم پیوستن سه دورهدهند. مفهوم نخست دیرینگی زمی

ی ی جدایی دوبارهی به هم آمیختن این دو، و سرانجام دورهی جدا از هم و مستقل از یکدیگر، دورهآفرینش خوبی و بدی به گونه

 ست: است و این در  آزمون زال نیز هویدا وم یا زمان کرانمندآنها از هم، و پیروزی مفهوم نخست یا زمان بیکران بر مفهوم د

 مان نیکنامی بوداگر توشه

 وگر آز ورزیم و پیچان شویم

 

 ها بر آن سر گرامی بودها بر آنروان 

 بیجان شویم آنگه که  پدید آید

 (                          )همان                                                  

که خواهیم دید، و نیز در همین آغاز ورود زال به میدان جهان پهلوانی، آشکار است. و تقابل دو مفهوم زمان در پایان حماسه، چنان

ست. و دهد که تالش آدمی در این تقابل ارزشمند اکند. و در این میان تنها نشان میزال شدیدترین شکل این تقابل را حس می

خدای حاکم است،  -زروانی و تصویری از زمانای از باورهای عمومی زال، خالصهای است. آزمون بازیافت همین ارزش خود راه چاره
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کند که اسطوره و (منتهی حماسه به یاری نمادها طریقی را مطرح می511و533:همانکه شاعر از طریق حماسه دریافته است. )

 ه پایان برده است. آیین زروانی ایجاب کرده وب

 

 هماهنگی زال و زروان:-

 

است، یا نمادی از چیزی دیگر نیز هست؟پیداست که معتقدات زروانی اما آیا این آزمون تنها به منظور تبیین عقاید زروانی ارئه شده 

ها را تشکیل روایات و افسانههای اندیشگی و معقوالت فلسفی این آیین، تار و پود بسیاری از است. دریافتفضای شاهنامه را آکنده

توان گفت که صورت نپذیرفته است. از این روی نمی ها در جای دیگری چنین به وضوح و به ضرورت،بسط آن دهد. اما طرح ومی

ف ها و آراء با جو روایی و آیینی این بخش از حماسه به وجود آمده و به تصاداین آزمون صرفا در اثر آمیزش و ترکیب این اندیشه

ی خاص موضوع، با ی کلی ماجراست. اما جنبهاین مرحله را به خود اختصاص داده است. این آمیزش و ترکیب پاسخگوی جنبه

ها ها زروانی است. برخی شخصیتهای دیگری از شاهنامه، گاه حرکت و مدار داستانارتباط نیست. در بخشهستی خود زال بی

اندیشگی ستی زروان نیز مطرح است. گویی جوی زال، تصور اعتقادی و چگونگی هاسطوره کارکرد و رفتاری زروانی دارند. اما در

ها و باورهای کهن بوده است، در مسیر زندگی  زال و در وجود او جامعه و ذهن اسطوره پرداز مردم که انباشته از روایات و افسانه

د. به همین سبب در آغاز وحدت یافتن زال با نهادهای های خود را متبلور سازموقعی مناسب جسته است تا تصورات و تلفیق

پیوندد. اگر تاکید بر این رابطه به طور ناخودآگاه نیز صورت ای تاکید کرده که زال و زروان را به هم میاجتماعی ایرانشهر، بر رابطه

و موجود بوده باشد،که ارتباط را میسر ای در نهاد و باطن این دمشخص و اقناع کنندهباشد، باز باید تشابه و همسانی نا پذیرفته

اند. ویژگی اساسی ای پذیرفتهی ملی بسیاری از اساطیر کهن مذهبی، جا به جا شده و شکل تازهسازد. در تکوین تدریجی حماسه

ذشت آنها این جا به جایی ادبی و حماسی عبارتست از جایگزین کردن مرد درگاه و مقام ایزد. بسیاری از ایزدان که اعمال و سرگ

اند. جایگاه رویدادها که در موضوع اساطیر کهن مذهبی بوده، در داستانهای حماسی جای خود را به شاهان و پهلوانان ودان سپرده

ها که زمانی بند هشنی اسطورهآسمان و کیهان مینوی بوده، در حماسه به زمین وبه حال استومند منتقل شده است. گاه سرگذشت

در اسطوره به تاریخ بدل شده است. بهرام ایزد اسطوره دگرگونی پذیرفته، در حماسه به صورت گرشاسپ و  ای بوده و اسطوره

 (. 535-535 :5913،مختاری)آمده است فریدون و رستم تجسم یافته است و زروان پیر در اثر جا به جایی اسطوره به شکل زال در

 تشابه زال و زروان: -

کیفی است. و این منتج از خصلت خود اسطوره است. اسطوره در جا به جایی خود از زروان به زال،  اما تشابه زال و زروان تشابهی

برخی از کیفیات خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل کرده است. و این انتقال تا حدودی است که انسان حماسی بتواند 

به، وجوهی که با ساخت اصلی زال و زروان، هماهنگی نسبی نیز آن را در خود به ظهور برساند. بدین سبب در شناخت این تشا

 تواند بود: دارند مورد توجه می

زروان، اهریمن نخستین  یدر اسطوره -5هاست. ستگی پدیدهاند. و ترکیب نامها در اساطیر، از وجوه همبزال و زروان هم ریشه -5

شود. زال نیز در آغاز پیدایش، وجودی اهریمنی تصور رمزد زاده میزاید و، پس از آفرینش او، هموجودی است که از زروان می

-طور محدود بدو میان بنا گزیر فرمانروایی جهان را بپس از تولد اهریمن، زرو -9اش آشکار است. ی بدی هستیاست و، جنبهشده

ای طرح شده که بنا گزیر به منانه به گونهکند که پیروزی نهایی ازآن هرمزد است. در وجود زال نیز آغاز اهریسپارد.اما تاکید می

ی تعدیل یابد و مرحلهگذرد، عنصر اهورایی وجودش غلبه مییابد. هر چه بر او میی نیکی و هرمزدی او فرجام میپیروزی جنبه
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-ل و انتقال کیفیتدر روند تبدی -4ای است از درگیری و تضاد دوران آمیختگی اهریمن و هرمزد. تضادهای او با جامعه، انگار گونه

های اسطوره به ترکیب کلی ماجرا و عناصر مربوط به آدم حماسی های اساطیری به انسان حماسه، گاه برخی از صفات و چگونگی

توان تاثیر انتظار زروان را در آرزوی فرزند بر ماجرای سام پدر زال نیز جستجو کرد. زروان پس از گردد. از این روی میمنتقل می

 -1یابد دیو مانند. شود، پسری میشود. سام پس از مدتها که آرزویش برآورده میکند و اهریمن زاده میطوالنی قربانی میانتظاری 

ی سپیدی و کمال و پیری است. ازآغاز زروان تجلی پیری و قوت مردانگی و درخشندگی و کمال است. زال نیز از کودکی نشانه

اند. ی زروان در زال آشکار بماند، از همان آغاز او را پیرانه آفریدهگار برای آنکه این نشانهجامع تمامی مراحل حیات آدمی است. ان

ی پهلوانان بیشتر است، بی مرگی او گوئی ی جاودانگی است. عمر زال نیز در شاهنامه از همهزروان قدرتی ازلی و ابدی و نشانه -1

ی انا و با خرد مینوی بر وقایع متوالی و سرانجام مرگ آگاهی دارد. این جنبهزروان خدائی است د -1. یابده میتا بی نهایت ادام

ی هستی زال است. به همان گونه که زروان به سبب آمیختگی با ترین جنبهآگاهی با خردی شگفت آور که غریزی است مشخص

وان خدای نظم و داوری است. و زال زر -3ی رازهای حماسه است. خرد مینوی، بر رازهای جهان واقف است، زال نیز گشاینده

نهد که، چنانکه خواهیم دید، ایران زمین را بی نظمی و آشوب و خشکی و تباهی در بر ی پهلوانی حماسه گام میهنگامی به صحنه

پیروزی زروان عامل  -3گرفته است. و آن که باید نظم را برقرار کند زال است. جهان پهلوانی زال تعادل بخش قدرت در جامعه است

ی حماسی نبرد نیکی و بدی با چنین کارکردی مشخص ی نیکی با بدی است. زال نیز در حوزهاهورا بر اهریمن، در نبرد پر دامنه

ترین نمود اما زروان در مجموع یك خدای چند چهره و چند گانه است. و این چند گانگی هستی ترکیبی نیز مشخص -58است. 

های مربوط به زروان و زال، در یك وحدت شود که بسیاری اندیشهمی (. بدین سان در یافته531-539 همان:شخصیت زال است. )

های مربوط به زمان و زروان در زال مجسم شده است. پس است و تا آنجا که حماسه بر تافته، باورها و تلقیهماهنگ جا به جا شده

ت یافتن او را با جو حماسه، در این آزمون نهفته باشند، تا مفهوم بیهوده و به تصادف نیست اگر که شرط تداوم هستی زال و وحد

های گوناگون خویش را به رمز آشکار کند. باری با این زمان را آشکار کند و ، پرسشهای مربوط به خود را پاسخ گوید، و جنبه

 .دپذیرشود و وحدت نهائی صورت میتوضیح و تاویل خردمندانه است که هستی زال پذیرفته می

 

 فرآیند فردیت -3-7

شود. و گردد، به طوری که گویی از نو زاییده میشود و دوباره به خانه بازمینائل می« خود»زال پس از پشت سر نهادن آزمون به 

 نشیند:پردازد و بر تخت میچه الزم است میپس از بازگشت از کوه به سمت خانه به یادگیری هرآن

 سر گاو یزهابا یاره و گر

 هر کشوری موبدانرا بخواندز 

 ستاره شناسان و دین آوران

 شب و روز بودند با او به هم

 چنان گشت زال از بس آموختن

 به رای و به دانش به جایی رسید

 بدین سان همی گشت گردان سپهر

 

 ابا طوق زرین و زرین کمر 

 پژوهید هر کار و هر چیز راند

 آورانسواران جنگی و کین

 بیش و کمزدندی همی رای بر 

 ست از افروختنتو گفتی ستاره

 که چون خویشتن در جهان کس ندید

 گسترد مهر سامو بر  زالابر 

 (514-511: 5935، 5)فردوسی، ج              
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ی خود یعنی آنیمای خود پیوند نیافته است و هنوز چنان ادامه دارد و او هنوز با بخش زنانهاما مسیر یافتن تفرد و خود هم  

 د را به پایان نرسانده است. از این رو به دنبال آنیمای خود است:تفر

 کرد رای چنینچنان بد که روزی 

 گردان خویشبرون رفت با ویژه

 سوی کشور هندوان کرد رای

 بیاراستی جای، کاخیبه هر 

 گشاده در گنج و افگنده رنج

 ز زابل به کابل رسید آن زمان

 

 که در پادشاهی بجنبد ز جای 

 او یکی بودشان رای و کیشکه با 

 کابل و دنبر و مرغ و مای که در

 گران خواستیمی و رود و رامش

 برآیین و رسم سرای سپنج

 گرازان و خندان و دل شادمان

 (                          511)همان:                                          

یابد و فرآیندی مستمر است، زال پس از بازگشت به خانه، باید جهت استمرار فردیت و جا که فرآیند فردیت پایان نمیاز آن

که زال با قرار گرفتن سازد تا جاییکمال خود بکوشد. در این تالش مجدد، او باید آنیمای مثبت وجود خود را بشناسد و آن را فعال 

 گیرد:ای خود قرار میدر مسیر کابل و مالقات مهراب پدر رودابه، در مسیر یافتن آنیم

 چو آمد به دستان سام آگهی

 پذیره شدش زال و بنواختش

 سوی تخت پیروزه باز آمدند:

  پهلوانی نهادند خوان یکی

 ی می می آورد و جامگسارنده

 خوش آمد هماناش دیدار اوی

 چو مهراب برخاست از خوان زال

 چنین گفت با مهتران زال زر

 یکی نامدار از میان مهان

 ی او یکی دختر استدهپس پر

 

 که زیبا مهی آمد اندر بهی 

 بآیین یکی پایگه ساختش

 گشاده دل و بزم ساز آمدند.

 نشستند بر خوان او فرخان

 نگه کرد مهراب را پور سام

 دلش تیزتر گشت در کار اوی

 نگه کرد زال اندر آن برز و یال 

 تر ز این که بندد کمرکه زیبنده

 چنین گفت با پهلوان جهان

 که رویش ز خورشید نیکوتر است.

 (515)همان :                                        

 پذیرد:تکمیل فرآیند تفرد زال با زادن رستم قهرمان ملی ایرانیان  صورت می

 بیامد یکی موبدی چرب دست

 رنج پهلوی ماهبکافید بی

 گزندش برون آوریدچنان بی

 یکی بچه بد چون گوی شیرفش

 و مانده بد مرد و زنا اندرشگفت 

 رستم همی در شگفتی بماند به

 و شاخ سفتن بازو و یال و آن ر آب

 دو رانش چو ران هیونان ستبر

 مر آن ماه رخ را به می کرد مست 

 بتابید مر بچه را سر ز راه

 که کس در جهان این شگفتی ندید

 باال بلند و به دیدار کش به

 تن... پیل یهکه نشنید کس بچ

 و هر زمان نام یزدان بخواندا بر

 ...میان چون قلم سینه و بر فراخ

 دل شیر نر دارد و زور ببر
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 بدین خوب رویی و این فر و یا

 بدین شادمانی کنون می خوریم

 

 ندارد کس از پهلوانان همال

 به می جان اندوه را بشکریم

 (511-511)همان :                                  

چه گفته شد اگر ی پیروزی زال در این آزمون است. پس براساس آنخود نوعی تولد دوباره و نوزایی و نشانه این تولد نیز،

گاه باید پذیرفت که زال با پشت سر گذاشتن نیروهای ناخودآگاه جمعی بپذیریم که انسان تولدی دوگانه دارد: صوری و معنوی، آن

 در حقیقتیابد که به واقع تولدی دوباره در بعد معنوی است. فرآیند فردیت دست می ی خودیابی یانظیر آنیما، نقاب...، به مرحله
 شاهنامه پهلوان جهان یعنی شگرف پهلوانی زایش برای بستر تا است الزم زال روانی و شخصیتی تکامل تولد )سلوک( برای این

 (.19: 5934پویا، شود )جقتایی و انصاری فراهم

 نتیجه گیری

 
باشد اما از سی و جاودانه میاتوان دریافت که شاهنامه فردوسی عالوه بر ان که یك اثر حمتا به اینجا گفته شد می از مطالبی که

توان از بعد روانشناسی یونگ مورد کنکاش مه را میاای شاهنهای اسطورهنظر روانکاوانه قابلیت بررسی دارد و همچنین شخصیت

 های جنبه و نیست روشن چندان اول درنگاه شاهنامه غنایی و عاشقانه ی ها داستان بر روان جمعی ناخودآگاه تأثیر. زیرا قرار داد

 عمیق پیوند از هایی نشانه ها داستان این وجود ساخت ژرف در ولی است؛ مشهودتر آنها در فردی احساسات و عاطفی شخصی،

 خودآگاه بخش توان اذعان داشت کهمی یونگ، های تئوری. در واقع بنابر شودیم دیده جمعی ناخودآگاه و روانی شخصیت با آنها

 جمعی ناخودآگاه گاه تجلی ترین مهم اسطوره و کندل( درک میسمب) نماد طریق از و غیرمستقیم طرزبه تنها را الگوها کهن ذهن،

 می متولد صورت این به که قهرمانانی متما که شودمی معلوم قهرمان، نمادین تولد یهمای بن از الگوهایی ارائه اب در نتیجه  است

 آنان تولد بدو از نوعی به قهرمانان، این سفر آغاز .اند شده فراخوانده قهرمانی سفر برای سرنوشت نیروهای سوی از نوعی به گردند،

 تمام سرنوشت در شدن قهرمان .سازد می محقق را تقدیر این که است رو پیش دشوار حوادث با آنها رویارویی چگونگی ،اما است

 یابی دست برای را انسان خواست تجلی پردازند، می تقدیر این به ممکن شکل هر به که هایی افسانه و ها اسطوره و است آدمیان

 دو این میان راه و است کمال سوی به حرکت آغاز تولد، که حقیقت این نیز و دهند می نشان سرنوشت یاری با روان کمال به

همانطور که . برد خواهد انجام به را راه خداوند یعنی تقدیر صاحب یاری به انسان اما ، است آزمون از رشارس و دشوار بسیار گرچه

باشد که از بدو تولد سرتاسر زندگیش به نوعی با کهن الگوهای زال میشاهنامه در های اصلی اشاره شد یکی از این شخصیت

که  در آزمون دشوار وقهرمان، آزمون و زمان در آمیخته می باشد او در پی رسیدن به فردیت یعنی خود باید پای در سفر نهاده 

-ی بینماد زمان است، زمان ناوابستهال ززمان را بشناسد. زیرا  اند سربلند بیرون آمده ومنوچهرشاه و موبدان برایش تدارک دیده

ر حقیقت زال باید در این آزمون، خود را بشناسد و به خودآگاهی و خودیابی نامیده شده است دچون... این زمان است که زروان نیز 

لذا  باشد. تواند به کمك ایرانشهر بیاید و حافظ مردم و کشورشباشد تنها کسی است که میکه کهن الگوی قهرمان می زال. برسد

شناسی تحلیلی یونگ زمینه را برای شناخت و فهم بهتر مید است بتوان با تحلیل شاهنامه فردوسی از منظر رواندر این جستار ا

 مهیا نمود.از جمله زال های اساطیری شخصیت
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