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 چکیده
 توجه موردگیری شاعران و هنرمندان مسلمان، از دیرباز یکی از منابع الهام عنوانبه ،قرآن کریم

هـای  های تأثیرگذاری این کتاب آسمانی بر آثـار ایشـان، داسـتان   است. یکی از جلوهایشان بوده

آن هـای  . شاهنامه از جملة آثاری است که فردوسی در داسـتان هاستنآای هیهمادرونقرآنی و 

ها، داستان فریدون و ضـحاک اسـت کـه بـه     یکی از این داستان است.از قرآن کریم الگو گرفته

 ،هـا شباهتة این دو داستان، در کنار در مقایساست. شدهپرداختهتأثیر از داستان موسی و فرعون 

 توصـیفی، -بـر روش تحلیلـی   یـه تکنگارندگان بـا   در نوشتار پیش رو، دارد.وجود اتی نیزاختالف

ایـن   و به بازخوانی تطبیقـی ایـن دو داسـتان بپردازنـد     ،شناسانهرویکردی روایتا با د تانکوشیده

های روایی و ابعـاد مفهـومی و   یهماساختدر دو سطح  ،های هر دو متنتطبیق را به اجزا و بخش

اشتراک و افتراق هـر دو داسـتان را بازکـاوی     رهگذر، وجوه این از تا دهندگسترش  موضوعی

رغم شباهت بسیار دو داستان، با توجـه بـه   یعلحاکی از آن است که  ،نتایج این پژوهشد. ننمای

 نمـودن در شـاهنامه(  سـرایی و سـرگرم  پند و اندرز در قـرآن و داسـتان  اهداف )تفاوت ماهیت و 

 توجه به عناصر روایی میان آن دو تاحدی متفاوت است. سطح

 .و فرعون، موسی و ضحاکشناسی، فریدون عناصر داستانی، شکل :ها  کلید واژه
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 مقدما -1

ناقـدان در وادی هنـر    توجه موردشناسی یکی از مباحث مهم، پردامنه و روایت و روایت

ادبــی اخیــر بــه آن  زیــبرانگچــالشی هــاپــژوهشی کــه بســیاری از انــهیزمو ادبیــات اســت؛ 

روایـت در هـر جامعـه هسـت و     »است که  جهتازآن ،است. این اهمیتشدهدادهاختصاص 

 یوانگهـ ( 1: 1386)تـوالن،  .«کنـد یمـ ی در تعامـل انسـانی ایفـا    شـمار یبی مختلفِ هانقش

)احمـدی،   «.در پژوهش ادبی است هانکته نیترمهمیکی از  ،شناخت ساختار روایی داستان»

کـه قـرآن کـریم    ادبی است  -داستان و ساختار روایی، یکی از ابزارهای هنری (160: 1392

ی کـه  اگونـه بـه اسـت،  ، از آن بسیار بهره بردهبرای ارائه و تبیین مسائل عقیدتی و اندرزدهی

سوره به ارائة داستان اختصاص دارد. با توجه بـه اینکـه    63قطعة قرآنی در  200حدود  باًیتقر

که همان پند دهی و بیان مسـائل   هادر راستای هدف سوره کریم در قرآن وارده یهاداستان

صـد بـا آنچـه از    ی قرآنـی را صددر هـا داسـتان  تـوان ینم، داردقرار عقیدتی و اخالقی است،

ـ  است، منطبـق دانسـت   نظرمدِداستان در ادبیات داستانی  ی هـا داسـتان ا بـا قـدری تسـامح،    امّ

ص قرآنـی را در  قصـ  تـوان یمی، طورکلبه. هستند ی روایی را داراهامؤلفهقرآنی بسیاری از 

کوتـاه  داستان حضرت یوسـف، موسـی و...( و داسـتان    رمان )دو ژانر روایی، داستان بلند یا 

 ی نمود.بندمیتقسداستان حضرت زکریا، ایوب، هود، یونس و...( )

 بیان مسئلا -1-1

ی قرآن از منابع الهام گیری آن محسـوب  هاداستانیکی از آثار سترگ ادب فارسی که 

قـرآن   یهـا بـین داسـتان   ریانکارناپذو برخی نقاط مشترک ، شاهنامة فردوسی است. شودیم

دارد. فردوسـی از  کـریم  قـرآن  بـه  فردوسـی  شـدید   یبستگحکایت از دل ،کریم و شاهنامه

قـرآن   یهـا الهام گرفتن از داستان با شیفتگان و ارادتمندان این کتاب آسمانی است که ةزمر

 است.شکوه مضاعفی بخشیده به اثر خویش ،کریم

اسـت،  از قرآن الهـام گرفتـه   هاآنی مختلفی که فردوسی در هاداستانی در ریرپذیتأثاین 

ــرار  ــاگونی ق ــواردیدر ســطوح گون ــ ،دارد. در م ــه کــه مشــخص هاشــاراتی ب ــدة کاررفت کنن

توضــیحات و  ،در مــواردی دیگــر کــهیدرحــالی قــرآن اســت، هــاداســتانرپــذیری از یتأث
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اسـت،  شده واردشده که شباهت بسیاری با آنچه در قرآن دقیقی در داستان آوردهتفصیالت 

 دارد. 

بایـد اذعـان داشـت کـه در      ی در شـاهنامه پـرداز داسـتان ادبی -در باب ارزشمندی هنری

به جهت کیفیـت   هاداستان، نقشی مهم و سازنده دارند. این هاداستان ،شیوة شاعری فردوسی

درامـی،  -وجـه بـه عناصـر درامـی و نمایشـی، بـا رویکـردی روایـی        ی و تپـرداز داستان ویژة

 ی هستند.  و بررس لیتحلقابل

 اهمی  و ضرورت تحقیق -1-2

 داســتانِ دو ســاختار نکــهای بــه توجــه بــا ،در مــورد مبنــای نظــری و تئوریــک تحقیــق 

ــیک ،موردبحــث ــت  کالس ــه واس ــتان ازجمل ــایداس ــدیمی ه ــی  ق ــوب م ــوند،محس       در  ش

اصـلی و پایـة    کتـب  درنظریـات مطـرح    بـر  هیـ تک بـا  که استشده سعی، هانآشناسی روایت

داسـتانی، مبنـای   عناصر روایی موجود در هر متن  ها ومؤلفهترین نقدِ اصلی داستانی، ادبیات

تطبیقـی، بررسـی و    صـورت بـه داسـتان   دو فرمـی  و شکلی ابعادتا  گیردتئوری پژوهش قرار

 مطرح در این تحقیق عبارتند از:های پرسش واکاوی گردد.

 ؟رادارندداستان موسی و فرعون و داستان فریدون و ضحاک، قابلیت بررسی تطبیقی  -1

 ؟اندبودهبند سرایی و عناصر روایی پایداستاناصول این دو داستان تا چه میزان به  -2

 پیشینة تحقیق -1-3

اسـت.  گرفتـه انجـام های قرآن و شـاهنامه  داستان نهیدرزمهایی تاکنون مقاالت و پژوهش

نویسـنده در ایـن    از محمـد فشـارکی؛  « ی رؤیای ضـحاک رمزی و شناخترواننقد »: ازجمله

ی بررسـی  رمـز ی و شـناخت رواناز دیدگاه نقـد   را رؤیای ضحاکاست که کردهمقاله سعی 

از « قهرمان در داسـتان ضـحاک و فریـدون بـر اسـاس نظریـة یونـگ        تحلیل اسطورة»نماید. 

هـای مختلـف یـک روان    تجلـی  عنوانبهدر این مقاله، ضحاک و فریدون  ؛امینی درضامحمّ

تحلیـل  . »انـد شـده واحد و مراحل رشد آن به سمت فرایند فردیت و کمال شخصیت تاویـل  

 بـا ذکـر    ،در ایـن مقالـه، نویسـنده    از خلیـل پروینـی؛  « هـای قـرآن  عناصر داستانی در داستان

هـای  های قرآنی و کنکاش در اهداف و شـیوه واکاوی ابعاد گوناگون داستانبه هایی، نمونه

توسط نگارنـدگان ایـن نوشـتار،     گرفتهانجامهای بررسی طبق ا امّ استپرداخته هاآنپردازش 
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تطبیقـی   صـورت بـه شناسـی داسـتانی،   شناسـی و شـکل  روایـت  ازنظـر تاکنون این دو داستان 

 .اندنگرفتهی قرارموردبررس

 بحث -2

تحلیلی و رویکرد تطبیقی، ابتدا اطالعـات الزم  -روش توصیفی برهیتکبا  در ادامة بحث،

هـای  های مختلف قرآن کریم و داستاناز سوره و فرعونع( ) یموسدربارة داستان حضرت 

صـورت جداگانـه   و دو داستان بـه  شدهاستخراج دونیو فرشاهنامه پیرامون اسطورة ضحاک 

هـای  ، ضمن بـازخوانی تطبیقـی، مؤلفـه   تیدرنهاگیرد. میقرار شناسانه تیروامورد خوانش 

 شود.روایی و ابعاد موضوعی دو داستان واکاوی می

 خالصة داستان فريدون و ضحاک -2-1

بـود کـه بـر سـرزمین تازیـان       نـام کیننژاد و ستمگر، پسر مرداس ضحاک، حاکم عرب

 نیتـر کوچککرد. او در خواب، سه جوان جنگی از نسل پادشاهان را دید که حکومت می

ی کوه دماونـد بـرد و در   سوبهاو را کشان کشانمانند، بر سر او کوفت و ، با گرزی گاوهاآن

 هـا نآآنجا به زنجیر کشید. او ترسان بیدار شد و از موبدان خواست تا خوابش را تعبیر کننـد.  

دنیـا آمـد و    کشـید. فریـدون بـه   وتـو را بـه بنـد خواهد   نشیند تو میگفتند: نوجوانی بر تخت 

به مرغزاری گریخت و او  فبه همراه فرزند ،شد. مادر فریدونپدرش توسط ضحاک کشته

از تـرس   ،آن از پـس را به نگهبان مرغـزار سـپرد. او سـه سـال از شـیر گـاو برمایـه خـورد و         

 ،. فریـدون ی سـپرد رد و بـه دسـت عابـد   دستیابی ضحاک به وی، مادر او را به هندوسـتان بـ  

کینـه ضـحاک را در دل گرفـت. ظلـم و      ،کوه پایین آمـد. فریـدون  شد و از البرز سالهزدهیس

ضحاک در میدان شـهر   هیعل ،مردمهمراه او  ، باعث خروج کاوة آهنگر شد وستم ضحاک

به مـردم پیوسـت و    ،ظلم ضحاک برای نابودکردن نزد فریدون رفتند. فریدونجمع شدند و 

وه گریخـت. فریـدون او را   کاخ او را تسخیر نمود و بر تخت نشست. ضحاک به دماونـد کـ  

تا عبرتی ابدی برای دیگر ظالمان کرد و به بند کشید و در کوه دماوند او را زندانی  پیداکرد

. دفریدون بر زمین پادشاهی کرد و ملکش را میان سه فرزندش تقسیم نمـو  ،آن از بعدباشد. 

 (554-1/ 63- 39: 1370)فردوسی،
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 خالصة داستان موسی و فرعون-2-2

را به بردگی گرفت.  لییاسرایبنبود که  انگریطغپادشاهی قبطی و  ،فرعون سرزمین مصر

ـ  تش شهر را گرفت و به کاخ او رسـید او شبی در خواب دید که آ یبنـ ا هـیچ آسـیبی بـه    امّ

خـوابش را تعبیـر    خواسـت کـه  و از ساحران  شداز خواب بیدار  زدهوحشتنرسید.  لییاسرا

کرد. دی از بنی اسراییل به دنیا خواهدآمد که تـو را سـرنگون خواهـد   گفتند: نوزا هاآنکنند. 

و به رود نیـل   که او را در صندوقی بگذارد موسی به دنیا آمد. خدا به مادر موسی وحی کرد

دادن بـه نـوزاد   ر موسـی بـرای شـیر   ( و ماد8قصص/) او را از آب گرفتند ،بیاندازد. فرعونیان

(. 15/قصـص ) (. موسی بـا مـردی قبطـی درگیـر شـد و او را کشـت      13انتخاب شد )قصص/

بـه شـهر    و (20قصص/) گریختوی از شهر  و کنندتا دستگیرش  دنبال او بودندفرعونیان به

(. موسـی  27قصـص/ )با یکـی از دختـران او ازدواج کـرد     مدین و خانة شعیب پیامبر رفت و

، نـزد  د و برای ابالغ رسالتشرفت و در راه به پیامبری مبعو  به طرف مصر  ،سال 8از  بعد

ا فرعـون سرکشـی کـرد و او را بـه مبـارزه طلبیـد. موسـی و        امّ (17-16)شعراء/ فرعون رفت

رود نیـل حرکـت کردنـد. دریـا     و به سـمت   ، از شهر بیرون رفتندبه امر پروردگار ،پیروانش

ـ  (. فرعونیان نیز به رود نیل وارد شـدند 65 -62شعراء/ کردند )ر عبو هاآنشد و شکافته ا بـه  امّ

 .شـدند غـرق   ارانشیـ وشد و فرعـون  ، رود بستهارانشیوپس از عبور موسی  ،امر پروردگار

 (286-240: 1380و حسینی،  281-272: 1382)رک: اشرفی،   (66شعراء/ )

 رواي  شناسی دو داستان-2-3

 :(plot) رنگیپ -طرح-2-3-1

ترین عنصر هنر نمایش، تقلیـد عمـل و   اساسی عنوان( بهمیتوس) رنگیپبه عقیدة ارسطو، 

تـرین تعریفـی کـه بـرای پیرنـگ      کوتـاه  (124: 1389دبیـل، ) .اسـت ترتیب و توالی حواد  

ـ  است شدة الگوی حواد ، واژة الگوست که خالصهاندآورده  خـود یخـود بـه ا حـواد   امّ

 کند. خط میان حواد  را ایجاد می ،بلکه پیرنگ آوردنمیوجودپیرنگ را به
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تـا آنجـا کـه     است،فردوسی پنهان نمانده نیبکیباراز نگاه  ،معلولی پیرنگ -یرابطة علّ

هـای  های شـاهنامه بـا دیگـر داسـتان    های مهم داستانتوان گفت یکی از تفاوتمی جرئتبه

ی و خـوب بـه های تغییر و تحوالت را های علی و انگیزهدر این است که فردوسی زمینه ،قدیم

در مسـیر   و خواننـده انگیـزه نباشـد   و  سببیبی و تحولاست تا هیچ رویداد هنگام پرداختهبه

داسـتان فریـدون و    (32: 1389معینـی،  ) .نشود و متوقف برخورد نکند«چرا؟»، با مانع داستان

و بـا چیرگـی    شودمی غازآضحاک  ضحاک، شرح رویدادهایی است که از خواب پریشان

های زنجیر، ایـن ابتـدا و   مانند حلقه ی،وقایع دیگر ،یابد و در این میانفریدون بر او پایان می

علت ، سبب و یکی است که هراگونهبهدهد. ترتیب این وقایع انتها را به یکدیگر پیوند می

، عالوه بـر آنکـه نتیجـة واقعـة پیشـین اسـت،       و اتفاقهر حادثه  ،گریدانیببه واقعة بعدی استة

 هـرروز رویدادی دیگر اسـت: ضـحاک بـرای تهیـة غـذای مارهـا،        و موجب سازنهیزمخود 

رو  ریدون( نیز از قربانیان ضحاک اسـت و از همـین  زند. آبتین )پدر فکشی میدست به آدم

 شود و... .فریدون علیه ضحاک مشخص میانگیزة قیام 

 و فرعونداستان موسی -2-3-1-2

و  رابطـة علـت   اسـاس بر ،اجـزای قصـة قرآنـی   شـد،  تعریفی که از پیرنـگ ارائـه    بر طبق

با خـواب   ،زنده با یکدیگر برخوردارند. داستان حضرت موسی از پیوندی محکم و ،یمعلول

و فرعون با توجه به همین خواب که فرزندی  شودمی شروعحادثة محرک،  عنوانبهفرعون 

کرد، دست به اقداماتی ماننـد کشـتن   اهدویران خو او راهای حکومت شود که پایهمتولد می

زند. این کارها منجر به ایجـاد  و... می لییاسرایبنفرزندان پسر قوم  ایو تمامی مادران باردار 

  ادامـة داسـتان را ممکـن    وارسلسـه شـود کـه   ها( مـی ها و تعلیقها، بحرانکشمکش) یحوادث

فرعـون بـه سـمت     و دعـوت شـدنش بـه پیـامبری     و مبعـو  ظهور موسـی   کند و با بحثمی

   و بـا گرفتـاری فرعـون در عـذاب الهـی خاتمـه        فرعـون و...ادامـه   و سرباززدن خدای یگانه 

بـا   مـرتبط و ی متعـدد  هـا و بخـش پـس از طـی مراحـل     ، خـواب فرعـون،  گونهنیایابد و می

 خورد.در حقیقت تعبیر خواب اوست، پیوند می کهبه بخش پایانی  یکدیگر،

 د:شوجداگانه ارائه می صورتبهروایی پیرنگ دو داستان در زیر  اجزای

 (the inciting incidentمحرک )حادثة  -2-3-1-3
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شود. رخدادی، قتلی، شرح یک زنـدگی یـا حتـی    ی آغاز میاحادثهاز بیان  ،هر داستان»

یابـد و بـه حـواد  داسـتانی     شود، سویة داستان میی، همگی آنجا که بیان میاشهیاندشرح 

    ایـن حادثـه را حادثـه و یـا عامـل محـرک داسـتان        (؛ 161: 1392احمـدی،  «)شـود تبدیل می

   ر داسـتان روی  نخسـتین حادثـة مهمـی اسـت کـه د     » ،محـرک نامند. در حقیقت، حادثـة  می

 (119: 1389،مک کی«).دهد، علت اولیه و اصلی تمام حواد  بعدی استمی

از حادثـة محـرک تقریبـاً مشـترکی      ،دو داستان موسی و فرعـون و فریـدون و ضـحاک   

فرعـون و ضـحاک( اسـت. ایـن دو در     داسـتان )  ضدقهرماندیدن ، خوابآنبرخوردارند و 

بیننـد. ایـن خـواب، باعـث و     مـی خواب، تصویر از میان رفتن پادشاهی و نابودی خـویش را  

ی موسـی و  زنـدگ  و قهرمانضـدِ  دوی زنـدگ  واسـت  دادن دیگر حواد  داستان عامل روی

عـادل  تحالـت  از داسـتان را  و دهـد  مـی  الشعاعتحتن دو داستان، ناقهرما عنوانبهفریدون را 

 د.کناولیه و موجود در مقدمه خارج می

درصد اول قصه روی  25یک قاعدة کلی نخستین حادثة مهم پیرنگ اصلی در  عنوانبه»

-)مک         « .خواننده( خسته شود) نندهیبدارد که ... اما دیرتر باشد این خطر وجوددهدمی

 زودهنگـام ارائـة   دربـارة ایـن دو داسـتان،    ذکـر قابـل ، نکتة هنـری  رونیازا( 133: 1389کی،

یـری و همراهـی   ی در درگاسـازنده لحظات شروع داستان است که نقش  حادثة محرک در

 .دارد های دو داستانها و تعلیقخواننده با بحران ترعیسرچه هر

 (crisisبحران ) -2-3-1-4

    تـنش بـه بـاالترین حـد خـود       ،ی از داستان یا نمـایش اسـت کـه در آنجـا    انقطه ،بحران»

صـحنة اجبـاری    ،بحران» (63: 1384حنیف،.«)شودو زمان گشودن گره نزدیک میرسد می

ی نـ یبشیپی را اصحنهپیوسته با وضوح بیشتر  ،از حادثة محرک به بعد ،بیننده ست وداستان ا

تـرین و قدرتمنـدترین نیـروی مخـالف در زنـدگی      قهرمـان بـا منسـجم    ،کـه در آن کنـد  می

 (199: 1389کی،)مک .«خواهد شد رودررو

ست بـرای وقـوع نقطـة اوج در پیرنـگ     ای او مقدمه سازنهیزم ،در هر دو داستان، بحران

اسـت. در  شـده  ارائـه مقـارن و همزمـان    صورتبهسازی، در نقطة اوج و این زمینه امّا داستان
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داستان موسی و فرعـون، عبـور یـاران موسـی از رود نیـل و ورود فرعونیـان در آب و غـرق        

 .نقطة اوج را در پـی دارد  ،همزمان طوربهدر رود نیل، صحنة ارائة بحرانی است که  شدنشان

بـردن ضـحاک و بسـتن او بـه مسـمارهای      ضحاک نیز به خواری بیروندر داستان فریدون و 

 است.ن و نقطة اوج داستان را شکل دادههمزمان، بحرا طوربهسخت و کشتن او، 

 (climaxبزنگاه )اوج يا  نقطة-2-3-1-5

گشـایی داسـتان   گره و بهبحران به نهایت خود برسد  ،ی است در داستان که در آنانقطه

 نیرزمیـ زبیانجامد. نقطة اوج داستان، نتیجه منطقی حواد  پیشین است که همچون آبـی در  

. پایـان نـاگزیر آن اسـت    ،شدن آب بر زمـین یو جاراست پنهان مانده ازنظر وجریان داشته 

 (77-76: 1380)میر صادقی،

او را  ،و سـرانجام شـود  در این داستان، زمـانی کـه فریـدون بـه کـاخ ضـحاک وارد مـی       

از  و عبـور ع( ویارانش از شهر ) یموسکند، نقطة اوج کامل داستان است. خروج زندانی می

ایـن داسـتان    زیـ انگجـان یو ه، نقطة اوج به آب ورود فرعون ویارانش ،دنبال آنو بهنیل  رود

 است.

 (knotting-complexity) یافکنی، گرهدگیچیپ-2-3-1-6
ناگهـانی ظـاهر    طـور بـه  اوقاتیبعضوضعیت و موقعیت دشواری است که  ،افکنیگره

دهـد. در  تغییـر مـی  دارد، یی را کـه وجـود  هـا و نگـرش هـا  هـا، راه و روش شود و برنامهمی

یی است هاتیو موقعوضعیت  اتیئو جزها ی شامل خصوصیات شخصیتافکنگرهداستان، 

کند و شخصـیت اصـلی را در برابـر نیروهـای دیگـر      که خط اصلی پیرنگ را دگرگون می

 (72: 1380ی،صادق ری)م .آوردمیوجودبهدهد و عامل کشمکش را میرقرا

 (denouement) يیگشاگره-2-3-1-7

معنـی  بـه  ،denouementتر برای بخش و صـحنة پایـانی، لفـظ فرانسـوی     اصطالح عام

هـای  شـدن گـره  باز عبـارت از حـل بحـران و    ،یی در یک جملـه گشاگرهگشایی است. گره

دو عامـل گـره و   » ،یطـورکل بـه  (39: 1384،ازیـ نی)ب است. اوجهای نقطة گره ژهیوب داستان،

 (110: 1383آدام و زرواز، «)هاستیبندمبنای اصلی تمام پیرنگ  ،ییگشاگره
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تـوان گفـت کـه    مشابه، مـی  باًیتقرهای ، به دلیل سیاق و پیرنگبحث مورددر دو داستانِ 

آیـد، نقطـة اوج و   میوجـود بـه داسـتان  هـای فراوانـی کـه در هـر دو     ها و گـره بعد از بحران

بـه یـک    بـاً یتقرو اسـت   بـه هـم   شـبیه  ،داسـتان یی آخر و همچنین پایـان در هـر دو   گشاگره

 شوند. صورت تمام می

 ها  داستان موسی و فرعونيی در تعلیقگشاگرهی و افکنگرهروند 

ط کاهنـان، گشـتن دسـتگاه    خواب فرعون و وحشت از آن، تعبیر خواب توس گره اصلی

موسی، تـرس مـادرش از   یا آمدن به دن  1دنبال نوزادان پسر و کشتن آنها؛ گره فرعونی به

گرفتن   2و گره  1گشایی شدن وی، افکندن موسی به رود نیل به امر خداوند؛ گرهکشته

خواسـتن نـوزاد؛   شیر  3 و گـره  2 ییگشـا موسی از آب توسط فرعون و همسـرش؛ گـره  

  5و گـره   4 گشـایی شـدن مـادر موسـی بـرای او؛ گـره     دایـه    4و گـره   3گشایی گره

شـدن فرعـونی توسـط موسـی، خـروج موسـی و       فرعونی با مرد سبطی، کشـته ری مرد درگی

یی آشنا ورود موسی به مدین،  6 و گره 5گشایی تعقیب وی توسط دستگاه فرعون؛ گره

رسـالت موسـی و ابـالغ      7گره و  6گشایی با شعیب، ازدواج موسی با دختر شعیب؛ گره

ارائة معجـزات موسـی بـرای اثبـات       8 و گره 7 گشاییآن به فرعون به امر خداوند؛ گره

رسالت موسی توسط فرعونیـان و خـروج موسـی و    نشدن پذیرفته  8گشایی رسالت؛ گره

ورود موسی و یـارانش بـه نیـل و خـروج       نقطة اوج  یارانش از مصر؛ بحران و رسیدن به

  داسـتان گشایی و رسـیدن بـه پایـان    شدن فرعونیان در نیل؛ گرهو غرق پیروزمندانه از آن

 .لیاسرائیبنسیادت موسی و 

 ها  داستان فريدون و ضحاکيی در تعلیقگشاگرهی و افکنگرهروند 

تـرس ضـحاک از تعبیـر    خواب دیـدن ضـحاک، تعبیـر آن توسـط موبـدان،       گره اصلی 

مخفیانـه   صورتبهشدنش ولد فریدون و سپردهت   1دنبال فریدون؛ گره خواب، گشتن به

-شدن نگهبان مرغزار و گاو برمایه؛ گرهکشته  2و گره  1گشایی به نگهبان مرغزار؛ گره

  4و گـره   3گشایی شدن فریدون به عابدی در هندوستان؛ گرهسپرده   3و گره  2گشایی 

 و  4گشـایی  رفتن پیش مادر؛ گره به جهتآمدن از کوه شدن فریدون و پایینسالهسیزده
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خـواهی خـون پـدر،    ضـحاک؛ کـین   تسـ د بهشدن پدر آگاهی فریدون از کشته  5گره 

و  6گشایی قیام کاوه و پیوستن فریدون به او؛ گره  6 و گره 5 گشاییممانعت مادر؛ گره

شـدن جـادوان   کشـته    8و گره  7گشایی گشتن فریدون از پی ضحاک؛  گره  7گره 

 خدمتگزار، کندروفرار   9 و گره 8یی گشافریدون و تسخیر کاخ ضحاک؛ گره تسدبه

افتن ضحاک توسط ی  9گشایی دنبال ضحاک؛ گرهاز دست فریدون و رفتن به ،ضحاک

      نقطـة اوج   ن سـروش او را از کشـتن ضـحاک؛ بحـران و رسـیدن بـه      فریدون و بازداشـت 

گشـایی و  بردن ضحاک و بستن او بـه مسـمارهای سـخت و کشـتنش؛ گـره     ی بیرونخواربه

 یی و سروری فریدون و فرزندش.فرمانروا رسیدن به پایان داستان 

 (charactersها )شخصی -2-3-2
 تعريف شخصی  - 

تـرین رکـن یـک داسـتان     اساسـی  ،ادبی بر این باورند کـه شخصـیت   پردازانهینظربیشتر 

یعنـی  هـا  آدم ...هـا ادبیـات داسـتانی یعنـی آدم   »تـوان گفـت:   از ایـن روسـت کـه مـی     است؛

ند. ی هسـت رداسـتان یغها، مادة حقیقی همة ادبیات داسـتانی و بخـش عمـدة ادبیـات     شخصیت

 درواقـع هـا  هـا نباشـد. آدم  اثـری از انسـان   ،نـدارد کـه در آن  چیزی از ادبیات داستانی وجود

دهنده در داستان، شخصیت، عنصر ساختار( »113: 1387نوبل، .«)داستان هستند، همة داستان

 ، اشـیا واقع دردارند و خاطر شخصیت وجوداشیا و رخدادهای داستان، در هر حال، به است:

: 1389)ریمون کنـان،   .«است که منسجم و باورپذیرند تیباشخصو رخدادها فقط در رابطه 

51) 

شخصیت و در داستان فریـدون   13ها، در داستان موسی و فرعون ازنظر تعداد شخصیت

برابـری و نـوع چیـنش و     2. ایـن برتـری تقریبـی    کننـد مـی ایفای نقش شخصیت 7و ضحاک 

دهـی و تربیتـی قـرآن و    ها در داستان قرآن، در راسـتای هـدف عبـرت   گستردگی شخصیت

از  ایعنـوان نمونـه  بـه  ،دهندة میزان توجه کالم وحی بـه شـمول افـراد مختلـف داسـتان     نشان

 جامعة بشری اعم از زن، مرد، ایستا، پویا و... است.

های زن و مرد دو داستان است. تعداد مردان در مقایسة شخصیت در ،اسی دیگرنکتة اس

 برابـر  6ا در داستان فریدون و ضحاک، ( ام4ّبه  8) برابر زنان است 2داستان موسی و فرعون 
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برابـر داسـتان    4 ،هـای زن در داسـتان موسـی و فرعـون    تعـداد شخصـیت   ،(. از طرفی1 به 6)

بـه   دهد که در داستان قـرآن، . حاصل این مقایسه نشان می(1 به 4) فریدون و ضحاک است

مسر، دختر و خواهر، توجـه  های مختلف مادر، هعنوان بخش مهمی از جامعه در نقشزن به

ـ  های داستان حضـور دارنـد  صحنه در ،پای مرداناست و زنان، همخاص شده ر داسـتان  ا دامّ

از  ،عنـوان مـادر فریـدون   حـاکم اسـت و زن فقـط بـه     ، روح مردساالرانهفریدون و ضحاک

 ای برخوردار است.نقشی حاشیه

ویژگی دیگری کـه منحصـر بـه داسـتان موسـی و فرعـون اسـت و بایـد آن را یکـی از          

هـای  نـام شخصـیت  های قرآن دانست، ذکرنکـردن  پردازی در داستانهای شخصیتویژگی

 م اسـت؛ هـا و یـا سـیاق کـال    صفت و لقـب آن مستقیم به آنها از طریق آوردن زن و اشارة غیرِ

عنـوان یـک   که ایـن امـر بـه    مانند مادر موسی، خواهر موسی، دختران شعیب، همسر فرعون

 یا اخالقی است. واسطة وجود نکات دینیقرآن، به ویژگی کلی

 (:dialogueگو )وگف -2-3-3

واحـدی، در   تر، در افکار شخصیتگسترده طوربهها یا صحبتی را که در میان شخصیت

 (.466: 1380میر صادقی،نامند )گو میوگیرد، گفتهر کار ادبی، صورت می

 گو در داستان فريدون و ضحاکوگف -2-3-3-1

گو بسیار سود جسته اسـت.  وهای شاهنامه، از عنصر دراماتیک گفتفردوسی در داستان

هـای داسـتانی او، توصـیف، معرفـی شخصـیت، کشــمکش...      گوهـای شخصـیت  ودر گفـت 

گو باید به نقل داستان کمک کند، وگفت»(، چراکه 29: 1384حنیف،) داستیهوی روشنبه

(. در این داستان، وقتی ضحاک معبران 82: 1387نوبل، «)ی نداردادهیفادر غیر این صورت 

یـان تعبیـر خـواب او را ندارنـد،     ب جرئـت از ترس  هاآنو  خواندیفرامرا برای تعبیر خوابش 

 نشان از شخصیت مستبد و زورگویی او دارد:
ــد    ــه کنیـــ ــرا زود آگـــ ــا مـــ  بگفتـــ

 

 ی روشـــــنی ره کنیـــــدراســـــوروان  
 
 

ــاد    ــد گشــ ــا ببایــ ــر مــ ــه راز بــ  همــ
 

 وگـــر ســـر بـــه خـــواری ببایـــد نهـــاد  
 
 

ــر    ــاره ت ــک و رخس ــدان خش ــب موب  ل
 

ــدگر    ــا یکــ ــار بــ ــر زگفتــ ــان پــ  زبــ
 
 

 که گر بودنی است بـاز گـوییم راسـت   
 

بـــه جـــان اســـت پیکـــار و جـــان بـــی  
ــت  …بهاســــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (82-43/77-42: 1370)فردوسی،

توسط  ترتمامهرچهگوی فریدون با مادر دربارة اصل و نژاد خود که به زیبایی وگفت

 نماید:شوی خود می شود و تعریفی درخور ازمادر بیان می

ــت    ــد و گفـ ــد پژوهیـ ــادر آمـ ــر مـ  بـ
 

ــت      ــان از نهف ــن نه ــر م ــا  ب ــه بگش  ک

 

 

ــدر   ــودم پـ ــه بـ ــا کـ ــرا تـ ــر مـ  بگـــو مـ

 

ــر     ــدامین گهـ ــم کـ ــن ز تخـ ــیم مـ  کـ

 

 

ــن   ــر انجمـ ــر سـ ــیم بـ ــویم کـ ــه گـ  چـ
 

ــزن    ــتانم بـــ ــَ داســـ ــَ دانشـــ  یکـــ

 

 

 فرانــک بــدو گفــت کــا  نــامجو     
 

 بگــویم تــرا هــر چــه گفتــَ بگــو       

ــان:                              -46/162)همــ

168) 

 

 و فرعونگو در داستان موسی وگف -2-3-3-2

همچون دیگر  و فرعونع( ) یموسپردازی داستان گو در شخصیتوعنصر گفت

گوی طرفین ومخاطب آن از طریق گفت کهیطوربههای قرآن، نقش اساسی دارد، داستان

و ع( ) یموسگوی وبرد. گفتمیپی هاآن اعتقادات وبه نوع شخصیت، عواطف، افکار 

گوی فرعون با ساحران و... شخصیت وگفت و ساحران،ع( ) یموسگوی وگفت فرعون،

کشد. میتصویربه و مقامشاندر قالب جمالت متناسب با موقعیت  ،را به بهترین وجه هاآن

نمونة بارز استفاده از های مذکور است. گو میان شخصیتوسورة طه نمونة اعالیی از گفت

گوی وع( است که در اینجا به تحلیل بخشی از گفت) یموسگو، در داستان واسلوب گفت

ع( و هارون )شود. در سورة طه آمده که خداوند موسی )ع( میپرداخته و فرعونبین موسی 

که خود را فرستادگان خدا معرفی  هاآندر جواب  و فرعونی فرعون فرستاد سوبهرا 

با  وگوگفترا از او درخواست کردند، به  لیاسرائیبنی وعدم شکنجة و آزادسازکردند 

شَیءوخَلَقَه  ثُمش  ا الَذی اَعطی کُلَّ( قالَ راب ن49َ) یم وسپردازد: قالَ فَمان راب ّکُما یا آن دو می

قالَ عِلم ها عندا رابّی فی کِتاب ال یاضِلن رابی وال (51( قالَ فَما بالُ القُرونِ االُولی)50هادی)

 (52-49()طه/52).یانسی

 (:settingزمان و مکان( )صحنا )-2-3-4

دهند و ظرفی که رویدادها در آن روی می عنوانبهدو مقولة زمان و مکان در داستان، 

یابند، از پیوند ناگسستنی برخوردارند و پردازند و فردیت میها به کنش میشخصیت

  :کهی الزم و ملزوم یکدیگرند. در اهمیت عنصر صحنه و زمینة داستانی، باید گفت نوعبه
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اگرچه در روایات نوشتاری شرح و بسط زمینة داستانی نسبت به واقعه و شخصیت لزوم »

ایجاد زمینة داستانی روشن و مشخص برای اکثر خوانندگان اولویت ، کمتری دارد

      ی بسیاری دارد. هنگام خواندن روایت دوست داریم بدانیم کجا هستیم و شناختروان

)توالن،  «.های زمانی و مکانی واضحی از زمان و مکان یک واقعه هستیمدنبال نشانهبه

1386 :164-165) 

 و ضحاکپرداز  در داستان فريدون صحنا-2-3-4-1

است ونه زمان کیفی بوده زمان بامنطبق  ،ی انسان کهنشمارگاهاین تعریف که  اساسبر

، سروکار با شده ذکرهایی که برای زمان در عصر اساطیری شاهنامه کمی؛ بنابراین نسبت

قش این عدد ، نشدهگفتهاگر طول سلطنت ضحاک هزار سال  مثالًحقایق دارد نه واقعیات؛ 

است در درجة نخست، رساندن نسبت استقرار بیداد وشر در ظرف سه هزارة کیهانی 

 (:30-28: 1382حمیدیان،)

ــر تخــت شــهریار چــو ضــحاک شــد  ب

 

ــر   ــزار   ابـ ــد هـ ــن شـ ــالیان انجمـ  و سـ

 

 
 زمانــــه بــــدو گشــــت بــــاز سراســــر

 

ــاری دراز بر  ــت روزگـــ ــد برایـــ  آمـــ

 

 
   (2-1370:39/1)فردوسی،
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 صحنه

 

 داستان

 مکان زمان

 تعداد جایگاه مکانی تعداد جایگاه زمانی

 گسترده محدود گسترده محدود گسترده محدود گسترده محدود

 

 

 

 

 

 فريدون

 و 

 ضحاک
 

 

 

 

 

 

 روز رایزنی موبدان ( سه1

شدن فریدون که ( زمان زاده2

 از فر ّ جمشیدی نشان داشت

آمدن گاو برمایه در دنیا(به3

 همان زمان

 

( دوران سلطنت هزار 1

 سالة ضحاک

از پی فریدون  ( زمان2

 گشتن ضحاک

شدن فریدون ( پرورده3

به مدت سه سال از شیر 

 گاو برمایه

تولد تا  ( از4

شدن سالهشانزده

 فریدون

بردن  کشانکشانضحاک:  ( کاخ1 4 3

بیند ضحاک در خوابی که می

صحنه تعبیر -ی دماوند کوهسوبه

دیدار کاوه با ضحاک در  -خواب

 کاخ

دنیاآمدن گاو به : صحنة( مرغزار2

کردن خانة نگهبان ویران -برمایه

 توسط ضحاک

شدن دژ ضحاک: گشوده رونی( ب3

 دژ ضحاک توسط فریدون

 کاخ تا مقر ضحاک: ری( مس4

کندرو و رفتن به نزد  ختنیگر

 ضحاک

کوه: کشتن ضحاک در  ( دماوند5

 دماوند

خانه تا مرغزار: گریختن مادر  ری( مس1

فریدون و سپردن فرزندش به نگهبان 

 مرغزار در کوهستان

آمدن فریدون از البرز البرز: فرود ( کوه2

 کوه

شهر: مردم بسیار گرد پرچم کاوه  دانی( م3

شدند و به میدان شهر رفتند و سپس  جمع

 به نزد فریدون رفتند

از هند  راه: ضحاک سپاه خود را ری( مس4

 به ایران برد

شهر شهر: بیرون بردن ضحاک از  ( خارج5

 فریدون توسط

 افتادن پدر فریدونشهر: دردام ( صحنه6

 

5 6 

 میانگین کلی:

 صحنة زمانی7

 میانگین کلی:

 صحنة مکانی 11 

تعداد جایگاه زمانی 

گسترده بیشتر از 

 محدود است.

جایگا زمانی نسبت به 

جایگاه مکانی بسامد 

 کمتری دارد.

تعداد جایگاه زمانی گسترده نسبت 

 به محدود بیشتر است.

جایگاه مکانی نسبت به زمانی از 

 است. برخورداربسامد بیشتری 
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 موسی و فرعونپرداز  در داستان صحنا -2-3-4-2
 د انافتادهواقعی اتفاق  صورتبهها این است که این صحنه ترمهم و نکتةاست  برخورداری بیشتر از اهمیت باالیی رگذاریتأثهای قرآنی به علت پردازی در داستانصحنه

 ها پرداخته استو خداوند در کتاب خود به بازگویی این صحنه

      

 صحنه
 

 داستان

 مکان زمان
 تعداد جایگاه مکانی تعداد جایگاه زمانی

 گسترده محدود گسترده محدود گسترده محدود گسترده محدود
 
 
 
 
 
 

 موسی
 و 
 فرعون 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تولد موسی ( زمان1
شدن موسی ( زمان بازگردانده2

 به مادرش
سرعت آمدن مردی از نقطه  ( با3

 دوردست
شدن موسی از خارج درنگی( ب4

 شهر
رفتن موسی و بیرون ( زمان5

 پیروانش از شهر
 

 

( به حد 1
رشد و بلوغ 

رسیدن 
 موسی

 ( هشت2
سال کار 

کردن 
موسی برای 

 شعیب
 

ن: خواب فرعون و بیدارشدن او با فرعو ( کاخ1 2 5
 -طلبیدن کاهنان و تعبیر خوابحضوربه -وحشت

رفتن موسی و  -به کاخ فرعون آمدن مادر موسی
صحنه  -هارون نزد فرعون جهت ابالغ رسالت

معجزات موسی در کاخ فرعون و معارضه با نمایش 
 ساحران

 -به کنار رود نیل آمدن مادر موسی نیل: ( رود2
سی از رود گرفتن مو-افکندن موسی در رود نیل

زدن عصا توسط دریابه -نیل توسط فرعونیان
کردن دنبال -از نیل ارانشیوعبور موسی  -موسی
شدن وسی توسط فرعونیان در دریا و غرققوم م
 در دریا به امر پروردگار هاآن
آمدن  -شدن دو نفرشهر: صحنه گالویز دانی( م3

گوی موسی وصحنه گفت-مردی از نقطه دوردست
 با آن مرد

 ( خانه شعیب: ورود موسی به خانه شعیب4
 

و مدین: رفتن موسی  ( مصر1
 به مدین

رفتن تا فلسطین: بیرون ( مصر2
موسی و پیروانش از مصر به 

 به امر پروردگار سمت فلسطین
سینا: دیدن آتش در  ابانی( ب3

کوه طور توسط موسی و 
 شنیدن ندای ربانی

تعقیب موسی  شهر: رونی( ب4
 توسط فرعونیان

 

4 4 
 صحنه زمانی 8 :میانگین کلی صحنه زمانی 7میانگین کلی:

های محدود بیشتر از تعداد جایگاه
جایگاه زمانی  ؛ وگسترده است

بسامد کمتری نسبت به مکانی 
 دارد.
 های داستان موسی و فرعونصحنه
داستان  زمان همسان با ازلحاظ

ضحاک و فریدون است اما 
های مکانی نمود بیشتری صحنه

 .هستند نسبت به مکانی دارا

ی محدود مکانی هاگاهیجاتعداد 
جایگاه  ؛ وبرابر است باهمگسترده 

ستان بسامد بیشتری مکانی در این دا
 نسبت به زمانی داراست.

 ی داستان موسی و فرعونهاصحنه
مکانی بیشتر از داستان  ازلحاظ

ی هاصحنها امّ ضحاک و فریدون است
مکانی نمود بیشتری نسبت به مکانی 

 .هستند دارا
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 (point of view- view point) ديدزاوية -2-3-5

یـا روایـت کنـد. راوی داسـتان      ی داشته باشد تا داستان را نقلاندهیگوهر داستانی باید »

  (23: 1388)فایر،  «.همان زاویة دید است ،درواقع
 ،دهندهلیتشک تمامی اجزای جةیدرنتی روایت است. وسازهاساختعامل همة  ،راوی»

کننـد. راوی اسـت کـه    ی راوی راهنمایی میسوبهمستقیم ما را غیرِ طوربه وسازساختاین 

. اوسـت کـه   بخشدیمگیرند، تجسم ها ارزشی صورت میداوری هاآناصولی را که بر پایة 

 ،کند... بدون راویرا بر ما آشکار می هاآندارد یا ها را از ما پنهان میهای شخصیتاندیشه

یـر  تواند بسـیار متغ حضور راوی نیز می مراتبمیزان و  ،حالنیا باندارد. هیچ روایتی وجود

ستان ایفا کند و شخصیت اصـلی باشـد یـا آنکـه     تواند نقش مرکزی در داباشد... راوی می

 (74-71: 1392)تودوروف،  «.گرفته از ماجرا باشدبرعکس، یک شاهد کنار

 دونيو فرداستان ضحاک -2-3-5-1

آن را بـا   ،گونـه نویسـندگان، نقّـال   و خـود ی داشـتند  کنواختزاویة دید ی ،های کهنقصه

هـا  کردند. شاهنامه نیز از همین دست است. بخش عمدة داسـتان همان شیوة سنتی روایت می

 تیـ ( رواسـوم شـخص  نامحـدود ) دانـای کـل    و توسطزاویة دید بیرونی دارند  ،در شاهنامه

ای داسـتان  هـ در میانـه  ،د. البته فردوسی به جهت آنکه خواننده دچار خسـتگی نشـود  نشومی

 کلی و دید کلـی، یعنـی دیـد نمایشـی،     صورتبهو گاهی  شخصاولگاهی زاویة دید را به 

( در مقـام راوی ) یفردوسـ دهد و این نیز از هنرهای اوست. در داستان ضحاک نیز تغییر می

قهرمـان  ) دونیـ فرآنچـه را بـر    ،کنـد؛ از سـویی  آگاه می هانآ اتیو جزئرا از وقایع  خواننده

 گـذارد و آنچه را ضحاک پشـت سـر مـی    ،سوی دیگر و ازدهد گذرد، شرح میاصلی( می

از یکی بـه   ،هنگامو بهکند الزم است، بیان می هرقدریک را در مورد هر فیو توصتوضیح 

 پردازد.دیگری می

 شـود. همچنـین،  مـی  انیـ ب توسط راوی دانای کلکه از آن نمونه، خواب ضحاک است 

  خـواب ضـحاک توصـیف     ریـ و تعبتردید موبـدان را در بیـان حقیقـت    و ترس همین راوی، 

 آشکار شود: شیازپشیبسری ضحاک تا استبداد وخیره کندمی

ــر    ــاره ت ــک و رخس ــدان خش ــب موب  ل

 

ــر ز  ــان پــ ــدگر  زبــ ــا یکــ ــار بــ  گفتــ
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 بـــودنی بـــازگوییم راســـت کـــه گـــر

 

 بهاسـت جـان بـی   و به جان است پیکار 

 

 

 روزگــار شــد کــار انــدرین ســه روز
 

ــرد    ــت ک ــس نیارس ــخن ک ــکار س  آش
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 (90-43/84-42: 1370)فردوسی،                                                                      

 داستان موسی و فرعون-2-3-5-2
به دلیل آنکه  ،های قرآنهمچون دیگر داستان ،زاویة دید در داستان موسی و فرعون

و حتی سرنوشت  هاآنو به همة امور بندگان اعم از اعمال و رفتار  استراوی آن خداوند 

وقایع را تواند برود و می جاهمهآگاه است، دانای کل و فعال مایشاء کامل است و به  هاآن

را نیز روایت نماید. خوانندة این  هاآندرونی ذهنیات ی و حتروایت کند متفاوت  وایایاز ز

گاهی  ،در میان داستانخداوند نماید. گرچه را مطالعه می هاآنها با اطمینان به راوی، داستان

هنرهای قرآن است، این به  ازجملهو این نیز  کنداز زبان اشخاص یا موجودات صحبت می

 نیست. زدانیچهمهمعنای عدول کامل از زاویة دید دانای کل 

 گیر نتیجا -3

پس از واکاوی تطبیقی دو داستان، مشخص شد که فردوسی در نگاشتن داستان فریدون و 

مشخص و آشکار،  طوربهفرمیک،  -ی و شکلیاهیمادرون -ضحاک در دو بعد مفهومی

 ،توان گفت داستان شاهنامهی که میاگونهبهاست، داشته نظرمدِداستان موسی و فرعون را 

-محوریت ابعاد شکلیبرداشتی آزاد از داستان قرآن است. در ادامه به جزئیات نتایج با 

 شود:میروایی پرداخته

ة اوج، ها به سمت نقطاست که حرکت داستان، سبب شدهپیرنگ قوی هر دو داستان -

ی طورکلبه نگیرد.ی خارج از منطق انجاماحادثهباشد و سیری طبیعی و منطقی داشته

و  یعلّ ةنیکه زم دشویروبرو م یاحادثه ایکمتر با عمل  ،هر دو داستان روند درخواننده 

از طرفی، اشتراک در نوع حادثة محرک و گره  .باشدافتهیپرورش ن یخوبآن به یهازهیانگ

 نیترمناسبگرفتن آن در قرار ( وخواب دیدن ضحاک و فرعونداستان )اصلی پیرنگ دو 

نماید. در کنار نقطة پیرنگ، خواننده را از همان لحظات آغازین داستان به خود جلب می

توان به ی فردوسی از قرآن در پردازش پیرنگ، میریگالگوحادثة محرک، از دیگر موارد 
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  ، هایافکنگرهو ایجاد  هاها و درگیریی از انواع کشمکشریگبهره مواردی همچون

-یی و پایانگشاگرهو نهایتاً استفاده از نقطة اوج،  وستهیپهمبههای متعدد، منطقی و تعلیق

 بندی مورد انتظار از روند داستان، اشاره نمود.

های اصلی و نوع رفتارها و های بسیار در شخصیترغم شباهتدر مقولة شخصیت، علی-

داستان قرآنی است، برتری کنندة تأثیرپذیری فردوسی از ها که اثباتهای آنیکارخویش

های داستان موسی و فرعون بر داستان فریدون و ضحاک، در تقریباً دو برابری شخصیت

ها، حکایت از توجه خاص کالم وحی به ها و شیوة چینش آنکنار تنوع در انواع شخصیت

 ای کوچک از جامعة انسانی دارد.عنوان نمونهبه ،شمول افراد داستان

های داستان فریدون و ضحاک است که ترین ویژگیاز اصلی ،گووگفت اهتمام به عنصر -

ی از آن در پردازش ابعاد مختلف داستان، همچون توصیف و معرفی ریگبهرهفردوسی در 

است، داستان موسی و فرعون الگو گرفته ها و پیشبرد روند کلی روایتگری، ازشخصیت

ی هاهیماساخت نیترمهمیکی از  عنوانبه ،گووی که کاربست موفق عنصر گفتاگونهبه

ی در پویایی و حالت عینی روند پردازش اسازندهروایی در هر دو داستان، نقش  -درامی 

 است.داشته هاآن

زاویة دید اصلی داستان فریدون و ضحاک، به تبعیت از داستان موسی و فرعون، فعال  -

البته در داستان فریدون و ضحاک، دانای کل( است. نامحدود )مایشاء و سوم شخص 

که  بیشتر است نسبتاً شخصاولگیری از زاویة دید خروج از زاویة دید دانای کل و بهره

 از خصوصیت نمایشی آن است. گرفتهتئنشاین امر 

بودن داستان قرآن و )دینی و واقعی با توجه به تفاوت اساسی در ماهیت دو داستان -

ها، ها و مکانهنامه( از جهت عنصر صحنه و نوع و موقعیت زمانی بودن داستان شااافسانه

ی از گسترة اافسانهبا توجه به اینکه جهان  ،رونیا از هایی دارند؛هم تفاوت دو داستان با

ی برخوردار است، گستردگی زمانی و مکانی در داستان فریدون و اپردامنهزمانی و مکانی 

 فرعون است.ضحاک بیشتر از داستان موسی و 
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