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کهنالگوها از حيطهي ناخودآگاهي به خودآگاهي منتقل نمايد .نظريههاي کارل گوستاو يونگ
(4374-4769م) در زمينهي روانشناسي و نيز نقد آثار ادبي و هنري شهرت زيادي دارد.
بيشترين شهرت يونگ به سبب طرح نظريهي حافظهي نژادي و صورت مثالي است .به نظر يونگ
وقتي يک اسطوره شکل ميگيرد و در قالب کلمات متجلي ميشود ،درست است که خودآگاهي به
آن شکل داده است ،اما روح اسطوره از ناخودآگاه ناشي ميشود همچنين انگيزهي خلّاقي که آن را
نمايان ميسازد ،احساساتي که اسطوره بيان ميکند و انتقال ميدهد و حتي قسمت اعظم مطالب
اسطوره ريشه در ناخودآگاهي دارد (فوردهام.)39 :4961 ،
او در نظريهي خود به دو گونه ناخودآگاه معتقد بود :فردي و جمعي .ناخودآگاهي جمعي ميراثي
است از زندگاني تاريخي گذشته ،از زندگاني نياکان و حتي از دوراني که بشر در مراحل حيواني
ميزيست و از اين رو به خاطرهي ناخودآگاه نژادي ميرسد (شميسا .)336 :4967 ،بر اساس
نظريهي يونگ پيامهاي اسطورهاي ذهن انسان با شناسايي کهنالگوها در ناخودآگاه جمعي ،قابل
درک و دريافت است .به اين ترتيب «او زبان روان آغازين را در ساختار امروزين روان بازشناسي
ميکند و به قالبها و انگارههايي ميرسد که به گفتهي وي اندامهاي روان پيش از تاريخ ما هستند
و او آنها را آرکيتايپ (کهنالگو) مينامد» (ياوري.)13 :4961 ،

 -1-1بيان مسأله و سؤاالت تحقيق
زال ،قهرمان آييني داستان ،براي آن که شايستگي آن را بيابد که پدر جهان پهلوان شاهنامه
شود ،بايد از هر جهت برجسته و داراي شخصيتي مستقل باشد و مراحل و واديهايي دشوار را پس
پشت بگذارد .او با گذر از اين مراحل با کمک پير فرزانه ( ،)Vieux Sagwبه مرحلهي خوديابي و
فرايند فرديت ( )Processus d'individuationکه کهنالگوي اصلي اين داستان است ،دست مييابد.
در اين داستان ،بسياري از نمادهاي کهنالگوهاي موجود در نظريه يونگ ،نقش فعالي را ايفا
ميکنند .بر بنياد ضرورت کشف اين کهنالگوها و با هدف پاسخ به سواالتي چون:
ـ نقد و تحليل آثار ادبي بر اساس نمادهاي کهنالگويي ،چه تأثيري در فهم اين آثار دارد؟
ـ مؤلفههاي کهنالگويي در داستان زال و رودابه کداماند؟
ـ سيرنمادهاي کهنالگويي در روان زال چگونه است؟

 -2-1روش تحقيق
در پژوهش حاضر کوشش شده تا به روش کتابخانهاي و با رويکردي توصيفيتحليلي ،ابتدا
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مباني نظري ديدگاه يونگ و کهنالگوهاي مورد نظر او بهاختصار معرفي شوند ،آنگاه کهن-
الگوهاي آنيما و آنيموس ،نقاب ،سايه ،پير فرزانه و در نهايت فرايند فرديت در اين داستان بازکاوي
و مورد تحليل قرار گيرند.

 -3-1پيشينهی تحقيق
در باب تحليل آثار ادبي از منظر کهنالگوها ،در زبان فارسي کتابها و مقاالت بسياري نگاشته
شده است از جمله :حرّي در مقالهي «کارکرد کهنالگوها در شعر کالسيک و معاصر در پرتو
رويکرد ساختاري به اشعار شاملو» ( ،)4977به سير و کارکرد انواع کهنالگوها در شعر کالسيک و
معاصر پرداخته و بيان نموده است که در شعر کالسيک فارسي ،تصاوير کهنالگويي بيشتر به -
واسطهي صنايع ادبي مانند استعاره ،تشبيه و تلميح و نيز تنها در محور افقي خيال بروز مييابند اما
در شعر نو ،اسطورهها به لحاظ تأثيرپذيري از انديشه مدرن و نقادانهي معاصر ،کارکردي يکسر
متفاوت دارند .حسيني نيز در مقالهاي با عنوان «نقد کهنالگويي غزلي از موالنا» ( ،)4976نشان مي-
دهد که جان آگاه موالنا با ژرفنگري و کنکاش در حقايق ،توانسته است صورتهاي مثالي
نخستين را دريابد و آن ها را در غزلهاي خود به صورت ناخودآگاه به کار ببرد .زمان احمدي در
مقالهي «تحليل کهنالگويي داستان پادشاه و کنيزک» ( ،)4973چنين نتيجه ميگيرد که کهنالگوي
عشق همراه با نمادهاي کهنالگوي من ،خود ،سايه ،نقاب ،پيردانا و ناخودآگاه فردي و جمعي در
پيوند با خواب و رؤيا ،پادشاه را از حيطهي ناخودآگاهي به خودآگاهي ميکشاند و در جريان
برخوردبا درونش و با مواجهه خودآگاه و ناخودآگاه در روند کسب فرديت ،بار ديگر متولد ميشود.
در زمينهي تحليل داستانهاي شاهنامه از ديدگاه روانشناسي يونگ نيز پژوهشهايي انجام
گرفته است ،از جمله مقالهي «تحليل اسطورهي قهرمان در داستان ضحاک و فريدون بر اساس
نظريهي يونگ» ( ،)4974از اميني ،که در آن ضحاک و فريدون ،به عنوان تجليهاي مختلف يک
روان واحد و مراحل رشد آن به سمت فرايندِ فرديت وکمال شخصيت ،تأويل شدهاند .اقبالي ،قمري
گيوي و مرادي نيز در مقالهي «تحليل داستان سياوش بر پايه نظريات يونگ» ( ،)4977نشان مي-
دهند که افراسياب ،نمود کهنالگوي سايه ،رستم ،تبلور کهنالگوي قهرمان ،و خوابگزارِ افراسياب،
بيانگر کهنالگوي پيرِدانا است .همچنين کهنالگوي خويشتن در شخصيت کيخسرو بروز مييابد.
در مقالهي «تحليل روانکاوانهي شخصيت سودابه و رودابه (يگانههاي دوسويهي شاهنامه)» (،)4973
از طغياني و خسروي ،دو بعد مثبت و منفي آنيما بررسي شده است که در شاهنامهي فردوسي نقش
و کارکرد مهمي ايفا ميکنند .بر اساس اين پژوهش آنيما در برخورد با خودآگاه ميتواند مثبت يا
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منفي باشد و نتايج ويرانگر و يا برعکس آفرينندهي آن ،به خودآگاه فرد بستگي دارد .مقالهي «آنيما
و راز اسارت خواهران همراه در شاهنامه» ( ،)4976از موسوي و خسروي ،ديگر پژوهشي است که
نويسندگان آنيما را از جنبههاي مختلف بررسي کرده و نشان دادهاند که سودابه و زنان گمراهکنندي
هفتخوان ،آنيماي منفي ،و فرانک ،فرنگيس ،رودابه و سيندخت ،آنيماي مثبت ناخودآگاهاند .نوريان
و خسروي در مقالهي «بررسي کهنالگوي پير خرد در شاهنامهي فردوسي» ( ،)4933کهنالگوي پيرِ
خرد را در بسياري از داستانهاي شاهنامه جستهاند و نشان دادهاند که کيومرث نخستين پيرِ خرد
شاهنامه است که به ياري راهنماييهاي او هوشنگ به شهرياري ميرسد .زال نيز نمونهي برتر و
پررنگتر اين کهنالگوست که آموزههايش ياريگر و نجاتبخش رستم ،قهرمان ملي شاهنامه،
است .با وجود پژوهشهاي فوق ،تا آن جا که نگارندگان جستهاند ،تاکنون داستان زال و رودابه بر
اساس نظريات يونگ مورد تحقيق و بررسي قرار نگرفته است.

 -2مبانی نظری بحث
 -1-2ناخودآگاه ()unconscious
ناخودآگاه مجموعه فرايندهاي ناهوشياري هستند که در رفتارهاي فردي تاثير ميگذارند.
ناخودآگاه آن قسمت از زمينههاي نفساني است که از تمايالت و فرايندهاي پوياي روانشناختي
تشکيل ميشود و از حيطهي اختيار و اطالع خارج است و به سبب کنترل اخالقي از عرصهي
خودآگاه واپس زده شده است .نيروهاي ضمير ناخودآگاه در بعضي اعمال روزانهي فرد
(نظيرفراموشي ،اشتباه لفظي) و نيز درخواب به صورت روان نژندي تظاهر ميکنند وبا روش تداعي
آزاد وبه خصوص با تحليل رؤياها ميتوان ضمير ناخودآگاه را مورد مطالعه قرار داد (يونگ:4976 ،
 .)471به طور کلي ميتوان گفت «تمايالت فراموش شده ،به آن چه که يونگ آن را ناخودآگاه
شخصي مينامد ،تعلق دارند .اين ها برخالف آن چه يک فرد ممکن است آرزو نمايد ،ضايع و
پژمرده نميشوند و همانند علفهايي ميباشند که به علت غفلت باغبان ،در هر گوشهي باغ رشد و
نمو مينمايند (فوردهام.)77 :4994 ،
در واقع ناخودآگاه ،آن بخش از روان ماست که به صورت مستقيم نميتوانيم آن را بررسي
کنيم زيرا ناخودآگاه واقعاً ناخودآگاه است و ما ارتباطي با آن نداريم .شناخت ما در مورد ناخودآگاه
به گونهاي است که فقط ميتوانيم در مورد آثار و نتايجي از خودآگاه صحبت کنيم که تصور مي-
کنيم از ناحيهاي از ذهن تحت عنوان ناخودآگاه نشأت گرفته است.
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 -1-1-2ناخودآگاه جمعی ()Collection Unconscious
فرويد به ناخودآگاه فردي ( )PersonalUnconsciousاعتقاد داشت يونگ که او نيز براي
ضمير ناخودآگاه و نقش آن در زندگي فرد اهميتي قائل است ،بر خالف استادش ،به وجود اليهي
ديگري درناخودآگاه انسان باور دارد که آن را ناخودآگاه جمعي يا ضمير ناخودآگاه جمعي مي-
خواند (يونگ .)31 :4976 ،به باور او «در زير ناخودآگاهي فردي اليههاي ديگري قرارگرفتهاند که
بسختي دست يافتنياند ،زيرا دور دست و تاريکاند .آنها اليههاي ناخودآگاهي کهن و باستانياند»
(لوفلر .)409 :4977 ،اوضاع و احوال و مقتضيات مشخصي وجود دارد که مطابق قواعد واصولي
خاص همواره تکرار ميشوند محتواي اين حاالت مکرر همان مضامين ناهوشيار جمعي هستند.
ناخودآگاهي جمعي همچون زهداني است که در آن ،مجموع تجارب اساسي روان گرد آمده واز
ميليونها سال پيش روي هم انباشته شده است (ستاري.)116 :4977 ،

 -2-2کهنالگو ()Archetype
براساس نظريهي يونگ« ،در ناخودآگاهي قومي ،تصاويري قومي وجود دارد که او آن را کهن-
الگو مينامد» (واحددوست .)497 :4974 ،در واقع «اصطالح صورت مثالي يا کهنالگو از
اصطالحاتي است که يونگ در ژرفاي ضمير ناخودآگاه به کار برده است و مراد از آن صورتهاي
مثالي ديرين مانند اژدها و ديو و بهشت موعود است که گونهاي از آنها در همه جوامع وجود دارد.
نمونههاي ديرينه در قصهها وداستانها وافسانهها و همچنين در رؤياها ،هذيانها وهنريهاي
تصويري تجلي و ظهور پيدا ميکند.
آن چه را يونگ ناخودآگاهي جمعي مينامد ،از اين نمونههاي ديرينه تشکيل ميشود» (يونگ،
 .)471 :4976شميسا نيز در تعريف کهنالگو آورده است« :کهنالگو در روانشناسي آن قسمت از
محتويات موروثي ناخودآگاه جمعي ( )Collective Unconsciousاست که هميشه و در همه جا به
شکل ثابتي بروز ميکند ونشانگر آرمان و انديشهي بهخصوصي است»(شميسا.)339 :4960 ،

 -1-2-2نمادهای کهن الگویی
 2-1-1-2من ()Ego«ايگو» آن چيزي است که ما هستيم و دربارهي آن آگاهي داريم .به نظر يونگ «من» را ميتوان
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مرکز خودآگاهي به شمار آورد و اگر من در صدد افزودن محتويات ناخودآگاهي بر خود باشد ،در
خطر تباهي و فساد قرار ميگيرد ،همچون کشتياي که بر اثر فشار محموالت خويش درون دريا
فرو ميرود (فوردهام.)4994:443 ،

 -2-1-2-2آنيما وآنيموس
آنيما از نظر يونگ ،عبارت است ازجنبهي مادينگي روان مرد .بر اين اساس ،از نظر يونگ
«يکي از کهن الگوها تصوير زن در «ناخودآگاه همگاني» مرد است و اين زني کلي ونمودي همگاني
است و تصوير او نمونهاي است باستاني و نمايشگر تجربه و بينش بسيار کهن مرد از زن .اين
تصوير باستاني که در طول قرون آشکار و دوباره آشکار ميگردد ،همزاد مرد است و ويژگيهاي
عمدهي آن بهتقريب ثابت است همواره با آب و خاک ارتباط دارد و داراي دو چهره است :روشن
وتاريک .از جهتي نمايندهي نيتي پاک و کامل (خدابانو) و از سوي ديگر نمايانگر روسپي و فريبکار
و ساحره است .اين طبيعت زنانه در خود مرد و بخشي از هستي اوست .گاهي اين همزاد ،در منش
خود پريوار و جنآساست و ميتواند مردان را دور از خانه و در محل کار به دام اندازد ،درست
مانند زن که بارها در افسانهها و ادبيات مانند خدابانو ،زن جذاب مقاومت ناپذير ،افسون کاري که
هزار کشتي را غرق کرده است وزيبا بانويي بيبخشايش ،پديدار شده است» (دستغيب.)4979:434 ،
به عقيدهي يونگ مسائل پيچيده و دقيق با ظهور خود «سايه» ( )Ombreنمودار نميشوند وغالباً
در يک پيکر دروني ديگر ظاهر ميشوند .اگر رؤيابين مرد باشد ،تجسم يک عنصر زنانه را در
ناخودآگاه خود کشف خواهد کرد .در مورد زن اين عنصر مردانه خواهد بود .گاه اين دومين عنصر
نمادين از پشت سايه سر بر ميآورد و مسائل جديدي را ايجاد ميکند .يونگ اين شکلهاي مردانه و
زنانه را آنيما و آنيموس ناميد .روان زنانه تجسم تمايالت رواني زنانه در روح مرد است ،مانند
احساسات وحاالت مبهم عاطفي .تجسم عنصر مردانه در ناخودآگاه زن جنبههاي خوب را مينماياند
و شکل يک اعتقاد مخفي و «مقدس» را به خود ميگيرد (يونگ.)4976:469 ،

 -3-1-2-2پرسونا
پرسونا يا نقاب آن چيزي است که ما دوست داريم باشيم واين که چگونه ميخواهيم جهان
بيرون ،ما را تصور نمايد .همان گونه که لباس ما تصويري از ما را به دنياي خارج منعکس ميکند،
پرسونا نيز پوشش روانشناختي ماست و واسطهي بين خود واقعي ما و دنياي بيرون محسوب مي-
گردد (جانسون .)4973:49 ،در واقع پرسونا ،نقاب و صورتکي است که ما به دنيا نشان ميدهيم،
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شخصيت اجتماعي ماست ،شخصيتي که گاهي کامالً از خويشتن واقعي ما جداست .يونگ در
تشريح اين نقاب توضيح ميدهد که براي نيل به بلوغ روانشناختي ،فرد بايد «پرسونا»يي انعطاف-
پذير و مداوم داشته باشد که بتواند آن را به محدودهي روابط منظم و هماهنگ با ديگر اجزاي
سازندهي روان همراه سازد او همچنين ميگويد «پرسونايي که بسيار ساختگي يا خشک باشد،
باعث بروز عالئم عصبي از قبيل زود رنجي و افسردگي ميشود (گورين وديگران.)4979:436 ،

 -4-1-2-2سایه
محتواي بخش ناخودآگاه ذهن است که به منزلهي نقطهي مقابل فضايل به شمار ميرود .به
عبارت ديگر بخشي از ذهنيات ماست که منکر وجود آن هستيم (يونگ .)4976:479 ،سايه آن
قسمتي از روان ماست که نميتوانيم ببينيم يا بشناسيم .در واقع اين جوهر غريب تيره (سايه) است
که مانند شبح ما را دنبال ميکند ودر دنياي روان ،چنان بي رحمانه ما را اغوا مينمايد (جانسون،
.)4973:49

 -5-1-2-2پيرفرزانه
اگر فردي با جديت و به مدت کافي با مشکل روان زنانه (يا روان مردانه) درگير شود به
نحوي که ديگرهمانندي نسبي آن فرد با آن مشکل از بين برود ،ناخودآگاه خصيصهي بارز خود را
تغيير ميدهد و به شکل نمادين ،که نمايندهي «خود» يعني درونيترين هستهي روح است ،ظاهر
ميشود .در رؤياي زن اين مرکز معموالً به شکل زن برتر مانند يک راهبه ،ساحره يا االههي طبيعت
يا عشق جلوهگري ميکند .در رؤياهاي مرد اين عنصر به صورت راهنماي مذکر آيين تشرف يا
محافظ ،مثالً گررو ( )Guruدر هند ،يک پيرمرد ،روح طبيعت ظاهرميشود (يونگ.)4976:463 ،

 -6-1-2-2فرایند فردیت
يونگ با مطالعهي بسياري از مردم و تعبير رؤياهايشان (او طبق برآورد خودش هفتاد هزار
رؤيا را تعبير کرده است) کشف کرد که تمام رؤياها به درجات مختلف به زندگي رؤيابين مربوط
ميشوند ،ولي همهي آن ها قسمتهايي از شبکهاي بزرگ از عوامل روانياند .يونگ دريافت که
روي هم رفته،رؤياها از يک ترکيب يا الگوي معين تبعيت ميکنند و اين الگو را «فرايند فرديت»
ناميد (يونگ .)4976:47 ،به طور کلي از نظر يونگ «زندگي رؤيايي ،تحت تأثير پارهاي مضامين و
گرايشهاي دورهاي ،تصوير پيچيدهاي را به وجود ميآورد و اگر کسي تصوير پيچيدهي يک دورهي
طوالني را مورد مطالعه قرار دهد ،در آن گونهاي گرايش يا جهت پنهان اما منظم مشاهده ميکند که
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همانا فرايند رشد روانيِ تقريباً نامحسوس فرديت است و موجب ميشود شخصيت فرد به مرور
غنيتر و پختهتر شود» (يونگ .)314 :4966 ،به نظرميآيد مرکز سازمان دهندهاي که اين کنش منظم
از آن ناشي ميشود ،نوعي هستهي اتمي متعلق به سيستم رواني باشد که ميتوان آن را به مثابهي
مبدع ،سازنده و منبع نمايههاي رؤيا انگاشت .اين مرکز از مجموعهي روان اصلي شکل گرفته است
و يونگ آن را «خود» مينامد تا از «من» که تنها بخش کوچکي از روان را تشکيل ميدهد ،متمايز
باشد (يونگ.)4966:314 ،

 -3تحليل کهن الگوهای داستان

 -1-3قهرمان
اسطورهي قهرماني متداولترين و شناخته شدهترين اسطوره در سراسر جهان است .در اساطير
کالسيک يونان و روم در سدههاي ميانه ،در خاور دور و در ميان قبائل ابتدايي کنوني ،اسطورههاي
قهرماني فراواني ديده ميشود .اين گونه اسطورهها در رؤياهاي ما ظاهر ميشوند و آشکارا جاذبهي
چشمگيري دارند؛ اهميت روانشناختي اين اسطورهها اگر چه چندان آشکار نيست ،ولي تأثيري عميق
بر جاي ميگذارند .به طور کلي اسطورههاي قهرماني در جزئيات متفاوتند ،ولي هر قدر با دقت
بيشتري آن ها را مورد بررسي قرار دهيم ،به همساني اسطورهها بيشتر پي ميبريم .هرچند اين
اسطورهها توسط افراد و گروههايي تکوين يافته که هيچ گونه تماس فرهنگي مستقيمي با هم نداشته-
اند (يونگ .)39 :4973 ،قهرمان يا نجات دهنده ،معموالً ويژگيهاي خاصي دارد که باعث تمايز وي
از ديگر افراد ميشود .سلوک ،يکي ازمراحل زندگي قهرمان است که طي آن بايد معماهايي دشوار
را حل کند معماهايي که درآنها دوگانگي وتضاد وجود دارد .اين معماها جنبههاي گوناگوني دارند،
مانند رهايي دادن شهرياري يا همسري يا شاهدختي زيبا.
در داستان زال و رودابه ،زال در قالب شخصيت قهرمان ظاهر ميشود .او نمونهي کامل يک
قهرمان است که دل به عشقي نوآئين ميدهد؛ در اين عشق ،تضادها و دوگانگيها آشکار است.
«وقتي زال عاشق رودابه ميشود ،عشق سوزان او ،هم به دليل نژاد رودابه و هم به دليل کهتر بودن
جايگاه خانوادهي او نسبت به رتبهي خانوادهي زال ،موردمخالفت [و يا ترديد] منوچهر و سام قرار
ميگيرد» (حنيف .)76 :4973 ،منشأ اين دوگانگي معيارها و ضوابط حاکم بر نظام اجتماعي است.
در واقع در داستان زال و رودابه ،عشق ،اين تضادها و دوگانگيها را برجسته ميکند ،امّا با پيوند آن
دو ،سرانجام دوگانگيها به وحدت بدل ميشود .عشق زال تابعي از هستي خود اوست .اين عشق
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نشان دهندهي هستي متضاد او با روابط حاکم بر جامعه است .زال از آن جا که پروردهي سيمرغ
است (فردوسي ،4934 ،دفتر اول ،476 :ب  ،)70-30با ارزشهاي حاکم بر جامعه در تعارض است
و دلدادگي وي باعث ميشود که اين تعارض آشکارتر گردد بنابر اين ،پذيرش اين حادثهي
متعارض در گرو آشکار کردن آن است که در پايان با دفاع قهرمان مورد پذيرش واقع ميشود (رک:
مختاري 491 :4973 ،به جلو) .در اين داستان ،قسمتي از تعارضها و تضادهايي که در پي خواسته-
ي زال ظاهر ميشود ،ناشي از وقايع گذشته است .رودابه از نژاد ضحاک است و زال پروردهي
سيمرغ ،چنان که از زبان سام اين تعارض نيز روشن ميگردد:
دو گوهر چو آب و چو آتش به هم

برآمیختــــــن بـــــاشد از بُــــــن ستـــــــــم
(فردوسی ، 203/3 :3333،ب )673

و در گذشته ،بين ضحاک و شاه ايران اختالف بوده است .پس اولين تضاد ،مخالفت منوچهر
شاه است .صفا مينويسد« :در داستان زال و رودابه ،نزاع عظيمي ميان عشق و پرستش نژاد شاهان
ايران و دشمن داشتن خصمان آنان پديدار است وهمين نزاع مايهي تطويل داستان وافزودن درد زال
و رودابه و گرفتار ساختن ايشان به فراقي ناپايدار است» (صفا .)394 :4930 ،از سوي ديگر رودابه
شاهدختي است از يک خانوادهي بتپرست و شاهان زيادي همطراز او از سراسر عالم خواستار
وي هستند .خواستگاري مرغ پروردهاي از اين شاهدخت ،دوگانگي ديگري است که مطرح ميشود
اقدام به حل چنين معماهايي ،آغاز سلوک قهرمان (زال) است .خودآگاه زال بايد بتواند نيروهاي
مثبت ومنفي ناخودآگاه رابشناسد ،نيروهاي مثبت را تقويت کند و به تعادل برساند ونيروهاي منفي
را تحت تسلط خود درآورد .زال در ابتداي سلوک ،آگاهانه درمييابد که به تنهايي و بدون
ارشادهاي «پير» نميتواند «وادي»هاي پيش رو را طي کند بنابر اين ،از پدرش «سام» تقاضاي ياري
ميکند (فردوسي ،304 :4 ،ب  996به جلو) .سام به ياري فرزند ميشتابد و با ارشاد وي ،قهرمان
پيروزمندانه از ميدان به در ميآيد .همان گونه که در نمودار ( )3اين پژوهش نشان داده شده ،سلوک
قهرمان ،با اولين تکانه که نماد عشق به رودابه باشد ،در روان زال ايجاد ميشود بنابراين ،سفر وي از
«من» يا خودآگاه آغاز ميشود .با اين تکانه ،زال وارد حوزهي ناخودآگاه جمعي ميشود و با ياري
«پير» ،کهنالگوي پير خردمند (سام) ،بر نيروهاي ناخودآگاه جمعي غلبه ميکند و با غلبه بر اين
نيروها بر خودآگاهي وي افزوده ميشود .در اين جاست که زال به «خوديابي» و وحدت با
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ارزشهاي جامعه دست مييابد .به طور کلي زال در اين داستان مانند ديگر قهرمانان بايد سه مرحله
را پشت سر بگذارد:
« .4کاوش» ( :)Questقهرمان (منجي و فدايي) سفري طوالني را آغاز ميکند که طي آن بايد
وظايف سنگيني را به انجام برساند :جنگ با غولها ،حل کردن معماهاي دشوار و چيرگي بر موانع
صعب براي نجات مملکت.
« .3نوآموزي» ( :)Initiationقهرمان ،يک سلسله وظايف و مقدرات دردناک را براي گذر از
مرحلهي بيخبري و خامي آغاز ميکند و به بلوغ فکري و اجتماعي ميرسد ،يعني به عضوي بالنده و
سازنده از گروه اجتماعي خود بدل ميگردد.
« .9فدايي ايثارگر» ( :)Scape Goatقهرمان که نمايندهي رفاه قبيله يا مملکت است ،بايد جان
خود را بدهد وبه کفارهي گناهان مردم ،تا دم مرگ رنج بکشد تا مملکت را به باروري و زايندگي
برساند (گورين و ديگران .)467 :4979 ،باتوجه به اين سه مرحله ،عشق رودابه چونان نمادي ،زال را
درمرحلهي کاوش قرار ميدهد ،درمرحلهي بعد با ارشادات پير ،مرحلهي نوآموزي را پشت سر مي-
گذارد .در آخرين مرحله ،زال بايد درخواست خود را به حضور منوچهرشاه برساند و آزمونهاي
دشوار دربار منوچهر را به خوبي پشت سر بگذارد اين همه ،نوعي ازخود گذشتگي و فداکاري است.

 -2-3من
نماد «من» در داستان ،شخصيت زال است که فردوسي آن را طي داستان معرفي ميکند .چنان
که گفته آمد ،داستان از زماني آغاز ميشود که سام ،زال را از البرز کوه به سيستان ميآورد .بعد از
اين ماجرا سام بناچار به گرگساران و مازندران ميرود زال در سيستان ميماند و بعد از مدتي براي
سرکشي به سرزمينهاي اطراف به کابل ميرسد در سرزمين کابل اوصاف دختر شاه کابل را از زبان
يکي از همراهانش ميشنود و:
دل

زال

یکباره

دیوانه

گشت

خرد دور شد ،عشق فرزانه گشت
(فردوسی ،3333 ،ج ،381 :3ب)338-3

در اين جا نماد عشق اولين تکانه را در روان زال براي سازش خودآگاه با مرکز دروني «خود»
آغاز ميکند؛ تمام «من» و خودآگاهي زال ،عاشق رودابه ميشود واين به نوعي اولين فراخوان براي
دستيابي به فرديت وي است.در حقيقت تضاد و دوگانگي حاکم بر سراسر داستان که از مولفههاي
ناخودآگاهي زال است ،در مقابل رشد رواني و رسيدن به خوديابي قرار ميگيرد .بنابر اين ابتدا او
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بايد اين تضادها را بشناسد و به کمک «پير» موانع و محدوديتها را از ميان بردارد .با توجه به
نمودار زير ،روان را ميتوان همچون کرهاي تصور کرد که منطقهي درخشان آن ( )Aنشانگر ناحيه-
ي خودآگاه است .براساس اين دايره« ،من» در مرکز قرار دارد شيء ،زماني خودآگاه است که من آن
را بشناسد« .خود» تمامي کره را تشکيل ميدهد:
نمودار ()4

(مأخذ تصوير :يونگ)319 :4960 ،

 -3-3آنيما و آنيموس
در اين داستان ،با توصيف خوي و زيبايي رودابه از زبان يکي از بزرگان ،زال تصوير زن غايي
خود را در شخصيت رودابه ميبيند .در اين جا آنيما باعث ورود زال به ناخودآگاه جمعي ميشود و
عشقِ شکل گرفته در درون زال ،ناشي ازتصوير عشق دروني وي است .از ديگر سوي رودابه که
تاکنون زال را نديده است وفقط اخالق ،منش وپهلواني وي را از زبان پدرش ،مهراب ،شنيده،
ناخودآگاه عاشق زال ميشود .از نظر يونگ اين نکته از عنصر نرينه در روان زن ناشي ميشود و او
اين عنصر نرينه را آنيموس مينامد .رودابه ،تصوير مرد غايي خود را که در ناخودآگاه وي است ،در
شخصيت زال مييابد؛ ازطرف ديگر شناخت آنيما و يگانگي با اين همزاد دروني ،يکي از پيش-
شرطهاي فرديت و رسيدن به خود در شخصيت زال است .به طور کلي آنيما داراي چهار کارکرد
است .4 :کارکرد غريزي و زيستي ( .3 )AnimaasEveآميزهاي از سويههاي جنسي وسطوح جمالين
وشاعرانهي آنيما ( .9 .)AnimaasHelen in Faustکارکرد زني که عشق را تا مرحلهي اعتالي روح
باال ميبرد ( .1 .)Mary Virgin Animaasکارکرد خردي ملکوتي که در نهايت پيراستگي تجلي مي-
کند (( ) Sapienta Sophia Animaasياوري .)430 :4961 ،با تأمل در اين چهار کارکرد ،پيداست
که آنيماي زال از نوع سوم و چهارم است .اين پيوند از حساسيت بااليي برخوردار است زيرا در
نتيجهي اين پيوند ،جهانپهلوان شاهنامه ،رستم ،زاده ميشود .بنابراين زال بايد بيشترين بهره را از
رنگها ،آرايهها و مايههاي ذهني ومعنوي داشته باشد ،از اينجاست که با پشت سر گذاشتن کارکرد
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سوم به حکمت ملکوتي ()SophiaSapientaميرسد و از سنگيني زمين و ماده رها ميشود تا به
خوديابي برسد .بر اثر اين عشق ،زال به قهرماني آييني تبديل ميشود وبه سطوح تازهاي از آگاهي
دست مييابد از اين روست که پس از اين ،زال در سراسر شاهنامه ،خود بدل به پير فرزانه ميگردد
و با تکامل اين عشق بستر براي آميزشي روحاني فراهم ميگردد که نتيجهي آن تولد جهان پهلوان
شاهنامه ،رستم ،است.

 -4-3پرسونا
قدرت و توانمندي پهلواني ،نقابي است بر شخصيت زال واين نقاب از نوع نقابهاي سالمي
است که تعادل زال با اجتماع را سبب ميگردد و او را در نيل به فرديت و خوديابي ياري ميدهد.
قاب رودابه ،مقام و منزلت وي است که به عنوان دختر شاه در اجتماع ظاهر ميشود .او بعد از
عاشق شدن بر زال ،از اين نقاب فاصله ميگيرد .جواب وي به کنيزانش گوياي اين انفصال است:
نه فغفور خواهم
به

باالی

من

نه قیصر نه چین
پور

سام

ست

زال

نه

از

تاجداران

ایران

زمین

اَبا بازوی شیر و با برز و یال
(فردوسی ،3333 ،ج ،383 :3ب )371-7

رودابه که در گذشته کامالً با نقاب خود عجين بوده و به خواستگاري شاهان و بزرگان وقعي نمي-
نهاده است ،پس از دل بستن به زال ،بالفاصله از آن نقاب فاصله ميگيرد و من واقعي او که تا آن
هنگام در پس نقاب مخفي بوده ،از زير نقاب سر بر ميآورد .پيروزي قهرمان (رودابه) در اين
مرحله در گرو کشف نقاب و فاصله گرفتن از آن است زيرا نقاب رودابه ،نقابي است که تعادل
اجتماعي را از بين ميبرد.

 -5-3سایه
ناخودآگاه ،چه مثبت و چه منفي ،گاه به گاه خود را نشان ميدهد .رفتار خودآگاه را بايد با
عوامل ناخودآگاه همساز ساخت ،يعني خودآگاه ،ناگزير بايد خردهگيريهاي ناخودآگاه را بپذيرد.
در اينجا زال تالش ميکند جنبههايي از شخصيتش را پنهان کند .اين جنبههاي پنهان شده ،همان
«سايه»ي وي هستند« .غرور» و «من» زال ،آن هنگام که خودسرانه با رودابه پيمان ميبندد .براي
آگاهي زال از اين جنبههاي منفي ،الزم است تکانههايي در روان وي ايجاد شود .اين تکانهها به
آگاهي وي ازجنبههاي منفي و کوشش براي تعادل بخشيدن به آن ها ،ميانجامد و سرانجام

64

تحلیل کهن الگويي داستان زال و رودابه

خوديابي زال را در پي دارد .سام اين جنبهها را به وي ميشناساند و با نشان دادن نقاط ضعف او،
تلويحاً در پي خنثي کردن صفات منفي زال است .زال نيز صادقانه و با دورانديشي،آنها را با
خودآگاهيش در ميآميزد و با خرد بر آن ها چيره ميشود .از جهتي سايهي زال شامل نيروهاي
مثبت و حياتي نيز هست .غروري که زاييدهي اعتماد به نفس وي است ،بايد به تعادل برسد .در
اينجا «من» وي ،بايد از منيت و خودخواهي دست بردارد و اجازه دهد چيزي که منفي است ،از بين
برود .زال با ارشادهاي پدر که نقش پير فرزانه را ايفا ميکند ،اين مرحله را پيروزمندانه پشت سر
ميگذارد و به مرحلهي خوديابي و فرديت ميرسد .چند کنيز اطراف رودابه نيز ،نمودي منفي از
سايهي رودابه هستند که دچار ظاهرگرايي شده و از عشق و معنويت به دور مانده است .در واقع
سايههاي موجود در اين داستان ،تضادهايي هستند که با مواجه شدن با خودآگاه ،به تعادل و وحدت
ميرسند و در رسيدن به خوديابي ،قهرمان را ياري ميدهند.

 -6-3پير فرزانه
درجريان دلدادگي زال و رودابه ،دو شخصيت برجسته در دو سوي داستان ،نقش پير خرد را ايفا
ميکنند .سام ،پدر زال و سيندخت ،مادر رودابه .زال که قهرمان اصلي اين داستان است ،به تنهايي
نميتواند از آزمونهاي پيش رو سرافراز بيرون بيايد ،پس ،از پدر ياري ميجويد ،سام نيز به ياري
فرزند ميشتابد .به طورکلي پدر نماد خرد و تفکر است و اين نماد در شخصيت سام تجلي پيدا مي-
کند .در تسلسل وقايع داستان ،زال در موقعيتي نااميد کننده قرارميگيرد زيرا عشق و دلدادگي وي به
رودابه ،با سنتهاي عصر و خواست منوچهرشاه درتعارض است .در اين جاست که بعد از شکوهي
زال از پدر به خاطر طرد او از خانواده و پيامدهاي سخت آن ،سام به ياري فرزند ميشتابد:
بدين ترتيب زال با راهنمايي پدر راهي دربار منوچهر شاه ميشود .ذکر اين نکته بايسته است که در
سفر قهرمان ،پير دانا که همان پدر زال باشد ،تلويحاً سايهي وي (آگاه نکردن پدر از دلدادگي به
رودابه) را بر او متذکر ميشود:
بدوگفت

آری

همینست

راست

بدین

زبانت

همه کار من با تو بیداد بود

دل

یکی نامه فرمایم اکنون به شاه

فرستم

به

روان

و

سخن

هرچه

باید

به

یادآورم

راستی

دشمنان

بر
دست
دلش

تو
تو
سوی

پادشاست
شاد

بر
ای

داد

بود

نیکخواه
آورم
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اگر

یار

باشد

جهاندار

ما

به کام تو گردد همه کار ما
(فردوسی ،3333 ،ج ،230 :3ب)371 -383

و زال نيز زيرکانه ضعف خود را ميپذيرد و با چيرهگي بر «سايه» ميگويد:
من اینک به پیش تو استادهام

تن

بنده

خشم

تو

را

دادهام

(همان ،3333 ،ج ،230 :3ب )372
به طور کلي ،زال در مراحل سلوک با شناختن «پير فرزانه» که يکي از جنبههاي ناخودآگاه
جمعي اوست ،بر «خود» تسلط پيدا ميکند و از ميدان پيروز به در ميآيد.
در آن سو نيز ،مهراب ،پدر رودابه ،تنها در آغاز داستان و در جريان توصيف زال براي رودابه،
نقش ايفا ميکند ،اما گره تمام مشکالت و موانع بالفعل و بالقوه ،به دست تدبير سيندخت گشوده
ميشود .او طرف مشورت مهراب و رودابه است .خشم مهراب را بر رودابه فرو مينشاند ،دختر را
دلداري ميدهد و در موضعي ،خود در نقش کنشگر به ميدان ميآيد .به اين ترتيب ،او نقش پير
خرد را ،حتي بهتر از سام ،ايفا ميکند ،بويژه اين که مشکالت سوي او ،بيش از مشکالتي به نظر
ميرسد که در سوي سام وجود دارد.

-7-3فرایند فردیت
درفرايند فرديت ،بعد از چيرگي بر نيروهاي ناخودآگاه جمعي (آنيما ،نقاب و سايه و،)...
حوزهي خودآگاهي گسترش مييابد وبا جذب درونمايههاي نيروبخش ،ضمير ناخودآگاه بر نيروي
خودآگاه افزوده ميشود.
در اينجا خودآگاهي و ناخودآگاهي با يکديگر در يک نقطه قرار ميگيرند .اگر روان را
همچون يک دايره فرض کنيم ،خودآگاهي ،ناخودآگاهي فردي و ناخودآگاهي جمعي ،کل اين دايره
را شکل ميدهند .در اين دايره« ،من» بخش کوچکي از دايره است ،در حالي که «خود» ( )Selfکل
دايره را در بر ميگيرد.
زال يا «خود» در نقش قهرمان در داستان ظاهر ميشود .سير داستان نشان ميدهد که زال به
ياري «پيرفرزانه» با طي کردن راه سلوک و پيروزي بر نيروهاي ناخودآگاه جمعي ،به مرحلهي
خوديابي و فرديت ميرسد؛ بدين ترتيب سلوک زال به بهترين شکل پايان مييابد و او تبديل به
شخصيتي معنوي ميشود که «تجسم همهي نيروهاي پهلواني است و در او همهي ابعاد روحاني
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بشري به نهايت توسع خويش ميرسند» (واحددوست.)313 :4976 ،اگر بپذيريم که انسان تولدي
دوگانه دارد :صوري و معنوي (زماني 434 :4973 ،به جلو) ،آنگاه بايد پذيرفت که زال با پشت سر
گذاشتن نيروهاي ناخودآگاه جمعي نظيرآنيما ،نقاب ،سايه ،...به مرحلهي خوديابي يا فرايند فرديت
دست مييابد که بهواقع تولدي دوباره در بعد معنوي است .درحقيقت اين تولد (سلوک) براي
تکامل شخصيتي و رواني زال الزم است تا بستر براي زايش پهلواني شگرف يعني جهان پهلوان
شاهنامه فراهم شود.
نمودار ()3

(مأخذ تصوير :ياوري)443 :4961 ،

نتيجه
تحليل و بررسي آثار ادبي بر اساس ديدگاههاي نو باعث فهم عميقتر و بهتر جنبههاي
ناشناختۀ اثر ادبي شده ،افقهايي تازه فراروي مخاطبان اين آثار ميگستراند .شاهنامهي فردوسي از
جمله آثاري است که ريشه در ناخودآگاه جمعي قوم ايراني دارد .از آن جا که داستان زال و رودابه
از داستانهاي مهم شاهنامه است ،تحليل روانکاوانهي اين داستان بر اساس مؤلفههاي کهنالگويي،
ميتواند اليههايي نو از معاني را بر خواننده بگشايد.
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در اين داستان ،مؤلفههاي کهنالگويي يونگ را آشکارا ميتوان مشاهده نمود .عشق رودابه
اولين تکانه را در روان زال براي سازش خودآگاه با مرکز دروني «خود» ايجادميکند .زال در اين
مسير با شناخت آنيما (رودابه) وگذر از کهنالگوهاي نقاب (غرايز) و سايه (غرور زال که بدون
استمداد از پير ،خودسرانه با رودابه پيمان بسته بود) ،به فرايند فرديت ميرسد و سپس به حوزهي
ناخودآگاه قومي راه يافته ،خود بدل به يک کهنالگو ميشود.
از آن جا که ثمرهي پيوند زال ورودابه ،جهانپهلوان شاهنامه خواهد بود ،زال بايد بيشترين بهره
را از رنگها و آرايهها ومايههاي ذهني و معنوي داشته باشد .پس او با پشت سرگذاشتن واديهايي
دشوار به نوعي حکمت آسماني دست مييابد و براي رسيدن به خوديابي (فرديت) ،از سنگيني زمين
و ماده رها ميشود .در سلوک زال و رودابه ،دو سويهي عشق و دلدادگي ،دو پير خرد نشان ميتوان
کرد :در سوي زال اين نقش بر دوش سام است و در سويهي ديگر ،سيندخت ،مادر رودابه ،با
چيرگي بر مشکالتي بيشتر ،نقش پير خرد را حتي پررنگتر از سام ايفا ميکند.
در روند تکاملي داستان ،سرانجام زال به قهرماني آييني تبديل ميشود به دنبال آن عشق ،زمينه
براي آميزشي روحاني فراهم ميآيد.
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