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  پیوند خرد و اسطوره در داستان زال
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  دانشگاه شهرکرد               دانشگاه شهرکرد

  چکیده
عنوان یک مسلمان که در مذهب او   فردوسی به. دهندة ایران پیش از اسالم و ایران بعد از اسالم است  شاهنامۀ فردوسی پیوند

اي از اسطوره و خرد به تلفیق این مهم پرداخته  مایه  تعالی است، در اثر شریف خود با دستتعقل و تعبد دو بال حرکت به سوي
نقش ارادة انسانی را بیان  که فردوسی چگونه توانسته با استفاده از اسطوره که به نوعی فرا واقعیت است، خردورزي و این. تاس

ها  وند خرد و اسطوره چه به صورت آشکار، چه در ژرفاي داستانپی. العاده و بینش عمیق فردوسی است کند خود بیانگر هنر فوق
تـرین   تـرین و پرمایـه   داستان زال که یکی از طوالنی . هاي شاهنامه در سراسر این کتاب وجود دارد        و چه در وجود شخصیت    

 خـرد قابـل   هاي شاهنامه است از دیدگاه حضور اسـطوره و  ترین شخصیت هاي شاهنامه و شخصیت زال که از مرکب   داستان
العادة اوست که گاهی از دیدگاه دیگران به افسون شباهت دارد،  شدن زال، نمادي از خردورزي فوق  پیر سر زاده. بررسی است

در این مقاله به پیوند خرد . تر نماید تر و پرمایه تواند این بررسی را عمیق اي است می رابطۀ او با سیمرغ که خود نمادي اسطوره
شود که اسطوره نه تنها با خرد تقابل  در تحلیل این موضوع این نتیجه گرفته می. ستان زال پرداخته شده استو اسطوره در دا

  .اي است تا خرد و ارادة انسانی نمایان شود ندارد، بلکه زمینه
  خرد، اسطوره، زال، خواب و سفر : ها کلیدواژه
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Abstract 
Ferdowsi’s Shahnameh is the nexus of pre-Islamic and post-Islamic Iran. As a Muslim in 
whose religion wisdom and subservience are the two wings towards the Almighty, Ferdowsi 
has tried to amalgamate them with a combination of myth and wisdom in his masterpiece. 
Ferdowsi’s ability to express wisdom and the role of human will by way of myth, which is 
itself surreal, reveals his marvelous virtuosity and deep insight. There is the nexus of wisdom 
and myth throughout this book explicitly or in the depth of the stories and the characters of 
the Shahnameh. Zal’s story which is one of the longest and richest stories of the Shahnameh 
and Zal’s character that is one of the most complex characters of the Shahnameh could be 
analyzed from the view point of myth and wisdom. Zal’s albinism is an example of his 
outstanding ratiocination, which resembles sorcery from the others’ point of view; his 
relationship with phoenix, which is itself a mythological symbol, could strengthen and enrich 
this analysis. An attempt has been made in this paper to examine the nexus between wisdom 
and myth in Zal’s story. It has been concluded that no only myth does not contradict 
wisdom, but also it paves the way for wisdom and human will to reveal themselves. 
Keywords: Wisdom, Myth, Zal, Vision, And Journey 
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  مقدمه
هـا   در این ایـدئولوژي  .هاي پیشامدرن است اندیشی ویژگی اغلب ایدئولوژي سطوره باوري و اسطوره  ا

ظاهر آن توجه داشـته   از اسطوره نیز به کالبد و      اي بوده و   بخش عمدة شناخت، تفکر، و باور اسطوره      
در . شـد  فـسیر و تأویـل اسـت، توجـه چنـدانی نمـی            کـه نیازمنـد ت     به معانی پنهان در ژرفـاي آن       و

، علـم تجربـی و خـرد     هایی چون عقل دکارتی هاي مدرن با سر برافراشتن عقاید و ارزش      ایدئولوژي
استداللی که خود ریشه در ساختار سیاسـی، اقتـصادي، فرهنگـی و دینـی جامعـه داشـت، جریـان                 

عنـوان سـخنی پریـشان و       اسـطوره بـه  ستیزي شکل گرفت و معموال ًبـه        زدایی و اسطوره   اسطوره
ثمرة چنین جریانی گسـستن انـسان از گذشـتۀ فرهنگـی خـود و               .آشفته و خردناپسند نگریسته شد    

هـاي روحـی و روانـی،     نادیده گرفتن گنجینۀ ناخودآگاه بود که احساس پوچی و بیهـودگی، بیمـاري    
سـتیزي    عـاي اسـطوره  در حقیقـت ایـن گـروه کـه اد         . خودکشی، جنگ و مرگ را به دنبال داشت       

  . ساز گردید هاي جدیدي آفریدند که براي بشریت مخرب و مشکل کردند خود اسطوره می
ضعف عقل استداللی و تجربی در شناخت، اندیشه و باور موجب گردید در مکاتب مختلف             

عنوان نوعی شناخت که فراتر از عقل تجربی و متفاوت بـا آن اسـت،                فرا مدرن به اسطوره به    
 به دنبال آن مکاتب مختلـف روان       .پژوهی رونق یابد   شناسی و اسطوره   ته شود و اسطوره   نگریس

شناسـی و سـایر مکاتـب بـه اسـطوره            شناسـی، قـوم    شناسـی، زبـان    شناسی، دین  کاوي، جامعه 
داد کـه از     بـه آنـان ایـن امکـان را مـی          » نماد«بیان نمادین و ویژگی بسیار معنایی       . پرداختند

  .ره نگریسته و آن را تأویل نمایندزوایاي مختلف به اسطو
داننـد   شـده مـی    هـاي روانـی سـرکوب    ها و عقده گروهی آن را بیان نمادین روان رنجوري 

؛ برخی معتقدند اسطوره انعکاس کهن الگوهاي موجود در ناخودآگـاه مـشترك انـسان               )فروید(
ژرژ (ننـد  ک گانـۀ اجتمـاعی قلمـداد مـی     ؛ برخی آن را بیـان نمـادین طبقـات سـه       )یونگ(است  

؛ سایر مکاتـب نیـز از   )الیاده(اي از دیدگاه پدیدارشناسی دینی به آن نگریستند    ؛ و عده  )دومزیل
  .هاي دیگر به آن پرداختند دیدگاه

عنوان سخنان آشـفته و       روي و اعتدال داشته و به اسطوره نه به         این مکاتب سعی در میانه    
رده و نـه بـاور و اندیـشۀ خـود را بـه کالبـد       هاي بیهوده و خرد ناپسند نگاه ک      پریشان و افسانه  

هـاي تودرتـوي آن      نامعقول و ظاهر خردناپسند آن محدود کردند بلکـه بـه جـستجو در الیـه               
یـک دیـدگاه خـاص،     ها و تأویل نمادهاي آن، البتـه از    پرداخته و سعی آنان بر شکافتن سمبل      

  .قرار گرفت
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فردوسی اندیشمندي . نظیر است ر بیدر پهنۀ وسیع ادب فارسی شاهنامۀ فردوسی از این نظ
است که بیش از هزار سال قبل با دیدگاهی بسیار متعادل و فراگیر به اسطوره نگاه کـرده و در   

همتاي خود اسطوره را  شناسی، خردگرا و خردمند بوده و با نبوغ بی اسطوره عین اسطوره آگاهی و
  . ي آن را درك کرده استپذیر در خردنامه جاي داده و ویژگی نمادین بودن و تأویل

تـرین و    تـرین خردنامـۀ ادب فارسـی اسـت کـه بـه هنرمندانـه               شاهنامۀ فردوسـی ارزنـده    
پیونـد خـرد و اسـطوره هـم در شـکل و         . پرمعناترین شکل اسطوره را در خود جاي داده است        

شاهنامه با ستایش خرد و تعریـف و توصـیف   . شود کلیت شاهنامه و هم در ژرفاي آن دیده می 
اي  مایـه  شود، اما بالفاصله پس از آن با آفرینش عالم، مردم، خورشید و ماه بـا بـن          غاز می آن آ 

  .شاهنامه بخش اساطیري است یابد؛ همچنین اولین بخش اي ادامه می اسطوره
که خرد  حالی قدر موفق و توانا بوده که در  هنرمند اندیشمند توس در برقراري این پیوند آن       

اي  نامه و خردگرایی آرمان فردوسی است، این اثر یـک منبـع اسـطوره    هاي کلیدي شاه   از واژه 
  .شود نیز محسوب می

اي و گروهـی فراتـر    هـاي فرقـه   خرد در شاهنامه خردي برتر و کیهانی است کـه از رنـگ       
بد راهنمایی  و  خرد در شاهنامه نیرویی است که موجودات را در تمیز و تشخیص نیک     . رود می
 در گسترة هستی نیـز بـه او سـپرده شـده اسـت و اسـطوره روایـت         کند و سرنوشت انسان    می

بینی مقدس و فراتاریخی است که حاصل پیوند طبیعت، خرد و تخیل             نمادین و رمزگونۀ جهان   
  .هاست در خودآگاه و ناخودآگاه جمعی و مشترك انسان

» رسـتم «داند که وقتی از زبان  قدر الزم می فردوسی همراهی و پیوند خرد و اسطوره را آن  
کنـد، همراهـی    شهریار آرمـانی را سـتایش و نیـایش مـی      » کیخسرو«پهلوان آرمانی شاهنامه    

داند و هر دو را بـا هـم بـراي کیخـسرو      اي، را با خرد ضروري می سپندارمذ، امشاسپند اسطوره 
  :کند آرزو می

  خرد جان روشن روان تو باد    سـفندارمذ پاسبان تو باد
 )5/5 /771(1  

 سعی بر این است که همراهی و پیوند خرد و اسطوره در داستان زال مورد      در این پژوهش  
اي و از سـوي دیگـر خردگـرا       سـو اسـطوره    هایی که از یک    بررسی قرار گیرد و نمادها و نشانه      

  .باشند مورد تحلیل قرار گیرد می
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ها از راست به چپ به ترتیب شمارة جلد، صفحه و بیت است شماره  ـ1
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کارل گوسـتاو  «محور اصلی پژوهش نماد شکافی است و در تحلیل نمادها به آرا و نظرات      
هاي شـرقی   روانشناس و پزشک هوشمند سوئیسی به این دلیل که با باورها و اسطوره        » یونگ

  . گردد بسیار سازگار است اشاره می
  

  زال نماد تلفیقی خرد و اسطوره 
ها و باورها در شـاهنامه حاصـل پیونـد         ینیبسیاري از شاهان، پهلوانان، موجودات غیرانسانی، آ      

او پـسر سـام   . لوانان زال نمونۀ اعالي پیوند خرد و اسطوره است   در میان په  . اند خرد و اسطوره  
کنـد تـا تبـاه     پهلوان است که پدر بر اثر سپیدمویی او را ترك کرده در دامنۀ البرز کوه رها می        

، پـس از   سام بعد از مـدتی . پرورد شود، سیمرغ او را به آشیانۀ خود برده مانند فرزندان خود می           
زال خواهـان  . گردانـد  جود و حیات او آگاه شده او را به خانه باز مـی        رؤیاهاي هشداردهنده از و   

شود و پس از برداشتن موانع مختلفی که در راه بود بـا او ازدواج   رودابه دختر مهراب کابلی می   
تـرین   زال همواره یکی از بزرگ    . قهرمان حماسۀ ملی است   » رستم«حاصل این پیوند    . کند می

از این پهلـوان در  . نگریستند لوانان به دیدة اعتنا و اعتبار به او می  رایزنان شاهان بود و همۀ په     
هـایی   در وجود او نمادها و نشانه . شاهنامه از زمان پادشاهی منوچهر تا بهمن سخن رفته است         

تـرین   زال مرکـب «. اي بودن او داللت دارنـد   وجود دارد که هم بر خردمندي و هم بر اسطوره         
 نمادهـایی کـه ترکیـب خـرد و اسـطوره را در           .)16: 1379مختـاري   (» موجود حماسـه اسـت    

اي ولی معنایی خردپـسند،   دهند کالبدي شگفت، غیرعقالنی و اسطوره    شخصیت زال نشان می   
  .شود ها پرداخته می معقول و پذیرفتنی دارند که به آن

پـارادوکس  متولد شد و این زیبـاترین  » پیر سر«اولین نشانه پیوند خرد او با اسطوره این بود که          
کنـد از تمایـل    اي است کـه تـالش مـی        ؛ این پارادوکس نماد انسان پخته     »نوزاد پیر «: وجود اوست 
اسـطوره از  . گرایانۀ بازگشت به دوران خوش کودکی که زیرسلطۀ خانواده اسـت رهـایی یابـد           واپس

او پیرسـري  . را که نشانۀ خردمندي اسـت بـراي او برگزیـد         » پیري«هاي ممکن    میان تمام شگفتی  
وسـیلۀ نیروهـاي مینـوي      کمال خردمندي است و خرد او خرد غریزي و موهبتی الهی است که بـه    

  :اطرافیان و حتی سام که خرد او مدتی خفته بود از درك این نکته عاجز بودند. شود پرورده می
  همه پیش آن خرد کودك نوان    شبسـتان آن نــامور پهلــوان
  زند پیر آمد از خوب جفتکه فر    کسی سام یل را نیارست گفت

  )52 و 1/138/53( 
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. پنداشتند، برترین مرحلـۀ کمـال بـود    می» آهو«کردند و  چه را آنان اهریمنی قلمداد می    آن
ین مهري مرحلۀ پدر یـا  یهفتمین و آخرین مرحلۀ کمال در آ. این مرتبه مرتبۀ انسان کامل بود   

هـاي آیینـی را    توانـسته اسـت رنـج    میکسی که  . پیر است، پیر ساختی است دیگر از واژة پدر        
رسیده است، بـراي     برتابد و پیروزمند از هفت آزمون بزرگ بگذرد، به پایگاه پدري یا پیري می             

آزمـوده اسـت، او بـه     رسیدن به این پایگاه بلند مهرپرست پیش از آن، مرگ در زندگی را مـی         
 درونی اسـت کـه بـه نـام     این مرحله خود داراي سه مرحلۀ. داده است مرگ نمادین تن در می 

حضور پرندگان در ایـن مرحلـه       (. اند پرندگان تیز بال شکاري مانند قرقی و شاهین نامیده شده         
هـا   و آخـرین و بـاالترین آن      )تواند به نوعی با سیمرغ در ارتبـاط باشـند          قابل تأمل است و می    

   .)187 :1380کزازي (است »  پیرـپدران «یا » پیر  ـپیران«مرحلۀ درونی 
تواند نمونۀ انسان کـاملی   او می. در شاهنامه، زال هم پدر حماسه است و هم پیر رایزن آن          

تـرین و پیرتـرین رایـزن و     سـو بـزرگ   او از یـک . پیر رسیده اسـت ـ باشد که به مرحلۀ پدران  
این دو ویژگـی   راهنماي شاهنامه است و از سوي دیگر پدر رستم قهرمان حماسه ملی است و         

اي یونگ پدر نیز سمبل خرد و تفکـر اسـت    در نقد اسطوره. ي و دانایی است  به معناي خردمند  
  .)47 :1382پور  اسماعیل(

یونـگ نیـز    . تواند آزمون مرگ در زندگی در مرحلۀ مذکور باشد         طرد شدن زال از خانه می     
تجربۀ مرگ نمادین را براي رسیدن به کمال ضروري وي داند و معتقد اسـت مـرگ نمـادین                    

  .)164 :1377یونگ (ز دوران پختگی است قهرمان سرآغا
رسـند ولـی او    پیري زال این برتري را دارد که دیگران با طی مراحـل دشـوار بـه آن مـی           

هـا سـال زیـسته       که میلیـون   گویی از همان ابتدا بخشی از ناخودآگاه روان او        . شود پیرزاده می 
لق شود تا عالوه بر دانـش و  ترین رایزن حماسه پیر خ است با خودآگاه او پیوند خورده تا بزرگ      

یونـگ در بـاب روان   . هـاي گذشـته نیـز باشـد     هاي هـزاره  خرد زمان خود گنجینۀ همۀ دانایی 
 شـمار   دانند و انگشت باره چیزي می اندکند کسانی که در این   «: انسان عقیده داشت  » باستانی«

کـه هریـک از     به اینچرا قول آیا ما وارث کل تاریخ بشر نیستیم؟ .مردمی که آن را باور دارند     
رسـد تنهـا    چنین دشوار است؟ وقتی مردي به پنجاه سـالگی مـی         ما داراي دو روان است، این     

ها  کند میلیون قرن زیسته است، اما بخش دیگر روانش نیز که زیست می  بخشی از او فقط نیم    
اسـتانی و  ب  توان مردي تصور کرد که روان  زال را می.)3 :1377یونگ (» سال عمر کرده است   

  .کهن او نمود یافته و آشکار شده است
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هاي خردمندي بـه او هـزار    اهورا مزدا از نشانه   . خردمند آفریده شدن ویژگی ایزد مهر نیز هست       
. او به هوشمندي و دانایی ستوده شـده اسـت  . گوش و ده هزار چشم داده تا چیزي از او پنهان نماند        

خ چراگاه، آن هزار گوش ده هزار چشم، آن مهـر ده هـزار     درود بر مهر فرا   : در مهر یشت بارها آمده    
 چراگـاه فـراخ مهـر نیـز بـا البـرز،       .)388  ـ 353: 1385اوسـتا  (بان از همه چیزآگـاه نـافریفتنی    دیده

هـاي خردمنـدي زال    البته باید توجه داشت که نـشانه . پرورشگاه بلند و وسیع زال قابل مقایسه است 
هاي زال با ایزد مهر از نظرهـا پنهـان      برخی از شباهت  . ي مهر است  هاي خردمند  از نشانه  تر عقالنی

  :جمله ها در آثار تحلیلی مختلف اشاره شده است از مانده است ولی به برخی از آن
  . مهر نیز مانند زال در باالي البرز کوه جاي داردـ
ت را جـزء اول واژة سـیمرغ و سـیندخ   . پرورانـد   زال را سیمرغ و رودابه را سـیندخت مـی      ـ

تـوان سـیندخت و سـیمرغ را بـا      صورت می  در این . )SUN (دانند معموالً به معنی خورشید می    
 .خورشید و مهر پیوند داد

مهـراب  . مهر به معنی خورشید و آب یا آبه به معنی گنبد اسـت .  پدر رودابه مهراب است   ـ
  .ال استدر اصل محل نیایش ایزد مهر بوده است و رودابه همسر موردپسند و همتاي ز

او بر رخش سوار است و رخش نیز به معنی روشـنایی  . است» رستم« فرزند زال و رودابه  ـ
  ).1380طاهري (آتش است  و در پیوند با خورشید و

طـرد شـدن او   . هاي دیگر پیوند خرد و اسطوره در شخصیت زال طرد شدن اوست   از نشانه 
کـه   حالی بازگشت به جامعه است دراي یک قهرمان تنها براي رسیدن به کمال و  سفر اسطوره 

اي کـه او را بـه    این سفر اسـطوره  . تر و خردمندتر شده و به باززایی رسیده است         تر، کامل  جامع
ـ وره و خـرد   ـجغرافیـاي اسطـ  ـ  دهد و به البرز نیروي مقدس و مینوي چون سیمرغ پیوند می

یونـگ یکـی از     . رساند، در حقیقت تالشی است براي رسـیدن بـه خـرد و خردمنـد شـدن                 می
و زال از همـان ابتـداي   ) 277: 1377یونـگ   (داند   ترین نمادهاي تعالی را سفر تنهایی می       رایج

اینجا نیـز اسـطوره بـه خـرد     . تولد سفر تنهایی براي رسیدن به کمال و خردمندي را آغاز کرد           
هـرام   کیخـسرو، داراب و ب     ،فریـدون . این نوع سفرها در شاهنامه فراوان است       .شود منتهی می 
  . اند اي خود را در کودکی آغاز کرده هایی از این مسافرانند که سفر اسطوره گورنمونه

در اسطوره البـرز مرکـز   . نشانۀ دیگري که پیوند خرد و اسطوره در آن نهفته است البرزکوه است    
 آنجا .)71: 1380بندهش ( ها از آن است هاي روي زمین و سرچشمۀ آب جهان است، ریشۀ همۀ کوه

سروش در آنجا، جاي دارد، کیقباد در البرزکوه . ریکی و شب و باد سرد و گرم و آلودگی وجود ندارد    تا
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پل چینود بر آن متکی است، پلی که خردمندان را      . شود ضحاك در البرزکوه به بند کشیده می      . است
یگـاه خردمنـدان   البرز در اساطیر ایرانـی جا . رساند خردان را به تباهی و نابودي می  به جاودانگی و بی   

جایگـاه  (پرورشگاه زال است و بلنداي آن نشانۀ اتصال به آسمان        .سیمرغ دانا آنجا آشیانه دارد    . است
هـاي   شود تـا خـرد او آلـوده بـه اندیـشه      زال در البرزکوه پرورده می   ). نیروهاي خردمند مینوي است   

  .اي است از این کوه اسطوره» دنفرود آم«او براي بازگشت به اجتماع ناگزیر از . اکتسابی جامعه نشود
کوه اشاره به آزمون قدرت دارد، یعنی آزمـون ارادة دسـتیابی بـه       از دیدگاه یونگ صعود از    

 از این دیدگاه نیز حضور زال در البرزکوه نشانۀ          .)196: 1377یونگ  (خودآگاه خویشتن خویش    
  . ارادة مصمم او براي رسیدن به خرد و خودآگاهی است

پروردگـار زال، سـیمرغ،   . پیونـدد  او در البرزکـوه بـه سـیمرغ مـی        . مرغ است نماد بعدي سی  
او سمبل خرد و دانایی است، امـا نـه خـرد آلـوده بـه                . وجودي آمیخته از خرد و اسطوره است      

. هاي اجتماعی یا وابسته به فرقه و مسلکی خاص؛ بلکه خردي پـاك، برهنـه و طبیعـی     اندیشه
دش سیمرغ، دانش و خـرد برهنـۀ طبیعـی آموختـه اسـت،             در کودکی از دایۀ خردمن    «زال نیز   

تعصب آدمیان را ندارد، نژادپرست نیست و به      .. .هاي آلوده آمیخته نشده است     مغزش با اندیشه  
  .)163، 16 :1374رضا (» هاي آن روزگار سر فرود نیاورده است سنت
 اسـت کـه   اي یک ویژگی مهـم دارنـد و آن ایـن        از دیدگاه یونگ همۀ قهرمانان اسطوره     پ

سـازد   کند و وي را قادر مـی  هاي آنان را جبران می نیروي نگهبان یا پشتیبانی دارند که ناتوانی     
ایـن  . تواند انجام دهد به سرانجام برساند    ها نمی  تا عملیات خود را که بدون یاري گرفتن از آن         

شخصیت الهی در حقیقت تجلی نمادین روان کامـل اسـت و از نقـش شـگرف آن چنـین بـر         
یعنـی آگـاهی بـه    . آید که کار اصلی اسطورة قهرمان انکشاف خودآگاه خویشتن فرد اسـت        یم

: 1377یونـگ   (اي که بتواند با مـشکالت مواجـه شـود            گونه هاي خودش به   ها و توانایی   ضعف
تواند تجلی نمادین تالش یـک قهرمـان بـراي کـشف خویـشتن        ماجراهاي زال نیز می   .)164

  . اتصال او به سیمرغ، نشانۀ پیروزي او در این مرحله باشدخودآگاه و رسیدن به کمال و
از میان همۀ موجودات یک پرنده دایه، پشتیبان و نگهبان زال است و در تحلیل نمادهـاي     

. در شاهنامه زال مصداق پیوند بـا ایـن نمـاد برتـر اسـت     . نماد تعالی است  » پرنده«اي   اسطوره
  .هترین نشانۀ این پیوند استسخن گفتن سیمرغ و فهمیدن زال سخن او را ب

کند که از گشودن  هایی برخورد می داند که زال در جامعۀ انسانی گاه به گره  سیمرغ دانا می  
دهـد تـا    هایی براي احـضار خـود بـه وي مـی      رو نشانه  این وسیلۀ خرد ناتوان است، از      ها به  آن
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نیـز در پیونـد بـا    ) پر و آتـش (ها  هنگام درماندگی او را فرا خواند و از او یاري طلبد؛ این نشانه       
  :گوید سیمرغ به زال می. اند اندیشه

ـود سایـۀ فــر مــن    ابــا خویشتن بر یـکی پر مــن   خجستــه ـب
  و راز نیک و بد گفت و گوي آورند    گرت هیچ سختی به روي آورند
  ببینـــی هــم اندر زمــان فر من    بــر آتش برافکن یکی پـر مـن

ـا بچــگ    ام یر پــرت بپــروردهکــه در ز   ام ـانـــت بــــرآوردهـابـ
  )136 ـ 1/145/139(

سو نـشانۀ مهـر سـیمرغ بـه زال اسـت و سـیمرغ زال را              در این است که از یک     » پر«راز  
هاي ایرانـی جـادو را    همچون بچگانش زیر پر خود پرورده است و از سوي دیگر پر در اسطوره  

اگر مـن از جـادویی مردمـان      «: ت آمده زرتشت از اهورامزدا پرسید     در بهرام یش  . کند باطل می 
ي »وارغـن « پـري از مـرغ  : بسیار بدخواه آزرده شوم، چارة آن چیست؟ آنگاه اهـورامزدا گفـت       

کـسی  . دشمن را ناچیز کن ] جادویی[ پر   به آن بزرگ شهپر بجوي و آن را بر تن خود بپساو و            
اشد، هیچ مرد توانـایی او را از جـاي بـدر    بخود داشته که استخوانی یا پري از این مرغ دلیر با        

اوسـتا  (» ن کس پناه دهد و بزرگی و فرّه بخـشد        ه آ آن پر مرغکان ب   . نتواند برد و نتواند کشت    
مـاجراي نبـرد او بـا        پر سیمرغ که عالوه بر کـاربرد فـوق در تولـد رسـتم و در                .)438: 1385

اي باشد که اهـورامزدا نیـز    تواند از نوع پر اسطوره  اي دارد، می   اسفندیار نیز کاربرد درمانی ویژه    
  .کند همراه داشتن آن را به زرتشت توصیه کرده است و جادو را باطل می

ـادي اسـطوره     . براي فرا خواندن سیمرغ عـالوه بـر پـر آتـش نیـز الزم اسـت                 اي اسـت و در    آتـش نم
 در فرهنـگ ایرانـی ماننـد بـسیاري         آتـش همـواره   . هاي زیرین خود اندیشه و خرد را پنهان کرده است          الیه

ـا اندیـشه اسـت       . هاي دیگر مقدس و آسمانی است      از فرهنگ  آتـش   .اما یکی از دالیل واالیی آتش پیونـد ب
) 98: 1362بهــار (» او آتـش را از اندیــشه بیافریـد و درخــشش را از روشـنی بیکرانــه   «. را اهـورامزدا آفریــد 

ـان     ها را بـه هـم مـی    چه آن ندیشه است و آنها با ا پیوند زال و سیمرغ با آتش، پیوند آن        ـاند در واقـع هم رس
آتـش کـه در سرشـت، اندیـشه اسـت و بـه       «. اي نمادین شده اسـت  اندیشه است که در قالب آتش اسطوره   

ـارگی نهفتـه اسـت            اندیشه اورمزد در پدیده    شگفتی آن، مانند اندیشه،    آتـش  . هاي گوناگون هـستی، بـه یکب
ـاي گرفتـه اسـت          مانـد کـه د     به جانی نهان می    ـاي هـر کالبـد ج ـا نیـز   ). 132: 1380کـزازي  (» ر ژرف اینج

ـایی عمیـق نهفتـه اسـت       در نهایـت وقتـی   . اسطوره با اندیشه ارتباط دارد و در ژرفاي یک کالبد نمادین، معن
  .خواند، نماد اندیشه و دانایی را فرا خوانده و به اندیشه متوسل شده است زال سیمرغ را فرا می
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اي در داستان زال که در ظاهر با خرد ارتباطی ندارد، خواب و           عناصر اسطوره  از یکی دیگر 
هـاي   خـواب «. خواب در این داستان درست به معنی بیـداري خـرد و اندیـشه اسـت            . یاستؤر

روانان از ایـن   دانایان و روشن  در شاهنامه . اند هاي زیباي شاهنامه   خود از پارادوکس  » بیدارکننده
معنـویتی کـه در آن سـاري اسـت، نـزد بـشر        نیروي خـواب و «. بینند میها فراوان    نوع خواب 

  . تر است نزدیک دانایان با این نیروي روحانی بیشتر و رابطه اما.. .ابتدایی مقدس است
  یکــی بهـره دانی ز پیغمبـري    نگر خواب را بیهـوده نشمري

  »ها چو آتش در آب همه بودنی    هاي روشن ببیند بخواب روان
  )88 :1379اري مخت( 

هـا راهـی    خواب اي با هم ارتباط دارند؛ زبان هر دو نمادین است و      گونه خواب به  اسطوره و 
چـه سـام را را وادار بـه     در شـاهنامه آن . شـوند  اي محسوب می  براي وصول به حقایق اسطوره    

 سام  یاهايؤهاي زیرین ر   در الیه . در خواب است   کند، بیداري خرد خفتۀ او     بازگرداندن زال می  
  :دهد شود که به او هشدار می دیده می» خرد بیداري«

  یکی مــرد بر تازي اسب دوان    چنان دید در خواب کـز هندوان
  بــران بـرز شــاخ برومنــد او    ورا مـــژده دادي بفــــرزند او

 )1/141/96،95(  
  :کند تر از قبل بر سام غلبه می یاي بیداري خرد نمایانؤدیگر شب دوباره ر

  بلنـددي ـ بـرافراشتندرفشـی    کوه هندکه از چنان دید در خواب 
  ش نامور بخـــرديــسوي راست    بـه دست چپش بر یکی مو بدي
  ـادي بــه گفتار سردـزبان برگش    یکی پیش سام آمدي زان دو مرد

  تو را ریش و سرگشت چون خنگ بید    سپیدگـر آهوست بر مرد موي 
  )105  ـ1/142/11(

در خـواب سـام مـرد خـرد در     . همراه اسـت ) مرد خرد(با ) مرد اسطوره(ن ابیات موبد  در ای 
، امشا سپند خـرد  »بهمن«گونه که در اسطوره  سمت راست و در جایگاه برتري قرار دارد همان    

او . استدالل منطقی مرد گویند نشانۀ خردمندي اوسـت  . قرار دارد » اهورامزدا«در سمت راست    
د زال عیب است، موي سپید سام هم که چون خاري سپید اسـت عیـب   گوید اگر موي سپی   می

  2.در این استدالل موي سپید سام به خار تشبیه شده و پیرسري زال بر آن برتري دارد. است
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). 212: 1385نوشین (نه از اشعار رودکی خنگ بید را خاري سفید رنگ معنی کرده است  واژه نامک با ذکر بیت مذکور و یک نمو ـ2
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در نقـد روانکـاوي یونـگ بـه رؤیـا      . شـود  اي فراوان دیده می در شاهنامه رؤیاهاي اسطوره  
دن به تاروپود شخصیت فرد به تحلیـل رؤیاهـاي   او براي پی بر  . اهمیت زیادي داده شده است    

دهنـدة اسـرار مـذهبی،      هاي مرد در قالب آمـوزش  خود در خواب  «: پردازد و معتقد است    او می 
خود در خواب یک مرد پخته بـا چهـرة      . شود نمودار می .. .پیرخردمند، روح طبیعت و   .. .نگهبان،

عتقد است خـود مجمـوع روح و       وي م ) 299،  295 :1377یونگ  ( »شود مردي جوان آشکار می   
در شاهنامه مرد جوان رؤیاي سام خود خردمند او است که با کالبـدي              . خودآگاهی انسان است  

کنـد، و مـشورت بـا       شـود و او را وادار بـه بازگردانـدن زال مـی             اي بر وي ظـاهر مـی       اسطوره
کنـد و   ا طرد مـی خردي سام زال ر در واقع بی. کند خردمندان و موبدان نیز آن را نیرومندتر می    

  .گرداند بیداري خرد او، وي را باز می
این عشق پایـدارترین عـشق   . است» عشق او به رودابه«رویداد مهم دیگر در داستان زال  

  .حماسه است
این عشق در ظـاهر و در آغـاز خـرد ناپـسند و در نهـان و در نهایـت بـا خـرد سـازگار و                     

بـدیهی اسـت بـه زنـی        «. رسـت اسـت   پ زال عاشق رودابه دختر مهـراب بـت       . هماهنگ است 
] معمـوالً [  خواستن زال دختر چنین شخصی را، چه موانعی ممکن است در راه داشـته باشـد و                  

 عشق زال ممکن اسـت بـا   .)74: 1378محجوب (» آنجا که عشق خیمه زند جاي عقل نیست     
 و پـاك او  خرد اکتسابی که او بعد از ورود به جامعه آموخته در تضاد باشد ولی با خرد غریـزي        

از . شـود  او ابتدا بین خرد اکتسابی و غریزي خود دچار تـضاد و سـرگردانی مـی               . منافاتی ندارد 
کنـد کـه در    کند به کاستی و کمی خـرد خـود اعتـراف مـی         سو وقتی راز خود را فاش می       یک

  :واقع همان خرد اکتسابی است
  به مغز و خـرد در نیامد کمـی    نگفتم من این تا نگشتم غمی

 )1/176/615(  
  . انجمن هم قلمرو پرورش و آزمایش خرد اکتسابی است. و نگرانی او از انجمن است

  که نتوان سـتودنش بر انجمـن     یکی کار پیــش آمدم دلشکن
 )1/178/660(  

  :بیند از سویی دیگر خرد غریزي او مانعی در راه نمی
  ستکه هم راه دینست و هم ننگ نی    بدین در خردمند را جنگ نیست

 )1/176/620(  
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وقتی مهراب او را با اشتیاق بـه کـاخ      . شود این تضاد در برخورد او با مهراب نیز آشکار می         
   .کند که شاه و سام با این کار موافق نیستند خواند، با خرد اکتسابی استدالل می خود فرا می

  :گوید و چنین می
  اي نیست انـدر مرا جــبخان تو    چنین داد پاسخ که این راي نیست
  همان شــاه چون بشنود داستان    نبــاشد بدین سـام همداستـان

  )333و33 1/158/4(
  :میستاید و این حکم خرد غریزي اوست اما او نه آشکارا و در حضور، بلکه پشت سر او را 

  سـتودش فراوان چنانچون سزید    چو دستان سام از پسش بنگرید
 )1/158/339(  

دارد، همان خردي که هرکس را کـه هـم     ان را از ستودن باز می     بالفاصله به حکم خرد زب    
  . کند می دین و هم راه انسان نباشد انکار و نفی 

  اه بودـزبان از ســـتودنش کوت    از آن کو نه هم دین و هم راه بود
 )1/158/340(  

  .کشمکش بین خرد غریزي و اکتسابی در این ابیات کامالً آشکار است
 بـانوي خردمنـد   ـیبان این پیوند است نه در مقابل آن زیرا سـیندخت   اي پشت رد اسطورهخ

اي وجودش در نام او، همچنـین در        اسطوره هاي   شاهنامه و داناترین سفیر زن حماسه که جنبه       
 ـخویشکاریش در پروردگاري وآموزگاري رودابه و شباهتی که در هر دو زمینه با سـیمرغ دارد   

  . در پیروزي آن نقش مهمی دارد
گرانـی هـستند کـه در انجمـن      شناسان و بخـردان پـژوهش      همچنین موبدان، ردان، ستاره   

  .اند منوچهر شاه مأمور به پژوهش کار سپهر شده
  سـتاره شناسان و هم بخردان    بفـرمود تــا موبــدان و ردان
  بـکار سپهري پـژوهش کنند    کنند انجمن پیـش تخت بلند

 )1/217/1234-1233 (  
 و حکـم نهـایی آنـان    )مردان خرد و مردان اسـطوره  ( و ترکیب اعضاي آن      تشکیل انجمن 

 تقـدیر و . کنـد  دهندة این است که ایـن پیونـد را در نهایـت خـرد و اسـطوره تأییـد مـی               نشان
  :کند و حکم اختر به داد است سرنوشت نیز اینجا خردمندانه عمل می

  ویدکه این آب روشن بخواهد د    چنیــن آمــد از داد اختر پدید
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  گوي پر منش زاید و نیک نام    سام ازین دخت مهراب و از پور
  )1238 ـ1/218/1239(

شماران از   با مژده دادن ستاره«. توان حمایت یزدانی دانست حکم تقدیر و مژدة اختر را می      
این . گشاید شود و حکم ستاره و بخت گره داستان را می          زادن رستم، ارادة سرنوشت آشکار می     

: 1383مزداپـور  (» دهد نی جنبۀ یزدانی و ایزدینۀ حمایت شگفت خداوند را نشان می حکم آسما 
  .)129 ـ 128

عالوه بر آن قهرمان عشق باید از آزمون خرد بگذرد و راز زمان را تفـسیر کنـد و مفهـوم                  
اش  در آزمون زال زمان یکبار با مفهوم کمی و تاریخی«. زندگی را دریابد تا پیروز شود  و  مرگ
 در ایـن    .)156: 1379مختـاري   (» اش شود و یکبار با مفهـوم کیفـی و اسـاطیري           ده می سنجی

اند که زال  موبدان و بخردان، مردان خرد و اسطوره. آزمون نیز خرد با اسطوره پیوند یافته است       
  .آزمایند را می

  ...همـان زال با نامور موبدان    نشســــتند بیدار دل بخردان
 )1/218/1250(  

شـود، عـشقی اسـت     راي زال عشقی است که نژادپرستی در آن کمرنـگ مـی  عشق خردگ 
در چنـین اقلیمـی آنیمـا راهبرآنیمـوس       . دانـد  را خرد دل می    آهنگ با خردي که یونگ آن      هم
سرانجام تـضاد زال  ) 9: 1377یونگ (خواهند  پذیرند و نااهل نمی    آنجا فقط همدل می   . شود می

  . قهرمان حماسۀ ملی است» رستم«حدت رسد و حاصل این پیوند و و به وحدت می
زال . اي دارد طول حضور زال به اندازة حیات دورة پهلوانی است و نسبتی با زمان اسـطوره       

او عـالوه بـر   . ترین نمادهاي شاهنامه است زال از مرکب. شود میرد، برکنار می   در شاهنامه نمی  
روست که در شـاهنامه   و از همینکه نماد خرد و رایزنی است نماد زمان و زروان نیز هست   این
این زمان همان است کـه زروان نیـز          ...زال نماد زمان است، زمان ناوابستۀ بیچون      «. میرد نمی

 در نتیجه طول حیـات او  .)852: 1384کزازي (» ...تواند داشت  فرجامی نمی  ...نامیده شده است  
د و دانایی است، نه فقط خرد که او نماد خر یکی این: و پیر سر زاده شدنش دو دلیل عمده دارد      
ها، و خرد نیرویی انتزاعی است کـه مـرگ را بـه آن     زمان خود بلکه خرد و داناییِ تمام گذشته    

که او زمان اسـت و   دلیل دیگر این. شود میرد بلکه برکنار و یا فراموش می       خرد نمی . راه نیست 
ر ظاهر نامعقول و بـاورنکردنی  رو طول حیات او که د این از. میرد میراند ولی خود نمی   زمان می 

  .شود است به این شکل معقول و موجه می
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رودابه نیز که خرد تابع زال است با برکناري زال از حماسه و مرگ رستم، آشفته و دیوانـه                 
به تبع او وارد حماسه شد و با درماندگی و برکناري        . او خرد و اسطورة همزاد زال بود      . گردد می
  .پس از آن همراه زال از صحنۀ حماسه کنار رفت از دست داده وخود را مدتی » خرد«او 

رأي بـودن او بـا اغریـرث          هاي زال در داستان رفتن کیکاووس به مازندران، هـم          تدابیر و خردمندي  
خـوان و آزاد   خردمند، پیشنهاد آوردن کیقبـاد از البـرز کـوه و راهنمـایی کـردن رسـتم در گـذار از هفـت               

  . ها در این مختصر نیست شکار است و نیازي به پرداختن به آنکردن کیکاووس، روشن و آ
وجـود  . در داستان زال، اسطوره براي نیرومندتر کردن خرد آمده است نه براي مقابله با آن           

کودکی و پیـري، خـرد و اسـطوره، رودابـه و زال، تـضاد و            : هاست زال عرصۀ پیوند پارادوکس   
مانـد و از   هـا در مـی   ندیار در پیونـد پـارادوکس  او در نبرد رسـتم و اسـف   . وحدت، عشق و عقل   

  . رسد شود و دورة پهلوانی شاهنامه هم به پایان می حماسه به تدریج برکنار می
  

  گیري نتیجه 
انـد، سـؤالی اسـت کـه فردوسـی بـا         که چگونه در شاهنامه خرد و اسطوره در کنار هـم قـرار گرفتـه               این

آن همچنـین بـا اندیـشیدن و تأمـل خردمندانــه در     درك نمـادین بـودن اسـطوره و قـدرت معناپــذیري     
. هـا و موضـوعات شـاهنامه آن را پاسـخ داده اسـت          هـا، شخـصیت    ها، آگاهانـه در تنـۀ داسـتان        اسطوره

هـا و   در داسـتان . پـرداز اسـت و ایـن پـارادوکس بزرگـی اسـت        فردوسی خردگرا و در عین حال اسطوره      
زال بـه عنـوان چهـرة مـدبر و خـردورز      . اسـت هاي شاهنامه این مهم بـه خـوبی ارائـه شـده             شخصیت

بـر اسـاس خـرد عمـل کـرده و بـا اسـطوره آمیختـه          ) نه مـرگ  (گیري   شاهنامه، از هنگام زادن تا کناره     
اسطوره و خـرد در وجـود او بـه هـم پیوسـته و او اسـطورة               . اند گر خوانده  است به طوري که او را افسون      

 شـاهنامه اثـري    ـ 1.  نتایج برجستۀ دیگـري نیـز رسـید   توان به در کنار این موضوع می. خردمندي است
اندیـشی   هـا بـا نهایـت چـاره     شخـصیت   ـ 2. است که براساس خرد غریزي و اکتسابی سروده شده است

ـا آنجـا کـه دیگـر از خـرد کـاري سـاخته               و تدبیر دربارة خود و دیگران و امور اجتماعی مـی           اندیـشند ام
اي اسـت   گونـه  اخت انسان از کائنات، بـرعکس مـورد قبـل، بـه     شن ـ 3. آورند می نیست به اسطوره روي 

رو گاه اسـطوره بـه خـرد و گـاه خـرد بـه اسـطوره             از این . رسد که از اسطوره به خرد، اندیشه و تعقل می        
 کمال انسانی در تلفیق تعقل و تعبـد اسـت و ایـن دو از نظـر نـوع شـناخت همـان         ـ 4 .شود منتهی می

هنامه خرد و اسـطوره بـا هـم سـازگار شـده، مکمـل هـم بـوده و تـضاد و                 در شا  ـ 5. اند خرد و اسطوره  
  . گرا و اسطوره در شاهنامه خردگراست خرد در شاهنامه اسطوره. ها وجود ندارد تزاحمی بین آن
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