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نگاهی به منظومۀ نویافتۀ زال و مقاتل دیو
رضا غفوری

1

استادیار دانشگاه حضرت نرجس (س) رفسنجان
تاریخ دریافت مقاله96 /2/5 :؛ تاریخ پذیرش مقاله96/4/28 :

چکیده
سرگذشت زال ،فرزند سام نریمان ،یکی از پرماجراترین و شگفتآورترین داستانهای متون حماسی و
پهلوانی ایران است .موی سپید زال ،رانده شدن او از درگاه پدر ،پرورش یافتن در آشیانۀ سیمرغ و در
نهایت عمر طوالنی او ،همگی ویژگی هایی است که چهرۀ زال را نسبت به دیگر قهرمانان داستانهای
ملّی متمایز نشان میدهد .در شاهنامه ،زال در آغاز جوانی پهلوان نیرومندی است ،امّا به محض رسیدن
رستم به سنّ بلوغ ،به دلیل ضعف پیری از حضور در میدان جنگ کناره میگیرد و جای خود را به فرزند
میدهد و از آن پس ،نقش قهرمان خردمندی را بازی میکند که راهنمای شاهان و پهلوانان است .ظاهراً
این نقیصه در سرگذشت زال سبب شده که در ادوار بعد داستانگزاران به خلق داستانها و روایاتی
بپردازند که در آنها زال ،با وجود کهولت سن ،همچنان از یالن سترگ ایران به شمار میرود و در
میدانهای جنگ ،هنرنماییهای بسیاری از خود نشان میدهد .یکی از این دسته داستانها نبرد زال با
دستهای از دیوان در آغاز جوانی است که بر آنها پیروز میشود .در این مقاله نخست به بررسی
داستانهای زال در متون حماسی و پهلوانی ایران میپردازیم و سپس نگاهی به منظومۀ ناشناختۀ «زال
و مقاتل دیو» می اندازیم و با بررسی برخی قراین متنی ،حدود تقریبی سرایش آن را نشان میدهیم.
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مقدّمه
زال زر ،فرزند سام ،از قهرمانان نامور و خردمند متون حماسی ایران است .واژۀ زال به
معنای «پیر» از ریشۀ  zar-به معنی «پیر شدن» است (معین ،2 :2 /1342 ،پانوشت .)10در
شاهنامه به این نکته که چه کسی نام زال را بر کودک سام میگذارد و یا چه کسی
عنوان دستان را به او میدهد اشاره نمیشود ،امّا بر پایۀ برخی ابیات الحاقی به
دستنویسهای شاهنامه ،سام نام کودک خود را زال و سیمرغ نام او را دستان
میگذارد 1.در اوستای موجود نامی از زال برده نمیشود ،اما بر پایۀ برخی متون پهلوی،
دستان نام یکی از سه جفت دوقلوهایی است که برای سام زاییده شدند (بندهش ،ترجمۀ
بهار.)151 :1380،

سرگذشت زال یکی از شگفتآورترین داستانهای شاهنامه است .داشتن موی سپید،
پرورش یافتن در آشیانۀ سیمرغ و عشق به رودابه از مهمترین حوادث زندگی او در دورۀ
منوچهر است .شاهنامه میگوید که سام دارای فرزندی نبود تا این که پس از مدتی
همسرش 2فرزندی سپیدمو به دنیا آورد .از آنجا که سپیدمویی نشانۀ پیری است و بر
پایۀ باورهای زردشتی ،داشتن هر عیب و نقص خود از نشانههای تازش اهریمن است،
این نکته ظاهراً نشانگر آن است که در روایات کهن ،زال را موجودی اهریمن به شمار
میآوردهاند و یا دست کم او را از فرّه پهلوانی بیبهره میدانستهاند .برخی پژوهشگران
حدس میزنند که چون در برخی روایات ،پریدخت مادر زال است و ظاهراً آن زن پری
بوده است ،شاید سپیدی موی زال نیز متاثّر از پریزاد بودن مادرش باشد (آیدنلو:1390 ،
 ،)724زیرا بنا بر اساطیر کهن ،پریان در شمار آفریدههای اهریمنی اند (سرکاراتی 1 :1385 ،به
بعد) .در شاهنامه سام ،با دیدن سپیدی موی فرزند خود ،او را بچّۀ اهریمن و دیو
میخواند (فردوسی .)166 :1/1386 ،اسفندیار نیز در تعریض به رستم ،زال را دیوزاده و
جادوپرست میخواند (همو .)406 ،344 :5/1386 ،بازتاب اندیشۀ اهریمنی بودن زال در
روایتهای شفاهی شاهنامه نیز دیده میشود و در یکی از روایات ،زال را از نسل دیوان
خواندهاند (انجوی شیرازی.)69 :1/1369 ،
زال از همان آغاز تولّد از خانوادۀ خود رانده و در طبیعت بزرگ میشود .آغاز کودکی
او همان است که برای برخی یالن سترگ اساطیری و حماسی دیگر روی میدهد
(مختاری .)176 -173 :1393 ،هنگامیکه سام در خواب مورد سرزنش قرار میگیرد ،به
جستوجوی فرزند میشتابد و مهر او را در دل قرار میدهد .در آن زمان هم که سام و
زال به دربار منوچهر میروند ،اگرچه بهگرمی مورد استقبال او قرار میگیرند ،شاه ایران
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هنگامی از وجود زال قوّت قلب و آرامش میگیرد که اخترشماران سرنوشت او را برایش
بیان میکنند؛ ظاهراً از این زمان بود که آن کودک سپیدموی در جامعۀ ایرانی پذیرفته
شد ،هرچند که در داستانهای بعدی نیز گاهی به تعریض از نقایص او یاد میشد.
نخستین بار زال در کنار رود کابل و در هنگام شکار پرندگان هنر خود را نشان
میدهد و همین امر سبب آشنایی او با رودابه و در نهایت ازدواج با او میشود .در دوران
نوذر و پس از مرگ سام ،زال در تازش افراسیاب به ایران پا به میدان نبرد میگذارد و
خزبران و گلباد تورانی را از میان برمیدارد .پس از مرگ زوِ طهماسب و پس از حملۀ
دوبارۀ افراسیاب به ایران ،زال با شکایت ایرانیان روبهرو مـیشـود که چـرا در امـر
جهانپهلوانی ضعف نشان میدهد .زال در پاسخ به آنها میگوید پشتش خمیده شده
است و دیگر توان نبرد ندارد و از این پس رستم است که جای او را خواهد گرفت
(فردوسی .)332 -331 :1/1386 ،پیشتر گفتیم که زال فرّه پهلوانی نداشت و پیر خوانده شدن
او ،آن هم پس از پادشاهی کوتاهمدّت نوذر و زو طهماسب ،خود ممکن است حاکی از
بیفرّهی او باشد .در واقع در شاهنامه و متون کهنتر آن ،زال واسطهای است برای
پیوستن هویت اساطیری گرشاسب و سام به رستم (مرتضوی .)157 :1385 ،به بیان دیگر،
خویشکاری زال به دنیا آوردن رستم است ،همانگونه که دربارۀ کیکاووس و خویشکاری
او ،یعنی تولّد سیاوش ،گفتهاند 3.پس از حضور رستم ،دیگر نشانی از زال در نبرد با
دشمنان نیست و اغلب وظیفۀ او راهنمایی شاهان ایران و بهویژه فرزندش رستم است.
زال ،شاید پس از سیمرغ ،نماد خردمندترینِ قهرمانان شاهنامه است ،آنچنانکه برخی
پژوهشگران سرچشمۀ هوش اساطیری زال را تربیت شدن او به دست آن مرغ آسمانی
میدانند که خود گفتهاند ،درست یا نادرست ،نمادی از سرشت پوشیدۀ جهان است
(حمیدیان .)225 :1387 ،در شاهنامه از فرجام زندگی زال نشانی نیست و همین نکته سبب
شده است که بسیاری از محقّقان چهرۀ زال را با زروان ،خدای زمان ،یکی بدانند
(سرکاراتی217 :1385 ،؛ مختاری 176 -173 :1393؛ حمیدیان228 :1387 ،؛ جیحونی.)198 :1380 ،

 .1زال در منظومههای پهلوانی پس از شاهنامه
نخستین منظومهای که پس از شاهنامه به نبردهای زال اشاره دارد بهمننامه است .در
جنگهای کینخواهی بهمن ،زال ،با وجود کهنسالی ،بار دیگر در میدان جنگ حضور
مییابد و دلیریهایی از خود نشان میدهد .کشتن پیروز توس و پیروزی بر سلمان
بربری و به بند کشیدن او از عمدهترین نبردهای زال است .ساختن خسک و ریختن آن
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در پای دشمنان از دیگر دستاوردهای زال در میدان رزم است
 .)242 ،257 ،207در منظومههای فرامرزنامۀ کوچک و بزرگ و شبرنگنامه ،که اصالت و
دیرینگی روایت آنان ثابت شده است ،از پهلوانیهای زال نشانی نیست .در منظومههای
کک کوهزاد ،ببر بیان و داستان پتیاره ،که احتماال روایت کهنی دارند ،از حضور زال در
میدان نبرد سخن به میان میآید ،امّا در این منظومهها هم زال در امر پهلوانی نه تنها
قهرمان شامخی نیست ،بلکه ناتوان و ترسو نیز توصیف شده است .بر پایۀ روایت کک
کوهزاد ،کک هر سال به زال دستبرد میزد و زال برای دفع آزار او مجبور به دادن خراج
بود ( داستان کک کوهزاد )238 :1382 ،باجگزاری زال حتّی مورد مالمت رستم نیز قرار گرفته
است 4.در روایت دیگری آمده است که زال بارها به نبرد با ساکنان دژ شکاوندکوه رفته،
امّا کاری از پیش نبرده بود (رزمنامۀ شکاوندکوه .)378 :1394 ،در منظومۀ ببر بیان زال در نبرد
با البرز (رستم) درمانده میشود و در رویارویی و نبرد با گلیمینهگوش نیز کاری از پیش
5
نمیبرد و در دنبالۀ داستان هم با دیدن ببر بیان گریزان میشود (ببر بیان-246 :1394 ،
265 ،255 ،247؛ همچنین داستان پتیاره .)305 :1394 ،با بررسی این دسته داستانها ،به شرط
دیرینگی روایت ،به این نکته دست مییابیم که زال در این منظومهها نیز همانند
شاهنامه ،عاری از فرّه پهلوانی است و شهرت او به دلیل آن است که فرزند سام و پدر
رستم است و از خردمندی و گاهی از افسونگری و گربزی که خارج از حدود اختیار
دیگران است برخوردار است.
برخالف روایات یادشده ،در روایات متاخّر ،آنچنانکه شیوۀ کار داستانپردازان و
نقّاالن است ،داستانهای نوظهوری پدید آمده که در بیشتر آنها زال در میدان نبرد
حضور دارد و با وجود کوژپشتی ،در شمار پهلوانان طراز اوّل ایران است .در جهانگیرنامه،
سپهساالری لشکر کاووس بر عهدۀ زال است ،در همین داستان ،زال با جهانگیر جنگی
ساختگی میکند و هنر خود را نشان میدهد ( مادح .)176 ،93 :1380 ،در برزونامۀ کهن ،با
پیلسم روبهرو میشود و با او دست و پنجه نرم میکند تا رستم از راه برسد .در دنبالۀ
داستان نیز به همراه برزو به سپاه توران حملهور میشود و درفش افراسیاب را به دو نیم
میکند (کوسج .)217 -216 ،205 :1387 ،در زرّینقبانامه ،زال به دست عفریتدیو ربوده ،امّا
به دست رستم رها میشود؛ نبرد با کنداس دیو ،بردن عفریتدیو به نزد آصف ،رفتن به
طلسم کمهران ،اژدهاکشی در طلسم ،رسیدن به دخمۀ کیامرث ،نبرد با زادشم ،جادو و
شیر دم (زرّینقبانامه )1126 ،1125 ،1118 ،941 ،923 ،928 -881 ،500 ،492 ،389 ،309 :1393 ،از
(ایرانشاه بن ابیالخیر:1370 ،
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مهمترین کارهای زال در این منظومه است .در روایات برزونامۀ جدید نیز شاهد
رویارویی زال با پلنگینهجوشن ،تمور ،کوهکش (عطایی ،پاریس ،بیتا138 :ب149 ،الف و 155الف)
هستیم .در همین دسته روایات است که یک بار به دست شمیالس پسر رستم یکدست
گرفتار میشود ،امّا به دلیل افتادگی نسخه از چگونگی رهایی او آگاهی نداریم (همو،
دوپرون ،بیتا321 :ب) .در شهریارنامه زال حضور پررنگتری دارد .نبرد زال با ارهنگ ،دیو
سترگ این منظومه ،و شکستن دست او از مهمترین کارهای زال است ،امّا در نبرد دوم
با آن دیو مجروح میشود .زال در رویارویی با شهریار کاری از پیش نمیبرد ،امّا با
رشادتی که از خود در فتح قلعۀ بلخ نشان میدهد ،پهلوانان ایرانی را که به دست شهریار
گرفتار شده بودند میرهاند و اردشیر بیژن را به بند میکشد .نبرد با تجاو راهزن و نیز
دست و پنجه نرم کردن با رستم و فرامرز که در سرزمین مازندران روی میدهد،
همچنین رفتن به بارگاه سلیمان و نشان دادن قدرت خود در خم کردن پنجۀ آهنین از
دیگر هنرنماییهای زال در شهریارنامه است (مختاری ،بیتا.)650 - 350 :
 .2زال در روایات عامیانۀ ایران
گذشته از روایاتی که در منظومهها دربارۀ پهلوانیهای زال آمده است ،در طومارهای
نقّالی و برخی روایات عامیانه ،داستانهای دیگری نیز به شرح ذیل به او نسبت دادهاند:
نبرد سام و زال با هم و نیز نبرد با تورانیان پس از وداع از آشیانۀ سیمرغ (انجوی شیرازی،
 ،)195 :1 /1369رفتن به شهر قرال کافر و ازدواج با رودابۀ پری (رودنکو،)240 -236 :2536 ،
آزاد ساختن منوچه رشاه و دیگر پهلوانان از زندان افراسیاب (مشکیننامه ،)102 :1386 ،نبرد
با کُک کوهزاد و سیلی خوردن و باجپذیری از او (طومار شاهنامۀ فردوسی،)254-253 :1/1381 ،
نبرد با خطیران و کشتن او (رستمنامه ،)7 :1387 ،نبرد با تورانیان هنگام رفتن رستم به
سوی هاماوران (طومار کهن شاهنامه ،)179 :1390،کشتن پهلوانی نخجیر نام و ازدواج با دختر
او و تولّد یافتن زواره (همان ،)188 -187 ،نبرد با دیوان در سرزمین هندوستان (انجوی شیرازی،
 ،)86 :2/1369به بند افتادن در سرزمین خجند ،گرفتار شدن به دست رزمآور چینی و نبرد
با سهراب (داستان رستم و سهراب ،)291 ،284 ،25 :1369 ،نبرد با گوش بن گوش (طومار نقّالی
شاهنامه ،)732 :1391 ،نبرد با هزبر بال و زخمی کردن او و نیز کشتن میالد قویبازو
(هفتلشکر ،)496 ،447 -446 :1377 ،رفتن به سرزمین پریان و رساندن خبر مرگ فرامرز به
نریمان پری ،فرزند رستم (انجوی شیرازی ،)160 :1/1369 ،نابینا شدن زال با چوب گز (همو:2 ،
 ،)206افتادن در طلسم زرنگاله ،نبرد با رستم یکدست و زخمی شدن بر دست او در
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دورۀ کینخواهی بهمن (همو ،)884 ،نبرد با آذربرزین و در قفس افتادن زال
شاهنامه )943 -941 ،884 ،235 :1390 ،کشتن فرود بن کاووس (مشکیننامه.)210 :1386 ،
اگرچه در این روایات پهلوانیهای زال مشهود است ،همچنان مهمترین ویژگی زال
در این دسته روایات خردمندی اوست .خوابهایی که میبیند ،پیشگوییهایی که
میکند آنچنان است که اغلب پادشاهان و پهلوانان ایران سخنان او را از بن جان
میپذیرند .بر پایۀ برخی روایات ،زال تنها قهرمانی است که توان سرزنش کردن رستم و
حتّی شلّاق زدن او را دارد .در آغاز داستان ببر بیان رستم را به دلیل ناتوان شمردن پدر
در حضور منوچه رشاه ،مورد سرزنش قرار میدهد (ببر بیان .)235 :1394 ،هنگامیکه
پهلوانان در بارگاه رستم با هم پرخاشگری و مجلس را ترک میکنند ،فرامرز به دنبال
آنها میرود .زال با شنیدن این خبر ،به نکوهش رستم میپردازد که چرا مانع رفتن
فرامرز نشده است (کوسج .)174 :1387 ،بر پایۀ یکی از طومارها ،زال پس از شنیدن خبر
تازیانه خوردن فرامرز ،به رستم میگوید« :پانصد سال از عمر تو گذشته است و هنوز
جاهلی ،بهواسطۀ گبری ،همچون فرامرز میزنی ( ».طومار نقّالی شاهنامه)803 :1391 ،
(طومار کهن

 .3روایات پایان کار زال
از فرجام زندگی زال و پایان کارش چند روایت به ما رسیده است:
الف .بنا بر بیشتر متون تاریخی متقدّم ،زال در دوران جنگهای کینخواهی بهمن
کشته میشود (طبری84 :1384 ،؛ بلعمی624 :1386 ،؛ مسعودی225 :1/1382 ،؛ ابن بلخی153 :1374 ،؛
ابن خلدون178 :1/1383 ،؛ منهاج سراج145 :2/1342 ،؛ دینوری .)51 :1364 ،شایان ذکر است که بر
پایۀ یکی از متون تاریخی ،در شاهنامۀ مسعودی مروزی نیز به کشته شدن زال به دست
بهمن اشاره شده بوده است (ثعالبی نیشابوری.)240 :1368 ،
ب .در برخی کتابهای تاریخی سخن از این است که زال به فرمان بهمن در قفس
میافتد ،امّا از مرگ او نشانی نیست (فصیح خوافی29 :1386 ،؛ قزوینی56 : 1386،؛ مستوفی:1381 ،
94؛ خواندمیر204 :1362 ،؛ میرخواند .)627 :1338 ،به احتمال بسیار منبع این دسته متون
تاریخی شاهنامه و بهمننامه است.
ج .بنابر برخی روایات تاریخی ،زال در دوران داراب (حسینی قزوینی )234 :1383 ،و یا
فرزندش دارای بن داراب از دنیا میرود (مجمل التّواریخ و القصص.)463 :1383 ،
د .برپایۀ یک روایت عامیانه ،زال پس از مرگ بهمن به سیستان آمد و به طاعت ایزد
مشغول گشت تا وفات یافت (طومار نقّالی شاهنامه ،)908 :1391 ،امّا در یک روایت آمده است
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که زال در دورۀ حیات بهمن از دنیا رفت (طرسوسی )5 :1/1374 ،و بنا بر یک روایت شفاهی،
زال پس از مرگ فرامرز ،با دختر شاه کابل ازدواج میکند و پس از یک ماه میمیرد
(انجوی شیرازی.)218 :2/1369 ،

ه .در برخی روایات عامیانه ،از مرگ زال نشانی نیست و فرجام کار او چنین است
که یا مانند کیخسرو نزدیکان خود را بدرود میگوید و در نهایت از چشم آنان دور
میشود ( طومار کهن شاهنامۀ فردوسی958 :1390 ،؛ طومار شاهنامۀ فردوسی1138 :2 /1381 ،؛ انجوی
شیرازی )148 -147 :1 /1369 ،و یا آنکه سیمرغ او را با خود میبرد و دیگر کسی از او نشانی
نمیبیند (مشکیننامه223 :1386 ،؛ نثر نقّالی شاهنامه.)192 :1394 ،
با بررسی روایات پایان کار زال میتوان احتمال داد که صورت نخستین و کهن این
دسته روایات همان است که در متون تاریخی متقدّم آمده است ،یعنی کشته شدن زال
به دست بهمن .احتماالً در آن خداینامههایی که زیر نظر شاهان ساسانی و موبدان
تألیف میشده به این نکته اشاره شده بوده که همۀ افراد خاندان رستم در کینخواهی
بهمن کشته شدند و دلیل این امر دو چیز بود :نخست اینکه خاندان رستم دین بهی را
نپذیرفته بودند و بنابراین باید تاوان دینناپذیری خود را میدادند؛ و دوم تمرّد و
سرکشی آنان در برابر گشتاسب که بزرگترین حامی زردشت بود و نیز کشتن اسفندیار،
پهلوان دین بهی ،که هر دو گناهانی نابخشودنی بود و خاندان رستم پادافره آن را بایست
در این دنیا ببینند .اگر این طور باشد ،در این دسته از خداینامهها همۀ افراد خاندان
رستم در حملۀ بهمن کشته شدهاند .بعدها احتماالً این دسته از روایات خداینامهها وارد
متون تاریخی ادوار اسالمی و برخی شاهنامههای متقدّم شده است .با گذشت زمان،
هنگام تألیف آن دسته از خداینامههایی که زیر نظر شاهان یا عمّال دولتی آنان نبوده و
برخی سالیق مردمی در تدوین آن تاثیرگذار بوده (اگر به وجود چنین خداینامههایی
قائل باشیم) ،راویان تغییراتی در اصل داستان دادهاند و مرگ پهلوانان نیرومندی مانند
رستم را ،که نماد همۀ آمال و آرزوهای ایرانیان بود ،به دست پادشاه ناالیقی مانند بهمن
ناخوشایند دانستهاند و داستان مرگ خاندان رستم را این گونه بازسازی کردهاند که
رستم و زواره به دست برادری ناتنی ،آن هم از روی ناجوانمردی ،در چاه افتادند .داستان
مرگ زال را نیز که به دست بهمن روی داده بوده تغییر دادهاند و به زندانی شدن او
اکتفا کردهاند ،امّا همچنان روایت مرگ فرامرز را به دست شاه ایران به همان شکل
نخست خود گزارش کردهاند .در این دسته روایات جدیدتر ،با افتادن رستم در چاه،
مرگ فرامرز و همچنین در بند افتادن زال ،هم باور به این عقیده که کشندۀ اسفندیار
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بدفرجام خواهد بود همچنان حفظ میشد و هم هیبت و بزرگی رستم در اذهان مردم
کاهش نمییافت .احتماالً دورۀ بازسازی این دسته روایات اواخر دورۀ ساسانی یا ادوار
آغازین اسالمی بوده که نیاز به بزرگداشت پهلوانان گذشته برای حفظ وحدت ملّی یا
حفظ استقالل ایران امری ضروری شده بوده است .چندی بعد ،این دسته روایات به
شاهنامۀ ابومنصوری و از آنجا به شاهنامۀ فردوسی رسیده است .دیرزمانی از پیدایش
این روایات نگذشته بوده که برای آن که بدی کار بهمن را هم نشان دهند و گزند او را
به خاندان رستم بی پاسخ نگذارند ،داستانهای آذربرزین و کینخواهی او را پـدید
آوردهاند که این دسته روایات هم به بهمننامه رسیده است.
با گذشت زمان و با گسترش روزافزون داستانهای ملّی در میان مردم و دلبستگی
شدید آنها به پهلوانان ایران ،تغییرات دیگری در صورت این داستانها پدید آمده و
روایات قدیم را این گونه بازسازی کردهاند که فرامرز هم به دست بهمن از میان نرفته،
بلکه پیش از دستیابی بهمن به او ،خود از دنیا رفته و بهمن تنها توانسته مردۀ او را به
دار بیاویزد؛ زال نیز تا چندی پس از مرگ بهمن زنده بوده تا بتواند مرگ دشمن خود را
ببیند .سرانجام در بازسازی نهایی این دسته روایات ،به دلیل آنکه در شاهنامه اشارهای
به مرگ زال نمیشود و از آنجا که این قهرمان به دلیل پرورش یافتن نزد سیمرغ
چهرهای ایزدگونه و ماورای طبیعی دارد ،داستان مرگ او را حذف کردهاند و اینگونه
روایت کردهاند که زال نیز مانند کیخسرو هیچ گاه از دنیا نرفته ،بلکه از انظار ناپدید شده
و عروج کرده است .زمان پیدایش این دسته روایات ادوار متاخّر بوده است.
 .4معرّفی منظومۀ زال و مقاتل دیو
در نسخهای از شاهنامه به شمارۀ  1309108که در کتابخانۀ ملّی نگهداری میشود،
روایتی ناشناخته از نبرد زال با دیوان آمده که در هیچ یک از منابع تا کنون انتشاریافته،
روایتی مشابه آن هم نیامده است .کاتب نسخه ،پیش از این داستان ،در حاشیه اشاره
میکند که نسخهای که از آن کتابت کرده است افتادگی دارد .از نظر سیر داستان ،وقوع
حوادث این داستان پس از رفتن زال به دربار منوچهر شاه و مناظرۀ او با موبدان و
هنرنمایی او در شکار روی میدهد .در سرنویس این بخش از نسخه چنین آمده است:
« داد زدن خواجه جان به نزد شاه از ستم مقاالت دیو و رفتن زال به جنگ [او]» این
منظومه در نسخۀ مذکور دارای  577بیت است و برای آنکه از این پس میان اهل ادب
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شناختهتر باشد از آن با نام داستان « زال و مقاتل دیو» یاد میکنیم .این منظومه با بیت
زیر آغاز میشود:
و زان سوی با فرّخی زال زر بشد

تا

بر

شاه

خورشیدفر

(زال و مقاتل دیو ،برگ )55

چکیدۀ داستان زال و مقاتل دیو چنین است :زال با شادمانی به نزد منوچهر شاه
میرود تا دستور بازگشت به سیستان را از او بگیرد ،ناگهان بازرگانی به نام «خواجه
جان» فریاد برمیآورد و از دیوی به نام مقاالت دادخواهی میکند 6و میگوید آن پتیاره
سمنناز ،معشوق او ،را ربوده و اموالش را غارت کرده است .منوچهر شاه با شنیدن این
خبر متاثّر میشود و به زال دستور میدهد به خواجه جان کمک کند .زال به همراه
خواجه جان به جایگاه دیو میرود و هنگامیکه به آنجا میرسد ،میبیند دیو در حال
آزار رساندن به سمنناز است .دختر زیبارو به دلیل آنکه به دیو تن نسپارد ،خشم او را
برمیانگیزد .مقاالت به سمسار دیو دستور میدهد دختر را از آنجا دور کند و از میان
بردارد .هنگامیکه سمسار دیو در حال اجرای فرمان است ،زال خود را نشان میدهد و
با او درگیر میشود و سر او را از تن جدا میکند .مقاالت با دیدن این صحنه به نبرد زال
میرود و زال با تیری که به جگرگاه او میزند وی را از پای در میآید .پس از آن دیوی
مکیمال نام به نبرد زال میآید که او نیز کشته میشود و دیگر دیوان هم با دیدن آن
صحنه گریزان میشوند .فردای آن روز ،زال به همراه خواجه جان و معشوق او در حال
گشت و گذار هستند که به باغی میرسند .زال در آنجا لوحی از طهمورث دیوبند
میبیند که آمدن زال را پیشبینی کرده بوده است .طهمورث برای زال پایرنجی بر جا
گذاشته بوده و به او خبر میدهد که مقاالت دیو برادری نیرومندتر از خود به نام مقاتل
دارد و این دیو رویینتن است و هیچ زینافزاری بر بدن او کارگر نیست و تنها راه کشتن
او شمشیری است که در صندوق آنجا قرار دارد .زال شمشیر را به دست میآورد و از
آن سو هم هنگامیکه مقاتل دیو خبر مرگ برادرش را از دیگر دیوان میشنود به جنگ
زال میآید .نخست زال به سوی دیو تیر میافکند ،امّا کاری از پیش نمیبرد تا اینکه با
همان شمشیر مقاتل دیو را از پای درمیآورد .پس از مرگ مقاتل ،سپاهیانش به زال
حملهور میشوند .زال با کفارات دیو درگیر میشود و هنگامی که بر او چیره میشود ،آن
دیو زنهار میخواهد .زال به او زنهار میدهد و کفارات هم در پاسخ خوبی زال ،به دیگر
دیوان حملهور میشود و بسیاری از آنان را از پای درمیآورد یا آنها را پراکنده میکند.
کفارات گنج بزرگ مقاتل دیو را هم برای زال میآورد و پس از آن زال و خواجه جان با
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یکدیگر وداع میکنند .زال به نزد منوچهر شاه میآید و کفارات دیو شرح حوادث اخیر را
برای شاه ایران گزارش میدهد .زال از منوچهر میخواهد تا از کفارات دلجویی کند و
شاه ایران نیز او را سرور دیوان میکند و آنها را به جایگاه خود باز میگرداند ،سپس به
زال خلعت میدهد و او را به سوی سیستان روانه میکند .سام نریمان از دیدن فرزند،
که پیشتر گمان میکرد در نبرد با مقاتل دیو کشته شده است ،شادمان میشود و در
بارگاه محراب نیز سیندخت مژدۀ آمدن زال را به رودابه میدهد.
 .5گویندۀ منظومۀ زال و مقاتل دیو و دورۀ سرایش آن
دربارۀ گویندۀ این منظومه هیچ آگاهی نداریم و نکتهای هم که راهبر به این موضوع
باشد در متن دیده نمیشود .شاعر یک بار ،به تقلید از سبک بیان فردوسی ،منبع روایت
خود را «دفتر باستان» میخواند .این سبک بیان را در بیشتر منظومههای پهلوانی پس
از شاهنامه هم دیدهایم:
چنــــین خوانــــدم از دفتــــر باســــتان چـــــه آوردمـــــش هـــــم بـــــدین داســـــتان
(زال و مقاتل دیو ،برگ )62

دربارۀ عصر سرایش منظومه قراینی در متن هست که بیانگر آن است که به
احتمال بسیار منظومۀ مورد بحث متعلّق به دورۀ صفویه است:
الف .اسامی خاص دیوان مانند «مقاالت دیو»« ،مقاتل دیو»« ،سمسار دیو» و
«کفارات دیو» ،که همگی عربی است ،اغلب در داستانهای عامیانه و طومارهای نقّالی
دورۀ صفویه و ادوار پس از آن دیده میشود و در متون متقدّم نشانی از آنها نیست.
ب .برخی مضامین داستانی مانند «ربوده شدن دختر /معشوق بازرگان»« ،دیو یکسر
چهارشاخ»« ،رویینتنی دیوان و کشته شدن آنان با شمشیر سحرآمیز»« ،رفتن قهرمان
به طلسم و گشودن آن به راهنمایی لوح» هم از مضامین بیشتر آن دسته داستانهای
عامیانه و منظومههای پهلوانی است که تعلّق آن ها به دورۀ صفویه یا ادوار پس از آن
اثبات شده است.
ج .به کارگیری صفت اشارۀ «او» به جای «آن» ،که در بیت زیر دیده میشود ،بر
پایۀ برخی پژوهشها ،اغلب در متون دورۀ صفویه به بعد دیده میشود و پیش از آن
سابقهای ندارد (رک .آیدنلو:)301 -299 :1396 ،
بــــه نــــام او پــــریرخ ســــمننــــاز بــــود گـــــل و یاســـــمن را از او نـــــاز بـــــود
(زال و مقاتل دیو ،برگ )55
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د .اصطالح عامیانۀ «دشمن را همانند خیار با شمشیر به دو نیم کردن» از
اصطالحات متداول نقّاالن و داستانگزاران است که در طومارهای نقّالی دورۀ صفویه به
بعد بسیار دیده میشود ( هفتلشکر203 ،118 :1377 ،؛ طومار شاهنامۀ فردوسی.)1138 :2 /1381 ،
این تعبیر در بیت زیر به کار رفته است:
بـــــــزد بـــــــر کمربنـــــــد آن نابکـــــــار بــــه دو نیمــــه کــــردش بســــان خیــــار
(زال و مقاتل دیو ،برگ )64

بر پایۀ شواهد یادشده ،به احتمال بسیار عصر سرایش منظومۀ زال و مقاتل دیو دورۀ
صفویه است .در این دوره توجّه و میل روزافزون مردم به شنیدن داستانهای عامیانۀ
پهلوانی سبب شده تا داستانپردازان و نقّاالن روایتهایی با قهرمانان نوظهور بسازند و
آن را برای مردم نقل کنند .برخی از این دسته روایات به دست خود نقّال یا به دست
شاعری گمنام به رشتۀ نظم درآمدهاند .منظومههایی مانند برزونامۀ جدید ،شهریارنامه،
زرّین قبانامه و  ...در شمار این دستهاند.
 .6برخی ویژگیهای سبکی منظومۀ زال و مقاتل دیو
زبان شعری منظومۀ زال و مقاتل دیو نسبت به منظومههای همعصر خود استوارتر است،
امّا از آنجاکه گوینده از عوامالنّاس و مخاطبان این دسته اشعار هم تودۀ مردم بودهاند،
بیتردید زبان شعری آن هم از مختصات زبان تودۀ مردم خالی نیست .برخی ویژگیهای
سبکی منظومۀ مورد بحث چنین است:
 .1-6درونمایههای اساطیری داستان

منظومۀ زال و مقاتل دیو دارای دو درونمایۀ مهم است:
نخست «ربوده شدن دختران زیبارو به دست دیو /اژدها» که یک مضمون جهانی
اسطورهای و افسانهای است و شرح آ ن چنین است که اژدهایی عاشق دختر یا دختران
سرزمینی میشود و برای به دست آوردن آن دختر یا دختران خشکسالی پدید میآورد.
ساکنان آن سرزمین برای دسترسی به آب ناگزیر میشوند به آن اژدها دختری پیشکش
کنند .در دگردیسیهای بعدی ،اگر حقیقتاً بتوان آن را دگردیسی نامید ،اژدها به دیو
تبدیل میشود ،با این تفاوت که دیگر دختری به او پیشکش نمیشود ،بلکه خود آن دیو
است که دختران را پنهانی با خود میبرد و آنها را در جایی مخوف ،که معموالً چاهی
عمیق و یا غاری تاریک است ،پنهان میکند .دیو ،اگرچه با دختر نشست و برخاست
دارد ،به دلیل عدم تمکین دختر ،با او نزدیکی نمیکند و دختر همچنان باکره میماند.
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پس از چندی پهلوانِ نژادهای از راه میرسد و به جنگ اژدها یا دیو میرود و پس از
کشتن او ،با دختر رهاشده ازدواج میکند (رک .افشاری .)43 -37 :1387 ،در متون حماسی و
پهلوانی ایران ،آزاد شدن خواهران جمشید از چنگ ضحاک به دست فریدون و ازدواج با
آنها ،رهایی خواهران اسفندیار از دست ارجاسب و ازدواج پهلوان رویینتن با همای و
نبرد فرامرز با سیهدیو و ازدواج با دختر شاه کهیال (فرامرزنامۀ بزرگ )176 -156 :1394 ،از
نمونههای گوناگون این افسانه است که در داستانهای عامیانه نیز به وفور دیده میشود.
تنها تفاوت داستان زال و مقاتل دیو با دیگر روایات این است که در این منظومه زال با
7
سمنناز ازدواج نمیکند ،بلکه پس از رهایی دختر ،او را به خواجهاش میسپارد.
دوم مضمون اساطیری «آزمون ازدواج» است که در جوامع بدوی رایج بوده و بازتاب
آن را در اساطیر و داستانهای پهلوانی یا عامیانۀ ایران و جهان ،به اشکال گوناگونی
مشاهده میکنیم (آیدنلو .)2 :1387 ،در داستان زال و مقاتل دیو هم ،اگرچه پیشتر منوچهر
شاه هنرمندی زال را سنجیده است ،امّا فرستادن او به جنگ دیوان خود آزمون دیگری
برای سنجش توانمندیهای زال است که از آن سربلند بیرون میآید.
 .2-6عناصر سامی

در همۀ منظومههای حماسی و پهلوانی ایران نفوذ عناصر سامی دیده میشود و هرچه از
ادوار متقدّم به سوی دورههای متاخّر پیش میرویم ،تاثیر آن بیشتر است .در ابیات زیر
این اثرگذاریها دیده میشود:
بـــــه بـــــاالی و پهنـــــای او دیـــــو نیســـــت عزازیـــــل را آن قـــــدر ریـــــو نیســـــت
(زال و مقاتل دیو ،برگ )55

ابــــا خواجــــه جــــان هــــر دو همــــراه هــــم رســــــیدند جــــــایی چــــــه بــــــاغ ارم
(زال و مقاتل دیو ،برگ )57

مقـــــــاالت را یـــــــک بـــــــرادر بـــــــود کـــه صـــد همچـــو شـــیطانش چـــاکر بـــود
(زال و مقاتل دیو ،برگ )62

 .3 -6نکوهش دنیا

اشاره به بیوفایی روزگار و سفارش به بیاعتنایی نمودن به آن و نیکی کردن به مردم
یکی از مضامین پرکاربرد در شاهنامه و متون پهلوانی پس آن است که در منظومۀ زال و
مقاتل دیو هم دیده میشود:
چنـــین [اســـت] بنیـــاد ایـــن چـــرخ پیـــر کــــــه پــــــروردۀ خــــــویش دارد اســــــیر
نخســـتش بـــه صـــد نـــاز مـــیپـــرورد چــــه پــــرورده شــــد در زمــــان بشــــکرد
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فلــــک را بــــدین گونــــه گــــردد مــــدار تــــو گــــر عــــاقلی چشــــم نیکــــی مــــدار
از ایــــن عاریــــتخانــــه بیــــرون خــــرام کــــه بــــر عاریــــت کــــس نگیــــرد مقــــام
تـــو را منزلـــی دیگـــر آیـــد بـــه پـــیش کــــه راهــــش بــــود دور از انــــدازه بــــیش
اجــــل هســــت نزدیــــک و راه اســــت دور ببـــر توشـــۀ خـــویش بـــا خـــود بـــه گـــور
چــــه چیــــز اســــت آن توشــــۀ راه تــــو بگـــــــــویم از آن راه گمـــــــــراه تـــــــــو
نخســــتین پرســــتیدن ایــــزدی اســــت بـــه نزدیـــک نیکـــیات دور از بـــدی اســـت
ز نیکــــــــی ره رســــــــتگاری بــــــــود کـــــه از کـــــار بـــــد شرمســـــاری بـــــود
(زال و مقاتل دیو ،برگ )64

 .4- 6تقلید از شعر فردوسی

در ابیات زیر تقلید از سبک بیان فردوسی کامال مشهود است:
نـــژادت کـــدام اســـت و نـــام تـــو چیســـت کـــه زاینـــده را بـــر تـــو بایـــد گریســـت
(زال و مقاتل دیو ،برگ )59

بـــدو گفـــت خنـــدان کـــه نـــام تـــو چیســـت

بــه بــی تــن ســرت بــر کــه خواهــد گریســت
(فردوسی)183 :3/1386 ،

کـــه امشـــب مـــن و گـــرز و آن دیـــو گـــرد

نمــــایم بــــه دیــــوان یکــــی دســــتبرد
(زال و مقاتل دیو ،برگ )57
8

نجــــویم بــــر ایــــن کینــــه آرام و خــــواب مــــن و گــــرز و میــــدان و افراســــیاب
(فردوسی)14 :4/1386 ،

 .7نتیجه
شهرت و محبوبیت داستانهای خاندان رستم در میان مردم سبب شده که در ادوار
قدیم ،راویان در برخی روایات خداینامهها یا بیرون از خداینامهها دخل و تصرّف کنند
تا برای شنوندگان و خوانندگان خوشایند و مطلوبتر شود .از آنجا که در شاهنامه و
برخی متون پهلوانی قدیم نشانههایی از بیفرّه بودن یا اهریمنی بودن زال دیده میشود،
این نقیصه سبب شده که در ادوار بعد راویان و داستانپردازان داستانهایی بسازند که
در آنها زال نمونۀ یک پهلوان دلیر و کارآزموده به شمار میآید که برخالف کوژپشتی و
ضعف پیری ،همچنان بر پهلوانان نورسیده برتری دارد .ظاهرا در دورۀ صفویه بود که این
دسته روایات گسترش یافته ،به گونهای که کمتر منظومهای از این دوره میشناسیم که
زال در آن ایفای نقش پهلوانی نکند و یا حضور کمرنگی در میدان نبرد داشته باشد.
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یکی از مهمترین این منظومهها داستان زال و مقاتل دیو است که بر پایۀ شواهد متن ،به
احتمال بسیار در دورۀ صفویه سروده شده است .در این منظومه به زال نیز مانند
بسیاری دیگر از قهرمانان خاندان رستم ،دیوکشی ،که شاید صورت نوینتر اژدهاکشی
باشد ،نسبت دادهاند تا بدین روش نشان دهند که زال نیز از دیگر افراد خاندان خود
چیزی کم نداشته است.
پینوشتها
 .1این ابیات چنین است:
همــــــی مــــــر ورا زال زر کــــــرد نــــــام
نهــــــادم تــــــو را نــــــام دســــــتان زنــــــد

چـــــو دســـــتان ورا کـــــرد ســـــیمرغ نـــــام
(فردوسی ،173 :1/1386 ،پاورقی )10
کـــه بـــا تـــو پـــدر کـــرد دســـتان و بنـــد

(همو ، 141 ،پاورقی )4
بیت اخیر در برخی نسخههای نویافتۀ شاهنامه که دکتر خالقی مطلق در پیرایش نخست خود از آن بهره نبرده
بودند نیز آمده است (رک .نسخۀ سعدلو53 :1379 ،؛ فردوسی .)83 :1/1377 ،از آنجا که در شاهنامه بدون هیچ
مقدّمهای ،از فرزند سام ،با نام زال و دستان یاد میشود ،شاید بیت مذکور سرودۀ فردوسی بوده ،امّا از برخی
نسخه های متقدّم افتاده است .این احتمال هم هست که شاید کاتبان به دلیل آن که در داستان ،نام زال یا دستان
بدون مقدّمه میآید ،بیت یادشده را سروده و به دستنویسهای شاهنامه افزودهاند .در برخی روایات عامیانه هم،
نامگذاری کودک را هم به سام و هم به سیمرغ نسبت دادهاند (رک .طومار شاهنامۀ فردوسی252 :1/1381 ،؛
انجوی شیرازی .)71 ،67 :1/1389 ،در یکی از متون تاریخی آمده است که سام لقب دستان را بر کودک خود
میگذارد (ثعالبی نیشابوری52 :1368 ،؛ برای دیدن وجه تسمیه دستان ،رک .آیدنلو .)730 :1390 ،شایان ذکر
است که بنا بر یکی از روایات شفاهی ،چون موهای کودک سام سفید بود ،منوچهر شاه نام او را زال زر گذاشت.
(انجوی شیرازی.)305 :3/1369 ،
 .2در شاهنامه به نام مادر زال اشارهای نمیشود ،امّا در متون متاخّر آن بانو را پریدخت (رک .طومار نقّالی سام-
نامه200 :1380 ،؛ طومار نقّالی شاهنامه ،369 :1391 ،هفتلشکر ،)144 :1377 ،پریزاد ( طومار کهن شاهنامه،
 ،)244 :1390فرنگیس (انجوی شیرازی )65 :1/1369 ،و دختر بی نام آل فرنگ (نثر نقّالی شاهنامه)98 :1394 ،
معرّفی کردهاند .بنا بر یک روایت شفاهی ،مادر زال پس از دیدن موی سپید فرزند برآن شد تا با دستیاری نرّه
دیوی فرزند خود را از بین ببرد (انجوی شیرازی.)180 :2/1369 ،
 .3بر پایۀ روایت شاهنامه ،کاووس پس از پرواز به آسمان میبایست زنده ماند تا سیاوش از او پدید آید (رک.
فردوسی .)97 :2/1386 ،ظاهراً در بیت زیر نیز زنده بودن زال بنا بر خواست خداوند و در پی هدفی بوده است:
همـــــه بـــــودنی داشـــــت انـــــدر روش
ببخشـــــــود یـــــــزدان نیکـــــــیدهـــــــش
(فردوسی)167 :1/1386 ،
 .4اشاره است به ابیات زیر:
همــــه نــــام ســــام آوریــــدی بــــه ننــــگ

همانــــا نــــداری تــــو چنــــگ پلنــــگ
(داستان کک کوهزاد)242 :1382 ،

پژوهشهای ایرانشناسی ،سال  ،7شمارۀ  ،1بهار و تابستان 121/1396

کـــــزین پهلـــــوانی تـــــو را شـــــرم بـــــاد

کـــــه ترســـــیدهای از کـــــک کـــــوهزاد

(کک کوهزادنامه)196 :1394 ،
 .5برپایۀ روایتی کُردی ،زال به نبرد گلیمینهگوش میرود ،اما از آن گریزان میشود (لطفینیا.)95 :1388 ،
 . 6دادخواهی کردن مردم از شاه یا پهلوان ایران ،در بیژن و منیژه ،فرامرزنامۀ کوچک ،ببر بیان ،داستان پتیاره و
جهانگیرنامه نیز دیده میشود .بنا بر نظر یکی از پژوهشگران ،در روایات کهن ،محل اصلی صحنههای دادخواهی،
بارگاه فرمانروایان خاندان گرشاسب در سیستان بوده است ،امّا سپستر هنگام دخول روایات سیستان در دیگر
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