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 چکيده  

-های زال با ایزد ـ پهلوانانی در اساطیر هند و ایرانی که در گذر روزگار در ساختسانیهم 

ها در روزگاری تواند یادآور پیوستگی آن شخصیتاند، میزنموده شدههایی دیگرسان نیز با

رو، در این جستار با روش توصیف و تطبیق، پرداز نخستینه باشد؛ از اینازلی یا اندیشۀ اسطوره

هایی های داستان و شخصیت زال در اساطیر روزگار هند و ایرانی، نمونهدر پی بازشناخت ریشه

نشان داده شده است. بر  شاهنامهو  وداریگندرهَ، اورمزد، مهر و ورونا در از همانندی زال با ای

پایۀ این جستار، زال با دورشدن از خانواده و پرورش در کنام سیمرغ، به جایگاه ایزدینۀ خود 

همانی گردد و با پیوستگی به مهر و خورشید، بنیاد همانندی و شاید ایندر البرزکوه بازمی

هایی از اسطورة میتره )مهر( و ورونا ایندرَه که در گذر روزگار گزاره خود را با اسطورة

کند. اسطورة گیاه سوما که نیروبخش )اهورامزدای اوستایی( را ستانده بوده است، استوار می

کاری بنیادین خود یعنی تنی برای او است، در خویشآورندة زمینۀ رویینایندره و فراهم

تنی رسانده ماند که زال را به رویینگِر سیمرغ در حماسۀ ملی مینبخشی، به پَرِ درمادرمان

بخش که برپایۀ تخمۀ درمانبوده است. اسطورة گیاه سوما در داستان ایندره، با درخت همه
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های زال با متون زردشتی، آشیان سیمرغ بر آن نهاده شده بود، نیز سنجیدنی است. همانندی

ای دهد که این دو پیوندی ریشهارد، این انگاره را سامان میایندره که بسامدی درخور درنگ د

سان و پراهمیت بوده که در اندیشۀ نیاکان به هایی هممایهدیگر دارند و یا نمایندة بنبا یک

ای های حماسی ـ اسطورهشده است و در پردازش داستانای ویژه و برجسته تکرار میگونه

 روایی داشته است.

 ال، ایندرهَ، مهر، ورونا، سیمرغ.زها: کليدواژه
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 مقدمه 

اند؛ هایی نوتر بازنموده شدهها و چهرهاگرچه اساطیر هند و ایرانی در گذر روزگار در ریخت 

های اند و با پژوهش در گسترة این دسته از روایتداری کردهچنان بنیاد یگانگی خود را پاسهم

ساخت کهن آنان های حماسۀ ملی را با ژرفتوان پیوستگی شخصیتیتبار، مریشه و همهم

که در میان مردمان گروه هند و  1دریافت؛ برای نمونه، اسطورة گستردة ایزد ایندرَ )ایندرهَ(

گاهی ویژه داشته بوده است، با جدایی هندوان از ایرانیان ایرانی ـ و شاید هند و اروپایی ـ جای

های مایهداشت بنآیینی و دینی پس از سربرآوری زردشت، با پاسهای و بویژه دیگرگونی

هایی جدای از هم، نمایان شده است که هایی دیگر و به گونۀ شخصیتراستین خود، در چهره

ای هند و ایرانی، دریافتنی نیست. های اسطورههای تطبیقی میان شخصیتجز با پژوهش

 2گذر روزگار، برخی کردارهای ویژة ورونَ )ورونا(،ایندرهَ در اساطیر هند شخصیتی است که در 

پادشاه خدایان هندو، را به خود گرفته و در ساختی دیگر بازتاب داده است. با پژوهش در روند 

شود که پیوسته میان دیگرگونی ایزد ـ پهلوانان اسطورة هند و ایرانی، این زمینه روشن می

داده است. این های نمادین روی میکاریشها، داد و ستدی از کردارها و خویآن شخصیت

که ها که گاه دریافت اینسانی میان برخی شخصیتای شده است برای همداد و ستد، زمینه

توان چه میشود. آنای است، بسیار دشوار میکدام شخصیت، ریشه و بنیاد داستان اسطوره

خن گفت، همانندی در برخی ای سبر پایۀ آن، از پیوند شخصیتی ایزد ـ پهلوانان اسطوره

-دیگر میها را به یکای، آن شخصیتچون رشتههای داستانی است که هممایهها و بنکنش

ای ـ حماسی در چندین داستان مایه یا گزارة اسطورهسانی در بنپیوندد و هرگاه این هم

-تر، پژوهششود. پیشها بیش دشوارتر میها و سرچشمهبازنموده شود، سخن گفتن از ریشه

اند های ارمنی دریافتهگران با سنجش کردارهای ایندرهَ با ایزد بهرام در حماسۀ ایران و روایت

های او یعنی ورثرغنه داشت یکی از ویژگیکه بهرام، گونۀ ایرانی شدة ایندرهَ است که با پاس

خستینۀ خود های دیگری نیز در این روند از بنیاد نبه متون ایرانی راه جسته است. شخصیت

اند، ای دیگری نیز شدههای اسطورهاند و با نامی دیگر که گاه آمیخته به داستاندور شده

 اند.هایی از حماسۀ ملی را به خود ویژه کردهبخش

ای ـ حماسی ای رازآلود بخش اسطورهگونهگاه که بهزال از زمان زایش شگفت تا آن 

برخی ایزدان و پهلوانان کهن در اسطورة هند و ایرانی نهد، یادگاری است از را وامی شاهنامه

کند. در این پژوهش هایی را آینگی میمایهها و بنای بسیار فشرده و نمادین، گزارهکه به گونه
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سانی میان زال و برخی هایی از همو با رویکرد تطبیقی، نشانه وداریگ و شاهنامهبا بررسی 

دهندة پیوند شخصیتی دستان با آنان نیز باشد، بررسی نتواند نشاایزد ـ پهلوانان که می

های زال در اسطورة ملی و ایندره در اسطورة شود. تالش شده است با نشان دادن همانندیمی

های شخصیت زال در روزگار هند و ایرانی فرادید کاریها و خویشهندی ریشۀ برخی ویژگی

های کاریها و خویشهایی که کنشین شخصیتتر دربارة چنهای بیشنهاده آید تا با پژوهش

هایی یابی تاریخی چنین اسطورهای برای ریشهخوانی در اساطیر هند و ایرانی دارند، زمینههم

ساختی فراهم گردد و بر روی هم به نگاه بهتر و رساتری دربارة روند دیگرگشت یا پیوند ژرف

 هایی دست یافت.چنین شخصیت

ترین پژوهش دربارة زال به کوشش محمد مختاری با نام دهگستر: پيشينة پژوهش 

اسۀ ملی رفت از حمانجام شده است. در این کتاب، هستی زال از آغاز تا بیرون اسطورة زال

زال است.  ای پیرامون خودمایههای داستانی و گاه بنتر بر پایۀ ویژگیبررسی شده که بیش

به هم  ، بینش ایرانی و آیین و سرگذشت سکاییدر هستی زال»مختاری بر این باور است که 

برداری وم، نمونههای ذهنی بازمانده از دوران نیاکان هر دو قآمیخته و از روایات قدیم و نمونه

های تها و شخصیای از پدیدهکه زال را آمیخته. او با این(52: 1369)مختاری، « شده است

-طورههای اس، در سنجش دستان با شخصیت(14)همان: داند ای، حماسی و تاریخی میاسطوره

یگری نیز دگران . پژوهش(192)همان: داند تر با زروان درپیوند میایِ حماسۀ ملی، وی را بیش

 . (217: 1385)سرکاراتی، و  (114: 1384)محمدی، به پیوند زال و زروان باور دارند 
ت که بنیاد داستان زال و رستم از دیدگاه با مختاری، بر این باور اسمهرداد بهار نیز هم 

ای نژاد از رنگ اسطورهپهنۀ اسطورة هند و ایرانی برگرفته شده است و به دست سکایان ایرانی

)بهار، های ملی راه یافته است پردازی به داستانهای حماسهخوان با شیوهآن کاسته شده، هم

)همان: آور هندی، را دارد نا، ایزد نامهایی از اسطورة کریش. از دید وی، زال نشانه(236: 1399

-های زال و رستم و پیشارژنه با بررسی و سنجش ترفندها و َدستاندشترضایی. (239ـ  237

ورزی، این انگاره را فرادید نهاده است که ترفندهای حماسی تهمتن بودنِ تهمتن در دَستان

)رضایی دشت نمایان شده است های حماسی، در سیمای پدرش، دَستان، در دیگرگشت داستان

 1های زال را با هائو ـ کی. کویاجی نیز با بررسی ادب حماسی چین، همانندی(89: 1388ارژنه، 

ـ  44: 1399)کویاجی، شدن مویی سفید داشتند، نشان داده است که هنگام زاده 2و  الئو دزو
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نویسد: داند و میتهمتن می. کویاجی در پنداری دیگر، زال را نه پدر رستم که نام دودمان (45

گیری به زال نسبت داده نشده است؛ دادهای بزرگ و نبردهای چشمدر حماسۀ ایران، روی»

تر در خور یک دودمان است که وی از عمری دراز برخوردار بوده و چنین عمری بیشحال آن

وابسته بوده های سکایی بوده که رستم بدان تا یک تن. به گمان من زال نام یکی از دودمان

 شاهنامهزال در « مرگیبی»و « سپیدمویی» . در نوشتار دیگری، دو ویژگی(213)همان: « است

 استشدهدانسته« جاودانگی»و « گیسوداری»بازتابی نو از دو ویژگی بنیادین گرشاسپ یعنی 

بررسی در پژوهش دیگری، پیوند داستان زال با اسطورة ایزد مهر . (133ـ  132: 1394)شهرویی، 

. (59: 1396)محمودی و خادمی، شده است و بر پایۀ آن، زال نمودی از مهر به شمار آمده است 

های عامیانه و بررسی کردارهای اسماعیلی در نوشتاری با سنجش اسطورة زال با داستان

پهلوانی و جانشینِی سام بر وی دادهایی که از زمان زایش تا رسیدن به جهاندستان و رخ

ست، داستان زال را در پیوند با آیین پاگشایی دانسته که در متون حماسِی بسیاری گذشته ا

ها بازیافتنی است. آیینی که بربنیاد آن، کودکی با زایش شگفت، از ها و فرهنگاز سرزمین

شود و پس از گرفتار شدن به دست جانوری ویژه، دیگربار به سرزمین گروه و خانواده رانده می

 . (224ـ  177: 1389)اسماعیلی، گذراند هایی را از سر مید و شگفتیگردخود بازمی

مندی در متون پژوهشی به دست داده شده است های ارزشدربارة اسطورة ایندرَه دیدگاه 

ترین پژوهش دربارة ایندره به کوشش یارشاطر شود. ویژهکه در دنبالۀ سخن از آنان نام برده می

در دو بخش به چاپ رسیده است. در آن پژوهش، « ایندرا»ا نام فراهم شده که در جستاری ب

و متون زردشتی، بنیاد شخصیتی ایزد ایندرهَ در اسطورة هند و ایرانی  وداریگبر پایۀ گزارش 

آذر و »، «تیشتر و اپوش»های نبرد بررسی شده است. یارشاطر بر این باور است که اسطوره

: 1330)یارشاطر، ی دیگری از نبرد ایندرَه و وریترا است ، بازگوی«فریدون و دهاک»و « اژدهاک

پیوند تیشتر « ایندرا هندی». اذکایی در نوشتاری با نام (13ـ  2: 1331)یارشاطر، و  ( 447ـ  433

-. او در جستار خود، دیدگاه برخی پژوهش(209: 1365)اذکایی، داند و ایندره را ناپذیرفتنی می

ـ  208)همان: یندره و بهرام و پیوند با ورثرغنه بررسی کرده است همانی اگران را دربارة این

گران نیز به پیوند ایندره و دیگر ایزدان اسطورة هند و ایرانی . برخی دیگر از پژوهش(214

هایی که تاکنون شود. بر روی هم، در میان پژوهشاند که در دنبالۀ سخن بازگو میاشاره کرده

سانی یا پیوند شخصیتی آن دو اشاره نشده است ه شده است، به همدربارة زال و ایندرَه نوشت

شود ای است که شایستۀ بازکاوی و درنگ است. در این جستار تالش میو از این رو، این زمینه

های زال و ایندره از این ها درپیوند است، به اسطورههایی که با تبار اسطورهدر دنبالۀ پژوهش

 انداز پرداخته شود. چشم
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 زال و ایندرهَ  

گرای ایرانی کردارهای گستردة ایندرهَ که گویی در آغاز تأثیری بنیادین بر اندیشۀ حماسه 

نهاده بوده است، افزون بر سربرآوری در داستان بهرام، آگاهانه یا ناآگاهانه در داستان زال نیز 

-ز بازآوری شدههای گرشاسپ و رستم نینمایان شده است. البته شخصیت ایندرهَ در داستان

ای داستان های اسطورهمایهها و بنسانی میان برخی کنشتوان همنمی .(28: 1399)بهار، است 

ساختی آنان دانست؛ اما بر روی هم سره نشانی از پیوند بنیادین و ژرفزال و ایندره را یک

ی شخصیتی وی هابردن به ریشۀ کردارها و گزارهتواند در شناخت داستان زال و پیچه میآن

ای از این یا هماالن او، در خور درنگ باشد، همانندی میان شخصیت او و ایندرَه است. پاره

 گونه است:   ها بدینسانیهم

 زایش شگفت  

شوند. بر پایۀ مانداالی چهارم، سرود هجدهم، ای شگفت زاده میزال و ایندرهَ هر دو به گونه 

« خواهم به طور اریب از پهلوی مادرم خارج شوممن می»د: شوایندرَه از پهلوی مادر زاده می

 (268ـ  267 /1: 1366)فردوسی، . این ویژگی ایندرهَ آشکارا در داستان رستم (200: 1372ودا، )ریگ

بازتاب یافته است.  (378: 1389)اسدی طوسی، و نیز با اندکی دیگرگونی در داستان زادن سام 

 پیشینه دارد: ای شگفت و بیانهشدن نشزال نیز به هنگام زاده
ـــودش ســـپید ـــیکن همـــه مـــوی ب  ول

 (164 /1: 1366)فردوسی،                

ــید  ــان ش ــر س ــود ب ــو ب ــره نک ــه چه  ب

 

شدن آنان است. برپایۀ گزارش دارد، پیر زادهنکتۀ دیگری که زال را بیش به ایندره مانند می 

او هزار ماه و هزار پاییز در رحم من »ت: ، از زبان مادر ایندره چنین آورده شده اسوداریگ

شدن، بخشی از زندگی خود را . گویی ایندرهَ به هنگام زاده(201: 1372ودا، )ریگ« باقی ماند

که از چنانمانست. زال نیز همگاه که به جهان پای نهاد، به زالی دیرسال میگذرانده بود و آن

زال به »، کودکی پیر و دیرسال بوده است. اش آشکار است، به هنگام زادننام و سپیدمویی

: zarاز ریشۀ  zarta، ایرانی باستان: zahlمعنی پیر فرتوت سپیدموی باشد. مشتق است از 

آنان را در این ویژگی  شاهنامه. گزارش دیگری نیز در (1534 /3: 1399دوست، )حسن« پیر شدن

از داشتن فرزند، ناکام و ناامید درمانده دارد. بر پایۀ سخن فردوسی، سام تا دیرزمانی همانند می

 بود:
 چـــه بـــازی نمـــود ای پســـر گـــوش دار

ـــــام را ـــــدة ک ـــــود جوین ـــــش ب  دل
(164 /1: 1366)فردوسی،                

 نگــه کــن کــه مــر ســام را روزگــار 

 نبــــود ایــــم فرزنــــد مــــر ســــام را
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وان برای گران این خواهش دیریاز سام را به امید و اندیشۀ دراز زراگرچه برخی پژوهش 

توان چنین نیز پنداشت که خواست ، آیا نمی(192: 1369)مختاری، اند داشتن فرزند پیوند زده

شدِن زال، بر روی هم بازتابی است از پیر دیرزمان سام برای فرزندداری و سپیدموی زاده

 شدن ایندره در اسطورة هندی؟زاده

ودا، )ریگ« کردرا از وجود خود پر  آسمان و زمین»گونه که ایندره هنگام زاده شدن همان 

شود. او از آن روی که پروردة روای آسمان و زمین میزال نیز پس از زادن، فرمان (201: 1372

سره چونان ایزدی آسمانی، با رازهای جهان برین آشنایی و پیوند دارد. سیمرغ است، یک

دادها بینی رویکه در پیشگرفیاه به راز هستی و با نیروی شآگمرغ نمادی است از دانایی و سی

سره پادشاه آسمان و رازهای آن است. او این نیروی خود را به زال نیز سپرده است؛ دارد، یک

بویژه با دادن پری از پرهای خود به دستان، این توان را به زال ارزانی داشته تا همواره با وی 

 و گو باشد: درپیوند و گفت
ورنـدگر از نیک و بـد گفـت و گـوی آ  

 ببینــی هــم انــدر زمــان فــر مــن

گـــاهآزارت آرم بـــدین جـــایبـــی  
(172 /1: 1366)فردوسی،               

ــد  ــه روی آورن ــختی ب ــیم س ــرت ه  گ

 بــر آتــش بــرافگن یکــی پــر مــن

 گـــه بیـــایم چـــو ابـــر ســـیاههمـــان

 

زال که در کنام سیمرغ در البرز )گروتمان، بهشت( پرورده شده است، به راز آسمان و  

گاه هایی که در پیشسویی آگاه است و همه چیز آن در چنبرة فرمان او است. پرسشجهان فرا

هایی سره پرسششود، نیز یکها از زاِل از آسمان آمده، درخواست میمنوچهرشاه پاسخ آن

ـ  247 /1: 1366)همان: چه با آسمان درپیوند است. است در پیوند با راز جهان برین و هر آن

249) 
که به محض تولد، با آن»ازدهم از مانداالی دوم در ستایش ایندره آمده است: در سرود دو 

. آشکار است که زال نیز پس (279: 1372، وداریگ)« نیرو و توانایی خدای بزرگ روح اعلی شد

شود و با رفتن به البرزکوه و پرورش در پناهِ خرد درنگ به سیمرغ سپرده میشدن، بیاز زاده

شود. از دیگر ای از خدایان یا نیروهای مینوی میسره نمادینهسیمرغ، یکو نیروی آسمانی 

سو، زال با فرود از البرز و پای نهادن بر زمین و با همراه داشتن دانشی ویژه که از سیمرغ به 

 شود.وام ستانده است، جانشین سام و نیرومندترین موجود بر زمین می

دئوَها و در شمار خدایان بزرگ هند و ایرانی است  ایندره ایزد ـ پهلوان است. او در گروه 

اوژنی توزی و دشمنگاه رزمتر به کارهای رزمی و پهلوانانه گرایش دارد. در بنیاد، جایکه بیش

، نخست نیرویی مینوی است و خداگونه شاهنامهایندره پس از ایزدینه بودن او است. زال نیز در 
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پهلوانی اژدهااوبار، سویۀ ی داشتِن رستم چونان جهانگذاری بر زمین و ارزانکه پس از پای

توان پنداشت که بخش مینوی و کند. مییوزی ایندره را در داستان تهمتن بازآفرینی میرزم

یوزی و پهلوانانۀ وی به تهمتن واگذار شده است. شاید ایزدینۀ ایندره به زال و بخش رزم

ای از یگانگی شخصیتی ، نشانهشاهنامهل و رستم در زمانِ زارفتِ تقریباً همسربرآوری و بیرون

 خوانی سرشتین آرمان و فلسفۀ وجودی آن دو باشد.یا هم

شدن، در داستان ایندره نیز بازتافته و در سرود ششم از به هنگام زاده« سپیدی»پیوند با  

، وداریگ)« دم توأمان به دنیا آمدیتو با سپیده»مانداالی نخست در ستایش او آمده است: 

تواند ژرفا نمیای داستانی و بیمایه. با سپیدی همراه بودنِ زال و ایندره تنها درون(139: 1372

دهد که آن دو بر بنیاد بود؛ زیرا بررسی شخصیت زال و ایندره بر پایۀ رمز سپیدی، نشان می

اوطلب است؛ سفید رنگ د»خوانی نیز دارند. کاری همشان با رنگ سپید، خویشسانپیوند هم

. ایندرهَ و زال نیز (589 /3: 1388)شوالیه و گربران، « یعنی کسی که شرایط را تغییر خواهد داد

شهر هستند. بنیاد روا بر جهان و ایرانهای فراگیر و فرمانهر دو در پی دیگرگون کردن زمینه

ز اژدهایانی است سالی وریتره و بسیاری دیگر ازایش ایندره برای در هم کوفتن اَژدَهای خشک

کشیدند. با آمدن ایندره، همۀ اژدهایان سره جهان و زندگی مردمان را به چالش میکه یک

 وداریگهای شود. در یکی از سرودهساز میها به سود یاوران وی دمشوند و زمینهافکنده می

اعقۀ آن هنگام که ایندرهَ، دوست مردم، در اندیشۀ کشتن دشمن بشر بود، ص»آمده است: 

های دانوة خطاکار غرید. او، ایندرهَ، شیرة سوما را نوشید و نقشهرگبار فرستنده به آوای بلند می

ای است . زال نیز دیگرگون کنندة ساختار نگرش چیره شده(61: 1372، وداریگ)« را بر هم زد

بستگی به رودابۀ ای از بداندیشی میان ایران و توران نهاده شده بود. او با دلکه بر بنیاد گونه

سره نگرش بودنِ همسرگزینی از تورانیان و پیوند با آنان، یک تورانی و نشان دادنِ شدنی

منوچهرشاه و سام را به مهراب کابلی و تبار وی و نیز پروای مهراب را از نزدیک شدن به ایران، 

ۀ میانی همۀ های گوناگون و نقطکند. اگر سپیدی را به معنی ناگرایی به سویدیگرگون می

کوشد با بر هم زدن خواهی است که میها بدانیم، زال نمودی روشن از همهها و گرایشرنگ

کند و گویا در مرز اسطوره و حماسه ظهور می»ها را بپذیرد. او های تندروانه، همۀ رنگنگرش

و نبایدهای  خواهد. فارغ از همۀ بایدهابا همه چیز سر ناسازگاری دارد. همه چیز را دگرگون می

کند و ورزد؛ عشقی که حماسه را دگرگون میدست و پاگیر به دختر مهراب کابلی عشق می

های نظریکند که همانا آزاداندیشی و آزادگی و دوری از تنگبینشی نو را به حماسه تقدیم می

شود: انداز نگریسته می. از دیگر سو زال خود نیز از دو چشم(113: 1384)محمدی، « رایج است
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بینند و سیمرغ )آسمان و فراسویان( او را زیبا و پدر )زمینیان( او را زشت و ناستودنی می

ای فره که دارد و با داشتن گونهدانند. زال با گذر از رنجی که پدر بر او روا میستودنی می

و در گردد انگیزد، چونان قهرمان به زمین بازمیبرپایۀ آن، مهرورزی سیمرغ را به خود برمی

 کند.این بازگشت، نگرش پیشین زمینیان را دیگرگون می

ز مانند ایندره . زال نی(78: 1372ودا، )ریگ« چردة قرمز و زرین دارد»، ایندرهَ وداریگبرپایۀ  

 /1: 1366 )فردوسی،که به خورشید مانند شده است رنگ دارد. او افزون بر اینای سرخچهره

 ی سخن رفته است:رنگ وآشکارا از رخ سرخ (164
د لــب و رخ هماننــد خــون   چــو بّســب

   (173)همان:                                
ــده  ــژه، دی ــیاهش م ــونس ــا قیرگ  ه

 

ه اند که بسرخ، رنگ وحدت است که نماد پسران سرخ سرنوشت»ها، درنمادشناسی رنگ 

. (573 /3: 1388و گربران، )شوالیه «. ]است[اند. رنگ زندگی و رنگ جاودانگی آسمان گره خورده

با آسمان  که در دنبالۀ سخن گفته خواهد شد، ایندره و زال هر دو پیوندی بنیادینچنانهم

یش درخور درنگ ها میان آن دو بچه از دید نمادشناسی رنگاند. آندارند و هر دو نیز جاودانه

آید سانیت میوی بالقوة انسفید رنگ عقل است که از مبدأ و از نیر»تواند بود این است که می

)همان:  ]1[«و سرخ، رنگ فردی است که با ظلمت جهان مخلوط شده و اسیر موانع خویش است

های اریکیتو هم برای نبرد با  ]2[اند. ایندره و زال، هم برترین دانایان روزگار خویش(595

شود و ه میتۀ رودابنهادن بر زمین، شیفاند. زال پس از پایهستی و جهان زمینی آفریده شده

 توران( است. کاری او، فراهم آوردن راهی برای این پیوند )پیوند ایران وبخش بزرگی از خویش

 برخورداری از نيرویي شگفت 

ا هر بار بکند و باکی سرآمد میگرایش شگرف ایندرهَ به شیرة سوما وی را در دلیری و بی 

توان و ناپیروز شود و گویی ایندرهَ بدون آن، نانوشیدن، نیرویی ویژه به تن پهلوان بخشیده می

نوشی ادهگرایی رستم به ببا فزون شاهنامهتوان در است. هرچند این کردار ایندره را می

اند، از شیدهکهایی که هستی او را به چالش میگاهسنجید؛ در داستان زال نیز، دستان در بزن

هادن پری از به هنگام زادن تهمتن، با بر آتش نبار جسته است. زال یکنیرویی ویژه یاری می

یۀ پایایی هستی خواند تا رودابه و رستم را که آشکارا آنان را ماسیمرغ، او را به یاری فرامی

رابر تیرهای ب، از مرگ برهاند و بار دیگر نیز که رستم در (203 /1: 1366)فردوسی، داند خود می

بیند ر خطر میزال که دیگربار هستی خود و دودمان را د نهد،کاری اسفندیار، نبردگاه را وامی

 . (397 /5: 1375)فردوسی، جوید با پناه به پَرِ سیمرغ، مرغِ پشتیبان را به یاری می
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، از سه زینه )مرحله( در سرگذشت قهرمان در الگوهای قهرمان هزارچهرهدر کتاب  1کمپبل 

گانۀ یاد آن، قهرمان در سفر خود، سهگوید که بر بنای و حماسی سخن میروایی اسطوره

گیرد و گذراند. گام نخست با فراخوان آغاز میرا از سرمی« بازگشت»و « تشرف»، «عزیمت»

یابد؛ زینۀ دوم با گذر قهرمان از آزمون و دیدار با ها پایان میبا رویارویی قهرمان با دشواری

و به برخورداری او از ارمغان ویژة آن  شودموجود شگفت )ایزدبانو، ملکۀ جهان یا...( آغاز می

گردانی قهرمان از رسد و سومین گام، با رویموجود شگفت )اکسیر جاودانگی( به فرجام می

زیستی با موجود شگفت تواند برآمده از شیفتگی قهرمان به همراهی و همبازگشت ـ که می

ی در زندگی و رسیدن به شود و با گذر او از آستان بازگشت، به رهایی وباشد ـ آغاز می

در آستان بازگشت، قهرمان باید نیروهای ماورایی را پشت سر »رسد. یابی به فرجام میکام

آورد، جهان بگذارد و از قلمرو وحشت خارج شده، از آن سر برون آرد. برکتی که او با خود می

لگوی سفر قهرمان در . همانندی داستان زال با ا(252: 1387)کمپبل، « بخشدرا جانی دوباره می

ای و رمزی ای اسطورهداد و زمینهشود. افزون بر رویدیدگاه کمپبل در چند بخش دیده می

خواند، آشنایی او با پرندة شگفت سیمرغ و نیز خودداری که دستان را به سفری ناخواسته فرامی

ود به هنگام بازگشت، ، قهرمان در سفر ویژة خ(171 /1: 1366)فردوسی، زال از بازگشت به خانواده 

 آورد که یادآور شیرة سوما در اسطورة ایندره است.ارمغانی جادوانه چونان پَرِ سیمرغ می

در »ست: اگر دهد، مرغی یاریبخش سوما را به ایندره میکه شیرة درمان، آنوداریگدر  

میان  پیوند .(204: 1372، وداریگ)« این هنگام عقاب برایم شراب گوارای شیرین سوما آورد

ند بود؛ توارسان و شیرة سوما که نیروبخش به ایندره است، درخور درنگ میای یاریپرنده

ن دارویی پیوند اند که با گیاهاکه سیمرغ را به شاهین، باز و مرغ شکاری معنی کردهبویژه این

ال و زن، سادهد. بدینبخش نیز به زال میو پری درمان (387 /1: 1386)کزازی، داشته است 

اند ست آوردهدایندره هر دو از نیرویی شگفت برخوردارند که آن را از پیوند با جایی دیگر به 

 گشایند.ها، با یاری آن، گره از کار خویش و جامعه میو در رویارویی با دشواری

بوده است، در گذر روزگار در  3گرشاسپ و نام خاندان وی که سامَ  2«نرمنشی»ویژگی  

. (256: 1385)سرکاراتی، مان، پسر گرشاسپ و سام، پسر نریمان، بازنموده شده است پیکرة نری

تواند بود درپیوسته با اسطورة گستردة ای کهن میپندارد که سوما گزاره و نمونهنگارنده می

ایندره که نخست به نام خانوادگی گرشاسپ و در روزگار سپسین به سامِ نریمان، پدر زال، 

 
1 - Campbell 
2 - naire – manah 
3 - Sāma 
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توان جا میچه در اینشود. آنت. این انگاره در جستاری دیگر بررسی میدیگرگون شده اس

، هر دو شخصیت در شاهنامهو ودا ریگدربارة پیوند زال و ایندره گفت این است که در 

اند و گویی سوما و سیمرغ تنها از آِن همالجویی از نیرویی جدای از خود، سرآمد و بییاری

« های مادی و معنوی خاندان زال استتنها، حامی و نگهبان توان» شاهنامهاند. سیمرغ آنان

 ، تنها برای ایندرهَ است.وداریگسان که نیروبخشیِ ساما در به همان (79: 1369)مختاری، 

 جویيداری مردمان و آشتيدوست 

اوژنی؛ شخصیتی مهربان دارد. که یلی است سترگ و پیوسته در رزم و دشمنایندره با آن 

ای خداوند سلطنت نیکو و ای دوست »کنند: گونه ستایش میخشی از سروده، او را ایندر ب

ستایند: گونه می. نیز او را این(25: 1372، وداریگ)« همۀ مردم، ثروتی با فر و شکوه به ما عطا فرما

ایی . در ج(146)همان: « سازیدار ما نیست، دور میتو که به نوع بشر مهربانی، او را که دوست»

ای ایندره، من به خشم اول تو ایمان »دیگر از خشم و مهربانی ایندرَ چنین سخن رفته است: 

)همان: « دارم که به وسیلۀ آن وریترا را کشتی و عمل دوستانه نسبت به انسان بر عهده گرفتی

ه که به ورزایی سرکش مانند شدنشدنی و با آنهای یالنه و رام. ایندره با همۀ تندخویی(190

سپارد و آمیخته با خشم و آتش است؛ گوهر دوستی و است که گردن به هیم کمندی نمی

تر گفته شد، در میان یالن سترگ حماسه، که پیشچناندارد. زال نیز هممهربانی را پاس می

 جویی گرایان است:بیش به سازش و آشتی
ــا کــس نبــرد ــه گیتــی مــرا نیســت ب  ب

 (228 /1: 1366)فردوسی،               
 خــوردام خــاکپــروردهیکــی مــرغ 

 

نشیند سره از گونۀ دیگری است. او در سیستان به جای پدر می، یکشاهنامهکردار زال در 

های پشنگ و پسرش، افراسیاب، به پریشانی و نهاد پادشاهی و کیان کشور را که در پی تازش

-زند، زال تنها میگردن می دهد. هنگامی که افراسیاب، نوذر راگرفتار شده است، سامان می

. پس (322)همان: ها را به سامان کند. کوشد با جانشین کردن زو به جای شاه پیشین، پریشانی

مند چنان پاسدار هوشاز مرگ زو نیز با فرستادن رستم به البرزکوه و آوردن کیقباد، هم

های پشنگ و تازش . در سرتاسر روزگار(338)همان: شهر است. گاه شاهی و کیان ایرانجای

افراسیاب و تا پیش از سربرآوری تهمتن ـ نمودگار یلی ایندره ـ ایرانیان تنها پناه خویش را 

آفریدگان، ایندره را »سان که دار آنان است؛ به همانپاس« پدری»چون دانند که همزال می

 (.172: 1372ودا، )ریگ« دانندپدر خود می
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 نمودگار دانش و خرد بودن 

ودا، )ریگ« است او داناتر از همه»، ایندره در خردمندی از همگان برتر است: وداریگر پایۀ ب 

یی دیگر آمده . نیز در جا(45)همان: « مندان استیابان و دانشایندرهَ خداوند کام. »(330: 1372

-میتان تو که بهترین برکت به دوسناپذیر ایندرَه دانا و صدمه ای پرستنده! به سوی»است: 

ر است که ناگزیر به گذراندن آزمونی دشوا شاهنامه. زال نیز در (212)همان: « بخشد روی آور

رد و او را در پذیتوانیم آن را آزمون دانایی بنامیم. حماسه تنها زمانی زال را به خود میمی

د ان بتوانکند که آن پهلودرگاه منوچهرشاه که نمودگار زمینی شدة هرمزد است، سرافراز می

تواند ست که میبهرة خود را از دانایی و خردمندی آشکار دارد. او تنها با گذر از این آزمون ا

: 1366فردوسی، )خواهد پهلوانی در دودمان خویش میبه رودابه که او را تنها برای پیوست جهان

 ه درهای پوشیدسخن»های نمادین دانایان، ، دست یابد. دستان با پاسخ به پرسش(203 /1

رد مجسم خزال »دارد. را که تنها با نیروی خرد دریافتنی است، آشکار می (247)همان: « پرده

 .(235: 1369)مختاری، « حماسه است

ـــان را   ـــیمرغ، دانای ـــام س ـــت از کن ـــس از بازگش ـــی زال پ ـــخن فردوس ـــۀ س برپای

 آموزد:های بایسته را میخواند و دانشفرامی
 کــه گفتــی ســتاره اســت از افــروختن

 ون خویشـتن در جهـان کـس ندیـدکه چ
 (181 /1: 1366)فردوسی،                 

ــوختن  ــس آم ــت زال از ب ــان گش  چن

 بــه رای و بــه دانــش بــه جــایی رســید

 

توان بررسید و بازکاوید. انداز دیگری نیز میسانی زال و ایندره در خردمندی را از چشمهم 

ای دارند و دربنیان یک و ورونا، پیوندی ریشه ، ایندره، میترا، اگنیوداریگبرپایۀ اشارة روشن 

صد و شصت و چهارم، یگانگی ایندره با برخی ایزدان اند. در مانداالی نخست، سرود یکتن

ـ پرندة تیزبال  1او را ایندرهَ و میترا و ورونا و اگنی و حتی گروتمان»چنین بازگو شده است: 

خوانند وقتی که از اگنی و یم  ان به چند نام میخوانند. یک واقعیت مفرد را دانایآسمانی ـ می

این »کند که . مترجم کتاب در پانوشت اشاره می(254: 1372، وداریگ)« گویندو ماتریشون می

اند قطعه چنین نیز ترجمه شده است: نام او )خورشید( را ایندرهَ، میترا، ورونا و اگنی خوانده

یان دانشمند وقتی از اگنی و یم و ماتریشون سخن بال آسمانی است. روحانو او گروتمت خوش

منم ». در جایی دیگر نیز آمده است: (255)همان: « خوانندگویند، یکی را به چندین نام میمی

 
1 - garutmān 
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ورونا، منم ایندرهَ، این دو ناحیۀ ژرف نیکو ساخته در عظمت خویش و این دو نیمۀ جهان از 

 .(326)همان: « آن من است

هایی اند و یا ویژگیشدهدره و برخی دیگر از ایزدان ودایی یکی شمرده میبر این بنیان، این 

آورده تا آنان را یکی بدانند شان فراهم میاند که این، زمینه را برای ستایندگانسان داشتههم

اند. از دید بهار شدهجایی میهایی گوناگون دچار جابهها همواره به شیوهو بپندارند. اسطوره

-توان در اسطورهرا می (43، الف: 1398)بهار، « ، شکستگی، ادغام و ورود عناصر بیگانهدگرگونی»

ها و کردارهای ورونا، ایندره و مهر از ایزدی به ایزد دیگر های ملی بازیافت. بسیاری از ویژگی

« اندای شدهودایی و ایندره دچار آمیختگی اسطوره 2در اوستا و میتره 1مهر»رسیده است. 

« اندهای ورونه را به میتره نسبت دادهکاریاقوام ایرانی بعدها همۀ خویش»و حتی  (49: )همان

-داری از پیمان و نبرد با پیمانهای ورونه پاسترین ویژگی. از برجسته(82: 1399پور، )اسماعیل

ها در میتره داری از سامان کیهان و نوربخشی به خورشید است که این ویژگیشکنان، پاس

نیروها و اختیارات ورونه به ایندره نیز »یی و مهر اوستایی بازنموده شده است. از دیگر سو ودا

 . (86)همان: « گرددتفویض می

یی وداو نیز با پژوهش در سیمای ایزدان  وداریگشود، برپایۀ گزارش که دیده میچنانهم   

ایزدی معنوی و اخالقی »ورونه توان یگانگی یا پیوند شخصیتی آنان را بازجست. یی، میاوستاو 

: 1331)یارشاطر، « پذیر و حافظ نظم معنوی جهان استاندیش و نیکوکار و پوزشاست که صلح

در اسطورة هند و ایرانی  3مزدای ایرانی است. او سردستۀ ایزدان اسورایی. ورونه همان اهوره(3

د با نام اهورا )اهوره( به ایران بوده که پس از جدایی ایرانیان و هندوان در پیکرة ایزدی ارجمن

نام ورونه نزد ایرانیان اهوراپرست فراموش شده و عنوان خردمند )مزداه( یا »راه یافته است. 

 . (49: 1388سن، )کریستین« اهورا( یا اهورا از آن باقی مانده استاهورای خردمند )مزداه

ذیری پی و اخالقی و آشتیهای معنواست، ورونا هم به زمینهچه گفته شدهبرپایۀ آن 

ی نهاده است. این مزدا به اسطورة ایرانی پاگرایش دارد و هم در پیکرة ایزد خرد و با نام اهوره

خصیت شدوستی میتره و مهر را که در خواهی و مردمدو ویژگی ورونه و نیز ویژگی پیمان

یدآوردن دستان و پد پذیر و خردمندشود، در داستان زال در چهرة آشتیایندره هم دیده می

 توان بازیافت.پیمان میان ایران و توران می

 
1 - Miθra 
2 - Mitra 
3 - Asura 
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که ایندرهَ را افزون بر اگنی و مهر و ورونا، با گروتمان، پرندة تیز بال آسمانی، نکتۀ دیگر این 

سره از راز جهان برین اند. در اسطورة ایرانی، شاه مرغان آسمانی که یکدانستهنیز یکی می

نوردیده، سیمرغ بوده رنجی درمیهای آسمان را بیشم به هم زدنی پهنهآگاهی داشته و در چ

پهلوی »یابیم در که درمیشود هنگامیواژة گروتمان بیش درخور درنگ میاست. نام

garōdmān   و در اوستاییgarō, dəmāna به معنای خانۀ ستایش و بهشت برین است »

بهشت ایرانی بوده بر بلندای البرزکوه یعنی قلمرو . گرودمان یا گروتمان که (131ب:  1398)بهار، 

های پهلوی کنام سیمرغ بر فراز در اوستا و نوشته»پادشاهی سیمرغ جای داشته است. البته 

و افزون بر خورشید،  (387 /1: 1386)کزازی، « درختی در دریای وّروَکشه یا فراخکرت جای دارد

ت که هر روز در کاخ خود بر فراز البرزکوه، جهانیان که در البرزکوه آشیان دارد، ایزد مهر اسآن

بر طبق روایات متون زردشتی، دریای فراخکرت ». بر روی هم (356 /1: 1399، اوستا)نگرد را می

کم ها، ایندره دست. برپایۀ این زمینه(306: 1399)واحددوست، « در کنار البرزکوه واقع شده است

ای و گروتمان نیز که نام دیگر ایندره و مهر است، پرندهها با مهر یکی است در برخی ویژگی

به خورشید مانند شده است و میان او و خورشید  شاهنامهآسمانی است. زال نیز چندین بار در 

: 1399)واحددوست، ای خورشیدی است پیوندی بنیادین است و از دیگر سو سیمرغ هم پرنده

روتمان است. این پیوند میان ایندره، گروتمان و گاه گکه کنامش بر البرزکوه یعنی جای (439

تواند بنیادی برای پیوند زال، خورشید، سیمرغ و گروتمان در مهر در اسطورة هندی می

اند ، گروتمان را برابر با خورشید نهادهوداریگکه در گزارش اسطورة ایرانی باشد؛ بویژه این

تو »رسان زال و ایندره دانسته شده است: و خورشید به آشکارگی یاری (547: 1372، وداریگ)

، وداریگ)« بخشدای ایندرهَ درخشان که نیرویت در افزایش است و آفتاب تو را شجاعت می

گری خورشید به زال سخن رفته است. اسفندیار به نیز آشکارا از یاری شاهنامه. در (60: 1372

 گوید:پشوتن می
ــه خورشــید دســت ــازد ب ــام ی ــه هنگ  ب

 (406  /5: 1375)فردوسی،             
 شـــنیدم کـــه دســـتان جادوپرســـت 

 

 گریدرمان 

گر است. ایندر با سوما پیوند دارد و سوما برترین داروی چون ایندره درمانزال نیز هم 

های ما روی آورده است از همه ای سوما و ای رودرا، بیماری را که به منزل»گر است: درمان

های ما همۀ داروهای مورد نیاز را فراهم سازید که ما را را برای بدنجا برانید. ای سوما ـ رود

. زال نیز با سیمرغ پیوند دارد و سیمرغ برترین پزشک (456: 1372ودا، )ریگ« درمان بخشد

دریغ به زال داده است. ها، بیحماسه است که دانایی خود را در بازشناخت راز دردها و بیماری
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گری پیوند دارد و هم اوست که برای نخستین بار، رستم سی و درمانبا پزشکی و داروشنا»او 

گر است. . پر سیمرغ نیز درمان(388 /1: 1386)کزازی، « زایاندرا با کاردپزشکی از رودابه می

رساند که در تنی و نامیرایی میای رویینپیوند با سوما و سیمرغ، هر دو شخصیت را به گونه

 .شوددنبالۀ سخن بررسی می

 آمدن از دیگرجای 

گذارند. آنان برای ایندره و زال هر دو از جهانی دیگر و قلمرویی دوردست به زمین پای می 

پدیدآوردن دگرگونی بناچار باید از جهانی دیگر بیایند؛ با بینش و رویکردی ویژه و دیگرسان. 

تو که »ایندره صد و هشتادم در ستایش ایندره آمده است: ای در مانداالی دهم، سرود یک

. بر (146: 1372، وداریگ)« ها هراسناکی، از جهان دوردست بیاچون شیر تازنده در کوهستان

که بر پایۀ تر اینشتابد و مهمپایۀ این گزارش، ایندره از قلمرویی دور به یاری مردمان می

می بوده است. زال نیز از کنا« هاکوهستان»همین گزارش، گویی آن جهان دوردست در 

تواند البرز و سیمرغ نهد. جهان دوردست ایندره میمیشهر پایآسمانی و از کوه البرز به ایران

« اندالبرز و سیمرغ، مکان و موجودی دور و بیگانه با اجتماع بشری»حماسۀ ملی باشد. 

 .(63: 1369)مختاری، 

این ناسازی با  آورد؛شود و سر برمیدرست است که زال، نخست بر زمین آدمیان زاده می 

توان به کوشش گزارندگان برای سازگار کردن حماسه با خرد شیوة آمدن و فرود ایندره را می

باره از آشیان سیمرغ بر توانست یکچنین مخلوقی نمی»مردمان روزگار درپیوند دانست؛ زیرا 

ماند تا ور میشد؛ اما پس از زاده شدن، از آدمی دآدمیان نزول کند. او باید از آدمی زاده می

 .(62)همان: « شهر نازل شودعناصر غیرطبیعی وجودش ببالد و بهنگام بر زندگی ایران

 ناپذیریمرگي و شکستبي 

هرگز شکست و مرگ به من، »گوید: مرگند. ایندره میناپذیر و بیایندره و زال شکست 

من شکست ناپذیرم. »گوید: . در جایی دیگر می(173: 1372، وداریگ)« ایندرهَ، دست نیافته است

ای ایندره و که گفته شد، پیوند ریشهچنان. هم(175)همان: « گرددکس بر من چیره نمیهیم

تنی و نامیرایی برای وی فراهم ای از رویینگر همۀ دردها بوده است، گونهسوما که درمان

ار از شکست آورده است. گرچه در گذر روزگار در متون نوتر حماسۀ هندی، چندین بمی

تواند ترین میترین سرودة هندوان است و نژادهکه کهن وداریگایندره سخن رفته است؛ در 

ناپذیر بود، ایندره همواره به سان یلی پیروزمند بر همۀ دشمنان چیره است. زال نیز هم شکست

ای وی یافتۀ سیمرغ است و با داشتن پری از پرهجا که زال پرورشمرگ. از آناست و هم بی

گری جا که او به یاری همین پیوند به درمانپیوسته میان او و سیمرغ پیوندی است و نیز از آن
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ناپذیری و نامیرایی به وی رسیده تنی، شکستای از رویینها آگاه است، گونهو راز بیماری

 است:
 ور از نیـک و بـد گفـت و گـوی آورنـد

 ببینــی هــم انــدر زمــان فــر مــن

 گـــاهجـــایآزارت آرم بـــدین بـــی
 (172 /1: 1366)فردوسی،             

ــد  ــه روی آورن ــیم ســختی ب ــرت ه  گ

 بــر آتــش بــرافگن یکــی پــر مــن

 گــه بیــایم چــو ابــر ســیاههمــان

 

تواند او را از هر سختی و آزمونی پیروزمندانه و گری دارد که میبر این بنیان، زال یاری 

گری و پشتیبانی، مرگ زال ای از یاریدرست بیرون آورد. گویی با فراهم بودن چنین زمینهتن

از مرگ وی سخنی  شاهنامهپنداری است ناپذیرفتنی؛ شاید از همین روست که گزارندگان 

تواند در خور درنگ باشد این است که سیمرغ به ها میاند. نکتۀ دیگری که در این بیتنگفته

گرداند. اگر بازمی« البرزکوه»ه دهد که هر زمان که پهلوان بخواهد او را بزال این نوید را می

رنجی و ای نیاکان، جایگاه بهشت، یعنی جایگاه تندرستی، بیاین نکته را که در پندار اسطوره

مرگی، البرز بوده است، فرایاد آوریم، گویی سیمرغ با این سخن، زال را به تندرستی جاودان بی

 ر با بهشت و نامیرایی دارد.گونه، زال پیوندی استوامرگی نوید داده است. بدینو بی

از آغاز با این نشانۀ سپیدی »تواند بود. او سپیدمویی زال نیز نمادی از جاودانگی وی می 

وار حماسه پیوندی نزدیک و هماهنگی شود که با عمر جاودانهبه صورت موجودی ارائه می

: 1369)مختاری، « کودکی یابد. او تبلوری است از پیرانگی دوام یابنده، آن هم از آغازعمیقی می

68). 

 پيکر )شاهين( که با داروها درپيوند است.پيوند با مرغي بزرگ 

نهد و به زمین آدمیان زال نیمۀ آسمانی و مینوی خویش یعنی سیمرغ را در البرزکوه وامی 

گاه پیوند ژرف و رازآمیز خود را با البرزکوه و سیمرغ و آید. او با آوردن پر سیمرغ، هیممی

گسلد. هرچه در چه به سرشت این دو زمینۀ بشکوه نمادین، بازبسته است، نمیهرآن

« زال و سیمرغ»ای با زال نیز پیوند دارد؛ از این رو گردد به گونهنمادشناسی سیمرغ پدیدار می

های دیگری نیز دستان را به آمیغی است بنیادین و ناگسستنی. این پیوند با سیمرغ از سویه

ای مانند شده است که برترین پرندگان ، ایندره به پرندهوداریگدارد. بر بنیاد ند میایندره مان

آسا بر همۀ ها این شاهین کشتیاین پرنده باالتر از همۀ پرندگان مقام دارد. ای مروت»است: 

که هیم گوشی، آوایش را بشنود، آنچنگال بیمرغان شکاری سرور است؛ زیرا این پرندة سخت

اپسند را به سوی مانو آورد. هنگامی که این پرنده، آن نذر را آورد با حرکت سریع آن نذور خد

را در راهی فراخ فرستاد که به سرعت خیال در حرکت بود. به شتاب برگشت و حالوت سوما 
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های بوتۀ جا است که این شاهین به کسب افتخار نائل آمد. با حمل ساقهرا بیاورد و از آن

آورد. دوست خدایان سوما تیزپر، مرغی که آن گیاه سرور آور را از دور میسوما، آن شاهین 

: 1372ودا، )ریگ« ها برگرفته بودرا محکم گرفت و بیاورد؛ سومایی که آن را از بلندترین آسمان

و  (20)همان: . در مانداالی نخست، سرود نود و هشتم نیز ایندرهَ به پرنده مانند شده است (10

اند که دوم، سرود چهل و سوم، او را به پرندة کپینجله )نوعی کبک( ماننده کردهدر مانداالی 

بختی را از هر سو به آوای بلند ای پرنده، تو ندای نیک»یابی است: بختی و همای کاممرغ نیک

 . (77)همان: « یابی را از هر سو به ما اعالم بفرمارسانی. به آوای بلند، کامبه ما می

 مهری پدر شدنو بيگرفتار خشم  

شوند. پدر مهری پدر گرفتار میبر بنیاد داستان ایندره و زال، هر دو در آغاز به خشم و بی 

کس کوبد و هیمایندره بر بنیانی ناشناخته و گزارش نشده، پور خود را به سختی بر زمین می

رحمت آورد  کیست آن خدایی که نسبت به تو»دهد: نیز در این رنج، ایندره را یاری نمی

کس به من هنگامی که پدر تو پایت را گرفته بود و به زمینت زد؟ ... از میان خدایان هیم

. (203: 1372، وداریگ)« کمک نکرد. در این هنگام عقاب برایم شراب گوارای شیرین سوما آورد

از خان  شود وجا که مویی سپید دارد، به خشم پدر گرفتار میشدن، از آنزال نیز پس از زاده

دهد. همانندی گونۀ سام، او را یاری نمیکس جز سیمرغ در این کردار ستمشود و هیمرانده می

رسانی سیمرغ به زال پس رسانی عقاب به ایندره پس از گرفتار شدن به خشم پدر و یارییاری

اطیری مایۀ استوان آن را با بنشدن از خان، درخور درنگ است. این همانندی که میاز رانده

-ای از پیوند شخصیتی زال و ایندره میرها شده و پرورش آزاد درپیوند دانست، نشانهکودک

 تواند بود. 

شدن این نکته نیز بازگو شده است که ایندره را به هنگام زاده وداریگدر جایی دیگر از  

با او نیست،  این ورزابِ زورمندی که کسی را یارای مصاف»رها کردند تا آزادانه پرورش یابد: 

که گوسالۀ خود را بلیسد، آزاد گذاشت تا راه برود و آنکش است که مادرش بیایندرَه گردن

گاه مادرش به جانب این گاو نر خم شد و گفت: فرزندم خدایان مسیر خود را انتخاب کند. آن

ۀ ددان، در . از دید جانورشناسی، گاوان و گوسپندان و نیز هم(203)همان: « تو را یاری نکردند

گاه دارند تا آنداری و کوشش برای پرورش زاییدة خویش، فرزند را تیمار مینخستین پاس

شود تا ای از مادر ببیند، رها میکه چنین مهربانیکه بتواند بر پای ایستد. ایندره بدون آن

را هیم یاوری، پرورش یابد. خشم موبدان و دانایان بر سام و نکوهش او که مهر پدری بی

کند و حتی در این نکوهش، او را نهد و فرزند را در پای البرزکوه به امید نابودی رها میوامی

 تواند بود:دانند، با کردار مادر ایندره سنجیدنی میکم از ددان می
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ـــــر پهلـــــوان  زبـــــان برگشـــــادند ب

ــگ ــا نهن ــدرون ب ــه آب ان ــاهی ب ــه م  چ

ـــاننده ـــزدان رس ـــه ی ـــتایش ب ـــدس  ان

ـــی ـــان ب ـــه را بفچن ـــه بر ــــیگن  گن
 (168 /1: 1366)فردوسی،                

ــد پیــر و جــوان   هــر آن کــس کــه بودن

 که بر سـنگ و بـر خـاک شـیر و پلنـگ

 انـــــدهمـــــه برـــــه را پروراننـــــده

ـــو پیمـــان نیکـــی دهـــش بشـــکنی  ت

 

 پيوندسازی ميان دو جهان 

شتاد و زند. او در مانداالی دهم، سرود هایندره با زاده شدن، دو جهان را به هم پیوند می 

ها هر دو جهان با شوق و عشق به هم نزدیک شدند و آب»شود: گونه ستایش مینهم، این

. شاید خواست (45: 1372،وداریگ)« وقتی که اندره به وجود آمد به خدمت او کمر بستند

ایندره چنین  وداریگسراینده از دو جهان، آسمان و زمین باشد؛ زیرا در بخش دیگری از 

« هنگامی که زمین و آسمان هر دو سر تعظیم در برابر تو فرود آوردند»: شودستایش می

گاه سیمرغ )قلمرو آسمانی( و به . زال نیز از یک سو با آمدن از البرزکوه و جای(190)همان:

گاه همراه آوردن پری از پرهای سیمرغ و توانایی فراخوان آن پادشاه آسمان، همواره جای

زند و از دیگر سو با همسرگزینی از تورانیان و فرادست وند میزمینی خود را با آسمان پی

آوردن رودابه، پیوند دهندة دو سرزمین ایرانِ اورمزدی و تورانِ اهریمنی است. زال در البرزکوه 

که دیده چناندر میانۀ زمین و آسمان جای دارد و در سیستان نیز در میانۀ ایران و توران. هم

آورد ها را به فرمان خود درمی، ایندره پس از پیوند دو جهان، آبداوریگشود، در سرودة می

برداری بندند. شاید بتوان چنین پنداشت که فرمانبرداری وی میها کمر به فرمانکه آبیا این

ها از ایندرهَ در پیکرة فرادست آوردن رودابه )نمادینۀ باروری و زایندة رستم( در داستان آب

 است.زال بازنمایی شده 

 گيرینتيجه 

هایی ها و ساختها در ریختهای نژاده و بازتاب آنشدگی اسطورههنجار شکست و بخش 

نهاد، خوان و همهای همای به روایتهای اسطورههایی از داستانیابی زمینهدیگر و نیز راه

کهن در  هاییتواند برهانی باشد برای این انگاره که داستان و شخصیت زال از سرچشمهمی

های های هند و ایرانی سربرآورده است و در روزگار سپسین با آمیختگی با روایتاسطوره

هایی گوناگون از اندیشۀ مردمان کهن شده است. برپایۀ آرمان، بازگوکنندة بخشنهاد و همهم

 توان چنین پنداشت که زال با ایندره در بسیاری ازچه در این نوشتار گفته شده است، میآن

چون خردمندی، نامیرایی، پیوند با مرغی هایی همها پیوند دارد. زال در ویژگیکاریخویش
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داری گر، زایش شگفت، پیوند با سپیدی و چهرة سرخ داشتن، پیوند با خورشید، دوستیاری

گری، پیوندسازی میان ها و درمانمردمان، آمدن از جهانی دوردست، آشنایی با راز بیماری

ماند. مانی و زمینی و ایران و توران و نیز رانده شدن از خانواده، به ایندره مینیروهای آس

توان هستۀ پیوندساز میان زال و ایندر را البرزکوه دانست؛ زیرا سیمرغ و خورشید )مهر( می

اند، بر فراز البرزکوه جای دارند. در این ترین همانندی میان ایندره و دستانساز بیشکه زمینه

چون خردمندی و نامیرایی به ایندره مانند ای همهای برجستهچه زال را در ویژگینمیان آ

بخش به نام سوما برای گونه که شاهینی گیاهی درمانچنان سیمرغ است. هماندارد، هممی

شود، سیمرغ نیز که پیوندی آورد و گاه ایندره خود به سوما و شاهین مانند میایندره می

بخش زال است و پری فراخواننده به دستان گر و نجاتن دارویی دارد، یاریبنیادین با گیاها

دهد. شاید سیمرغ و پیوستگی او با گیاهان دارویی، بخشی جداافتاده از اسطورة کهن و می

بخش باشد که با بخش یا ویژگی دیگری از ایندره احتمااَل گستردة ایندره و سومای درمان

اند و در پیکرة این های خود را به زال دادهای از ویژگیپاره شاهنامه یعنی مهر و ورونا که در

-تواند سرآغازی برای پژوهشای است که میاند، درآمیخته است. این انگارهپهلوان نمایان شده

 هایی دیگر باشد.

 هانوشتپي 
خاکی است: نیز سرخیِ چهرة پیر برآمده از آمیختگی به سیاهی و تیرگی جهان  عقل سرخـ در 1 

چون در آن شخص نگریستم محاسن و رنگ روی او سرخ بود. پنداشتم که جوان است، گفتم ای »

آیی؟ گفت ای فرزند این خطاب به خطاست، من اولین فرزند آفرینشم، تو مرا جوان جوان از کجا می

خوانی؟ گفتم از چه سبب محاسنت سپید نگشته است؟ گفت محاسن من سپید است و من همی

هاست ام، اما آن کس که تو را در دام اسیر گردانید و این بندهای مختلف بر تو نهاد، مدتری نورانیپی

بینی از آن است، اگر نه من سپیدم و نورانی و تا مرا در چاه سیاه انداخت، این رنگ من که سرخ می

 (.68: 1392مداریان، )پورنا« هر سپیدی که نور بازو تعلق دارد چون با سیاه آمیخته شود، سرخ نماید

 شود.ـ در دنبالۀ سخن، همانندی زال و ایندره در خردمندی بازگو می2
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مطلق، جلد پنج، نیویورک: ، تصحیح جالل خالقیشاهنامه (.1375)فردوسی، ابوالقاسم.  -

 انتشارات مزدا.
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ترجمۀ ذبیح اهلل صفا، تهران: ، مزداپرستي در ایران قدیم(. 1388سن، آرتور. )کریستین -

 هیرمند.

 ران: سمت.، جلد یک، تهنامة باستان(. 1386الدین. )کزبازی، میرجالل -

 ، ترجمۀ شادی خسروپناه، مشهد: گل آفتاب.چهره قهرمان هزار(. 1387کمپبل، جوزف. ) -

 ، گزارش و ویرایش: جلیلبنيادهای اسطوره و حماسة ایران(. 1399کویاجی، جهانگیر. ) -

 دوستخواه، تهران: آگه.

، «های میانه در حماسۀ فردوسیزروان؛ زال و شخصیت(. »1384محمدی، ابراهیم. ) -

 .122ـ  108، صص 23، شمارة طباطبایي نشریة زبان و ادب پارسي دانشگاه عالمه

ـ تحلیلی اسطورة زال و رودابه (. »1396محمودی، مریم و خادمی، احمد. ) - بررسی تطبیقی 

، فصلنامة تفسير و تحليل متون زبان و ادبيات فارسي، «های ایرانی و مصریبا اسطوره

 . 85ـ  59، صص 34شمارة 

 ان: آگه.، تهراسطورة زال(. 1369مختاری، محمد. ) -

، تهران: فردوسيهای اساطيری در شاهنامةنهادینه(. 1399واحددوست، مهوش. ) -

 سروش.

ـ  433، سال چهارم، شمارة دهم، صص مجلة یغما، «ایندرا(. »1330یارشاطر، احسان. ) -

447. 

، صص 46، پیاپی 1، سال پنجم، شمارة مجلة یغما، «ایندرا(. »1331یارشاطر، احسان. ) -

  .13ـ  2


