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-301) کرمانی خواجوی به مشهور محمود نب علی بن محمود ابوالعطا الدینکمال اثر گل و نوروز

 رانیای شاهزاده عشق داستان منظومه این .است هشتم قرن اول نیمۀ بزرگ شاعران از یکی (ق .ه ۹11
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 341 فرص ماه در را مثنوی این کرمانی خواجوی ؛است روم پادشاه دختر «گل» با «نوروز» نام به

 کرده اقرار نظامی شاگردی به و ودهرس بیت 079۹ در نظامی شیرین و خسرو از پیروی به و هجری

 :است

 جوهر به باشد عنصری تا جهان

 

 منظر به باشد ازرقی تا فلک                  

 

 نظامی شاگرد هیچ خواجو چو

 

 کالمیشیرین در نظم نبیند 

 

 قعیغیروا باعظمت و باشکوه جهان ،ادبی نوع این ؛است «رمانس» ادبی نوع ازلحاظ ،منظومه این

 کنندهسرگرم ۀجنب که است خیالی هایقصه بیشتر و گذاردمی نمایش به را گریشوالیه ۀانرپروخیال و

 هب و نددور روزمره زندگی هایواقعیت از که یابدمی اختصاص ایزادهاصیل هایقهرمان به و دارد

 نندزمی دست دالورانه اعمال به معشوق به رسیدن راه در و دنبندمی دل آمیزاغراق ۀعاشقان ماجراهای

 (.710: 271۹ ،صادقی میر) جنگندمی شریر هایشخصیت و جادوگران با و

 حاضر پژوهش در که است آن اساطیری ساختژرف ،منظومه این ۀبرجست نکات از یکی 

 ،ارک مجا آن فضای ازنظر و تحلیلی -توصیفی پژوهش روش ؛است قرارگرفته موردتحلیل

 در کاررفتهبه اساطیر که است این حاضر پژوهش اصلی پرسش و مسئله .است ایکتابخانه

 ؟دانکدم ندهست آشناسازی نمادهای و هاآیین با ارتباط در که گل و نوروز داستان ساختژرف

 رعناص از داستان این ساختژرف در کرمانی خواجوی که است بوده این بر نویسندگان ضفر

 .است کرده استفاده آشناسازی نمادهای و هاآیین با مرتبط اساطیری

 :تحقیق پیشینۀ -2

 هانآ در و شده نوشته فارسی ادب متون اساطیری تحلیل مورد در زیادی مقاالت اخیر هایسال در

 هایمایهبن( 2717) عابدی و فرضی ،ازجمله .است شده بررسی معاصر و کالسیک ادبیات از آثاری

 تطبیققابل اثبات ضمن و اندکرده بررسی نامهمرزبان در را شهریارزاده با بابل شهریار داستان اساطیری

 مذکور داستان در را آشناسازی مراسم مراحل و ءاجزا همۀ ،آشناسازی مراسم با داستان این بودن

 با ارتباط در که الگوییکهن و نمادین عناصر سایر به آن بر عالوه و کرده تحلیل و داده نشان

 دیدگاه از را بازرگان و غالم حکایت( 2711) روستایی و اکبریعلی .اندپرداخته ،هستند آشناسازی

 با را آن ،سفر از بازگشت و سفر هایمایهبن به اشاره ضمن و اندکرده تحلیل ایاسطوره- ساختاری
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 تحلیل به (2713) اشرفی و پارسا .اندکرده تطبیق نوروزی میر و آشناسازی ایاسطوره الگوهایکهن

 این هایهمایبن ارتباط به و اندپرداخته گور بهرام و بماه هخرّ داستان آیینی- اساطیری هایمایهبن

 اشاره است ایران در دهقانان جشن که (مدیاریم) گاهنبارپنجم ،خورماه هایجشن از یکی با حکایت

 به وطمرب عناصر حضور ،اجتماعی نظام فروپاشی قبیل از را جشن ایاسطوره هاینشانه و اندکرده

 .اندکرده بررسی است انسان و گیتی دوباره زایش عینی تحقق که قدسم نکاح درنهایت و کامرانی

 تهدس سه در هاآن أمنش به توجه با را طرسوسی نامۀداراب در یطیراسا هایمایهبن (2714) فرعزیزی

 اسالمی منشأ که باورهایی و اساطیر ،دارند ایرانی منشأ که باورهایی و اساطیر :است کرده بررسی

 تحلیل به (2717) ممتاز شکیبی و حسینی .دارند سامی منشأ که باورهایی و اساطیر و دارند

 مردنبرش ضمن و اندپرداخته قهرمان فتشرّ و آشناسازی در آن نقش و طلب و دعوت شناختیروان

( 2719) تونیا .اندکرده بررسی را هاآن شناختیروان دالیل ،هاداستان در دعوت گوناگون هاینمونه

 توجه با را (آشناسازی) پاگشایی هایآیین و بررسی ایاسطوره هایحماسه در را قهرمان پاگشایی

 هایحماسه در کاویدوکن با و است کرده تحلیل شناختیجامعه و شناختیروان رویکرد دو به

 ردهک گزارش و بررسی را ایاسطوره قهرمان یک گشاییپا هایگونه ،شاهنامه ویژهبه ،ایاسطوره

 اندکرده بررسی را پورروانی منیرو آثار در اساطیری بینش (2717) ایشان همکاران و مونسان .است

 پردازیشخصیت و فضاسازی در نویسنده مهم ابزارهای از سازیاسطوره که اندرسیده نتیجه این به و

 نویسنده این آثار در اسطوره کارکرد ترینمهم و شودمی محسوب او سبکی ویژگی و است

 تحلیل را راوی رود رمان ایاسطوره ساختژرف (2713) جوزانی اسدی و مالمیر .است سازیهویت

 ۀاندیش بررسی به داستان ساختژرف عنوانبه زمان کردن اعتباربی یا براندازی تبیین نضم و اندکرده

 (271۹) انایش همکاران و علیزاده .نداهپرداخت مختلف عناصر از استفاده با ،زمان با نویسنده مقابله

 ثرتأم به اشاره ضمن و اندکرده بررسی را خسروی تراب ابو اثر راوی رود در اساطیری هایمایهبن

 قرار لموردتحلی و کرده استخراج را اثر اساطیری هایمایهبن کوری، فبو ادبیات از نویسنده شدن

 .اندداده

 ریفّمظ ؛است ذکرقابل موارد این اساطیری دیدگاه از کرمانی خواجوی آثار تحلیل مورد در اما 

 بررسی ضمن و اندپرداخته همایون و همای ایاسطوره- ساختاری بررسی به (2710) همکاران و

 شارها داستان ایاسطوره الگوی به داستان اساطیری ساختژرف و ساختار ،کارکردها ،هاشخصیت

 اصلی ارساخت نهایتاً و اندکرده جوجست ملل سایر و ایرانی هایاسطوره در را الگوها این ۀریش و کرده
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 فرایند (2713) ایشان همکاران و باالر .انددانسته قهرمان پاگشایی یا آشناسازی رب مبتنی را داستان

 در و دانکرده بررسی یونگ دتفرّ دیدگاه اساس بر همایون و همای منظومه در را همای یابیفردیت

 فرایند و خودشناسی در وی جستجوی از نمادی عنوانبه را چین به داستان قهرمان سفر ،آن

 هک زگل و نورو مورد در اما .کندمی ریزیپی را منظومه داستانی اساس که انددانسته یابیفردیت

 که ایمقاله تنها و است نگرفته صورت اساطیری دیدگاه از کاری هیچ است حاضر مقاله موضوع

 نظریه اساس بر کرمانی خواجوی گل و نوروز ۀمنظوم شناسیریخت» شده نوشته منظومه این دربارۀ

 پژوهش در شد ذکر که همچنان .اندنوشته (271۹) فاریابی فخیمی و فرضی هک است «پراپ والدیمیر

 ررسیب آشناسازی نمادهای و هاآیین تکیه بر با گل و نوروز داستان ایاسطوره ساختژرف حاضر

 ورتص کاری هیچ اساطیری دیدگاه از داستان این دربارۀ و است سابقهبی کامالً که است شده

 .است نگرفته

 :هاداستان و هاقصه در اساطیر کارکرد -3 

 ؛ستا انسان و جهان درباره قدیم انسان بینش گفت توانمی و است جهان به نگرش نوعی اسطوره

 طیراسا با هاقرن انسان .نداریم باور آن به امروزه که است مذهبی اسطوره ،مذهب با پیوند ازلحاظ

 چراکه ؛کرد مشاهده ادبیات در را اساطیری هایمایهبن آن توانمی امروزه و است کرده زندگی

  .است ادبیات بنیاد اسطوره

 تنگاتنگ یپیوند بودن روایتی و نمادین ،لیتخیّ هایویژگی بودن دارا واسطۀبه ادبیات و اسطوره

 رایف نورتروپ .رودمی کار به یداستان و نمادین یهابه صورت ادبی متون در اساطیر و دارند باهم

 ادبی رهایژان تمام بلکه ،ادبیات ژانر یک تنهانه که دارد اعتقاد ادبیات در اساطیر کارکرد مورد در

 : 2710 ،همکاران و قبادی از نقل .)اندیافته اشتقاق قهرمان یک زندگی ۀاسطور ویژهبه اسطوره از

 دبیا آثار در قومی و دینی اساطیر گاهی که است صورتبدین ادبیات در اساطیر کاربرد( 122

 شرب روان جمعی ناخودآگاه ساختار در که فرازمانی الگوهایکهن هم گاهی و شوندمی بازآفرینی

 .شوندیم پدیدار ادبی آثار در دوباره اجتماعی و سیاسی حوادث از ثرأمت دارند وجود نهفته صورتبه

 هایقصه ویژهبه ،داستان و قصه صورتبه هاآن یافتن تغییر ،اساطیر حیات ادامه هایشیوه از یکی 

 بردکار و نقش و شکل ،زمان هر در اسطوره» :نویسدمی مورد این در سرکاراتی بهمن .است عامیانه

 ممکن گوناگون مردمان میان در و جغرافیایی متفاوت مرزهای در و زمان جریان در و دارد ایویژه

 ریجیتد تغییر یک جریان در و بپذیرد ایتازه هاینقش و شود یهایدگرگونی دستخوش است
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 ایتازه هایشکل به و کند پیدا جدیدی هایگونه عمدی و بنیادی دگرگونی یک روی از یا ناآگاه

 ( 127 :2710 ،سرکاراتی «.)درآید عامیانه نقل یا تمثیل ،حماسی داستان ،افسانه مانند

 طول رد ،نخستین مذهبی و دینی ویژه هایآیین گزارشگر و کنندهتوجیه عنوانبه هااسطوره

 نای و شوندمی گرجلوه هاافسانه و هاقصه در- هاییدگردیسی و هادگرگونی با -دیدم هایزمان

 قالب در صورت این در و دهدمی دست از را خود تقدّس اسطوره که افتدمی اتفاق زمانی مسئله

 را ودخ اولیه شکل حدودی تا جامعه و زمان مقتضیات بر بنا اگرچه کندمی حفظ را خود هاییقصه

 براثر و هستند کهن اساطیری روایات گرفته تباهی ۀبازماند هاافسانه مبنا این بر ؛دهدمی دست از

 را خویش ایاسطوره مقدس نقش ،دین عصر آمدن پدید و جامعه معنوی و مادی تحوالت

 از هیت هایافسانه این از بسیاری .اندبازمانده جوامع در مقدس غیر روایاتی صورتبه و دادهازدست

 آن دریجیت فراموشی سبب به که اندبوده مقدسی هایآیین ناپذیرجدایی همراه درگذشته ،قدست

 امیانهع روایات ،جادویی هایداستان به و داده ادامه خود زندگی به شفاهی روایات صورتبه ،هاآیین

 .(730 : 2714 ،بهار :ک.ر) اندشدهتبدیل فولکلوریک سرودهای و گانهبچه و

 و (سازیآشنا) پاگشایی هایآیین از پریان هایقصه و هااسطوره که دارد اعتقاد نیز الیاده میرچا 

 مجازی گمر چون هاییینآی، هستند هاآن نمادین بیان یا اندگرفته سرچشمه گذاری هایآیین دیگر

 .(47 : 2711 بتلهایم، ) واالتر هستی یک در دوباره دیتولّ باهدف ،کهنه و ناکامل خود یک

 خواجوی «و نوروزگل  »است کهن اساطیری روایات ۀبازگوکنند هک هاداستان این از یکی 

 مادن و هاآیین با ارتباط در کهآن در کاررفتهبه اساطیری عناصر مقاله این در و است کرمانی

 .است قرارگرفته موردبررسی هستند سازیشناآ

 :گل و نوروز داستان ایاسطوره ساختژرف بررسی -4 

 ایاسطوره عناصر سپس شودمی نقل گل و نوروز داستان از ایخالصه ابتدا بحث به ورود برای

 .گیردمی قرار موردبررسی اثر این ساختژرف در کاررفتهبه

 ختت وارث او از بعد که است فرزندی آرزوی در دارد نام پیروز که ایران شاه :داستان خالصه 

 مالک مراحل زودیبه نوروز. دنهمی نام« نوروز »را او و شودمی پسری صاحب کهاین تا. باشد تاج و

 رد بودن از که او. جویدمی پیشی همگان بر شجاعت و جنگاوری و دانش و علم در و پیمایدمی را

 رد روزی دارد شکار و صحرا در وگذارگشت به وافری عالقه و کندمی تنگیدل احساس قصر

 از است روم پادشاه دختر که را«گل» وصف و کندمی اریدد آمده روم از که یکاروان امیر اب صحرا
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 بازگو فشانآتش اژدهای کشتن را گل به رسیدن شرط روم قیصر زبان از ،کاروان امیر .شنودمی او

 .رودب روم به گل به رسیدن برای خواهدمی و شودمی او عاشق گل وصف شنیدن با وزنور .کندمی

 نام هب جوانی با درراه .شودمی رهسپار روم سویبه اطرافیان اندرز و پند و پدر مخالفت رغمعلی او

 دخو همچون سوختهدل عاشق نیز او که شودمی متوجه ماجراهایی پی در و شودمی روبرو شروین

 رزمینس راهی و رساندمی «یسلم» اشمعشوقه وصال به را او و شتابدمی اشیاری به بنابراین ؛اوست

 و کشدمی را اژدها رشادت و پهلوانی با و شودمی روبرو مخوف اژدهای با راه بین در .شودمی روم

 گی،زن لبش با گرفتن کشتی همچون دیگری موانع پادشاه اما .بردمی روم پادشاه برای را آن الشه

 رارق نوروز راه سر بر را جادو طوفان زندان از «گل» آوردن بیرون نهایتاً و شامی روزفرخ با جنگ

 هاآن ازدواج با روم قیصر مجا آنسر و گذاردمی سر پشت را موانع این موفقیت با نوروز که دهدمی

 .رسندمی هم وصال به دلداده دو این و کندمی موافقت

 عناصر دنمو از ایخالصه ا،ابتد داستان اساطیری ساختژرف تحلیل و بحث به شدن وارد از قبل 

 :شودمی داده نشان جدول در« گل و نوروز» در ایاسطوره هایمایهبن و

 

 هایمایهبن و عناصر گل و نوروز در نمود

 هکاررفتبه ایاسطوره

 ساختژرف در

 داستان

 را ودخ قهرمانانه سفر گل به رسیدن برای که است نوروز داستان قهرمان

 نزد به لگ با همراه و گذاردمی سر پشت پیروزمندانه ، متعدد اتفاقات با

 .گرددپدرش بازمی

 قهرمان

 شاهدخت .است روم پادشاه دختر که دارد نام« گل» داستان این شاهدخت

 انزوا . شودمی او تنگیدل به منجر که قصر در نوروز اقامت

 و تحول مراحل گذاشتن سر پشت – خانواده از نوروز شدن جدا

 دنز به گل با همراه بازگشت– قهرمانانه اعمال جا مآن با دگرگونی

 پادشاهی رسیدن به و خانواده

 آشناسازی
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– ژدهاا با مبارزه– دید که خوابی اثر در شدنش بیدار و نوروز خوابیدن

 انطوف و شامی روز،فرخ زنگی ،شبل رومی سلم با او دیگر نبردهای

 هاآن و کشتن جادو

 دوباره تولد و مرگ

 اوایل در باریک شوندمی ظاهر بار دو که)  بلبل دو– بازرگان کشمیر

 یغیب پیر– پری– کشیش-( داستان اواخر در دیگر بار و داستان

 کشیش صورتبه

 (دانا پیر)راهنما

 وروزن شودمی مأمور که حکیم مهرسب پسر مهران اسم به است شخصی

 کند همراهی روم به سفر در را

 قهرمان همراه

 ود و رفتهخواب به سروی درخت پای در که بیندمی خواب در نوروز

 درخت کنندمی گفتگو او سرنوشت درباره و اندنشسته آن شاخه بر بلبل

 .   است بخشی آگاهی و معرفت و دانش رمز

 درخت

 خواستگاران برای گل پدر شرط و دارد وجود اژدهایی روم سرزمین در

 . کشدمی را اژدها این نوروز و است اژدها کشتن

 اژدها

 (گرز)آیینی سالح . کشدمی را جادو طوفان و اژدها گاوسر گرز وسیلهبه نوروز

 نام به یبازرگان با رفته صحرا به سیاحت و شکار برای کهوقتی نوروز

 کارش بنابراین شنودمی او از را گل وصف و  کندمی دیدار افروزجهان

 . است ناخودآگاهی حیطه به ورود برای راهی

 شکار

 پیر با دیدار و او کردن خلوت و داستان اوایل در زاهد با نوروز دیدار

 ارتباط زرم کوه نیبنابرا گیردمی صورت کوه در داستان اواخر در غیبی

   است خدایان و آسمان با

 کوه

گل  بین است ایواسطه و دارد عهده بر را گل دایگی که است پیرزنی
 و نوروز

 (پیرزن)دایه

 زا قبل نوروز کاری خویش آخرین و ربایدمی را گل که است دیوی

 اوست کشتن  گل با ازدواج

 (دیو)جادو طوفان



 یمرد به اسطوره این .هاستاسطوره ترینرایج قهرمان طورهاس ،یونگ اعتقاد به :قهرمان -2_4

 شودمی روزپی ابلیس ،مار ،اژدها قالب در هاییبدی بر که دارد اشاره خدایی نیمچه یا و نیرومند بسیار

 قهرمانان زمان طول در آدمی آفریننده ذهن (221 :2713 ،یونگ) .رهاندمی تباهی از را خود مردم و

 هاآن وجود در را خود موردپسند اجتماعی و فردی زندگی هایارزش و کرده خلق را خود آرمانی

 اشتباهات ضمن در حتی که ایجامعه است بشری جامعه یک فمعرّ قهرمان این ؛کندمی نمادین

 به زندگی در بشری و یوهال حقیقت چون و است بوده نزدیک الوهیت أمبد به همیشه خود

 قهرمان هر و کردمی تجلی خصوصیات همین ،نیز داستانی قهرمان شخصیت رد ،آمیختههم

 هم انقهرم الگویکهن بنابراین .کندمی خودنمایی «انسانی» یا «خدایی» صحنه دو هر در حالدرعین

 به یازن که ایجامعه برای هم و دارد مفهوم ؛کند کشف را خود شخصیت کوشدمی که فردی برای

 .(2۹4 :همان) دارد جمعی هویت و ثبیتت

 خاص هدفی به رسیدن برای خاصی کارهای به ،خود زندگی مختلف مراحل طی در قهرمان

 :شودمی ظاهر زیر اشکال در معموالً هااسطوره و ادبیات در و زندمی دست

 آن یط در که کندمی آغاز را طوالنی سفری منجی عنوانبه قهرمان (:کاوش) وجوجست -2

 معماهای کردن حل ،هیوالها با جنگ مانند ؛دهد مجا آن را غیرممکن و سخت کارهای باید

 ...و کشور و پادشاه نجات برای عبورغیرقابل و سخت موانع از گذر ،پاسخبی

 هایزمونآ گذاشتن سر پشت با باید قهرمان (:آشناسازی یا تشرف یا نوآموزی) پاگشایی -1 

 و نادانی و جهل و کودکی ۀمرحل از عبور برای را خودش ،سخت وظایف تحمل و دشوار

 سه املش موارد بیشتر در پاگشایی .کند آماده معنوی و اجتماعی و فکری بلوغ به رسیدن

 .دوباره تولد و مرگ از است ایگونه و است بازگشت و تغییر ،جدایی ۀ مرحل

 شود خود مملکت و قبیله و قوم فدای ،ایثارگری با باید قهرمان نوع این (:فدایی) بالگردان -7 

 رینگ) برسند آزادی و رفاه به و شوند رها ... و ستم ،سالیخشک ،رنج از او قوم و کشور تا

 (22۹ :2717 ،دیگران و

 «پاگشایی» ۀمرحل با او کارکردهای و است شده تلقی قهرمان دونم «نوروز» پژوهش این در

 قهرمان یااسطوره سفر :نویسدمی قهرمان نوع این مورد در لبکمپ .است تطبیق قابل (آشناسازی)

 ،فرّتش ،جدایی» :است شدهاشاره آن به گذار مراسم در که است الگویی تکریم و تکرار معموالً

 داستان این اصلی زمینه (49: 2717 ،لبکمپ) .نامید یگانه اسطوره هسته را آن توانمی که «بازگشت
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 خترد ،«لگ» آوردن دست به برای که است قهرمان عنوانبه (نوروز) جوان شاهزاده آمیزمخاطره رسف

 و ستا ارتباط گسست سفر، اصلی ماهیت ؛کندمی اقدام واال همتی و استوار ایاراده با روم پادشاه

 .ستا کودکی جهان با آمیزخشونت ارتباط قطع آن از منظور و است آشناسازی هایآیین از ییک

 سویبه سفر ،فردیت به رسیدن الزمه ،یونگ روانشناسی در این بر عالوه( 70 :2711 ،الیاده)

 حتی و جدید ایتجربه به نیاز و است درونی تغییر به یعمیق میل ۀنشان سفر چراکه .است هاناشناخته

 و وجوتجس به منجر و است نارضایتی نشانه سفر یونگ، ۀ عقید به ،جاییجابه نشانه آن از یشب

 برایش قصر در دنبو که« نوروز» (013 :2713 ،نارگرب و شوالیه) .شودمی تازه هایافق کشف

 رب سوار و شودمی خارج کاخ از صحرا در وگذارگشت برای است شده تنگیدل منشأ و آورمالل

 وصف و کندمی دیدار آمده روم از که یکاروان رئیس با جاآن در و رسدمی زاری بزهس به اسب

 زا پس و کندمی سفر روم سویبه پدر مخالفت علیرغم و شودمی او عاشق و شنودمی را «گل»

 ایران هب و کندمی ازدواج گل با سخت نبردهای و گوناگون هایدشواری و مختلف موانع از گذشتن

 .گرددبرمی پدرش نزد و

 خواهان اسطوره صاحب قوم که است خصوصیاتی ۀهم صاحب دیگری قهرمان هر چون نوروز

 و جسمی قدرت ،نفس بر تسلط ،جوانمردی ،پایداری ،شجاعت ،استقامت ،آگاهی ،اراده ؛است آن

 و موجودات با جنگ (۹1 :2712 ،قاسمی امیر) .آن مانند و عمل ،صبر ،ناپذیریخستگی ،روحی

  جادو طوفان و شامی روزفرخ گی،زن لبش ،اژدها ،رومی سلم ،شروین همچون گوناگون موانع

 انقهرمان همه ساز هورطاس انسان نظر در که زیرا ؛رسانندمی کمال به را قهرمان که هستند مراحلی

 ات کنند لتحمّ را جسمی آالم یحتّ و روحی عذاب و رنج ؛کنند طی را آمیزمخاطره هایخان باید

 خالق و لغبا روحی ازلحاظ و بسازند را خود شخصیت ،برسانند اثبات به را خود کفایت و توانایی

 .نیست مستثنا قاعده این از داستان این ایاسطوره قهرمان عنوانبه نوروز و بشوند

 به را آن توانمی گل و نوروز داستان ایاسطوره ساختژرف تحلیل در دیگر دیدگاهی از 

 متعلق هایدهپد این با مرتبط نیروهای و گیاه ،خورشید ،(فصول تغییر) طبیعت به مربوط طیراسا

 ،سرما به رماگ تبدیل ،خورشید طلوع و غروب چگونگی» بیان به اساطیری هایقصه نوع این ،دانست

 کدیگری با هاپدیده این ۀهم واراندام رابطه یینعت و فصول جیهتو درمجموع و گیاه حضور و غیبت

 بازگرداندن برای ،روشنایی و گرما و گیاه و خورشید ایزد عنوانبه نوروز (01 :همان) «.پردازندمی

 مادن عنوانبه روم سرزمین در و است نهفته «گل» وجود در که روشنایی و گیاه و رمگ خورشید



 99، بهار و تابستان 842، شماره 37، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز 892

 و رکتب که موانعی سایر و اژدها کردن نابود با و شودمی رهسپار بردمی سر به زمستان و تاریکی

 یبارور و گرما و خورشید تا شودمی باعث خوددارند اسارت در را «گل» در نهفته ریبارو نیروی

 نوروز ارتباط رد توجهجالب نکته ؛بگذراند پای (زندگان جهان) روشنایی سرزمین به بتوانند دیگر بار

 ،داردازمیب اژدها سویبه رفتن از را او که بانیدیده با گفتگو در نوروز که است نای خورشید با

 :کندمی تشبیه خورشید به را خودش

 سوزجهان نوروز داد جوابش

 

 سوزآسمان تیغ به خور چون من که 

 

 زشت ۀپتیار این از دود برآرم

 

 انگشت مانند دمش در بسوزم 

 

 خواجوی)                  

 (۹21:27کرمانی،
 

 سال ون خورشید ،است تازه حیات و جوانی نیروی بازگشت درواقع او ازدواج و نوروز بازگشت

 باروری و طبیعت حیات هایجشن و شودمی نو دوباره زمان و زمین و آوردمی ارمغان به را نو

 اول روز «نوروز» اصل در ؛است معنادار بسیار «نوروز» نام کهاین ضمن .گرددمی آغاز( ازدواج)

 این در ؛ودشمی آغاز آن با طبیعت باروری بر خورشید تأثیر و طبیعت حیات که است بهار فصل

 تبازگش نماد روم از او بازگشت است «نوروز» نامش خورشیدی ایزد عنوانبه قهرمان نیز داستان

 شاهزاده تحلیل در طبیعت اساطیر با داستان این ارتباط دیگر موارد به .است طبیعت حیات و خورشید

 .شد خواهد اشاره (گل) خانم

 نداشتهپ یکی هاآسمان یشهبانو عنوانبه کبیر مادر با که ؤنثم اصل (:گل) شاهدخت -4-1

 پاداش عنوانبه را شاه دخت .شودمی دیده هاسنت تمامی در غالباً شاهدخت مضمون .است شده

 باتحمل و کرده مبادرت عملی به کوشیسخت با قهرمان این .دهندمی قهرمانان به باکیبی و دالوری

 از ،دختران این (4/11: 2710 ،ناگربر و شوالیه) .است یافتهدست پیروزی به دادهرخ که خطراتی

 و است دنیا رهخاط ،پیر شاه که صورتبدین ؛هستند پیر شاه تفسیر جهانی تقریباً ایاسطوره طریق

 معج خود در را بشر طوالنی تاریخ زلیا الگوهای تمام که است کسی جمعی ناخودآگاه عنوانبه

 علت به ؛کندمی زندانی را خود دختر اغلب پیر شاه ،اساطیری هایروایت گونهاین در .است کرده

 ،معیج ناخودآگاه از تواندنمی خاص ایتجربه بدون و است فردی ناخودآگاه نشانه دختر کهاین
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 زادهشاه) قهرمان صورت این در بیاید بیرون ،کرده جدا اشگذشته تمام از را او که ،پدرش یعنی

 نجات پدرش اسارت از را او و کندمی بیدار را شاهدخت و آیدمی ذهن آگاه و فعال اصل یا (پسر

 ترتیببدین .دهدمی شاهزاده به را (آگاهی) جهان حافظه از ایتکه ،شاهدخت مقابل در .دهدمی

 اهش) جمعی ناخودآگاه اتصال نماد که صورتبدین درآمیخت باهم را شاهدخت و شاهزاده توانیم

 نیز شو دال- رللوف (4/14 :همان) .هستند (شاهزاده) آگاهی و (شاهدخت) فردی ناخودآگاه ،(پیر

 اسارت ماجرای که صورتبدین ؛داندمی طبیعی هایپدیده رمزی ترجمان را هاقصه گونهاین

 قهرمان آمدن و سرماست فصل در طبیعت رخوت حکایت ،دیگر جای هر یا رقص در شاهدخت

 213 :271۹ ،دالشو رلوفل) .است عالم مجدد نشاط و شادی و خورشید بازگشت تمثیل (شاهزاده)

 (پاورقی

 نمود «گل» وجود در شاهدخت شخصیت ماست پژوهش موضوع هک «گل و نوروز» داستان در

 انبازرگ زبان از او وصف در و است زیبایی درنهایت هاشاهدخت ۀهم مانند «گل» .است پیداکرده

 :خوانیممی

 نگاری دارد حرم در قیصر که

 

 نوبهاری خرم چو یدختیپر 

 

 حور گلشن از عنبرنسیم گلی

 

 ...نورۀ قبّ در خورشیدوش مهی 

 

 (410: 2739 کرمانی خواجوی)  

 بر ستاندا تحلیل در و است مسمّایی با اسم یعنی دارد کامل تناسب کارکردش با« گل» او اسم

 در که لگ مانند او که صورتبدین ؛رسدمی نظر به معنادار مالًکا طبیعت به مربوط اساطیر اساس

 پرده در سال یباق و آیدمی بیرون قصر از بهار فصل در باریک فقط هرسال شودمی شکوفا بهار فصل

 :است

 باغ شود خرّم و آید نوروز چو

 

 ...راغ پیروزگون ۀقرط بپوشد                     

 

 خورشید چو آید بام به دمسپیده

 

 ... جمشید کاخ چون جهان بیاراید 

 



 99، بهار و تابستان 842، شماره 37، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز 892

 بام لب بر زمانی جوالن کند

 

  تام مه قدر بشکند طلعت به 

 

 قیصر قصر در دگر خرگه زند

 

  دیگر نوروز تا پرده تا رود 

 

 (411 :همان)  

 اربه فصل رد که است طبیعت هایگل مانند کامالً او کارکرد شودمی مالحظه که همچنان

 در ،یاهگ ۀ دان مانند دخترها» هاروایت گونهاین در ؛هستند زیرزمین در سال باقی و شودمی اشکوف

 نزمی روی به خورشید ایزد یاری به ]کهاین تا[برندمی سر به زیرزمین در ،سرد فصل از بخشی طول

 دیوی زندانی و اسیر که- زیبا هایشاهدخت همه انندم« گل» (39 :2712 ،امیرقاسمی) «.گرددبازمی

 منتظر و هستند حرکتبی و منفعل کهدرحالی ،طوالنی خوابی در یا زیرزمین در قصر، در هستند

 رسیدن با کهاین تا است یزندان نوعیبه پدرش قصر در -دهد نجات را هاآن تا جوان ۀشاهزاد

 ودخ زندگی در جدیدی مرحله ترتیببدین و شودمی آزاد ،بخشنجات عنوانبه (نوروز) شاهزاده

 .کندمی ایجاد جوان ۀشاهزاد و

 سر پشت باید شاهزاده که است مشکالتی از گذار ،(تغییر) جدید زندگی به رسیدن شرط

 ،مالک ،خودآگاهی به رسیدن حکم در شاهدخت به یافتن دست و مشکالت این از گذار ؛بگذارد

 نیز (نوروز) شاهزاده ،کهاین کما (32 :همان) .است پیروزی مجا آنسر و جسمی و فکری بلوغ

 جادو انطوف و شامی روزفرخ گی،زن لبش ،اژدها کشتن نچو را یخطرات و مشکالت قهرمان عنوانبه

 .ستوا باکیبی و دالوری پاداش عنوانبه که آوردمی دست به را «گل» نهایتاً و گذاردمی سر پشت

 نماد وانعنبه را «گل» که است خورشید ایزد منزلهبه «نوروز» ،اسطورۀ طبیعت اساس بر بنابراین

 دکالب در دوباره تاجانی شودمی باعث و آوردمی زمین روی به و دهدمی نجات نو حیات و باروری

 .شود دمیده (سالکهن پادشاه) پیر عالم و طبیعت

 هب شودمی صحبت نوروز نوجوانی و کودکی دوران درباره که ،ستاندا اوایل در :انزوا -4-3

 یینآ بیانگر قصر در او بودن رسدمی نظر به .شودمی پرداخته آن از تنگیدل و قصر در او بودن

 و هااسطوره که اعتقاددارند الیاده میرچا ازجمله محققان برخی کهاین به توجه با ،است ایویژه

 ،هایملبت) تندهس هاآیین این نمادین بیان یا اندگرفته سرچشمه پاگشایی هایآیین از پریان هایقصه

2711: 47). 
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 هاقصه ینا دختر یا پسر ناقهرمان» که باشد این از ناشی تواندمی قصر در نوروز اقامت بنابراین

 آن که ،دیگری برای انکارست کاری مجا آن برای یا خود یافتن برای عمل و حرکت آغاز از پیش

 این ...گیرندمی قرار آن نظیر شرایطی و خواب یا انزوا ،عملیبی در است خویشتن اثبات نوعیبه نیز

 سخت اقدام برای را او تا وارهمراقب است فرصتی ،جوان زندگی کنندهتعیین ،حرکت از پیش انفعال

 .(24۹ -243 :2712 ،امیرقاسمی) «کند آماده اشزندگی جدید مرحله

 عمده هایدگرگونی در» که رسدمی نتیجه این به هاقصه نوع این روانشناسی تحلیل در بتلهایم

 آرام و عالف هایدوران به نرود دست از آمیزموفقیت رشد هایفرصت هکآن برای بلوغ مثل زندگانی

 به]گذراندن خواب به را خود زندگی یا [انفعال همچون ظاهربه که گراییدرون .است نیاز دو هر

 دگذرمی شخص درون در مهمی چنان درونی ذهنی فرایندهای که آیدمی پیش وقتی رسدمی نظر

 نوجوان ،انفعال دوران ازاینپس (111 :2711 ،بتلهایم) «.ندارد بیرونی فعالیت برای توانی هیچ وی که

 بالغ نو زنانگی و مردانگی کوشندمی نوجوانان این .کندمی جبران را انفعال دوران آن و شودمی فعال

 هب را نکته این هم عامیانه هایقصه و هااسطوره .نمایند اثبات خطرناک هایماجراجویی با را خود

 را خود ایدب اکنون ،انزوا در نیرو آوردن دست به از پس هاآن که کنندمی بیان گونهاین نمادین زبان

 ،نوروز بودن رقص در رسدمی نظر به داستان اساطیری جنبه و توضیحات این به توجه با (همان) بیابند

 بوده ندگیز جدید ۀمرحل برای آمادگی کسب و خویشتن اثبات برای آیینی انزوای از ناشی اصل در

 برای و آیددرمی حرکت به انزوا و نسکو دوران بعدازاین  قهرمان ،هاروایت گونهاین در ؛است

 طیرخ سفری راهی ؛شنیده را او وصف که است زیبایی دختر عمدتاً که خویش مطلوب یافتن

 چیزهایی تمام و مادر و پدر ،کاشانه و خانه از شدن جدا ،خودیابی و جستجو این الزمه .شودمی

 او و آیدیم پیش نوروز برای دقیقاً مسئله این که ؛بود بستهدل هاآن به روز بدان تا نوجوان که است

 ،«گل» فصو بازرگان طریق از الانفع و سکون دوران گذاشتن سر پشت و قصر از رفتن بیرون با

 .شودمی جدا ... و پدر و کاشانه و خانه از او به رسیدن برای و شنودمی را روم پادشاه دختر

 نیز یسرسپار و ینوآموز ،ارذگ ،فتشرّ ،پاگشایی به آن از که آشناسازی :آشناسازی -4-4

 لوغب و تعالی به را قهرمان و دهدیم رخ مسیر طی در که است رویدادهایی متضمن شودمی تعبیر

 ادایج آن از مراد که دارد اشاره یاشفاهی فنون و هاآیین بر طورکلیبه» و سازدیم نائل روحانی

 آیین نای (29 :27۹1 ،الیاده) «است شده آشنا فرد اجتماعی و مذهبی وضع در قطعی راهکارهای
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 دشوار آزمون گذراندن از بعد که است بوده نوآموز موقعیت و زندگی در اساسی تغییری بیانگر

 .شودمی دیگری فرد و یابدمی ییرتغ

 طلبانداو و است بوده اجباری و الزم قبیله جوانان تمام برای- مخصوصاً- بلوغ سن آشناسازی

 ،کودکی پایان همچنین و آیینی مرگ نمایانگر که را آوری شکنجه و دشوار یهاآزمون ،نوآموز

 ۀدربار الیاده .اندگذاشتهیم سر پشت است بوده دنیوی یا غیردینی موقعیت پایان و نادانی و جهل پایان

 عملی و است بشریت تاریخ در روحیهای پدیده از یکی آشناسازی» :نویسدمی آشناسازی اهمیت

 واسطۀبه .دشومی نیز انسان حیات کل شامل بلکه گرددمی ردیف مذهبی حیات شامل تنهانه که است

 ،بشود بایستی که صورتی یعنی صورتبدین انسان ،باستانی و نخستین جوامع در که است آشناسازی

 (1۹ :همان)...«رسدمی روحانی حیات به جامعه فرهنگ در شدن سهیم سبب به انسان ؛دیآیدرم

 ،یتشنگ و گرسنگی تحمل ،نبردها ،خشونت از دشواری مراحل گذراندن ،خانواده از شدن دور

 بازگشت ما جآنسر و ویژه خصوصیات با راهنمایانی نظر تحت ،قبیله آئینی رموز و اسرار یادگیری

 فمختل جوامع و هافرهنگ در آشناسازی مراسم آداب ترینمهم از ،جامعه به یافته تشرف قهرمان

 .است

 پشت با نوآموز یا مبتدی ؛است آمدن دنیا به باز و مردن بیانگر آشناسازی به مربوط یهاآیین 

 ورداربرخ ودیجو از و ابدییم دست دوباره تولد به آشناسازی آیین سخت یهاآزمون گذاشتن سر

 امعهج در و شودمی دیگری انسان او ؛است متفاوت کامالً او تشرف از پیش وجود با که شودمی

 .شودمی شناخته فمکلّ و دار مسئولیت عضوی عنوانبه

 انداست در ؛است بازگشت و تغییر ،جدایی مرحله سه شامل آشناسازی شد ذکر که همچنان

 ؛زندیم رقم را آشناسازی ۀمرحل اولین خانواده و خانه از (نوروز) قهرمان شدن جدا ،ما موردمطالعه

 کندیم رها را هاآن ،اطرافیان و پدر مخالفت علیرغم «گل» به رسیدن برای ،وزنور که صورت این به

 تولد برای را مشکالتی و خطرات ،او وصال و گل به رسیدن برای او .شودمی روم سرزمین رهسپار و

 کشتن ،او کشتن و رومی سلم با جنگ ؛دهدمی مجا آن شدن دیگر انسانی و دگرگونی ،تغییر ،دوباره

 مرحله ینوعبه مراحل این گذاشتن سر پشت اب او .جادو طوفان و شامی روزفرخ زنگی، شبل ،اژدها

 هازمونآ گذراندن از پس اغلب ،آشناسازی هایآیین در .گذاردمی سر پشت را آشناسازی در تغییر

 کسوت یا و شودمی داده موزآنو به جدیدی اسامی ؛دارد خود در را دوباره تولد و مرگ معنای که

 یزندگ یک شروع معنای به که شودمی داده ... و تاج ،سربند ،شلوار مانند نو یاجامه یا و خرقه و
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 .است جدید :2711 ،فضایلی)

-32: 27۹1 ،الیاده  ک.ر نیز 217

 داستان این در (۹1 که نوروز برای نیز

 و جهالت و کفرآمیز ضعو) مرگ گذاشتن سر پشت از پس دهدمی مجا آن را آشناسازی مراسم

 ستا لشک این به جدید نام دادن (جدید زندگی) دوباره تولد به یافتن دست و (کودکی و نادانی

 و ستا نگفته را خود اصلی نام و کرده معرفی سپاهی یک ،روم پادشاه برای را خودش ابتدا او که

 مراهشه و دوست که مهران وسیلهبه روم به بازگشت و جادو طوفان اسارت از گل کردن آزاد از بعد

 ۀمرحل روزنو ترتیببدین .کندمی ازدواج گل با و گرددمی برمال او اصلی نام و شودمی معرفی بود

 انسان به شدن تبدیل و جسمی و روحی تکامل و خودشناسی به دستیابی با و گذاردمی پشت را تغییر

 این و تاس آشناسازی ۀمرحل آخرین و سومین که شودمی پدر نزد و زادگاه به بازگشت آماده دیگر

 به و کندمی حرکت ایران سمت به او همراه گل با ازدواج از بعد او که است صورت این به مرحله

 نماد عنوانبه را گل که است خورشید ایزد ۀمنزلبه طبیعت ۀاسطور اساس بر ؛گرددمی باز پدر نزد

 .دآورمی ارمغان به (کهنه طبیعت و زمان) سالکهن شاه عنوانبه پدرش برای نو حیات و باروری

 کرده پیدا نمود آشناسازی مراسم گل و نوروز داستان ساختژرف در شد ذکر که همچنان 

جا نآسر به (قهرمان) نوروز وسیلهبه که را آشناسازی مراسم کارکردهای و مراحل زیر جدول ؛است

 :دهدمی نشان ،رسدمی م
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 هایخواسته و آرزوها ترینمهم از یکی :(باززایی یا نوزایی) دوباره و تولد مرگ -4-۵

 در لفمخت اشکال به آرزو این ؛است بوده جاوید زندگی و یمرگیب ،تاکنون حیات آغاز از ،انسان

 ییهاهنمون و هانشانه ...و زندگی درخت ،حیات آب جستجوی .است یافته بروز جهان مختلف نقاط

 .است یمرگیب و جاودانگی برای هاانسانهای تالش از

 ینبنابرا ،است کرده مشغول را انسان ذهن خلقت آغاز از ،الگوکهن این ،کهاین به توجه با 

 «نوروز» یانم این در .هستند دوباره تولد و مرگ مفهوم بیانگر باستانی هایآیین و مراسم از بسیاری

 لدتو و مرگ و است دوباره تولد و مرگ بر دالّ ماه حاالت همچنین .هاستآن بارزترین از ایرانیان

 رگم» آیین به را هااسطوره بیشتر نیز فریزر جیمز (11 :2714 ،الیاده) .است مقایسهقابل آن با هاانسان

جدددا شدددن نددوروز از 
خاندددده و خددددانواده و 
عزیمدددت بددده سدددوی   

سرزمین روم

جدایی

آن جدددددا م اعمدددددال  
قهرماناندددده چددددون ؛  
کشددتن سددلم رومددی ،

اژدهددا، شددبل زنگددی،  
فددددرخ روز شددددامی و 

اً طوفان جدادو و نهایتد  
ازدواج بددا گددل؛ کدده  
گددذر از ایددن مراحددل  
حکددم مددرگ و تولددد 

.دوباره را دارد

تغییر

بازگشدددت بددده ایدددران
ن همراه با گل و رسید

به پادشاهی بدا مدرگ  
.پدرش پیروزشاه

بازگشت
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 را نهساال «دوباره تولد و مرگ» مراسم ،شرقی آسیای و مصر مردم ؛دانستمی مربوط «دوباره تولد و

 وبارهد و ردیمیم سال هر که خدایی صورتبه را آن که جهان نباتی حیات و زندگی مورد در ویژهبه

 .اندداشته برپا آدونیس و تاموز س،اوسیری عناوین تحت ،زدیخیبرم مرگ بستر از

 هاستانانس اولیه اعتقادات جزء و است روانی صرفاً حقیقتی مجدد والدت ،نیز ونگی عتقادا به

 نیدگرگو» و «حیات استعالی» او .خوانندمی «مثالی صورت» را آن که است چیزی بر آن بنیان و

 (۹3-۹1: 27۹1 ،یونگ) .داندمی مجدد والدت تجربیات اصلی ۀدست دو را «درونی

 لتحمی نوآموز بر که است سختی یهاآزمون از عبارت ،آشناسازی در دوباره تولد و مرگ اما

 ییهاانمک در گاه و شودمی بلعیده عظیم ماری یا گرگ گ،نهن توسط نمادین صورتبه او و شودمی

 نزمی رحم از نمودی همگی که شودمی گرفتار ... و حصار ،زندان ،چالاهیس ،معبد ،چاه غار، ازجمله

 یهازمونآ .شود متولد دوباره ،نو یئتیه در تا شودمی بازگردانده آن به قهرمان هک است مادر رحم یا

 .دارد یپ در را یادوباره تولد یا رستاخیز که است آیینی مرگ نمایانگر آشناسازی مراسم دشوار

 (210 :27۹1 ،الیاده)

 دمآ به شدنشلیتبد و او یتیمسئولیب و نادانی ،کودکی مرگ ،نوآموز مردن رمزی معنای 

 وزایین یعنی- روحانی تولد هرگونه ۀزمین مثابهبه مرگ نمادپردازی جاهمه در» چون ؛است دیگری

 .تاس قدسم نا ویدنی شرایط از رفتن فرا معنای به مرگ ،هانهیزم این تمامی در .شودمی یافت-

 (210 :2711 ،الیاده) «.است ورک روحانی امر به نسبت و نادان دین به نسبت که طبیعی انسان شرایط

 و شودمی آغاز دوباره تولد ازآنپس و شودمی محقق گذشته زندگی از جدایی ،مرگ مرحله در

 ،حاضر وهشپژ در ،توضیحات این به توجه با .بردیم پی خویش وجودی واقعیت به جیتدربه نوآموز

 :از اندعبارت هستند( نوروز) قهرمان برای دوباره تولد و مرگ مفهوم بیانگر که عناصری

 گمر این گاهی کهاین به توجه با :دید که خوابی اثر در شدنش بیدار و او خوابیدن -الف

 به بنا و افتاد اتفاق کهف اصحاب درباره که همچنان شودمی    تداعی خواب صورتبه ،نمادین

 رفتن که است ذکر به الزم- (21:21کهف) بودند رفته خواب به غار در هانیا ،متعال خداوند ۀفرمود

 در «نوروز» ابیدنخو- است دوباره تولد و مرگ از نمودی ،آمدنشان بیرون و غار به کهف اصحاب

 را رگم و خواب معموالً که مطلب این به توجه با ؛ستوا نمادین مرگ بیانگر ،نیز سرو درخت زیر

 رایب .همزادند برادر دو مرگ و خواب یونان اساطیر در :نویسدمی مورد این در الیاده ؛دانندیم برادر

 مبادله یزن مسیحیان ...است بوده خواب با برابر مرگ ،بعد به غربت و هجرت دوره از الاقل ،یهود قوم
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 نیز «تیم پیش نه اوت» (279 :271۹ ،الیاده) .کردند تکمیل ،پذیرفته را مرگ با خواب یبرابر و

 و او ۀدربار پرنده دو که بیندمی خواب در وزنور .داندمی یکدیگر مانند درست را گمر و خوابیدن

 :خیزدرمیب خواب از فوراً کنندمی بینیپیش را او ۀآیند و کنندمی صحبت گل عشق در سرنوشتش

 برجست خواب از زمان در شهنشه

 

 بنشست چشمه کنار در سروی چو 

 

 منیدر نش سبزمرغان آن ندید

 

 سبزگلشن در فغان زد بلبل چو 

 

 (097: 2739کرمانی، خواجوی) 

 انگربی و است دوباره تولد از نمودی «نوروز» شدن بیدار ،شناساناسطوره دیدگاه به توجه با

 ستگاریر معنای مفید کردن بیدار عمل ،مختلف اقوام نزد در کهاین به توجه با ؛نجات و رستگاری

 گاریرست و زندگانی ۀآورند حالدرعین ،کندمی بیدار خواب از را انسان که پیکی ،است نجات و

 خویشتن یآسمان اصل تشخیص یعنی حقیقی جان هویت تمیز ،تذکر متضمن ،بیداری .اوست برای

 وی هب مجا آنسر و کندمی فاش او بر را نجات موعد یا وعده ،آدمی کردن بیدار از بعد پیک .است

 پرنده دو نیز داستان این در (277 :27۹1 ،الیاده) .باشد باید چگونه دنیا در عملش که آموزدمی

 در را اریرستگ و نجات راه و کنندمی بینیپیش را او ۀآیند ،نوروز دارکنندهیبهای پیک عنوانبه

 .کندمی رهنمون گل وصال به را او مسئله این که بینندمی زحمت و رنج تحمل

 ؛ذاردبگ سر پشت را گوناگونی یهاآزمون است مجبور فرد آشناسازی در :اژدها با مبارزه -ب

 دست به ااژده شدن کشته ؛است شتهگ نمودار اژدها با نبرد صورتبه اساطیر در هاآزمون این از یکی

 ۀسلط از هاییر و استقالل اعالم و فردیت به دستیابی و انسان شخصیت تکوین نمادین بیان ،رمانقه

 و ونیدگرگ و تحول نمادین بیان ،نوروز دست به اژدها شدن کشته نیز ،داستان این در ؛است مادر

 ساخترفژ با اژدها ارتباط لمفصّ توضیح البته ؛است (دوباره تولد و مرگ) او شخصیت تکوین

 .شد خواهد بیان اژدها مبحث در داستان این یطیراسا

 روزرخف ،زنگی شبل ،رومی سلم کشتن قبیل از ؛نوروز دیگر نبردهای ،موارد این بر عالوه -ج

 .او (دوباره تولد و رگم) دگرگونی و تغییر برای هستند ییهاآزمون نیز جادو طوفان و شامی

 دیگری فرد نوروز ،شد نهاده سر پشت که ییهاآزمون این و شد ذکر که مواردی نیبعدازا

 ستد درونی دگرگونی و روحی استعالی به که شودمی متولد جدیدی انسان صورتبه و شودمی
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 بازگردد هک شودمی آن آماده و کند ازدواج با گل که ابدییم را آن شایستگی بنابراین .است یافته

 .شود کارساز خود مردم و کشور برای و

 درباره هک مکاتبی همه در گفت توانمی که است نیروهایی از دانا پیر :(دانا پیر) راهنما-4-6

 ،ایتدر ،بصیرت که شودمی ظاهر وضعیتی در معموالً و دارد حضور کنندمی بحث روحانی سفر

 از ملیأت با تا است الزم کسی و است ضروری آن امثال و ریزیبرنامه و تصمیم اتخاذ ،عاقالنه پند

 ،یونگ) .هدد نجات مخمصه از را او بتواند روحانی نشیکُ دیگرعبارتبه و بکر فکر یا بصیرت سر

 هک را خود عملیات تا شودمی قادر او و شده جبران قهرمان اولیه ناتوانی پیر ظهور با (211 :27۹1

 مراسم در (2۹4 :2713 ،یونگ) .برساند مجا آنسر به نداشت را آن مجا آن توان گرفتن یاری بدون

 لیاز الگوی در مهم هایشاخص از مواجهیم دانا پیر یا راهنما مفهوم با نیز (سرسپاری) آشناسازی

 زا سفر در ارواح هادی ،راهنمایان این .شودمی دیده آن از نشانی هانحله همه در که است سرسپاری

 راهنما تنیاب به دیگری اشخاص یا حیوانات ،اشیا گاه .اندنیریز جهان به زمین از یا آسمان به زمین

 .(211 :2711 ،فضایلی) شوندمی حاضر سرسپاری مراسم در

 مادن یونگ اعتقاد به صورت این در که شودمی گرجلوه حیوانی شکل به گاهی ،دانا پیر

 و کنندمی رهبری را ما ینوعبه و آیندمی ناخودآگاه ژرفای از که است یادهندهیاری هایکشش

 اربردو ک نقش ؛بود خواهد ارواح هادی عنوانبه او دهندۀنشان باشند وارهپرند یا پرنده صورتبه اگر

 و ستمرم باید تکامل به رسیدن جهت در فردهای تالش رساندن ثمر به برای ،دانا پیر یالگوکهن

 دهد نجات خویش یجابههای راهنمایی با حساسهای وضعیت و شرایط در را فرد تا باشد همیشگی

 توانیم داستان این در که را عناصری اما ؛شودمی ظاهر مختلفهای جنبه و هائتیه در روازاین

 :از اندعبارت آورد حساب به راهنما و بلد الگوی عنوانبه

 شودمی ظاهر نوروز بر بازرگان کشمیر ۀ جام در وهله اولین در ،دانا پیر: بازرگان کشمیر - الف

 مودنیپ ،نوروز دل در ،عشق نهال کاشتن با و کندمی عرضه او بر را درون آنیمای از کلی تصویر و

 «لگ» از کشمیر توصیفات .سازدمی هموار او برای روانی تکامل به رسیدن برای را روم مسیر

 ناشی رنج و گل به اشیبستگدل علت به نوروز شخصیت شدن دارحهیجر برای شودمی یامقدمه

 و یابیهویت راه در قدم و کند آغاز روم یسوبه را خویش سفر تا شودمی باعث آن دوری از

 شود مصمم روم یسوبه رفتن در نوروز شودمی باعث آنچه واقع در ؛بگذارد خویش خواهیاستقالل

 :ستدانا ریپ ییراهنما همانا کند اتخاذ قطعی تصمیم و
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 گوشش به آمد حدیث این نوروز چو

 

 هوشش و صبر رهیکبه دل از برفت 

 

 درونش در آتش زد گل هوای 

 

 خونش الله سانبه آمد جوش به 

 

 پرواز کرد بلبل مانند دلش 

 

  پرواز پرده درون از برآورد 

 

 بوستانش هوای سر از برفت

 

  دوستانش یاد گشت فراموش 

 

 (099: 2739کرمانی، خواجوی)  

 نبهج ،پیر دانا هایجنبه و هائتیه از یکی شد مطرح توضیحات در که همچنان: بلبل دو-ب

 ایژرف از که هستند یادهندهیاریهای کشش نماد اصل در ،حیوانی الگوی این که است حیوانی

 ررمک پریان هایافسانه در» :نویسدمی بارهاین در یونگ .هستند ارواح هادی و آیندمی ناخودآگاه

 بانز به ،کنندمی عمل گونه انسان هاآن .شویممی مواجه دهندهیاری حیوانات موضوعات با مکرر در

 موارد این در .دهندیم نشان انسان معرفت و عقل از برتر معرفتی و عقل و گویندمی سخن انسانی

 (213 :27۹1 ،یونگ) .«است شده متجلی حیوان شکل در مثالی روح که بگوییم توانیممی

 روم یسوبه هگرفت تصمیم کهاین با بازرگان کشمیر سخنان شنیدن از پس نوروز ،داستان این در

 اخودآگاهن ارتباط نوع مؤثرترین هک -یاؤر عالم در دانا پیر بار نیا که دارد تردیدهایی هنوز اما برود

 رنوشتس درباره صحبت ضمن و شودمی نمایان نوروز رب بلبل دو هیئت در -است خودآگاهی عالم با

 :دهندمی نشان او به ،گل به رسیدن برای است زحمت و رنج تحمل که را چاره راه ،شاهزاده

 برآید نامش بسی شیدایی به...

 

 برآید کامش دهنشیرین کزان 

 

 سرهنُ مار زین جفا بیند بسی 

 

  درشش دارِ نیدر ا خونابه خورد 

 

 نهنگان چون دریا به غوطه زند

 

 پلنگان چون صحرا به پنجه کند 
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 گوید راز گوزنان با زمانی 

 

  گوید باز غم آهوان با گهی 

 

 برآید کارش عاقبت ولیکن

 

  برآید از خارش صدبرگ گل 

 

 (097: 2739کرمانی، خواجوی)   

 در و یندآمی نوروز یاری به ،داستان اواخر در نیز دیگر بار یک ،دانا پیر عنوانبه بلبل دو این

 انطوف جایگاه به را او و دهندمی او به را جادو طوفان وسیلهبه لگ شدن دزدیده خبر خواب عالم

 .کنندمی راهنمایی جادو

 با روم یسوبه خود حرکت در سلمی، وصال به شروین رساندن از بعد نوروز: کشیش -ج

 که کندمی بینیپیش ،نوروز به دادن دلداری ضمن دانا پیر عنوانبه کشیش ؛کندمی دیدار کشیشی

 :رسید خواهد اشخواسته به داده مجا آن سلمی و شروین وصال در که خوبی کار علت به او

 بار گل بهر از نهی دل بر چرا

 

 مار از مهره بهر ز ترسی چرا 

 

 فزاید شادی غمت کز غم مخور

 

 برآید دولت گل اقبالت ز 

 

                                      
 (011:همان)

 یا هاالبیس و هاگودال نزدیک ،هاکوه روی بر عامیانه روایات و هاافسانه در که پریان: پری-د

 از نمادی ،شوندمی ظاهر هاچشمه و هارودخانه کنار در یا ارهاغ نزدیک ،هاجنگل اعماق در

 آدمی روان تدریجی تکامل در که نداتخیلۀ طرارانهای ظرفیت یا و روح العادۀخارقهای قدرت

 شوندمی مخت شخصی چارچوب در خود پذیرش تا و شده شروع واقعیت با تطابق از و اندگرفته رقرا

-1/112: 2714 گربران، و شوالیه) .کنندمی برآورده را ما سرکوفته آرزوهای پریان دیگرعبارتبه

121) 

 مال خشندهب ،پری :است این هاآن از یکی که شودمی قائل کارکرد چند پریان برای دالشو رللوف

 در تا دهدمی یاری را خود نظرکردگان که است آموزگاری و راهنما رمزی نمایشگر ،خواسته و

-143: 271۹دالشو، رللوف) .کند نفوذ ،است ناپذیرتمامی معارفۀ سرچشم که خویش ناخودآگاهی

14۹) 
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 یک از دبع و افتاده اسب از که نوروز رب جوانی هیئت در دانا پیر عنوانبه پری ،داستان این در

 آن نوشیدن با نوروز و دهدمی او به شراب جام یک و شودمی ظاهر آمده هوش به بیهوشی ساعت

 قادر را او و کندمی جبران را قهرمان ناتوانی ترتیببدین پیر دانا این ؛شودمی رفع اشیخستگ

 متزح و رنج درباره وجوپرس ضمن (دانا پیر) پری .برساند مجا آنسر به را خود عملیات سازدیم

 دلداری را او هستند هدف به رسیدن برای زحمت تحمل بر دالّ که ییهامثال آوردن با ،نوروز

 .دینمایم ترغیب راه ادامه به و دهدمی

 جادو انطوف دست از گل کردن آزاد برای که ارمن راه در نوروز: کشیش صورتبه یبیغ ریپ -ه

 عنوانبه شخص این ؛کرد مشاهده ایلخوردهسا کشیش صورتبه را پیر غیبی ،کوهساری در رفتیم

 یاد وزنور به را او بر غلبه چگونگی و کندمی راهنمایی جادو وفانط جایگاه به را نوروز ؛دانا پیر

 با دیآیم پیش او برای که مشکلی هر در تا دهدمی یاد او به را اعظم اسم ،میان این در ؛دهدمی

 پریانهای قصه پیر که است جادویی طلسم واقع در ،اعظم اسم ؛شود برآورده مرادش آن خواندن

 .دهدمی او به قهرمان راهنمایی ادامه در ،موفقیت کسب جهت رمنتظرهیغ قدرت عنوانبه را آن

 آزاد با و اندرسمی اتمام به موفقیت با را خود مأموریت نوروز ،دانا پیر این راهنمایی با و ترتیببدین

 و شتبازگ آماده و بخشدمی تکامل را خود شخصیت است مطرح او آنیمای عنوانبه هک گل کردن

 .شودمی خود سرزمین به برکت و خیر نثار

 در هستند (پاگشایی) آشناسازی مفهوم بیانگر که ییهاداستان در :قهرمان همراه -4-7

 او برادران یا برادر گاهی ،قهرمان همراه ؛کندمی همراهی او با کسی ،قهرمان سلوک اولیه مراحل

 همراهی بود دیو جایگاه که چاهی دهانه تا را او برادرانش که محمد ملک داستان ماننده ؛هستند

 کندمی حرکت قهرمان همراه ،برادر از غیر یکس گاهی و( 41-0۹: 2712امیرقاسمی،: ک.ر) کردند

 او مراهه عنوانبه نیگگر موریتأم این در و -شودمی گرازها دفع مورأم او که- بیژن داستان همانند

 بیژن ازآنبعد و است همراه (بیژن) قهرمان با است تاریکی سرزمین که ناتور مرز تا .شودمی تعیین

 مانند همراهی از دیگری انواع البته(0: 273۹فردوسی،: ک.ر) .دهدمی ادامه خود سلوک به ییتنهابه

 از (نوروز) قهرمان همراه ،ما موردمطالعه داستان در اما. دارد وجود نیز لشکر یا مادر و پدر همراهی

 یخودشناس سفر این در شودمی مأمور ،حکیم سبمهر پسر ،مهران اسم به شخصی و است دوم نوع

 جاآن از و دارد ادامه قهرمان سرنوشت تعیین مرز تا همراهی این .کند همراهی را قهرمان (نوآموزی)

 ،هاقصه عنو این شاهزادگان برخی مانند هک نوروز .بپیماید را خویش راه ییتنهابه باید وی بعد به
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 طلوبم یافتن برای کرده سپری ییتابوها رعایت با ادیزاحتمالبه و انزوا در را خود عمر از مدتی

 نوع ینا رسم رفتن تنها کهاین به توجه با اما کند آغاز را خویش سفر ییتنهابه خواهدیم خویش

 یگرد و خورشید طلوع برای ایزدی» نفر دو این از یکی شاید .شودمی او همراه مهران ،نیست هاقصه

 هاآن حضور ضرورت و نقش که است الزامی ییجا تا افراد این همراهی باشد آن غروب برای

 ارتباط عقط مرحله یعنی انزوا مرحله مرز تا را قصه «عابر» اندموظف عبور مراقبان این .کندمی ایجاب

 (21۹ -213 :2712 ،قاسمی امیر) «.ندنک همراهی ،خود پیشین دنیای با قهرمان

 نوروز با حکیم بمهرس صحبت از بعد اما نیست همراه از نشانی ابتدا گل و نوروز داستان در 

 شودیم تعیین او همراه عنوانبه مهران ،سفر برای اصرار و او نکردن قبول و نوروز اندرز و پند برای

 .باشد نوروز یاور و یار پرخطر راه این در تا

 عنوانبه نفر دو که ییجا آن ؛شودمی گرجلوه عروسی مراسم در دیگر ینوعبه همراهی این

 .کنندمی همراهی را داماد ،ازدواج درگذر سولدوش و ساقدوش

 و معرفت و دانش ،«گل و نوروز» داستان در درخت نمادین معانی میان از: درخت -4-8

 ایپ در که ندیبیم خواب در «نوروز» قهرمان که دلیل این به ؛است موردتوجه آن بخشی آگاهی

 .کنندیم گفتگو او سرنوشت درباره و اندنشسته آن شاخه بر مرغ دو و رفته خواب به سروی درخت

 فرزانگی و آگاهی به انسان سیر نماد دیسایم آسمان بر سر و دیرویم زمین از کهنیا سبب به درخت

 .است

 واجر هاتمدن از بسیاری در ،آن بخشی معرفت و دانش ازجمله ،درخت درباره مذهبی اعتقادات 

 به دبو نشسته انجیری درخت زیر کهیهنگام سالگی7۹ در «بودا» ،هندوان عقیده مطابق هچنانک ؛دارد

 زعمبه»(211 :2710 ،زمردی :ک.ر) گردید «دانش درخت» بعدها درخت این نام و رسید حقیقت

 هم و است موجودات همه برای زندگی ۀسرچشم هم «بو» درخت یا «بودهی» درخت هابودایی

 تا هک گرفت را مهمش تصمیم هک بود خرد درخت همین پای «بودا ساکیامونی» .فرزانگی درخت

 سر تپش با او که بود خرد درخت همین زیر .بنشیند آنهای شاخه زیر ،فرزانگی مقام به رسیدن

 پیچانهای شاخه همچون که «گارا» ،«راتی» ،«تانا» دخترش سه و« مارا» تهدید و وسوسه گذاشتن

 ،ریپورجعف) «آمد نائل فرزانگی به ،خواندندیم بهاریهای ترانه و بودند پربرگ و جوان درختی

 این .شنوندیم را خدایان آوای طنین ،هابرگ زمزمه در که کردندیم ادعا اقوام بعضی (71 :2711

 (11: 2713دوبوکور،) .کردندیم ییگوبیغ و دادندیم خبر آینده از هابرگ صدای شنیدن با اقوام
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 با خصیش ارتباط ابزارهای ترینکهن از یکی آسمان هب عروج کهنیا به توجه با این بر عالوه 

 درخت ،کیهان محور نماد درخت» که است این بر تصور آشناسازی هایآیین در است خدایان

 (219 :2711 ،الیاده) «.شودمی آسمان وارد نوآموز آن از رفتن باال با و است جهان

 خویش وجودی وضع تغییر برای ،مقدس امر سرچشمه به خویش رساندن برای ،نوآموز بنابراین 

 درخت نماد با کار این و رودیم آسمان به نمادین طوربه مذهبی انسان اولیه ۀنمون با همسانی برای و

 است (پاگشایی) آشناسازی هایآیین هاآن ساختژرف که ییهاداستان اکثر در .ردیگیم صورت

 شهرۀ قص» در که همچنان ؛گیردمی صورت آن باالی در یا درخت پای در قهرمان بخشیهیآگا

 یا ابدییم دست اشراق به کبوتران وسیلهبه خوابدیم سدر درخت زیر در وقتی شاهزاده ،«سنگستان

 ،عمویش یلهوسبه شدن نابینا از بعد زاده شهریار ،نامهمرزبان در زاده شهریار با بابل شهریار داستان در

 تانداس این در .یابدمی دست آگاهی و اشراق به پریان وسیلهبهجا آن در و رودمی باال درختی از

 مادینن مفهوم بر عالوه ؛افتدمی اتفاق سرو درخت پای در نوروز آگاهی و اشراق نیز (گل و نوروز)

 تاس برخوردار نمادینگی و تقدس از خاص طوربه سرو درخت خود ،طورکلیبه درخت تقدس و

 آن نهال تزرتش داشتند اعتقاد زرتشتی آیین در و است جاودانگی و بلندی رمز فارسی ادبیات در و

 هب خواهدیم و کندمی طی را آشناسازی مراسم مراحل که نوروز بنابراین ؛است آورده بهشت از را

 سمانیآ نیروهای یا خدایان با دیدار واسطهبه بتواند تا رودیم سرو درخت پای به یابد دست اشراق

 یوجود وضع نوآموز تا است خدایان و باال عالم با ارتباط رمز درخت چون یابد دست سعادت به

 با یدارد تجربه ؛درخت پای در نوروز .بیاورد دست به را دیگر حیات تجربه و دهد تغییر را خویش

 آگاهی و معرفت و دانش رمز درخت چون ؛آوردمی دست به را ناخودآگاهی با ارتباط و خویشتن

 رد درختی میان در آتش صورتبه را خداوند تجلی (ع) موسی حضرت که همچنان است بخشی

 سرو درخت زیر در خوابیدن با نوروز ،حقیقت در ؛شد مبعوث پیامبری به و کرد مشاهده طور کوه

 .دکن برقرار ارتباط خودش ناخودآگاه با و برسد اشراق به شودمی فقمو

 و نمودگار نوعی ،است جهانی ۀاسطور ۀزمین یک اژدها و پهلوان رویارویی»: اژدها -4-9

 ،شودمی زادهیآدم نفس کتاری ژرفای در که دیرین است یانگاره - پندار ،است ذهنی انموذج

 (173: 2710 سرکاراتی،) «.آید دیگر شکل به عیار بت چون و شود زاده دوباره تا ردیمیم
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 از ییک را آن کشتن و اژدها با خود ماجراهای از یکی در پهلوان شدن روروبه فسایی رستگار

 تگاررس) .است درآمده پهلوانیهای حماسه از جزئی صورتبه که داندمی آریایی اساطیر مشخصات

 (21 :2731 ،فسایی

 با قهرمان همبارز صورتبه بدوی انسان اندیشه در سایه با خویشتن منِ ستیزه ،یونگ اعتقاد به 

 به او یدستیاب و انسان شخصیت تکوین نمادین بیان را اژدها ،قهرمان کشتن و ابدییم نمود اژدها

 ک.ر) .است مادرۀ سلط از یافتن رهایی و استقالل اعالم نوعی و است خویش شناخت و فردیت

 (230 -23۹ :2713 ،یونگ

 اشیرمز و یتمثیل محتوای با (پاگشایی) آشناسازی مراسم در ،اژدها کشتن ،دیدگاه این با مطابق

 (آیینی سالح) گرز با رمزی نمایشی در نوآموز آن در که است بوده برخوردار خاصی اهمیت از

 اتمحظور رمز ،آموزی راز مراتب در اژدها نیز شو دوال رللوف اعتقاد به .است کشتهیم را دهاژا خود

 اژدها تنکش و شوندمی ناخودآگاهی با خودآگاهی طبیعی و متعارف پیوند از مانع که است خیالی

 (149: 271۹ الشو،د لرلوف) .است ناخودآگاهی کشف به اقدام و یخودآگاه قیود از رهایی رمز

 این در هک است طبیعت قوای اساطیری نماد اژدها ،شناساناسطوره برخی نظر طبق ،این بر عالوه

 آسمان یا زمستانی یخبندان یا شب از نمادی اژدها و بود خواهد خورشید ایزد نماد قهرمان صورت

 و شب بر یدخورش غلبه و بهار فصل رسیدن نمادین بیان قهرمان وسیلهبه اژدها شدن کشته و ؛ابرآلود

 انآسم آن در که ؛است زمین و آسمان نبرد واقع در اژدها با خورشیدی قهرمان نبرد .است زمستان

 رشیدوخ نماد که الجثهمیعظ یاپرنده صورتبه گاهی) خورشید ،آن بخشاتیح نیروی برترین و

 نیروهای رویارویی از نمادی ،مکرر جنگ این» و پردازدمی( زمین نماد) اژدها با جنگ به (است

 :2712 ،یمقاسامیر) «.است آن نظایر و خشکی با رطوبت ،سرما با گرما شب، با روز ،زمین با آسمان

297) 

 دختر پدر شرط ،اژدها کشتن، اساطیری هایداستان از بسیاری همانند ،ما موردمطالعه داستان در 

 اژدهایی دبای ابتدا کند ازدواج «لگ» او دختر با خواهدیم کسهر تا است ناخواستگار برای ،پادشاه،

 :بکشد کرده سلب را هاآن آسایش و است شهر اهل و رشه مزاحم که

 برفرازد سر کسی ایوانم به

 

 سازد صید را مارسیه آن که 
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 پسندم را کس آن من دامادی به 

 

 نبندم دیگر کس در دل او جز 

 

 (411: 2739کرمانی، خواجوی)   

 و وانیر دیدگاه از ؛پردازدمی اژدها با ستیز به شرطی چنین قبول با قهرمانان سایر مثل نوروز

 یانب اژدها کشتن گذاردمی سر پشت را( پاگشایی) آشناسازی مراسم که نوروز برای ،اجتماعی

 چون تاس مادر سلطه از رهایی و استقالل اعالم و فردیت به دستیابی و شخصیت تکوین نمادین

 به وا زندگی در اساسی تغییر و یابد دست خود شناخت به فرد که است این مراسم این از هدف

 دآگاهناخو کشف به اقدام و یخودآگاه قیود از رهایی رمز اژدها کشتن ،دیگر طرف از .بیاید وجود

 ودقی) هااژد باید ابتدا قهرمان بنابراین دارد جای ناخودآگاه در آنیما کهجا آناز است آن با ارتباط و

 آنیمای هب رسیدن برای نوروز اساس این بر ؛یابد دست هاآن به بتواند تا بردارد میان از را (خودآگاهی

 وارد برای روانی سد و الیه اولین که سایه از) کشدیم را اژدها ابتدا پادشاه شرط طبق (لگ) خود

 دست (گل) آنیما به تواندمی- مراحلی طی با البته -بعدازآن و (گذردیم است ناخودآگاه به شدن

 یا بش نماد عنوانبه اژدها با که است خورشید ایزد نماد نوروز ،اسطورۀ طبیعت اساس بر اما .یابد

 و بهار صلف رسیدن نمادین بیان ژدهاا بر او غلبه و کندمی مبارزه ابرآلود آسمان یا زمستانی یخبندان

 این ورشیدخ با نوروز ارتباط در داستان در توجهجالب نکته ؛است زمستان و شب بر خورشید غلبه

 خورشید به را خودش داردیم حذر بر اژدها با جنگ از را او که بانیدیده جواب در نوروز که است

 :کندمی تشبیه

 سوزجهان داد نوروز جوابش

 

  سوزآسمان تیغ به خور چون من که 

 

 زشت پتیاره این از دود برآرم

 

 انگشت مانند دمش در بسوزم 

 

 (۹21 :همان)  

 است ییالگوهنک اندیشه یک از ناشی و باشد تصادفی تواندنمی تشبیه این ،نگارندگان عقیده به

 .دارد طبیعت قوای به مربوط اساطیر در ریشه و
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 که – همشابهای داستان از بسیاری مثل گل و نوروز داستان در (:گرز) آیینی سالح-4-11

 که گرزی هم آن شودمی مجا آن گرز با اژدها کشتن -گیردمی صورت هاآن در اژدهاکشی

 :است« گاوسر»

 بگذاشت نیزه اژدهاکش هژبر

 

  افراشت گردن بر گاوسر عمود 

 

 فروریخت مغزش و کله بر بزد

 

 آمیخت هم در مغزش و خون با زمین 

 

 (۹2۹:همان)  

 را والهایه سایر و دیوان آن با توانستندیم پهلوانان و شدمی ساخته فلز از که بود سالحی گرز

 و ندرت آیینی نماد ایزدان ویژه افزار زین عنوانبه گرز ایرانی و هند اساطیر در» ؛بدهند شکست

 اب مهر اژدهاکشی از ییهانشانه و... شودمی اوژنیده کیهانی اژدهای آن وسیلهبه که است آذرخش

 .(211 :2710 ،سرکاراتی) «است مانده جای بر غربی مهرپرستی آیین در گرز

 بوده نای از ناشی امر این است بوده( گاوسار) گاوسر معموالً( گرز) توتمی و آیینی سالح این 

های توتم و اهنیآئ از جنگجویان سالح روی بر حیوانات تصویر نگاشتن باستان جوامع در که است

 شتابدیم قهرمان یاری به جنگ در شده نقش حیوان توتم که اندبوده باور این بر و است بوده رایج

 ناشی ایران اطیراس در گرز بودن گاوپیکر یا گاوسر بنابراین ؛بخشدمی الحس به جادویی خاصیتی و

 از و بوده اهورامزدا هایآفریده اولین جزو( کیومرث) نخستین انسان با همراه گاو که است این از

 .بود دهش کشته اهریمن دست به نخستین انسان مثل و است بوده برخوردار خاصی احترام و تقدس

 .ستاو پرورنده که را برمایون گاو هم کشدیم را او پدر هم( اژدها) ضحاک ،نیز فریدون داستان در

 مرد دست به نیز او خود و گاو و است مرد اوژننده اهریمن مانند اژدهاک» شودمی مالحظه چنانکه

 ستا گاو نماینده و ادمن گاوپیکر یا گاوسار گرز اساس این بر( 14۹:همان) «.شود اوژنیده باید گاو و

( شودمی مسلح گاوسر گرز به اژدهاکش پهلوان) شوندمی یکی گاو و مرد کهیهنگام تنها و

 (همان) .بکشند را اژدها توانندمی

 در هک یاگونهبه ؛است بوده برخوردار زیادی اهمیت از نیز آشناسازی هایآیین در سالح این

 با رمزی نمایشی در مهری مرشد و پیر ایویژه رسم ضمن ،مهری نانینوآئ رفتش مناسک و مراسم

 (149: همان) است کشتهیم را اژدها خود گرز
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 ممراس ویژهبه آیینی مراسم از پس ،فرد مخصوص سالح» نیز جوامع سایر در این بر عالوه 

 هایآزمایش از عبور از پس فرد .شودمی اهدا فرد به قبیله رئیس طرف از (آشناسازی) پاگشایی

 (273: 2712 پناهی توسل) «.سالح داشتن الیق و شودمی مردان جرگه وارد فرساطاقت و سخت

 اراید گذاردیم سر پشت را آشناسازی مراسم که نوروز ما موردمطالعه داستان در ،اساس این بر

 اژدها ،یریاساط پیشینه این اساس بر مشابههای داستان در پهلوانان سایر مثل و است ویژه سالح این

 .کشدیم ،است نمادین و آیینی سالح یک که گاوسر گرز با را

 بازرگانی با رفته صحرا به شکار و سیاحت و سیر برای که نوروز ،داستان اوایل در: شکار -4-11

 ارگاهشک و شکار ؛دهدمی خبر نوروز به گل درباره او و کندمی دیدار کشمیری افروزجهان اسم به

 رتباطا کشف به داستان ساختژرف تحلیل در و است نمادین معنای دارای اساطیری هایداستان در

 حسوبم الهی امتیاز یک شکار ،نمادها فرهنگ در ؛داریم نیاز داستان اساطیری عناصر سایر با آن

 نبی در شکار .رسدمی اعظم ذات به که است راهی جستجوی ،حیوان یردّ پا کردن دنبال و شده

 ایقب نشانه و هاارزش آزمون را شکار ،مصر فراعنه ازجمله ؛است داشته خاصی جایگاه مختلف اقوام

 هورظ و وحشی حیوانات از زرعیلم زمین کردن خالی معنی به شکار همچنین .انددانستهیم جوانی

 بین از نشانه انحیو کشتن :است یبررسقابل جنبه دو از کارش یینمادگرا طورکلیبه .است غیب عالم

ردّ  رفتنگ پی معنای به ،صید یجستجو دیگر سوی از و است انسانی پلید هایگرایش و جهل بردن

 برای راهی شکار ،توضیحات این به توجه با( 31-4/37: 2710وگربران، شوالیه) .است خداوند یپا

 در کردن شکار واسطهبه نوروز .است خداوند رمزآمیز جایگاه شکارگاه و ناخودآگاه به رسیدن

 برای پلی ردنک شکار که دلیل این به ؛کندمی تجربه را خویش درونی سایه با رویارویی اولین صحرا

های حجاب و هاناشناخته قلمرو از کردن شکار طریق از نوروز .است ناخودآگاه ساحت به ورود

 در هک دانا پیر با (خداوند رمزآمیز جایگاه) ناخودآگاهی ۀطحی به ورود با و کندمی عبور ظلمانی

 درون آنیمای عنوانبه را گل نشانی و کندمی دیدار یافته نمود کشمیری افروزجهان ودوج

 و تحیا ۀسرچشم و زندگی مرکز (حراص) شکارگاه بنابراین ؛ردیگیم او از خود (ناخودآگاهی)

 غازآجا آن از جدید حیات به دستیابی و دگرگونی و تحول برای نوروز حرکت و است نوزایی

 .شودمی

 گل و داستان در ،اساطیریهای داستان در اسرارآمیز مکان یک عنوانبه کوه: کوه -4-12
 دو ام که دارد مهمی جایگاه داستان اساطیری ساختژرف در نمادین مکان یک عنوانبه نیز نوروز
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 که ستا جایی اول مورد ،میدهیم قرار موردبحث ستاندا اساطیری تحلیل با ارتباط در را آن مورد

 سپاررهجا آن از و دارد وجودجا آن در نیز یغار که رودیم یهکو به زاهد با دیدار بهانه به نوروز

 به جادو طوفان دست از گل کردن آزاد برای که است زمانی دوم مورد و شودمی روم سرزمین

پیر  و ندکمی دیدار یشیشک صورتبه را بیغی رپی و کندمی خلوت کوهی در و رودمی ارمن سمت

 ینشب در اساسی کاتن از یکی میدانیم هکچنان د؛کنمی راهنمایی مسیر ادامه برای را او غیبی

 کوه هانماد فرهنگ در .است پروردگار با ارتباط در آن اسرارآمیز جنبه و قداست ،هاکوه اساطیری

 (4/۹7۹: 2710همان،) .است شده معرفی بشر عروج غایت و خدایان جایگاه ،آسمان و زمین ملتقای

 است عروجی چون آن از رفتن باال و است خدایان جایگاه که است این در کوه تقدس رمز

 ،همان) .مبدأ به است بازگشتی چون و تیالوه به دخول برای است ایوسیله چون و ،آسمان یسوبه

 و داندمی رهایی رمز و زندگی و مرگ رمز را کوه ،روح یک داستان کتاب در نیز شمیسا (۹73

 به توجه با (191 :2717 ،شمیسا) .کندمی معرفی کلیت رمز ،هاسمبل فرهنگ از نقل به را کوه سأر

 به اششهیاند سیر و عروج برای ،جاآن در کردنش خلوت و کوه به نوروز رفتن ،توضیحات این

 زا یکی و است نامقدس و خدایان جایگاه و است برخوردار قداست از کوه چون است فراتر جهان

 نیروهای از یکی عنوانبه پیر غیبی با او دیدار جهت همین به و است ناخودآگاهیهای حیطه

 تاس این در آشناسازی مراسم با کوه رمزی معنای ارتباط .گیردمی صورت جاآن در ناخودآگاهی

 ولیها ۀنمون با همسانی برای و خویش وجودی وضع تغییر برای خواهدیم نوآموز ،مراسم این در که

 عادتس به و کند دیدار آسمانی نیروهای یا خدایان با و برود آسمان به نمادین طوربه مذهبی انسان

 آن از تنرف باال و است زمین و آسمان ملتقای و خدایان جایگاه کوه کهاین به توجه با و یابد دست

 از دنش جدا و خودسازی برای نوروز بنابراین است خدایان با ارتباط و آسمان به شدن وارد منزلهبه

 .یابدمی دست اشراق به و کندمی خلوتجا آن در و رودیم کوه به نادانی و کودکی جهالت

 اهیگ که رزنانیپ این ؛هستیم مواجه پیرزنی با هاداستان برخی در(: پیرزن) دایه -4-13

 عنوان اب گل و نوروز همچون ییهاداستان در ؛منفی گاهی و هستند سازنده و مثبت شخصیت دارای

 که او و رودیم او سراغ به یابهیغر عنوانبه و غریب شهر در داستان قهرمان .شوندمی شناخته «دایه»

 داننده و باهوش ،راهنما ،شهر اتفاقات و حوادث از مطلع ،دهنده پناه ،مهربان ،آگاه (مثبتش نقش در)

 استقبال قهرمان از باز آغوش با (12 :2712 ،قاسمی امیر) «.است مشکالت حالل و کارها چاه و راه

 .دهدمی یاری هدفش به رسیدن در را او و کندمی
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 از را او نوروز و -بود رومی افروز بخت زن که گل دایه را پیرزن نقش ،گل و نوروز داستان در 

 کستش و زنگی شبل با نوروز گرفتن کشتی از بعد و دارد عهده بر -بود داده نجات دزدان دست

 زا گل وصال به رسیدن برای نوروز ؛دهدمی خبر گل شدن عاشق از و دیآیم نوروز نزد به او دادن

 یمعرف یابهیغر را خودش ،نوع این از ییهاقصه همه مثل گفتیم که همچنان و خواهدیم کمک او

 :داندمی خودش مادر عنوانبه را او و کندمی

 دیده نور هم مادری هم مرا

 

 کشیده سر من از طره چون مشو 

 

 غریبم اینجا من که دانیمی چو 

 

 نصیبم بخشایش خوان از ببخش 

 

 ریش مرهم را دلخسته این بساز 

 

 خویش از بیگانه مکن را غریبان 

 

 (۹13: 2739 کرمانی، خواجوی)  

 تیموقعی علت به -دایه– داستان این در و رزنانیپ این .دهدمی او به یاری و همکاری قول هدای و

 کنندهنییتع ،هستند تماس در پادشاه دختر با و کنندمی وآمدرفت پادشاه دربار به یآسانبه دارند که

 .دهندمی یاری جدید مسیر و حرکت آغاز برای را هاآن و هستند قهرمانان نوشتسر

 قصر از را« گل» ،جادو طوفان اسم به شخصی داستان اواخر در (:دیو) جادو طوفان -4-14

 لنق وجاد طوفان برای داستان در که ییهایژگیو ،بردیم ارمن سرزمین به و دیربایم روم شاه

 و بودن ثروتمند ،دهان از دود برآمدن ،بودن سیاه ،پتیارگی ،جادوگری قبیل از ؛شودمی

 ؛ستا دیوان کارکردهای از نیز دختران کردن اسیر و ربودن آن بر عالوه .است دیوان یهایژگیو...

 یعنوبه یا بینیممی را-شهرناز و ارنواز- جمشید دختران ،اهریمنی ضحاک ربودن در همچنان که

 اساطیریهای افسانه مخصوصاً و است اهریمنی افراسیاب راسی منیژه هک منیژه و بیژن داستان در دیگر

 انداست این در  جادو طوفان همچنین. اندکرده اسیر را دختران دیوها که محمدملک داستان همچون

 زندان از هک ویدی مانند یا و ربوده را سلیمان حضرت انگشتری که شودمی تشبیه دیوی به بار چندین

 سایر اندیو همانند او .آورد حساب به دیوان زمره از باید را جادو طوفان نیبنابرا .است جسته جمشید

 سایر دیوان همچون و است برخوردار جادو و سحر نیروی از و است مهاجم و قوی بسیار هاقصه

 دست در یمار که شودمی فتوصی سیاهی تنها و شودمین ترسیم جزئیات با آن ظاهری شکل هاقصه
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 وزپیر وهاید بر ،اسیر دختر ییراهنما با قهرمانان معموالً .آیدمی بیرون جهنم دود دهانش از و دارد

 -ستا ناخودآگاهی نیروهای از نمادی که- پیر غیبی راهنمایی با نوروز ،داستان این در اما شوندمی

 .کندمی آزاد او بند از را گل و کندمی غلبه جادو طوفان بر

 امیر) .هستند زیرزمین در یا و مرتفع جاهای در قصرهایی صاحب و ندثروتمند اغلب وهاید

 او رقص در قدم نوروز وقتی که یاگونهبه دارد را ویژگی همین نیز جادو فانطو (14 :2712 ،قاسمی

 :گذاردمی

 نهانی آمد پیش که گنجش آن هر

 

  شایگانی گنجی دید جاآندر  

 

 بشتافت که سویی هر بتخانه آن در

 

 یافت مختلف هایتمثال بسی 

 

 حدبی یافت طرایف طرفی هر به 

 

  عدبی دید خزاین مخزن هر به 

 

 (۹۹1: 2739کرمانی، خواجوی)  

 اریکیت و سرما دیو صلا در جادو طوفان ،طبیعت و هافصل اسطوره به توجه با و دیگر طرف از

 هک تاس داستان بر قهرمان و دیربایم حیات و سرزندگی و باروری نماد عنوانبه را «گل» که است

 بر داللت در «جادو فانطو» اسم اصالً .کند آزاد را اسیر دختر و برود یخورشید ایزد عنوانبه باید

 انسان رایب طبیعت مخرب نیروی یک عنوانبه طوفان چون ؛است توجهقابل تاریکی و سرما مفهوم

 حاکم را تاریکی و سرما سال سرد فصل در که است بوده ینیروی و بوده آورهراس ابتدایی

 طوفان و شودمی تشبیه نرگس به «گل» هک است این داستان در توجهجالب نکته و است دهیگردانیم

 ؛-اردد تاریکی و سرما بر داللت جادو طوفان گفتیم کهاین به توجه با -مهرگان باد به جادو

 ( ۹09: همان)  شاخ از بربودش مهرگان باد چو                        باغ در خفته را گل دید گسرن چو

 ؛-است دیخورشی ایزد ،نوروز گفتیم کهاین به توجه با -شودمی تشبیه خورشید مهر به نوروز 

 (۹۹2:همان) هوایی را خلقی ذره چون کنی                         برآیی خاور از وچ و مهری تو 

 ورشیدیخ ایزد نوروز و تاریکی و سرما پادشاه  جادو طوفان گفت توانمی نکات این به توجه با

 گرم فصل و طبیعت بیداری بیانگر او آزادی و (سرد فصل) طبیعت خواب بیانگر گل اسارت و است
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 و سال ردس فصل شدن سپری نمادین بیان گل آزادی و جادو طوفان بر نوروز لبهغ بنابراین ؛است

 .است طبیعت بیداری و گرم فصل رسیدن

 گیرینتیجه -۵

 هاآیین دیننما بیان ،گل و نوروز داستان اساطیری ساختژرف گفت توانمی شد بیان آنچه اساس بر

 را یمدت ابتدا ،آشناسازی مراسم مطابق که است نوروز ،داستان قهرمان .است آشناسازی نمادهای و

 روم از هک بازرگانی با ،دشت در شکار و سیاحت و سیر اثر در سپس .بردمی سر به انزوا در قصر در

 همین و گرددیم روم پادشاه دختر «گل» از او آگاهی ساززمینه دیدار این و کندمی دیدار هآمد

 ومر سرزمین رهسپار مهران همراه به نوروز ترتیببدین .شودمی خانواده از او جدایی باعث آگاهی

 لمس بر غلبه و مختلف نبردهای طی در را آشناسازی هایدشواری و هاآزمون ،سفر طی در و شودمی

 ینا در موفقیت با و گذاردیم سر پشت جادو و طوفان شامی روزفرخ ،زنگی شبل ،اژدها ،رومی

 تولد» هب اصطالحاً و کندمی پیدا دست روحانی یاستعال و جدید حیات تجربۀ به ینوعبه هاآزمون

 پادشاه دختر اب نهایتاً و گذاردیم سر پشت را دگرگونی و تغییر رحلهم ترتیببدین و رسدیم «مجدد

 آخر مرحلۀ بیانگر که گرددمی باز پدر نزد و ایران به او همراه و کندمی ازدواج (گل) ،روم

 قبیل از آشناسازی مراسم مراحل و عناصر از بسیاری با داستان این .است بازگشت یعنی آشناسازی

 دانا پیر ،(شکنجه) سخت یهاآزمون ،درخت پای در اشراق ،مجدد تولد و مرگ ،جداسازی ،انزوا

 اسازیآشن مراسم با کامل ارتباط در داستان این در کاررفتهبه نمادهای عالوهبه .دارد تطبیق ...و

  .هستند

 که ستا خورشید ایزد عنوانبه نوروز (فصول تغییر) اسطورۀ طبیعت اساس بر ،دیگر سوی از

 پادشاهان که جادو طوفان و اژدها دست از حیات و سرزندگی و باروری نماد عنوانبه را «گل»

 سپری ننمادی بیان «گل» شدن آزاد و رهایی این که بخشدمی رهایی هستند تاریکی و سرما سرزمین

 ،کهنای ضمن .است گرم فصل و طبیعت بیداری زمان رسیدن و (سرد فصل) طبیعت خواب شدن

 ورشیدخ ایزد ،نوروز ؛معنادارند بسیار تحلیل نوع این با ارتباط در جادو طوفان و گل ،نوروز یهانام

 دست هب را گل مخصوصاً، طبیعت باروری نیروی آن در خورشید که( نوروز) سال اول روز با و است

 فقط سال هر ،طبیعت گل، خود نامهم مثل است حیات و باروری نماد گل .است نامهم ،آوردمی

 جادو طوفان و است پرده در طبیعت لگ مثل سال باقی و آیدمی بیرون قصر از بهار فصل در بار یک

 باروری نیرویی که اوست هم و است نامهم طبیعت مخرب یهاطوفان با است تاریکی و سرما دیو که
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 با کامالً اشخاص این برای کاررفتهبه یهابهمشبه ،این بر افزون .ربایدمی را (گل) طبیعت حیات و

 تشبیه هرم و خورشید به ،خورشید ایزد عنوانبه نوروز که ترتیببدین ؛دارند همخوانی تحلیل این

 سرما ودی عنوانبه جادو طوفان و نرگس گل به ،طبیعت حیات و باروری رمز عنوانبه گل ؛شودمی

 .مهرگان باد به ،تاریکی و

 :منابع
 ص ،2۹ شماره ،پژوهیادب مجله ،«ایاسطوره هایحماسه در قهرمان پاگشایی» ،2719 ،بهروز ،تونیا -

290- 12. 

 .آگه :تهران ،زنگویی نصراهلل ترجمه ،آشناسازی نمادهای و هاآیین ،(27۹1) ،میرچا ،الیاده -

 .علم نشر :تهران ،منجم یاؤر ترجمه ،راز ،یاؤر، اسطوره ،(2711) دددددددددددددددددد، -

 .توس :تهران ،ستاری جالل ترجمه ،اسطوره اندازهایچشم ،(271۹) ددددددددددددددددد، -

 .طهوری :تهران ،سرکاراتی بهمن ترجمه ،جاودانه بازگشت اسطوره ،(2714) ددددددددددددددددد، -

 .نیلوفر :تهران ،عالمه صالحی مانیۀ ترجم ،تشرف نمادهای و هاآیین ،(2711) دددددددددددددددددد، -

 .مرکز نشر :تهران ،ایاسطوره هایقصه درباره ،(2712) ،مینو ،قاسمی امیر -

 هنظری اساس بر همایون و همای منظومه در همای یابیفردیت فرایند» ،(2713) ،همکاران و مرتضی ،باالر -

 .41-11 ص ،02 شماره ،24 دوره ،شناختیاسطوره و عرفانی ادبیات مجله ،«گیون تفرد

 .هرمس :تهران ،زادهشریعت اختر ترجمه ،هاافسانه افسون ،2711 ،برونو بتلهایم، -

 .آگه :تهران ،ایران اساطیر در پژوهشی ،(2714) ،مهرداد ،بهار -

 ،«نامهمرزبان در گور بهرام و بماه خره آیینی -اساطیری مایهبن» (2713) ،ناهید ،اشرفی و احمد ،پارسا -

 ص، 2۹7 پیاپی، 4 شماره ،42 سال ،مشهد انسانی علوم و ادبیات دانشکده ادبیات و زبان تخصصی مجله

42-01. 

 .ثالث :تهران ،ادبیات و هنر شناسیانسان بر درآمدی ،(2711) ،محمدرضا ،پورجعفری -

 .ثالث نشر :تهران ،اول چاپ ،شاهنامه در تابو و توتم ،2712 ،فاطمه ،پناهی توسل -

 در آن نقش و طلب و دعوت شناختیروان تحلیل» ،2717 ،نسرین ممتاز، شکیبی و مریم ،حسینی -

 .09-13 ص ،3۹ شماره ،11 سال ،فارسی ادبیات و زبان دوفصلنامه ،«قهرمان تشرف و آشناسازی

 تحقیقات و مطالعات موسسه :تهران ،عینی کمال تصحیح ،گل و نوروز ،2739 ،کرمانی خواجوی -

 .فرهنگی

 .مرکز :تهران ،ستاری جالل ترجمه ،جان زنده رمزهای ،(2713) ،مونیک کور، دوبو -

 .توس :تهران ،ایران اساطیر در اژدها ،(2711) ،منصور ،فسایی رستگار -
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 .زوار :تهران ،اساطیر و ادیان تطبیقی نقد ،(2710) ،حمیرا ،زمردی -

 .طهوری :تهران ،(فارسی مقاالت گزیده) شکارشدههای سایه ،2710 ،بهمن ،سرکاراتی -

 .فردوس :تهران ،روح یک داستان ،2717 ،سیروس ،شمیسا -

 .جیحون :تهران ،فضایلی سودابه ترجمه ،(1 ج) نمادها فرهنگ ،2714 ،آلن وگربران، ژان شوالیه، -

 .دددددددددد:،ددددددددددددددددددددددددددددد،دددددددد(4ج)،ددددددددددددددددددد2710دددددددددددددددودددددددددددددددد، -

 .دددددددددد:،ددددددددددددددددددددددددددددد،دددددددد(0ج)،ددددددددددددددددددد2713دددددددددددددددودددددددددددددددد، -

 ادب شناسیمتن ،«طرسوسی نامهبدارا اساطیری هایمایهبن بررسی» ،2714 ،عباس امیر ،فر عزیزی -
 .221-292ص ،11 پیاپی ،24 شماره ،فارسی

 بازرگان و غالم حکایت ای اسطوره- ساختاری تحلیل» ،(2711) ،میثم ،روستایی و نسرین ،اکبریعلی -

 .19۹ -233 ص  ،77 شماره ،نه سال ،شناختیاسطوره و عرفانی ادبیات فصلنامه ،«نامهمرزبان در

 ،«خسروی ابوتراب اثر راوی رود در اساطیری هایمایهبن تحلیل» ،(271۹) ،همکاران و پوران ،علیزاده -

 .411 -4۹1 ص ،1 شماره ،11 دوره ،جهان معاصر ادبیات پژوهش

 .قطره نشر :تهران ،حمیدیان سعید کوشش به ،(0 ج) شاهنامه ،(273۹) ،ابوالقاسم ،فردوسی -

 اب بابل و شهریار داستان اساطیریهای مایه بن تحلیل» ،2717 ،محمدرضا ،عابدی و حمیدرضا ،فرضی -

 -227 ص ،179 شماره به ،۹3 سال ،تبریز دانشگاه فارسی ادب و زبان نشریه ،«نامهمرزبان در شهریارزاده

274. 

 بر کرمانی خواجوی گل و نوروز منظومه شناسیریخت» ،271۹ ،فرناز ،فاریابی فخیمی و، دددددددددددددد -

 .271 -221ص ،1 شماره ،1 دوره ،ادبی فنون مجله« پراپ والدیمیر نظریه اساس

 .جیحون :تهران ،بهزاد شبرنگ ،2711 ،سودابه ،فضایلی -

 11 کودتای تأثیر به نگاه با سیاوش ددر رمان ایاسطوره تحلیل» ،2710 ،همکاران و حسینعلی ،قبادی -

 ص ،41 شماره ،21 سال ،شناختیاسطوره و عرفانی ادبیات فصلنامه ،«هااسطوره بازتاب در 2771 مرداد

191- 170. 

 .آفتاب گل نشر :مشهد ،خسروپناه شادی ترجمه ،هزارچهره قهرمان ،(2717) ،جوزف ،لبکمپ -

 .نیلوفر :تهران ،طاهری فرزانه ترجمه ،ادبی نقد  مبانی ،(2717) ،ویلفردوهمکاران ،گرین -

 .توس :تهران ،ستاری جالل ترجمه ،پریوار هایقصه رمزی زبان ،(271۹) ،م دالشو، لوفلر -

 مجله ،«راوی رود رمان ایاسطوره ساختژرف » ،(2713) ،حسین جوزانی، واسدی تیمور ،مالمیر -

 (.10-00 صص) ،۹ شماره ،پژوهیادب

 ،«کرمانی خواجوی همایون و همای ایاسطوره ساختاری بررسی» ،(2710) ،همکاران و وزیر ،مظفری -

 .721 -113 ص ،49 شماره ،2124 سال ،کرمان باهنر شهید دانشگاه زبان و ادب یهنشر



77 تحلیل ژرف ساخت اسطوره ای داستان گل ونوروز ...  

 رفانیع ادبیات فصلنامه ،«پورروانی منیرو آثار در اساطیری بینش» ،(2717) ،همکاران و فرزانه ،مونسان -
 .773 -797 ص ،73 شماره ،29 سال ،شناختیاسطوره و

 .سخن: تهران ،داستان عناصر ،271۹ ،جمال ،میرصادقی -

 .رضوی قدس آستان :مشهد ،فرامرزی پروین ترجمه ،مثالی صورت چهار ،27۹1 ،گستاو کارل ،یونگ -

 .جامی :تهران ،سلطانیه محمود ترجمه ،هایشسمبل و انسان ،2713 ددددددددددددددددددددددددد، -


