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 نقد و بررسي روانكاوانة شخصيت زال از نگاه آلفرد آدلر
*

   
  دكتر حسينعلي قبادي

   دانشگاه تربيت مدرسدانشيار زبان و ادبيات فارسي
  مجيد هوشنگي

  تربيت مدرسآموختة زبان و ادببات فارسي دانشگاه  دانش
  چكيده

يـستم شـكل گرفـت،      در ميان رويكردهاي گوناگون نقد و بررسي آثار ادبي كه از ابتداي قرن ب             
شناسي از ويژگي خاصي برخوردار       نقد روانكاوانة آثار هنري و تحليل متون ادبي از منظر روان          

هاي جديـد و نوآورانـة        گذار روانكاوي توانست با توجه به دريافت        عنوان بنيان   فرويد به . است
متون ادبـي و    اي را از      خويش از روان انسان و كشف ابعاد جديدي از وجود آدمي، قرائت تازه            

توجه وي به تحليل رواني مؤلـف از خـالل     . اساطيري و آثار هنري به مخاطبان خود ارائه دهد        
پس از وي نقد روانكاوانه دستخوش تحوالت       . ترين دستاورد او در اين زمينه بود        اثرش، بزرگ 

گوناگوني شد كه يونگ، آدلر، ارنست جونز، اريـك اريكـسون از فعـاالن در زمينـة تحـول و                    
هاي تحليـل     ترين روش   در جريان اين تحوالت، يكي از برجسته      . رورش اين روش نقد بودند    پ

شناسي است كه توسـط شـاگردان         هاي اثر ادبي از منظر روان       آثار ادبي، نقد و تحليل شخصيت     
تـرين رويكردهـاي نقـد        عنـوان يكـي از برجـسته        ويژه ارنست جـونز پيگيـري، و بـه          فرويد به 

صـورت   ، امروزه نيز به   دليل پويايي و ساختارمندي     اين روش به  . رح شد روانكاوانة كالسيك مط  
در اين  . رويكردي برجسته و مطرح در نقد روانكاوانة مدرن از اهميت بسزايي برخوردار است            

شناسي مورد نقد و بررسي قرار       از نگاه روان   شاهنامهتحقيق سعي شده است شخصيت زال در        
جـويي آلفـرد       چارچوب نظرية عقدة حقارت و برتـري       گيرد و ويژگي رواني اين شخصيت در      

  .آدلر تحليل و بررسي شود
  . نقد ادبي، روانكاوي شخصيت، زال، آلفرد آدلر:هاي كليدي واژه
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 مقدمه

 متمركـز هاي علمـي خـود را بـر آن شـكل از نقـد                  گذشته، بررسي  ةناقدان ادبي از سد   
هـا آنچـه نقـد         نتـايج ايـن بررسـي      در. ناميـد توان آن را نقد روانكاوانـه         كه مي اند      كرده

 هايي است كه معمـوالً      شود، سه معنا دارد كه يك معناي آن تالش          روانكاوانه خوانده مي  
نقـد روانكاوانـة     نـوع دومِ  . شناسي است   معطوف به قرار دادن ادبيات در باب نظام روان        

شناسـي و    معناي روانكاوي ادبيات باشـد؛ بـه ايـن معنـا كـه روان              تواند به   متون ادبي مي  
.  مستقل از يكديگرند كه در عين استقالل با يكديگر پيوندهايي نيز دارند          چيزادبيات دو   

شناسـي     ادبيات از روان   كوشد تا هم فصول مميزّ      اين معنا مي   در واقع نقد روانكاوانه در    
نوع سوم نقد روانكاوانه، روانكـاوي در ادبيـات         . دكنها را مشخص     و هم پيوند ميان آن    

نقـد  . شناسـي در متـون ادبـي اسـت           كوشـش در جهـت كـشف مـسائل روان          معناي به
شناسي است كه     هاي باليني و درماني در روان       نوعي بيان ارتباط بين اسلوب     روانكاوانه به 

ها   چگونگي قرائت متن يا نگارش آن و همچنين نظريات آن          باببا نظريات منتقدان در     
خوانندگان متمركز بوده و در واقع، تفسير       دربارة علت نگارش و ارتباط و تأثير متون بر          

  . تواند به روشنگري مفهوم واقعي متن كمك كند شناسي مي  روان،پس .اين روابط است
نامه بهتـر از خـود شخـصيت       شناسي اشخاص را در رمان يا نمايش        شايد بتوان روان  
 در اثـر    هـا و نمادهـا      تواند مطالعه كند كه تـصوير       شناسي مي   روان. نويسنده بررسي كرد  

شـناختي عميـق، يعنـي برخـي         ي كامل خود را تا چه حد از يـك منبـع روان            اادبي، معن 
نقـد، تـأثير   روش در ايـن   .)211 :1379، 1ديچـز ( كند هاي دائم ذهن بشري كسب مي جنبه

 ) سخنان  و كلمات (ضمير ناخودآگاه در آفرينش اثر ادبي و چگونگي بيان آن در ادبيات           
مـورد توجـه قـرار      ) مـتن (هاي مؤثر در اثـر        يف موقعيت ها و توص    و ذهنيات شخصيت  

شـناختي و سـاختاري اثـر ادبـي      هاي زيبايي  ازجمله ارزش،گيرد و به عوامل ديگري    مي
   ).70: 1376انوشه، (شود  اهميت چنداني داده نمي

يـد و نظريـة   فروشناسانه با گستردگي مباحث امروز پس از     بايد اذعان كرد نقد روان    
 4فخنـر   و 3 كـساني چـون هربـارت      2گرچه قبل از فرويـد    ا. شود  آغاز مي ناخودآگاه وي   

فرويـد   ،)28 : 1369دفتـر همكـاري حـوزه و دانـشگاه،          (دربارة ناخودآگاه بحث كرده بودنـد       
 گسترش  سرعت  روانكاوي را به   ، ابداع شد   وي وسيلة هاز تقاطع چند عامل كه ب     توانست  
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شناسـي تـداعي، رشـد       و توسـعة زيـست     افكار دارويـن     :ند از ا  اين عوامل عبارت  . دهد
هدف از نقـد    ). 50-49: 1372آبادي،   شفيع( شناسي تداعي و روانپزشكي قرن نوزدهم      عصب

در . هايي كه زاييدة ذهن مؤلف اسـت       تواند تحليلي باشد بر شخصيت      روانكاوانه نيز مي  
دهـي    هاي روايت است كـه جهـت       هاي شخصيت   حوريت با افعال و گفته    اين نگرش، م  

در ايـن شـكل،     . گيـرد  هاي خود در دست مـي       در چارچوب كنش   روانكاوانه را    نگرش
يـل ابعـاد شخـصيت در     بـه دنبـال تحل  كاواصالت با شخصيت روايت است و ناقد روان       

  . چارچوب متن
 جايگاه بروز و ظهور خوبي بـراي ايـن نـوع نگـرش              5در اين مقوله، متون كالسيك    

ي است كـه روانكـاوي بـراي تـشريح و           زبانكالسيك   معتقد است ادبيات     6فلمن. است
گـذاري مفـاهيم     ادبيـات از طرفـي سرچـشمة نـام        . منـد اسـت     توصيف خود از آن بهره    

هنر و ادبيـات     .)9: 1977فلمن،  ( ، بنيان و پاية مفاهيم آن     سويي ديگر روانكاوي است و از     
ود زيـرا بـا وجـ    ؛اسـت آمده  شمار مي بهيكي از ابزارهاي مهم اطالعاتي براي روانكاوي     

پــردازي، وجــود   در شخــصيت هــايي در متــون كالســيك، اعــم از محــدوديت كاســتي
در بخش  ها، كمبود    هايي در پرداختن مؤلف به ساختار روحي و رواني شخصيت           كاستي
هــا و  ي دورة مــدرن، كمبــود انعطــاف شخــصيتهــا پــردازي نــسبت بــه رمــان صــحنه

ـ           گريزناپذيري آن  هـاي   دي متـون بـه داسـتان      ها از چارچوب تيپ و مدل مرسوم و پايبن
ها   برداشت گونه  تري به دريافت اين    توان با نگاه ناقدانة ظريف      ، مي ...شفاهي و اساطير و   

 هنر و ادبيات يكي از ابزارهاي مهم اطالعاتي براي روانكـاوي            عبارتي،  به. از متون رسيد  
 ويـد  يعنـي فر   طوركه پيشواي اين روش نقـد،       درست همان  ؛)4: 1385صنعتي،  (  است بوده

اش به سـمت متـون كالسـيك و اسـاطيري چـون              هاي روانكاوانه   براي دريافت انديشه  
و ايـن    )17: 1374يـاوري،   ( گرايش يافـت   تورات موسي در     داستان  و اديپوسنامة    نمايش

  .  و ديگران جاي خود را باز كرد7هاي يونگ، ارنست جونز سنت او در پژوهش
بـين تيـپ واقعـي    ثار ادبي اين اسـت كـه   اصل اساسي در نقد روانكاوانة فرويد از آ   

پـي   هـا در    پشت واژه  فرويد نيز در  . تفاوت بسيار هست   آورند،  زبان مي  مردم و آنچه بر   
 معتقد است بيمـار بايـد       او .)7 -6 :1380صنعتي،  ( گشت  هاي پنهان مي    يافتن انگيزه و نيت   

هـاي    تنهـا داشـته   اما  . دگفتار بروز ده    با در واقع اي با رفتار و       گونه ناخودآگاه خود را به   
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كـالم اسـت و گفتـار و عبـارت اسـت كـه درون روان        اقـة هنـري،  متن ادبي و آثار خلّ   
هـاي   نگيـزه و نيـت  هرچند پـردازش ا  .)150: 1953فرويد، (كند  ناخودآگاهانه را تفسير مي   

يابـد، از آنجـا كـه     هاي مدرن بروز بيشتري مي  در رمان -طور اخص    به -پنهان شخصيت 
هاي دوران خويش بوده و همچنـين         اي از روان و آرزوهاي انسان       مثابة آينه  همتون كهن ب  

كنـد، بنـابراين      تـر آشـكار مـي       امتصوير ذهني بشر را از انسان آرماني خـود هرچـه تمـ            
معتقـد  نيـز  يونـگ  بـاره   در ايـن . تواند جايگاه مناسبي براي پردازش روانكاوانه باشد   مي

شـناختي و در     عنـوان اثـري غيـرروان      ارند كه به  هايي بيشتر ارزش تحليل د     است داستان 
سـازي و     هرچنـد تيـپ    .)83-82: 1380صـنعتي،   ( قالب شاهكار هنري مطرح شـده باشـند       

هـا بـسامد بيـشتري        ديگر شخـصيت   در مقايسه با  ها   هاي قالبي در اين روايت      شخصيت
ه به يكـي    اي را يافت ك    توان عناصر ويژه    ها مي   اين شخصيت الي رفتارهاي     دارد، در البه  

شـده    رفتـه و سـركوب      هاي انسان يا يك بعد شخصيتي و يا آرزويـي ازدسـت            از بحران 
 هـا بـا باورهـاي    ها و روابط آن  و كاوش در آن كنشانديشي ژرفتوان با     مي. اشاره دارد 

  . هاي جالبي دست يافت شناسي، به رهيافت جديد علم روان
.  اسـت  ي براي اين نـوع نگـرش      يار مناسب  فردوسي مصداق بس   شاهنامةدر اين ميان،    

هـاي نخـستين      نامـه    را متن منظوم اساطير و خـداي       شاهنامهعالوه بر اينكه پژوهشگران     
سـازي معطـوف      پـردازي بيـشتر بـه تيـپ         دانند و توجـه فردوسـي را در شخـصيت          مي
، هنـر فردوسـي در پـردازش        )14-13: 1372حميديان،  ؛  22-21: 1369ي،  قسياردبي( شمارند  مي

و هـاي روايـت      و روحيات در قالـب گفتارهـاي شخـصيت         بيان حاالت    ها و  شخصيت
اند ناقدان روانكـاو را     تو ها در قالب راوي كل، مي       همچنين اشراف او بر روان شخصيت     

  . هاي جديدي برساند به دريافت
گونه طرح كرد كه شخصيت زال در اين اثر حماسي            اكنون، بايد مسئلة تحقيق را اين     

، آيا قابليت تحليل و بررسي از نظرگاه روانكـاوي را           ش و پررنگ  با توجه به حضور پويا    
 پـذير   اي تحليـل    دارد و در اين صورت در كدام چـارچوب شخـصيتي و از چـه زاويـه                

  است؟
 داراي شــاهنامههــاي  فرضــية پــژوهش ايــن اســت كــه شخــصيت زال در روايــت 

د بـا نگـاه     دار  هاي بسيار غني و سرشاري است كه ناقـد روانكـاو را بـر آن مـي                  ظرفيت
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 شاهنامهتوان براساس روايـت   اين شخصيت را مي . شناسي آن را نقد و بررسي كند        روان
.  و در چارچوب عقدة حقارت بررسي كـرد        8طلب آدلر   در نظام تحليلي شخصيت كمال    

ظرية هاي ن   مايه   بن  هاي او دربارة   ست به معرفي آدلر و بررسي انديشه      در اين قسمت، نخ   
پردازيم، سپس با انطباق آن بر شخـصيت زال، تحليلـي            يي مي جو  دة حقارت و كمال   عق

 .تازه از اين شخصيت ارائه خواهيم كرد

  آدلر

مدت نه سال همكاري خود را با فرويـد          ، شاگرد فرويد، به   )م1937 – 1870(آلفرد آدلر   
. بيماري، آگاهي از مرگ و حسادت به برادر، معرّف دوران كودكي آدلر اسـت             . ادامه داد 

در سـه   . شد از بازي با كودكان محروم باشد       رمي استخوان مبتال بود كه باعث مي      او به ن  
در چهار  آدلر  .  روي تختي كه كنار تخت وي بود، درگذشت        شتر  سالگي، برادر كوچك  

 در دو سـالگي بـا تولـد كـودكي           لريه در آستانة مرگ قرار گرفـت و       ا  سالگي بر اثر ذات   
كـرد،   ه برادرش كه سالم بود و ورزش مي        او همچنين ب   .ديگر از طرف مادرش طرد شد     

  . نمود احساس حقارت مي
وسـاالن نيـز كـشيده شـد تـا           احساس حقارت آدلر از خانواده، به دوستان و همسن        

هـاي   هـاي حقـارت و جبـران محـدوديت         بدانجا كه سعي كرد براي غلبه بـر احـساس         
كرد تـا  ملزم  هاي سخت ها و روش   او خود را به بازي    . سختي تالش كند    اش به  جسماني

هاي خود چيره شود و بنيان نظريات خود را در آينـده             آنكه سرانجام توانست بر ضعف    
پزشـك وارد     عنـوان چـشم    د و سپس بـه    كراو در دانشگاه وين تحصيل      . ريزي كند   طرح

 بـه   ،سرعت به پزشـك عمـومي روي آورد و در نهايـت             اما به . حرفة شخصي خود شد   
بـا  اش را     همكـاري م  1902او در سال    . تخصص داد پزشكي تغيير    شناسي و روان    عصب

  آدلـر   و خوبي بـين ايـن دو حـاكم نبـود         فرويد آغاز كرد؛ اما طي اين چند سال، روابط          
طور رسمي مكتـب      م، به 1911 تا آنكه در سال      .كرد   را نقد مي   بسياري از نظريات فرويد   

يك سال پس از    . خود را از فرويد جدا كرد و با او وارد مشاجراتي پيچيده و موهن شد              
شناسـي فردنگـر خـود        آن، به آمريكا مهاجرت كرد و در آنجـا بـه تبليـغ مباحـث روان               

هاي آدلر موجب شهرتش در سطح ملي شـد و بـه اولـين               ها و سخنراني   كتاب. پرداخت
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سـرانجام در   . شناس محبوب آمريكا و شخصيت سرشناس آن روزگار تبديل شـد            روان
 سخنراني توانكاه به گردش در اروپا مشغول بود،      56اد  كه براي اير    درحالي ،م1937سال  

  ).138-137: 1383، 9شولتز( دچار حملة قلبي شد و در اسكاتلند درگذشت

كـه فرويـد     درحـالي . آدلر و فرويد در بسياري جهات در مقابل يكديگر قرار گرفتند          
آدلـر بـر    گيـري    داد، جهـت   نقش گذشته را در تأثيرگذاري بر رفتار مورد تأكيد قرار مي          

جداگانـه  هاي   بخش اساسي نظرية فرويد را تقسيم شخصيت بر بخش        . آينده استوار بود  
آدلر معتقد است رفتار    . كه آدلر بر وحدت شخصيت تأكيد دارد        دهد، درحالي  تشكيل مي 
وسيلة عوامل اجتمـاعي تعيـين    شناختي غريزه، بلكه به وسيلة نيروهاي زيست    انسان نه به  

 ارتباطش با مادر است كـه از روز         نخستين موقعيت اجتماعي كودك    او،   به نظر . شود مي
واسطة مهارت تربيتي مادر عالقة كودك به شخصي ديگـر بيـدار             شود و به   تولد آغاز مي  

تربيـت  هميـاري   جهت همكـاري و      هرگاه مادر بداند چگونه اين عالقه را در       . شود مي
كـودك درجهـت احـساس      هاي مادرزادي و اكتـسابي       كند، در آن صورت تمام ظرفيت     

هـاي كـودكي      آدلر نيز مانند فرويد به اهميت سازندة سال       . اجتماعي متمركز خواهد شد   
  . شناختي دهد؛ اما توجه آدلر بر نيروهاي اجتماعي معطوف است و نه زيست توجه مي

كـه فرويـد بـه       درحـالي . از ديگر اختالفات آدلر با فرويد، اهميت خودآگاهي اسـت         
بـراي او   . كنـد  اخودآگاه رفتار تأكيد دارد، آدلر بر خودآگـاه تكيـه مـي           هاي ن  كننده  تعيين

از نظـر   . هايش آگاهي دارد    انگيزه هانسان در وهلة نخست موجود خودآگاهي است كه ب        
 انـسان   شود؛ ولي به اعتقاد آدلر      گذشته تعيين مي   هاي  تجربهوسيلة     رفتار انسان به   ،فرويد

كنـد، تحـت تـأثير قـرار      در مـورد آينـده فكـر مـي      گونة نيرومندتري در باب آنچه او         به
تواند تغيير كند و آنچـه انـسان در لحظـة حـال              كوشش براي اهداف آينده مي    . گيرد مي

  .)193: 1366، 10كليفورد(دهد  دهد، تحت تأثير قرار مي انجام مي
 

  ، منبع تالش انسان )كهتري(هاي حقارت  احساس

عنوان نيرويـي برانگيزنـده در رفتـار          ره به  هموا 11هاي حقارت   آدلر معتقد است احساس   
كردن؛ چـون ايـن حالـت در          بودن، يعني احساس حقارت     به نظر او انسان   . وجود دارند 

آدلـر اعـالم كـرد      . ها مشترك است و نشانة ضعف و يا نابهنجاري نيـست           همگي انسان 
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پيشرفت، رشد و ترقـي فـرد در        . هاي انسان است   هاي حقارت منبع همة تالش     احساس
هـاي   هاي ما بـراي غلبـه كـردن بـر حقـارت              است؛ يعني ناشي از تالش     12نتيجة جبران 

آدلر بر اين باور است انسان از همان ابتـداي           .)139: 1383شولتز،  (واقعي يا تخيلي ماست     
 با   فهمد در مقايسه   شود؛ چون مي    زندگي به احساس درماندگي و ضعف عميق دچار مي        

تنهايي از عهدة مشكالت      ضعيف است و قادر نيست به      موجودي   بزرگساالن و اطرافيان  
  . زندگي برآيد

ترين نقش تربيتـي انـسان را ايـن احـساس             گيرد بزرگ  با اين تفاسير، آدلر نتيجه مي     
 ،تواند بيشترين تأثير را داشته باشد؛ براي مثـال         برعهده دارد و رفتار بزرگساالن  با او مي        

 حقـارت بيـشتري     اي بدن خود باشد، حـس     اگر كودكي دچار نارسايي در يكي از اعض       
 ناخواسـته   تار نامناسب و تحقيـر او     حال اگر والدين با رف    . نسبت به همساالن خود دارد    

كنـد؛   ، كودك در آينده احساس عجز و درماندگي دائمي مـي          را افزايش دهند  اين بحران   
رزند منجر  اما رفتار مناسب والدين در برابر اين مشكل، به پديد آمدن حس برتري در ف              

 هنگرد و دستاوردهاي آنان را مـسخر       شود و در آينده به زيردستان با ديد حقارت مي          مي
صورت متعادل و سازنده پـرورش يابـد تـا            پس اين احساس بايد در كودكي به      . كند مي

با اينكه تجربة حقارت در كودكي بـر هـر شخـصي             .)55 –53: 1376آدلر،  ( ويرانگر نباشد 
ارثي نيست و درنتيجة ارتباط با اجتماع و عوامل محيطـي صـورت             شود، هرگز    وارد مي 

حقـارت عـضوي؛    . 1: تواند از سه منبع در كودك ناشي شود        عقدة حقارت مي  . گيرد مي
 . توجهي بي. 3كردن؛  لوس. 2

هاي  در حقارت عضوي، آدلر معتقد بود اجزاء يا اعضاي ناقص بدن از طريق تالش             
دهنـد؛ درسـت      ضـعف، شخـصيت را شـكل مـي         فرد براي جبران كـردن آن نقـص يـا         

هاي زيادي از اين     در تاريخ، نمونه  . كه آدلر نرمي استخوان خود را جبران كرد        گونه  همان
، سياسـتمدار يونـاني،     13در دوران باستان، دموسـتنس    . گونه جبران نشان داده شده است     

 14تئـودور روزولـت   . براي آنكه سخنور بزرگي شود بر لكنـت زبـان خـود چيـره شـد               
احوال، بيست و ششمين رئيس جمهور آمريكـا، در بزرگـسالي الگـوي تناسـب                مريض

بعضي محققان اين احساس را كهتري واقعي يا صـفات غيرعـادي و عجيـب               . اندام شد 
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هاي ذهني و همچنين داشـتن       پندارند كه شامل نقص عضوهاي جسماني و معلوليت         مي
  . )17: 1369منصور، ( .هايي در يكي از اعضاي بدن است ها و كمبود ضعف

 خود را كانون    ككه كود  زماني. راي ايجاد عقدة حقارت است    كردن نيز منبعي ب     لوس
محـض ورود بـه       بيند، بـه   شمارد و همه چيز را مطابق با ارادة خود مي          توجه خانواده مي  

هاي اخالقـي و همچنـين جـاي خـالي تجربيـات             ها و نقصان   اجتماع و مدرسه، ضعف   
شـولتز،  ( شـود  كند و دچار عقـدة حقـارت مـي         ويشتن احساس مي  خوب فردي را در خ    

1383 :140(.  
توجهي به فرزند و از ياد بردن او، عنصري بسيار مهم در تخريب ذهـن فرزنـد و              بي

البتـه تـأثير محـيط و خـانواده و مدرسـه و اجتمـاع،         . ايجاد حـس حقـارت در اوسـت       
كـه عملكـرد مـستقيم يـا        ترين عامل در ايجاد حس حقارت و يـا برتـري اسـت                بزرگ

  .هاي شخصيتي باشد تواند دربردارندة يكي از ارمغان غيرمستقيم اجتماع مي

  تالش براي برتري 

مقـصود او از    . آدلر عقيده داشت تالش براي  برتري، واقعيـت اساسـي زنـدگي اسـت              
البته كمال به مفهوم كامـل شـدن و   . نوعي تالش براي كمال است    تالش براي برتري، به   

 براي برتـري    انسان هميشه درجهت كامل كردن خود      ،رود؛ بنابراين  كار مي  كردن به تمام  
سـوي آينـده      ايـن هـدف فطـري، يعنـي تـالش در جهـت كامـل شـدن، بـه                  . كوشد مي

وسيلة گذشته تعيـين      كه فرويد معتقد بود رفتار انسان به        درحالي. گيري شده است    جهت
 آدلـر انگيـزش انـسان را برحـسب          ؛وسيلة غرايز و تجربيـات كـودكي        شود، يعني به   مي

بنا . شود  منجر مي  15نگري خيالي   اين تالش به تجربة غايت    . ديد انتظارات براي آينده مي   
اي در جايگاه زندگي ما      گونه بر اين باور، آدلر معتقد است اگر باور داشته باشيم رفتار به           

تـا طبـق آن     در آينده يا بهشت و زندگي پس از مرگ مؤثر است، تالش خـواهيم كـرد                 
نگري خيالي بيان كرد و معتقـد بـود           آدلر اين مفهوم را با عنوان غايت      . اعتقاد عمل كنيم  

هاي خيالي رفتـار مـا را        كنيم، انديشه  وقتي ما در جهت كمال هستي يا وجود تالش مي         
كنـيم؛ امـا     ها هدايت مي    وسيلة بسياري از اين خيال     ما زندگي خود را به    . كند هدايت مي 

رو، انـسان در زنـدگي        از ايـن   .)142 :1383شـولتز،   (ها، آرمان كمال اسـت        ن آن فراگيرتري
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شخصي اسـت كـه تنهـا       نخست، تالش براي برتري     : همواره دو مسير را پيش رو دارد      
نتيجه رساندن منافع شخصي است و در راه رسيدن به هدف خود دست              انسان در پي به   
هاست كه ايـن روش زنـدگي        ة انسان دوم، تالش براي موفقيت هم    . زند به هر كاري مي   

 رواني است كه همواره در زندگي به منـافع ديگـران نيـز              نظرهاي متعادل از     ويژة انسان 
كنند به برتري شخصي همسو با برتـري اجتمـاعي دسـت يابنـد                انديشند و سعي مي    مي

  ).90-89: 1384، 16فيست(

 بررسي عقدة حقارت در شخصيت زال

پرداز دربارة ماهيـت      نظرية شخصيت، تصوري است كه نظريه     هاي مهم در     يكي از جنبه  
موضـوعاتي  . دهد پرداز به تعدادي پرسش بنيادين پاسخ مي        هر نظريه . كند انسان بيان مي  

شاعران، فيلسوفان و هنرمندان    . بودن است، تمركز دارد     كه بر اصل آنچه منظور از انسان      
  : سخ دهندها پا اين پرسشبه اند  هاي طوالني كوشيده طي قرن

هـا حـاكم هـستند؟        كنيم يا عوامل ديگري بر آن      آيا هوشيارانه اعمالمان را هدايت مي     . 1
  )جبرگرايي(

  )طبيعت و تربيت(آيا ما نيز تحت تأثير وراثت هستيم يا محيط؟ . 2
 وجود دارند كه    اي  آيا شخصيت هر انساني يگانه است يا الگوهاي شخصيتي گسترده         . 3

  .)40 :1383شولتز، () عموميت و يگانگي(گيرند؟   را دربرميتعداد زيادي از اشخاص
توانـد تاحـدودي      هاي روانكاوانه اهميت بسزايي دارد و مـي         اما آنچه در بستر نظريه    

. گيري شخـصيت فـرد اسـت       پاسخي قوي براي اين سؤاالت باشد، ارتباط ابژه با شكل         
) ابـژه ( ديگـران اسـت      كند و اين ساية      گيرد و رشد مي    شخصيت فرد در رابطه شكل مي     

وجـوي ابـژه      فرد از همان آغاز زندگي در جـست       » منِ«در واقع،   . افتد او مي » منِ«كه بر   
پس چگونگي رفتار   . وجوي كسي يا چيزي كه خود را با آن پيوند دهد            در جست . است

  . جو كردو جستدر اين رابطه، همين پيوند و من رشديافتة او بايست فرد را 
اي است كـه     او اولين ابژه  . سازد يوند را رابطة كودك با مادرش مي      اولين كليشة اين پ   

 كـودك را تغذيـه       كسي نيست مگر آن كـه      مادر در ابتدا  . جويد كودك پناه را در وي مي     
اي اوست و كودك بد و خوب مادر را در           كند؛ يعني در خدمت ارضاي نيازهاي پايه       مي
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ايـن پيونـد از مـرز رابطـة صـرفاً           پـس از آن،     . بينـد  ارتباط با همـين ارضـاي نيـاز مـي         
شـود؛ مـادر بـراي او موجـود          گذرد و بعد عاطفي به آن افـزوده مـي          شناختي مي   زيست
 دردنـاك و  جـدايي . تـوان شـد   شود كـه از او جـدا نمـي      متفاوت با ديگران مي    اي  يگانه

كند؛ يعني جدايي براي كودك مرگبار       آور است؛ زيرا بقاي كودك را تهديد مي         اضطراب
تصويرِ خوب و بد مادر،     . كند   زيستي با مادر است كه منِ او رشد مي           تنها در هم   است و 

هاي وانهاده،   منِ او انباري از ابژه    . گذارد بر منِ او اثر مي      در ارتباط با كامروايي و ناكامي       
پس پدر و بعـد همـة        نخست ميان او و مادر س      اين رابطه . شود هاي دروني مي   يعني ابژه 

گيـرد و   در اين گذار، شخصيت كودك شكل مي.  ساختار اجتماعي است خانواده و تمام 
ايـن جـدايي او را بـه        . يابـد تـا خـويش را از ابـژة خـود جـدا كنـد                ظرفيت آن را مـي    

دهد تا كودك هويت خويش را بيابد و بار ديگـر بـا ابـژة خـود،                  فردشوندگي سوق مي  
مسير اختاللي در كاركردهـاي     هر خللي در اين     . مستقل از حالت نياز، رابطه برقرار كند      

اگر فرصت بيابـد، بايـد بـا ابـژه          . كند من و سرانجام در شخصيت و روابط او ايجاد مي         
اگر عشق را تجربـه كنـد،   . رابطه برقرار كند؛ زيرا ديگر چنين فرصتي دست نخواهد داد       

توانـد تـصوير خـوب از      نمي وكند ديگر همدلي، عشق، گناه و افسوس در او رشد نمي      
شود و جاي خـود را بـه         تشكيل هستة من و اعتماد پايدار پريشان مي       . داشته باشد خود  
سـازي    احـل بعـدي، آرمـان     در مر . دهـد  مـي » بد  خود حاوي پرخاشگري به تمامي    «ابژة  

 اين  .شود بد مادر آشكار مي     تمامي عنوان دفاع در برابر تصوير به       بهخوب    تمامي ابتدايي به 
عبـارتي، در مـن    به. كند تقسيم مي» بد تمامي به«و » خوب  ماميت  به«من، ابژه را به دو نيمة       

 آدلـر در تكـوين و       ،طور كه گفته شد      همان سو   يك از. شود ايجاد مي » شدگي  دو نيمه «او  
 او. كنـد  هاي حقارت او در دوران كودكي اشـاره مـي    رشد شخصيت هر فرد به احساس     

. گيزنده در رفتار وجود دارند     نيرويي بران  مانندهاي حقارت همواره      معتقد است احساس  
چـون ايـن     .)9 :1370آدلـر،   (» .بودن يعني خود را حقير احساس كردن        انسان«گويد    او مي 

  . حالت در همگي ما مشترك است، نشانة ضعف يا نابهنجاري نيست
پيـشرفت،  . هاي انسان است    هاي حقارت منبع همة تالش      كند احساس   آدلر اعالم مي  

هاي ما بـراي غلبـه كـردن         ة جبران است؛ يعني ناشي از تالش      رشد و ترقي فرد در نتيج     
وسـيلة نيـاز بـه غلبـه          در سراسر زندگي خود، به    ما  . مان هاي واقعي يا تخيلي    بر حقارت 
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كردن بر اين احساس حقارت و تالش براي رسيدن به سطوح بـاالتر رشـد برانگيختـه                 
 بـه    و درمانـده و كـامالً       كوچـك  كودكانْ. شود  اين فرايند در كودكي آغاز مي     . شويم  مي

آدلر معتقد است كودك از قدرت و نيرومندي والـدين خـود و از              . اند   وابسته بزرگساالن
نااميدي تالش براي مقاومت يا مبارزه با آن قدرت آگاه است؛ در نتيجه، كودك نـسبت                

  .دهد هاي حقارت را پرورش مي تر و نيرومندتر اطراف خود احساس به افراد بزرگ
كـه كـودك     معتقـد اسـت هنگـامي   هـاي عـضوي    دچـار بحـران  ارة كودكانِ آدلر درب 

هـاي    هاي حقارت خود را جبران كند، ناتواني در غلبـه بـر احـساس               تواند احساس   نمي
افـراد داراي عقـدة     . انجامـد   كند و به رشد عقدة حقارت مي        ها را تشديد مي     حقارت آن 

هـاي زنـدگي احـساس        سـت حقارت نظر بدي به خود دارند و در كنار آمدن بـا درخوا            
آدلر در كودكيِ بسياري از بزرگساالني كه براي درمـان بـه   . كنند درماندگي و ناتواني مي   

تواند از هر يك از اين سـه   عقدة حقارت مي.  اين عقده شد   كردند، متوجه   او مراجعه مي  
  .توجهي حقارت عضوي، لوس كردن و بي: منبع در كودكي ناشي شود

ضوي، يعني اولين تالش پژوهشي اصلي آدلر، زماني انجـام           حقارت ع  ةتحقيق دربار 
آدلر نتيجه  .  ارتباط داشت  -اين نظر را تأييد كرد       كه   -شد كه او هنوز با زيگموند فرويد      

هاي فرد براي جبران كـردن آن نقـص          گرفت اجزا يا اعضاي ناقص بدن از طريق تالش        
 نرمي اسـتخوان خـود،      گونه كه آدلر    دهند؛ درست همان    يا ضعف شخصيت را شكل مي     

باره به دريـافتي      آدلر در اين  . اش را جبران كرده بود     هاي كودكي  يعني حقارت بدني سال   
  .بهره گرفتاشراقي رسيد و از تجربة شخصي خود در اين مرحله 

تـوان درك كـرد كـه چگونـه كودكـان طردشـده، ناخواسـته و                پس با اين مقدمه مي    
هـا، كمبـود      ويژگـي كـودكي آن    .  پرورش دهنـد   توانند عقدة حقارت را     شده مي   فراموش

در نتيجـه، ايـن     . اعتنـا و متخاصـم هـستند         ها بـي    محبت و ايمني است؛ زيرا والدين آن      
  .نگرند دهند و به ديگران با بدگماني مي ارزشي را پرورش مي هاي بي كودكان احساس

جهـت  گونه كه پيشتر گفته شد، آدلر بـه تـالش بـراي برتـري در               از سوي ديگر، آن   
عقيدة تالش براي برتري را واقعيت اساسـي        او  . جبران عقدة حقارت تأكيد ويژه داشت     

. كنـيم   برتري، هدف نهايي است كـه در جهـت آن تـالش مـي             . آورد  شمار مي   زندگي به 
اين مفهوم ارتباطي با عقـدة برتـري    منظور او از برتري به مفهوم عادي اين كلمه نبود و        
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ـ      . نداشت الش بـراي بهتـر بـودن از ديگـران نيـست و گـرايش               تالش بـراي برتـري، ت
منظور . ها هم نيست   ها و موفقيت   جويانه يا عقيدة كاذب به توانايي       خودپسندانه يا سلطه  

ـ   التـين بـه    ةواژة كمال از كلمـ    . آدلر از اين مفهوم، تالش براي كمال بود        كامـل  «ي  امعن
 در تالش بـراي كامـل كـردن    بنابراين، آدلر پيشنهاد كرد ما. است» تمام كردن«يا  » كردن

اين هدف فطـري، يعنـي تـالش بـراي كامـل شـدن،              . كوشيم  خودمان، براي برتري مي   
وسـيلة    كه فرويد معتقد بود رفتار انسان به        حالي  در. گيري شده است    سوي آينده جهت    به

، آدلر انگيزش انـسان را      )وسيلة غرايز و تجربيات كودكي      يعني به (شود    گذشته تعيين مي  
هاي  توانيم به غرايز يا تكانه      وي مدعي بود ما نمي    . ديد  انتظارات او از آينده مي    برحسب  

توانـد    فقط هدف نهايي برتري يا كمال مـي       . عنوان اصول توجيهي متوسل شويم     اوليه به 
  .شخصيت و رفتار را تبيين كند

بنا بر نظر آدلر هدف نهايي همگي ما، برتري يا كمال است؛ اما از طريـق رفتارهـاي                  
هـر يـك از مـا تـالش را          . ايـن هـدف برسـيم       كنيم بـه      خاص بسيار متفاوتي سعي مي    

هـا، رفتارهـا و       فـردي از ويژگـي      ما الگوي منحـصربه   . دهيم  اي متفاوت نشان مي    گونه  به
  .ناميد» سبك زندگي«يا » منش متمايز«دهيم كه آدلر آن را  ها را پرورش مي عادت

هـاي    آيد، بـه مفـاهيم احـساس        وجود مي   براي اينكه بفهميم چگونه سبك زندگي به      
ها را براي      كه آن  هاي حقارتي مبتاليند     به احساس  كودكان. گرديم  حقارت و جبران برمي   

انجـام  هـايي كـه بـراي جبـران           در اين تالش  . انگيزد  جبران درماندگي و وابستگي برمي    
احـوال   مريضد؛ براي مثال، كودك    نگير  اي از رفتارها را فرامي      ، كودكان مجموعه  شود  مي

وسيلة دويدن يا بلند كردن اشياء سنگين بكوشد تا مهارت بدني خـود را                ممكن است به  
شوند؛ يعني الگوي رفتارهـايي كـه         اين رفتارها بخشي از سبك زندگي مي      . افزايش دهد 

  .براي جبران كردن حقارت ترتيب داده شده است
 ما شكل گرفتـه اسـت و        نظير  وسيلة سبك زندگي بي     دهيم، به   هر كاري كه انجام مي    

 خود توجـه     هاي محيط  كند كه ما به كدام جنبه       سبك زندگي تعيين مي   . شود  توصيف مي 
كنيم؟ سبك زندگي از      هايي را حفظ مي     گيريم و چه نگرش     ها را ناديده مي     كنيم يا آن    مي

آدلـر  . شـود   دهند، آموخته مـي     هاي اولية زندگي رخ مي     هاي اجتماعي كه در سال     تعامل
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گيرد كـه     طور جدي در چهار يا پنج سالگي شكل مي          اد كرد سبك زندگي چنان به     پيشنه
  .كند سختي تغيير مي از آن پس به

. شـود    بعـدي مـي    هـاي براي هدايت و راهنمايي تمام رفتار       سبك زندگي چارچوبي    
ويـژه ترتيـب       بـه  هاي اجتمـاعي   گونه كه اشاره كرديم، ماهيت سبك زندگي به تعامل          آن

يكـي از شـرايطي    .  كودك بـستگي دارد    –انواده و ماهيت رابطة والد      خر  تولد شخص د  
كودكـان  . شـدگي اسـت   توجهي يا فرامـوش  تواند به عقدة حقارت منجر شود، بي كه مي 

هاي زندگي احساس حقارت كنند      شده ممكن است در كنار آمدن با درخواست         فراموش
يجه، ممكـن اسـت سـبك       در نت . رو نسبت به ديگران بدگمان و متخاصم شوند        و از اين  

جويي، بيزاري از موفقيـت ديگـران يـا انجـام             انتقام: ها شامل اين موارد شود      زندگي آن 
  .هاست كنند سزاوار آن دادن هر آنچه احساس مي

توان به نقد روانكاوانة      اين مقدمه و ارتباط آن با شخصيت زال، مي          اكنون با توجه به     
  . دست يافتشاهنامهر اي د بديعي از اين شخصيت برجستة اسطوره

  بررسي شخصيت زال

اللغات،  غياث. رك( است» مرد پير«و » زن پير و فرتوت و سفيدموي  «معناي    زال در لغت به   

اش، طـرد     از تولد وي تـا سـپيدمويي      . شخصيتي نمادين دارد   شاهنامهزال در   . )»زال«ذيل  
دال بـر  ... الني وشدنش از سوي پدر، زندگي در البرز كوه و ارتباط با سيمرغ، عمر طـو   

كننـده و     رفته، بلكه توجيـه     شمار مي   اين حقيقت است كه زال نه تنها عنصري نمادين به         
خالق ديگر عناصر نمادين است كه از اين كانون، پرتو و نقـش نمـادين خـود را حفـظ             

 حيـات نمـادين    ي چون رستم و سهراب و حـوادث فرعـي         د؛ يعني عناصر نمادين   نكن  مي
در ديدگاه كلي، سپيدمويي زال دور از حكمت نيست؛ بلكـه     . ستندخود را مديون زال ه    

ها در    گشايي  گره. جمعي است  دعنوان مرجع و خر     عقل و نقش زال به    اين سپيدي نشان      
امور پهلواني و ارتباط او با سـيمرغ و عمـر هزارسـالة او بـه روايـت فردوسـي، خـود                      

 دانـايي و  ،تـرين ويژگـي   برجـسته  .)341-334: 1386قبـادي،  (اين مفهـوم اسـت     كنندة    بيان
زال حتـي   . اش از آن برخـوردار اسـت       خردمندي و زيركي است كه در سراسر زنـدگي        

العـاده تـا     سبب هوش و تدبير و درايت خـارق         گيرد، به   گاه كه نيروي تنش كاستي مي       آن
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كـه  بعيـد نيـست     . هاي كشور بـوده اسـت       ترين پشتوانه  عصر لهراسب هميشه از ارزنده    
ــ ــاني ودن زال و پــرورش آنخودســاخته ب  ايــن اســتعدادها و  و رشــداش در بــروز چن

سرچشمة اساطيري اين هوش و كارداني، همان تربيـت بـه           . ها مؤثر بوده باشد    خالقيت
دست مرغي آسماني اسـت كـه خـود، نمـادي از سرشـت پوشـيدة كـار جهـان اسـت                      

  .)344: 1372حميديان، (
توان آن    آميز برخوردار است كه مي      تزال از صفاي باطن و نوعي رفتار سادة خشون         

در سـفرش بـه كابـل بـه رودابـه،           . اش نسبت داد   را هم به تربيت خاص دوران كودكي      
. شود  بازد و درگير ماجراي عاشقانة شيريني مي        ، دل مي   دختر مهراب پادشاه آن سرزمين    

، هـوش و  تن به مهراب با طرح چند معما و نيز با برگزاري مراسم تيراندازي و مبارزة تن      
هـا را     زال با سربلندي اين آزمـايش     . گذارد  زور و مهارت جنگي او را به بوتة آزمون مي         

بنـابراين،  . شـود   بـا ازدواج او و رودابـه موافقـت مـي        ،نهـد و در نتيجـه       پشت سـر مـي    
هـاي دورة جـواني       در امور رزمي، از ديگر ويژگي     اش    شدگي و چاالكي و توانايي     عاشق
  هـاي چنـدان مهمـي       اي پهلـواني برجـسته نيـست و در جنـگ          زال از نظر كاره   . اوست

هاي حساس و بحراني از نيـروي تـدبير و شخـصيت و     اما در موقعيت . يابد  حضور نمي 
گونـه كـه      همـان . ويژگي ديگر او، صراحت لهجه اسـت      . شود   استفاده مي  گيرايشكالم  

وغـش را     لغـ   وي و بي  د سيمرغ، خلق و خويي ب     دست  بهاشاره شد، پرورش طبيعي زال      
اي كه ناخودآگاه همه چيز ازجملـه خـشم و محبـت              گونه   است؛ به  وجود آورده  در او به  

  . آورد پروا بر زبان مي خويش را بي
ــي   ــه زال وام ــستان را ب ــت سي ــدتي، ســام حكوم ــس از م ــذارد و در نتيجــه او  پ گ

نـد  اي كـه عـالوه بـر حـضور فاتحانـه در چ      گونه شود؛ به پهلوان و داناي ايران مي      جهان
جنگ، در مسائل مهـم كـشوري و لـشكري در مقـام شخـصي مجـرب و خردمنـد بـه                      

 آنچه در داستان رستم و      براساسزال  . پردازد  گشايش امور و راهنمايي و اندرزگويي مي      
نكتـه در اينجاسـت كـه هـر سـه           . اسفنديار آمده است، از امور نهفتة جهان آگاهي دارد        

مندند، يعنـي فريـدون، زال و كيخـسرو       هره آگاهي ب  لتصنفري كه بيش از ديگران از خَ      
زال نيز چون دو تن ديگر، اگر چه جادو نيست،          . پروريدة طبيعت و نيروهاي آن هستند     

شناسد و پيوندي آشكار و نهان با نيروهاي مرموز درون جهـان              بند و ترفند جهان را مي     
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 به كاخ روانـه      ديگر زال، عياري است؛ زيرا پوشيده      هاي  صفتاز   .)225-223همان،  (دارد  
هـاي    پنهانكاري، پوشيده رفتن، وارد شدن از راه      . رود  شود و با كمند از ديوار باال مي         مي

  .)202: 2537قايني، (هاي عياران است  غيرمستقيم و غافلگيركردن دشمن از روش
اما آنچه دربارة زال اهميت فراوان دارد، داستان زندگي اوسـت كـه درسـت مطـابق                 

ايجـاد نيـروي      اي از عقـدة حقـارت اسـت كـه بـه               نمـادي اسـطوره   هاي آدلـر،     انديشه
شـود، جـدايي      آنچه از فشردة داستان زال برگرفته مي      . شود  جويي در زال منجر مي     كمال

ها و بازگشت مردانة     زال نوزاد از دامن مادر، باليدن در آشيانة سيمرغ، آموختن آموختني          
ينيم شـاعر تـوس داسـتان را چگونـه          اكنون بب . اش است  او به ميان مردم و همسرگزيني     

  :پردازد مي
 نگه كـن كـه مـر سـام را روزگـار           

  

 !گـوش دار  ! چه بـازي نمـود اي پـسر         
  

 نبــود ايــچ فرزنــد مــر ســام را    
  

ــا دل    ــود جويـــ ــش بـــ  آرام را دلـــ
  

ـد انــدر شبــستان اوي    نگــاري بـ 
  

 ز گلبرگ رخ داشت و از مـشك مـوي           
  

 ز سام نريمان هم او بـار داشـت        ... 
  

ــر    ــار گـ ــز بـ ــتشنْان تَـ   آزار داشـ
  

 ز مــادر جــدا شــد بــدان چنــد روز
  

ــي     ــيد گيت ــو خورش ــاري چ ــروز نگ  ف
  

 به چهـره چنـان بـود برسـان شـيد          
  

    ولــيكن همــه مــوي بــودش ســپيد      
  )138 /1شاهنامه، ج(

مـضمون  . بـرد   هاي عاميانه مـي     نان آغاز، فردوسي ما را به حال و هواي داست         ااز هم 
ديـده    هاي مردمي     خورد، در بيشتر افسانه     فرزندي مي   غم بي سر    پادشاه يا پدري كه پيرانه    

تنها اين نكته را بيفزاييم كه گزارش فردوسـي بـا           . شود و نيازي به ذكر شاهد نيست        مي
فرزنـد بـودن سـام در گـزارش        و پيداسـت كـه تـك       17هاي ملي همخواني ندارد     روايت

در دنبالـة   .  دادن فاجعـه   تر نشان  اي است براي افزودن بار عاطفي و ژرف         فردوسي زمينه 
كه سام زال سپيدموي را ديد، از سـرزنش ديگـران هراسـيد و در خـود            داستان، هنگامي 

  :احساس گناه كرد كه
 چـــو آينـــد و پرســـند گردنكـــشان 

  

ــشان؟    ــة بدنـ ــن بچـ ــويم از ايـ ــه گـ  چـ
  

 چه گويم كه اين بچة شـير چيـست؟        
  

 رنگ است يا خـود پـري اسـت؟        پلنگ دو   
  

  )139همان، (

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


  7شمارة/ 2سال                                                                                        106

اي براي دور كردن نوبـاوه از پـدر اسـت و ايـن انگيـزه را                   به دنبال انگيزه  فردوسي  
كنـد و     سام از ديدن نـوزاد سـپيدموي احـساس گنـاه مـي            . جويد  ها مي  درون شخصيت 

وجـوي    تكـه افـسانه در جـس        حالي   در ؛شود  شرمسار از سرزنش ديگران اسير خشم مي      
 و چـون امـري طبيعـي پذيرفتـه          آيد  خود به دنبال هم مي     به  رخدادها خود . انگيزه نيست 

داسـتان داراب  .  جدا شدن فرزند از خانواده بارها تكرار شده اسـت         شاهنامهدر  . شود  مي
سـرانجام،  . روشـني يافـت   پاي ادبيات عامه را بـه     توان رد   از اين نمونه است و در آن مي       

  .18 او در امان باشدگذارد تا از ننگ شرم وه البرز ميسام فرزند خويش را بر ك
 زمـين  از اين ننگ بگـذارم ايـران       

  

 نخواهم بدين بوم و بـر آفـرين         
  

ــتند    ــاش برداش ــس ت ــود پ  بفرم
  

 از آن بــوم و بــر دور بگذاشــتند  
  

 به جايي كه سيمرغ را خانـه بـود        
  

 رد بيگانـه بـود    اين خُ   بدان خانه     
  

ــاز   ــشتند ب ــوه و گ ــر ك ــد ب  نهادن
  

 برآمــد بــرين روزگــاري دراز    
  

ــان ــوان چنـ ــي پهلـ ــا زادة بـ  هگنـ
  

 ندانــست رنــگ ســپيد از ســياه  
  

 پدر مهـر و پيونـد بفكنـد خـوار         
  

    جفا كـرد بـر كـودك شـيرخوار        
  )140همان، (

نمايي، نقص جسماني بيان      فردوسي در اين روايت، بنيان طردشدگي زال را با بزرگ         
هـاي فيزيكـي و       ناهاي حقارت در شخصيت زال را بحـر        كند؛ يعني منشأ بروز عقده      مي

گونه كه اشاره شد، آدلر معتقد است عواملي گوناگون در ايجـاد             همان .نددا  ميجسماني  
شـود، عقـدة      عقدة حقارت در كودك مؤثر است؛ اما آنچـه در ايـن مـتن مـشاهده مـي                 

است؛ يعني سپيدي روي و موي زال عاملي اسـت كـه              حقارت ناشي از نقصان جسمي      
مندي از پـدر،   ك، يعني بهرهاو را منزوي كرد و همچنين از داشتن مقدمات نيازهاي كود     

  بـه اين عوامـل    بنابراين به باور آدلر،     . مادر و رابطة عاطفي و غريزي با آنان محروم كرد         
  .شود رواني در زال منجر مي سرخوردگي و سركوب 

در اينجا بحران از نوع بحران نمادين است و رفتار سـام در برابـر فرزنـد، صـورتي                   
عقدة حقارت نيز در اين ميان، كـامالً صـورتي    . ستنمادين از واكنش محيط به كودك ا      

هـاي    توان گفت يكي از بهتـرين صـورت         جرئت مي  گيرد و به    خود مي   مثالي و نمادين به   
در اين مرحله، سام با راندن كودك       . تواند باشد   نمايش آن در بستر اسطوره و افسانه مي       
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هـا و   از نابـساماني  ر عظيمي  با  نوعي تحقير وجود او، كودك را در برابر كوله          از خود و به   
. دهـد كـه در ابيـات بعـدي بـه آن اشـاره خواهـد شـد                   ها قرار مي   مشكالت و حقارت  

 از تربيـت    بهره نبـردن  مشكالت زندگي، چون نداشتن محيط مناسب و غذاي درست و           
هاسـت كـه در    اي از ايـن نابهنجـاري     انساني و بازي با كودكان همجـنس خـود، نمونـه          

رو در اينجا، اولين مسير جبران عقدة حقـارت         از اين . شود  شاره مي مباحث بعدي به آن ا    
كـه    و سرخوردگي روحي، ارتباط با ابژة ثانوي و ايجاد تعلق با مادر است؛ به مفهـومي                 

زال با تعامل و برقراري ارتباط عاطفي بـا سـيمرغ و            . كند  زال ناخودآگاه، مادرسازي مي   
  .گذارد پشت سر مينوعي اولين مرحلة جبران را  هايش به بچه

گيرد و حضور ابـژة       خود مي   اي به   داستان با ورود شخصيت فرعي سيمرغ شكل تازه       
، سـيمرغ در    شـاهنامه در  . يابـد   اي مي   در بستر داستان نمود تازه    ) جاي مادر   به(جايگزين  

اين موجود كه از    . كند  ايفا مي   هاي مهمي    هاي نقش    انهاي و افس    جايگاه موجودي اسطوره  
هاي كهن ريشه دارد، در داستان زال و رودابه بـا حـضور          ي گوناگون در اسطوره   ها جنبه

بخش . زند  رساند و رويدادها را رقم مي       دلخواه نويسنده ياري مي    هنگام، قهرمانان را به     به
پـرورش  . هاي اساطيري داستان مورد بحـث مـا بـه وجـود او بـستگي دارد                اصلي جنبه 

 بـالين رودابـه     عنـوان حكـيم و طبيـب در         ور او به   حض انگيز زال در البرزكوه  و       شگفت
 .19 كه بر دوش اين قهرمان مـاورايي اسـت   است هاي مهمي هنگام وضع حمل از نقش

عنـوان يـاوري متـافيزيكي در كنـار زال           ، همـواره بـه    شاهنامه در    سيمرغ پس از اين نيز   
امـا  .  بگيـرد  فـرا    از نيرويي مرموز و غيبـي        اي  اين شخصيت را هاله    خواهد بود تا چهرة   

  :آغازد كه گونه مي فردوسي روايت خود را در باب ارتباط زال با ابژة جايگزين اين
ــد گْ  ــه شـ ــيمرغ را بچـ ــو سـ ــچـ  هنِرسِـ

  

ــه     ــان از بنـ ــد دمـ ــر شـ ــرواز بـ ــه پـ  بـ
  

 يكــــي شــــيرخوار خروشــــنده ديــــد
  

ــد      ــنده دي ــاي جوش ــو دري ــين را چ  زم
  

ــگ  ...  ــيمرغ و چن ــر، س ــد از اب ــرود آم  ف
  

ــرفتش از آ    ــزد، برگـ ــرمبـ ــنگ ن گـ  سـ
  

 ببـــردش دمـــان تـــا بـــه البرزكـــوه    
  

ــروه       ــام و گ ــا كُن ــد آنج ــودش ب ــه ب  ك
  

ــشكَرَند    ــا بـ ــرد تـ ــان بـ ــوي بچگـ  سـ
  

    بـــــــدان نالـــــــة زار او ننگرنـــــــد  
  )140همان، (
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كريستن سن موضوع كودكـاني را كـه سـر راه           .  پذيرنده شد  سيمرغ زال سرراهي را   
 سـيمرغِ . )155 :1350(شمارد    يار كهن مي  هاي پهلواني بس    نااند، از مقولة داست     گذاشته شده 

شـود و نـه تنهـا از          برد و ناگهان مهري در دلش پديـدار مـي            آشيانه مي   مهاجم زال را به   
زال روزگـاري در    . پرورد  پوشد، بلكه او را همچون فرزندانش مي        خوردن وي چشم مي   

ـ      . 20بالد  ماند تا چون سروي مي      كُنام سيمرغ مي    بلعيـدن او    صدزال ديگر با هيواليي كه ق
 و بلعندة سـيمرغ      مرگ نمادين نوباوه، تنها با بيان چهرة درنده       . رو نيست   را داشت، روبه  

ازين پـس، زال در سـاية سـيمرغ چـون           . و با درون آمدن به آشيانة او انجام شده است         
 ديگري از سـيمرغ اسـت       ةاين چهر . سيمرغ مادر و آموزگار اوست    . بالد  جنيني تازه مي  

 –گانـه، يعنـي جـانور       اي سـه    ايراني، از سيمرغ چهـره      در انديشة   .  بشناسيم كه بايد بهتر  
خدا تصويرگري شده است كه هر يك از اين سه وجـه بـا مفهـومي ذهنـي        نيمه –انسان

 –مادري كه مهربـان   . گيرد  عهده مي  خورد؛ يعني نقش مادر را در ذهن فرزند به          پيوند مي 
  :دكن گونه بيان مي  كليدي را اين فردوسي اين سه نقش. آموزنده است–پرورنده

   ــا بچ ــيمرغ ب ــرد س ــه ك ــاننگ  گ
  

  خون از دو ديـده چكـان       ،ردبران خُ   
  

 !شـــگفتي بـــرو برفكندنـــد مهـــر
  

ــدان خــوب    ــره ب ــد خي ــر بماندن  چه
  

 تـر آن برگزيـد     شكاري كـه نـازك    
  

 خـون مزيـد     شير مهمان همـي     كه بي   
  

ــاري دراز   ــا روزگ ــه ت ــدين گون  ب
  

ــشاد را   ــده بگــ ــرآورد، داننــ  زســ
  

 رد پرمايـه گـشت    چو آن كودك خُ   
  

 بر آن كـوه بـر، روزگـاري گذشـت           
  

 يكي مرد شد چون يكـي زادسـرو       
  

  سيمين، ميانش چـو غـرو      برش كوهِ   
  

  )141همان، (

در اينجا فردوسي دو جنبه از كاركردهاي مادرانه را كـه در ابـژة سـيمرغ بـراي زال                   
رورزي و عطوفت مادرانـه و      نخست جنبة مه  : دهد  نشان مي   خوبي     شده است، به   رتصوي

توانـد     ايـن كاركردهـا درسـت مـي        .دهندگي و تغذيه و رشد فرزند       سپس جنبة پرورش  
هاي حاصل از رفتارهاي پدر دچـار بحـران شـده            جايگاه مادري را كه بر اثر محروميت      

 خـوب  با پدرش اويابيم ارتباط   درميشاهنامهاز مشاهدة وضعيت زال در . است، پر كند  
 شده است زال از داشتن مادر محـروم شـود و نبـود مـادر                باعث پدر   رفتارنيست؛ زيرا   

خأل وجود مادر براي زال، در پناه بردنش بـه مـادر            . براي او خالئي بزرگ را ايجاد كند      
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كند و عالقة او در پناه بـردنش بـه مـادر در زمـان ايجـاد                    يعني سيمرغ جلوه مي    ،ثانوي
  . ضوع خواهد بودهاي متفاوت، دقيقاً گوياي اين مو نابحر

نقش جانور بلعندة   : در داستان زال، سيمرغ چند كاركرد را در خود گرد آورده است           
عهـده    دهنده و سرانجام نقش آموزگار كه يكي را پس از ديگري به             نوباوه، نقش خوراك  

ويژه در نسخة ژول مول به ابياتي اشاره شـده            ، به شاهنامههاي   بدل  در نسخه . گرفته است 
هـاي   در اين نسخه، بـه نقـش      . نگر برجستگي جنبة آموزگاري سيمرغ است     است كه بيا  

بخشي، تعليم و تعيين خط مشي زندگي زال اشاراتي شـده             هاي هويت  سيمرغ در عرصه  
  :سرايد باره مي  فردوسي در اين.است

ــد اوي  ــده ب ــردم ندي ــد م ــر چن  اگ
  

ــوي    ــد گفتگ ــه ب ــيمرغ آمخت  ز س
  

 بـــر آواز ســـيمرغ گفتـــي ســـخن
  

 كهــن  بــود و دانــشخــرد فــراوان  
  

 زبان و خرد بـود و رايـش درسـت         
  

 به تن نيز ياري ز يـزدان بجـست          
  

 بر و بازوي شـير و خورشـيد روي        
  

 دل پهلوان، دسـت شمـشيرجوي       
  

  )1/115شاهنامة ژول مول، (
  :توان به ابيات زير استناد كرد بخشي سيمرغ نيز مي  هويت دربارة

 نهـــادم تـــو را نـــام، دســـتان زنـــد    
  

ــ    ــا ت ــه ب ــد  ك ــتان و بن ــرد دس ــدر ك  و پ
  

ــاي    ــه ج ــازگردي ب ــون ب ــام چ ــدين ن  ب
  

ــاي     ــل رهنمـ ــد يـ ــات خوانـ ــو تـ  !بگـ
  ج

  )112همان، (
هاي مادرانه را     در اين مراحل، سيمرغ درست در جايگاه مادري است كه تمام مسئوليت           

  . مادر پذيرفته استجاي بهگيرد و زال او را  بر عهده مي
كه يكي جنبة بـشارت و ديگـري جنبـة انـذار            در اين روايت، سام بر اثر دو خواب         
يابد و پس از رأي زدن بـا موبـدان، بـه سـمت                دارد، به وجود فرزند خويش آگاهي مي      

درست در اينجاست كه فردوسي     . شود  فرزند رهسپار شده، او را از سيمرغ خواستار مي        
 سـيمرغ و    زال را از جـدايي      تابي    كشد و بي    تصوير مي  ارتباط عاطفي زال را با سيمرغ به      

  :كند  خوبي گزارش مي بازگشتن به ميان آدميان به
 چنين گفت سـيمرغ بـا پورسـام       

  

  نـشيم و كنـام      اي ديده رنجِ    كه  
  

ــان  ــوان جه ــل، پهل ــام ي ــدر س  پ
  

ــان    ــان مه ــس مي ــرافرازتر ك  س
  

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


  7شمارة/ 2سال                                                                                        110

 سـت  هبدين كوه، فرزندجوي آمد   
  

 سـت  هرا نزد او آبروي آمـد     و  ت  
  

ــه بردارمــت  ــون ك  روا باشــد اكن
  

ــي   ــتآزا بـ ــك او آرمـ  ر نزديـ
  

ــرورده    ــرت بپ ــر پ ــه در زي  ام ك
  

 ام ابــــا بچگانــــت بــــرآورده  
  

ــه ز دل  ــر داي ــن مه ــرامش مك  ف
  

 كه در دل مرا مهر تـو دلگـسل          
  

  )144همان، (
  :گونه است اما پاسخ زال در برابر جدايي از مادر ثانوي خود اين

 به سيمرغ بنگر كه دستان چـه گفـت        
  

 كه سير آمدستي همانـا ز جفـت         
  

 ســت اگــاه مــن شيم تــو رخــشندهنــ
  

 سـت  ا به پـرّ تـو فـرّ كـاله مـن            
 

  )جا همان(

امـا سـيمرغ او را آرام       . كنـد     گونه زال از جدايي سيمرغ ابراز ناراحتي و غم مي           بدين
دهـد و بـدين       تر، پر خويش را به او مي       دادن به روزگاري بهتر و شادمان       كرده، با وعده    

 زر پروردة سيمرغ است و گشايش كارهايش نيز     زال. زند  سان بر وي مهر خويش را مي      
گذارد و او را در        نشاني از خود را براي زال مي        سيمرغ به دست اوست؛ از همين روي،     

  .21نمايد جهت رسيدن به كمال و برتري ياري مي
جـويي   بر اساس باور آدلر، جبران عقدة حقارت در كودك به كوشش او براي كمـال   

د و انديشة او در ايـن بـاره، دربردارنـدة ابعـاد مختلفـي از                انجام  و رسيدن به برتري مي    
پر سيمرغ و ارتبـاط زال بـا        . هاي زندگي اجتماعي اوست    هاي انسان در عرصه    موقعيت

 ارزشـمندي   ويژگـي داشـتن چنـين     . دهندة برتري زال بر ديگران است       او، درست نشان  
شـد و رهـا شـده         يسبب سپيدي مو شوم تلقي مـ       اين كودك كه زماني به      شود    باعث مي 

كنـد بـا    او سـعي مـي  .  تبـديل شـود  شـاهنامه بخـش در   بود، اكنون به شخصيتي نجـات   
هـاي    نارفتارهاي خاصي، خود را نسبت به ديگران برتر نشان دهد يا بـراي رفـع نقـص                

شـود كـه زال بـراي         فـرض، مـشاهده مـي      از سوي ديگر با اين پيش     . موجود تالش كند  
هاي جبراني را     سري كنش   خود، يك   كالت جسمي هاي ناشي از مش    جبران سرخوردگي 

ي اسـت كـه ديگـران از        مقـام  رسـيدن بـه      ،گيـرد كـه نتيجـة آن        ناخودآگاه در پيش مي   
. 1: توان در سه فرايند جبراني خالصه كرد        ميرا  ها      اند اين كنش    به آن محروم    يابي    دست

  .دوگيري از سحر و جا بهره. 3هوش و خردمندي؛ . 2قدرتمندي و پهلواني؛ 

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


 111               نقد و بررسي روانكاوانة شخصيت زال از نگاه آلفرد آدلر               7ة شمار/ 2سال 

 قسمت نخست، يعني پهلواني و شوكت و قدرت جـسماني، زال را              فردوسي دربارة 
  :كند  توصيف ميچنين

 وار و بـــه رخ چـــون بهـــار تـــنش پيـــل
  

 پــــدر چــــون بديــــدش، بناليــــد زار  
  

ــيمرغ زود   ــيش سـ ــر پـ ــرد سـ ــرو بـ  فـ
  

ــي   ــايش همـ ــزود  نيـ ــرين برفـ ــه آفـ   بـ
  

ــي  ــودك همــ ــراپاي كــ ــد  ســ  بنگريــ
  

 يد را ســز ي تــاج و تخــت كئــ   همــي  
  

ــيدروي  ــير و خورشـ ــازوي شـ ــر و بـ  بـ
  

ــشيرجوي    ــت شمــ ــوان، دســ  دل پهلــ
  

  )146همان، (
اين وجه از وجود زال اشـارات فـراوان     به  شاهنامهپردازي   در بستر روايات و صحنه    

بيند و او را دانـاي        شده است، تا آنجا كه پادشاه در پيشاني او فرّ كياني و چنگ شير مي              
  .)148همان، (يابد  يرازدان و شيردل و پهلوان درم

طـور كـه در بحـث نمادشناسـي            همـان  -مندي از هـوش و خردمنـدي       در باب بهره  
د جمعي و مرجع كل و تمثيلي       ر نمايندة خ  در مقام  زال   -شخصيت زال به آن اشاره شد     
ـ  شـاهنامه  زيرا ارجاعات گونـاگون      ؛يابد  از عقل در شاهنامه حضور مي       اوسـت و در     ه ب

 تا آنجا كـه فردوسـي در   )342: 1386قبـادي،  (مشكالت است    روايت، گشايندة تمام   طول
  :گويد كل مي  دانايدر مقام  شخصيت زالباب 

 ز هر كـشوري موبـدان را بخوانـد        
  

ــد      ــز ران ــر چي ــار و ه ــر ك ــد ه  پژوهي
  

 آوران شناســــان و ديــــن ســــتاره
  

ــين    آوران ســـــواران جنگـــــي و كـــ
  

ــا او بــه هــم  شــب و روز بودنــد ب
  

ــي     ــدي هم ــيش  زدن ــر ب ــمراي ب   و ك
  

 چنان گـشت زال از بـس آمـوختن        
  

ــتاره    ــي س ــو گفت ــروختن ا ت ــت از اف  س
  

 به راي و به دانش به جـايي رسـيد         
  

 كه چون خويشتن در جهان كـس نديـد          
  

  )147همان، (
روزگـاران خـود      هـم   جويي در دانـش بـر تمـام         در اين ابيات روحية زال در برتري      

يز ناخودآگاه، نظرية آدلـر را در جهـت         توان گفت فردوسي ن     مي. نيكي بيان شده است     به
گيري از جمالت و صفاتي كـه         بهرهبا  او  .  است نماياندهبرتري يافتن، عمالً در شاهنامه        

كنــد، وي را در رســيدن بــه كمــال و جبــران  بيــشتر جنبــة برتــري زال را مطــرح مــي
  .رساند هاي يادشده ياري مي سرخوردگي
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مندي او از نيروي     ويي زال بايد گفت بهره    ج  هاي كمال  بخش سوم از جنبه   اما دربارة   
بـر   توانـد سـند محكمـي      و ارتباط با مفاهيم جادوگري و احضار سيمرغ، خود مي    غيبي

آموختگي او از     آنچه در داستان زال ناگفته مانده است، چگونگي دانش        . اين مفهوم شود  
د  ز سي«گويد كه زال  گذرد و مي  سيمرغ است كه فردوسي با بيتي از آن مي         مرغ آمخته بـ

همـان  » دانـش كهـن   «آيا منظور فردوسي از     . »كهن  خرد بود و دانش     فراوان«و  » گفتگوي
دهـد؟ آيـا       به گفتار و كردار زال نـسبت مـي         شاهنامهجاي    فسونگري نيست كه در جاي    

، به همين فسونگري اشـاره نـدارد؟ در         )نيرنگ= دستان  (نهد    كه سيمرغ بر زال مي      نامي  
يمرغ كه در خود نيروهاي جادويي نهفته دارد، جـايگزين افـسون زال             داستان زال، پر س   

  .شده است
 جبران سرخوردگي خويش تـالش      برايگيري از اين سه عنصر       ، زال با بهره   بنابراين

داند و    اما در اين ميان، زال پدر را گناهكار مي        . شود  باره بزرگ سيستان مي     كند و يك    مي
پدر و پسر در البـرز كـوه و         ديدار   روايتِ    در تمام احساس است؛ زيرا      به او همچنان بي   

پس از آن، پسر هيچ اشتياقي به پدر ندارد و ابراز احساسات و اشتياق كـامالً از جانـب                   
در كل روايت اين بخش، چيزي با عنوان گـرايش پـسر بـه پـدر                . گيرد  سام صورت مي  

گزين مـادر شـده      كـه جـاي    -حتي ارتباط و دلبستگي زال با ابژة سـيمرغ        . شود  ديده نمي 
هـاي   پـردازي  رود كه در بازگـشت او بـه سيـستان و روايـت               تا آنجا به پيش مي     -است

وجوي زال براي يافتن مـادر در ميـان           مناسب با آن حال و هوا، هيچ بيتي دالّ بر جست          
، فضاي ذهني زال را براي ارضـاي نيازهـاي            تمامي  نيست؛ گويا سيمرغ توانسته است به     

گونه ابراز اشتياق و حتـي        هاي روايت، هيچ    فصل  بنابراين در تمام  . ندعاطفي مادرانه پرك  
  .بينيم هاي نياز فرزند به والدين را در شخصيت زال نمي بيان احساس

اي كـه     رفتار پدر در وجود زال سرخوردگي ايجاد كرده است؛ كودك از همان لحظه            
هـا   درش تنها محروميـت   انديشي پ   واسطة كج   هاي خاص كودكانه را دريابد، به      بايد لذت 

. هاي زباني و زودگذر دست نياز نبـرده اسـت          را درك كرده است و به چيزي جز لذت        
صـورت     بـه  گـاهي - جاي روايت فردوسي از اين سـرخوردگي شخـصيت زال          در جاي 

 زال با پدرش در     ديدارگونه كه گفته شد،       آن  .  ياد شده است   -خود او ناخودآگاه از زبان    
 گونه قرائتـي از پـدر نـدارد          هيچ پذيرد و زال    مفهوم صورت مي    بيفضايي كامالً گنگ و     
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از اين روي، ارتباط زال با والدين كامالً قراردادي است نه           .  است  سيمرغ گفته  جز آنچه 
. كند و يا بـه او وابـسته اسـت           قراري مي   توان گفت زال از جدايي سام بي        عاطفي و نمي  

شـود،     به دستور منوچهر عازم جنگ مي      ،ندكه سام بعد از يافتن فرز       همين سبب زماني   به
بـا پـدر و     رويـارويي   بار پس از     باره و بدون هيچ دليل موجهي و براي نخستين          زال يك 

بارگـاه  در   با لشكر و استقبال از آن و همچنـين حـضور             مواجهه(رخدادهاي پس از آن     
 رفتـار   اي از   هـيچ مقدمـه     گشايد و بي    لب به سخن مي   ) هاي خاص آن    پادشاه و موقعيت  

  :كند پدر شكوه مي
 بـه ســام آنگهــي گفــت زال جــوان 

  

 كه چون زيست خواهم من ايـدر نـوان؟          
  

 كــسي كــو ز مــادر گنهكــار زاد   
  

ــالم ز داد     ــر بنـ ــزد گـ ــم، سـ ــن آنـ  مـ
  

ــدرون  ــرغ ان ــر چنگــال م  گهــي زي
  

 چميـدن بــه خـاك و چريــدن بـه خــون     
  

ــار  ــدم ز پروردگـ ــون دور مانـ  كنـ
  

ــار     ــرا روزگــ ــد مــ ــين پرورانــ  چنــ
  

 ل بهرة من به جز خـار نيـست        ز گ 
  

 بـــدين بـــا جهانـــدار، پيكـــار نيـــست  
  

  )154–153همان، (
. پـذيرد   كند و سخن پايان مي      اي مي   در اين ابيات زال از رفتار پدر و بخت بد شكوه          

اي از روحيـة   آورد و جلـوه  ها بر زبان مي اي است كه زال در ميان انسان    اين اولين جمله  
  . در دوران كودكي استاو شكست 

زند و از گذشتة      چنيني مي  در جاي ديگري كه ناخودآگاه، زال دست به اعتراضي اين         
جهت آگاهي سام از دلبـاختگي زال بـه          ست كه به   ا اي   نامه پيكند، در     خويش شكوه مي  
 زال بـه داسـتان   درنـگ  بـي در اين نامه، پس از ذكر و ياد خـدا،          . شود  رودابه نگاشته مي  

فردوسـي  . كنـد    مصائب روزگار پيشين خود اشاره مي      شكست در دوران كودكي و بيان     
  :كند ميگونه بيان  اين مفاهيم را از زبان زال اين

 ز مــادر بــزادم بــدان ســان كــه ديــد
  

 هـا رسـيد    ز گردون به مـن بـر، سـتم          
  

ــد    ــزّ و پرن ــاز و خ ــود در ن ــدر ب  پ
  

ــد       ــوه هن ــر ك ــيمرغ ب ــرده س ــرا ب  م
  

ــد آن  ــازم بـ ــكار آورد  نيـ ــو شـ  كـ
  

 نــــــار آوردام در ك ابــــــا بچــــــه  
  

 پوست از باد بر مـن بـسوخت         همي  
  

 زمان تا زمان، خاك چـشمم بـدوخت         
  

ــي ــام   هم ــور س ــرا پ ــدي م  خواندن
  

 بــه اورنــگ بــر ســام و مــن در كنــام   
  

  )178همان، (
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در جاي سوم و درست پس از گذشت چند كـنش كوتـاه در داسـتان، بـاز هـم زال          
ـ         براي جلوگيري  رود و پـس از بيـان         زد سـام مـي     از جنگ ميان سپاهيان ايران و كابل، ن

هـاي   هاي دوران كودكي و محروميت      به شكست  درنگ  بيدرود و سالم به پيشگاه پدر،       
زال در اين مقام نيـز خطـاب        . گشايد  كند و ناخودآگاه لب به شكايت مي        خود اشاره مي  

  :گويد به سام مي
ــادمان  ــو شـ ــردم از داد تـ ــه مـ  همـ

  

ــان     ــين و زم ــد زم ــو داد ياب  ز ت
  

 ام بهــره ه از داد بــيمگــر مــن كــ  
  

 ام و گر چه بـه پيونـد تـو شـهره            
  

ــرورده  خــورد ام خــاك يكــي مــرغ پ
  

 به گيتي مرا نيست با كـس نبـرد          
  

 خويـــشتن را گنـــاه  نـــدانم همـــي
  

 كه بر من كسي را بدان هست راه         
  

 كــه ســام يلــستم پــدر    مگــر آن
  

 و گر هست بـا ايـن نـژادم هنـر            
  

ــداختي  ــزادم، بينـــ ــادر بـــ  ز مـــ
  

 انــدرم جايگــه ســاختيبــه كــوه   
  

ــده را    ــار زاينـ ــه تيمـ ــدي بـ  فكنـ
  

ــده را      ــپردي فزاين ــش س ــه آت  ب
  

  )200همان، (
 . اسـت آگاههاي روحي زال  ها و سرخوردگي البته سام در اين ميان، خود به شكست    

 مطـرح    را بـه رودابـه     نويسد و داستان دلباختگي زال      اي كه به منوچهرشاه مي      و در نامه  ا
هـا و    محروميتبه سببد، شوهاي روحي  نااگر زال دچار بحر  يد  گو  مي آشكاراكند،    مي

  :گويد ميباره سام در اين . ست كه در دوران كودكي متحمل شده است ايهاي سختي
 چـــو ديوانـــه گـــردد، نباشـــد شـــگفت

  

 !از او شـــاه را كـــين نبايـــد گرفـــت     
  

 گنـــاه ز بـــس درد كـــو ديـــد بـــر بـــي
  

ــاه        ــشنيد ش ــه ب ــان ك ــت پيم ــان رف  چن
  

  )206همان، (
از . داند  همان دوران محروميت مي   ة  ها و تعلقات روحي زال را نتيج        يعني سام دلباختگي  

بنا  زيرا   ؛جويي است   نوعي كمال   بايد گفت رسيدن به رودابه نيز در ذهنيت زال به          سويي
نوعي يك    و به  مظهر كمال است  به روايت فردوسي رودابه در زيبايي و حسن و لطافت           

اين وجـود،     به    يابي   ي در ذهن زال ايجاد كرده و او براي دست         عنصر نهايي و هدف غاي    
ايـن داسـتان نيـز مـشاهده        در پايان روايت     .را جبران نمايد  د همان حقارت    كن سعي مي 

و خـرد و    هـاي دانـش       پيش از انجام پيوند بين زال و رودابه، زال را بـا آزمـون              شود  مي
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 ايـن مراحـل را     جـويي تمـام     كمـال  واسـطة نيـروي     زال نيز به   .آزمايند  قدرت و نبرد مي   
هـا، بـه وصـال رودابـه كـه نمـادي از              نهد و پيروز از ميدان آزمون       نيكي پشت سر مي    به

  .رسد  مي،تماميت است

  گيري نتيجه

جويي در جهت جبران عقدة        اين غريزة ناخودآگاه رواني، يعني كمال      شاهنامه روايتدر  
گيــري از   فردوســي بــا بهــره.شــود تــر مــشاهده مــي نيكــي هــر چــه تمــام حقــارت بــه

هـاي    بيان اين وضعيت، تـالش     هنگام براي  به هاي پردازي و همچنين فضاسازي    موقعيت
در خـوانش داسـتان زال از نگـاه روانكاوانـة آدلـر             آشـكارا   آنچه  . ه است كرداي    ارزنده

تـوان بـا نگـاهي        هاي رفتاري و گفتاري زال است كه مي        آيد، بيانگر ظرفيت    دست مي  به
خـاص  رفتـار    ، ديگـران  بـا  او   تفـاوت و    موقعيت جـسمي    . ردك تحليل   آن را وانه  روانكا

رنجورانة  سو، و بروز رفتارهاي روان     اين مقوله از يك     والدين با او و نگاه منفي محيط به       
هـاي   هـاي جبرانـي زال در جهـت بازسـازي موقعيـت             واكنش ،هاي مكرر  حاد و تداعي  

 برتـري او بـر ديگـران،    سـرانجام  مراحل و    امو در تم  هاي ا   كسب پيشرفت  ،رفته ازدست
  .خود گواه مستندي بر اين مدعاست

 بـه   هـا   عرصـه   عقدة حقارت در وجود زال، ناخودآگاه او را بر آن داشت تا در تمام             
اين نگاه به شخـصيت     . و بدين واسطه يگانة زمانة خود شود      دست يابد    بلندي و برتري  

اين شخصيت، به      روان و ضمير ناخودآگاه      زال، در برداشت صحيح و اصولي از ذهن و        
ــن نتيجــه مــي  ــردازش و ســازمان رســ اي ــاگون  د كــه فردوســي در پ دهــي اركــان گون

كـار بـرده     افت و دقت و شـعور روايتگـري را بـه           نهايت ظر  هاي روايت خود   شخصيت
ابعـاد وجـودي       در جهت تبيين تصويري جامع از شخصيت داستانش، به تمام            وااست؛  

 . توجه داشته استاوهاي ذهني   افكار و تداعي، ضمير،او شامل صورت

 بـا توجـه بـه سـاختار روايـي و چيـنش              دارد تـا    له پژوهشگر را بر آن مـي      ئاين مس 
شده در پردازش روايت، بـه حاكميـت نگـرش           ريزي هاي طرح   هاي متن با كنش     ديالوگ

اسـاطير را   ه بگـذارد و     پردازي داستانش صح    جانبة فردوسي به تمام ابعاد شخصيت      همه
هاي آشكار مسائل رواني      يابند، محل بروز نشانه     هاي ملي هويت مي     كه بيشتر در حماسه   
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تـر، ابعـاد بيـشتري از        تـر و ژرف    هـايي وسـيع    توان با نگـاه      مي ،همين دليل   به .قرار دهد 
  .تري دست يافت دقيق   و به دستاوردهاي علميهاي او را كاويد روايت

  ها نوشت يپ
1. David Daiches 
2. Freud 
3. Herbart 
4. Fakhner 

 حماسي و غنايي است كه تا قبل از رنسانس بر عرصة -هاي روايي مقصود از متون كالسيك، داستان. 5

  .ادبيات جهان و قبل از مشروطه در ايران مطرح بوده است
6. Felman 
7. Jones 
8. Alfered Adler 
9. Schultz 
10. Allen Klifford 

11. Inferiority Feelings 
12. Compensation 

13. Demosthenes 
14. Theodore Roosevelt 
15. Fictional Finalism  
16. Feist 

هر دو را . از هر جفت يكي نر و يكي ماده. سام شش جفت فرزند داشت«، بندهشنبنا بر روايت  .17

از . دستان، آپرنگ، سپرنگ و )مهر گندك(= ، خسرو، مرگندك )يمنگ(= دمنگ : نام يكي بود

هر يك از اين شش پسر حكومت يكي . جفت دستان آن كه نر بود از هر شش پسر مشهورتر بود

. گسترده بود) تبرستان(از واليات سام را داشت كه مركز آن در شرق بود و تا ري و پتشخواگر 

 بندهشن، به نقل از گزارش انكلساريا، فصل(» .بر عهدة دستان بود) سيستان(سي  حكومت سگان

 ).40-36سي و پنجم، بندهاي 

در اين . ، همة شرق و غرب را احاطه كرده استاوستابنا بر روايت ) هربرزني تي: اوستايي(البرز  .18

پردازند  در اين كوه بزرگان به ستايش ايزدان مي. رويد ترين كوه جهان گياه مقدس هئوم مي پرشكوه

تر از البرز همچون كوهي مقدس ياد شده  پسينهاي وا در نوشته. شوند كه از بلنداي آن پديدار مي

شود و درياها و  ريزد و سرازير مي  رشته رود به بلنداي آن فرو مي999است كه از آسمان 

اون وال، (البرزكوه گرداگرد جهان كشيده شده است . دارد ها را همواره پر و لبريز نگاه مي درياچه

زندگي، آب جهان مينوي و هئوم .  جهان استبنابراين، مرز ميان اين جهان و آن). 93: 1922

نماد . ايزدان و بنابراين، مقدس است گاه  جايگاه پارسايان و جلوه. گيرد مقدس از آنجا سرچشمه مي
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رسد كه از آنجا تا كوه  به كمال مي» پل چينود«در البرز كوه با ) گيتي و مينو(مرز ميان دو جهان 

كه از فراز دوزخ تا ) 3، بند 20دينكرد، فصل (ه است كشيده شد» ويجه ايران«در » دائي تيك«

هاي البرز به قاف نسبت داده شده  در انديشة اسالمي همة ويژگي. رود مي) بهشت برين(گرزمان 

دمد و  اسرافيل، فرشتة مرگ و رستاخيز، در همين كوه جاي دارد و در صور خود مي. است

 .شود رستاخيز آغاز مي

اي عقاب يا معن  به(Sin)» سين« و در زبان پهلوي (Saena)» سئنه«ا، كلمة سيمرغ در اوست.  19

اي بزرگ تصور  صورت پرنده هاي ايراني، سيمرغ به همين دليل در اساطير و حماسه به. شاهين است

جايگاه سيمرغ بسان هوم، البرزكوه است و درختي كه بر آن ). 90: 1371محجوب، (شده است 

طور خالصه، همة  به. جاي دارد» وروكش«هاست كه در پاي   تخمآشيان دارد، دربردارندة همة

مرغ سئين . شده است  تصور ميبرد، براي سيمرغ نيز اي از تقدس فرو مي قرائني كه هوم را در هاله

گيرد و النة او بر درختي در پاي   پهناي كوه را فرو ميكه در پرواز خود بال است؛ چنان فراخ

. هان در آن نهاده شده است بخش است و تخم همة گيا  درماناين درخت. وروكش قرار دارد

رياست، در توان همة درياي مازندران دانست و از درختي كه در آن د وروكش يا فراخكوت را مي

آشيان سين « : چنين آمده استمينوگتفصيل سخن رفته است و در كتاب  متون پهلوي و پازند به

 است كه آن را (Harwisp – Tuxmag)خمه  بر دو درخت هرويسپ ت(Sinmurau)مورو 

خوانند و هرگاه سين مورو از آن برخيزد، هزار شاخه از آن درخت برويد  مي) ضد گزند(جدبيش 

  ).526: 1374صفا، (» .و چون بر آن نشيند، هزار شاخه از آن بشكند و پراكنده گردد

 در اسطورة فريدون. ون شبيه استيداي فر اي كورش و تا اندازه  داستان زال به سرگذشت افسانه. 20

شدن  مضمون پذيرفته. اش گاو برمايه است دارنده كند، نگه كه مادر او را از ضحاك پنهان مي هنگامي

رموس و رمولوس، دو شيرخوارة . كودك از سوي جانور، بسيار كهن و در جهان پراكنده است

گرگ  كنند و ماده ريزي مي رم را پايهپرورد و اين دو پس از باليدن، شهر  سرراهي را ماده گرگي مي

بنا بر روايت طرسوسي، اسكندر نيز پس از زادن، در كوهي برابر . شود وري رم مينشان امپرات

هر روز بزي از رمه جدا شدي و بيامدي تا بچه از وي شير «. شود پرستشگاه ارسطاطاليس رها مي

انجوي (» .دادند  بز و شير پرورش مينوشيدي و شيري بر او به  نگهباني ايستادي؛ و اسكندر را

 .)178: 1355شيرازي، 

نخـستين بـار هنگـامي      . طلبـد   ، زال دو بار با سوزاندن پر، سيمرغ را به ياري مي           شاهنامهبنابر متن   .  21

زال پر  . نمايد  چنان تنومند است كه زايمان ناممكن مي        است كه رودابه رستم را بار دارد و جنين آن           

شود و با ديدن حـال رودابـه، پـس از آنكـه وي را                 سيمرغ پديدار مي  . اندازد  ميسيمرغ را به آتش     

سپس پهلـوان را  . كشد شكافد و رستم را بيرون مي  كند، با خنجري آبگون پهلوي او را مي         مست مي 

مالـد كـه رودابـه سـالمت      پوشاند و پر خـويش را بـر آن مـي          از گياه و شير و مشك مي        با مرهمي   
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است كه رستم در جنگ  برد، هنگامي  دومين بار كه زال از پر سيمرغ سود مي. بديا خويش را باز مي

زال تنهـا چـارة كـار را در       . گـردد   ايوان دستان باز مي     جان به     با اسفنديار زخم برداشته است و نيمه      

  .شود كار مي و به ياري زواره و فرامرز دست بهداند  خواندن سيمرغ مي
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