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چکيده
داستان زال و رودابه ،نخستین داستان عاشقانه ی شاهنامه ی فردوسی است که شکل غنایی حماسی
داردو در آن عشق زمینی به صورت طبیعی و منطقی جلوه یافته است .باید توجه داشت که در
چنین داستانهایی ،شاعر در جریان روایت و انتقال میراث گذشتگان به نسلهای بعدی چندان
تصرّف نمیکند و کمتر عواطف و احساسات خود را بروز میدهد اما از حیث توصیف و صور
خیال که بیانگر میزان قدرت و مهارت شاعر در سرودن شعر است ،میکوشد تا به شیوه ی هنری به
بیان وقایع و رویدادهای داستان بپردازد .در این نوشتار ،ساختار داستان زال و رودابه با تکیه بر
جنبههای غنایی آن ،به شیوهی توصیفی تحلیلی در دو بخش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
بخش نخست به ترکیب و بافت داستان اختصاص دارد که شامل قالب ،موضوع و شیوه ی بیان،
گفتگوها ،شخصیتها و قهرمانان داستان میشود که تقریباً تمامی مؤلفههای شعر غنایی را از این
حیث داراست .در بخش دوم به مسأله توصیف و نقش صور خیال در حماسی یا غنایی کردن
داستان پرداخته شده است .در برخی موارد از جمله مجاز مرسل و تشبیه با توجه به بسامد این دو
عنصر ،داستان شکل حماسی غنایی خود را حفظ کرده است .ولی از لحاظ استعاره ی مصرحه ،غلبه
با جنبههای غنایی است و بیشتر استعارهها مربوط به معشوق (رودابه) است .از حیث کنایه نیز غلبه
با کنایاتی است که دارای مفهوم حماسی است.
کلیدواژهها :فردوسی ،ادب غنایی ،داستان زال و رودابه ،ساختار داستان ،توصیف ،صور خیال

مقدمه
در شاهنامه به عنوان حماسه ملیی سیر زمین میا ،عشیق نییز جایگیاهی خیاص و درخیور توجیه
دارد.عشق در شاهنامه نه از زمره ی عشقهای لیلی و مجنونی است که سراپا با سوز و گیداز و درد
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل
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9383باشد و گاه هر دو یا دست کم یکی از دو طرف را از پای درآورد؛ و نه از نوع عشیق-
همراه
و وآزار
تابستان

های عذری و خالی از تمتع جسمانی .عشق در شاهنامه «اوج گرهخیوردگی جمیال جسیم و جی ل
7
روح» است(محبتی )763 :9731،و «خود بخشی جداییناپذیر از حیات پهلوانانیه و ماییه ی شیور و
نشاط و روح سرزندگی است»(حمیدیان .)164-169 :9737،در داستان زال و رودابیه کیه«زیبیاترین
داستان دلدادگان» میباشد(ثعالبی ،)31 :9737،عشق جرییانی کیام ً معقیول و طبیعییدارد همیراه بیا
استواری و وفاداری ،با همه ی خواهشها و تمناهای یک عاشق که سرانجام به ازدواج میانجامید و
در سراسر زندگی ادامه مییابد .در حقیقت بزرگترینعشق حماسی در این داستان به نمایش گذاشته
میشود .شدت این عشق به حدی است که زال در راه رسیدن به وصیل ،بیرای نخسیتین بیار رو در
روی پدری عظیمالشأن چون سام میایستد و تهدیدمیکند که در صورت مخالفت با همسری ،مرگ
را برخواهد گزید.دراین داستان دوگانگیها و تضادها به وسیلۀ کیمیای عشق به یگیانگی و وحیدت
تبدیل میشود .زیرا «عشق یکی از نیروهای به هم پیوستگی است که موجب انسجام درونی وجیود
میشود و جسیم و روان و خودآگیاهی و ناخودآگیاهی را هماهنی

مییسیازد ،راهبیر و رهنمیون

احساسات میگردد ،مؤید خصایل جنسی و جسمانی و اخ قی اسیت و سیپآ آدمیی را بیا جهیان
پیرامون سازش میدهد و تضادهای اجتماعی را از میان برمییدارد»(آلنیدی .)1 :9731،ایین داسیتان
پایانی خوش و توأم با شادی و جشن و سرور دارد .به نظر میرسد داستانهایی که رنی

حماسیی

دارند ،به دلیل بقای نسل قهرمان (عاشق) ،منجر به وصال میشود و با حسن عاقبت و تؤام با شادی
است .الزم به ذکر است در این مقاله که به شیو توصیفی تحلیلی صورت گرفته ،تی ش گردییده بیه
این سؤاالت پاسخ داده شود که چه عواملی موجب به وجود آمدن جنبههای غنایی در داستان زال و
رودابه گردیده و فردوسی چگونه توانسته در این داستان وحدت بین حماسه و غنا را حفظ کند؟
پیشینه ی تحقیق
در خصوص داستان زال و رودابه ،پژوهشهای متعددی صورت گرفته که هرچند از لحاظ
عنوان حتی شباهتهایی با این مقاله دارد ،اما از لحاظ محتوا و شیوه ی کار به کلی متفاوت است.
از جمله مقاله ی «ساختار داستانی زال و رودابه» ( ،)9717که در پی یافتن پاسخی برای این پرسش
است که :آیا میتوان متن «زال و رودابه» را داستان نامید و یا باید از الفاظ دیگری (مث ً قصه و
حکایت و )...در معرفی این متن سود برد؟ نتیجه حاکی از آن است که این داستان از واقعیت
داستانی برخوردار است و میتوان لفظ داستان را بدان اط ق کرد .همچنین مقاله ی«نگاهی دیگر
به داستان زال و رودابه» ( ،)9711که در آن به بررسی چگونگی ساختشکنی و تقابل دوگانه در
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دكتركرمعلي قدمياري
این داستان پرداخته شده .مقاله ی «نقد و بررسی روانکاوانه ی شخصیت زال از نگاه آلفرد آدلر» ،که
در آن شخصیت زال از نگاه روانشناسی در چارچوب نظریه ی عقده ی حقارت و برتریجویی آدلر
تحلیل گردیده .همچنین مقاله ی «تحلیل شخصیتهای برجسته در حماسه ی عاشقانه ی زال و
رودابه» ( ،)9719که به بررسی عنصر شخصیت ،شیوههای شخصیتپردازی و ویژگیهای اخ قی و
رفتاری شخصیتها در این داستان اختصاص دارد و نیز مقاله ی «ریختشناسی داستان زال و
رودابه ،بهرام گور و اسپینود ،گشتاسب و کتایون» ( ،)9717که به تحلیل این سه داستان بر پایه ی
نظریه ی ریختشناسی پراپ پرداخته و به این نتیجه دست یافته که تسلیم مسالمتآمیز قدرت و
تغییر دین یکی از شخصیتهای اصلی ،اسپینود ،از موارد اخت ف بین داستانها میباشد .چنان که
مشاهده میشود در هیچ یک از این پژوهشها ،به بررسی و تحلیل داستان زال و رودابه بر اساس
مؤلفههای غنایی آن پرداخته نشده است .لذا در این مقاله ساختار این داستان با تأکید بر جنبههای
غنایی آن ،نخست از حیث ترکیب و بافت داستان و سپآ از لحاظ توصیف و صور خیال مورد
ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
الف -ترکیب و بافت داستان زال و رودابه :قالب ،موضوع و شیوه ی بیان
داستان زال و رودابه یکی از داستانهای عاشقانه ی شاهنامه است که در قالب مثنوی و بحر
متقارب سروده شده است .الزم به ذکر است که تجلّی عمده ی داستانهای عاشقانه در قالب مثنوی
است .زیرا این قالب به دلیل تغییر قافیه در هر بیت ،ظرفیت و گنجایش خاصی برای بیان داستانهای
طوالنی دارد .بحر متقارب که بحر اصلی منظومههای حماسی است ،برای سرودن منظومههای غنایی
و تعلیمی نیز مورد استفاده ی شاعران قرار گرفته .البته تسلّط و مهارت فردوسی بر وزن چه آن جا
که داستان جنبه ی حماسی دارد و چه آن جا که جنبه ی غنایی پیدا میکند ،درخور توجه است.
موضوع این داستان که در زمان پادشاهی منوچهر اتفاق میافتد ،عشق پرشور زال پسر سفیدموی
سام است به رودابه دختر زیباروی مهراب پادشاه کابل .زال که در یکی از مجالآ بزم ،وصف
زیبایی و شهرآشوبی جمال رودابه را میشنود ،نادیده به او دل میبازد .از طرف دیگر رودابه نیز با
شنیدن اوصاف زال از زبان پدر ،دلباخته ی او میشود .رودابه ماجرای دلباختگی خود را با
پرستندگان خویش در میان میگذارد .آنان سپیدمویی و مرغپروردگی زال را به وی خاطرنشان می-
کنند و میکوشند بانوی خویش را به راه آورند .اما عشق رودابه چنان شورانگیز است که با سخنان
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نقصانی نمییابد .او پرستندگان را ناگزیر میکند که در کار رساندن وی به زال چارهای
پرستندگان9383
و تابستان

بیندیشند .آنها کمر به یاری رودابه میبندند و با زال دیدار میکنند و با سخن گفتن از زیبایی و
7
خوبی بانوی خویش صبر و طاقت وی را به یغما میبرند و سرانجام او را به وصال رودابه امید
میدهند .پرستندگان به نزد رودابه باز میگردند و از پهلوانی و زیبایی زال با او سخن میگویند و
آتش شوق او را دامن میزنند .سپآ آنها در کاخ با هم دیدار میکنند و با یکدیگر پیمان میبندند
که از آن هم باشند و سرانجام پآ از برطرف کردن همه ی موانع به وصال یکدیگر میرسند .داستان
زال و رودابه همچون دیگر داستانهای حماسی و غنایی که خود شاعر راوی است ،از زبان سوم
شخص یا دانای کل بیان میشود و معموالً شاعر یا راوی در جریان روایت تصرف چندانی نمیکند.
در شیوه ی نقل به صورت سوم شخص «نویسنده چون گویندهای رفتار و اعمال شخصیتهای
داستان را به خواننده گزارش میدهد و وضعیت و موقعیت و چگونگی زمان و مکان را تصویر می-
کند»(میرصادقی.)716 :9714،بر این اساس اگر راوی آدمی کمالگرا و تنوعطلب باشد ،ممکن است
هر نوع دگرگونی ناگهانی و هرگونه عمل یا رویداد غریبی در عناصر داستان اتفاق بیفتد و اصل
حقیقتمانندی در داستان زیر سؤال برود ،اما در شاهنامه و به ویژه در داستان زال و رودابه«گرایش
تقریبی به واقعیت از لحاظ ویژگیهای نفسانی ،به رغم تمامی خصوصیات خارقالعادۀ جسمانی از
قبیل ابعاد ونیرو ورشد جسمانی و همچنین دلیریها و کردارهای غریب آنها ،تنها تا حدی است
که آنان را در نظر ما قابل درک و لمآپذیر کند»(حمیدیان .)11 :9737،مکان رویدادها و ماجراهای
عاشقانه ،بیشتر در سرزمین کابل یعنی سرزمین معشوق است .از حیث زمان نیز ،باتوجه به این که
معموالً ماجراهای عاشقانه را با فصل بهار نسبتی مستقیم میباشد ،در فصل بهار اتفاق افتاده است:
میییه فیییرودین و سیییر سیییال بیییود

لیییییییب رود لشیییییییکرگه زال بیییییییود
(فردوسی،9731،ج)961 :9

در این داستان کمتر به عمل یا حادثهای برمیخوریم که زمینههای علّی و انگیزههای آن به
اندازه کافی پرورش نیافته باشد .طراحی داستان کام ً سنجیده است و حساب جزئیات داستان از
دست داستانپرداز به در نمیرود .مسیر رویدادهای داستان به سمت اوج بسیار آرام و منطقی است.
این دقت و هوشیاری از نشانههای مهارت فردوسی در داستانپردازی است.
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شنیدن وصف معشوق
شروع حادثه ی عشق در داستانهای عاشقانه ،معموالً یا از طریق دیدن چهره ی معشوق است مانند
ویآ و رامین(اسعد گرگانی )19-11 :9733،و یا دیدن تصویر مانند خسرو و شیرین (نظامی:9717،
 )11-61و یا از طریق شنیدن شنیدن صدا مانند فرهاد و شیرین(همان ،)791-791 :و یا شنیدن
وصف معشوق مانند زال و رودابه(فردوسی )913-911 :9731،و یا به دلیل بزرگ شدن با هم نزد
یک دایه و در یک مکتب درس خواندن مانند لیلی و مجنون (نظامی .)64-61 :9714،در داستان
زال و رودابه این ماجرابا شنیدن وصف معشوق آغاز میشود .این مسأله یکی از جنبههای سنتی
عشق است که در داستانهای شرقی زیاد دیده میشود و آن را باید از زمره ی مبالغات داستانی و از
عوامل هیجانافزای آن دانست«.از دید جامعهشناسی ،پایه ی این ویژگی در پرده بودن زنان است که
چندی در ایران هنجاری جامعهشناختی و فرهنگی بوده»(کزازی،9716،ج.)141 :9
شروع داستان با معرفی مهراب صورت میگیرد.آن گاه یکی از بزرگان بارگاه زال به توصیف
زیباییهای دختر مهراب میپردازد و بدین سان زال نادیده و فقط با شنیدن وصف معشوق دل می-
بازد .این عشق که از دروازه ی گوش به دل و جان او راه مییابد ،قرار و آرام را از او میگیرد« .در
سراسر شاهنامه ،هرگز مردی به گونه زال شیفته و عاشق نیست .وصف این زیبایی او را چون
دیگران ،تنها به وجد و اشتیاق وانمیدارد .چرا که چنین وجدی میتواند از عشق دورباشد .بلکه او
را از این توصیف اضطرابی شیرین و کششی پریشانکننده دست میدهد» (مختاری .)991 :9731،
از اندیشییییگان زال شیییید خسییییته دل

بییییییران کییییییار بنهییییییاد پیوسییییییته دل
(فردوسی،9731،ج)911 :9

از طرف دیگر ،رودابه نیز با شنیدن وصف زال از زبان پدرش عاشق میشودو بیپروا عشق
خود را با کنیزکان خویش در میان میگذارد:
مییییرا مهییییر او دل ندیییییده گزییییید

همیییییان دوسیییییتی از شییییینیده گزیییییید
(همان)967:

البته نباید از یاد برد پهلوانانی که در شاهنامه در برابر زنان قرا میگیرند ،آن چنان زیبا و خوش-
پیکرو شایستهاند که نادیده و یا در نظر اول عاشق شدن بر آنها تاحدودی طبیعی جلوه میکند .این
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توجه است که زنان غالباً در گشودن باب عشق پیشقدم یا دست کم همپای مردانند .در
نیزوجالب
تابستان 9383

این داستان ،زال ماجرای عشق را آغاز میکند و با همدلی و هم سویی رودابه ادامه مییابد.
7
مانع یا گره داستانی
شاید بتوان گفت اصلیترین عنصر در پیدایش منظومههای غنایی وجود مانع در راه رسیدن
عاشق به معشوق باشد .بدون مانع اساساً داستان شور و هیجانی ندارد .این مانع میتواند جنبه ی
مذهبی و اعتقادی داشته باشد و یا ناشی از اخت ف طبقاتی و قومی و قبیلهای باشد .هرچه موانع و
مشک ت بیشتر باشد ،فراز و نشیبها و حوادث داستان بیشتر و درنتیجه کوشش قهرمان(عاشق)
برای پشت سر گذاشتن آنها افزونتر است .ع وه بر افزایش ضریب هیجان و افزودن به طول
داستان درواقع نشاندهنده ی پایداری و ثبات قهرمان داستان نیز هست(ذوالفقاری.)71 -73 :9731،
در داستان زال و رودابه ،عاشق و معشوق طالب یگدیگرند و هرچند در این داستان و دیگر داستان-
های عاشقانه ی حماسی ،رقیبی در میان نیست ،اما مانعی در کار است ،مانعی سیاسی و یا شاید
مذهبی و اعتقادی و یا حتی طبقاتی .زال ایرانی ،خداپرست و وفادار به شاه و ایران است اما رودابه
انیرانی ،بتپرست و از تبار ضحاک دشمن شاهان ایران است .زیبایی حیرتانگیز او به گونهای
است که حتی پدرش مهراب وقتی ظاهراً برای نخستین بار او را در شبستان میبیند:
شیییگفتی بیییه رودابیییه انیییدر بمانییید

همیییی نیییام ییییزدان بیییرو بیییر بخوانییید
(همان)911:

آن چه این تضادها و تضادهای دیگر میان این دو را از میان برمیدارد ،عشق است که به عنوان
عاملی گرهگشا در تمامی موارد حضور خود را اع م میدارد .عشقی جسورانه و پرشور و برهم
زننده ی هنجارها و سنن قومی میان دو تن از دو قوم متفاوت .زال در مقابل همه ی این موانع و
حوادث میایستد و میکوشد آنها را برطرف کند .شیفتگی او به حدی است که وقتی برای کسب
اجازه ی ازدواج میخواهد نزد منوچهر برود ،از زبان سام چنین تصویر شده است:
بییه زییین انییدر آمیید کییه زییین را ندییید

همیییان نعیییل اسیییپش زمیییین را ندیییید
(همان)797:

او یکتنه در مقابل همه ی مخالفتها و موانع میایستد و «تا حد پذیرش و پذیراندن خاندانی
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بیگانه و اهریمنی میکوشد و پیش میرود»(مختاری .)969 :9761،از سوی دیگر رودابه نیز در راه
رسیدن به مراد ،از هیچ کوششی دریغ نمیکند و تمامی عوامل بازدارنده از قبیل مخالفت پدر و
مادر ،اخت فات قومی ،دینی ،قبیلهای و ...را از پیش پای برمیدارد.
گفتگو
منظور از گفتگو سخنانی است که شاعر یا نویسنده از قول قهرمانان داستان بیان میکند .از طریق
گفتار خواننده با شخصیت قهرمانان داستان بیشتر آشنا میشود .با این که «در برخی از داستانهای
عاشقانه ی شاهنامه مثل بیژن و منیژه حتی یک بار هم گفتگویی مستقیم میان عاشق و معشوق
صورت نمیگیرد و فقط یک بار ،آن هم زمانی که بیژن در کاخ افراسیاب به هوش میآید ،منیژه به
او دلداری میدهد»(سرامی ،)777 :9717،در داستان زال و رودابه ،گفتگو نقش اساسی دارد .برخی
از گفتگوها ،گفتگوهای معمولی است که گاه میان برخی از قهرمانان داستان پیش میآید .به عنوان
نمونه گفتگوی زال و منوچهر ،هنگامی که زال میخواهد به زابل برگردد و برای کسب اجازه از شاه
نزد او آمده .البته از طریق همین گفتگوهای معمولی هم میتوان به راز درون قهرمان داستان پی برد.
چنان که منوچهر در پاسخ زال که ادعا میکند «مرا مهر سام آمده است آرزو» ،میگوید:
تییو را بویییۀ دخییت مهییراب خاسییت

دلیییت را هسیییش سیییام زابیییل کجاسیییت
(فردوسی،9731،ج)771 :9

از دیگر گونههای گفتگو در این داستان ،میتوان با خود سخن گفتن ،گ یه کردن ،نیایش ،نامه
نوشتن ،وصف قهرمانان ،پیام دادن و ...را نام برد .در میان این گفتگوها رازگویی ،وصف قهرمانان و
گفتگوهای عاشقانه در غنایی کردن داستان نقش اساسی دارد« .در میان نهادن راز با رازداران گونهای
زیبا از گفتارهای شاهنامه است که چون در گرهگشایی ازداستان همواره نقشی عظیم ایفا میکند ،از
جذابیت خاصی برخوردار است .داستانپرداز به مدد آن در روند کلی داستان انق ب ایجاد میکند و
چه بسا که افشای رازی ،سرنوشت قهرمان داستان و نیز جریان حوادث آن را دگرگون میکند و
همین جوهر کرداری است که گفتار رازگشا را شورانگیزی میبخشد»(سرامی.)741 :9717،
رودابه سرانجام پآ از کارزاری درونی برآن میشود تا ماجرای عشقش را با پنج پرستنده مهربان
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میان گذارد و از آنان خواستار چارهگری آید:
خویش
در 9383
تابستان
و

کیییه بگشیییاد خیییواهم نهیییان از نهفیییت...

بییییدان بنییییدگان خردمنیییید گفییییت
7کییه میین عاشییقم همچییو بحییر دمییان

از او بییییر شییییده مییییوج تییییا آسییییمان

پییر از پییور سییام اسییت روشیین دلییم

بیییه خیییواب انیییدر اندیشیییه زو نگسیییلم...
(فردوسی،9731،ج)969 :9

یکی دیگر از گونههای گفتار در این داستان ،گفت و شنودهای عاشقانه است .گفت و شنود زال
و رودابهدر نخستین دیدار از همیننوع است .این گفتگو را معشوق آغاز میکند:
دو بیجیییییییاده بگشیییییییاد و آواز داد

کیییه شیییاد آمیییدی ای جیییوانمرد ،شیییاد...

پییییاده بیییدینسیییان ز پیییردهسیییرای

برنجییییییدت آن خسیییییروانی دو پیییییای
(همان)939:

و زال پآ از خیره شدن در جمال رودابه ،چنین پاسخ میدهد:
چنی یین داد پاسیییخ کیییه ای میییاهچهیییر

درودت ز مییییین ،آفیییییرین از سیییییپهر

چییه مایییه شییبان دیییده انییدر سییماک

خروشیییان بیییدم پییییش ییییزدان پیییاک

همیییی خواسیییتم تیییا خیییدای جهیییان

نماییییید مییییرا رویییییت انییییدر جهییییان

کنیییون شیییاد گشیییتم بیییه آواز تیییو

بیییدین خیییوب گفتیییار بیییا نیییاز تیییو

یکییییی چییییاره راه دیییییدار جییییوی

چییه پرسییی تییو بییر بییاره و میین بییه کییوی
(همان)939:

شخصیتها و قهرمانان داستان
در داستانهای عاشقانه معموالً عاشق و معشوق قهرمانان اصلی هستند و گرچه رقیب نیز در
کار است اما در وقایع داستان نقشی مؤثر ایفا نمیکند .در این داستان که «نوع اصلی و طبیعی عشق
انسانی را نشان میدهد»(مرتضوی،)71 :9737،رقیبی در کار نیست.
زال (عاشق)
پسر سام نریمان که چون سفیدموی به دنیا آمد ،او را زال خواندند .وی پآ از پدر جهان
پهلوان است .سام آن گاه که به دستور منوچهر عازم نبرد و به کف گرفتن حکومت مناطق شورشی
گرگسار و مازندران میشود ،زابلستان را به دست وی میسپارد .چون فروردین فراز آمد ،زال با
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ویژگان خویش به سفر پرداخت و به هند و مرغ و مای شتافت .در هر جایگاهی بزمی آراست تا به
کابل رسید و مهراب فرمانروای این شهر با هدیههای فراوان به دیدار وی رو نهاد و با وی به بزم
نشست و زال را دوستی مهراب در دل افتاد و به کنجکاوی در کار وی پرداخت و دانست که
مهراب را دختری است بسیار زیبا و بدینسان نادیده بدان دختر دل بست .شدت عشق او به گونهای
است که وقتی منوچهر به سام فرمان حمله به کابلستان(دیار معشوق) را میدهد ،زال در پیغامی
صریح به پدرش میگوید مگر از روی نعش من بگذری که دست به کابلستان بزنی:
چییییو کابلسییییتان را بخواهیییید بسییییود

نخسییییتین سییییر میییین بباییییید درود
(همان)911:

این امر بیانگر تعصب نسبت به کشور معشوق است که در عالم عشق امری است طبیعی .در
اثر همین تعصب است که رو در روی پدری با آن همه هبیت میایستد و آن گاه که بزرگان به او
میگویند که پدر از وی آزرده شده:
چنییین داد پاسییخ کییزین بییاک نیسییت

سیییرانجام آخیییر بجیییز خیییاک نیسیییت...

پیییدر گیییر بیییه مغیییز انیییدر آرد خیییرد

همانییییا سییییخن بییییر سییییخن نگییییذرد

و گیییر برگشیییاید زبیییان را بیییه خشیییم

پییآ از شییرمش آب انییدر آرم بییه چشییم
(همان)911:

همچنین زال در نامهای که به پدرش مینویسد ،دلدادگی خود را این گونه بیان میگند:
مییین از دخیییت مهیییراب گرییییان شیییدم

چیییو بیییر آتیییش تییییز برییییان شیییدم

سیییتاره شیییب تییییره ییییار مییین اسیییت

میین آنییم کییه دریییا کنییار میین اسییت

بییییه رنجییییی رسیدسییییتم از خویشییییتن

کیییه بیییر مییین بگریییید همیییه انجمییین
(همان)931:

در این نامه که بیانگر نگرانی شدید و اضطراب زال از ماجرای عشق است ،بر مهر و عاطفه ی
پدری تأکید میشود.زالمیکوشد با تحریک عواطف پدرانه ،او را باخود همراه و همگام کند:
بییه پیمیییان چنیییین رفیییت پییییش گیییروه

چیییییو بازآورییییییدم ز البیییییرز کیییییوه

کیییه هییییچ آرزو بیییر دلیییت نگسیییلم

کنیییون انیییدرین اسیییت بسیییته دلیییم
(همان)931:
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9383زال میداند که پدرش در این باره چه میاندیشد .زیرا سام پآ از خواندن نامه ی زال
تابستانواقع
و در

ناراحت میشود و این عشق را ناشی از مرغ پروردگی و بدگوهری وی میداند:
7
سیییخن هرچیییه از گیییوهر بییید سیییزید
چنیییین داد پاسیییخ کیییه آمییید پدیییید
چیییو میییرغ اییییان باشییید آموزگیییار

چنییییین کییییام دل جوییییید از روزگییییار
(همان)914:

حتی در نامهای که به منوچهر ،متضمن درخواست موافقت برای وصلت زال و رودابه مینویسد،
علت رفتار تند پسر را مرغ پروردگی او میداند و این که وقتی چنین فردی به ماهرویی چون
رودابه برمیخورد ،به جنون دچار میشود:
چیییو پیییرورده میییرغ باشییید بیییه کیییوه

نشیییییانی شیییییده در مییییییان گیییییروه

چنییییان مییییاه بینیییید بییییه کابلسییییتان

چیییو سیییرو سیییهی بیییر سیییرش گلسیییتان

چیییو دیوانیییه گیییردد نباشییید شیییگفت

از او شییییاه را کییییین نباییییید گرفییییت
(همان)764:

زال نمونه ی حدّت و حرارت در عشق هست .جسارت و گستاخی او در صعود عیارانه به
کاخ رودابه و خلوت گزیدن با او در بیخ گوش نگهبانان نمونهای از این حرارت است .او با تمام
وجود در پیحراست عشق خود و احقاق حقانیت آن است و در برابر تمام موانع میایستد.
رودابه (معشوق)
شخصیت اصلی دیگر داستانهای عاشقانه ،معشوق است .معشوق در این داستان ،رودابه دختر
زیباروی مهراب شاه کابل و سیندخت است که با شنیدن اوصاف زال از پدر شیفتۀ او میشود و
آتش عشق سراپای وجودش را فرامیگیرد .چهرهای سرکش و مصصم و مقاوم که جسارت و
توانایی اعتراف به عشق را دارد .او با همه مشکلپسندی ،زال را بر تاجداران ایران و انیران ترجیح
مینهد و آشکارا حرف دل خود را میزند:
نییه قیصییر بخییواهم نییه فغفییور چییین

نیییییه از تاجیییییداران اییییییران زمیییییین

بییه بییاالی میین پییور سییام اسییت زال

ابیییا بیییازوی شییییر و بیییا بیییرز و ییییال
(همان)967:
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او پآ از تحمل آن همه رنج از تندیهای پدر و حصر و حبآ در میان نگهبانان در حالی
خواست خود را به کرسی مینشاند که مهراب از سویی و سام و منوچهرشاه از سوی دیگر مخالف
پیوند او با زال هستند .او زنی زیبا ،پاکدامن ،وفادار ،نیکمنش و خردمند است و از زنانی است که
از استق ل رأی و برجستگی شخصیت برخوردارند .او بر هنجارهای سنتی اجتماعی خود چیره
می شود و قادر است در راه وصول به مقصود ،عوامل بازدارنده از قبیل مخالفت پدر و مادر،
اخت ف قومی ،دینی و محیطی را از پیش پای بردارد ،و این هنجارشکنی آن هم در جوامع
پدرساالری یا در میان اقوامی چون تازیان که دختر را به هیچ میشمردند کم چیزی نیست .زنانی
چون رودابه از جهت مطالبه حقوق طبیعی خود جالب توجهاند(حمیدیان .)746 :9737،رودابه
تجسّم عشقی شورانگیز و دلی شیفته است و فردوسی درباره ی هیچ یک از قهرمانانش به وصف
این گونه شیفتگی نپرداخته است:
کییه میین عاشییقم همچییو بحییر دمییان

ازو بییییر شییییده مییییوج تییییا آسییییمان

پییر از پییور سییام اسییت روشیین دلییم

بیییه خیییواب انیییدر اندیشیییه زو نگسیییلم

همیشیییه دلیییم در غیییم مهیییر اوسیییت

شیییب و روزم اندیشیییه چهیییر اوسیییت
(فردوسی،9731،ج)969 :9

رودابه از زنانی است که هم از فرزانگی و بزرگمنشی و دلیری برخوردارند و هم از جوهر
زنانه .او هم عشق برمیانگیزد و هم احترام را .او زیبایی جسم را با زیبایی روح به هم پیوسته است.
توصیف فردوسی از او نمونۀ واالیی از زیبایی است(فردوسی،9731،ج« .)913 :9رودابه مانند
اولیت با آن که میداند خانوادهاش با خانواده ی زال دشمنند ،در پروردن و بارور کردن عشق خود
کمترین تردیدی به دل راه نمیدهد او زال را پنهانی به قصر خود فرامیخواند و در خلوت خود با
زال حرکتی نمیکند که مغایر با عفاف و بانومنشی باشد .پاکیش مشأ بیباکی اوست ،چون چشمه
ی روشنی است که اطمینان به آلوده نشدن خود دارد»(اس می ندوشن.)993 :9719،
واسطهها
برای وصال یا دیدار مقطعی عاشقان ،وجود شخص سومی الزم است .این شخص سوم عموماً
دایه است .البته این نقش معموالً از طرف معشوق بر عهده ی دایه است .چرا که از هرکآ به
معشوق نزدیکتر و محرمتر است .در شاهنامه بارها به نقشآفرینی پرستندگان که همان ندیمهها و
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مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار
 9383و دختران شبستان نشیناند ،باز میخوریم« .در بیشتر موارد کار آنان میانجی شدن
تابستانزنان
دایهوها و

میان زنان دربار با مردان دلخواه آنان است و معموالً در این کار بانوان خویش را به کام میرسانند.
7
پرستندگان رودابه از این گروهند»(سرامی .)119 :9717،آنها در پی چارهجویی برای درد عشق
رودابه ،به نخجیرگاه زال میروند و وانمود میکنند که گل میچینند .در حالی که راهی برای ایجاد
رابطه میان رودابه و زال میجویند .ع وه بر پرستندگان ،گاه زنان عادی نیز در روند رویدادهای
داستان نقشآفرین هستند .در این داستان به زنی برمیخوریم که میانجی عشق میان این دو دلداده است.
این زن در هیئت فروشنده گوهر و جامه از سوی زال به کاخ مهراب رفت و آمد میکند و در یکی
از همین رفت و آمدهاست که سیندخت به وی بدگمان میشود:
میییییییان سییییییپهدار و آن سییییییروبن

زنیییی بیییود گوینیییده شییییرین سیییخن

پیییییام آوریییییدی سییییوی پهلییییوان

هییییم از پهلییییوان سییییوی سییییرو روان
(فردوسی،9731،ج)917 :9

همچنین در این داستان نمیتوان از نقش سیندخت در به سامان آوردن این پیوند عاشقانه
غافل بود .سیندخت که «آمیزش خردمندی و وقار با عواطف زنانه و مادرانه است»(سرامی:9717،
 ، )176در نهایت زیرکی و کاردانی ماجرای عشق دختر خویش رودابه را با زال جهان پهلوان زاده
ی ایرانی فراهم میکند .کاری که حتی مردان نیز از انجام آن فرومیمانند .بیجهت نیست که
فردوسی چند جا صفت «مردی» به او نسبت میدهد:
یکییی سییخت پیمییان سییتد زو نخسییت

پییآ آنگییه بییه مییردی ره چییاره جسییت
(فردوسی،9731،ج)741 :9

چییو شیید سییاخته کییار خییود برنشسییت

چییو گییردی بییه مییردی میییان را ببسییت
(همان)794:

او با مقدمهچینی و ظرافتهای خاص زنانه ،مهراب را از عاشق شدن رودابه آگاه میکند .البته
با همۀ خردمندیش در اع م این خبر ،مهراب از کوره درمیرود و عزم کشتن رودابه را میکند اما
سیندخت مانع میشود و با بیان این که سام نیز از این ماجرا آگاهی یافته ،او را آرام میکند .داستان
زال و رودابه از حیث موضوع ،قالب ،وزن ،شروع و انجام ،مانع یا گره داستانی ،قهرمانان (عاشق،
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معشوق ،واسطهها) زمان و مکان ،بسیاری از ویژگیهای منظومههای عاشقانه را داراست .یکی دیگر
از نکاتی که غالباً در داستانهای عاشقانه نقش مهمی ایفا میکند و موجب ارزشگذاری اثر میشود،
مسأله توصیف است که از طریق تصاویر بدیع و صور خیال صورت میگیرد و هنر شاعری سراینده
را نمایان میسازد و موجب دوام و قوام منظومه ی عاشقانه میشود.
ب -توصیف
توصیف یکی از شیوههای بیان است که نقش مهمی در ادبی بودن آثار بر عهده دارد و در
حقیقت «قسمت اعظم بار هر اثر ادبی بر دوش توصیف است»(حمیدیان .)149 :9737،برخی از
توصیفاتدر داستان زال و رودابه «جنبۀ نمایشگونه(دراماتیک) دارند .در این داستان نقش سیندخت
و چارهگریهای او ،گفتگوهایش با سام ،سر افکندن او در مقابل مهراب ،گریستنش ،دست دور کمر
شوهر حلقه زدن با حالت غنج و دالل زنانه به قصد آرامسازی او ،وقتی مهراب تهدید کرده که
رودابه را میکشد ،پهن و به اصط ح «ولو» شدن او بر زمین در اثر درماندگی و  ...از این گونه
است»(همان .)141:و یا سیندخت وقتی میخواهد برای آگاه کردن مهراب از ماجرای دخترشان
تمهید مقدمه کند:
فیییرو بیییرد سیییرو سیییهی داد خیییم

بیییه نیییرگآ گیییل سیییرخ را داد نیییم
(فردوسی،9731،ج)913 :9

هم او وقتی مهراب میخواهد رودابه را بکشد ،این چنین به حالت عشوه و دالل زنانه دست
در کمر شوهر میاندازد و او را در آغوش میگیرد:
چو این دیید سییندخت بیر پیای جسیت

کمیییر کیییرد بیییر گردگیییاهش دو دسیییت
(همان)911:

یکی دیگر از گونههای توصیف ،وصف شور و شیدایی عشق است .در این داستان بهترین بیان
شور و شیدایی را از زبان سام در خطاب به سیندخت در باب عشق زال به رودابه میتوان دید:
بیییییه نیییییزد منیییییوچهر شییییید زال زر

چنیییان شییید کیییه گفتیییی بیییرآورده پیییر

بییه زییین انییدر آمیید کییه زییین را ندییید

همیییان نعیییل اسیییپش زمیییین را ندیییید

بییییدین زال را شییییاه پاسییییخ دهیییید

چیییو خنیییدان شیییود رای فیییرخ نهییید
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پیییرورده میییرغ بیییی دل شدسیییت
وکیییه
تابستان 9383

مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار
از آب مژه پای در گل شدسیت سیزد گیر

عروس ار به مهیر انیدرون همچیو اوسیت

برآینییییییید هیییییییر دو ز پوسیییییییت

7

(همان)791:
وصف زیباییهای جسمانی و فیزیکینیز از دیگر مقولههای توصیف است:

پییییآ پییییردۀ او یکییییی دخترسییییت

کییه رویییش ز خورشییید روشیینترسییت

ز سییر تییا بییه پییایش بییه کییردار عییاج

بییه رخ چییون بهشییت و بییه بییاال چییو سییاج

بییر آن سییفت سیییمینش مشییکین کمنیید

سیییرش گشیییته چیییون حلقیییۀ پیییایبنییید

رخیییانش چیییو گلنیییار و لیییب نیییاردان

ز سیییییمین بییییرش رسییییته دو نییییاروان

دو چشییمش بسییان دو نییرگآ بییه بییاغ

میییییژه تیرگیییییی بیییییرده از پیییییرّ زاغ

دو ابیییییرو بسیییییان کمیییییان طیییییراز

بییییرو تییییوز پوشیییییده از مشییییک نییییاز

بهشییییتی اسییییت سرتاسییییر آراسییییته

پییییر آرایییییش و رامییییش و خواسییییته
(فردوسی،9731،ج)913 :9

یکی دیگر از بخشهای توصیف که در تمام منظومههای بزمی دیده میشود« ،سراپانامه» یعنی
وصف سرتاپای معشوق است .این وصف که الزمه ی شعر عاشقانه است ،در شعر فارسی همراه با
رعایت عفت و در کمال حسن و م حت است(ذوالفقاری .)79 :9731،فردوسی در این بخش از
داستان به توصیف سراپای رودابه پرداخته است .نکته ی جالب توجه دیگر آن که در این داستان
همان گونه که به توصیف معشوق پرداخته شده ،از زیباییها و کماالت عاشق نیز سخن به میان آمده
است .مهراب در پاسخ سیندخت که از حال و کار زال میپرسد ،او را این گونه توصیف میکند:
بییییه گیتییییی در از پهلوانییییان گییییرد

پیییییی زال زر کیییییآ نییییییارد سیییییپرد

چییو دسییت و عنییانش بییر ایییوان نگییار

نییه بینییی نییه بییر زییین چنییو یییک سییوار

دل شییییییر نیییییر دارد و زور پییییییل

دو دسیییتش بیییه کیییردار درییییای نییییل

چیییو بیییر گیییاه باشییید درافشیییان بیییود

چیییو در جنییی

باشییید سرافشیییان بیییود

رخییییییش پژمراننییییییدۀ ارغییییییوان

جیییوانسیییال و بییییدار و بخیییتش جیییوان

ب سیییت

اادهاسیییت

بیییه کیییین انیییدرون نهنییی

نشیییانندۀ خیییاک در کیییین بیییه خیییون

بیییه زیییین انیییدرون تیزچنیی

فشییییییییانندۀ خنجییییییییر آبگییییییییون
(فردوسی،9731،ج)964 :9
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و باز در جایی دیگر از این داستان در توصیف زال ،از زبان کنیزکان رودابه میخوانیم:
کیییه مردیسیییت برسیییان سیییرو سیییهی

همیییش زییییب و هیییم فیییرّ شاهنشیییی

و بوی و همیش قید و شیاخ

سییییواری میییییان الغییییر و بییییر فییییراخ

دو چشییمش چییو دو نییرگآ قیرگییون

لبییانش چییو بسّیید رخییانش چییو خییون

کییف و سییاعدش چییون کییف شیییر نییر

هیییییون ران و موبیییید دل و شییییاه فییییر

سراسییر سپیدسییت مییویش بییه رنیی

از آهییو همییین اسییت و اییین نیسییت نن ی

سییییر جعیییید آن پهلییییوان جهییییان

چیییو سییییمین زره بیییر گیییل ارغیییوان

کییه گییویی همییی خییود چنییان بایییدی

وگیییییر نیسیییییتی مهیییییر نفزاییییییدی

همش رن

(همان)961-934:
گویی در این داستان «سراپانامه» فقط اختصاص به معشوق ندارد .در این بخش از داستان
چنان که میبینیم سراپای عاشق هم توصیف شده است
صور خیال
تصاویر فردوسی در شاهنامه کمتر تازگی دارند .البته «آن چه به یک تصویر خاصیت و کارآیی
میبخشد ،بیشتر هویت آن به عنوان رویدادی ذهنی است که به نحو ویژهای با ادراک ارتباط یافته تا
روشنی و ج ی آن به عنوان یک تصویر .تصویر ممکن است تمامی ماهیت حسی خود را تا سرحد
تبدیل به چیزی که به ندرت میتوان آن را تصویر خواند از دست بدهد ،یعنی بدل به یک اسکلت
محض شود و با این همه ،در تجسّم بخشیدن به ادراک به همان اندازه توانا باشد که گویی با روشنی
خلسهگون خود در برابر ما جلوهگر است»(ریچاردز .)947 :9711،تصاویر فردوسی هرچند کهنه
هستند ،اما در انتقال تجربهی شاعر بسیار توانا میباشند و در زنده کردن ادراکات وی همان تأثیری را
دارند که تصاویر دقیق و پر زرق و برق دارند« .فردوسی در بیان برخی از تصاویر و حاالت انسانها و
اوصاف طبیعت گاهی دست به ابتکاراتی میزند که در نتیجه تأثیر تصاویر را بیشتر میسازد و تصویر
به منظور شاعر تشخص بیشتری میدهد»(رستگار فسایی .)11 :9761،کنیزان رودابه به او میگویند:
نگیییییار رخ تیییییو ز قنیییییوج و رای

فرسیییتد همیییی سیییوی خیییاور خیییدای
(فردوسی،9731،ج)969 :9

وقتی میخواهد بگوید که بر رودابه عاشق است ،چنین می خوانیم:
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کییاخ مهییراب مهییر میین اسییت
وهمییه
تابستان 9383

مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار
زمییینش چییو گییردان سییپهر میین اسییت

(همان)931:
 7در کتب ب غی معموالً از مجاز مرسل ،تشبیه ،استعاره و کنایه به عنوان صور خیال نام برده
شده است .در این بخش هر یک از این مقولههای بیانی و نقش آنها در حماسی یا غنایی کردن
داستان زال و رودابه مورد بررسی قرار میگیرد.
مجاز مرسل
مجاز مرسل از آن جا که «به ورای زبان خودکار و ویژگیهای ارتباطی این زبان گذر نمی-
کند»(صفوی ،)14 :9714،چندان نقشی در غنایی یا حماسی کردن ک م ندارد .البته با تأمّل در
مجازهای مرسل داستان زال و رودابه میتوان به این نکته پی برد که برخی از مجازها جنبۀ غنایی
دارند .وااههایی مثل« :شبستان»(971ب)17در معنی پردگیان و شبستانیان« ،فرزانه گشتن»
ج

(911ب )711به معنی چیره شدن« ،باال»(967ب :)147درخور و الیق« ،وشی»(961ب :)171شهری
درخت ن درکنار آمودریا ،مجازاًبه معنیسرخ« ،خیره»(911ب )191در معنیعاشق« ،نای»(714ب)9173به
معنی آوای نای و....برخی دیگر از مجازها حماسیاند .وااههای «دست»« ،عنان»(964ب«،)761دستگاه»
(911ب «، )173پیشگاه»(919ب«، )167دیهیم» (911ب« ، )117سران »(741ب« ،)9417سرکشان»
(796ب « ،)9797پای»(743ب« ،)9417هیون»(779ب )9191و ....برخی دیگر از مجازها را میتوان
خنثی دانست ،وااههایی که نه جنبه ی حماسی دارند و نه جنبه ی غنایی .وااهایی از قبیل :جهان،
شهر ،هوا ،سیر و ....در این داستان تقریباً  14وااه در معنی مجازی به کار رفته است 1 .وااه جنبه ی
غنایی دارند و  99وااه جنبه ی حماسی و  74وااه خنثی هستند .بنابراین بسامد مجازهای مرسل
دارای بار حماسی ،با مجازهایی که جنبۀ غنایی دارند ،تقریباً مساوی است.
تشبیه
در این داستان حدود  774تشبیه به کار رفته که  991مورد آن غنایی است و  941مورد
حماسی .البته در این جا منظور از تشبیه حماسی ،تشبیهی نیست که «فرنگیان به آن epic smileمی-
گویند و آن تشبیهی است که فقط حال مشبه را بیان نمیکند ،بلکه مفص ً به توصیف مشبهٌبه هم
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میپردازد»(شمیسا .)977 :9719،منظور از تشبیه حماسی در این جا تشبیهی است که مشبه و یا
مشبه ٌبه هریک از فخامت و شکوه خاصی برخوردار باشد و منظور از تشبیه غنایی ،تشبیهی است
که وااههای آن دارای بار عاطفی غنایی است .با اندک تسامحی میتوان نسبت تشبیهات غنایی و
حماسی را برابر دانست .این نکته بیانگر آن است که فردوسی در سرودن این داستان هم به
جنبههای غنایی توجه داشته و هم به جنبههای حماسی آن .تشبیهات غنایی غالباً در توصیف زنان به
ویژه رودابه و سیندخت ،و تشبیهات حماسی در توصیف مردان از جمله منوچهر ،سام و زال است.
البته فردوسی گاهی مردان را نیز با تشبیهات غنایی توصیف میکند:
یکی
به

پادشه
باال

به

بود

مهراب

نام

زبردسیییت بیییا گییینج و گسیییترده کیییام

کردار

آزاده

سرو

بییه رخ چییون بهییار و بییه رفییتن تییذرو

و یا در توصیف زال میگوید:
همییی مییی چکیید گییویی از روی تییو

(فردوسی،9731،ج)911 :9
عبیرسییییت گییییویی مگییییر مییییوی تییییو
(همان)963:

شاعر در تشبیهات غنایی گاه از وااههایمرکب تشبیهی استفاده میکند .وااههای«خورشیدچهر،
ماهروی ،پریچهره ،گلرخ ،پریروی ،ماهرخسار ،سهیقد ،خورشیدرخ ،ماهچهر ،بتروی ،سمنپیکر،
سروباال و....وااههای «شیربازو» و «پیلتن» کهدر توصیفزال به کاررفته ،جنبه ی حماسی دارد:
کییییه اییییین شیییییربازو گییییو پیلییییتن

چیییه مردسیییت و شیییاه کیییدام انجمییین
(همان)961:

در این داستان از تشبیه بلیغ بسیار کم استفاده شده است .یک بار ،وقتی که سام دالوریها و
پهلوانیهای خود را در نبرد با مردم ساری و آمل برای منوچهرشاه بازمیگوید:
عقییییییاب تکییییییاور بییییییرانگیختم

چیییو آتیییش بیییدو بیییر تبیییر ریخیییتم

گمییانم چنییان بیید کییه سییندان سییرش

کیییه شییید دوختیییه مغیییز تیییا مغفیییرش

و بار دیگردر خطاب سیندخت به مهراب

(همان)916:

وزیییین چهیییره و سیییرو بیییاالی میییا

وزیییین نیییام و ایییین دانیییش و رای میییا
(همان)916:
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مضمر و تفضیل که «در شعر غنایی آن همه خوش میافتد»(حمیدیان ،)141 :9737،جز
تشبیه9383
وازتابستان

چند مورد استفاده نشده ،آن هم در توصیف رودابه:
7
میییییژه تیرگیییییی بیییییرده از پیییییرّ زاغ
دو چشییمش بسییان دو نییرگآ بییه بییاغ
(همان)913:
که به طور ضمنی صورت رودابه را به باغ تشبیه کرده و البته یک بار هم در توصیف زال از
تشبیه تفضیل استفاده کرده است:
رخیییییییش پژمراننیییییییدۀ ارغیییییییوان

جییوان سییال و بیییدار و بخییتش جییوان
(همان)964 :

برخی از تشبیهات به ظاهر کهنه که اتفاقاً در انتقال تجربۀ شاعر بسیار مؤثر هستند:
سیییتوده ز هندوسیییتان تیییا بیییه چیییین

مییییان بتیییان در چیییو روشییین نگیییین
(همان)969 :

تشبیه به نگار و بهار هنگام آماده ساختن عروس برای ورود به داماد ،هم آرزو برانگیز است و
جامع همه ی زیباییها و لطافتهای نگار و بهار هم است(حمیدیان:)141: :9737،
بیاراسییییت رودابییییه را چییییون نگییییار

پیییر از جامیییه و رنییی

و بیییوی بهیییار

(فردوسی)771 :9731،
استعاره
استعاره در داستان زال و رودابه به ویژه در بخشهای غنایی آن به نحو چشمگیری افزایش
مییابد .در این داستان بیش از 914استعارهی مصرحه به کار رفته که بیشتر آنها به رودابه (معشوق)
اختصاص دارد .برای توصیف رودابه و اعضای بدن او در حدود  17استعاره به کار گرفته شده که
بیش از نیمی از استعارهها را شامل میشود .بجز وااه ی «کمند»(استعاره از گیسوی رودابه) که جنبه
ی حماسی دارد ،بقیه استعارههای اختصاص یافته به رودابه جنبۀ غنایی دارد .استعارههایی از قبیل:
بهشت ،خورشید ،ماه ،سرو ،نگار ،پری ،خرم بهار ،نرگآ ،بیجاده ،خوشاب ،گل ،بسّد و ....پآ از
رودابه ،بیشتر استعارهها به زال(عاشق) اختصاص دارد .برخی مثل «شیر ،شیر نر ،هزبر» جنبه ی
حماسی و برخی دیگر از قبیل «شید ،خورشید ،خورشید زابلستان ،نرگآ و گل» غناییاند .به طور
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کلی اغلب استعارهها در این داستان جنبه ی غنایی دارند و فقط تعداد اندکی از آنها (74مورد)
حماسی هستند.زیرا در «وصفهای غنایی استعاره که مناسبترین نوع تصویر است ،بیشتر به چشم
میخورد»(شفیعی کدکنی .)111 :9766،استعارات فردوسی هم هرچند مثل تشبیهات او کهنهاند،
ولی غالباً مؤثر هستند .در مورد زال و رودابه میگوید:
نخسیییت آن کیییه بیییا میییاه کابلسیییتان

شیییییود جفیییییت خورشیییییید زابلسیییییتان
(فردوسی،9731،ج)774 :9

و یا سرو آزاده و بهار دلافروز برای رودابه:
بسییییی برنیامیییید بییییرین روزگییییار

کیییه آزاده سیییرو انیییدر آمییید بیییه بیییار

بهیییییار دلافیییییروز پژمیییییرده شییییید

دلیییش را غیییم و رنیییج بسیییپرده شییید
(همان)771:

هر تشبیه و استعارهای نوعی مبالغه در وصف را به همراه دارد(پارساپور .)911 :9717،تشبیه و
استعارهدر این داستانآن جا که جنبهی غنایی پیدا میکند ،موجب توصیف مبالغهآمیز تصویرمیشود:
از آن خانییییۀ دخییییت خورشییییید روی

برآمییید همیییی تیییا بیییه خورشیییید بیییوی
(فردوسی،9731،ج)939 :9

با این که اغلب طلوعها و غروبها در شاهنامه حماسی است ،اما در این داستان شاعر
تصویری در این خصوص آفریده که کام ً غنایی است .تصویری در یک بیت و بسیار هماهن

با

محتوای داستان .وااه ی «حجره» استعاره از آسمان و «کلید» استعاره از خورشید و پرتوهای آن ،در
این هماهنگی نقش بسیار مؤثری را ایفا کرده است .این بیت در آغاز آن بخش از داستان آمده که
زال قصد ورود به حجرهی رودابه را دارد ولی کلید ورود آن را در اختیار ندارد:
چیییو خورشیییید تابنیییده شییید ناپدیییید

در حجیییره بسیییتند و گیییم شییید کلیییید
(همان)939:

کنایه
کنایه «نقاشی زبان» و موجب «عینیت بخشیدن به ذهنیتها» میشود(وحیدیان کامیار:9717،
 .)911-911بنابراین هم در تجسم احوال رزمی و هم در تجسم عناصر بزمی نقش مؤثری را ایفا
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9383در داستان زال و رودابه بازتاب خاصی یافته .بسیاری از کنایهها را میتوان حماسی
تابستانکنایه
میوکند.

دانست :خداوند شمشیر ،فرازنده ی کاویانی درفش ،فروزندۀ میغ و برنده تیغ(976ب ،)94-99به
7
شمشیر هندی زمین را شستن(973ب ،)76کوس بر کوهه ی پیل بستن(919ب ،)777یال برافراختن
(961ب ،)171کفن پوشیدن(937ب 931 (، )191ب ،)111عنان پیچ ،اسب افکن (747ب)9497
و....اما با توجه به غنایی بودن داستان زال و رودابه ،فردوسی به برخی از کنایههای غنایی نیز توجه
داشته است .کنایاتی از قبیل :زخوشاب عناب گشودن(911ب ،)711سرخ دو بسّد شیربوی
(967ب ،)711سیم دندان شدن(966ب ،)111دلنواز(963ب ،)134پریچهرگان(961ب )171و....
نتیجه
داستان زال و رودابه نخستین داستان مستقل غنایی شاهنامه است که رن

و بوی حماسی خود

را هم حفظ کرده است .به نظر میرسد وحدت روح حماسی و پایبندی فردوسی به روایات و
داستانهای کهن مجالی برای پرداخت داستانهای شورانگیز عاشقانه باقی نگذاشته است .شروع
داستان و سیر رویدادهای آن به سمت اوج و سرانجام پایان ،بسیار آرام و منطقی است و کمترین
عمل یا واکنشی بدون زمینهچینی و خارج از رشته علت و معلول اتفاق نمیافتد .عشق در این
داستان ،عشقی پاک و منطبق بر طبیعت سالم و نیالوده ی قهرمانان آن است و کوچکترین نشانهای
از فریب و نیرن

و ریب و ریا ندارد .داستان زال و رودابه از حیث موضوع ،قالب ،شروع و پایان،

مانع یا گره داستانی و نیز از حیث شخصیتها و عنصر زمان و مکان ،بسیاری از ویژگیهای
داستانهای عاشقانه را داراست .با این همه توصیفها و تصاویر شاعرانه ی به کار رفته در آن،
تاحدی است که تمامیت و وحدت شعر حماسی را از آن باز نگیرد .تشبیه تفضیل و مضمر که در
شعر غنایی کاربرد فراوانی دارد ،در این داستان بسیار اندکاستو این نکته بیانگر کاردانی و شّم ب غی
نیرومند فردوسی است که حتی داستانهای عاشقانه را نیز در مرز غنایی و حماسی نگه میدارد.
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