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 -1مقدما
روایت و روایتشناسی یکی از مباحث مهم ،پردامنه و مورد توجه ناقـدان در وادی هنـر
و ادبیــات اســت؛ زمینــهای کــه بســیاری از پــژوهشهــای چــالشبرانگیـز ادبــی اخیــر بــه آن
اختصاص دادهشدهاست .این اهمیت ،ازآنجهت است که «روایـت در هـر جامعـه هسـت و
نقشهای مختلفِ بیشـماری در تعامـل انسـانی ایفـا مـیکنـد( ».تـوالن )1 :1386،وانگهـی
«شناخت ساختار روایی داستان ،یکی از مهمترین نکتهها در پژوهش ادبی است( ».احمـدی،
 )160 :1392داستان و ساختار روایی ،یکی از ابزارهای هنری -ادبی است کـه قـرآن کـریم
برای ارائه و تبیین مسائل عقیدتی و اندرزدهی ،از آن بسیار بهره بردهاسـت ،بـهگونـهای کـه
تقریباً حدود  200قطعة قرآنی در  63سوره به ارائة داستان اختصاص دارد .با توجه بـه اینکـه
داستانهای وارده در قرآن کریم در راستای هدف سورهها که همان پند دهی و بیان مسـائل
عقیدتی و اخالقی است ،قراردارد ،نمیتـوان داسـتانهـای قرآنـی را صددرصـد بـا آنچـه از
داستان در ادبیات داستانی مدِنظر است ،منطبـق دانسـت امّـا بـا قـدری تسـامح ،داسـتانهـای
قرآنی بسیاری از مؤلفههای روایی را دارا هستند .بهطورکلی ،میتـوان قصـص قرآنـی را در
دو ژانر روایی ،داستان بلند یا رمان (داستان حضرت یوسـف ،موسـی و )...و داسـتان کوتـاه
(داستان حضرت زکریا ،ایوب ،هود ،یونس و )...تقسیمبندی نمود.
 -1-1بیان مسئلا
یکی از آثار سترگ ادب فارسی که داستانهای قرآن از منابع الهام گیری آن محسـوب
میشود ،شاهنامة فردوسی است .برخی نقاط مشترک و انکارناپذیر بـین داسـتانهـای قـرآن
کریم و شاهنامه ،حکایت از دلبستگی شـدید فردوسـی بـه قـرآن کـریم دارد .فردوسـی از
زمرة شیفتگان و ارادتمندان این کتاب آسمانی است که با الهام گرفتن از داستانهـای قـرآن
کریم ،به اثر خویش شکوه مضاعفی بخشیدهاست.
این تأثیرپذیری در داستانهای مختلفی که فردوسی در آنها از قرآن الهـام گرفتـهاسـت،
در ســطوح گونــاگونی قــراردارد .در مــواردی ،اشــاراتی ب ـهکاررفتــه کــه مشــخصکننــدة
تأثیرپــذیری از داســتانهــای قــرآن اســت ،درحــالیکــه در مــواردی دیگــر ،توضــیحات و
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تفصیالت دقیقی در داستان آوردهشده که شباهت بسیاری با آنچه در قرآن وارد شدهاسـت،
دارد.
در باب ارزشمندی هنری-ادبی داسـتانپـردازی در شـاهنامه بایـد اذعـان داشـت کـه در
شیوة شاعری فردوسی ،داستانها ،نقشی مهم و سازنده دارند .این داستانها به جهت کیفیـت
ویژة داستانپـردازی و ت وجـه بـه عناصـر درامـی و نمایشـی ،بـا رویکـردی روایـی-درامـی،
قابلتحلیل و بررسی هستند.
 -2-1اهمی

و ضرورت تحقیق

در مــورد مبنــای نظــری و تئوریــک تحقیــق ،بــا توجــه بــه اینکــه ســاختار دو داســتانِ
موردبحــث ،کالســیک اســت و ازجملــه داســتانهــای قــدیمی محســوب مــیشــوند ،در
روایتشناسی آنها ،سعی شدهاست که بـا تکیـه بـر نظریـات مطـرح در کتـب اصـلی و پایـة
ادبیات داستانی ،نقدِ اصلیترین مؤلفهها و عناصر روایی موجود در هر متن داسـتانی ،مبنـای
تئوری پژوهش قرارگیرد تا ابعاد شکلی و فرمـی دو داسـتان بـهصـورت تطبیقـی ،بررسـی و
واکاوی گردد .پرسشهای مطرح در این تحقیق عبارتند از:
 -1داستان موسی و فرعون و داستان فریدون و ضحاک ،قابلیت بررسی تطبیقی رادارند؟
 -2این دو داستان تا چه میزان به اصول داستانسرایی و عناصر روایی پایبند بودهاند؟
 -3-1پیشینة تحقیق
تاکنون مقاالت و پژوهشهایی درزمینه داستانهای قرآن و شـاهنامه انجـامگرفتـهاسـت.
ازجمله« :نقد روانشناختی و رمزی رؤیای ضـحاک» از محمـد فشـارکی؛ نویسـنده در ایـن
مقاله سعی کردهاست که رؤیای ضحاک را از دیدگاه نقـد روانشـناختی و رمـزی بررسـی
نماید« .تحلیل اسطورة قهرمان در داسـتان ضـحاک و فریـدون بـر اسـاس نظریـة یونـگ» از
محمّدرضا امینی؛ در این مقاله ،ضحاک و فریدون بهعنوان تجلـیهـای مختلـف یـک روان
واحد و مراحل رشد آن به سمت فرایند فردیت و کمال شخصیت تاویـل شـدهانـد« .تحلیـل
عناصر داستانی در داستانهـای قـرآن» از خلیـل پروینـی؛ در ایـن مقالـه ،نویسـنده ،بـا ذکـر
نمونههایی ،به واکاوی ابعاد گوناگون داستانهای قرآنی و کنکاش در اهداف و شـیوههـای
پردازش آنها پرداختهاست امّا طبق بررسیهای انجامگرفته توسط نگارنـدگان ایـن نوشـتار،
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تاکنون این دو داستان ازنظـر روایـتشناسـی و شـکلشناسـی داسـتانی ،بـهصـورت تطبیقـی
موردبررسی قرارنگرفتهاند.
 -2بحث
در ادامة بحث ،با تکیهبر روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی ،ابتدا اطالعـات الزم
دربارة داستان حضرت موسی (ع) و فرعون از سورههای مختلف قرآن کریم و داستانهـای
شاهنامه پیرامون اسطورة ضحاک و فریدون استخراجشده و دو داستان بـهصـورت جداگانـه
مورد خوانش روایت شناسانه قرارمیگیرد .درنهایت ،ضمن بـازخوانی تطبیقـی ،مؤلفـههـای
روایی و ابعاد موضوعی دو داستان واکاوی میشود.
 -1-2خالصة داستان فريدون و ضحاک
ضحاک ،حاکم عربنژاد و ستمگر ،پسر مرداس نیکنـام بـود کـه بـر سـرزمین تازیـان
حکومت میکرد .او در خواب ،سه جوان جنگی از نسل پادشاهان را دید که کوچکتـرین
آنها ،با گرزی گاومانند ،بر سر او کوفت و کشانکشان او را بهسوی کوه دماونـد بـرد و در
آنجا به زنجیر کشید .او ترسان بیدار شد و از موبدان خواست تا خوابش را تعبیر کننـد .آنهـا
گفتند :نوجوانی بر تخت تو مینشیند وتـو را بـه بنـد خواهدکشـید .فریـدون بـه دنیـا آمـد و
پدرش توسط ضحاک کشتهشد .مادر فریدون ،به همراه فرزندف به مرغزاری گریخت و او
را به نگهبان مرغـزار سـپرد .او سـه سـال از شـیر گـاو برمایـه خـورد و پـس از آن ،از تـرس
دستیابی ضحاک به وی ،مادر او را به هندوسـتان بـرد و بـه دسـت عابـدی سـپرد .فریـدون،
سیزدهساله شد و از البرزکوه پایین آمـد .فریـدون ،کینـه ضـحاک را در دل گرفـت .ظلـم و
ستم ضحاک ،باعث خروج کاوة آهنگر شد و او همراه مردم ،علیه ضحاک در میدان شـهر
جمع شدند و نزد فریدون رفتند .فریدون برای نابودکردن ظلم ضحاک ،به مـردم پیوسـت و
کاخ او را تسخیر نمود و بر تخت نشست .ضحاک به دماونـد کـوه گریخـت .فریـدون او را
پیداکرد و به بند کشید و در کوه دماوند او را زندانی کرد تا عبرتی ابدی برای دیگر ظالمان
باشد .بعد از آن ،فریدون بر زمین پادشاهی کرد و ملکش را میان سه فرزندش تقسیم نمـود.
(فردوسی)554-1/ 63- 39 :1370،
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-2-2خالصة داستان موسی و فرعون
فرعون سرزمین مصر ،پادشاهی قبطی و طغیانگر بود که بنیاسراییل را به بردگی گرفت.
او شبی در خواب دید که آتش شهر را گرفت و به کاخ او رسـید امّـا هـیچ آسـیبی بـه بنـی
اسراییل نرسید .وحشتزده از خواب بیدار شد و از ساحران خواسـت کـه خـوابش را تعبیـر
کنند .آنها گفتند :نوزادی از بنی اسراییل به دنیا خواهدآمد که تـو را سـرنگون خواهـدکرد.
موسی به دنیا آمد .خدا به مادر موسی وحی کرد که او را در صندوقی بگذارد و به رود نیـل
بیاندازد .فرعونیان ،او را از آب گرفتند (قصص )8/و مادر موسـی بـرای شـیردادن بـه نـوزاد
انتخاب شد (قصص .)13/موسی بـا مـردی قبطـی درگیـر شـد و او را کشـت (قصـص.)15/
فرعونیان بهدنبال او بودند تا دستگیرش کنند و وی از شهر گریخت (قصص )20/و بـه شـهر
مدین و خانة شعیب پیامبر رفت و با یکـی از دختـران او ازدواج کـرد (قصـص .)27/موسـی
بعد از  8سال ،به طرف مصر رفت و در راه به پیامبری مبعو شد و برای ابالغ رسالت ،نـزد
فرعون رفت (شعراء )17-16/امّ ا فرعـون سرکشـی کـرد و او را بـه مبـارزه طلبیـد .موسـی و
پیروانش ،به امر پروردگار ،از شهر بیرون رفتند و به سـمت رود نیـل حرکـت کردنـد .دریـا
شکافتهشد و آنها عبور کردند (شعراء .)65 -62 /فرعونیان نیز به رود نیل وارد شـدند امّـا بـه
امر پروردگار ،پس از عبور موسی ویارانش ،رود بستهشد و فرعـون ویـارانش غـرق شـدند.
(شعراء( )66 /رک :اشرفی 281-272 :1382 ،و حسینی)286-240 :1380 ،
-3-2رواي

شناسی دو داستان

-1-3-2طرح -پیرنگ (:)plot
به عقیدة ارسطو ،پیرنگ (میتوس) بهعنوان اساسیترین عنصر هنر نمایش ،تقلیـد عمـل و
ترتیب و توالی حواد اسـت( .دبیـل )124 :1389،کوتـاهتـرین تعریفـی کـه بـرای پیرنـگ
آوردهاند ،واژة الگوست که خالصهشدة الگوی حواد است امّـا حـواد بـهخـودیخـود
پیرنگ را بهوجودنمیآورد بلکه پیرنگ ،خط میان حواد را ایجاد میکند.

 -1-1-3-2داستان فريدون و ضحاک
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رابطة علّی -معلولی پیرنگ ،از نگاه باریکبین فردوسی پنهان نماندهاست ،تـا آنجـا کـه
بهجرئت میتوان گفت یکی از تفاوتهای مهم داستانهای شـاهنامه بـا دیگـر داسـتانهـای
قدیم ،در این است که فردوسی زمینههای علی و انگیزههای تغییر و تحوالت را بـهخـوبی و
بههنگام پرداختهاست تا هیچ رویداد و تحولی بیسبب و انگیـزه نباشـد و خواننـده در مسـیر
داستان ،با مانع «چرا؟»برخورد نکند و متوقف نشود( .معینـی )32 :1389 ،داسـتان فریـدون و
ضحاک ،شرح رویدادهایی است که از خواب پریشان ضحاک آغاز میشود و بـا چیرگـی
فریدون بر او پایان مییابد و در این میان ،وقایع دیگری ،مانند حلقههای زنجیر ،ایـن ابتـدا و
انتها را به یکدیگر پیوند میدهد .ترتیب این وقایع بهگونهای است که هریک ،سبب و علت
واقعة بعدی استة بهبیاندیگر ،هر حادثه و اتفاق ،عالوه بـر آنکـه نتیجـة واقعـة پیشـین اسـت،
خود زمینهساز و موجب رویدادی دیگر اسـت :ضـحاک بـرای تهیـة غـذای مارهـا ،هـرروز
دست به آدمکشی میزند .آبتین (پدر فریدون) نیز از قربانیان ضحاک اسـت و از همـین رو
انگیزة قیام فریدون علیه ضحاک مشخص میشود و. ...
-2-1-3-2داستان موسی و فرعون
بر طبق تعریفی که از پیرنـگ ارائـه شـد ،اجـزای قصـة قرآنـی ،براسـاس رابطـة علـت و
معلولی ،از پیوندی محکم و زنده با یکدیگر برخوردارند .داستان حضرت موسی ،با خـواب
فرعون بهعنوان حادثة محرک ،شروع میشود و فرعون با توجه به همین خواب که فرزندی
متولد میشود که پایههای حکومت او را ویران خواهدکرد ،دست به اقداماتی ماننـد کشـتن
تمامی مادران باردار و یا فرزندان پسر قوم بنیاسراییل و ...میزند .این کارها منجر به ایجـاد
حوادثی (کشمکشها ،بحرانها و تعلیقها) مـیشـود کـه سلسـهوار ادامـة داسـتان را ممکـن
میکند و با بحث ظهور موسـی و مبعـو شـدنش بـه پیـامبری و دعـوت فرعـون بـه سـمت
خدای یگانه و سرباززدن فرعـون و...ادامـه و بـا گرفتـاری فرعـون در عـذاب الهـی خاتمـه
مییابد و اینگونه ،خـواب فرعـون ،پـس از طـی مراحـل و بخـشهـای متعـدد و مـرتبط بـا
یکدیگر ،به بخش پایانی که در حقیقت تعبیر خواب اوست ،پیوند میخورد.
اجزای روایی پیرنگ دو داستان در زیر بهصورت جداگانه ارائه میشود:
 -3-1-3-2حادثة محرک ()the inciting incident
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«هر داستان ،از بیان حادثهای آغاز میشود .رخدادی ،قتلی ،شرح یک زنـدگی یـا حتـی
شرح اندیشهای ،همگی آنجا که بیان میشود ،سویة داستان مییابـد و بـه حـواد داسـتانی
تبدیل میشـود»(احمـدی)161 :1392 ،؛ ایـن حادثـه را حادثـه و یـا عامـل محـرک داسـتان
مینامند .در حقیقت ،حادثـة محـرک« ،نخسـتین حادثـة مهمـی اسـت کـه در داسـتان روی
میدهد ،علت اولیه و اصلی تمام حواد بعدی است(».مک کی)119 :1389،
دو داستان موسی و فرعـون و فریـدون و ضـحاک ،از حادثـة محـرک تقریبـاً مشـترکی
برخوردارند و آن ،خوابدیدن ضدقهرمان داسـتان (فرعـون و ضـحاک) اسـت .ایـن دو در
خواب ،تصویر از میان رفتن پادشاهی و نابودی خـویش را مـیبیننـد .ایـن خـواب ،باعـث و
عامل رویدادن دیگر حواد داستان اسـت و زنـدگی دو ضـدِقهرمان و زنـدگی موسـی و
فریدون را بهعنوان قهرمانان دو داستان ،تحتالشعاع مـیدهـد و داسـتان را از حالـت تعـادل
اولیه و موجود در مقدمه خارج میکند.
«بهعنوان یک قاعدة کلی نخستین حادثة مهم پیرنگ اصلی در  25درصد اول قصه روی
میدهد ...اما دیرتر باشد این خطر وجوددارد که بیننده (خواننده) خسته شود».

(مک-

کی )133: 1389،ازاینرو ،نکتة هنـری قابـلذکـر دربـارة ایـن دو داسـتان ،ارائـة زودهنگـام
حادثة محرک در لحظات شروع داستان است که نقش سـازندهای در درگیـری و همراهـی
هرچه سریعتر خواننده با بحرانها و تعلیقهای دو داستان دارد.
 -4-1-3-2بحران ()crisis
«بحران ،نقطهای از داستان یا نمـایش اسـت کـه در آنجـا ،تـنش بـه بـاالترین حـد خـود
میرسد و زمان گشودن گره نزدیک میشود(».حنیف« )63 :1384،بحران ،صـحنة اجبـاری
داستان است و بیننده ،از حادثة محرک به بعد ،پیوسته با وضوح بیشتر صحنهای را پیشبینـی
میکنـد کـه در آن ،قهرمـان بـا منسـجمتـرین و قدرتمنـدترین نیـروی مخـالف در زنـدگی
رودررو خواهد شد( ».مککی)199 :1389،
در هر دو داستان ،بحران ،زمینهساز و مقدمهای است بـرای وقـوع نقطـة اوج در پیرنـگ
داستان امّا این زمینهسازی ،در نقطة اوج و بهصورت مقـارن و همزمـان ارائـه شـدهاسـت .در
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داستان موسی و فرعـون ،عبـور یـاران موسـی از رود نیـل و ورود فرعونیـان در آب و غـرق
شدنشان در رود نیل ،صحنة ارائة بحرانی است که بهطور همزمان ،نقطة اوج را در پـی دارد.
در داستان فریدون و ضحاک نیز به خواری بیرونبـردن ضـحاک و بسـتن او بـه مسـمارهای
سخت و کشتن او ،بهطور همزمان ،بحران و نقطة اوج داستان را شکل دادهاست.
-5-1-3-2نقطة اوج يا بزنگاه ()climax
نقطهای است در داستان که در آن ،بحران به نهایت خود برسد و به گرهگشـایی داسـتان
بیانجامد .نقطة اوج داستان ،نتیجه منطقی حواد پیشین است که همچون آبـی در زیـرزمین
جریان داشته و ازنظر پنهان ماندهاست و جاریشدن آب بر زمـین ،پایـان نـاگزیر آن اسـت.
(میر صادقی)77-76 :1380،
در این داستان ،زمـانی کـه فریـدون بـه کـاخ ضـحاک وارد مـیشـود و سـرانجام ،او را
زندانی میکند ،نقطة اوج کامل داستان است .خروج موسی (ع) ویارانش از شهر و عبـور از
رود نیل و بهدنبال آن ،ورود فرعون ویارانش به آب ،نقطة اوج و هیجـانانگیـز ایـن داسـتان
است.
-6-1-3-2پیچیدگی ،گرهافکنی ()knotting-complexity
گرهافکنی ،وضعیت و موقعیت دشواری است که بعضیاوقات بـهطـور ناگهـانی ظـاهر
میشود و برنامههـا ،راه و روشهـا و نگـرشهـایی را کـه وجـوددارد ،تغییـر مـیدهـد .در
داستان ،گرهافکنی شامل خصوصیات شخصیتها و جزئیات وضعیت و موقعیتهایی است
که خط اصلی پیرنگ را دگرگون میکند و شخصـیت اصـلی را در برابـر نیروهـای دیگـر
قرارمیدهد و عامل کشمکش را بهوجودمیآورد( .میر صادقی)72 :1380،

-7-1-3-2گرهگشايی ()denouement
اصطالح عامتر برای بخش و صـحنة پایـانی ،لفـظ فرانسـوی  ،denouementبـهمعنـی
گرهگشایی است .گرهگشایی در یک جملـه ،عبـارت از حـل بحـران و بازشـدن گـرههـای
داستان ،بویژه گرههای نقطة اوج است( .بینیـاز )39 :1384،بـهطـورکلی« ،دو عامـل گـره و
گرهگشایی ،مبنای اصلی تمام پیرنگ بندیهاست»(آدام و زرواز)110 :1383 ،
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در دو داستانِ مورد بحث ،به دلیل سیاق و پیرنگهای تقریباً مشابه ،مـیتـوان گفـت کـه
بعد از بحرانها و گـرههـای فراوانـی کـه در هـر دو داسـتان بـهوجـودمیآیـد ،نقطـة اوج و
گرهگشایی آخر و همچنین پایـان در هـر دو داسـتان ،شـبیه بـه هـم اسـت و تقریبـاً بـه یـک
صورت تمام میشوند.
روند گرهافکنی و گرهگشايی در تعلیقها

داستان موسی و فرعون

گره اصلی خواب فرعون و وحشت از آن ،تعبیر خواب توسط کاهنـان ،گشـتن دسـتگاه
فرعونی بهدنبال نوزادان پسر و کشتن آنها؛ گره   1به دنیا آمدن موسی ،تـرس مـادرش از
کشتهشدن وی ،افکندن موسی به رود نیل به امر خداوند؛ گرهگشایی  1و گره   2گرفتن
موسی از آب توسط فرعون و همسـرش؛ گـرهگشـایی  2و گـره  3شیرخواسـتن نـوزاد؛
گرهگشایی  3و گـره   4دایـهشـدن مـادر موسـی بـرای او؛ گـرهگشـایی  4و گـره 5
درگیری مرد فرعونی با مرد سبطی ،کشـتهشـدن فرعـونی توسـط موسـی ،خـروج موسـی و
تعقیب وی توسط دستگاه فرعون؛ گرهگشایی  5و گره   6ورود موسی به مدین ،آشنایی
با شعیب ،ازدواج موسی با دختر شعیب؛ گرهگشایی  6و گره   7رسـالت موسـی و ابـالغ
آن به فرعون به امر خداوند؛ گرهگشایی  7و گره   8ارائة معجـزات موسـی بـرای اثبـات
رسالت؛ گرهگشایی   8پذیرفتهنشدن رسالت موسی توسط فرعونیـان و خـروج موسـی و
یارانش از مصر؛ بحران و رسیدن به نقطة اوج  ورود موسی و یـارانش بـه نیـل و خـروج
پیروزمندانه از آن و غرقشدن فرعونیان در نیل؛ گرهگشایی و رسـیدن بـه پایـان داسـتان
سیادت موسی و بنیاسرائیل.
روند گرهافکنی و گرهگشايی در تعلیقها

داستان فريدون و ضحاک

گره اصلی  خواب دیـدن ضـحاک ،تعبیـر آن توسـط موبـدان ،تـرس ضـحاک از تعبیـر
خواب ،گشتن بهدنبال فریدون؛ گره   1تولد فریدون و سپردهشدنش بهصورت مخفیانـه
به نگهبان مرغزار؛ گرهگشایی  1و گره   2کشتهشدن نگهبان مرغزار و گاو برمایه؛ گره-
گشایی  2و گره   3سپردهشدن فریدون به عابدی در هندوستان؛ گرهگشایی  3و گـره 4
 سیزدهسالهشدن فریدون و پایینآمدن از کوه به جهت رفتن پیش مادر؛ گرهگشـایی  4و
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گره  5آگاهی فریدون از کشتهشدن پدر به دسـت ضـحاک؛ کـینخـواهی خـون پـدر،
ممانعت مادر؛ گرهگشایی  5و گره   6قیام کاوه و پیوستن فریدون به او؛ گرهگشایی  6و
گره   7گشتن فریدون از پی ضحاک؛ گرهگشایی  7و گره   8کشـتهشـدن جـادوان
بهدست فریدون و تسخیر کاخ ضحاک؛ گرهگشایی  8و گره   9فرار کندرو ،خدمتگزار
ضحاک ،از دست فریدون و رفتن بهدنبال ضحاک؛ گرهگشایی   9یافتن ضحاک توسط
فریدون و بازداشـتن سـروش او را از کشـتن ضـحاک؛ بحـران و رسـیدن بـه نقطـة اوج 
بهخواری بیرونبردن ضحاک و بستن او بـه مسـمارهای سـخت و کشـتنش؛ گـرهگشـایی و
رسیدن به پایان داستان  فرمانروایی و سروری فریدون و فرزندش.
-2-3-2شخصی ها ()characters
 -تعريف شخصی

بیشتر نظریهپردازان ادبی بر این باورند کـه شخصـیت ،اساسـیتـرین رکـن یـک داسـتان
است؛ از ایـن روسـت کـه مـیتـوان گفـت« :ادبیـات داسـتانی یعنـی آدمهـا ...آدمهـا یعنـی
شخصیتها ،مادة حقیقی همة ادبیات داسـتانی و بخـش عمـدة ادبیـات غیرداسـتانی هسـتند.
چیزی از ادبیات داستانی وجودنـدارد کـه در آن ،اثـری از انسـانهـا نباشـد .آدمهـا درواقـع
داستان هستند ،همة داستان(».نوبل« )113 :1387 ،در داستان ،شخصیت ،عنصر ساختاردهنده
است :اشیا و رخدادهای داستان ،در هر حال ،بهخاطر شخصیت وجوددارند و در واقع ،اشـیا
و رخدادها فقط در رابطه باشخصیت است که منسجم و باورپذیرند( ».ریمون کنـان:1389 ،
)51
ازنظر تعداد شخصیتها ،در داستان موسی و فرعون  13شخصیت و در داستان فریـدون
و ضحاک  7شخصیتایفای نقش مـیکننـد .ایـن برتـری تقریبـی  2برابـری و نـوع چیـنش و
گستردگی شخصیتها در داستان قرآن ،در راسـتای هـدف عبـرتدهـی و تربیتـی قـرآن و
نشاندهندة میزان توجه کالم وحی بـه شـمول افـراد مختلـف داسـتان ،بـهعنـوان نمونـهای از
جامعة بشری اعم از زن ،مرد ،ایستا ،پویا و ...است.
نکتة اساسی دیگر ،در مقایسة شخصیتهای زن و مرد دو داستان است .تعداد مردان در
داستان موسی و فرعون  2برابر زنان است ( 8به  )4امّا در داستان فریدون و ضحاک 6 ،برابـر
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( 6به  .)1از طرفی ،تعـداد شخصـیتهـای زن در داسـتان موسـی و فرعـون 4 ،برابـر داسـتان
فریدون و ضحاک است ( 4به  .)1حاصل این مقایسه نشان میدهد که در داستان قـرآن ،بـه
زن بهعنوان بخش مهمی از جامعه در نقشهای مختلف مادر ،همسر ،دختر و خواهر ،توجـه
خاص شدهاست و زنان ،همپای مردان ،در صحنههای داستان حضـور دارنـد امّـا در داسـتان
فریدون و ضحاک ،روح مردساالرانه حـاکم اسـت و زن فقـط بـهعنـوان مـادر فریـدون ،از
نقشی حاشیهای برخوردار است.
ویژگی دیگری کـه منحصـر بـه داسـتان موسـی و فرعـون اسـت و بایـد آن را یکـی از
ویژگیهای شخصیتپردازی در داستانهای قرآن دانست ،ذکرنکـردن نـام شخصـیتهـای
زن و اشارة غیرِمستقیم به آنها از طریق آوردن صفت و لقـب آنهـا و یـا سـیاق کـالم اسـت؛
مانند مادر موسی ،خواهر موسی ،دختران شعیب ،همسر فرعون که ایـن امـر بـهعنـوان یـک
ویژگی کلی قرآن ،بهواسطة وجود نکات دینی یا اخالقی است.
-3-3-2گف وگو (:)dialogue
صحبتی را که در میان شخصیتها یا بهطور گستردهتر ،در افکار شخصیت واحـدی ،در
هر کار ادبی ،صورت میگیرد ،گفتوگو مینامند (میر صادقی.)466 :1380،
-1-3-3-2گف وگو در داستان فريدون و ضحاک
فردوسی در داستانهای شاهنامه ،از عنصر دراماتیک گفتوگو بسیار سود جسته اسـت.
در گفـتوگوهـای شخصـیتهـای داسـتانی او ،توصـیف ،معرفـی شخصـیت ،کشــمکش...
بهروشنی هویداست (حنیف ،)29 :1384،چراکه «گفتوگو باید به نقل داستان کمک کند،
در غیر این صورت فایدهای ندارد»(نوبل .)82 :1387 ،در این داستان ،وقتی ضحاک معبران
را برای تعبیر خوابش فرامیخواند و آنها از ترس جرئـت بیـان تعبیـر خـواب او را ندارنـد،
نشان از شخصیت مستبد و زورگویی او دارد:
بگفتـــــا مـــــرا زود آگـــــه کنیـــــد

روان راســـــوی روشـــــنی ره کنیـــــد

همــــه راز بــــر مــــا ببایــــد گشــــاد

وگـــر ســـر بـــه خـــواری ببایـــد نهـــاد

لــب موبــدان خشــک و رخســاره تــر

زبــــان پــــر زگفتــــار بــــا یکــــدگر

که گر بودنی است بـاز گـوییم راسـت

بـــه جـــان اســـت پیکـــار و جـــان بـــی
بهاســــــــــــــــــــــــــــــــــــت…
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(فردوسی)82-77/43-42 :1370،
گفتوگوی فریدون با مادر دربارة اصل و نژاد خود که به زیبایی هرچهتمامتر توسط
مادر بیان میشود و تعریفی درخور از شوی خود مینماید:
بـــر مـــادر آمـــد پژوهیـــد و گفـــت

کــه بگشــا بــر مــن نهــان از نهفــت

بگـــو مـــر مـــرا تـــا کـــه بـــودم پـــدر

کـــیم مـــن ز تخـــم کـــدامین گهـــر

چـــه گـــویم کـــیم بـــر ســـر انجمـــن

یکـــــَ دانشـــــَ داســـــتانم بـــــزن

فرانــک بــدو گفــت کــا نــامجو

بگــویم تــرا هــر چــه گفتــَ بگــو

-2-3-3-2گف وگو در داستان موسی و فرعون
(همــــان-162/46 :
)168موسی (ع) و فرعون همچون دیگر
عنصر گفتوگو در شخصیتپردازی داستان
داستانهای قرآن ،نقش اساسی دارد ،بهطوریکه مخاطب آن از طریق گفتوگوی طرفین
به نوع شخصیت ،عواطف ،افکار و اعتقادات آنها پیمیبرد .گفتوگوی موسی (ع) و
فرعون ،گفتوگوی موسی (ع) و ساحران ،گفتوگوی فرعون با ساحران و ...شخصیت
آنها را به بهترین وجه ،در قالب جمالت متناسب با موقعیت و مقامشان بهتصویرمیکشد.
سورة طه نمونة اعالیی از گفتوگو میان شخصیتهای مذکور است .نمونة بارز استفاده از
اسلوب گفتوگو ،در داستان موسی (ع) است که در اینجا به تحلیل بخشی از گفتوگوی
بین موسی و فرعون پرداختهمیشود .در سورة طه آمده که خداوند موسی (ع) و هارون (ع)
را بهسوی فرعون فرستاد و فرعون در جواب آنها که خود را فرستادگان خدا معرفی
کردند و آزادسازی وعدم شکنجة بنیاسرائیل را از او درخواست کردند ،به گفتوگو با
آن دو میپردازد :قالَ فَمان رابّکُما یا موسی ( )49قالَ رابنَا الَذی اَعطی کُلَّ شَیءوخَلَقَه ثُمش
هادی( )50قالَ فَما بالُ القُرونِ االُولی()51قالَ عِلمها عندا رابّی فی کِتاب ال یاضِلن رابی وال
یانسی()52(.طه)52-49/
-4-3-2صحنا (زمان و مکان) (:)setting
دو مقولة زمان و مکان در داستان ،بهعنوان ظرفی که رویدادها در آن روی میدهند و
شخصیتها به کنش میپردازند و فردیت مییابند ،از پیوند ناگسستنی برخوردارند و
بهنوعی الزم و ملزوم یکدیگرند .در اهمیت عنصر صحنه و زمینة داستانی ،باید گفت که:
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« اگرچه در روایات نوشتاری شرح و بسط زمینة داستانی نسبت به واقعه و شخصیت لزوم
کمتری دارد ،ایجاد زمینة داستانی روشن و مشخص برای اکثر خوانندگان اولویت
روانشناختی بسیاری دارد .هنگام خواندن روایت دوست داریم بدانیم کجا هستیم و
بهدنبال نشانه های زمانی و مکانی واضحی از زمان و مکان یک واقعه هستیم( ».توالن،
)165-164 :1386

-1-4-3-2صحناپرداز

در داستان فريدون و ضحاک

براساس این تعریف که گاهشماری انسان کهن ،منطبق با زمان کیفی بودهاست ونه زمان
کمی؛ بنابراین نسبتهایی که برای زمان در عصر اساطیری شاهنامه ذکر شده ،سروکار با
حقایق دارد نه واقعیات؛ مثالً اگر طول سلطنت ضحاک هزار سال گفتهشده ،نقش این عدد
در درجة نخست ،رساندن نسبت استقرار بیداد وشر در ظرف سه هزارة کیهانی است
(حمیدیان:)30-28 :1382،
چــو ضــحاک شــد بــر تخــت شــهریار

بـــر او ســـالیان انجمـــن شـــد هـــزار

سراســــر زمانــــه بــــدو گشــــت بــــاز

برآمـــــد برایـــــت روزگـــــاری دراز
(فردوسی)2-1/1370:39،
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صحنه

مکان

زمان
جایگاه زمانی

داستان

فريدون
و
ضحاک

تعداد

محدود

تعداد

جایگاه مکانی

گسترده

محدود

گسترده

محدود

گسترده

محدود

گسترده

 )1سه روز رایزنی موبدان

 )1دوران سلطنت هزار

3

4

 )1کاخ ضحاک :کشانکشان بردن

 )1مسیر خانه تا مرغزار :گریختن مادر

5

6

 )2زمان زادهشدن فریدون که

سالة ضحاک

ضحاک در خوابی که میبیند

فریدون و سپردن فرزندش به نگهبان

از فر ّ جمشیدی نشان داشت

 )2زمان از پی فریدون

بهسوی دماوند کوه-صحنه تعبیر

مرغزار در کوهستان

خواب -دیدار کاوه با ضحاک در

 )2کوه البرز :فرودآمدن فریدون از البرز

میانگین کلی:
7صحنة زمانی

)3بهدنیاآمدن گاو برمایه در

گشتن ضحاک

همان زمان

 )3پروردهشدن فریدون

تعداد جایگاه زمانی

به مدت سه سال از شیر

گسترده

از

گاو برمایه

محدود است.

برمایه -ویرانکردن خانة نگهبان

جایگا زمانی نسبت به

توسط ضحاک

شانزدهسالهشدن

جایگاه مکانی بسامد

 )3بیرون دژ ضحاک :گشودهشدن

 )4مسیر راه :ضحاک سپاه خود را از هند

فریدون

کمتری دارد.

دژ ضحاک توسط فریدون

به ایران برد

 )4مسیر کاخ تا مقر ضحاک:

 )5خارج شهر :بیرون بردن ضحاک از شهر

گریختن کندرو و رفتن به نزد

توسط فریدون

ضحاک

 )6صحنه شهر :دردامافتادن پدر فریدون

)4

از

تولد

تا

بیشتر

کاخ
 )2مرغزار :صحنة بهدنیاآمدن گاو

 )5دماوند کوه :کشتن ضحاک در
دماوند

کوه
 )3میدان شهر :مردم بسیار گرد پرچم کاوه
جمع شدند و به میدان شهر رفتند و سپس
به نزد فریدون رفتند

میانگین کلی:
 11صحنة مکانی
تعداد جایگاه زمانی گسترده نسبت
به محدود بیشتر است.
جایگاه مکانی نسبت به زمانی از
بسامد بیشتری برخوردار است.
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 -2-4-3-2صحناپرداز در داستان موسی و فرعون
صحنهپردازی در داستانهای قرآنی به علت تأثیرگذاری بیشتر از اهمیت باالیی برخوردار است و نکتة مهمتر این است که این صحنهها بهصورت واقعی اتفاق افتادهاند
و خداوند در کتاب خود به بازگویی این صحنهها پرداخته است
صحنه
داستان

موسی
و
فرعون

زمان
جایگاه زمانی
محدود
 )1زمان تولد موسی
 )2زمان بازگرداندهشدن موسی
به مادرش
 )3با سرعت آمدن مردی از نقطه
دوردست
 )4بیدرنگ خارجشدن موسی از
شهر
 )5زمان بیرونرفتن موسی و
پیروانش از شهر

مکان
تعداد

گسترده
 )1به حد
رشد و بلوغ
رسیدن
موسی
 )2هشت
سال کار
کردن
موسی برای
شعیب

محدود
5

جایگاه مکانی
گسترده
2

میانگین کلی 7:صحنه زمانی
تعداد جایگاههای محدود بیشتر از
گسترده است؛ و جایگاه زمانی
بسامد کمتری نسبت به مکانی
دارد.
صحنههای داستان موسی و فرعون
ازلحاظ زمان همسان با داستان
ضحاک و فریدون است اما
صحنههای مکانی نمود بیشتری
نسبت به مکانی دارا هستند.

محدود
 )1کاخ فرعون :خواب فرعون و بیدارشدن او با
وحشت -بهحضورطلبیدن کاهنان و تعبیر خواب-
به کاخ فرعون آمدن مادر موسی -رفتن موسی و
هارون نزد فرعون جهت ابالغ رسالت -صحنه
نمایش معجزات موسی در کاخ فرعون و معارضه با
ساحران
 )2رود نیل :به کنار رود نیل آمدن مادر موسی-
افکندن موسی در رود نیل-گرفتن موسی از رود
نیل توسط فرعونیان -بهدریازدن عصا توسط
موسی -عبور موسی ویارانش از نیل -دنبالکردن
قوم موسی توسط فرعونیان در دریا و غرقشدن
آنها در دریا به امر پروردگار
 )3میدان شهر :صحنه گالویزشدن دو نفر -آمدن
مردی از نقطه دوردست-صحنه گفتوگوی موسی
با آن مرد
 )4خانه شعیب :ورود موسی به خانه شعیب

تعداد
گسترده
 )1مصر و مدین :رفتن موسی
به مدین
 )2مصر تا فلسطین :بیرونرفتن
موسی و پیروانش از مصر به
سمت فلسطین به امر پروردگار
 )3بیابان سینا :دیدن آتش در
کوه طور توسط موسی و
شنیدن ندای ربانی
 )4بیرون شهر :تعقیب موسی
توسط فرعونیان

محدود
4

گسترده
4

میانگین کلی 8 :صحنه زمانی
تعداد جایگاههای محدود مکانی
گسترده باهم برابر است؛ و جایگاه
مکانی در این داستان بسامد بیشتری
نسبت به زمانی داراست.
صحنههای داستان موسی و فرعون
ازلحاظ مکانی بیشتر از داستان
ضحاک و فریدون است امّا صحنههای
مکانی نمود بیشتری نسبت به مکانی
دارا هستند.
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-5-3-2زاوية ديد ()point of view- view point
«هر داستانی باید گویندهای داشته باشد تا داستان را نقل یـا روایـت کنـد .راوی داسـتان
درواقع ،همان زاویة دید است( ».فایر)23 :1388 ،
«راوی ،عامل همة ساختوسازهای روایت است .درنتیجة تمامی اجزای تشکیلدهنده،
این ساختوساز بهطور غیرِمستقیم ما را بهسوی راوی راهنمایی میکننـد .راوی اسـت کـه
اصولی را که بر پایة آنها داوریها ارزشی صورت میگیرند ،تجسم میبخشد .اوسـت کـه
اندیشههای شخصیتها را از ما پنهان میدارد یا آنها را بر ما آشکار میکند ...بدون راوی،
هیچ روایتی وجودندارد .با اینحال ،میزان و مراتب حضور راوی نیز میتواند بسـیار متغیـر
باشد ...راوی میتواند نقش مرکزی در داستان ایفا کند و شخصیت اصـلی باشـد یـا آنکـه
برعکس ،یک شاهد کنارگرفته از ماجرا باشد( ».تودوروف)74-71 :1392 ،

-1-5-3-2داستان ضحاک و فريدون
قصههای کهن ،زاویة دید یکنواختی داشـتند و خـود نویسـندگان ،نقّـالگونـه ،آن را بـا
همان شیوة سنتی روایت میکردند .شاهنامه نیز از همین دست است .بخش عمدة داسـتانهـا
در شاهنامه ،زاویة دید بیرونی دارند و توسط دانـای کـل نامحـدود (سـوم شـخص) روایـت
میشوند .البته فردوسی به جهت آنکه خواننده دچار خسـتگی نشـود ،در میانـههـای داسـتان
گاهی زاویة دید را به اولشخص و گاهی بهصورت کلی و دید کلـی ،یعنـی دیـد نمایشـی،
تغییر میدهد و این نیز از هنرهای اوست .در داستان ضحاک نیز فردوسـی (در مقـام راوی)
خواننده را از وقایع و جزئیات آنها آگاه میکنـد؛ از سـویی ،آنچـه را بـر فریـدون (قهرمـان
اصلی) میگذرد ،شرح میدهد و از سوی دیگر ،آنچه را ضحاک پشـت سـر مـیگـذارد و
توضیح و توصیف در مورد هریک را هرقدر الزم است ،بیان میکند و بههنگام ،از یکی بـه
دیگری میپردازد.
از آن نمونه ،خواب ضحاک است که توسط راوی دانای کل بیـان مـیشـود .همچنـین،
همین راوی ،ترس و تردید موبـدان را در بیـان حقیقـت و تعبیـر خـواب ضـحاک توصـیف
میکند تا استبداد وخیرهسری ضحاک بیشازپیش آشکار شود:
لــب موبــدان خشــک و رخســاره تــر

زبــــان پــــر ز گفتــــار بــــا یکــــدگر

روایتشناسی تطبیقی داستان فریدون و ضحاک و ...

کـــه گـــر بـــودنی بـــازگوییم راســـت

به جان است پیکار و جـان بـیبهاسـت

ســه روز انــدرین کــار شــد روزگــار

ســخن کــس نیارســت کــرد آشــکار

همـــه موبـــدان ســـر فکنـــده نگـــون

پــر از هــول دل دیــدگان پــر ز خــون
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(فردوسی)90-84/43-42: 1370،
-2-5-3-2داستان موسی و فرعون
زاویة دید در داستان موسی و فرعون ،همچون دیگر داستانهای قرآن ،به دلیل آنکه
راوی آن خداوند است و به همة امور بندگان اعم از اعمال و رفتار آنها و حتی سرنوشت
آنها آگاه است ،دانای کل و فعال مایشاء کامل است و به همهجا میتواند برود و وقایع را
از زوایای متفاوت روایت کند و حتی ذهنیات درونی آنها را نیز روایت نماید .خوانندة این
داستانها با اطمینان به راوی ،آنها را مطالعه مینماید .گرچه خداوند در میان داستان ،گاهی
از زبان اشخاص یا موجودات صحبت میکند و این نیز ازجمله هنرهای قرآن است ،این به
معنای عدول کامل از زاویة دید دانای کل همهچیزدان نیست.
 -3نتیجاگیر
پس از واکاوی تطبیقی دو داستان ،مشخص شد که فردوسی در نگاشتن داستان فریدون و
ضحاک در دو بعد مفهومی -درونمایهای و شکلی -فرمیک ،بهطور مشخص و آشکار،
داستان موسی و فرعون را مدِنظر داشتهاست ،بهگونهای که میتوان گفت داستان شاهنامه،
برداشتی آزاد از داستان قرآن است .در ادامه به جزئیات نتایج با محوریت ابعاد شکلی-
روایی پرداختهمیشود:
 پیرنگ قوی هر دو داستان ،سبب شدهاست که حرکت داستانها به سمت نقطة اوج،سیری طبیعی و منطقی داشتهباشد و حادثهای خارج از منطق انجامنگیرد .بهطورکلی
خواننده در روند هر دو داستان ،کمتر با عمل یا حادثهای روبرو میشود که زمینة علّی و
انگیزههای آن بهخوبی پرورش نیافتهباشد .از طرفی ،اشتراک در نوع حادثة محرک و گره
اصلی پیرنگ دو داستان (خواب دیدن ضحاک و فرعون) و قرارگرفتن آن در مناسبترین
نقطة پیرنگ ،خواننده را از همان لحظات آغازین داستان به خود جلب مینماید .در کنار
حادثة محرک ،از دیگر موارد الگوگیری فردوسی از قرآن در پردازش پیرنگ ،میتوان به
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مواردی همچون بهرهگیری از انواع کشمکشها و درگیریها و ایجاد گرهافکنیها،
تعلیقهای متعدد ،منطقی و بههمپیوسته و نهایتاً استفاده از نقطة اوج ،گرهگشایی و پایان-
بندی مورد انتظار از روند داستان ،اشاره نمود.
در مقولة شخصیت ،علیرغم شباهتهای بسیار در شخصیتهای اصلی و نوع رفتارها وخویشکاریهای آنها که اثباتکنندة تأثیرپذیری فردوسی از داستان قرآنی است ،برتری
تقریباً دو برابری شخصیتهای داستان موسی و فرعون بر داستان فریدون و ضحاک ،در
کنار تنوع در انواع شخصیتها و شیوة چینش آنها ،حکایت از توجه خاص کالم وحی به
شمول افراد داستان ،بهعنوان نمونهای کوچک از جامعة انسانی دارد.
 اهتمام به عنصر گفتوگو ،از اصلیترین ویژگیهای داستان فریدون و ضحاک است کهفردوسی در بهرهگیری از آن در پردازش ابعاد مختلف داستان ،همچون توصیف و معرفی
شخصیتها و پیشبرد روند کلی روایتگری ،از داستان موسی و فرعون الگو گرفتهاست،
بهگونهای که کاربست موفق عنصر گفتوگو ،بهعنوان یکی از مهمترین ساختمایههای
درامی  -روایی در هر دو داستان ،نقش سازندهای در پویایی و حالت عینی روند پردازش
آنها داشتهاست.
 زاویة دید اصلی داستان فریدون و ضحاک ،به تبعیت از داستان موسی و فرعون ،فعالمایشاء و سوم شخص نامحدود (دانای کل) است .البته در داستان فریدون و ضحاک،
خروج از زاویة دید دانای کل و بهرهگیری از زاویة دید اولشخص نسبتاً بیشتر است که
این امر نشئتگرفته از خصوصیت نمایشی آن است.
 با توجه به تفاوت اساسی در ماهیت دو داستان (دینی و واقعیبودن داستان قرآن وافسانهای بودن داستان شاهنامه) از جهت عنصر صحنه و نوع و موقعیت زمانها و مکانها،
دو داستان با هم تفاوتهایی دارند؛ از اینرو ،با توجه به اینکه جهان افسانهای از گسترة
زمانی و مکانی پردامنهای برخوردار است ،گستردگی زمانی و مکانی در داستان فریدون و
ضحاک بیشتر از داستان موسی و فرعون است.

روایتشناسی تطبیقی داستان فریدون و ضحاک و ...

فهرس
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