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Abstract 
Post-Jungian criticism is an approach that has continued and developed 
Jungian criticism. Due to the ambiguity around Zal’s fate in the existing 
sources, and his reputation for immortality, the present paper has, for the first 
time, identified the narrative of the death of Zal in a manuscript of 
Shahnameh, and, then, analyzed the relationship between this new narrative 
and the myth of Zal in Ferdowsi’s Shahnameh and its sources. Because Zal’s 
immortality is important in Jungian criticism of this myth, the discovery of the 
story of Zal’s death is the most important reason for this paper’s Post-Jungian 
critical approach. The paper shows that archetypal images associated with the 
myth of Zal represent the character of an ancient shaman. This figure fulfills 
such functions as magic, mediumship between the nation and their totemic 
gods, witch doctor, spiritual healer and intuitive knowledge. From a Jungian 
perspective, the archetypal image of Zal’s personality gave him a 
complementary (secondary) role in the initiation of the hero (Rostam). But the 
post-Jungian approach replaces the old archetype of wisdom with the 
archetype of death and rebirth, and develops the core meaning of the myth of 
Zal to his initiation on the way to his unity with his totemic ancestor (Simorgh) 
 
Keywords: Post-Jungian Criticism, Archetype, Dastan/Zal, Ferdowsi, Shahnameh, 
The Wise Old Man 

 
Extended Abstract 
1. Introduction 
The fate of Zal in Shahnamneh is one of the most ambiguous parts of his story. 
In his book Ostureh-ye Zal, Mohammad Mokhatari regards Zal as the human 
manifestation of Zarvan (god of time) and interprets his fate as his immortality, 
which is one of the most accepted interpretations of this story. Most of the 
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studies so far have come to the same conclusion. The present study challenges 
this idea and holds that the absence of Zal’s death in the most widely read 
version of Shahnameh does not necessary mean that this story is missing in 
other sources of Shahnameh. Regarding his immortality, three different fates 
can be found for Zal in the sources of Ferdowsi’s era. 
 
2. Theoretical Framework 
In the present paper, the story of Zal is studied independently and his fate is 
examined based on some newly emerged documents that challenge the idea 
of his immortality held by most scholars. Here, the post-Jungian approach is 
adopted to examine the story of Zal as it enables us to compare this character 
with the archetype of the old wise man in Jungian psychology. 
 
3. Methodology 
The missing story of Zal’s death in the older versions of Shahnameh is 
compared with a new text in the version kept in Berlin Library. The post-
Jungian theory is utilized here to analyze the structure of the story of Zal and 
compare it with the Jungian archetype of the old wise man. 
 
4. Discussion and Analysis 
In the version of Shahnamen in Berlin Library, after selecting Homay as his 
successor, Bahman is killed in a fight. In Bahman-nameh, Azarbarzin, 
Faramarz’s son, accompanies Bahman in this fight but does not help him. But 
in the new version, he is Zal’s son and kills the dragon and Bahman at the same 
time in revenge for Farmarz’s murder, and Zal, who is beset by Bahman’s 
injustice dies in peace as he says prayers after hearing the news. In the 
archetypal, post-Jungian analysis, Zal is the shaman of a god. His death while 
saying prayers can be interpreted as the mystical concept of the voluntary 
death. His death can be related to the archetype of death and rebirth, 
symbolizing immortality. 
 
5. Conclusion 
In the Jungian approach, the old wise man is an element that completes 
individuality, such as the role Zal plays for Rostam. From a post-Jungian 
perspective, the archetype is based on the plurality of images, most of which in 
the story of Zal are connected with his role as a shaman. Zal is a medium that, 
with the help of the symbolic simorgh, protects justice and peace in the world 
and curbs natural forces. Zal cannot be regarded as the human manifestation 
of Zarvan, as Kiyoumars, based on older sources, seems to fit this description 
better. The most important archetype in the analysis of the story of Zal is the 
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archetype of death and rebirth, which is the counterpart for the Jungian old 
wise man. 
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 مرگ زال هداستان گمشد

 پسایونگی بر مبنای نقدشخصیت و فرجام وی  اساطیریتحلیل  و 
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 چکیده
جه است. با تورویکرد نقدیونگی كالسيك و در نقد و تکميل آن شکل گرفته هنقد پسایونگی، در ادام

 ههاي مبتنی بر جاودانگی او، این جستار، روایت گمشددبه ابهام فرجام زال در منابع و شهرت تحليل

 هشداهنامزال در  هبا اسطوررا شناسایی كرده، نسبت آن  شاهنامهبار در نسخ مرگ زال را براي اولين
زال، رویکدرد  ههدا از اسدطورکده بيشدترین تحليلاست. به علت اینو منابع آن تحليل كرده فردوسی

این تحليل، رویکرد پسدایونگی شده براي الگوي پير خرد بوده، رویکرد انتخابیونگی، با تکيه بر كهن

روایت ميرایی زال، با این رویکرد پسامدرن نقدد  يرایی زال در نقد یونگی باعث شدهاست. اهميت نام

روحدی بدين  هبا نقد  واسدط زال، معرّف شخصيت یك شَمَن باستانی هشود. در این دیدگاه، اسطور

و داند  اشدرا ی اسدت.  معنوي گیشفادهند خداي توتمی و مردم ، و خویشکاري تسلط بر جادو،

الگویی مرتبط با این شخصيت، در دیدگاه یونگی، یك نق  مکمّدل ثادانويد در تشدرّف تصاویر كهن

پير خدرد بدا مدرگ و داد؛ ليکن رویکرد پسایونگی، ضمن جانشينی الگوي  هرمان ثرستمد به وي می

اش توسدعه زال را به تشرف وي در مسير وحدت با نيداي تدوتمی هاسطور هتولد دوباره، معناي هست
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 مقدمه  -1

عنوان یك شخصيت همدراز و به او، بهفرد ترین است و زال، نزدیك شاهنامهرستم، شخصيت اول 

و  فدردبهها، خدود داسدتانی منحصدرداسدتان هنراهنماست. البته زال،  بل از ورود رستم بده حدح

. داستان تولدد ندوزادي عبيدا بدا است ایرانهاي حماسی دارد كه از زیباترین داستان «مستقل»

، رهدایی در اهریمندیشددن بده خداظر ظداهر ، رانددهاز والدتپي   یك  هرمان ظهورهاي نشانه

بازگشدت بده  و تدوتمی در كدوهی مقددآ، آشدتی بدا پددر هظبيعت و تربيت توسدط یدك پرندد

 -ه ترین عاشدقانكده نداب اهریمندیاز تبدار  يسرزمين  ثپس از سلوکد، عشق ممنوع با دختدر

منبدی ایدران  ظهور اشها و ازدواجی كه ميوهاست، گذار از آزمونحماسی فارسی را تشکيل داده

 هبده حاشدي زال خزیددن فدرو بدا بر مسند امدارت پددر،  تکيه زدنو ظهور رستم . ثرستمد است

. شخصديتی بدا داسدتانی نندين همدراه اسدت در كتداب وي اار شدنو كم فرزندشهاي داستان

نقشدی كده ننددان هدم پررند  - هاي رستم داردلی كه در داستاناظر نق  مکمّبرجسته، به خ

بدراي رسدتم   ها، نه متمركز بر داستان خود، كه متدثار از نقشددر اغلا نقدها و تحليل -نيست

مدرگ زال در  هاست. این جستار، پس از نقد پيشينه، ضمن جستبوي روایت گمشددتحليل شده

بدا بافدت  آن 1و تبيين دالیل روایی دپسایونگی نقدث ترین رویکرد، با انتخاب مناساشاهنامهنسخ 

 است. اسطوره، با مسير متفاوت از نگاه رایج آن را تثویل كرده

 

 تحقیق هزمینه و مسأل-1-1
، بده معندی نداره، ترفندد و «دسدتان»نام حقيقی پسر سام، در متون حماسی ایران باستان، 

ثالا دل در  اوسدتااست. در بوده« زر»یا « زال»اي سپيد، و لقا او، به علت تولد با موه ؛فریا

است، اما در متون پهلوي نام او و هاي موجودد نامی از او و فرزندش، رستم، با ی نماندهبخ 

ها، نامدهخدايدر مدورد مذكور است.  -د151: 1631ثدادگی، دستان  البته فقط با نام- داستان 

اند، بده مستقيم بده دسدت مدا نرسديدهظورنه بهانی، اگرهاي ایرعنوان منابع احلی حماسهبه

است: اعدالبی نيز نام وي، دستان بوده هاآنكه در  بایدگفت، مترجَمهاي تاریخی اعتبار واسطه

مدردم  هیافدت كده در لهبد« زال زر»بعدها لقا  ه،گوید، سام فرزند خود را دستان ناميدمی

ظبدري، مسدعودي، بلعمدی،  د.50: 1631ی، ثاعدالباسدت بدوده« پير بدزرگ»سيستان به معنی 

تداریخ اند، و اي سدود جسدتهنامدهااير، مورّخينی كه با وسداططی از مندابع خدايبيرونی، ابن

                                                           
1. Validity 
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جدا نام پدر رستم را همه ،سيستانیت اكهن در خاستگاه روایبومی ترین منبع مهمسيستان، 

؛ 1/321: 1641؛ بلعمدی، 11 :1641؛ مسدعودي، 0/401: 1650ثظبدري، اندد فقط دسدتان کكدر كرده

بار ، نيز اولشاهنامهدر . د23و 56،55: 1614 ،تاریخ سيستانو  02: 1641ااير، ؛ ابن141: 1650بيرونی، 

داستان پادشاهی  هدر ادامد، 1/121/164: 1613ثفردوسی، ده بومعرفی شده، نام  دستان  او كه

جداي پدس از ایدن، بدهدر با ی موارد  و د1/125 همان:ثشود می کكركه نام   باردوممنونهر، 

همين باعث شده، پس از فردوسی، جاي ندام و  .استدهشیاد « زال»از او با نام غالباً دستان، 

زال و لقا او دستان باشد. او از كدودكی سدپيدموي، ولدی بدا  ،نام شخصيت :لقا عوض شود

متولد د 1/133/36 همان:ثون گو پوست تيره د1/1265/141 همان:ثها و ابروان و نشمان سياه مژه

نردگی و سديه؛ د0/122/516 همدان:ث «مدوي ،روي و ندون شدير ،هبَبده رند  شدَ : »استشده

پدس بده خداظر  كيفيتی دیوسارانه بود؛ دیو سپيدد :مشابه پادشاه دیوان يظاهرسپيدمویی ث

در  الشدود. زدار سيمرغ تربيت  را در البدرز عهدده شد تادیوزاد بودن در ظبيعت رها  هشبه

  دپس از مرگتاج و تخت وي ث پدر وعهد والیت ،مقام پهلوانی ایران به ،پدر نزدبازگشت به 

بدا  شدد.عهد مندونهر  هادام حامی احلی شاه كيانی در ،سيستانعنوان شاه دست یافت و به

تدرین شدود كده مهمفرعدی می یتبددیل بده یکدی از شخصديت زال، رسدتمهاي آغاز پهلوانی

در مواضدعی از  او .ي آگاه بدراي رسدتم اسدتمرشدگر یا ناره يق  دستوراش نخویشکاري

او را دارد، براي كاميدابی  هاي كه نق  مربّی و دایروایات، از موهبت اتصال به مرغ اساظيري

 جوید.رستم یاري می

پدي   ،باید به دو بخ  تقسيم كرد: شخصيت احدلیرا  شاهنامهبدین ترتيا داستان زال در 

بخ  حدامی شداهان عندوان پهلدوان تداجرستم به تثبيتتم و شخصيت فرعی، پس از از ورود رس

 شداهنامهترتيا، شناخت این شخصيت باید متمركز بر بخ  اول هویت متندی او در كيانی. بدین

دوم ایدن هویدت مبتندی  هبيشدتر بدر سدویتحقيقدات باشد؛ ليکن شاید به علت اهميدت رسدتم، 

 گردد.وي بهتر نمودار می هتحقيقات دربار هشيناست. این موضوع در نقد پيبوده

 

 تحقیقانتقادی  هپیشین -1-4

زال  هاسطور است.در مورد شخصيت و داستان زال، یك كتاب و مقاالت متعددي نوشته شده
هاي اي شخصديت زال اسدت كده جنبدهپژوهشی محتوایی از ابعاد اسطوره، محمد مختارياز

ملدی ایدران را  هعندوان مههدر تدداد و وحددت در حماسدنمادین تولد و زندگی و نق  او به

https://ketabnak.com/persons/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://ketabnak.com/persons/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 هدر شدداهنامه را بدد ويعدددم مددرگ  زال را بددا زروان یکددی فددرض كددرده، ،بررسددی كددرده
 اشزندگی ظوالنی و د125 :1631مختاري، ث «رگان حماسهمبی»عنوان یکی از اش، بهجاودانگی

اش را به تقدآ خرد و سپيدمویی د124 همان:ث « ابل رجعت»زمان مقدآ  هنرختکرار به  را

 خردمند اسدت و [ي]پير»حتی در جوانی  زال به همين دليل ؛ معتقد استكرده تفسيرالهی 

حدورت »رود كده زال را ایی پدي  مدیتدا جد او د152 همدان:ث« ماندد.تا پایان حماسه پير می

 د. 125 همان:ث نددامی« زروان هشدبشري

مرگدی، وجود، غيدر از بی. بااینشتیيد غالا پژوهشگران را به دنبال داث، تمختاري هنهری

 . زروان والد نخستيننبودنندان مبتنی بر مستندات اسطوره  با زوران موارد این تطبيق هبقي

، ولدی زال خدود ماندایی زمدان بدود ابدي-ازلی تبلورمتداد اوليه و  و منشث جفت [نشدهزاده]

به معنداي ماندایی نبدوده،  شاهنامهو غيرازلی است. ضمناً نبودن مرگ  در  [شدهزاده] مولود

اش تدرین خویشدکاريكندد؛ همنندين در مهمرا نفی می آن ،مرگ  در دیگر منابع اشاره به

ظري با زروان كه مقددّم بدر هدر معبدود اسدت، نددارد. سيمرغ هيچ تنا باعابدانه  هیعنی رابط

 ثمشابه دیو سپيدد استاهریمنی یاسطوره بيشتر حامل معنای بدوياش نيز در بافت سپيدي

كده  یترین شخصديت. شدبيهشودمیرانده  لمداد شده، « دیوزاد»تا الهوتی و به همين دليل 

، آغازینده و منشدث همتدابیاسدت كده تکرار زروان در اساظير ایران است، نه زال كه كيومرث 

و محتمل دو وجه  اهریمن استد، -زوج، مشی و مشيان  ثمشابه زروان كه منشث اهورااولين 

 ندك.ث اسدت محتمل همدين تدداد اتيمولوژي نام  نيزحتی در  مرگ بوده،متداد زندگی و 

ایرانيدان د، 1/066: 1125ث شهرستانیمطابق  ول  ،ییدليل در كي  مزداهمينبه .د1611 ، اطمی

. گفتنددمی« زروان كبيدر»بده وي و  «مبدد  اول از اشدخاك كيدومرث اسدت.»معتقد بودند 

عنوان مههر زروان تا حدي بدود كده اهميت كيومرث به ،زرتشت ساسانی در كي همننين 

. ایدن در حدالی دجداهمدانثداشت « زرتشتيه»و « كيومرايه»، «زروانيه» هسه شعب ،كي  این

؛ و به همين دليدل بده كي  توتمی پيشازرتشتی است یكشخصيتی متعلق به  است كه زال

، گشتاسپ دو سال به  صد تبليغ كي  زرتشت در سيستان سدپري كدرد ثو شاهنامهروایت 

 شان بدین دین ناكام ماندد.به روایت بسياري منابع از جذب ای

 منابعهاي پایان مبهم زندگی زال و تفاوت« فرجام زال» ه، در مقالد1613ث یاحقّی و براتی

اند كه مندابع تداریخی، از بررسی كرده، نتيبه گرفتهبه د ت باره را تاریخی و حماسی در این

نداميرا  «ملّی ایران هحماس پدر»عنوان از مانایی او گفته، او را به ،مرگ زال و روایات حماسی

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=65921
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 .استتکرار نهر مختاري كماكان هاي اولتراناسيوناليستی، ؛ تعبيري كه ضمن جنبهانددانسته

 و زال داسدتان الگدوییكهن تحليل»و « زال داستان در فرزانه پير الگويكهن بررسی»مقاالت 

 هپير خدرد در اندیشد الگويهاي كهننيز به مطابقت روساختی داستان زال با ویژگی« رودابه

اندد یدونگی تکدرار كرده ادبيدات، عمالً تحليل مختاري از خردمندي زال را بدا یون  پرداخته

آميددزش زال و  ،دوم همقالد. د32-51: 1614،انصداري تداییغج ؛121-155: 1616دیگدران،  ظداهري وث

یوند ،  هنهریكه در لیحااست؛ درروحانی در اوج كمال زال تفسير كرده به آميزشی رودابه را

 نيدز «رودابده و زال  صه به دیگر نگاهی» همقال .فردیت است هآميزش با انيما، از مراحل اولي

 زال رااهدریمن تفسدير كدرده،  -ازدواج ممنوع بين دو خون پاک و ناپاک را به وحدت اهدورا

  د.04-11 :1615 ،رحمدلث داندخصایل واالي  دسی می هر هممهه

بعدي خدرد اساآ مدل سدهزال بر خردمندانه هاي رفتاربررسی تطبيقی ویژگی»مقاالت 

 «آدلدرشخصديت زال از نگداه  هروانکاواند و بررسدی نقد» د،1611، دیگدران و كردنو ابیث« آردلت

« زال و رودابده هعاشدقان ههاي برجسته در حماسدتحليل شخصيت» د،1611 ،هوشنگی و  باديث

به نيز د 1611 ،حدیقیث «رستم: نبرد پدر و پسر سهراب و زال/ سام/»و د 1616 ،دیگران و ظغيانیث

 هبراسداآ نهریدرا جویی زال برتري، : مقاله اولاندافزوده را شناختیمنهر روان، رایج تفاسير

، سدوم هها و مقالدپردازيرفتداري در شخصديت هايتوحدي ، دوم ه، مقالدحقارت آدلر هعقد

هدا، غالا این پژوه  یتحليل ههستاند. تبيين كرده را ادیپ هعقد بر مبناي يفروید یخوانش

ر نگداه مختداري بدهداي غالدا فرضپي تکدرار جدا از تطبيق ضمنی متن با یك نهریه، عمالً 

 د1614، محمدديث « در حماسده فردوسدی هداي مياندهصديتزروان؛ زال و شخ» همقالحتی  .است

است. بسياري مقاالت نيز به داستان زال و رودابه یا را توسعه دادهزال و زروان همانی این هنهری

داسدتان  هنقد زیباشناسدان اند كه تنها به ساختار، ریخت یازال و رستم پرداخته هاي ميانكن 

   .اندنرسيدهاز محتواي اسطوره  جدیديمشق نهریات غربی، به درک  در مسيرتوجه كرده، 

داسدتان زال از دیددگاه » همقالد دارد، زال هاسدطور بده متفداوتی منهدر كه ايمقاله تنها

اي هدكن  ازرا  پرندده ایدن از وي فراخدوانی و سديمرغ بدا زال هرابط كه است« شناسی وم

و حتدی  را افسدونگري «دان ، كهنفراوان خرد بود و »در تعبير  «دان »، معناي جادوگرانه

 است، زیرادانستهرا نوعی آموزش جادو  ،«وگويز سيمرغ آمُخته بُد گفت [...]» تعابيري نون

 ؛د114: 1624 ثاسدماعيلی، اندددهزبه زال  این تهمت را دوست و دشمن، شاهنامه،جايِ در جاي

 هكه حاكی از نوعی تربيت والد و مولود و رابطه با بافت ابيات تعارض دارد، نرارشی كه گاگزا

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=47510
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=7627
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=7627
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=99729
http://jba.shirazu.ac.ir/?_action=article&au=4087&_au=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C++%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://jba.shirazu.ac.ir/?_action=article&au=4087&_au=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C++%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/author/54820
http://ensani.ir/fa/article/author/54820


 262-232، ص 2044تان، پاییز و زمس22پیاپی ،2 هدور،  6سال /نقد و نظریه ادبی فرزاد قائمی   044

 

معنوي فرزندي و تربيت بين سيمرغ و زال اسدت، همنندين از نمدای  دالیدل و ابعداد ایدن 

 ویژگی در داستان  احر مانده، اما از حيث تفاوت با رویکرد رایج، ارزشمند است.

 زال، هاسددطور نقدددي خددوان  در رویکددرد تددرینرایج هكدد شددد روشددن پيشددينه نقددد در

 تایدپیآرك بدا تطبيدق و یوند  الگوهدايكهن هنهری نهریات، ترینمحبوب از و شناسیروان

 رایدج نهدرم بنيادهداي از بخشدی كه اشنویافته مستندات هپای بر جستار، این است. پيرخرد

 در كده پسدایونگی منهدر از ،طورهاس متن خوان  در كشد،می نال  به را زالد فناناپذیريث

  است.جسته سود است، یونگی منهر با نال 

 

 روش تحقیقرویکرد و  -1-0

براي متمایز  د،1115ث 1اهیون  و پسایونگیدر  ،ساموطلز. ابار كه اول استاحطالحی پسایونگی

-1125ثگوسدتاو یوند  كه بعد از مرگ كدارل به كار برد روانکاوان پسامدرنكردن گروهی از 

 بدهتحليل رؤیدا سطح درمان بالينی و  ازها به نقد آراي وي پرداختند. آراي پسایونگید 1131

شدناختی وانرفدارغ از مندابع تسرّي پيدا كرد و اساظير  و جهان ادبيات، هنرسطوح نهري و 

ها بدر یوند  نقد پسدایونگی ه. یکی از موارد عمدرا نيز شکل دادپسایونگی  نقد ه، حوزمحض

دانند، رویکرد وي در تحليل آاار ادبدی هاي یون  میكه آن را نوعی ساختارشکنی در نوشته

 غافدلاست كه بسيار ضدمتنی است و از توجه به زبان، سبك، شکل و سداختار اادر یکسدره 

محدودیت »فلتی كه حتی منتقدان یونگی دوآتشه نيز بر آن ححّه گذاشته، از آن به است؛ غ

و پسدایونگی در سدطح  ییدونگ منهدر نکات عط  تفاوتدیگر اند. از تعبير كرده« نقد یونگی

 ، یدافرویدد بدود؛ ولدی خدوان  پسدایونگی هنهری هیون  در ادام هكه نهری بودنقدي در این 

، تمایدل بده كالسديكگرایی نقدد ، در مقابل وحددتبوده 0«دمحورنافروی»، عمالً «نویونگی»

د. Baumlin, et al. 2004: xiث داشدت الگدوییهاي فرم در نقد و كثرت خوان  آزادي و تنوع

شدد، یوند  در دینی و نسبت بدا منهدر فرویددي باعدث می هگرایی و اعتقاد به تبربوحدت

در حدد ندوک كدوه یدخ فرویدد ندانيز  جستبوي الگوي نهفته در وراي متن، حورت متن را

یوند  بده ناخودآگداه و اهميدت كدم بده  ه لمداد كند. همين مسثله و اعتقاد بدي  از اندداز

خودآگاهی، باعث شد كه در نقد ادبی یونگی، راه بر حرف و لفظ بسته بماندد و او حدورت را 

                                                           
1 . Jung and the Post-Jungians 
2 . non-Freudocentric Reading  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fa&prev=/search%3Fq%3DPDF%252B%2Bpost%2Bjungian%2Bcriticism%26start%3D20%26hl%3Dfa%26sa%3DN%26gbv%3D2%26biw%3D1024%26bih%3D541%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Samuels&usg=ALkJrhjVuAnL9obkU4kkrphLjPrqVmvXbg
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، هداي الگدوییمسداختارگرایی فر منهر پسدایونگی، الگو ببيند. دریك ضرورت بيگانه با كهن

ها در  لمدروي این تفاوت فکر، اساآ سداختگرایی پسدایونگیكند و متن را فاش میحقيقت 

 د.Rowland, 2005: 65ث دهدنقد را تشکيل می

 هدايشناسدان پيدرو نهریدات یوند  برشدمرد: رویکردسه نسدل متمدایز بدراي روان، ساموطلز

تحليدل بدالينی معتقد بده  :يروان فوردهامپث، رشد یون د ثمعتقد به پيروي از عين آراي كالسيك

نسل سوم، جيمدز  پردازترین نهریه. شاخصدSamuels, 2005: 4-5ث الگوییو كهن ددوران كودكی

در سدال  ملدل بدود كدهفرهند  و تمددن  هحدوز گرانستيتو زوریخ و پژوهش ، رطيس سابقهيلمن

اساآ تنوع تبلدور مفهدوم ا برهيلمن مکتا خود ر گذاري كرد.را پایه« الگوییمکتا كهن» 1122

اسدت  یترین مفهدومتایپ، مركزيگذاري كرد. به اعتقاد وي، آركی، پایهتصاویرالگو در سطح كهن

الگوهدا را او مفهدوم كهدن د.Hillman, J. 1975: 135ثكند ریزي میها را پیزندگی روانی انسان كه

الگوهدا را در تصداویر مفهوم كهن ست ودانكند، محدود نمیتنها به آن تعدادي كه یون  اشاره می

. تصاویر نيز در این مکتا، عالطم، نشدانه و تمثيدل نيدزي در عدالم دیگدر دادمیمتعدد گسترش 

. بده دSamuels, 2005: 196ث شدوندباید تبربه  كهاند نيستند؛ بلکه بخشی از  لمرو وا عيت روانی

تصدویر را  هكلمد اوشوند. آگاهی می هعرحآگاه هستند كه وارد خودتصاویر محصول نا ،باور هيلمن

 اندد.روشی خاك براي فهدم و شدناخت روح تصاویر بود،معتقد  ه،برداش به كار در معناي شاعرانه

از بنيادهداي احدلی  را شدکل داد كدهگرایی مکتا هيلمن احل كثرت ،الگود تصویر و كهنتعدّ

الگدوي را كهدن «خود»نهر یون  كه خالف بر و مطابق آن،است الگویی پسایونگی رویکرد كهن

با ارزشی برآمدده  در تصاویر متعدد، هر الگوي كهنتبلور كرد، احلی ناخودآگاه جمعی فرض می

د شدوبررسدی می مسدتقلحدورت، بدهدر ناهشيارِ متن اشریشهاز جایگاه  در حورت متن و 
 د.Vide. Hillman, J. 2007: 7-17; 1999: 226-228ث

و  زال هاسدطورالگویی پسایونگی، به تبزیه و تحليل كهن یکردوار از ردر این جستار، متث

که شخصديت نمدادین زال، در منهدر نقدد پردازیم. با توجه به اینمی وي مرگ هنویافت روایت

و راهنماي   دسی عقالنيتعنوان مههر به ،الگوي پير خردیونگی كالسيك، در نسبت با كهن

كرانگی دارد، تحليدل نماد خداي زمان است كه بی كهنا عنوان شخصيتی ماتشرّف رستم و به

تحليدل  ، رويو اسدتقراي تدام گرایدیتماميتجاي این كوشد بهنقدپسایونگی، میاست، شده

الگدویی اسدطوره ببویدد كده كهدن متکثّدرهایی در تصاویر متن متمركز شود و زمينه اجزاي

مستقلی ثفارغ از نق  اانوي  معانیاین شخصيت و فرجام ، حاوي نه زندگی روشن كند، 
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ين راستا، جستار حاضر، در تحليل روایدت بدر مبنداي رویکدرد هاست. در در داستان رستمد 

هاي کیل پاسدخ دهدد. دو پرسد  اول بده محتدواي روایدت است به پرس مذكور، كوشيده

ت نویافته و دو پرس  پسين به تحليل متفاوت داستان با رویکرد پسایونگی و نق  این رواید

 در این تحليل معطوف است: 

اسدت كده  نامدهبهمنكهدن موجدود در  ه، همدان روایدت گمشددهیافتدنوآیا روایدت  -1

 است؟بدان اشاره كرده التواریخمبمل

 هنهرید، تبدیل بده بخشدی بنيدادین از شاهنامهروایت مرگ زال در  نبودِکه با توجه به این -0

اسداظيري ایت مرگ ، نه تحولی در تحليدل كش  رو شده،تطبيق او با خداي زروان بيکرانه 

 كند؟ ایباد میشخصيت او 

الگدوي پيرخدرد در نقددیونگی، آیدا در نقدد وار زال بدا كهنبا توجده بده تطبيدق نمونده -6

د، یدا تثویدل شایباب خواهد  زال الگویی، تخصيص الگوي متفاوتی به روایتپسایونگی كهن

 ؟بوديسر خواهد الگوي پير خرد ممتن در نسبت با همان كهن

تفداوتی در  ندهفردوسدی،  هزال در شاهنام هافزودن داستان مرگ زال، به روایت اسطور -4

   ایباد خواهد كرد؟ ،نقد یونگی و پسایونگی بر مبناي تحليل داستان

وجود دارد؛ تدالش بدراي حدل معمداي مدرگ زال و بنيادین این جستار، دو هدف  موضوع در

اسدطوره -، با رویکدردي كده بدا محتدواي داسدتانتطوّر شخصيت وي هفرجام در زميناین تفسير 

تازگی ایدن مقالده، یکدی  نتایج مواجهت  با متن، روایی و پایایی داشته باشد. را داشته،همخوانی 

در استفاده از رویکرد پسایونگی است كه در مقاالت فارسی به نسبت كاربرد باالي رویکرد یدونگی 

 هفی داستان مفقود مرگ زال از یك روایت الحا ی مستخرج از نسدختقریباً نادر است؛ دیگري معر

ویدژه تمركدز تحليدل بدر داسدتان زنددگی و بار، و بده، براي اولشاهنامهاي از معتبر ولی ناشناخته

 هاي رستم.  سرنوشت زال، فارغ از نق  اانوي او در داستان

 

 اصلی بحث -4

   منابع در او مبهم فرجام جستجوی و دستان داستانِ -4-1

خواهی بهمدن، از مرگ زال سخنی نيست و پایان داستان ، مربوط به داستان كين شاهنامهدر 

 ییشدگويپدس از مدرگ رسدتم و تحقدق پپس از مرگ رستم است. مطدابق روایدت فردوسدی، 

شددن « كَندمندد»و  یراندیو هو گمان رستم دربدار اریاسفند هكشته شدن كشند هدربار مرغيس
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در  زيدبر دار كدردن فرامدرز، بهمدن زال را ن ژهیواش، بهتخمه النیو و مرگ ا ابيدر غ ستانيس

: 1613ثفردوسدی،  كنددیبا شفاعت پشدوتن خردمندد، او را رهدا مد کنيل كشد؛یبه بند م ی فس

تدراژدي »و بده تعبيدري،  شاهنامهاین پایان، پایانی تلخ و تحقيرآميز براي زال در د. 5/412-411

 است. « زال

، یدا بخشدی اوفرجام  هدربار شاهنامهروایی  ميرد. سکوتایانی تاریك دارد، هرگز نمیزال اگر پ

اسدت یدا بده  در نهم فردوسی، بددون هددفی خداك، کكرنشده از داستان این شخصيت باستانی

 هميشدگی و كدرانزال ندون زوران، بی كده؛ زیراوي هاعتقاد برخی پژوهشگران، ضرورت اسدطور

معندی روایت مدرگ زال در نهدم فردوسدی، بده نبودنِ، همهاینبا .د125-124 :1631 ،مختداريثاست 

هاي سيستانی نيست. وجود اشارات كهن نيدز تثیيدد حماسه هاین داستان در نرخ وجود نداشتن

اسدت. در كند كه روایت مرگ زال در زمان نزدیك به فردوسی در متدون دیگدر وجدود داشدتهمی

 جود دارد:زال در منابع وبراي مبموع سه فرجام 

 

 مرگ طبیعی دستان -4-4

بده مدرگ در برخی مندابع  ،بهمن و اسارت و رهایی او هیخواپس از مرگ رستم و كينزال 

در  زال مدرگ هدربداره.قد 502ث و القصص التواریخ مبملجمله كتاب . ازسپاردعادي جان می

كتابی این نيدافتم مگدر در  زال بمرد و در هيچ [عهد دارا]در این روزگار : »گویدعهد دارا می

 است: الخير نهم كردهابیشاه ]ایرانشان[ بنایراننامه، آن نسخه كه حکيم بهمن
 بددددده ایدددددام دارا بشدددددورید حدددددال

 

 بددرون شددد ز دنيددا جهاندیددده زال« 

  ث1611: 10د
اسدت ثتصدحيح عفيفدید و نسدخ  در دسدترآ امدروزه كده ناپی هنامبهمنالبته این بيت در 

به همين جهت، در ححت انتسابات پيرامون ایدن اادر از  این اار حماسی وجود ندارد هشدهشناخت

و  التدواریخ مبمدل نویسندهسو و نسبت بيت فوق بدان، از دیگرسوي، تردیدهایی وارد است. یك
زال در عهدد داراي بدن داراب بمدرد و هدم بده سدتودانِ : »تاسددر جاي دیگر نيز گفته القصص

 كده كنددلق به آغاز  رن ششم، اابت میمتع هحال، این اشار. درهرد436 همان:ث« ردندجدّان  بازآو

بده علدت عددم وجدود در مندابع  هاي ایراندی بدوده كدهروایت مرگ زال، روایتی كهن در حماسه

 است. مغفول ماندهموجود،  هشددر متون شناخته وي، هفردوسی یا عدم نهم آن با خام

 

 



 262-232، ص 2044تان، پاییز و زمس22پیاپی ،2 هدور،  6سال /نقد و نظریه ادبی فرزاد قائمی   041

 

  اسفندیار کین ماجرای دست بهمن در به دستانشدن کشته -4-0

 مدروزيمسدعودي هشداهنام مدتن مفقدود فارسدی، هشددحماسی شناخته هترین منهوم دیم

 ی خدودتاریخ ملّد همنزلایرانيان، آن را به ،به تصریح مقدِسی كهه.ق  622حوالی  هسروده شد

بدود:  نوشدته بهمدن در کكدر پادشداهی بده نقدل از اعدالبی، د112 :1624ث داشدتندمدی بزرگ

را كشدت و  زال ،نویسدد كده بهمدنخود به فارسی می [مثنوي]مسعودي مروزي در مزدوج »

  .د611: 1631ث «نگذاشت با ی تنی از كسان او را زنده

باره است و از احالت روایت ترین منابع ممکن در ایناز كهن معدوم فارسی یکی این متنِ

هاي اوليده و تدواریخ ههاي ساسانی كده منبدع شداهنامنامه تل زال به دست بهمن در خداي

یخ نيدز نمدود روشدنی دارد. برخدی ردهد. این نکتده در تدوااند، گواهی میفارسی بوده/ عربی

افراد خاندان رستم و خرابدی شدهر  هیادكرد نام زال از كشتن هم ، بیاخبارالطوالمنابع مثل 

تصریح دارندد. در   تل زال ه. دیگر منابع دربارد51: 1634دینوري، ث اندبه دست بهمن یاد كرده

، از  تل رستم و رسندمیها نامهخداي بهكه با وساططی  ترین منابعاین ميان، بخشی از احيل

به خونخواهی پدر بده  [بهمن]او »جمله ظبري: اند. ازو به دست بهمن  یاد كردهددستان، هر

« ت.سيستان رفت و رستم و پدرش، دسدتان، و بدرادرش، زواره، و پسدرش، فرامدرز، را بکشد

 اندد.بلخی متثار از ظبري این روایت را تکرار كردهااير و ابنبلعمی، ابن د.0/410: 1650ري، بثظ

را « اسدتوریا» توسدط مدادرشبهمدن،  یی ایدن كشدتار جمعدی، تحدریضبازگو بهبلعمی نيز 

 كنددنقدل می ،ندام زواره بددونرا،  همين وا عدهااير نيز ابن د0/313: 1641ثبلعمی،  استافزوده

بلخی نيدز از غدارت سيسدتان و كشدتن دسدتان و زواره بده كدين ابن .د1/021: 1641ااير، ابنث

 . د50: 1636ث كندپدرش، توسط بهمن یاد می

 

 حذف روایت مرگ زال -4-2

نه از نبرد بهمدن در اند، اگرنهر داشته شاهنامهو منابعی كه ظبيعتاً به  فردوسی هشاهنامدر 

 ن  بده وسداظت پشدوتن سدخن گفتدهزال در  فس و بخشيدسيستان،  تل فرامرز، اسارت 

فردوسی از حذف روایدت  محتمالًاست. تبع فردوسی، مرگ زال ناگفته رها شدهاست، بهشده

 بدا عمدر زال باعدث تصدور تطبيدقعدم یادكرد  همينمرگ زال هدف نمادینی نداشته، ولی 

 [و]پهلوانان بيشتر است  هه، از همدر شاهنام [...] عمر زال»است. با این دليل كه: زروان شده

 د.124: 1631ثمختاري، « یابدنهایت ادامه میگویی تا بی مرگی اوبی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%84
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دو روایدت مدرگ زال را یکدی از كده هدر التواریخمبمدلجالا این اسدت كده اعدالبی و 

اند، اسارت و بخش  زال را نيز مشابه فردوسی نقل از ایرانشان نقل كرده يمسعودي و دیگر

این خود بدان معناسدت كده عددم کكدر . د56: 1611، التواریخمبمل؛ 611: 1631 ثاعالبی، نداكرده

ریخی . آادار تدااسدتنبوده در ندزد وي معندی نداميرایی زال، بدهدر كالم فردوسی این روایت

اندد متدثار از فردوسدی بوده نيدز انداشاره به مرگ  نقل كرده متثخري كه داستان زال را بی

نده در كلّيدات مداجرا ، اگرنامدهبهمن، شداهنامهدیگر پدس از  هحماس د.1/024: 1630 خواندمير،ث

بهمدن بدراي  هجمله انگيزاست؛ از، ایباز را با بسط جزطيات جایگزین كردهاستمشابه فردوسی 

فرزندان رستم، نبردهاي زال با وجدود  با هسال 52هاي رستم و نياكان ، نبردهاي ویرانی دخمه

و  ایرانيدانی اختراع ميخی نهارپر به نام خَسَك براي لن  كردن اسدبان اش و حتسالخوردگی

بدا كندار د. 451-113: 1622الخير، ابیبنایرانشدانندك. ث رودرستم می هپشيمانی بهمن و تی به دخم

با اژدهدا ر دم در نبرد ، مرگ بهمن ثپسر فرامرزد در حدور آکربرزین ،رفتن زال از پایان داستان

او بده آکربدرزین و پيشدنهاد  هجویانمصدلحت هحدور زال در این منهومه، نام آخرین خورد.می

نه او نيز نون رستم كه زمانی پيشنهاد گریدز من و یافتن منزلت پيشين است؛ اگرتسليم به به

نویسدد كده بده كدين نيا را نپذیرفتده، بده بهمدن می ه، توحيه بوداسفندیار را نپذیرفت هاز معرك

               .د412 همان:ثميان ما تنها تيغ  داوت خواهد كرد  ؛امفرامرز كمر بسته

 

  روایت نویافته: مرگ ارادی دستان، در حالت نماز  -4-5

تبع اهميت فردوسی در سدنت بدین ترتيا، روایت مرگ زال بخشی از داستان او بوده كه به

 لحقدات افدزوده بدهم ازكه مرگ زال  ی از، روایتدر ادامهاست. حماسی فارسی، فراموش شده

   .شودبررسی می استخراج شده،فردوسی  هشاهنامنسخ 

 1023در  ،4050 هبدرلين، بدا شدمار هكتابخان هشاهنام هپرحفح یکی از نسخمزبور،  هنسخ

 منثور، هاست؛ ليکن در پایان مقدمه حفحه است كه به علت افتادگی اوراق پایانی فا د انبام

ادالث اربعدين الد   هنند كلمه در نهم شهر رجا سدن این»نویسد: كاتا  بل از مُهرش می

 د.06: 1240فردوسدی، ث« شنبهاتمام یافت؛ در روز سه [اربعون و هثالث الف ومحتمالً تصحي  ]

ملحقدات و پدس از  هزاربيدت02 ریا  كههزار بيتی  32باالي  هاگر تاریخ یادداشت این نسخ

دارد، درست باشد، احل نسدخه  16-10 هايمقدمه تو يعاتی از مالکان نسخه مربوط به سده

پادشاهی بهمدن، و كدين  حدفاحل در بخ است. این نسخه،  ه.ق.د1240ث 11 همربوط به سد
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كرده، در بخ  پایانی  شاهنامهرا وارد  نامهبهمنخواستن  تا مرگ فرامرز، بخ  وسيعی از 

 موجود نيست.  نامهبهمنبهمن، روایتی متفاوت دارد كه در نسخ  داستان

نبرد حدور دارندد.  هدر ححن گيلی تورِ رستمِ پهلوانی به نام ، بهمن، برزین ونامهبهمندر 

كنندد؛ براي حفظ جان خود، یکدیگر را ترغيا بده پيشدتازي در نبدرد می بهمن و آکربرزین

د، برزین كه تقدیر مدرگ ظلبكمك می يگرفتار در اوجبهمن نون  شود.می راهینهایتاً شاه 

تدور رسدتمكمدك نبرد از جاماسپ شنيده، از كمدك دریدغ كدرده، حتدی مدانع او را در این 

خواهد كه هماي را در حکومت یاري شدن، از برزین میبلعيده هشاه در آخرین لحه شود.می

نویافتده متفداوت بدا روایدت فدوق  ه. مرگ بهمن، در نسخد324: 1622 الخير،ابیبنثایرانشانكند 

عهددي، بده جند  بدا س از انتخاب هماي نهرزاد به والیتاست. مطابق این نسخه، بهمن پ

اژدهدا  هظعمد  اژدهدا، پدس از سده روز كده سدپاهيان هجایی موسوم بده درّ دراژدها رفته، 

كه آکربرزین ثكه در ایدن نسدخه نده درحالی رود؛میند، خود در نهارمين روز به نبرد وشمی

كندد. می محافهتاو را  ،استد از پشت ك كشميرلِپسر فرامرز كه فرزند زال از دختر حور، مَ

بهمدن بدا  كند.و برزین در حفاظت او تعلّل می بهمن بر اژدها كارگر نيست تيغ در این نبرد،

کده دسدت  نيسدت؛ بل گوید كه دليل انفعال  ترآخوانده، برزین می« نامرد»را  ويخشم 

او را  كشيده،اه را به زیر . در همين حين، اژدها به دمی شرودبه تيغ نمی [خاظر خون پدربه]

 كند:اژدها و بهمن را نهارپاره می ه،ديبيند، تيغ بركش. و تی برزین ننين میبلعدمی
 نددو بددرزین ننددان دیددد شمشددير تيددز

 بهدددار، و دددتِ بغرّیدددد ندددون رعددددِ

 

آورد خيددددزدركشدددديد و بددددر اژدر    

 تددن اَژدهددا كددرد و بهمددن، نهددار
 ثفردوسی، 1240: 442بد

 كند:ام پدر و خویشان  ظلا میاو این خون را به ن
 ليددربدده خددونِ فرامددرز و خویشددان، دِ

 

ا: فگنددددم سدددرِ اردشدددير بگفدددت   

 ثهمانجا د
 

این بخ  از داستان بدا در شود؛ ، با شادمانی راهی كشمير میخواهیكينآکربرزین پس از 

ري ندركين از سدتمکاسدال دارد؛ دل 1022 كده زال« وفات یافتن زال و ختم داستان»عنوان 

 بهمن با دودمان ، منتهر است تا حداي كوآ آخرین كين را بشنود و آرام بگيرد:
 نددزد زال ،نددو آمددد ننددان شددادمان

 ن داسددتان نددزد دسددتان بگفددتآ مددر

 آفددددرین،سددددبود خداونددددد جددددان

-سال دو ششصد گذشته مر او را ز -   

،ها شدنفتدیده نون داسدتانجهان  

نيرخ بدددر زمددد بکدددرد و بماليدددد  
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 خددود نهدداده بدده خدداک نبددا سددرآهددم 

 دانکددده آن غيددداآن هنبددده شدددکرا

 كددده از تخدددم او شدددد یکدددی آشدددکار

 هزاركدده گددر حددد بمددانی و گددر حددد

 

 فرسدددتاد جدددان ندددزد دادار پددداک

 بددده گيتدددی ورا داد ننددددان امدددان

ندددد از پدددور اسدددفندیارگاف سدددر  

 سدددرانبام باشدددد بددددین ره، گدددذار
 ثهمانجاد

نهدادن او بده دسدت بدرزین و پس از این ابيات در بيدان كيفيدت مدرگ زال، در دخمده 

شود؛ كاري كده و آباد كردن سرزمين پدري روایت می شدهویران بازگشت برزین به سيستانِ

 داد:، بهمن خود پس از پشيمانی انبام مینامهبهمندر 
 كه گيتی نو دستان گذاشدتخوشا آن

 سدان گذشدتگيتی بدین نو دستان ز

 نبددا بدده تعهدديم و سددازآنهادندددش 

 كدددار پددددر زین زخدددت بدددرندددو پردَ

 دان،خرابددده همددده بددداز كدددرد آب ددد

 

 گه رفتن  هم بددینسدان گذاشدت 

دشدتیک  دخمه كردندد بدر پهدن  

گشددتند بدداز ]و[ بماندنددد تنهدداش  

یدا و فدرز سوي سيسدتان رفدت بدا  

دانهمّدد ري و ،ري كددرد از خددودهَدد  

 ثهمانجاد

يداتی در بيدان فردوسی، اب «گذاريفاحله» ناشناآ این ابيات، به سنت هنهایت، سراینددر

كند كه حتی پدس از عمدري بده درازاي اعتباري جهان را یادآوري میحکمت بيان كرده، بی

 :داشتها نيز به حاحلی جز فنا نخواهد هزاره
 !جهددان اي پسددر ننددين اسددت كددار

 و هدددردو هددديچا غدددم و شدددادمانی از

 

 بيارد یکدی را، كندد یدك بده در ]...[ 

 نو باید نمدودن از اینبدا بسديچ ]...[

 ثهمانجاد

ه كس كه پندم بدنآ هرپس از ابيات مفصلی در این زمينه، و تصریح رستگاري فردوسی ث

د، این آمرزش را بدراي تنبه نزدیك فردوسی پاک/ فردوآ اعالش باشد وظنه ب، [...]كار آورد

خددایا بيامرزشدان / نيبدان فردوسدی پداکمحبّد [...]كندد ثظلدا میمحبّان فردوسدی  ههم

 كوتداه هاین منهومد دهد كه شاعراز فردوسی نشان می شخصسوم نه یادكرداگرد. اجمعين

كده عددم  آورده،سدلطان محمدود غزندوي كسی جز فردوسی است، در ادامه، ابياتی در مدح 

مددح  بداهمين بخ  الحا ی است. یعندی شداعر  دهد جزءِوجودش در دیگر نسخ، نشان می

 است.ممدوح نادیده، خود را در مقام شاعر احلی  رار داده
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رویکرد او، در تطبيق با یکی  هفرجام نویافت واین جستار، به تحليل داستان زال،  هدر ادام

 .  یماپرداخته پسایونگی

 

   پسایونگی نقد بنیاد بر دستان زندگی فرجام و شخصیت تحلیل -0

 در او اسدت. فسدونگر و خردمندد زیدرک، معنی به دستان زال، احلی نام شد، گفته كهننان

 در سدکایان شداهیپاد بده كده اوسدت سدرپ ش  از یکی كه سام پسریگانه نه پهلوي، متون

 فرازتدر را او ایشدان از بدود. دسدتان ندام را [سام پسران] ایشان از یکی» است:رسيده نيمروز

 «بخشديد شکوه او را ابرشهر دخداییك داد. بدو را نيمروز ناحيت و سکایان پادشاهی و داشت
 د.151 :1631 ثدادگی،

 نمدادین پادشاه اولين نام دستان، و بودند ایرانی هتير از مهاجر و جنگاور مردمانی سکاها،

 زال و فریددون شدباهت از بخشی داشت. ایرانيان براي فریدون كه نقشی مشابه بود؛  وم این

 در فریدون افسونگرند. -پزشك كه «نيا -شاه» دو است: مشترک خویشکاري همين محصول

سدنگی از كدوه بده پدایين  افگنددن هاسدت؛ در توظ دسروش افسونگري آموخته از ،شاهنامه

 «ببسدت و نبنبيدد، آن سدن ، بدي »، سدن  بدرادران را «به افسدون»فریدون  .اندازندمی

كه آید میدرشکل اژدهایی به  آزمودن پسران همننين در زماند؛ 1/26/011: 1613، ثفردوسی

 ههاي باواسطو ترجمه در منابع پهلوي د.1/126/004 همان:ث« همی از دهان   آت  آمد برون»

ي كه با افسون، بيماري، تا و مرگ را از تدن مردمدان عنوان پزشك و درمانگربه نيزاین آاار 

عنوان بدهحتدی و  د4-1/ بندد02فرگدردوندیدداد: ، اوسدتا؛ 12و  36: 1632 ،پهلدويروایتث رانددور می

 ست كدههویت توتمی او ،تر. از همه مهمد63: 1636بلخی، ثابنشود یاد می اواز ظا  گذاربنيان

تدا ده   حمایت حيوان توتمی ثگاو برمایهد و نام خانوادگی گاو در دودمدان توسط در تربيت

  .د141: 1631دادگی، ث استتبلور یافتهپشت 

و تطبيدق بدا زروان كده در  در مورد كيخسدروكه   دسی یا فرّ خرد مههرجدا از  ،دستان

كند، هم در نام و هم در خویشدکاري از مهداهر  ددرت مورد كيومرث بيشتر از وي حدق می

البته ایدن ندافی نقد  الگدویی پيدر خدرد در شخصديت وي نيسدت؛ خصوحداً در  جادوست.

سدتان را انددرز عنوان دستور و رایزن،  هرمدان احدلی داهاي رستم كه در مواردي بهداستان

كدرّات دیدده هداي زال بدهالگو در اشعار فردوسی در توحدي  كن دهد، تصاویر این كهنمی

شدباهت بده دیدوان  محتدوي از والدتد  كده دستان، هروایی اسطور هشود، اما احل هستمی
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تدا  د3/055/302: 1613 فردوسدی،ث شدودخواندده می« دیوزاد» است وثموي سپيد و روي تيرهد 

ظاهر داستان رستم و اسفندیار ثكه به هعالوكند، بههایی كه نق  احلی ایفا میتاندیگر داس

كندد، كداركرد شخصيت فرعی است، اما نقشی بنيادین دارد كه حذف  داستان را مختل می

 مرد روحانی افسونگر است.  یك

 الگدويكهن»یدك بلکده بده تعبيدر یوند ،  نه یدك جدادوگر اهریمندیننين شخصيتی 

فراظبيعدی شناسی، براي ناميدن نيرویی انساناحطالح رایج در  مانا: است« 1مانایی شخصيت

 همدادكدرده، مدرتبط مدادي را بده عدالم ميندو جهدان  سدت كدهو نادیدنی ا جاري، و فراگير

شخصديت  ظهدور .آیددبده شدمار میاحترام و آبدرو  ، درت هه، الزمرا تشکيل داد جادو هاوليّ

شکل مادّي  0پير خرد باور یون ، تبسّم معنویات حاحل از آگاهی است و در نمادبه  ،مانایی

 هاي مانایی و موجودات توتمی ثگيداه، ابدزار یدانهره مانا از ظریقانرژي  است.به خود گرفته

كند و با نيرویی جدادویی، نامرطی تسخير می هظبيعت را به شيو یکدیگرند، هپایجانورد كه هم

معندی  بده ماندا ست. داشدتندر جسم آنها همبتنی بر انرژي نهفت شود كهموجا اتفا اتی می

مانایی از ظریق این نيرو  ددرت رهبدري هاي است و شخصيت دیگران بر مؤار  درت داشتن

تعديّن  را اجتمداعی گدروه یدك همبسدتگی یا وحدت توتم، مقدآ یافته، از ظریق شخصيت

 جز پيرمرد حکيم، در اندواع نمودهدا ندون، به[از دیدگاه پسایونگی]مانایی  هنهر .بخشندمی

نينده، در رؤیدا و هندر  رهبر عا ل و زرتشدت مُغ، پيامبر، ، جادوگر،[با مههر سوفيا]مادر دانا 

 د.Vide. Jung, 1939: 127, 274-310; Jacobi, 1999: 144, 202ث .یابدتبلور می

متبلور در تقدآ توتم خود، نگاهبانی از سرزمين سيسدتان را زال نيز از ظریق فرهمندي 

د فرّه در اسداظير ایدران تبلدور ماناسدتجهت، افول فرّه او و رستم ثست و به همينا دارعهده

: هماي نمادهاي فرّهاز . سيمرغ ثدنبال داردپس از كشتن اسفندیار، نابودي سيستان را نيز به

بخ ، از البرز مقدآ بر او نازل شده، دسدتان را نبات ايمانعنوان یکی از مهاهر د بهسعادت

شدود. « واسدطه»دهد تدا تبددیل بده یدك برده، پرورش میگيتی و مينو مرز  ،به ناف جهان

 ؛ بده همدينماناسدت هیك واسدط مردم  و توتم جمعیبين  دستان، كاهن توتم  وم خود و

زمدان  و اسدت او بازبسدته بده شداهنامههداي هدا و درمدانگرياندیشیجهت بسياري از ناره

: مشدابه خدواب گدودرز در مدورد بازگشت وي با خواب ثالهامی غيبدی: پيدامی از ناخودآگداه

                                                           
1. Manna-personality 
2. the Old Wise Man 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jolande+Sz%C3%A9k%C3%A1cs+Jacobi%22&source=gbs_metadata_r&cad=8


 262-232، ص 2044تان، پاییز و زمس22پیاپی ،2 هدور،  6سال /نقد و نظریه ادبی فرزاد قائمی   054

 

كه - سيمرغایزدتوتمی  د.11-15/ 1/141: 1613 ثفردوسدی،شود د به سام آگهی داده میكيخسرو

هدان بدر ج -دهدداش را همنندان ادامده میدر عرفان اسالمی نمادپردازي خویشکاري الوهی

دهدد به او مدیرا  ،مانایید جسمث جزطی از وجود الهوتی خودپرش، كند و حماسه هبوط می

تا در هنگام الزم، مثالً هنگام درماندگی رسدتم در برابدر اسدفندیار، كداهن ماندایی، پدر را در 

سوي خوی  بخواند. در اندرز سديمرغ، مراسمی آیينی، بر آت  مههر الهی بسوزاند و او را به

 است:مههر فرّ وي ثنيروي ماناد  لمداد شده كرّاتو به حراحتاً پر او
 بدددا خدددویشتن بددددر یکددی پددددرّ مددناَ

 بدددر آتدد  بدددرافگن یکددی پددددرّ مددن

 

 خبستده بدود سددایده فددرّ مدن]...[ 

 ببينی هددم اندددر زمددان فدددرّ مدن
 ثهمان:163/145/1 و 161د

 

اي سديبریایی بده امع باسدتانی، شدمن ثواژهدر ساختار ابتدایی جو است.« شَمَن»دستان یك 

مدتی را به دور از آدميان در ميان وحدوش سدپري كدرده بدوده، در فردي بوده كه د، «دانا»معنی 

معموالً در جریدان  هاي رطيس  بيله، پيشگو و روحانی بزرگ را ایفا كرده،بازگشت به جامعه، نق 

در ابعداد ندامرطی جهدان، عمدل جدادوگري،  یك مراسم آیينی، با اتصال بده دنيداي ارواح و نفدوک

 د. Vide. Singh, 2017; Hoppál, 2007ثداد پيشگویی و شفا را انبام می

 از یك مراسم باستانی شمنی اسدت. 1«الگوییتصویر كهن»فراخوانی سيمرغ، یك  هححن

رود؛ سده هشديار ثموبددد و سده بادسدتگاه مدی او با رفتاري ننان یك شَمَن به پيشواز مدرغِ

یدك بلنددي ثكدوه: محدل  را با خود به تيدغِ ثعدد نمادین سه: مههر كمالد رآت پُ آتشدانِ

گدذرد و سوزاند؛ پاسی از شا مدیبرد؛ اندک پري از دیبا بيرون كشيده، میوحی و الهامد می

ختده ثاسدتفاده از گياهدان افروشود؛ زال بدون همراهان، در مبمرها عدود سيمرغ پدیدار می

 شپيشدگاه سديمرغ حاضدر شدده، در برابدر در ر مراسم: از رسدوم شدمنید،خاك د دارویی/

 افروزد:برد و با سيماي گریان بوي میمی« نماز»
 ز مبمدددر یکدددی آتشدددی برفروخدددت

 بشدددد تيدددز بدددا عدددود زال از فدددراز

 به پيش  سه مبمر پدر از بدوي كدرد

 

 [...] وختسدددبددده بددداالي آن، پدددرّ لختدددی ب 

 نمدددددازسدددددتودش فدددددراوان و بدددددردش 

 بدددر دو رخ جدددوي كدددرد ،گدددرز خدددونِ ج

 د5-1044و1/1061-5/612:  1613 ی،سفردوث 
 

                                                           
1. the archetypal image 
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، اوسدتاث گيدردمهدر مدیایدزد را از  فرّه مههدر مشدروعيت موبد كيانی كه  -همنون شاه

دریافدت  ،سديمرغ ،، زال نيز این خویشکاري را از ایزد توتمی خودد111-121 مهریشت/ بندهاي

سداخت  ،Saenaپرنددهد و بخد  دوم  مرغ دو ث  ،اوسدتادر  كند. بخ  اول ندام سديمرغمی

 نمایدانگر است كدهسنسکریت، به معناي عقاب،  Syena ثساطيند فارسی و« شاهين»دیگري از 

 ودايرید در  :هداي هنددوایرانی اسدتعقداب در فرهن / وجود ماهيت ایزدي براي شاهين

ح خداوند بدزرگ، رو ،د :02The Hymns of the Rig Veda, 1976 سرود /4 ماندااليثهندي 

به معنی ]با بخ  نخستين نام سيندخت  این نام است.م یافتهتبسّ Syena به حورت شاهباز

: 0563ثپدورداوود، اسدت مطابق فدرض شدده [كاهن و شاهدخت توتم شاهين-زن :عقابدخترِ 

، با هدایت سديندخت، نيدز [  رودآب: از مهاهر باروري]پس ازدواج دستان با رودابه  د.1/525

د و متدون پهلدوي 12 یشت/ بندثفروردین اوستادر  تاري در راستاي تبلور كي  توتمی اوست.رف

د، سد نه ندام شخصديتی Vide. DĒNKARD. 1911. 12 ، بندد04 نهدم، فصدل / كتدابدینکدردث

 ،كده بدا حدد پيدرو در ایدن سدرزمين ظهدور كدرد نخستين كسی بود؛ روحانی، از شاگردان زرتشت

كدوهی  اسدت:د 11بند/ 12 ؛ یسن16 یشت/ بندثزامياد اوستاكوهی در نام  ؛ همننينحدسال زیست

  و شداهنامه «و اسدفندیاررسدتم »در : كنام سديمرغ هدرخت بسيارتخمثدرخت كيهانی  كه همنون

به معنی سد نه  با توجه بين زمين و آسمان را دارد. هخویشکاري واسطد 2 بند یشت/رام: اوستا

مهاهر زایدایی  ثازجغرافياي  ومید و مادر رودابه  عناحره ثیك كو و نام عابديبه و اظال   

شدن جفت او توسط و كشته شاهنامهغيرزرتشتی سيمرغ  هبا توجه به جنبو همننين ،  ومد

حدامی  و باسدتانی دومی اساظيري، توتم  هكه این پرند گفتتوان خان، میاسفندیار در هفت

 سدکایی هریشد ،تواند در نسبت با عقابمیمی این كي  توت است. پيشازرتشتی خاندان زال بوده

در اشددياي شددناختی مسددير مهدداجرت سددکاها نشددان داده، . تحليددل باستانداشددته باشددد یددا پددارتی

 شدودو عقاب تکرار می [آهو/ غُرم] ز همه، تصویر گوزنبي  ا، تصاویر جانوران ، در ميانآمدهدستبه

همنندين بندا  اندد.داراي كداركرد توتمی فرّه ایزدي ودو از نمادهاي هركه  د16: 1631مختاري، نقل از ث

؛ خددایانی پرسدتيدندظبيعدت را می ، مهداهرسدکاهادانيم می به مستندات مورّخين یونانی،

 برپددا بددرای زرگتددرین مراسددم دینددی را بكدده  آتدد  و جددانوران هالهدد ،vesta-abityT نددون

تصویر آت  افدروختن در مبمدر بدراي فراخدوانی سديمرغ نيدز د 10: 1611رایس، ثداشتند می

 تواند با این سنت مرتبط باشد.می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7
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اسدت. در  دجدادو، درمدانگري و پيشدگوییث مبهدز بده  دواي شدمنی دستان همنندين

در  ويشدود، هميشده ندام رق می، در موا عی كه عادات حاكم بر  واي ظبيعدت خدشاهنامه

جادويِ سپيد متعلق به نيروي فرّه و فروهرهاي نيکان است و در ميان است. البته این جادو، 

بسديار  شداهنامهجادوي سپيد زال در « الگوییتصاویر كهن» تداد با جادويِ سياه اهریمنی.

جدادوي  ودابهگذرد ثخرق عدادتد، سدمی تيز سالمت از آت ِبهسياوش  جمله نوناز است؛

 شمرد:زال را علت این شگفتی برمی
 همددده جدددادوي زال كدددرد انددددرین

 

بددا مددن بدده كددين ،تيددز نبددود آتدد ِ   

د0/061/561 :3161، ثفردوسی  
  

و رخد  بدا مدرگ تدار مدویی فاحدله رستم  كدهدر جن  رستم و اسفندیار نيز هنگامی

 زدندی بدرهمشير و پدر خدود فدراهم كدرده بدود، بده نشدم داشتند، سيمرغ با مرهمی كه از

 نون رستم را سدالم دیدد، اسفندیارخرق عادت كه  یكها را ناپدید كرد؛ آن ههاي كشندزخم

یازیددن ثتسدلطد بدر خورشديد ثحدد به دست زالي شگرف وبا تشبيه جاد تصویري ناب،در 

 :كرد ا راربدان  ،دپوشاندندخورشيد را میهنر جادوگران باستانی این بود كه اعالي 
 ن جادوپرسدددتشدددنيدم كددده دسدددتا

 ندددو خشدددم آرد از جدددادوان بگدددذرد

 

یدازد بده خورشديد دسدت ،نگامبه هَ   

!برابددر نکددردم پددس ایددن بددا خددرد  

د1602-5/423/1603 همان:ث  

، كه گز و پيکان هروي رستم و نوبنيز، نابودي خوی  را نه از ني به هنگام مرگ اسفندیار

 داند:می از جادوي زال
 نکشددت بدده مددردي مددرا پددور دسددتان

 سدداخت هددا زالهددا و نيرندد فسددون

 

[...] !نگه كن بدین گز كه دارم به مشدت   

جهددان او شددناخت رونددد و بندددِكدده اَ  

د1466-412/1461-5/413همان:ث  

، فدوقدثدر ابيات  اسفندیار به گز هاشارساختند؛ تصویر تير را از خدن  و نه گز می هنوب

آشنا در یك آیين شمنی است. احوالً ساختن تير  نوبی با كاركرد جادوگرانه و ابزاري تصویر

دریا، تا پروردن  به آت  و  هخاحی از درخت مقدآ ميان هبركندن آن از شاختصویر نيز، از 

یدك سدنت  اجدراي گزین احتمالی هوم آیينید، نه یك حنعت براي ساختن تير كدهرَز ثجای

 خواند:فسونگر میارا  زال حراحتبه نيز فردوسی .بودمذهبی براي خلق یك ابزار مانایی 
 بدداال رسدديد نددو بددر تيددغ فسددونگر

 

[...] ز دیبددا یکددی پددرّ بيددرون كشدديد   
د1061/ 5/612 همان:ث  
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یدا برآیندد داند   ست كه پيشگویانه یا مرتبط بدا آینددهزال همننين به دانشی مبهز ا

را پس  و دودمان و سرزمين است. در جن  رستم و اسفندیار، سرنوشت شوم رستم  درونی

، در عدين جدوانی، بده نيدز كند. در آزمون موبدان مندونهرمی بينیپي از كشتن اسفندیار 

شهنشداهِ « زهازه گفدتن»بمن و دهد كه حيرت انپاسخ می زمان و آینده هدربار هاییپرس 

آیندده  دیددن /معندی دانسدتنكه در شاهنامه بعداً بهلفهی ث «دان »را در پی دارد. او این 

 است:استد را از سيمرغ فراگرفته
 ننددان گشددت زال از بددس آمددوختن،

 بده جدایی رسدديد داندد بده راي و بده 

 

 تددو گفتددی سددددتارهسددت از افروختدددن؛ 

 كه نون خویشتن در جهان كدس ندیدد
 ثهمان:030/111/1-036د

شدناختی، شناسی اسدت. از حيدث انسانشناسی و انسانالگویی، تلفيقی از روانمنهر كهن

 -یدا پزشدك 1روحدی هعندوان واسدطشمن كسی است كه در وضعيتی از آگاهی تغييریافته، به

vi1Hutton, 201 :-ثشدود یا پيامبر، به جهان روحانی وحدل می 6معنوي ه، شفادهند0جادوگر

viii.داندد الياده، شمنيسم را  درت پرورش تکنيکی باستانی براي دریافدت الهامدات دیندی می د

الگویی، مههري از توان یگدانگی روان فدرد بدا كيهدان و رشدد شمن از دید كهن د.7-3 :1964ث

شددن ه جمعی است. رشدي كه از ظریدق یکدیخودآگاهی در سطوح وسيع ناخودآگا ههشياران

شدناختی، نمادهداي حيدوانی روانمندابع شود. در روان حاحل می ها و رشد فرهمندانفرد با مان

هداي ثدر مورد زال نماد شاهيند كاركرد شناخت وا عيدت ناخودآگداه جمعدی را دارندد و آیين

دهندد. در ایدن دیددگاه، شدمن را نشدان می ههاي فراگيرانوا عيت درمانگر و توانایی ،شفابخ 

بدا  ارتباط مستقيم با روان دروندی انسدان و بازتداب آگداهی رشددیافته شمنيزم، توانایی ههست

 د. vide. Sandner & Won 2002; Haule, 2010: 18-32ثریاضت در ناخودآگاه جمعی است 

 این ایزد، با مههر عقاب، است كه توسط پارتی ثایرانید-سکایی ایزدبنابراین دستان، شمنِ 

عندوان یدك ن، به ميان پيروان بازگشته تا بهناف جها انتخاب و تربيت شده، پس از پرورش در

در همدين در این روایت الحا ی نيروي مقدآ مانا باشد. مرگ او نيز  انفيد هموبد واسط -شاه

ها كده تنهدا این روایت، عالوه بر نویافته بودن، در  ياآ با دیگر گزارشتحليل است. راستا  ابل

ات از كيفيت مدرگ زال اسدت؛ درضدمن، بدا خویشدکاري اشارتی كوتاهند، تنها یادكرد با جزطي

                                                           
1. Mediumship 
2. witch doctors 
3. spiritual healers 

https://en.wikipedia.org/wiki/Witch_doctor
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باستانی این شخصيت نيز همگرا بوده، بنا بر ایدن بافدت متبدانس، نده روایتدی سداختگی كده 

با شنيدن خبدر مدرگ  برگرفته از روایت شفاهیِ درخورتثملی بایستی باشد. در این روایت، زال،

الگویی این روایدت د. در تحليل كهنميرگذارد و به خواست خوی  میبهمن، بر زمين نماز می

 مهم وجود دارد: مرگ اختياري و مردن در حالت سبده ثخميدهد. هدو نکت
ثدرمقابل مدوت ظبيعدید تعبيدر « موت ارادي»مردن با اختيار كه عرفاي مسلمان از آن به 

 همرتبدانسان با آن از  ،كامل انسانمشهور  هاند، یك آزمون عرفانی است كه به روایت رسالكرده
حباب آدميان جسم است. نون روح از جسم بيدرون » زیرا:رسد، اليقين میاليقين به عينعلم

این نوع مرگ، خود تولد ادانی و از د. 154: 1621ثنسفی، « شودنيز حباب او نمیآمد، دیگر هيچ
یابی بده كمدال معندوي اسدت. در الگوي مرگ و والدت مبدد و از نمادهاي دستمهاهر كهن
هنددو و  یافت به جاودانگی اسدت. در آیدينهاي شمنی نيز، مرگ ارادي، از مهاهر دستآزمون

كننددهد بدا ثفدرد مرا به« یوگی»رود، یك آیين بودایی، كه از مهاهر كي  شمنی به شمار می
 .videثیابدد خود دسدت می« جسم جدید»مرگ ارادي به سعادت و حالت نامشروط نيروانا و 

Eliade, 1964: 206-216 .یدك »از منهر یون  این مرگ مههر كاملی از فردیت اسدت؛ زیدرا د
. شکل مدرگ او نيدز دNorton, 2000: 124ث« ميرد، تا به خویشتن خود دست یابدانسان باید ب

الهدی كده  ههمدين رضدایت و خوشدنودي اسدت. یدك واسدط هدهنددر حالت سدبده، نشدان
شدود. ایدن ندوعی خدود منتقدل می گفتن به جسم ابديمثموریت  تمام شده و در حالت شکر

بردن كده موهدوم حالدت جنيندی اسدت، خدود از نمداز هزال در لحه هست؛ حالت خميدتولد ا
گورهداي  هنمادهاي والدت است. یکی از اشکال آشناي گورهاي باستانی هندواروپایی، از جملد

در  جندين ی مشدابهبدا وضدعيت هداییدر خمره اي است كه مردگدان در آن،سکایی، گور خمره
بایدد بده جسدم بر مبناي یك اعتقاد باستانی، پس از مرگ نيز  شدند.میدفن داخل رحم مادر 
این نوع تدفين گویداي تولددي ندو در جهدان دیگدر  ؛شودبه خاک سپرده  والدت همان حالت

 د.  1611ی، نيرسهيديعو س زيرخيامینیان نك.ثاست 

نگی شمن با توتم  و جاودانگی اوسدت؛ البتده نده بدا یگا همرگ زال نيز، بخشی از اسطور
الگوي ناميرایی زروان كه با الگوي مرگ ارادي شمن در كي  رازآیدين خدوی  كده متددمّن 

در ننين والدت مبددي، زال  بازگشت  به جسم ابدي او، یعنی حلول در پيکر توتمی اوست؛
 شود.با سيمرغ یگانه می
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 گیرینتیجه -2

 بده زخدم شددن ثناپدیدد علدم تدا جادوست بيشتر كه ظبابتی حکمت، هايشگرد برخی انبام
 در تنرویدين دشدمن بدر غلبده ابزار ساختن د،مرگبار هايزخم آنی درمان یا پر ماليدن محض
 فرهمندانده افسدون ویدژهبده و جهدان بده نسدبت هالعدادخارق دان  مذهبی، مراسم یك  الا

 الگدویی شخصديت اياسدطوره تحليل ظرفيت از ايتازه ابعاد ظرفيت مبموعاً ،سپيدد ثجادوي
 باسدتانی، جوامدع بددوي بافدت با  ياآ در شناختی،انسان حيث از او .دهدمی نشان را دستان
 عدادات بدر وي هغلبد تصداویر سديمرغ، برابدر در شدمنی مراسدم انبام تصاویر است. شمن یك

 تصداویر و ثفدرّهد، ماندا بده لاتصدا در وارواسدطه نق  و او فرهمندي از ادبی تصاویري ظبيعت،
 داراي جملگی داستان، اشخاك زبان از -عادات خرق تعليل در- وي به جادو انتساب در كنایی
 -جدادوگر- درمانگر شمن خرد، پير مانایی، شخصيت الگوهاي مبناي بر و اندالگوییكهن ارزش

در رویکرد یونگی، پيدر  .اندتحليل ابل  توتمی جانور هفرزندخواند خویشکاري و  بيله، پيشگوي
امدا از منهدر  ،خرد، الگویی مکمل بدراي الگدوي فردیدت بدود؛ مشدابه نقد  زال بدراي رسدتم

عقاب با اتصال به منبع الیزال نيدروي او ثفدرّهد، بایدد  متبلّی در نمادِ خدايِ هپسایونگی، واسط
جهدت نمدودار ستان زال، براي سيستان و رسدتم ازایدندر جهان حفظ كند. اهميت دا راتعادل 
عندوان پيدر شود. او یك شمن است كه باید بر  واي ظبيعت تسلط پيدا كند و نقشی كه بدهمی

اي در راسدتاي خویشدکاري ،كندخرد، براي فرزند پهلوان ، رستم، نگاهبان نهم جهان، ایفا می
  است. است كه به او واگذار شده

 گفت: توانمی تحقيق هايپرس  پاسخ ارزیابی در
در  نامدهبهمن ابيدات مفقدودبه  التواریخمبمل هبا توجه به اشار اول، محتوایی پرس   بال در 

روایدت  این روایدت بدا، پس از بهمن یافتهنوروایت اتفاق مرگ زال در عصر دارا و مرگ زال در 
مذكور متفاوت بدوده، محدتمالً بدر مبنداي روایدت شدفاهی یدا كتبدی  هموجود در اشار هگمشد
فردوسدی افدزوده  هز منابع فرجام بهمن سروده شده، توسدط كداتبی بده شداهناماي اناشناخته
 است.شده

بدا زروان  زالتطبيدق  تدرین مسدتند بدرايمهمکه با توجه به این دوم، محتوایی پرس   بال در
و ظرفيدت بيشدتر مسدتندات در مدورد  وجود روایت مرگ یدا  تدل او در مندابع، مانایی اوست،

   شود.می تا حد زیادي از اعتبار سا طاین تحليل  زروان،كيومرث براي تطبيق با 
همنندان الگوي پيرخدرد در نقددیونگی، تطبيق زال با كهن نهاگر اول، روشی پرس   بال در

هاي ادانوي خویشدکاري زال بدراي با توجه به ظرفيت بيشتر این تطبيق در بخ  ،معتبر است
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الگدویی كده نقدد پسدایونگی كهن استان، دررستم، و عدم وجود كثرت در تصاویر این الگو در د
مبتنی بر كثرت تصاویر اسدت، در نقد  شدمنی زال در نسدبت بدا تدوتم وي ثسديمرغد دیدده 

 شود.می

متندی، دو تصدویر  هافدزودن روایدت جدیدد مدرگ زال بده پيکدر  دوم، روشدی پرس   بال در
تثویدل بده ت نماز كه  ابلادي و مردن به حالافزاید: مرگ ارزال می هالگویی مهم به اسطوركهن

الگوي مدرگ و والدت مبددد را بازسازي سمبوليك تصویر باستانی تدفين جنينی است و كهن
كندد كده جدایگزین احدالت الگویی زال در نقد پسدایونگی میتبدیل به علت غایی تحليل كهن

 شود. الگوي یونگی پيرخرد می
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