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 خواجوی کرمانی  « گل و نوروز»و عناصر داستانی  منظومهبررسی 

 مریم میرفندرسکی  

 ارشد زبان و ادبیات فارسی یکارشناس                                                                                                           .  

                                                                                                        Maryam.mirfendereski@yahoo.com                                                                                                                      

                     افسانه صحتی گرگانی                                                                                                                                                                                                                  

  دکترای زبان و ادبیات فارسی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان.                             

                                                                         .                                                                                                                        چکیده

کرمانی در قرن هشتم هجری به نظـم درآورده که خواجویفارسی است های داستانی ادبیات .     منظـومه عاشقانه گل و نوروز از منظومه

های عاشقانه از سه بخش: مقدمه، متـن اصلی و بخش پایانی  تشکیل شده است. متن اصلی همان گل و نوروز همانند اغلـب منظومه است.

 ا بهبرآن است ت این پژوهش توان بررسی کرد.می داستان منظوم است که به دلیل مضمون داستانی، آن را از لحاظ ساختار عناصر داستانی

بپردازد. سبـک شعری  مان، مکان و....ر داستان مانند: زاویه دید، کشمکش، زـوزن، سبک و عناص یو بررس« گل و نوروز»ی منظومه ـمعرف

در داستان مبهم است. خواجو  ده و طول زمانسوم شخص سروده شن از زاویه دید های کهعراقی است. داستان طبق معمول داستان شاعر

با توکل  وری امـو در همه کندر میـده است که به تنهایی سفـنیافتنی بخشی ری و دستـبش وقـی فـان داستان،  شخصیتـبه نوروز، قهرم

 بر خداوند پیروز است.

 کرمانی، گل و نوروز، عناصر داستان واژگان کلیدی: منظومه عاشقانه، خواجوی

 چکیده انگلیسی 

Studying the Epopee and Characters in the Story of “Gol and Nowruz” by Khajoo 

Kermani 

Abstract 

Romantic epopee is one type of literal literature that is rooted in the oral literature before Islam and that 

Khajoye Kermni used this style in his poems in the eighth century. After Islam, The romantic epopees 

developed with the state-of-the-art works like “Veis and Ramin” by Fakhrodin Asad-e Gorgani and 

Khamse Nezami. Khajooy Kermani is one of the poets who examined his arts in such kind of literature 

in the eighth century. The story "Gol and Nowruz” is an instance of romantic epopees which is 

comparable with each other with respect to their content and structure of elements as they are similar 

in form and plot. 

In the present study, the author introduces the epopee of "Gol and Nowruz" and checks for meter, 

style and elements of the story like angle of view, struggle, time, place. The poem's poetic style is 

Iraqi. The story, as usual ancient stories, is written from a third person perspective and length of time 

is ambiguous in the story. Khajoo has given Nowruz a super human and unattainable character which 

travels alone and is winner in all matters trusting in God. 
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 مقدمه

 این تصویرسازی به صورت پیوسته و هماهنگ در قالب ادبیاتهای اشعار غنایی هستند.انگیز از جلوههای عاشقانه، تصویری دلمنظومه     

 در 247منظومه گل و نوروز را در سال »وی کرمانی از جمله شاعرانی است که عران زیادی قرار گرفته است. خواجداستانی مورد توجه شا

 (.منظومه گل و نوروز داستان851: 8317صفا، «)شیرین نظامی سروده است سازی در برابر خسرو وبحر هزج مسدس مقصور برای نظیره 

 ت که در ـری اسـها و عناصیـی دارای ویژگـکند. داستان نیز مانند سایر انواع ادبمیـرب جهان را بیان رق و غـزاده از شـعاشقانه دو شاه

 وانـای عنزی که سبب شود نوشتهـرفت داستان و هر چیدت، باورپذیری، پیـر در انسجام، وحـآن به کار رفته است. این عناص ساختمان 

 رو ساختار عناصمثنوی گل و نوروز داستان است، این مثنوی را از منظر داستانی جا که مضمون داستان را به خود بگیرد نقش دارند. از آن

 توان بررسی کرد.داستانی می

 بیان مسأله

  گل و»جا که منظومه از آن وعات داستانی هستند.ـی موضی بلند در شکل و قالب مثنوی و دربردارندهــهای عاشقانه، شعرهایمنظومه    

 ر از ن اثـی ایـبیشتر منظومه گل و نوروز، به بررسی ـن معرفده در این تحقیق ضمـباشد، پژوهنهای عاشقانه میروه منظومهـدر گ« نوروز

 دیدگاه ساختاری پرداخته است.  

 سؤاالت تحقیق

 خواجوی کرمانی در سرودن منظومه و پردازش عناصر داستان چگونه عمل کرده است؟ -8

 ؟یابیمرا در نهاد نوروز، قهرمان داستان، می خواجوی کرمانیی  از چه اندیشه -7

 فرضیه تحقیق

 اگرچه خواجوی کرمانی منظومه گل و نوروز را به پیروی از شاعران کهن سروده است و توجه به عناصر داستان مربوط به  -8

 ادبیات معاصر است ولی خواجو تا حدودی در پردازش عناصر داستان موفق بوده است.

 .دی ایرانی ـ اسالمی خواجو در قالب شخصیت  و اعمال نوروز آشکار می شواندیشه  -7

  هدف تحقیق

به عنوان اثری دیگر  داستان گل و نوروز بررسی عناصر  و هدف این پژوهش، معرفی منظومه گل و نوروز جهت شناخت بیشتر و بهتر      

 باشد.از ادبیات غنایی می

                               عاشقانه  هایمنظومه به نگاهی

ز است ]معین ذیل غنا[ شمیسا در ـانگیرود و  آواز خوش طربـدر لغت به معنی س« غنا»اند. گرفتهی نشأت ــها از شعر غنایمنظومه      

 ر فارسیکند. ادب غنایـی در شع را مطـرح یشخص عواطف و که احساسات است در اصل اشعاری غنایی ادب»گوید: تعریف ادب غنایی می

ه مطرح دقصی های مثنوی، رباعی، دو بیتی و حتیبشکوی و گالیه و تغزل در قالالشکل دارد، به صورت: داستان، مرثیه، مناجات، بثچند 

عاشقانه بسط یافته شعر های منظومـه»های منظوم عاشقانه ازجمله آثار متعدد شعر غنایی هستند. ( داستان833-8313شود )شمیسا، می
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شعرهایی ی، (. ادبیات غنای755: 8311لفقاری، ذوا«.)تفضیلی است ی وانه در قالب داستان و روایت عینی غزل عاشقی و گسترش یافتهغنای

 باهتش به توجه های محتوایی و ساختاری دارند. باهای عاشقانه، شباهتباشند. منظومهعی داستانی میی موضوبلند هستند که دربردارنده

 یـاصل یتنه – ب هامنظومه آغاز -الف :اند شده تشکیل اصلی و عمده بخش سه از هامنظومه اغلب عاشقانه هایمثنوی کلی ساختار های

 را دیبع جریانات که است وقمعش و عاشق میان یعشق ایحادثه وقوع هامنظومـه آغازین شبخ در نکته مهمترین و هامنظومه انجام – ج

بسیار در  موانع و دبلن و کوتاه هایتوصیف به توانمی هعاشقان هایمنظومه گردی ( از خصوصیات 14: 8311خواه، فالحت.)آوردمی وجود به

 نظومهم از یبرخ شود، پایانمی برطرف داستان قهرمان العاده خارق توانایی و زیرکی با موانع این هالبت کهنمود اشاره وقمعش به دنرسی راه

 نـف داستانی به دو هایمثنوی یمطالعه با همچنین ؛رسدمی پایان به اندوهگین یفراق و جدایی با دیگر بعضی و است وصال و شادی ها،

 و هـظوممن تمام که است در موردی این ،داستان وقایع توالی یعنی ینویسداستان معمول یشیوه یکی»کرد:  اشارهتوان می ینویسداستان

 استاند یشیوه دوم، مجنون و...و نوع ورامین، لیلی  و مانند: ویس باشد مربوط کتاب یـاصل قهرمانان مستقیماً به داستان هایصحنه کلیه

 ولویم و مثنوی نامهمرزبان ،اسالم از دبع ایران در دمنه وهمانند:کلیله ی هند است قاره شبه به متعلق در اصل شیوه است. این در داستان

قالب داستانی دارد، از دید داستانی  شکل و« گل و نوروز»جا که مضمون مثنوی (. از آن84: 8321)غالمرضایی، « استوار است. پایه این بر

 توان مورد بررسی قرار داد.و ساختار عناصر داستانی می

 منظومه گل و نوروز

الدین احمد عراقی، هجری قمری به نام تاج247نظامی در سال « خسرو و شیرین»خواجوی کرمانی منظومه گل و نوروز را به تقلید از      

ل( در بحر هزج (.منظومه در قالب مثنوی و بر وزن )مفاعیلن مفاعیلن مفاعی411: 8357)رضازاده شفق، وزیر امیرمبارزالدین سروده است

 د:وشبا ابیات زیر شروع می بیت است. منظومه 5317مه گل و نوروز ذوف سروده شده و تعداد ابیات در منظومسدس مقصور یا مح

الک   عذار افروز مه رویان افـــ                                                                  ی خـاک                          بند صفحهبه نام نقش

                                                                                                                                                                          اری                                                                                                 ـــوز کبک کوهســزبورآم                                                                          اری                 ــرآمیــــز انفـاس بهــعبی

                                 (  3: 8351کرمانی،)خواجوی        .                                                                                                                            

 کند.الدین محمد، وزیر هنردوست سلطان ابوسعید، بیان میت خواجه غیاثای عاشقانه را درخواسکرمانی، علت نظم منظومهواجوی خ
 نامــهب نظـم عشـقترتیکنی                                                                                             زبـان را تیز گردانــی چو خامه

 فرو خوانی حدیـث عشق بازی                                                                                             رودی نـــو بسازیـبه بزم او س

   (81: همان)                                             

ید و آپیکر به منزلش می پری کند: شبی، نگاریبا بیانی شیرین حکایت می« گل و نوروز»همچنین، در چگونه به دست آوردن داستان     

                                                                      کند:                                                                              دهد و از او درخواست میمی کتاب داستانی مصور باارزش که به زبان هندی نوشته شده بود را به او هدیه

به بوی گل به صحرا شو چومستان                                                                                          به نوروزی برون آی از شبستان 

دار                                                                                                                          چو گل نوروز را بر پرده می                                                                                  آرگل و نـــوروز را در پرده می

 (74)همان:                                                                      .                                                                                   

گرفته از ادبیات  های صورتی مغول، بسیاری از ترجمهطی دوره»نویسد: در ایران می ی کتاب ادبیات داستانیآقای یونسی در مقدمه   

ی داستان در داستان داستان گل و نوروز به شیوه (.34: 8318یونسی،«)رواج نیافتگرفت، اما هرگز در ایران سانسکریت در هند انجام می

های داستان پیوندی از قبیل: داستان مهر و مهربان، بهزاد و پریزاد، کمال و جمال و نصر و نصیر از زبان شخصیتهای میاناست. حکایت

 شود.گفته می

     

                             های منظومه  بخش  

منظومه از سه بخش مقدمه، متن داستان و بخش  پایانی تنظیم گردیده است .و متن داستان نیز از سه قسمت مقدمه، متن اصلی   

 و خاتمه تشکیل شده است.                                                           

ی گل و نوروز با ستایش یزدان و نعت پیامبر )ص( و مدح سلطان العارفین ابو یزید ر منظومهمقدمه دمقدمه منظومه:  -الف   .  

ی علت الدین عراقی و درخواست و مناجات با خدا و ابیاتی دربارهالحقبسطامی و مدح و منقبت وزیر دانش دوست عهد خود ،خواجه تاج

داند بلکه او را مبدأ زمان و مکان و جهان را تجلی انوار الهی ند زمان و مکانی نمیشود. خواجو برای خداونظم کتاب و علت نظم قصه آغاز می
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خواندو در داند و خواجه عراقی ممدوح و مسبب نگارش داستان خود را انسانی بخشاینده ،صاحب جمال، عدالت پرور وقدرتمند میمی

 خواهد :مناجاتش با باری تعالی از او می

 که احوال بــدم را  نیــک گـــردان                                                   دا به حـــق نیـــک مـــردان                                 ــخداون

                                                                        ز نفس کافر خویشم امــــان ده                                                       را آن ده که آن به خستهمن دل

 (87: 8351)خواجوی  کرمانی ،                                      .                                                                                          

 خاتمه تشکیلو  مقدمه، تنه سه بخش:از  هاهمان متن داستان است که مانند غالب داستان منظومه صلیا : متنمتن اصلی منظومه -ب  

و « فرس»کند. تنه داستان چگونگی یافته است. مقدمه داستان تولد نوروز و محرک اصلی داستان یعنی عاشقی شاهزاده نوروز را بیان می

 رسد.                                                   به سرانجام می حضور در قصر قیصر و پایان داستان  با وصال

بیت است، که با پند و موعظه و مدح ابواسحاق ابراهیم کازرونی )مراد  418: بخش پایانی منظومه شامل بخش پایانی منظومه -ج

کازرونی فرستاده، بعد از تاریخ والدت خود و نمودار اوضاع شود. خواجو در خطاب با باد بهاری عبودیت خود را به کرمانی( آغاز میخواجوی

 گوید:گوید، پس از آن در موعظه و وصف کتاب و تاریخ و عدد ابیات سخن میفلکی در وقت والدت و نکوهش دوران افالک سخن می

یــون                                                                                             به پایان آمد ایـن نظـم هما                              وسی گشته افزون     دوصد بر هفصد

 ( 711: 8351)خواجوی کرمانی،                                                                                                                                .

 رپایان خواجو در حسب حال خویش با ممدوح و خاتمت کتاب سخن می گوید:د 

به شادی فال اقبــال تــو پیــــروز                                                          ت روز میمــون تو نــــوروز                            ـبه دول

         به پیروزی ورق را درشکستـــم                                                                                                                     به نوروزی چو نقش نامه بستم             

(     711)همان:                                         .                                                                                                      

 بررسی سبکی و ادبی

ی بیان مختلفی را آزموده است. سبک شعری او گاهی به عراقی و گاهی به خراسانی نزدیک شده ولی کرمانی سبک و شیوه خواجوی      

آزمایی های ادبی و صنایع بدیعی طبعآرایه ین سبک عراقی، در زمینه(. غالب شاعرا37تا: توان سبک عراقی دانست)افشار، بیسبک او را می

اعرانه، های شتوان در آثار او مشاهده کرد. تصویرگریروندگان این مهم است که صنایع شعری فراوانی را میاند خواجو نیز، یکی از پیشنموده

 گوید:می« وصف معشوق»جایی که شاعر در  است. مثال هایی از منظومه، بدیع و بکرها، در قسمتآراییصور خیال، و صحنه

 بنفشه جعد و مشکین خال و گلبوی                                       روی                                            سهی باال و نرگس چشم و گل

 ار زاغـــــیـار و بر گلنـخـدش گلن                                      قدش شمشاد و بر شمشاد باغـــی                                            

 رو تیـــغ بینــــیـون طاق ابـــست                                      نقاب برگ نسرین مشک چینــــی                                            

 (35: 8351کرمانی،)خواجوی                                                                                                                                    

 احساس کرد.توانی میند، تابش و گرمای خورشید را کآنگاه که صبح را توصیف می    

 گهــد بر اورنـسحرگاه از شبستان ش                             گ                                                     ـام گلرنـک با جـهر فلـو گلچـچ

 رد از مه تا به ماهــــیـر کـــمسخ                               ی                                                    ــور صبحـگاهــــدروار نــسکنـ

 روزـــافرگه برین قصـــر دلـبزد خ                               وز                                                    ــن ســه جام اهریمــجـم زرین

 وــک سو چین گیسـز عارض کرد ی                              وی                                                    ــن مــروس ماه روی عنبریـعـ

 (788)همان:                                                                                                                                                        

ی روز را زلفش پوشانیده است. ماه نو ای از دیبای مروارید دوزی شده پوشیده و چهرهگوید: جهان پارچههمچنین در توصیف شب می    

 ی طالیی درگوش کرده و ستارگان در آسمان هستند.همانند غالمی حلقه

 فتـاده زلـف عــارض بـر رخ روز                                                                فلـــک پوشیده دیبای گوهـر دوز                      

 مه نـو کرده زریـن حلقه در گوش                                     جهان افگنده مشکین طره بر دوش                                              

 نشانده چـرخ بر چشـم اختـران را                                        دختـران را                                            گرفتــه نعـش در بــر 

 (738)همان:                                                                                                                                                       

 خواجو، توصیفات حماسی زیبایی خلق نموده است:                                                              

 روباه از نبـرد شیـر خونخـوارچـو                                       جستند از سـر شمشیــر خونبـار                                                  

 چـو باد از عجـز بر خـاک اوفتادند                                       بیفگندنــد تیــغ و ســر نهادنــد                                               

 (788)همان:                                                                                                                                                       
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 خالصه داستان گل و نوروز
همواره از خداوند تقاضای  ثروت و قدرت بسیار، فرزندی نداشت و با داشتنعادل از سرزمین پهناور ایران بود، او شاه پیروز، پادشاهی     

ه بد و سال جدید پسری زیبا به او عطا کر د و در اولین روزو نذرهای شاه توجه کراز و نیازها خداوند به رسرانجام . دکرفرزند پسری می

 گذارند.« نوروز» را  همین دلیل نام فرزند

 نواگـــر برکشیـده بانـگ نـوروز                                              چو فـرخ بود روز و بخت پیـروز                                              

 به نوروزی رسیــده شــــاه زاده                                           اه باده                                                به پیـــروزی گرفتــه شـ

 (72: 8351کرمانی،)خواجوی                                                                                                                                    

 ه مرغزارد روزی جهت شکار بشگرفت و بزرگ زمی و علوم روز را به خوبی فرا نوروز، تحت تعلیم مربیان و آموزگاران بسیار، فنون ر       

گل  :»و گفت ددختر قیصر روم را تعریف کر «گل»د. بازرگان، حکایت آشنا ش ،دیدهجهان، بازرگان «افروز کشمیریجهان»جا با ، در آنرفت

ادگان بسیاری دارد ولی نماید. او خواستگاران و دلدبار و آن هم در اولین روز سال نو خود را به مردم میدختری زیباست که تنها سالی یک

ش اکه مردم رومی بسیاری را نابود کرده است، برای داماد آینده، شرط کشتن اژدهایی خطرناک ی فراوان به دخترش قیصر، به دلیل عالقه

 نوروز بعد از شنیدن این سخنان: ،«گذارده است.

 به جوش آمد بسان الله خونش                                                   هوای گل زد آتش در درونش                                            

 (31)همان:                                                                                                                                                          

خواست « نمهرا»و فرزندش « مهرسپ»از حکیم دانای روزگار خود غمگین شد. پدر  ..نددرسانیجاسوسان خبر عاشقی نوروز را به شاه        

ز مانعت نوروز اهایی را برای مو داستان ، مهرسپ و مهران با نوروز صحبت کردنداو را از این عشق منصرف کنندتا  ندش صحبت کردهبا فرز

د. نوروز از منصرف نش شهای دیگری را  در حمایت از عشق خویش تعریف کرد و از تصمیمد ولی او نیز داستاننچنین عشقی مثال زد

ه ناچار د، نوروز بنگرانی از دست دادن او موافقت نکررد و به دلیل ی تحصیل در روم اجازه گرفت، اما پدر به نیت فرزند، پی بپدرش به بهانه

. در طی راه ها را ترک کرد و راه روم را پیش گرفتولی شب هنگام، پنهانی آن از قصر خارج شدای از درباریان همراه عدهی زیارت، به بهانه

اش، مبارزه با راهزنان، نجات ندیم قیصر روم با حوادث بسیاری از جمله: نبرد با شروین و کمک به او برای به دست آوردن دختر مورد عالقه

د. ش( روبه رو شرط دیگری که قیصر روم برای پذیرفتن دامادی او نهاد)انیدن اژدها، و کشتن شبل زنگی و شوهر دایه گل، به هالکت رس

اشقی گل، خبر ع دایه .باختدید و به او دل شبل زنگی در قصر با هنگام  کشتی را نوروز  «گل»د.شی نبردها پیروز نوروز به تنهایی در همه

ازدواج را بعد  یولی قیصر، وعده زد کردگوشبه قیصر وصلت با گل را  و بار دیگر  هدشقرارتر بیبا شنیدن خبر نوروز  .رسانیدگل را به نوروز 

. )فرخ روز یکی از خواستگاران گل بود که نتوانست اژدها را بکشد، قیصر نیز او را از قصر پادشاه کشور شام داد« روزشامیفرخ»از کشتن 

غ بار مربه جنگ با رومیان آمده بود.( نوروز،  رقیـب عشقی خود را شکست داد. اما این از قیصر  ل و انتقامراند و او برای دستیابی به گ

به ارمن رفت. او با  روم  . نوروز همراه لشکردر خواب به نوروز گفتندمکان گل را گو د. مرغان سخـنربوگل را از شبستانش « طوفان جادو»

د، دوستش مهران را داجادو را کشت و گل را نجات شیش بود، با گفتن اسم اهلل و یاری از خداوند طوفانهای پری که به شکل کراهنمایی

اصالت رد. مهران  در حالت مستی ید و با خود به روم برهانجادو درآمده بود از غل و زنجیر و جوی نوروز به اسارت طوفان هم که در جست

مراه نوروز ه، و فورا مراسم ازدواج را فراهم کرد، بعد از ازدواج دشنیدن این سخنان بسیار خرسند ش ا. قیصر بشاهانه نوروز را به قیصر گفت

ها عادالنه حکومت کرد و سرانجام  سال  ،نوروز  پس از فوت شاه پیروز ند.شد« قباد»صاحب فرزند پسری به نام ها، . آنبه ایران بازگشتگل 

 تخت شاهی  رب« ادــقب»د، سپس فرزندشان اورد و تسلیم مرگ شیاز یک هفته فراق  همسر را تاب ن شترگل نیز بی شد و از دنیا رفت.بیمار 

 نشست.

 قفس بشکست و چون بلبل برون جست                                            پس از نوروز گل هم بار سفر بست                                  

 بـه زیـر ابــر شــد چـون مــه نهفتــه                                             ه                                 دو هفتنشـد یک هفتـه کان ماه 

 (714)همان:                                                                                                                                                       

 ی گل و نوروزعناصر داستانی منظومه
 وایا و ی زی داستان هستند. عناصر داستان  با یکدیگر در ارتباط هستند و توجه به همهعناصر داستان، اجزای بنیادین تشکیل دهنده    

 شود.. سبب نگارش داستانی خوش ساخت می رعناص
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و بنا بر تعریف (812: 8314ی خواننده باشد)ایرانی،ی حس کنجکاوی و عالقهداستان است و باید برانگیزانندهبندی چون استخوان طرح-1

ی ه و رابطهـزرح با حوادث داستان، انگیـط (881: 8318فورستر،«)وادث داستان با تکیه بر موجبیت و روابط علت و معلولنقل ح» فورستر

 ود وشنوروز، تنها فرزند پادشاه ایران، غایبانه عاشق شهدخت قیصر روم می ارد. در داستان مذکورها وابستگی مستقیم دعلت و معلولی آن

  کند. طرح داستان گل و نوروز رود و با دختر قیصر روم ازدواج میسر نهادن حوادث متعدد، به روم میو پشت با طی کردن مسافتی طوالنی

ی ممانعت نوروز از سفر به انگیزه های فرعی باداستان .های فرعی متعددی استدارای داستانهندی های و مانند داستانای ساده، کلیشه

-کند و ایندرخور بیان می هایتـشود و نوروز نیز در پاسخ حکایب حکایت میـب حکیم، مهران و راهـمهرس :هایتـتوسط شخصی ،روم

                                                                                                                                     رود. یو بر خطی مستقیم پیش م یابدرنگ داستان گسترش میپیگونه 

ای ایرانی است (.  مضمون اصلی، داستان عشق شاهزاده38 :8311یونسی،«)کانون و مرکز توجه داستان است موضوع داستان،:»موضوع-2

 . م شده استکه غایبانه عاشق دختر قیصر رو

با  (.57: 8311نیاز،بی«)دهدگیری نویسنده را نسبت به زندگی و به طور اخص موضوع داستان نشان مییا مضمون جهت مایهدرون»-7

 نگرد:ی احترام و تعالی میشاعر به عشق به دیدهای عاشقانه دارد و مایهتوجه به موضوع عاشقانه، داستان درون

 که درد عشق جز عین دوا نیست                                        خوشا جانی که از جانان جدا نیست                                              

       (                                                                                                                            811: 8351کرمانی،)خواجوی                                                                                                                                  

(.  داستان دارای یک حادثه اصلی و چند 814 :8318فورستر،«)علول استداستان با تکیـه بر موجبیت و روابط علـت و م حوادثنقل »-3

ت ـلی وصـشود. حادثه اصلعاشق می ،که تنها با شنیدن وصف گل از بازرگانیباشد ، عشق نوروز میرک اصلی حادثهحادثه فرعی است. مح

برخی از اند. رعایت شدهترتیب  از نظر نظم و حوادث پیوندد.گذراندن حوادث فرعی متعددی به وقوع میگل و نوروز است که در پی 

ها و دیدار با کند. مانند: دیدارهای نوروز با راهبان و شنیدن نصایح آنها هیچ خللی به داستان وارد نمیحذف آن نماید وحوادث زاید می

 وروز س ماندن ناناشن و «جادو طوفان»که  ربوده شدن گل و مهران توسطآن کثر حوادث با انگیزه رابطه مستقیمی دارند، جزاشروین. البته 

 در قصر قیصر و سلم رومی انگیزه و علت معقولی وجود ندارد.  

تان نویسنده با طرح داس شود.و کسالت خواننده می فرودی، سبب یکنواختی رفت داستان بدون فراز وپیش،گشاییی اوج و گرهنقطه-4

رح ـبا ط هاییاست تنها یک اوج و بحران داشته باشد، ولی داستان اندیشد. طرحی ساده ممکنمی  گشاییی اوج و گرهبه بحران و نقطه

 ودر تعریف گره(8311:733میرصادقی، «)ای است که نیروهای متضاد آخرین بار با هم تالقی کنندبحران، نقطه»پیچیده چند بحران دارند.

 هایی رشته حوادث و نتیجه آشکار شدن رازها و حل گشایی در واقع پیامد وضعیت و موقعیت پیچیده یا نتیجه نگره»گشایی آمده است: 

گشایی شود ولی حادثه و گرهیاری دیده میداستان گل و نوروز، حوادث بس ه در میان (733)همان: «تفاهمات استها و سوء شدن بحران

روز شامی و مبارزه با فرخ «شبل زنگی»با  نوروزحوادث چون: کشتن اژدها و کشتی اصلی وصال دو عاشق و معشوق است. برخی از این 

آخرین بحران  ی حوادث سخت غلبه دارد.همه  بر ، نتوانسته در داستان نقطه گرهی جذاب ایجاد کند، زیرا شخصیت همیشه پیروز نوروز

یجه نت شود.است ولی این گره هم با کمک پری و پیرغیبی به سرعت گشوده می جادوطوفانمرغ  داستان یعنی ربوده شدن گل توسط 

 :ابیاتی از مبارزه نوروز با مرغ طوفان جادور خواننده ایجاد کند.برای مدتی د خواجو نتوانسته دهشت و ترسی هیجانیکه آن

 هوششجای خنگ تیز غریوی آمد از ناگه به گوشش                                                                                             بجست از

   ری بر سر کوهی نشستهسیاهی دید زین بر پیل بسته                                                                                               چو شی

 بان میغ شد بازهمان دم سایه              شهنشه کرد اسم اعظم آغاز                                                                                 

 هیچ کارش دیگر از دستدر نیرنگ بر جادو فرو بست                                                                                               نیامد 

 (   777: همان )                                                                                                                                                     

 -بیعی  جط یروهای فوقنکشمکش انسان با  -کشمکش انسان با طبیعت ب-کند: الفرا به چهار دسته تقسیم می کشمکشسناپور   -5  

نوع عاطفی  های مذبور، ازهای داستان(بیشترین کشمکش 37-41: 8315خودش)سناپور، کشمکش انسان با  -کشمکش انسان با انسان  د

 کند.های بسیار، به نوعی پنهان کشمکش با طبیعت را هم در ذهن تداعی میر طوالنی و تحول دشواریو جسمانی است، هرچند سف

                                                                                                                                                                از خداوند : نگرانی شاه پیروز از فرزند دار نشدنش و مناجات  و درخواست کشمکش عاطفی
 جزین حاجت که باقی ماندآلـش                                         نبودی از خــدای بی مثـالـــش                                               .

 در آید گوهری روشن به درجش                                           بر آید اختری عـالـی به برجــش                                             

 جست فرزندنسب روز و شب می                                                                   د                        ـبه نذر از ایزد بی خویش و پیون

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

ـاد                                                                                               ها قربان فرستبه آتش خانه                          ـاد                     ها را شمع بنهــعبادت خانه

 (  71: همان  )                                                               ..                                                                                      

ولی شاهزاده نوروز، مانند  کند.در طی سفر نوروز به سرزمین روم، ناگهان جوانی مانند آتشی تیز، به او حمله میهای جسمانی: کشمکش

 کند.خیزد و با او مقابله میبادپایی از زمین برمی
 ک خیــــز برآمد بر سیه کـــوه سبــ                                                                              ـزـچـوشه را دید همچو آتش تیـ

 رانگیخـــت ز نعل خاره سم آتـــش ب                                           ت                                      ــبر او زد نعره و با او در آویخـ

   خــتاط خاک سم آتـــش برانگیبس                                                                                 ردـملک هم بادپای  از جای برکـ

( 871)همان:                            .                                                                                                                            

 (. منظومه713: 8317)براهنی، « راوی داستان با خود داستان دارد  ای کهی رابطهی دید، عبارت است از بحث دربارهدیدگاه یا زاویه» -5

ام گفت و و از زاویه اول شخص نیز در مقـهای کهن از نظرگاه سوم شخص سروده شده است، ولی خواجب داستانـونوروز، همانند اغلگل

.                                                                                                                 است.گوی درونی بهره برده
 زاوبه دید سوم شخص در داستان گل و نوروز :

 چنین گفتند با مرغ دلــم بــــــاز                                                                                         سرایـی بلبلـــان گلشـــن راز        

 نسل سـاســــان  به عهد باستان از                                                                                             که شاهی بود در ملک خراسـان

 به پیروزی شه انجــم غالمــــش                                                                                                شهی پیروزگر پیروز نامــــش

 ( 75:  همان)                                            

 کند.              و گو میهای او برای نجات گل با خود گفتا که نوروز بعد از دیدن پری و راهنماییجآن ،گویی درونی و واگویهتک  

 و یا نقشی چنین صورت توان بست                                                                                    دانـم که این معنـی دهــد دســـتنمی

 و گـر گـردد مــرا بـاور نگــــــردد                                                                       میسـر گـــردد  این کــار ار نگــــردد 

 دارم           ــع نــم که این طالـدانو میـچ                                                                        کجـــا آن مــــاه را در چنبــــــر آرم

                                                                         که هرگـز مثلش از طوفان ندیـــدم                                                                                                                                                        از جادوی چشمش آن کشید من   

                                                                  (                     778:  ) همان                                                                                                                      .                              

ها و پندو اندرزهای طوالنی قسمتی از نقل داستان را رها کرده، برای خواجو به عنوان راوی و دانای کل داستان، هنگامی که با توصیف    

 است. به برخی از این ابیات پیوند دهنده اشاره شده است.   ی داستان از ابیاتی جهت اطالع خواننده استفاده نمودهپیوند ادامه

گفـت                                                                                                                       ز نوروز این حکایت باز می                                                                                              گفتچو بلبل با ریاحین راز می

 ( 822)همان:                                           .                                                                                                           

ی                         خواستم کافتادم از پاچه را می                                                                                          چه پیش آمد که سر بر کردم اینجای

باشد بر آهنــــگ نوایم هم نمی                                                                                        ون راستــی را نیست در چنگدلم چ

ــذور داریــد    ن دیوانه را معــم                                                                                   و از دیوانگانـــــم مـی شمارید  چـــ

                  در آن مجلس سخن را باز هشتم                                                                                                                                                                                    منوشتیــان را مـیاین داستـگهی ک

 (  788)همان:                                                                                                                                                   .    

 ه با متن روایت سرشته استتنوع زاویه دید در این دو داستان، نشانگر توجه شاعرها به انواع بیان روایت است، هرچند که تغییر نگا 

ی گل و ـی زمانو، دورهـخواج (441: 8311میرصادقی، «)گویندگیرد صحنه میرا که در آن عمل داستانی صورت می زمان و مکانی» -1

و  مبهمی متقویمبر)ص(، داستان از نظر زمان خدا و معراج پیا یکند، ولی با توجه به اشارت به زیارت خانهنوروز را عهد باستان معرفی می

 است.نامشخص 

 ن از نسـل سـاسـان به عهد باستا                                           که شاهـی بــود در ملـک خـراسان                                         

 (75: 8351کرمانی، )خواجوی                                                                                                                                  

 و یا خورشید یثرب را به معــراج                                             روان کردش چو سوی کعبه حجاج                                          

 (   878)همان:                                                                                                                                                      

های میان پیوندی که در دل گیرد. این گستردگی جغرافیایـی در داستان و داستانی وقوع داستان، از شرق ایران تا روم را در برمیصحنه

خراسان، روم، آذربایجان، ارمن، کرمان، قصر شیرین، قصر  نسرزمی :ی گونان باز و بسته همانندهای دارد سبب شده که با مکانداستان جا

   .شویمشاه پیروز، صحرا، دشت و کوه روبه رو می
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حل بان قلعه موگوی نورورز با دیدهگفتاشاره شده است.  از طریق هایی. در ابیات زیر به نمونهی انتقال بهره برده استاین شیوه از خواجو، 

 شود.وقوع داستان بازگو می

که ای در قصد جان خویش کوشان                                                          بان گشته خروشــان                                 به بامش دیده 

ت                                                                                       ــا اژدها را آشیانسـکه آن ج                              ت             ـــت نه راه کاروانسـبدین جان

 (  821: همان)                                                                .                                                                                      

 .                                                           .را قید نموده است مکان ناممستقیم  شاعر زیر، ابیات در انتقال مکان و تغییر صحنه به کمک نام

 خـروشی دلخـــراش از دور بشنیـد                                                            . چو یک ساعت در آن گلشن بگردید                     

 ( 774: همان)                                                                  .                                                                                     

ند: کبیان می را چنین و مهران ، محل اسارت گلگاه طوفان جادوخواجو قصر شاپور ، اقامتو تغییرصحنه به کمک توصیف انتقال مکان

، افروزبسیاریی که بر ایوان نصب شده بود. درآن قصردل  هایهای زیبای دیبا پهن شده و مجسمههای مرمر، فرشقصری بلند با سنگ

 گویی،محل اسارت بود.                     گیر قرار داشت کهگنبدی تاریک و دل

 درو فرشــی ز دیبا در کشیـــده                                                  ز مرمر دید طاقـی بر کشیـــده                                         

 بسی صورت بر آن دیبای رنگین                                                                       بسی پیکر بر آن ایوان سنگیـن                      

 فرو بسته جـوانی را به زنجیـــر                                                 جا گنبدی تاریک دلگیـر                                             در آن

 (774)همان:                                                                                                                                                       

وع ـکردند، تا زمان وقد شروع میـروب خورشیـوع و غـب داستان خود را با طلـنویسندگان گذشته اغلانتقال زمان به وسیله توصیف :  

 امـح و شـتوصیف صب ی داستان را با( خواجو و سلمان نیز چون نویسندگان گذشته، صحنه454: 8311داستان را نشان دهند.)میرصادقی،

 منتقل کردند.

 در بیت زیر، زمان از شب به صبح انتقال یافته است

 خروس صبح خوان برداشت تکبیر                                                                          سحرگه چون برآمد بانگ شبگیر  

                                                                                         ه        ــرد بر کهسار خانــل کــحواص برون افتــاد زاغ از آشیــانـــه                                                                                       

 (875: همان)                                                              .                                                                                       

 ا با قیدهای روز، شب و هفته بیان کرده است.، زمان ر، در قسمت هایی از داستان خواجوذکر زمان با قید زمان  

                                                                                                         اش دلسوزتر بــود  شرار سینه                                                                                                   شبی تیر غمش دلدوز تر بــود 

 (      814ن : هما)                                                          .                                                                                        

 ی تالش نوروز می گوید:، جهت شتاب مثبت در زمان داستان، دربارههمچنین او

                                                                                   شد                                  شبی همچون دو هفته ماه می                                                                                 شدبه یک هفته دو هفته راه می 

( 812)همان :                                      .                                                                                                             

قبل از وقوع آن به جلو برده  خواجو با نقل حوادث آینده توسط مرغان پیشگو، پرشی به آینده داشته، و زمان داستان را قابل ذکر است،

 است.

ن گفتگو از نظر ـلح (51: 8311نیاز)بی«راویها چه از سوی شخصیت و چه از جانب ها و جملهحالت، نوع و طرز بیان واژه»یعنی  حنل-7

 های کهن بودههای منظومهخصیصهاز شاه تا غالمان و کنیزان در هر دو داستان به یک گونه و فاخر است و این ازها زبانی تمامی شخصیت

  لحن خادم سلم در گفت و گوی با نوروز در داستان شرویناست. به طور مثال: 

 مریـز آب قـــدح تا مانـــدت آب                                                                             خویش و وقت خویش دریابمشو بی

 افشـان این بساط و مهره بر چینبر                                                                                  می اندک درکـش و بسیــار منشین      

که گر گنجست جای اژدهایست                                                                                               تزیر پایسدر آن منـگر که گنجت  

 (  841: 8351رمانی،)خواجوی ک                                        .                                                                                        

 لحن زبانی سخن قیصر روم در داستان گل و نوروز 

 که چون شد که آشیان کردی به دین بوم                                                                  قدح داد و بپرسیـــدش شـه روم

                   ت با که و در خاطرت چیســــت                                                                                                  ــعزیم                                                                  ستـترا مسکن کجا و گوهر از کی

 (821)همان :                                                                            .                                                                          
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گوی وی داستان سروده است. مثال: حالت لحن نوروز هنگام گفتها را متناسب با موقعیت صحنهشخصیتبیانی لحن یا  حالتخواجو ولی 

 است.  های حماسی متفاوت با راهب پیر و فراق از گل و صحنه

 حالت نوروز، بعد از شنیدن نصایح مهران جهت  جلوگیری رفتن به روم:

 زمیــن را کرد از آب دیـده غمگین                                            چو بشنید این سخن نوروز غمگین                                         

 بـه دامـن در عمانـی فرو ریخــت                                            ی فرو ریخــت                                          ـجواهـر بر زر خانـ

 (813: همان )                                                                                                                                                    

   و گوی با راهب پیری در هنگام بازگشتش به کشور ایراننوروز در گفتحالت مؤدبانه   

ـاده     ش گشــــــکه ای بر ما در دان                                                          اهــــزاده                           سؤالی کـــرد دیگر ش

  تصـور چیست انسان را در این راه                                                                                                                                                                       چو از هر صورتی نتوان شد آگاه               

 (  757: همان )                                                                                                                                             .    

از: بارتندآن باشد که عنوع ی از دو یاچند تواند ترکیبمی پردازی، شخصیتکنندمی پردازیشخصیتهای مختلفی نویسندگان با شیوه -8

گوها این است که طرح داستان را ونقش گفت» (21: 8311نیاز، های ظاهری و جسمانی)بیش و ویژگیتوصیف مستقیم، گفت و گو، کن

بین های (. برخی از ویژگی831: 8311اسماعیل لو،«)وگوها اطالعات الزم از داستان به خواننده داده شود.الی گفتپیش ببرد و در البه

و  م از طریق گفتـو نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیـخواج شودداستان، مشخص می وگو در متن رواییاشخاص داستان از طریق گفت

 ای نبرده است. پردازی پرداخته است ولی از کنش اشخاص بهرهشخصیت گو در متن روایی داستان به
زاران که خراج گ، او پیروز را از خاندان و نسب ساسانی، فردی قدرتمند ،پیروز و کسی«شاه پیروز » خواجوی کرمانی از توصیفات مستقیم 

 کند.بسیاری دارد معرفی می

ـان  اســــاز نسل سبه عهد باستان                                                                               که شاهی بود در ملک خراســـان 

ــش  ی شه انجم غالمـــبه پیــروز                                                                                          شهی پیـــروزگر پیــروز نامـــش

 دی تا سیاهـــــی  ـبه فرمانش سپی                                                                         اسیر حکمش از مه تا به ماهــــی

                                           (75)همان:                                                                                                                                                          

 برد :زیر بین نوروز با مهران، خواننده به صورت غیر مستقیم به احوال شاهزاده از زبان خودش پی می گفت و گویدر 

ـی چنین آشفتــه دارم چـرا بختـ                                             ـارم                                      کـ بیا بنگر که چــون آشفتـه 

راج و  روزم  روز  نــوروز  ـشبم مع                                               دیدی شب و روز                                  آنم کو تو میمن 

 ــنبیـام هو جان خستدل مجروح                                                                           ام بیــننظـر بگشــای و بال بسته

(    21: )همان                                                                  .                                                                                       

هده های مختلفی را در داستان مشاتوان شخصیتاستان میترین عنصر داستان است و بسته به نوع کوتاه یا بلند بودن دمهم:شخصیت-9

: 8311میر صادقی، «)نامندشوند، شخصیت مینمایشنامه و ...ظاهـر می در داستانی را ـای)مخلوقدهـاشخاص ساخته ش» کرد. به عبارتی:

های تداستان و بقیه اشخاص، شخصیباشد. نوروز، شخصیت اصلی اصلی و فرعی چندی می داستان گل و نوروز، دارای یک شخصیت (13

ردد گها شود مالحظه نمیزیرا تغییری که سبب دگرگونی شخصیت آنباشند،اده میهای داستان ایستایی و سه شخصیتفرعی هستند. هم

ع دارای وقای های قدیمیهای انسانی، داستان همانند قصـهد. عالوه بر شخصیـتدهگیری خود تغییر میی تصمیمر در نحوهکه قیصجز آن

-های خسیس و آدمادوگرها، آدمها، جها، پرینـها، دیوها، جولهای قدیمی به غدر قصه»های قراردادی است. خارج از عادت و شخصیت

قراردادی  هایشخصیتطوفان جـادو و پـری، رغـگو، منـخ(.در این داستان اژدها، مرغان س11: 8311میرصادقی ، «)گفتندسخی میهای 

  هستند

اعمال و رفتاری نیکو و خیرخواهانه دارد. پس تا انتهای داستان  ، قهرمان خیر داستان است، زیرا از ابتدانوروز  :شخصیت اصلی-9-1  

 نده مطرح است.شود. وی به عنوان یک عامل و عمل کنکند، اما دگرگون نمیشخصیتی کامال سفید و روشن دارد. او از حوادث عبور می

ه دنیا ب های کهن بعد از سالیان بسیار با نذر و نیاز فراواننوروز، تنها فرزند پسر پادشاه سرزمین پهناور خراسان بود. او همانند اغلب داستان

 در اولین روز سال جدید بود .علت تسمیه  او تولدش آمده بود. 
 ــوروز  انــگ نــنواگر برکشیــده ب                                                                          ت پیــروزـچو فرخ روز بود و بخ 

 وزی رسیــــده شــاه زاده به نـــور                                                                          ادهاه بــــبه پیروزی گرفتـه شــ

 دـرخش را ماه مهرافـــروز خواندنــ                                                                         به نامش خسروان نوروز خواندند 
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 (   72: 8351)خواجوی کرمانی،                                                                                                                                   

 اد.افتدید از تعجب در چاه میدر شش سالگی به قدری زیبا شد که اگر یوسف او را می اوان کودکی سرآمد همساالنش شد ونوروز، از همان  

 ز مهدش رفت خاطـر سوی بـستــان                                                            چو شهدش سیر گشت از شیر پستان 

 ـاخ سنبــــل  ل شـمسلسل کرد بر گ                                                           ســر حلـقـه بر گــــلگره زد سنبل 

 ــــاد  در افتدو هفتـه ماه از او در شش                                                           چو عمـر او به سال شش در افتــــاد

 تر آمدبـه لطـف از هشـت خلد افزون                                                           ر آمــدـبه حسن از هفت کشور بر س 

 ـاهتــادی  در بـن چـــز مدهوشی ف                                                                      ف بدیــدی بر ســــر راهــگرش یوس

 (   72)همان :                                                                                                                                                         

و دانش و فنون رزمی و ورزشی به مهارت  نوروز با توجه و عطوفت پدری و آموزش آموزگاران و مربیان مجرب رشد و پرورش یافت و در علم 

 .  مشهور شد با کمی سن در گیتی به عقل و هوشای که تمام رسید، به گونه

 ب کردنــــد به فضل و دانشش ترغی                                                            ز بهرش مکتبی ترتیب کـردنــــد

 ـــه  به دانش گشـت در عالـم یـگانـ                                                            هبه اهلیت علــم شــد در زمانـــ

 ــانـــــی  چو دریا دم زدی از درفش                                                            ز منطق ریختـــی در معــانــــی

 ردی به یک دست از فلک نه دست بـ                                                            به شطرنج آن زمان کو دست بردی

 ــرا  ـــر غــبر آوردی فغــان از شیـ                                                            چو بگرفتـی به کف شمشــیر بران

 ـیبه عقل و هوش در گیتی جهانـــ                                                            ـیـبه اندک عمر شـد گیتـی ستان

  (  71-71) همان :                                                                                                                                                   

 و دائم آرزوی گشت و گذار داشت . پویا و متحرک بودصاحب خویی نوروز، 

 ای و صحــن باغــــــی   کنـار سبزه                                                           نجستـی خاطرش جز طرف راغی 

 کوه و هوای دشت بـــــــودی سر                                                            مـدامش آرزوی گـشــت بــودی

 ( 71)همان:                                                                                                                                                          

 شد.زد و خاموش میای میی بلبالن به یاد محبوب ناله. حتی با شنیدن نوای گل شدعاشق و شیفتهنوروز با شنیدن اوصاف گل، 

به جوش آمد بسان الله خونـــش                                                              هــوای گـل زد آتش در درونــش 

ت یاد دوستانــش ـــفراموش گش                                                             برفت از سـر هــوای بوستانــــش

                                                      رد                                                                        ــکزد و خاموش میصفیری می                                                             کـردحدیث گل چو بلبل گوش می

 (  31)همان                                           .                                                                                                               

 ا طلبد.ش از خداوند یاری میدر نبردهای همیشه جهت پیروزینوروز،  

 به دادار جهان گفت ای جهـــان دار                                                                          شهنشه خیــره شد در آن سیه مار 

 بدان ساغـر کزو زمـزم شرابیـســت                                                                         بدان درگه که از وی کعبه بایسـت

 ــال بـی مــثــــالـی به عنوان مثــ                                                                        به مرغـــــان ریاض الیزالـــــی

 تنم خاکـی که خاشاکــی نیــــرزد                                                                         منم بیــدی که از بـــادی بـلـرزد

 یـــرم ندیده گنــج پیش مــــار مـ                                                                        اگر زورم نبخشــی زار مـیـــــرم

 به  گرز گاو سارش سرمه ســـــازم                                                                         وگر نیرو دهــــی سـر بـرفــرازم

 (     824ان : )هم                                           .                                                                                                          

و با  شود.های بسیاری روبه رو میهای کهن، در سفرش با خطرات و دشوارینوروز مانند: دیگر قهرمانان داستان شجاعت و جنگاوری: 

 شود.جنگد و پیروز میانگیزی چون اژدها با یاری خداوند میموجودات شگفت

 وه و در آتــــشزند چون دود در ک                                                                                     شچو خسرو دید کان کوه کمرک

جانــــش  رار دل ز که سر بر زد شـــ                                                                     شـانـچنان زد بر جگـــر نوک سن

د ـــوهانش بیازیبه دندان همچــو س                                                                     ین دیــددر دم کش چـو رمح آهن

 ت   عمود گاو سر بر گــــردن افراشـــ                                                                     ذاشـــــتها کش نیزه بگهژبر اژد

 تزمین با خون و مغزش در هم آمیخ                                                          تخــــبزد بر کله و مغزش فرو ری

 ( 824)همان:                                                                                                                                                       
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گذرد و بیند از جانش میی حال عاشقش، شروین را چون خود میاو بعد از آشنایی با شروین ابن شروان و مشاهدههمدلی و جوانمردی:  

 رساند:شرویت را به وصال سلمی می

 رد از این آتــــش چـــــراغــش فس                                                          دل شهزاده بریان شــــد ز داغــش 

 به البه گفت خوش باش ای جوانمـرد                                                           امانش داد و از چنگـش رهـــا کـرد

 مرادت بـــــر ســـــر آرمنهم سر یا                                                         که گر آید به پایـــان روزگـــــارم 

 (  838)همان:                                                                                                                                                       

 .   کند.                                                                حکومت می ا عدالتنشیند، بنوروز بعد از آن که بر تخت سلطنت میعادل و دادگستر: 

 جهان انصاف دهر از دور بگـــرفـــت                                                               به دورش چرخ ترک جور بگرفــت

 از باغ کو برگ شجـــر داشـــت   برون                                                           ز عالم رسم چوب و دار برداشـــت

 ردکمگس در چشم شاهین خواب می                                                          خوردز عدلش گرگ با میش آب می

 (751)همان:                                                                                                                                                        

 خصوصیات بیرونی و درونی          
سازد. ها را میها است که کل هویت و شخصیت آنیکی از وجوه شخصیتی افراد داستان، خصوصیات درونی و بیرونی شخصیت

تواند همان خصوصیات فیزیکی، وجهه، تواند شجاعت، قدرت، ابتکار و احساسات کسی باشد. خصوصیات بیرونی او میخصوصیات درونی می

چهره و حتی زیبایی شخص باشد. نوروز شخصیت اول و محوری داستان، به عنوان عاشق، خصوصیات درونی چون: دانایی، عاشقی، جسارت 

شود و در مواجهه با های بیرونی شخصیتش تبدیل میروست که خصوصیات درونی او به جلوهباشد، از این گیری در عشق را دارا میو پی

های بیرونی نوروز نیز در خور توجه را دارد. اما خصوصیات و جلوه« گل»شایستگی عشقی نیمه آسمانی مانند  دهد کهمشکالت، نشان می

و ورزشی، همچنین نوروز فردی پویا و پر تحرک است که عشق و احساس می باشد.زیبایی ، نسب شاهانه، جنگاوری، مهارت در فنون رزمی 

گرا و ورزد و او را فردی عاشق عملکند. او به طبیعت هم عشق میو جو می را با این که درونی است ولی در بیرون از وجودش نیز جست

 دهد.پویا نشان می

    : شخصیت فرعی -9-2   

أثیر های نوروز تکند؛ تا در بروز شخصیتداستان است. او نقش مقابل نوروز را در داستان ایفا می ، شخصیت فرعی دست اول درگل-9-2-1

یت دهند شخصتر نشان میهای مخالف را برجستههای اصلی قرار می گیرند، یا شخصیتبه اشخاصی که در برابر شخصیـت»گذار باشد. 

داشت، که فقط در اولین روز هر سال و تنها یک بار « گل»ری بسیار زیبا به نام قیصر روم، دخت (21: 8311میرصادقی،«.)گویندمقابل می

او است ،این چنین توصیف  هایرا که حتی نامش گویای ویژگی« گل»نمود. خواجو گری میداد و جلوهدرسال، خود را به دیگران نشان می

پری دختی چو خرم نو                                                                                       که قیصر در حرم دارد نگــــاریمی کند 

 بهــــاری 

 ـــیچو مه در بر پـــرند آسمانــ                                                                                      چو خور بر رخ نقاب ارغوانـــی

 زده لعلش هزاران خنده بر گــــل                                                                                       دهـانی و هزارش خنده چون گل

 فشانده نـــاردان آبی ز دیــــــده                                                                                       و ز آن سیمین دو نار نو رسیــده

 م باغبـــانان بر ســــر آبــبه رس                                                                         نشسته خــال شبگونش به مهتاب

 دش گلنار و بر گلنار زاغــــیــخ                                                                                       قدش شمشاد و بر شمشاد باغـی

 ( 34-34 همان)                                                                                                                                                   

سپید، موهایی مشکی، ابروانی کمان، قدی بلند و بسیار زیبا که در خیال نمی گنجد، برای مردم روم گل ، دختری شهدخت ، با رویی  

و  کرد ، گویی در فضادختری اثیری بود که حتی دیدنش آرزوی آنان شده بود؛ ولی گل با وجود این همه دلداده، به هیچ کس اعتنایی نمی

 یاعتنا باشدو قلب سردش مملو از آتش عشق شدو دلباختهدن نوروز، دیگر نتوانست بیزمانی دیگر بود. ولی حتی گل دست نیافتنی با دی

وانست راز تگرفت.او نمیکرد و پدر برای سرنوشتش تصمیم مینشین بود، که در فضایی مرد ساالر زندگی مینوروز گردید.گل دختری پرده

                                  عشقش را آشکار کند و  تسلیم قضا و قدر الهی است .          

ی راز پنهانم شـود فــاش و گر ن                                                                           به سـاقی گفت از این آهسته تر باش

وزی  بساز آخر که در حالم بسـ                                                                           فــروزیمریــز آبــم که آتــش می

ود ز لعل جان فزایــم  مکن بیخ                                                                           چـو مـن خـود مسـت لعل دلربایـم
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                                 که من امروز خود بی باده مستم                                                                                                                                                                           مبـر چندیـن به جـام مـی ز دستـم

 ( 711)همان:                                                                                      .                                                                

: خصوصیات بیرونی توان تقسیم نمود.ها را به وجوه بیرونی و درونی او میبه عنوان معشوق دارای چند ویژگی است که این ویژگیل، گ   

درونی او :  نسب شاهانه ، راز داری و از همه مهمتر دست نیافتنی بودن او است که سبب اشتیاق بیشتر زیبایی بی حد و اندازه و خصوصیات 

 گرا و تسلیم پذیر در مقابل سرنوشت دارد.، شخصیتی درونلگ شود.معشوقین می

فروز، به یک موضوع عاشقانه که روند داستان با گفتار جهان اشخصیت فرعی دست اول در داستان است. به علت آن جهان افروز-9-2-2 

توان جهان افروز را به عنوان عنصر محرک و همچنین پدیدآورنده دهد، میگردد و در پس آن ماجراها و اتفاقات خاصی روی میتبدیل می

-ت شاهی برکنارمیافروز کشمیری روزگاری شهریار کشمیر بود، اما تقدیر روزگار او را از تخجهانی عاشقانه در داستان قلمداد کرد. موضوع

 کند.آورد و از شهری به شهری دیگر سفر میکند، به تجارت روی می

 گامـــــم ودهمیپ جهان یفراخا                                                                مـــنام ستیریـکشم روزـاف جهان

 یتاجــــــدار را یرورسـ ریسر                                                                یـاریشهـر بودم شیخو شهــر به

 برآشفـــــت من با رنظـ کژ سپهر                                                              بنهفــت یرو من از دولـت زناگه

 بلنــــــدم ـترتخـب از کـرد جدا                                                              بلنـــــدم خـــتـسرت از فگندیب

 رـشهــ از رفتم و یا خرده گرفتم                                                                           دهر شد رهیت و نماند چون یبزرگ

 مـگشتـ یمایپ جهان اناحیس وچ                                                                           گذشتــم در یپادشاهــ و ملکز 

 ـاکخــ مرکز گرد به دوران زدم                                                                                        افــالک ریس از تاجــران رسم به

      (37:  همان )                                                                                                                                                       

                              کند.                                                                                                                         ایی شایانی میکند و از او پذیربیند به او بسیار لطف میافروز، زمانی که نوروز را مینوازی: جهانمیهمان

ـدح پرداز                           ستایـش کرد و آمـد م                                                                           چو مرغ از جا بجست و پیش شد باز

د                        ور و بر وی آفرین خوانستاد از د                                                             فرود آوردش و بر صـــدر بنشانـــد            

داد                                              رد و جام می گه البه کپس آن                                               ـاد                          هــــبن ز هر نوعـی طـعام آورد و

 (38)همان:                                                            .                                                                                             

                  کند:                                                                                                        جهان افروز، وصف زیبایی گل و شرط قیصر)کشتن اژدهای سیاه( را برای نوروز تعریف می

 ـتاشبه کلک نطق نقش قصه بنگ                                                              گه از طبق سرپوش برداشتپس آن

 (33)همان:                                                                                                                                                          

 زبانی استنوازی، بلند طبعی،باتجربه و خوشخصوصیات درونی جهان افروز: اصالت، میهمان
، شخصیت فرعی دست اول در داستان گل و نوروز است و نقش پررنگی در داستان دارد. او موانع متعددی برای نوروز قیصر  -9-2-3   

 دهد.                                                                                                            دهد و به دامادی نوروز رضایت میولی در نهایت تغییر تصمیم میکند، ایجاد می

 ندارد. را دوری گل قیصر روم، از شدت عالقه به دخترش، شرط کشتن اژدها را نهاده و طاقتی بسیار به گل، عالقه

 وزو یک دم جدایی در ضمیـرش                                                                               پدر چون نیست از دختر گریزش 

 بر آوردست نقشی  از میانــــــه                                                                            به عالم درفگندسـت این فسانـــه

 (   31)همان:                                                                                                                                                          

 دــل نخواهـمر بزم را بیــمعاش                                                                                          گل نخواهد که قیصر باغ را بی

  (  811)همان:                                                                                                                                                        

 : او شرط سنگین کشتن اژدها را برای خواستگاران نهاده بود .                گیری در ازدواج دخترش گلسخت 

 که آن مار سیه را صید ســـــازد                                                                             به ایوانم کســـی سـر فــــرازد

 جز او دل در کسی دیگر نبنـــدم                                                                           کس را پسندمن به دامادی من آ 

 (31: همان )                                                                                                                                                         

گس گاه ممعتقد بود که هر کسی،با همسطح خودش ازدواج کند، زیرا هیچتوجه به اصالت خانودگی وتوجه به همپایه بودن داماد با او: 

 شود.با باز شریک نمی
 نیرزد پر مرغـی پیش سیـــمرغ                                                                             گرفتم هست شاهین شاه سیمرغ

 دــخیالست این که او هم باز باش                                                                            مگس با باز اگر انباز باشـــــد
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 وری عروس خار گـــرددــگل س                                                                            کجا با خاره خیری یار گـــردد

 (    818ان: )هم                                                                                                                                                                          

  : اقتدار، نسب شاهانه، عطوفت پدری و زیرکی خصوصیت درونی قیصر

-او رقیب عشقی نوروز و شخصیـت مخالف شاهزاده معرفی می دست اول در داستان است. ، شخصیت فرعیفرخ روز شامی -9-2-4

 (.     21: 8311صادقی ،یرم«.)شخصیتی که با قهرمان داستان در حال مبازره است؛ شخصیت مخالف داستان است»شود.

 از سرزمین شام بود،        ای روشن و سبز خط،پادشاهی با اصالت شاهانه،چهره توصیف فرخ روز شامی،

 که سلطان سپهـر او را غالمســت                                                                          شهی سلطان نژاد از ملک شامست 

 روز داننـــــد ش نیز فـرخـبه شام                                                                           رخ روز خواننــدــبنامشش جمله ف

 نـچون روز روشجوانی سبز خط                                                                            بساط افگنـده بر آن سبز گلشــن

 ( 857همان: )                                                                                                                                                      

گیر کارش شب و روز آه و ناله ی شبمانند پرندهگل، عاشق شد. یروز نیز در بهاری زیبا، با دیدن چهرهفرخشود، روز،عاشق گل میفرخ

 و زندگیش چون سنبل آشفته  شده بود.
 بهــاران بود و در دام گل افتـاد                                                                                            مگروقتی چو بلبل بال بگشـــاد 

 شب و شیبگیر بودی ناله کارش                                                                                           رشچو سنبل شد پریشان  روزگا

 ( 853)همان:                                                                                                                                                        

جنگید می توری تمامشد  و با کینهها با لباسی تیره، بر پیلی تنومند سوار میروز، بسیار قوی و مبارز بود،در جنگفرخجنگاوری و شجاعت،

 ساخت.ها میها پشتهو از کشته

 ــاک بسی گردنکشان افتاده بر خـــ                                                                                    روز دید از دور افــالکچو فرخ 

 زده گردون ز سهمش جامه در نیــل                                                                       ی پیــلنهاد اورنگ زر بر کـوهه 

 به دود کینه گیتی را سیه کـــــــرد                                                                        رخ به سوی رزمگه کردچو آتش 

 همه خاک زمین با خون برآمیخــت                                                          ها بر یکدیگر ریختز کشته پشته

 (  711)همان:                                                                                                                                                        

دست داد و اژدها را هم  ورزی او باشد. زیرا وقتی دید، در راه گل، مال و ثروتش را از روز کینهترین صفت فرخشاید، منفیتوزی، کینه 

 شود.کرده و کشته میخورد  و باری دیگر حمله کند هرچند شکست مینتوانست بکشد،  به روم حمله می

 گل ســـوری ز خـــارش برنیـــامد                                                             به ملــک و مـال کارش برنیــــامد 

 که بودش اژدهایـــی بر ســـــــر راه                                                         ک ره دست کوتاهشد از گنجش به ی

 بزد کوس نبرد و عـزم ره کـــــــرد                                                         پس از یک چند ترتیب سپاه کـرد

 (853)همان:                                                                                                                                                       

توان به : جوان، سفید پوستی و نسب شاهانه او اشاره کرد. روز میاز خصوصیات بیرونی فرخروز شامیخصوصیات بیرونی و درونی فرخ

 صوصیات درونی او به: شجاعت، جنگاوری و عاشقی او توجه نمود.و از خ

شود، او اگر چه شخصیتی محوری نیـست ولی به عنوان کسی شخصیت فرعی دست اول در داستان محسوب می مهران، -1-2-5

داستان تأثیر دارد و سبب تسهیل  کند، در روند کند و همچنین برای کمک و یاری نوروز اقدام میکه هویت نوروز را در پیش شاه فاش می

شخصیت همراز شخصیت فرعی در داستان و نمایشنامه »در وصال عاشق و معشوق می شود .همچنین او شخصیت همراز در داستان است. 

 (21: 8311میرصادقی ،«)گذارد.کند و با او اسرار مگو را در میان میاست که شخصیت اصلی به او اعتماد می

 ز دانایان روزگار خویش، به نام مهرسب حکیم بود.مهران پسر یکی ا

 از او پیر خرد کرده هنر کسب                                                                                           که سرو نوجوان مهران مهرسب 

 (21همان: )                                                                                                                                                         

 :وکرده بودند  ها دریک روز متولد شده بودند و از کودکی در کنار یکدیگر رشد. آنسن نوروز بودمهران، دوست و هم
 نموده طلعت از مطلع به یـک روز                                                                                         دو مه بودند با شهزاده نـــوروز

          م پرویــده                                                                                                                   به شیر و شهد با هـــ                                                                                         دو غنچه با هـم از گلشن دمیـده

 (21)همان:                                           .                                                                                                               
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ی نوروز و دردمندائه ولی با شنیدن سخنان عاشقانه کند.که سخنان نوروز را بشنود، نصیحتش میمهران قبل از آنرازداری و همدلی، 

 گوید: از سخنانی که گفتم، ناراحت نشو!  داده و میسینه نهان کرده، دلداریش   رازش را در

 مـآب سفتمتاب ار گوهری بی                                                                                        رم ار حدیثی سرد گفتــممشو گ

 سلیـم بر پایـت نهــــــــادهسر ت                                                                          زاده           ام هم بنــــدهدهمنت هم بن

                                   قل                                                                                    ر نعره بردارم که قلــو ساغـچ                                               چو بلبل گر حدیثی رانی از گـل                                     

 (881)همان:                                           .                                                                                                            

بیند و  نجات شود. نوروز او را در قصر طوفان جادو اسیر میاسیر می وجوی نوروز رفته و به دست طوفان جادومهران، به جست وفاداری،

 دهد.می

 ر مشیـــــــدــکشیده ناله بر قص                                                                                       زناگه دید مهـــران را مقیـــــد

 چنگال و بندش خرد بشکست بزد                                                                                       بر آن گنبد بسان برق برجســت

         گرش یزدان برآورد                                                                                                             ـی دیــکه کام                                                                                       بسی شادی نمود و خرمی کــرد

 (774)همان:                                           .                                                                                                            

شخصیت واقعـی نوروز را فاش کرده و باعث شده است، تا قیصر، به ازدواج گل و نوروز ی روند داستان، مهران، به عنوان تسهیل کننده

 سرعت ببخشد:

د   ــشروان از بوی ساغر مست می                                                              شددر آن حالت که هوش از دست می

ــــی  انـبه مستی با جگرسوزی نه                                                              ـران ز  روی مهربانــی ـمگـــــر مهــ

که این پیروزه هست از کان پیروز                                                                 وروزــال نـــی از حـفروخوانــد اندک

 نه لیکن دری از دریای شاهیست                                                               ر کو سپاهیستــت قیصـگمان بردس

درین کشور همانا جوهری نیسـت                                                                 رسری نیسـتـر از نژادی ســبه گوه

                                                                     ری هـزاره                                                      ــاش میدهــبود هر بن                                                                           وارهجا یک ســنــدش ایــاگـر بینی

 (    771)همان:                                            .                                                                                                            

توان به دانایی، وفاداری ، صداقت و اصالت وی که فرزند پدری حکیم های درونی مهران میویژگی ازنی مهران: خصوصیت فیزیکی و درو

   .و دانا ، اشاره کرد
 گرایی او اشاره کرد.توان از خصوصیات درونی دایه به راز داری، عطفت مادرانه و عملی گل: میخصوصیات درونی دایه

 رنگشخصیت فرعی دست دوم در داستان است. شخصیتی ثابت و ایستایی  دارد و حضورش در داستان کم شاه پیروز،-9-2-6

 باشد.است، ولی به عنوان اولین مانع و کشمکش در داستان قابل توجه می

 ، شاه پیروز، همچون نامش فاتح و پیروز بود. پادشاهی فاتح و نیرومند 

 به پیروزی شه انجم غالمـش                                                                               شهی پیروزگر پیروز نامـش

 ( 75: 8351کرمانی،)خواجوی                                                                                                                                

 گزار او بودند و سپاهی بسیار عظیم نیز داشت.چنان قدرت و توانایی داشت که حتی پادشاه روم و چین خراجپیروز، آن،شاه اقتدار

 مسخر گشته ملک روم و چینـــش                                                                                      ی گردون نگینـــششه پیـروزه 

 ـــیا سیاهـــبه فرمانش سپیدی ت                                                                                      اسیر حکمش از مه تا به ماهــی 

 ـشحبش تا اصفهان نخجیرگاهــــ                                                            سپاهان تا حبش جوش سپاهـش

 ( 75: همان)                                                                                                                                                         

 کرد.    طلبید و نذر و نیاز می، او جهت برآورده شدن حاجاتش از خداوند یاری میمعتقد به خداوند

 جزین حاجــت که باقی ماند آلـش                                                              مثالــــشنبــودی از خــدای بی

 جست فرزندنسب  را روز و شب می                                                             دـبه نذر از ایزد بی خویش و پیون

 ــــادان فرستــها قربـخانهشبه آت                                                             ها را شمــع بنهــــادخانهدتعبا

 (  71)همان:                                                                                                                                                          

 نموده بود    آموزشگاهی با وجود بهترین آموزگاران مربیان فراهم ، و برایشبه تعلیم وتربیت فرزند توجه داشت

 ضل و دانشش ترغیب کردنــدبه ف                                                                                       ز بهرش مکتبی ترتیب کردنـــد
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 برو قانون کلــی عرضـــه دادنــد                                                                                       سـر درج معانی برگشادنــــــد

 ( 71)همان:                                                                                                                                                          

، با دیدن ناراحتی و عاشقی نوروز بسیار ناراحت شده و بعد از رفتن نوروز نیز، در فراق بسیار مویه و ناله های پدرانهعطوفت و نگرانی

 کندمی

 شب دیجور گشتـش روز نــوروز                                                                           ز مهرش چون بدانسان دید پیروز

 گین از اندوه خـوردن اوشد اندوه                                                                           رع کـــــردن اوــبرآشفـت از تض

 ( 871)همان:                                                                                                                                                       

م که دیگر بینمـش بـاز        ـندانمی                                                                            چو رفت از آشیان آن کبـک دمساز

                                          ولیکن کارم از بهبود بگذشــــت                                                                                                                                                                     چه آن به بود بگذشتکه از عمر آن

 (   871)همان:                                             .                                                                                                           

کرد و در هایش را پنهان میخورد ولی اشکتواند مانع رفتن نوروز شود،  غصه مینمی داری، او با رفتارهای نوروز فهمیده بود کهخویشتن

  .کردداری میمقابل مردم خویشتن

 ــیایـــــوفدید از زمانه بیکه می                                                                         داد بر هجــران گوایــیش میـدل

                     ــرد                                                                                                                         سرشک دیده از مردم نهان کـ                                                                         خویــش را با آن نیـاورد نــولیک

        (  871)همان:                                                 .                                                                                                      

 .       اعتقاد به خداوند است: عطوفت قوی پدرانه، اقتدار، توانایی، خویشتن داری و وجوه شخصیتی شاه پیروز

کردی که در داستان دارد، لـشود. با توجه به عموب میـی دست دوم در داستان، محسـمهرسب حکیم، شخصیت فرع مهرسب حکیم  

د تدبیر، خرتوان به: دانایی، می و از وجوه درونی او ،شخصیت او به رنگ سپید است توان نقش او را راهنما و هدایت کننده معرفی کرد.می

ق گل به نوروز، در داستان ـت دوم در داستان است. او با رسانیدن پیام عشـت فرعی دسـشخصی نیز  ی گلدایه .ی او اشاره کردو تجربه

 یخصوصیات درونی دایهاز د.باشهمواره درکنار گل حضور دارد و مراقبش میافزاید. نوروز نسبت به گل می کند و بر عشقحضور پیدا می

 .گرایی را نام بردمادرانه و عملفت وراز داری، عط توانیگل: م
  های قراردادیشخصیت-9-3

نیاز معتقد است: گو، نقش پیشگویی و تسهیل روند داستان را بر عهده دارند. بیمرغان سخن مرغان )خواب اول و دوم( -9-3-1

بخشند و کننده به داستان می ها و رؤیاها پتانسیل معنایی واقعخوابهای فریب است. گاهی این رؤیای خواب و بیداری از دیگر روش»

های ( بررسی داستان41: 8311نیاز، بی«.)دهندمی توان از قصه حذفشان کرد. این نوع رؤیاها، با ایجاد گسست به روایت هم تحرکنمی

 که در عالم بیداری وقوع یابند در خواب رخ میز آنهای حماسی، پیش ابسیاری از رویدادهای داستان»دهد: حماسی و کهن نشان می

کرمانی از مرغان سخن خواجوی های کهن است.ها و داستانهای قصه(.پیشگویی و پرش به آینده، از خصیصه554: 8311سرامی،«)نمایند.

د که به بینخوابد  در خواب دو مرغ سبز را میگو، دو بار در داستان استفاده کرده است. ابتدا، شبی که نوروز با حالتی گریان به یاد گل می

 گویند:کنند و میاو اشاره می

از  بیند، یکیرود و دو مرغ سبز را میبیند، شادمان به خواب میزمانی که وصال گل را بسیار نزدیک می شبی دیگر، در کشور روم،

                              گوید:                                       کشد و میها آهی میآن

 چو گلبرگش ز گلشن در ربودنـــد                                                                        که امشب چون کمین بر گل گشودند

 نچیند هیچ کس بیــرون ز نـــوروز                                                                       گلـی از باغ وصـــل آن دل افـــروز

 به کوهستان ارمـــن یابدش بـــــاز                                                         زاده پـرواز               ورش در پی کنـــد شــه

 ( 783: 8351)خواجوی کرمانی،                                                                                                                                 

 کننددهند و او را به سرزمیـن ارمـن هدایـت میمرغان پیشگو، خبر ربوده شدن گل را توسط طوفان جادو  به نوروز می

شده، نیمه شب گل را از شبستانش باره وارد داستان شخصیتی قراردادی در داستان گل و نوروز است که یکمرغ طوفان جادو -9-3-2 

شده با تعجب، مهران را نیز دربند و جوی گل وارد قصرشبرد. نوروز به جسترباید و به قصر خود)قصر شاپور( در سرزمین ارمن میمی

 دهد.شکسته و گل و مهران را نجات میبیند.او با ذکر اسم اعظم، طلسم را می
 گذار افتاد بر قصـر شهنشــــاه                                                                               دو را ز ناگاهمگر طوفان جــــا

 به شادروان قیصر کرد پـــرواز                                                                               سازسوز فسونچو آن مرغ جهان

 چو باد مهرگان بربودش از شاخ                                                                               چـو نرگس دید گل را خفتــه
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 ( 784: همان )                                                                                                                                                    

د ی مشکل نوروز، وارد داستان شده، و رونپیر غیبی شخصیتی است که در نقش راهنما و گشاینده غیبی به شکل کشیشپیر -9-3-3

 :کند و ناگهانکمک میکند.زمانی که نوروز، از یافتن گل ناامید بود، رو به درگاه خداوند با گریه و زاری درخواست داستان را تسهیل می
 شــراب دور ماالمال کــــرده                                                                                           خــوردهکشیشی دید ناگه سال

 (771: همان )                                                                                                                                                

 کند. ی نابودی طلسم طوفان جادو را بیان میدهد و طریقهپیر غیبی،مکان طوفان جادو را به نوروز نشان می

 ادو را نشیمـن   ـدرو طوفان جـ                                                                             بر آن دشت است یک پیروزه گلشن

 چو باغ خلد نامـش قصر شاپور                                                                               آرا چـون رخ حـــورگلستانــی دل

 چ مندیش یاز آن تمثال هایل ه                                                                            شطلسمی که آیدت در ره فرا پیــ

                                                                         که گردد بر مـرادت سـر به سر                                                                                                            داریبـه هـر کار اسـم اعظـم یاد م 

 (771)همان:                                         .                                                                                                             

 کند.پیرغیبی و توکل بر خدا طوفان جادو را نابود می هاینوروز با راهنمایی

قیصـر روم، شرط کشتن  های قدیمی است.عادت در داستان ای و خرقاژدها، یکی از موجودات افسانه و مبارزه با اژدها نوروز -9-3-4 

گذاشته بود.نوروز عاشق، که در سر هیچ  زیست و سبب مزاحمت مردم بود را برای خواستگاران دخترشی روم میاژدهایی سیاه که در حومه

 کند.رود و شجاعانه او را هالک میفکری جز رسیدن به گل را نداشت به جنگ با اژدهای سهمگین می
 ــشفتاده دورخ از دودش در آتــ                                                                           شـکـیکی عفریـت دود اندود دم 

 دوان برهمن ســــوزسیه چون هن                                                                          وزـچه عفریت اژدهایـی اهرمن سـ

 ــایب و کمرسـبه دنباله زمین کو                                                                          به سینه کوه مال و صخره فرسـای

 ـزریـمقامش دوزخی پر برق خون                                                                           ی پرخار سر تیزسرش چون پشته 

 وزانی مشعل فرحلقهدو چشمش                                                                           ی انگشـت سـوزاندهانـش کـوره

 (828: همان )                                                                                                                                                    

فضای ذهنی و حال و هوای حاکم بر  »داستان جو. کندی هر داستانی خواننده را با احساس خاصی مواجه میمطالعه،فضا و رنگ -81

روزی، فضای داستان به و جنگ و پی های اندوه و فراق و وصال( با توجه به عشق در داستان و لحظه12: 8311نیاز، بی ) « است داستان

 توصیف فضای شاد، شادی اولین روز سال نو و تولد مبارک نوروزسفید هست.رنگ سیاه و

 نواگر برکشیده بانگ نوروز                  ت پیروز                                                                                   چو فرخ بود روز و بخ

 زادهبه نوروزی رسیده شاه                به پیروزی گرفته شاه باده                                                                                         

 (72: 8351کرمانی،)خواجوی                                                                                                                                  

 کند.خطرناکش برحذر میفضایی مالمت کننده، مهران در گفتگوی با نوروز او را از عشق گل و عواقب 

 دــایــارت برنیـوری ز خــگل س                                  د                                                   ـــایـارت برنیـــه کـم کــــترس

 نیاری رخت از این دریا به ساحل                              نرانی ناقه زین منزل وادی به منزل                                                       

 (11)همان:                                                                                                                                                         
کنند.  ی داستان را بازتاب میتدای هر فصل داستان آورده است، عالوه بر مقدمه، حال و هوای صحنههایی که خواجو در اببراعت استهالل

شود، تا تنهایی به روم سفر کند. ابیات شود و از همراهان جدا میی دیدار راهب از شهر خارج میمثال: هنگامی که شاهزاده نوروز به بهانه

 کند.  صحنه را شاد و امیدوار میمقدمه، نوید وصال گل را می دهد، وفضای 

 ی نوش  خورند آب حیات از چشمه                                                                          وشخوشا وقتی که سرمستان مده

 بیابد ورقه بـوی زلف گلشــــــاه                                                                          اهخنک صبحـــی که از باد سحرگ

   ــن به یوسـف باز بینــد ابن یامی                                                                           نبشیر آید سوی یعقـوب غمگیـ  

 ل منشـور                                                                                                                     ــد پروانه را از وصـرس                                                                           ع نـــــورــبتابد روی شمع از برق

 (877)همان:                                                                        .                                                                              

 .استد به خود گرفتهرنگ سیاه و سپی و داستان شاعر، فضای حزن، شادی، ترس و دلهره را به تصویر کشیدهکه: نتیجه آن

لعاده اها خواننده را سرگرم کنند و با خلق حوادث خارقها و قصهنویسندگان گذشته در پی آن بودند، با گفتن افسانه حقیقت مانندی -88

ین ای منطقی بتوانست رابطهگاه که نمیآدمی آن»را به هیجان بیاورند و در انتظار شنیدن قصه نگه دارند.  طبیعی آنانچون: جادو و ماورای
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پرداخت. همین امر سبب شد، به تدریج باورها و عقاید می اد و نجواهاالعاده بیابد، برای رهایی از آن به ذکر اور های خارقحوادث و پدیده

ه سرایان پیشین، بها را کاهش دهد و نتایج دلخواه را از آن به دست آورد. داستانخرافی در ذهن او شکل بگیرد تا به این ترتیب، مصیبت

بردند و ...و اعمال محیرالعقول لذت می های غول و جن و پریز داستانی مردم اکه عامههای عامیانه در میان مردم، و ایندلیل تداول داستان

هایی (.نویسندگان معاصر، در پی خلق شخصیت814: 8315الهامی ، « ) اندهای عامیانه توجه خاصی داشتهداستانرا باور داشتند به  هاو آن

کرمانی در داستان، از جادو بهره برده ولی  خواجوی .ام خود را برسانندواقعی و پذیرفتنی هستند، تا با خواننده ارتباط برقرار کنند، و پی

زمی ی تمام امور فکری و رداند. او از نوروز شخصیتی فوق بشری به نمایش کشیده که به تنهایی از عهدهشکستن طلسم را یاری خداوند می

بیند. زمانی که از خداوند درخواست یع را قبل از وقوع در خواب میی معنوی باالیی هم برخوردار است، تا حدی که وقاآید و از  جنبهبر می

ی اعمالش بیان شده و بر اساس های معمولی نیست، ولی چون انگیزهکند. خصوصیات نوروز مانند انسانکند، خداوند او را راهنمایی میمی

 باور پذیر است.  های پریان و باورهای عامیانه سنتی، شخصیتش تا حدودی در  فضای داستان قصه

 گیری نتیجه
. ددانای هندی میمنظومه گل و نوروز، داستانی عاشقانه به شیـوه داستان در داستان است که خواجوی کرمانی منشأ آن را قصه     

ر ای ایرانی بشاهزادهطرح داستان، عشق  .آغاز شده استآرزوی فرزند دار شدن، شاه پیروز  با ل از تولد نوروز وقب داستان، سیر زمانی شروع

باشد. خواجو در شخصیت است. درون مایه داستان، عشق و از جان گذشتگی در راه عشق می دختر قیصر روم است که غایبانه عاشق شده

مرغ جادوگر و پرندگان دها، اژها در داستان توجهی ننموده است. های کهن پیروی کرده و به تحـول شخصیتسازی از سنت معمول قصه

ی غالب حوادث داستان، جز در علت و انگیزه باشند.های قراردادی در داستان می، شخصیتستان به عهده دارندگو  را در داه نقش پیشک

در و ناشناس ماندن شاهزاده « سلم رومی»صر ، ناشناس وارد شدن نوروز به ق«جادو طوفان»ربوده شدن گل توسط مرغ برخی موارد مانند:

اول شخص  از زاویه و سروده را انداستان، از زاویه دید سوم شخص، داست راوی و دانای کل به عنوان ویده است. خواجقصر روم ذکر گرد

و پرسش نوروز در دیر دانش افروز و دیدار با  وگوها چون: سؤالبرخی گفت است، دهبهره بر داستان در خالل متن رواییگویی به شکل تک

مانند:  را مقارن و متناسب نامیده است. هاخواجو، اغلب نام نماید.زاید میپیوندی های میانو حکایت« میسلم رو»راهب، بعد از کشتن 

 زنی گل یدایهقیصر و  برای، نبرده نامی نوروز مادر خواجو ازنوروز ولی زاد، مهر و مهربان، مهرسب و مهران، گل و نصر و نصیر، بهزاد و پری

خواجو به نوروز، قهرمان داستان، شخصیتی فوق بشری و آرمانی با قداست معنوی  است.ننهاده و از اسم عام دایه استفاده کرده  نامی

طلبد. او همیشه پیروز است، به تنهایی ی امور، تنها از خداوند یاری میشود. نوروز در همهبخشیده که همواره لطف الهی شامل حالش می

دارانه دارد خواجو رزمد. نوروز شخصیتی مصمم و نیرومند دارد و در برخورد با رومیان، موضع جانبندیشد و میاچون یک اسطوره می

  است. داده تر از رومیان و شامیان نشان ی ایرانی را مثبت و برجستهشخصیت و شجاعت شاهزاده
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