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 چکیده
 های متون حماسی و آورترین داستان تفرزند سام نریمان، یکی از پرماجراترین و شگف ،سرگذشت زال

در آشیانۀ سیمرغ و در  پرورش یافتن ه پدر،از درگاپهلوانی ایران است. موی سپید زال، رانده شدن او 

های  هایی است که چهرۀ زال را نسبت به دیگر قهرمانان داستان همگی ویژگی ،نهایت عمر طوالنی او

به محض رسیدن امّا  ،پهلوان نیرومندی است  زال در آغاز جوانی ،شاهنامهدهد. در  نشان می مایزملّی مت

 فرزندگیرد و جای خود را به  ضعف پیری از حضور در میدان جنگ کناره می ، به دلیلرستم به سنّ بلوغ

 کند که راهنمای شاهان و پهلوانان است. ظاهراً دهد و از آن پس، نقش قهرمان خردمندی را بازی می می

ها و روایاتی  گزاران به خلق داستان داستان ه که در ادوار بعداین نقیصه در سرگذشت زال سبب شد

و در  رود ز یالن سترگ ایران به شمار میبا وجود کهولت سن، همچنان ا ،ها زال د که در آنبپردازن

نبرد زال با  ها هد. یکی از این دسته داستاند های بسیاری از خود نشان می جنگ، هنرنمایی های میدان

 به بررسی. در این مقاله نخست شود ها پیروز می بر آناست که   ای از دیوان در آغاز جوانی دسته

زال »و سپس نگاهی به منظومۀ ناشناختۀ پردازیم  پهلوانی ایران می های زال در متون حماسی و داستان

 دهیم. اندازیم و با بررسی برخی قراین متنی، حدود تقریبی سرایش آن را نشان می می «و مقاتل دیو
 

 تل دیومقا زال وزال،  ،شاهنامههای پهلوانی فارسی، منظومه ،ادبیات حماسی: های کلیدی واژه
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  مقدّمه 

به  زال واژۀمتون حماسی ایران است.  نامور و خردمند قهرماناناز فرزند سام،  ،زر زال

در  .(10پانوشت، 2: 2/ 1342، معین) است «پیر شدن»به معنی  -zarاز ریشۀ  «پیر»ی امعن

ا چه کسی یو  رداگذ را بر کودک سام می به این نکته که چه کسی نام زال شاهنامه

به  الحاقی برخی ابیاتپایۀ  برامّا  ،شود نمی اشارهدهد  دستان را به او میعنوان 

نام او را دستان سیمرغ و  نام کودک خود را زالسام  ،شاهنامههای  دستنویس

، پایۀ برخی متون پهلوی براما  ،شود نامی از زال برده نمیدر اوستای موجود   1گذارد. می
، ترجمۀ بندهش) که برای سام زاییده شدند استقلوهایی ه جفت دویکی از سدستان نام 

  .(151 :1380،بهار
، است. داشتن موی سپید شاهنامههای  آورترین داستان سرگذشت زال یکی از شگفت    

 زندگی او در دورۀ ترین حوادث رودابه از مهم عشق به سیمرغ و پرورش یافتن در آشیانۀ

سام دارای فرزندی نبود تا این که پس از مدتی د که گویمی شاهنامه منوچهر است.

 و برنشانۀ پیری است  یمویسپیدجا که  . از آنبه دنیا آورد موسپید فرزندی 2همسرش

 ،اهریمن استتازش های  ، داشتن هر عیب و نقص خود از نشانهزردشتی پایۀ باورهای

ودی اهریمن به شمار زال را موج ،نشانگر آن است که در روایات کهنظاهراً این نکته 

برخی پژوهشگران  .نداهدانست بهره می پهلوانی بی را از فرّه دست کم اوند و یا اهآورد می

 پریآن زن  ظاهراًو  مادر زال استپریدخت  ،تادر برخی روای چونکه  زنند حدس می

: 1390 )آیدنلو، باشدمادرش  زاد بودن از پری متاثّر شاید سپیدی موی زال نیز ،است بوده

به  1 :1385)سرکاراتی،  ندهای اهریمنی ا ساطیر کهن، پریان در شمار آفریدهبر ا زیرا بنا ،(724

اهریمن و دیو  ۀبا دیدن سپیدی موی فرزند خود، او را بچّ ،سام شاهنامهدر  .(بعد

زاده و  اسفندیار نیز در تعریض به رستم، زال را دیو .(166 :1386/1، )فردوسی خواند می

بازتاب اندیشۀ اهریمنی بودن زال در  .(406 ،344 :1386/5، همو) خواند ست میپر جادو

شود و در یکی از روایات، زال را از نسل دیوان  نیز دیده می شاهنامههای شفاهی  روایت

 .(69: 1369/1شیرازی،   )انجویاند  خوانده

آغاز کودکی  شود. یو در طبیعت بزرگ مود رانده خاز خانوادۀ تولّد از همان آغاز زال     

دهد  میروی  اساطیری و حماسی دیگرسترگ برخی یالن  همان است که برایاو 

، به گیرد که سام در خواب مورد سرزنش قرار می هنگامی .(176 -173: 1393مختاری، )

سام و که  در آن زمان همدهد.  و مهر او را در دل قرار می شتابد جوی فرزند میوجست

شاه ایران   رند،گی قرار می او گرمی مورد استقبالاگرچه به ،دنرو می هربه دربار منوچ زال
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برایش را  او سرنوشتاخترشماران که  گیرد از وجود زال قوّت قلب و آرامش می هنگامی

ن کودک سپیدموی در جامعۀ ایرانی پذیرفته بود که آاز این زمان  ظاهراً؛ کنند بیان می

 د. ش از نقایص او یاد میگاهی به تعریض  نیز یهای بعد شد، هرچند که در داستان

هنر خود را نشان شکار پرندگان در هنگام زال در کنار رود کابل و  بارنخستین  

در دوران . شود او میبا ازدواج  در نهایتو سبب آشنایی او با رودابه ین امر و همدهد  می

گذارد و  میدان نبرد می زال در تازش افراسیاب به ایران پا بهنوذر و پس از مرگ سام، 

ز حملۀ طهماسب و پس ا پس از مرگ زوِ .دارد از میان برمیخزبران و گلباد تورانی را 

ر ـرا در امـکه چ ودـش یـرو م به رو شکایت ایرانیان زال با ،دوبارۀ افراسیاب به ایران

 پشتش خمیده شده گوید ها می زال در پاسخ به آن دهد. پهلوانی ضعف نشان میجهان

 که جای او را خواهد گرفت رستم است از این پسندارد و  توان نبرد دیگر و است

و پیر خوانده شدن  شتپهلوانی ندا تر گفتیم که زال فرّه پیش .(332 -331 :1386/1)فردوسی، 

حاکی از ممکن است ت نوذر و زو طهماسب، خود مدّشاهی کوتاهپادآن هم پس از  ،او

ای است برای زال واسطهتر آن،  و متون کهن شاهنامهدر  در واقع .فرّهی او باشد بی

 ،به بیان دیگر .(157: 1385)مرتضوی،  پیوستن هویت  اساطیری گرشاسب و سام به رستم

کاووس و خویشکاری  گونه که دربارۀ کی همان ،به دنیا آوردن رستم است زال خویشکاری

با  زال در نبرد نشانی از دیگرپس از حضور رستم،  3.اندگفته ،د سیاوشیعنی تولّ ،او

 است. رستم فرزندش ویژهبهو ایران شاهان  یراهنمایوظیفۀ او  اغلبو  نیست دشمنان

 برخی که چنان  آناست،  شاهنامه انقهرمان نماد خردمندترینِ ،پس از سیمرغ ، شایدزال

آسمانی  آن مرغبه دست  او سرچشمۀ هوش اساطیری زال را تربیت شدن پژوهشگران

 نمادی از سرشت پوشیدۀ جهان استاند، درست یا نادرست، گفتهدانند که خود  می

و همین نکته سبب  نشانی نیست از فرجام زندگی زال شاهنامهدر  .(225: 1387 )حمیدیان،

 بدانندیکی  ،خدای زمان ،زال را با زروانچهرۀ  محقّقانشده است که بسیاری از 

 .(198: 1380؛ جیحونی، 228: 1387؛ حمیدیان، 176 -173 :1393؛ مختاری 217 :1385)سرکاراتی، 
 

 شاهنامهی پهلوانی پس از ها زال در منظومه. 1

است. در  نامه بهمنبه نبردهای زال اشاره دارد  شاهنامهای که پس از  نخستین منظومه

بار دیگر در میدان جنگ حضور  ،سالی، زال، با وجود کهنخواهی بهمن های کین جنگ

پیروزی بر سلمان و  شتن پیروز توسدهد. ک هایی از خود نشان می دلیریو  یابد می

آن  و ریختنخسک  ساختناست.  زالترین نبردهای  از عمده دن اوند کشیبربری و به ب
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 :1370الخیر،  بن ابیشاه ایران) از دیگر دستاوردهای زال در میدان رزم است در پای دشمنان

که اصالت و ، نامه شبرنگو  مرزنامۀ کوچک و بزرگفراهای  در منظومه .(242 ،257، 207

 های در منظومههای زال نشانی نیست.  از پهلوانی ،آنان ثابت شده است روایتدیرینگی 

در زال حضور از  ،که احتماال روایت کهنی دارند، پتیارهداستان و  بیان ببر ،زادکک کوه

نه تنها در امر پهلوانی  زال هم اه در این منظومهامّا  ،آید سخن به میان می میدان نبرد

کک پایۀ روایت  . بربلکه ناتوان و ترسو نیز توصیف شده است ،نیست شامخی قهرمان
مجبور به دادن خراج  برای دفع آزار اوزد و زال  سال به زال دستبرد می ، کک هرزادکوه

م نیز قرار گرفته ی مورد مالمت رستاری زال حتّگز باج (238: 1382، زادکوه داستان کک)  بود

 ،بارها به نبرد با ساکنان دژ شکاوندکوه رفته زال در روایت دیگری آمده  است که 4.است

در نبرد زال  ببر بیان منظومۀدر  .(378: 1394، شکاوندکوهنامۀ  رزم) امّا کاری از پیش نبرده بود

کاری از پیش نیز گوش  نبرد با گلیمینهو رویارویی  و در شود درمانده می)رستم(  با البرز

 -246: 1394، ببر بیان)شود  گریزان میدیدن ببر بیان  در دنبالۀ داستان هم باو  5برد نمی

به شرط  ،ها داستاناین دسته با بررسی  .(305: 1394، داستان پتیاره؛ همچنین 265 ،255، 247

نند ها نیز هما در این منظومهکه زال  یابیم دست میبه این نکته دیرینگی روایت، 

و شهرت او به دلیل آن است که فرزند سام و پدر ست پهلوانی ا ، عاری از فرّهشاهنامه

از حدود اختیار خارج گربزی که  و افسونگریاز رستم است و از خردمندی و گاهی 

 است.  برخورداراست دیگران 

 پردازان و داستانکه شیوۀ کار  چنان آن ،در روایات متاخّر، شدهیادبرخالف روایات 

زال در میدان نبرد  ها که در بیشتر آن ههای نوظهوری پدید آمد داستان نقّاالن است،

، مهجهانگیرنادر در شمار پهلوانان طراز اوّل ایران است.  ،با وجود کوژپشتیحضور دارد و 

با جهانگیر جنگی  ، زالدر همین داستان ،سپهساالری لشکر کاووس بر عهدۀ زال است

، با برزونامۀ کهندر  .(176، 93 :1380مادح،  ) دهد خود را نشان میهنر و کند  ساختگی می

در دنبالۀ  .کند تا رستم از راه برسد با او دست و پنجه نرم میشود و  رو می به پیلسم رو

شود و درفش افراسیاب را به دو نیم  ور می ملهنیز به همراه برزو به سپاه توران ح داستان

ا امّ ،دیو ربوده به دست عفریتزال ، مهاقبان رّینزدر  .(217 -216 ،205 :1387کوسج، ) کند می

آصف، رفتن به دیو به نزد نبرد با کنداس دیو، بردن عفریت؛ شود به دست رستم رها می

جادو و  ،کشی در طلسم، رسیدن به دخمۀ کیامرث، نبرد با زادشمطلسم کمهران، اژدها

از ( 1126 ،1125، 1118، 941 ،923، 928 -881، 500 ،492 ،389، 309 :1393، قبانامه زرّین) شیر دم
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شاهد نیز  برزونامۀ جدیداست. در روایات  زال در این منظومهترین کارهای  مهم

 الف(155لف و ا149ب، 138تا: بیپاریس،  )عطایی، جوشن، تمور، کوهکش پلنگینهبا رویارویی زال 

دست  یالس پسر رستم یکیک بار به دست شمدر همین دسته روایات است که  هستیم.

همو، ) از چگونگی رهایی او آگاهی نداریم امّا به دلیل افتادگی نسخه ،شود گرفتار می

نبرد زال با ارهنگ، دیو  دارد. یترحضور پررنگزال  شهریارنامهدر  .ب(321تا: دوپرون، بی

دوم در نبرد  امّا ،ترین کارهای زال است و شکستن دست او از مهم ،ین منظومهسترگ ا

با امّا  ،برد در رویارویی با شهریار کاری از پیش نمیزال . شود مجروح می با آن دیو

پهلوانان ایرانی را که به دست شهریار  ،دهد نشان میبلخ  قلعۀ فتح در خودکه از  یرشادت

نبرد با تجاو راهزن و نیز  کشد. رهاند و اردشیر بیژن را به بند می گرفتار شده بودند می

 ،دهد که در سرزمین مازندران روی می رستم و فرامرزجه نرم کردن با دست و پن

آهنین از  ان دادن قدرت خود در خم کردن پنجۀهمچنین رفتن به بارگاه سلیمان و نش

  .(650 - 350 تا:)مختاری، بیاست  شهریارنامههای زال در  نماییدیگر هنر
 

 روایات عامیانۀ ایرانزال در  .2

در طومارهای  ،های زال آمده است ها دربارۀ پهلوانی در منظومهکه گذشته از روایاتی 

 :اند به او نسبت داده های دیگری نیز به شرح ذیل داستان و برخی روایات عامیانه، الینقّ

شیرازی،   )انجویاز وداع از آشیانۀ سیمرغ  هم و نیز نبرد با تورانیان پس نبرد سام و زال با

 ،(240 -236: 2536)رودنکو،  ر قرال کافر و ازدواج با رودابۀ پریرفتن به شه ،(195: 1/ 1369

نبرد  ،(102: 1386، نامه مشکین) لوانان از زندان افراسیابپهدیگر و  شاهر آزاد ساختن منوچه

 ،(254-253 :1381/1 فردوسی، نامۀطومار شاه) پذیری از او و سیلی خوردن و باج کوهزاد با کُک

نبرد با تورانیان هنگام رفتن رستم به  ،(7: 1387 ،نامه رستم) ورد با خطیران و کشتن انب

کشتن پهلوانی نخجیر نام و ازدواج با دختر  ،(179: 1390،شاهنامهطومار کهن ) سوی هاماوران

)انجوی شیرازی، نبرد با دیوان در سرزمین هندوستان  ،(188 -187 ،همان)او و تولّد یافتن زواره 

نبرد  و آور چینی گرفتار شدن به دست رزم، در سرزمین خجند ادنبه بند افت ،(86 :1369/2

الی طومار نقّ) نبرد با گوش بن گوش ،(291 ،284، 25: 1369، سهراب داستان رستم و) با سهراب

 بازو کشتن میالد قوی و نیزاو  کردنهزبر بال و زخمی با نبرد  ،(732: 1391 ،شاهنامه

فتن به سرزمین پریان و رساندن خبر مرگ فرامرز به ر ،(496، 447 -446: 1377، لشکر هفت)

: 2 همو،) نابینا شدن زال با چوب گز ،(160 :1369/1شیرازی،   )انجوی فرزند رستم ،نریمان پری

در او  بر دستو زخمی شدن دست  نبرد با رستم یک ،افتادن در طلسم زرنگاله ،(206
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 طومار کهن) زال و در قفس افتادن نبرد با آذربرزین ،(884 )همو،بهمن  خواهی ۀ کیندور

  .(210: 1386، نامه مشکین)کشتن فرود بن کاووس  (943 -941 ،884، 235: 1390، شاهنامه

ترین ویژگی زال  چنان مهم همهای زال مشهود است،  اگرچه در این روایات پهلوانی      

ایی که ه بیند، پیشگویی هایی که می ست. خوابخردمندی او در این دسته روایات

از بن جان سخنان او را  ایرانو پهلوانان شاهان پاداغلب  چنان است که آنکند  می

تنها قهرمانی است که توان سرزنش کردن رستم و ل زا ،پایۀ برخی روایات بر پذیرند. می

رستم را به دلیل ناتوان شمردن پدر  ببر بیانحتّی شلّاق زدن او را دارد. در آغاز داستان 

که  هنگامی .(235 :1394، ببر بیان) دهد مورد سرزنش قرار میرشاه،  چهدر حضور منو

کنند، فرامرز به دنبال  و مجلس را ترک میدر بارگاه رستم با هم پرخاشگری  پهلوانان

ه چرا مانع رفتن پردازد ک رود. زال با شنیدن این خبر، به نکوهش رستم می ها می آن

پایۀ یکی از طومارها، زال پس از شنیدن خبر  رب .(174: 1387)کوسج، فرامرز نشده است 

ر تو گذشته است و هنوز پانصد سال از عم: »گوید می رستمتازیانه خوردن فرامرز، به 

 (803: 1391، شاهنامهطومار نقّالی )  «زنی. واسطۀ گبری، همچون فرامرز میجاهلی، به
 

 روایات پایان کار زال. 3

 چند روایت به ما رسیده است:از فرجام زندگی زال و پایان کارش 

خواهی بهمن  های کین در دوران جنگزال متون تاریخی متقدّم،  بیشتر بر بناالف.      

؛ 153: 1374بلخی،   ؛ ابن225: 1382/1؛ مسعودی، 624: 1386؛ بلعمی، 84: 1384ی، طبر) دشو کشته می

 شایان ذکر است که بر .(51: 1364دینوری،  ؛145 :1342/2 سراج،  ؛ منهاج178: 1383/1خلدون،   ابن

به دست  زال کشته شدنبه  نیز مروزی نامۀ مسعودیشاهدر پایۀ یکی از متون تاریخی، 

  .(240: 1368، نیشابوری ثعالبی)ه است بوداشاره شده  بهمن

در قفس به فرمان بهمن  زال  این است که های تاریخی سخن از در برخی کتاب ب.     

: 1381 ؛ مستوفی،56:  1386،قزوینی؛ 29: 1386خوافی،   فصیح) گ او نشانی نیستامّا از مر ،افتد می

بسیار منبع این دسته متون به احتمال  .(627: 1338؛ میرخواند، 204: 1362 میر،خواند؛ 94

  است. نامه بهمنو  شاهنامه تاریخی

و یا  (234: 1383 )حسینی قزوینی، در دوران داراببنابر برخی روایات تاریخی، زال ج.      

 .(463: 1383، القصص و واریخالتّ  مجمل) رود از دنیا میدارای بن داراب فرزندش 

عت ایزد به سیستان آمد و به طا پس از مرگ بهمنزال د. برپایۀ یک روایت عامیانه،      

امّا در یک روایت آمده است  ،(908: 1391، شاهنامهالی طومار نقّ)مشغول گشت تا وفات یافت 
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بر یک روایت شفاهی،  و بنا (5 :1374/1طرسوسی، ) ه زال در دورۀ حیات بهمن از دنیا رفتک

 میرد کند و پس از یک ماه می زال پس از مرگ فرامرز، با دختر شاه کابل ازدواج می

 .(218 :1369/2شیرازی،   )انجوی
چنین است  ه. در برخی روایات عامیانه، از مرگ زال نشانی نیست و فرجام کار او      

دور  از چشم آنانو در نهایت  گوید را بدرود می نزدیکان خودخسرو  که یا مانند کی

؛ انجوی 1138: 2/ 1381، نامۀ فردوسی طومار شاه؛ 958: 1390، نامۀ فردوسی طومار کهن شاه  ) شود می

او نشانی برد و دیگر کسی از  که سیمرغ او را با خود می و یا آن (148 -147: 1/ 1369شیرازی، 

  .(192: 1394، شاهنامهنثر نقّالی ؛ 223: 1386، نامه مشکین) بیند نمی

و کهن این  ینتوان احتمال داد که صورت نخست می زال پایان کاربررسی روایات  با     

کشته شدن زال یعنی  ،آمده است متقدّمروایات همان است که در متون تاریخی دسته 

و موبدان ساسانی هایی که زیر نظر شاهان  نامه خدایآن  در احتماالً .به دست بهمن

خواهی  در کینرستم  خاندانافراد همۀ که  هاشاره شده بوداین نکته به  هشد لیف میتأ

خاندان رستم دین بهی را  کهاین این امر دو چیز بود: نخستو دلیل  شدندبهمن کشته 

تمرّد و  دادند؛ و دوم را میناپذیری خود  بنابراین باید تاوان دین و ه بودندنپذیرفت

 ،کشتن اسفندیارنیز زردشت بود و  ترین حامی بزرگسرکشی آنان در برابر گشتاسب که 

بایست پادافره آن را  خاندان رستم وبود  نابخشودنی گناهانی هر دوکه ، پهلوان دین بهی

راد خاندان همۀ اف ها نامه خدای دسته از در ایناگر این طور باشد،  .در این دنیا ببینند

وارد  ها نامه خدایاین دسته از روایات احتماالً بعدها  .اندرستم در حملۀ بهمن کشته شده

 ،. با گذشت زمانه استشد ی متقدّمها شاهنامهو برخی  اسالمی متون تاریخی ادوار

و  هال دولتی آنان نبودعمّ شاهان یا زیر نظرهایی که  نامه خدایآن دسته از  لیفهنگام تأ

هایی نامهخدایه )اگر به وجود چنین آن تاثیرگذار بودتدوین سالیق مردمی در  برخی

پهلوانان نیرومندی مانند و مرگ  نداهدادتغییراتی در اصل داستان راویان  قائل باشیم(،

 دشاه ناالیقی مانند بهمنبه دست پا ،بود و آرزوهای ایرانیان  که نماد همۀ آمال ،را رستم

ند که اهاین گونه بازسازی کردرستم را خاندان مرگ داستان ند و اهدانستناخوشایند 

داستان  .افتادنددر چاه  ،ناجوانمردی از رویآن هم  ی ناتنی،به دست برادررستم و زواره 

ند و به زندانی شدن او اهتغییر داد هروی داده بود به دست بهمنکه را نیز زال مرگ 

همان شکل به را به دست شاه ایران  رگ فرامرزروایت مامّا همچنان  ،نداهاکتفا کرد

 ادن رستم در چاه،تبا اف ،جدیدتر روایات ند. در این دسته اهگزارش کرد نخست خود

این عقیده که کشندۀ اسفندیار هم باور به  در بند افتادن زال،همچنین مرگ فرامرز و 
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مردم  اذهان رستم در بزرگیو هم هیبت و  شد حفظ میهمچنان بدفرجام خواهد بود 

یا ادوار  اواخر دورۀ ساسانی این دسته روایات دورۀ بازسازی  احتماالً .یافت کاهش نمی

یا  وانان گذشته برای حفظ وحدت ملّیداشت پهلکه نیاز به بزرگ هبودغازین اسالمی آ

 به ، این دسته روایاتچندی بعد .ه استبودشده  حفظ استقالل ایران امری ضروری

دیرزمانی از پیدایش  .ه استرسیدفردوسی  شاهنامۀجا به  از آنو  رینامۀ ابومنصوشاه

را نشان دهند و گزند او هم برای آن که بدی کار بهمن را که  هنگذشته بود این روایات

دید ـپ خواهی او را آذربرزین و کینهای  داستان ،اسخ نگذارندپ بی به خاندان رستم 

 .ه استرسید نامه نبهمهم به  که این دسته روایاتند اهآورد

 و دلبستگیدر میان مردم  ملّی های با گذشت زمان و  با گسترش روزافزون داستان     

و  هپدید آمدها  این داستان صورت ، تغییرات دیگری درایرانها به پهلوانان  شدید آن

 ه،از میان نرفت به دست بهمنهم  که فرامرز نداهروایات قدیم را این گونه بازسازی کرد

مردۀ او را به ه توانستتنها بهمن  به او، خود از دنیا رفته وبهمن  لکه پیش از دستیابی ب

تا بتواند مرگ دشمن خود را  هنیز تا چندی پس از مرگ بهمن زنده بود زال ؛دار بیاویزد

ای  اشاره شاهنامهکه در  به دلیل آن، بازسازی نهایی این دسته روایاتدر  سرانجامببیند. 

نزد سیمرغ  به دلیل پرورش یافتنهرمان این قجا که  از آنشود و  نمی به مرگ زال

گونه  ینا ند و اهداستان مرگ او را حذف کرد ،داردو ماورای طبیعی گونه ای ایزد چهره

 هشد ناپدیدبلکه از انظار  ه،هیچ گاه از دنیا نرفتسرو خمانند کی ند که زال نیزاهروایت کرد

 .ه استادوار متاخّر بود دایش این دسته روایاتزمان پی ه است.کردعروج  و 
 

 زال و مقاتل دیو منظومۀمعرّفی  .4

، شود نگهداری می در کتابخانۀ ملّیکه  1309108به شمارۀ  شاهنامهای از  نسخهدر 

یافته، انتشار کنون تا از منابع یک در هیچ کهآمده از نبرد زال با دیوان  ناشناخته روایتی

پیش از این داستان، در حاشیه اشاره  ،کاتب نسخه نیامده است. روایتی مشابه آن هم

ر داستان، وقوع افتادگی دارد. از نظر سی کرده استای که از آن کتابت  نسخهکه  کند می

 موبدان و با اومناظرۀ  شاه و رفتن زال به دربار منوچهر پس ازحوادث این داستان 

 این بخش از نسخه چنین آمده است: در سرنویس  دهد. هنرنمایی او در شکار روی می

این « داد زدن خواجه جان به نزد شاه از ستم مقاالت دیو و رفتن زال به جنگ ]او[»

که از این پس میان اهل ادب  و برای آن بیت است 577دارای  منظومه در نسخۀ مذکور
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نظومه با بیت این م کنیم. یاد می« زال و مقاتل دیو» باشد از آن با نام داستان   تر شناخته

 شود: زیر آغاز می
 و زان سوی با فرّخی زال زر

 

 بشد تا بر شاه خورشیدفر
 

(55، برگ زال و مقاتل دیو)   

شاه  زال با شادمانی به نزد منوچهرچنین است: زال و مقاتل دیو چکیدۀ داستان       

خواجه »نام بازرگانی به رود تا دستور بازگشت به سیستان را از او بگیرد، ناگهان  می

 گوید آن پتیاره و می 6کند به نام مقاالت دادخواهی میآورد و از دیوی  میفریاد بر« جان

با شنیدن این شاه  منوچهر. ه استو اموالش را غارت کرد هرا ربود ،معشوق او ،ناز سمن

 به همراهدهد به خواجه جان کمک کند. زال  به زال دستور میشود و  خبر متاثّر می

دیو در حال بیند  می ،درس جا می به آن که و هنگامی رود میبه جایگاه دیو  جان خواجه

خشم او را  تن نسپارد،دیو  که به دختر زیبارو به دلیل آناست. ناز  ار رساندن به سمنآز

جا دور کند و از میان  از آندهد دختر را  دستور می به سمسار دیو  انگیزد. مقاالت برمی

دهد و  خود را نشان میزال  ،در حال اجرای فرمان است دیو رکه سمسا هنگامی بردارد.

به نبرد زال  این صحنهمقاالت با دیدن کند.  جدا می شود و سر او را از تن با او درگیر می

ید. پس از آن دیوی آ از پای در می وی را زند می اوجگرگاه  و زال با تیری که بهرود  می

هم با دیدن آن شود و دیگر دیوان  آید که او نیز کشته می مکیمال نام به نبرد زال می

زال به همراه خواجه جان و معشوق او در حال  ،روز شوند. فردای آن گریزان می صحنه

بند طهمورث دیو ازجا لوحی  . زال در آنرسند میبه باغی  و گذار هستند کهگشت 

 بر جارنجی  رای زال پای. طهمورث باست بوده بینی کرده بیند که آمدن زال را پیش می

به نام مقاتل  تر از خودبرادری نیرومند دیو که مقاالت دهد و به او خبر می هبودگذاشته 

و تنها راه کشتن  نیستگر افزاری بر بدن او کار و هیچ زین تن است روییناین دیو و دارد 

و از  دورآ ر دارد. زال شمشیر را به دست میقراجا  آن در صندوقکه است شمشیری  او

به جنگ  شنود دیو خبر مرگ برادرش را از دیگر دیوان می مقاتلکه  آن سو هم هنگامی

 که با تا اینبرد  امّا کاری از پیش نمی ،افکند تیر می دیوزال به سوی  آید. نخست زال می

مرگ مقاتل، سپاهیانش به زال . پس از آورد می دیو را از پای در  مقاتل شمشیر همان

آن  ،شود شود و هنگامی که بر او چیره می درگیر می کفارات دیووند. زال با ش ور میحمله

هم در پاسخ خوبی زال، به دیگر کفارات  و دهد د. زال به او زنهار میخواهمی دیو زنهار

 کند. میرا پراکنده  ها آنیا  آورد  مید و بسیاری از آنان را از پای درشو ور می دیوان حمله

 بازال و خواجه جان  از آن پس و د آور هم برای زال می را دیو اتلکفارات گنج بزرگ مق
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را اخیر  کفارات دیو شرح حوادث و آید می شاه زال به نزد منوچهر کنند. وداع می دیگریک

از کفارات دلجویی کند و  تاخواهد  . زال از منوچهر می دهد گزارش میبرای شاه ایران 

سپس به  گرداند، ها را به جایگاه خود باز می کند و آن دیوان می رنیز او را سروایران شاه 

 ،از دیدن فرزندنریمان سام  کند. روانه میسیستان او را به سوی  و دهد زال خلعت می

در شود و  می شادمان ،کشته شده است دیو  مقاتلبا کرد در نبرد  گمان میتر پیشکه 

 دهد. میآمدن زال را به رودابه مژدۀ سیندخت  بارگاه محراب نیز
 

 و دورۀ سرایش آن منظومۀ زال و مقاتل دیو ۀگویند .5

ای هم که راهبر به این موضوع  ندۀ این منظومه هیچ آگاهی نداریم و نکتهدربارۀ گوی

 منبع روایت ،به تقلید از سبک بیان فردوسی ،بار  یک شاعر شود. دیده نمی متنباشد در 

های پهلوانی پس  منظومه بیشتران را در این سبک بی .خواند می «دفتر باستان»خود را 

 :ایم هم دیده شاهنامهاز 
 چنــــین خوانــــدم از دفتــــر باســــتان

 

 چـــــه آوردمـــــش هـــــم بـــــدین داســـــتان
 

 (62)زال و مقاتل دیو، برگ  

به که  آن است بیانگر کهقراینی در متن هست  دربارۀ عصر سرایش منظومه         

 دورۀ صفویه است: متعلّق به منظومۀ مورد بحثاحتمال بسیار 

و  «دیو سمسار»، «دیو مقاتل»، «دیو مقاالت»مانند  خاص دیواناسامی  الف.     

و طومارهای نقّالی  های عامیانه داستان اغلب در ،استعربی  همگیکه  ،«کفارات دیو»

 نیست.  هانشانی از آن شود و در متون متقدّم دیده می و ادوار پس از آندورۀ صفویه 

سر دیو یک» ،«وده شدن دختر/ معشوق بازرگانرب»ی مضامین داستانی مانند ب. برخ     

رفتن قهرمان »، «آمیزان و کشته شدن آنان با شمشیر سحرتنی دیو رویین» ،«شاخچهار

های  داستانبیشتر آن دسته از مضامین هم  «به طلسم و گشودن آن به راهنمایی لوح

 ها به دورۀ صفویه یا ادوار پس از آن ق آنت که تعلّهای پهلوانی اس و منظومه عامیانه

 اثبات شده است.

 بر ،شود دیده می که در بیت زیر ،«آن»به جای « او»گیری صفت اشارۀ . به کارج      

شود و پیش از آن  ها، اغلب در متون دورۀ صفویه به بعد دیده می پایۀ برخی پژوهش

 :(301 -299: 1396آیدنلو،  )رک. ندارد ای سابقه
ــه  ــام بــ ــری  اونــ ــمن پــ ــود رخ  ســ ــاز بــ  نــ

 

ــود   ــاز بـــ ــمن را از او نـــ ــل و یاســـ  گـــ
 

 (55)زال و مقاتل دیو، برگ  
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از « کردنبه دو نیم با شمشیر همانند خیار دشمن را »اصطالح عامیانۀ . د     

ارهای نقّالی دورۀ صفویه به مگزاران است که در طو صطالحات متداول نقّاالن و داستانا

 .(1138: 2/ 1381، نامۀ فردوسیطومار شاه  ؛203، 118: 1377، لشکر هفت)  شود دیده میبسیار بعد 

 این تعبیر در بیت زیر به کار رفته است:
ــار   ــد آن نابکـــــ ــر کمربنـــــ ــزد بـــــ  بـــــ

 

ــردش ب  ــه کــ ــه دو نیمــ ــاربــ ــان خیــ  ســ
 

 (64)زال و مقاتل دیو، برگ  

دورۀ  مقاتل دیو نظومۀ زال وبه احتمال بسیار عصر سرایش م ،شدهپایۀ شواهد یاد بر     

عامیانۀ های  روزافزون مردم به شنیدن داستانو میل در این دوره توجّه  .صفویه است

بسازند و نوظهور  هایی با قهرمانان االن روایتپردازان و نقّ داستانتا  هسبب شدپهلوانی 

ین دسته روایات به دست خود نقّال یا به دست برخی از ا آن را برای مردم نقل کنند.

، شهریارنامه، برزونامۀ جدیدهایی مانند  . منظومهانددرآمدهرشتۀ نظم به  ری گمنامشاع

  اند.و ... در شمار این دسته زرّین قبانامه
 

 های سبکی منظومۀ زال و مقاتل دیو برخی ویژگی .6

 ،است استوارترعصر خود های هم زال و مقاتل دیو نسبت به منظومه زبان شعری منظومۀ

، اندهبود هم تودۀ مردم مخاطبان این دسته اشعارالنّاس و  که گوینده از عواماج امّا از آن

های  نیست. برخی ویژگیزبان تودۀ مردم خالی مختصات از هم تردید زبان شعری آن  بی

 سبکی منظومۀ مورد بحث چنین است:

 اساطیری داستان های مایه درون .6-1

  :مهم است مایۀ درونمنظومۀ زال و مقاتل دیو دارای دو 

 یک مضمون جهانیکه  «شدن دختران زیبارو به دست دیو/ اژدها هربود» نخست     

دختران ن چنین است که اژدهایی عاشق دختر یا است و شرح آ ایای و افسانهاسطوره

 آورد. پدید میسالی شود و برای به دست آوردن آن دختر یا دختران خشک میسرزمینی 

به آن اژدها دختری پیشکش  شوند می ناگزیر دسترسی به آببرای  سرزمین  ساکنان آن

اژدها به دیو اگر حقیقتاً بتوان آن را دگردیسی نامید، های بعدی،  . در دگردیسیکنند 

دیو آن بلکه خود  ،شود دختری به او پیشکش نمی با این تفاوت که دیگر ،شود تبدیل می

را در جایی مخوف، که معموالً چاهی ها  برد و آن که دختران را پنهانی با خود می است

چه با دختر نشست و برخاست  اگر ،. دیوکند عمیق و یا غاری تاریک است، پنهان می

ماند.  چنان باکره می کند و دختر هم به دلیل عدم تمکین دختر، با او نزدیکی نمی ،دارد
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پس از ود و ر دیو میبه جنگ اژدها یا و رسد  ای از راه می نژاده پهلوانِپس از چندی 

 و در متون حماسی .(43 -37: 1387ک. افشاری، )رکند  می شده ازدواجرها با دختر ،کشتن او

ازدواج با  شدن خواهران جمشید از چنگ ضحاک به دست فریدون وایران، آزاد  پهلوانی

تن با همای و پهلوان روییناز دست ارجاسب و ازدواج  اسفندیارخواهران  یی، رهاها آن

از  (176 -156: 1394، فرامرزنامۀ بزرگ) دیو و ازدواج با دختر شاه کهیال مرز با سیهنبرد فرا

شود.  دیده میبه وفور نیز ه های عامیان در داستان که ه استفسانهای گوناگون این ا نمونه

زال با  ست که در این منظومهزال و مقاتل دیو با دیگر روایات این ا داستانتنها تفاوت 

 7سپارد. می اش س از رهایی دختر، او را به خواجهپ بلکه ،کند ج نمیازدواناز  سمن

و بازتاب  هبودکه در جوامع بدوی رایج است « آزمون ازدواج»مضمون اساطیری  دوم     

عامیانۀ ایران و جهان، به اشکال گوناگونی یا  پهلوانی های  در اساطیر و داستانرا آن 

 اگرچه پیشتر منوچهر هم، داستان زال و مقاتل دیو در. (2: 1387)آیدنلو،  کنیم مشاهده می

 امّا فرستادن او به جنگ دیوان خود آزمون دیگری ،شاه هنرمندی زال را سنجیده است

 آید. های زال است که از آن سربلند بیرون می برای سنجش توانمندی
 

 عناصر سامی .6-2

از چه شود و هر می دیده میعناصر سا نفوذ های حماسی و پهلوانی ایران در همۀ منظومه

تاثیر آن بیشتر است. در ابیات زیر  ،رویم های متاخّر پیش می ادوار متقدّم به سوی دوره

 شود: ها دیده می این اثرگذاری
 بـــــه بـــــاالی و پهنـــــای او دیـــــو نیســـــت

 

ــت   ــو نیســـ ــدر ریـــ ــل را آن قـــ  عزازیـــ
 

                             (55برگ  ، زال و مقاتل دیو)                                                                                                       

 ابــــا خواجــــه جــــان هــــر دو همــــراه هــــم
 

 رســــــیدند جــــــایی چــــــه بــــــاغ ارم
 

 (57برگ  ،زال و مقاتل دیو)                                                                              

ــود  م ــرادر بـــــ ــک بـــــ ــاالت را یـــــ  قـــــ
 

 کـــه صـــد همچـــو شـــیطانش چـــاکر بـــود
 

                                                                                                                        (  62برگ  ،زال و مقاتل دیو)                                                                                

 نکوهش دنیا. 3 -6

 نمودن به آن و نیکی کردن به مردماعتنایی  وفایی روزگار و سفارش به بی اشاره به بی

و متون پهلوانی پس آن است که در منظومۀ زال و  شاهنامهیکی از مضامین پرکاربرد در 

 شود: دیده می هممقاتل دیو 
 چنـــین ]اســـت[ بنیـــاد ایـــن چـــرخ پیـــر  

 

ــه ــیر   کــــ ــویش دارد اســــ ــروردۀ خــــ  پــــ
 

 پـــرورد  نخســـتش بـــه صـــد نـــاز مـــی    
 

 چــــه پــــرورده شــــد در زمــــان بشــــکرد     
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ــدار    ــردد مــ ــه گــ ــدین گونــ ــک را بــ  فلــ
 

ــدار     ــی مــ ــم نیکــ ــاقلی چشــ ــر عــ ــو گــ  تــ
 

ــرام  از ایــــن عاریــــت ــرون خــ ــه بیــ  خانــ
 

ــام     ــرد مقــ ــس نگیــ ــت کــ ــر عاریــ ــه بــ  کــ
 

ــیش      ــه پـ ــد بـ ــر آیـ ــی دیگـ ــو را منزلـ  تـ
 

ــداز   ــود دور از انــ ــش بــ ــه راهــ ــیش کــ  ه بــ
 

 اســــت دور   اجــــل هســــت نزدیــــک و راه
 

ــور       ــه گـ ــود بـ ــا خـ ــویش بـ ــۀ خـ ــر توشـ  ببـ
 

ــو   ــۀ راه تــ ــت آن توشــ ــز اســ ــه چیــ  چــ
 

ــو   ــراه تـــــــ ــویم از آن راه گمـــــــ  بگـــــــ
 

ــت     ــزدی اســ ــتیدن ایــ ــتین پرســ  نخســ
 

 اســـت    از بـــدی  ات دور بـــه نزدیـــک نیکـــی  
 

ــود  ــتگاری بــــــ  ز نیکــــــــی ره رســــــ
 

ــود     ــاری بـــ ــد شرمســـ ــار بـــ ــه از کـــ  کـــ
 

 (64برگ ، زال و مقاتل دیو)                                                                                        

 . تقلید از شعر فردوسی 4- 6

 در ابیات زیر تقلید از سبک بیان فردوسی کامال مشهود است:
 چیســـت تـــو نـــام و اســـت کـــدام نـــژادت

 

ــه ــده کـ ــر را زاینـ ــو بـ ــد تـ ــت بایـ  گریسـ
 

 ( 59برگ  ،زال و مقاتل دیو)                                                                                        

 چیســـت  تـــو نـــام کـــه خنـــدان گفـــت بـــدو
 

 گریســت خواهــد کــه بــر ســرت تــن بــی بــه
 

     
 

 (183 :1386/3)فردوسی،                     

 

                                                                 

ــرد     ــو گـ ــرز و آن دیـ ــن و گـ ــب مـ ــه امشـ  کـ
 

 

ــتبرد    ــی دســ ــوان یکــ ــه دیــ ــایم بــ  نمــ
 

 (57برگ  ،زال و مقاتل دیو)                                                                                                         

ــواب    ــه آرام و خــ ــن کینــ ــر ایــ ــویم بــ  نجــ
 

ــرز  ــن و گــ ــیاب  مــ ــدان و افراســ  8و میــ
 

 (14 :1386/4)فردوسی،                                                                                                       
 

 نتیجه .7

 ادوار درکه  هرستم در میان مردم سبب شددان های خان شهرت و محبوبیت داستان

 کنند دخل و تصرّف ها نامهخداییا بیرون از  ها نامه دایخروایات در برخی قدیم، راویان 

و  شاهنامهجا که در  از آن .شود رمطلوبتخوشایند و  خوانندگان و برای شنوندگان تا

 ،شود زال دیده مییا اهریمنی بودن فرّه بودن  هایی از بی نشانه قدیم برخی متون پهلوانی

که  بسازندهایی  پردازان داستان و داستانراویان  ه که در ادوار بعداین نقیصه سبب شد

برخالف کوژپشتی و  که آید مینمونۀ یک پهلوان دلیر و کارآزموده به شمار ها زال  در آن

بود که این در دورۀ صفویه ظاهرا  .ردبرتری دا پهلوانان نورسیدهبر همچنان ، ضعف پیری

شناسیم که  میاین دوره  ای از ای که کمتر منظومه به گونه ه،دسته روایات گسترش یافت

شته باشد. دا در میدان نبرد رنگی یا حضور کمو  نکند پهلوانی زال در آن ایفای نقش
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پایۀ شواهد متن، به  بر ها داستان زال و مقاتل دیو است که ترین این منظومه یکی از مهم

نیز مانند  زال به احتمال بسیار در دورۀ صفویه سروده شده است. در این منظومه

کشی  تر اژدهادیوکشی، که شاید صورت نوین سیاری دیگر از قهرمانان خاندان رستم،ب

 خود دانافراد خاندیگر  ازنشان دهند که زال نیز بدین روش اند تا  نسبت داده باشد،

 چیزی کم نداشته است.
 

 هانوشتپی

 . این ابیات چنین است:1

ــام  ــرد نــــ ــر ورا زال زر کــــ ــی مــــ  همــــ
 

 غ نـــــامچـــــو دســـــتان ورا کـــــرد ســـــیمر 
 

 (10پاورقی ، 173 :1386/1)فردوسی،                                                                                       

ــد  ــتان زنــــ ــام دســــ ــو را نــــ ــادم تــــ  نهــــ
 

ــد     ــتان و بنـ ــرد دسـ ــدر کـ ــو پـ ــا تـ ــه بـ  کـ
 

 (4پاورقی ،  141، )همو                                                                                                 

ره نبرده مطلق در پیرایش نخست خود از آن به  خالقی که دکتر شاهنامه ای نویافتۀه بیت اخیر در برخی نسخه

بدون هیچ  شاهنامهجا که در  از آن .(83 :1377/1، فردوسی؛ 53: 1379سعدلو،  نسخۀک. است )ر بودند نیز آمده 

امّا از برخی  ،سرودۀ فردوسی بوده ، شاید بیت مذکورشود ، از فرزند سام، با نام زال و دستان یاد میای مقدّمه

 دستان نام زال یا، داستاندر های متقدّم افتاده است. این احتمال هم هست که شاید کاتبان به دلیل آن که  نسخه

اند. در برخی روایات عامیانه هم،  افزوده هنامهشاهای  شده را سروده و به دستنویس، بیت یادآید بدون مقدّمه می

؛ 252 :1381/1، نامۀ فردوسی طومار شاهک. اند )ر و هم به سیمرغ نسبت داده نامگذاری کودک را هم به سام

ب دستان را بر کودک خود سام لقدر یکی از متون تاریخی آمده است که  .(71 ،67 :1389/1شیرازی،   انجوی

شایان ذکر  .(730: 1390آیدنلو،  برای دیدن وجه تسمیه دستان، رک.؛ 52: 1368ابوری، )ثعالبی نیشگذارد  می

    .گذاشتم او را زال زر شاه نا چون موهای کودک سام سفید بود، منوچهر ،یکی از روایات شفاهی بر بنااست که 

 .(305 :1369/3شیرازی،   انجوی)

-سامالی نقّ طومارک. )ر دخت آن بانو را پری ، امّا در متون متاخّرشود ای نمی اشاره زالبه نام مادر  شاهنامه. در 2

، شاهنامه طومار کهن(، پریزاد ) 144: 1377، لشکر هفت، 369: 1391، شاهنامهطومار نقّالی ؛ 200: 1380، نامه

( 98: 1394، شاهنامهنثر نقّالی ( و دختر بی نام آل فرنگ )65: 1369/1)انجوی شیرازی،  (، فرنگیس244: 1390

با دستیاری نرّه تا  شدبر یک روایت شفاهی، مادر زال پس از دیدن موی سپید فرزند برآن  اند. بنا معرّفی کرده

 .(180: 1369/2شیرازی،   )انجوی خود را از بین ببرد فرزند دیوی

ک. رپدید آید )ماند تا سیاوش از او  بایست زنده  ز پرواز به آسمان می، کاووس پس اشاهنامهپایۀ روایت  . بر3

  بوده است:هدفی و در پی بر خواست خداوند  در بیت زیر نیز زنده بودن زال بنا ظاهراً .(97: 1386/2فردوسی، 

ــزدان نیکـــــــی  دهـــــــشببخشـــــــود یـــــ
 

ــدر روش    ــت انـــ ــودنی داشـــ ــه بـــ  همـــ
 

 (167: 1386/1)فردوسی،                                                                                                    

 . اشاره است به ابیات زیر:4

ــگ     ــه ننــ ــدی بــ ــام آوریــ ــام ســ ــه نــ  همــ
 

ــا نــــداری تــــو چنــــگ پلنــــگ       همانــ
    

 (242: 1382، زاد داستان کک کوه)                                                                                    
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ــاد     ــرم بـــ ــو را شـــ ــوانی تـــ ــزین پهلـــ  کـــ
 

ــیده   ــه ترســـ ــوه  کـــ ــک کـــ  زاد ای از کـــ
 

 (196: 1394، زادنامه کک کوه)                                                                                         

  .(95: 1388نیا،  )لطفی شود ، اما از آن گریزان میرود گوش می ردی، زال به نبرد گلیمینه. برپایۀ روایتی ک5ُ

و  داستان پتیاره ،ببر بیان، فرامرزنامۀ کوچک، بیژن و منیژهپهلوان ایران، در  دخواهی کردن مردم از شاه یا. دا 6

 ،های دادخواهی محل اصلی صحنهروایات کهن،  در ،بر نظر یکی از پژوهشگران بناشود.  نیز دیده می جهانگیرنامه

تر هنگام دخول روایات سیستان در دیگر  سپس مّاا ،در سیستان بوده است بوایان خاندان گرشاسربارگاه فرمان

 .(301: 1372مطلق،   )خالقی اند بار شاهان ایرانی منتقل کردهها را به در روایات ایرانی، جای این صحنه

های عامیانه نیز آمده است که قهرمان داستان پس از کشتن اژدها، از ازدواج با دختر شاه  . در یکی از داستان7

  .(263: 1389مهتدی،  ک.)رآورد  ند و او را به ازدواج دوستش درمیک نظر می  صرف

 .228 -223: 1396 آیدنلو، ک.یشتر در دیگر متون پهلوانی ایران، ر. برای تحلیل این بیت و دیدن شواهد ب8
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