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 چكيده

، به طوور مومنی، ا وم حماسوه در     2روستاولی شوتااثر  پوش پلنگينهبا تعمق در نام حماسۀ 

فردوسی رستم زرهوی از پوسو     شاهنامۀز را در  ؛گيرد میفردوسی قرار  شاهنامۀارتباط با 

اس . تارئيو  پللووا    ی به کيومرث اسناد داده شده پوش هپلنگينهمچنيم  و پلنگ  ا ببر دارد

جاموۀ  ای از پوسو  پلنوگ بور توم دارد کوه  واد ور       نيز جاموه  پوش پلنگينه بنياد م حماسۀ

فردوسی اس . در ا م جستار  شاهنامۀو ببر بيا  رستم، پللوا  بنياد م  شاهنامهکيومرث در 

با بحث و بررسی و مقا سۀ عناصور   شود، پس از    میمعرفی  پوش پلنگينهنخس  حماسۀ 

خا  تارئيو  بوا در ن ور گورفتم جاب،وا ی، شكسو  و دگرگوونی در        خا  رستم و دههف 

 هووای پيهوونلادیالگو بوور اسووا  کووهشووود  پاسوود داده مووی ا ووم پرسوو ، بووه هووا اسووروره

چوه وجووه    روستاولی شوتا پوش پلنگينهی تارئي  در حماسۀ ها عناصر خا   ،ساختارگرا ا 

،. در مومم  فردوسوی دارد  شاهنامۀی رستم در ها  ی با عناصر خا ها فاوتتو چه  کاشترا

لبا  و نام شخصي ، مكا ، نبرد بوا حيوانوات، موجوودات     ی شخصي  )قلرما ( وها نماد

. نتي،وۀ  مورد توجه اس ا م جستار در  (،  ار گرا ، عز م ، تهرّف و...قلرما  )مدّ شر ر

 ورا  رسوتم اسو  ز   خا  هف تر از تارئي  پيچيده خا  ف هکه ساختار  دهدنها  میتحقيق 

گيرد. سفر خوانی رسوتم بوه     میچند سفر مقدماتی و اصلی ان،ام سفر خانی تارئي  در طِیّ 

ولوی سوفر خوانی     ؛پذ رد میصورت خری مستقيم از  ک نقره شروع و در  ک نقره پا ا  

ده، در هما  نقره نيز به پا وا   ای که سفر خانی شروع شاز نقره وارتارئي  به صورت دا ره

رسد، ولی تارئي  با ن،ات نسوتا  هنووز    میرسد. رستم با ن،ات کاوو  به هدف خود  می

( سوفر بوه   1 :دو سفر د گر نيز با ود ان،وام گيورد    از ا م رو به مرحلۀ تهرّف نرسيده اس .

ه بازگهو  بوه وطوم و رسويد  بو      سوپس از  ار گر خود و  گزاریسپا سرزميم تاز ا  و 
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سواخ  عرفوانی   خوا  تارئيو  فرف  دهاس .  خر م خا  وی   )مرحلۀ تهرّف( که پادشاهی

 گمو  گيو  ی عرفوانی ماننود حماسوۀ    هوا  از نوع حماسه پوش پلنگينهحماسۀ  ،دارد، در ک 

دهد و سفر خانی  میرا تهكي   پوش پلنگينهز را عهقی عرفانی ساختار کلّی حماسۀ  ؛اس 

تارئيو  را رقوم    خوا   دهمحور   عهق نماد م زنی اسو  کوه   ای تارئي  نيز بر چندمرحله

زميم عهق به ا را  حبّ وطم ورستم  خا  هف زند. در صورتی که محور   عهق در  می

 .اس 

 .شناسیم، تارئي ، هف  و ده خا ، ساختار، رستپوش پلنگينه، شاهنامهها: کلیدواژه

   مقدمه -1

 (1)پوش پلنگینهحماسۀ   -1-1

را رموانس تلقّوی کورده،    « (2)روستاولی شوتا» اثر پوش پلنگينهحماسۀ  ،انگليسی  ِاممترجاز بعضی 

اسو ،  « پووش  پلنگينه»د. عنوا  اصلی حماسه انترجمه کرده 1«پوش پلنگينهشواليۀ »را  ا م حماسهعنوا  

ی صِورف  هوا  را در رد ف رموانس  پوش پلنگينهدر   ، « عهق»محور ّ  با در ن ر گرفتم  ا م مترجميم

و پللوانوا    موجد نبردهاسو   که اکثراً عهق به زنی اس  ها . ز را هستۀ اصلی رمانساندبه شمار  ورده

زادگا  و دربار ا  هسوتند، داسوتا  سرگذشوتی اشورافی دارد و در مومم قلرموا         ا قلرمانا  از ن،يب

فقو  در   کنيم،رسی نگری بررا با سرحی پوش پلنگينهبرا م اگر . بنارسدمیخوش   میسران،ابه داستا  

من ومۀ خود، عهوق، عهوقی    ۀدر د باچ روستاولیوجه به اذعا  گيرد، ولی با ت میقرار  ها رد ف رمانس

 وابيم کوه    موی . از ا وم رو بوا انودک تعمّوق در    نيسو  موورد ن ور    هوا  پيوند تم»  در   سمانی اس  و 

وههگرا  گرجوی و خوارجی   پژ .اس  عرفانی و  سمانی ،با ز رساختی نماد م ای حماسه پوش پلنگينه

  اقو اند و با توجه به ن ور محق ی    بر مدهها پر رمز و راز دانسته، در صدد کهف نماد ای حماسه   را 

ی هوا  ی نمواد م، مكوا   هوا  ماننود شخصوي    پوش پلنگينهبه عناصر نماد م  دوههگرا  و با رو كرژو پ

.  ورد شومار  بوه  عرفوانی  – موی ی رزها اسهبا د از نوع حم  را  ی نماد م، ا م حماسهها رخداد و نماد م

در گرجستا  قرو  وسری دو نووع   شود که میا ناشی  ن، از گرجستا  در ای حماسه چنيم  مد  پد د

                                                 
1-the knight in the panther’s skin 
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 ،د نوی  كوم  وجود داش : حكوم  د نی و حكوم  غير د نی و رسمی. در رأ  حكومو  غيور  ح

نود و در رأ  حكومو  د نوی    بود  میرسو حكوم  مانند پادشاه، وز ر و د گور مقاموات    میگروه رس

 وک نووع    :گرجستا  دو نوع ادبيات به وجود  مد در ،مقامات مذهبی قرار داشتند. با توجه به ا م مسأله

البتوه   ) شود  موی برای کليسا و موذهبيو  نوشوته    و)بيوگرافی مقدّسا ( بود  1ادبيات که بيهتر حقيوگرافی

ای و ادبيوات شوواليه  کوه  داش ( و نوع د گر  ودا م نوع ادبيات از قر  پن،م ميالدی در گرجستا  وج

 پوس   شد. ا م گونوه ادبيوات   میدولتی مانند پادشاه، وزرا و غيره نوشته   میبرای گروه رس وبود   میرز

خدم  به خدا بوا خودم  بوه وطوم  كوی بوود و        ،از ادبيات د نی به وجود  مد. در باور مقامات د نی

 مملكتوی تهوخيد دادنود کوه ادبيواتِ       میا م دورا ، قهر رس در  ترک مذهب برابر با ترکِ وطم بود.

. از ا وم  اس نياز مورد نيز   میای و رزی مقدّسا  کافی نيس  بلكه ادبيات شواليهها مربوط به بيوگرافی

هوم  ميخو .    حتی ا م دو گونه ادبيوات در  و رو از قر  نلم و دهم ميالدی ا م نوع ادبيات شروع شد

که شخصويتی د نوی   را شخصي  جرجيس )گئورگۀ مقد ( توجه کردند و او  بد م من ور گرجيا  به

ی هوا  ه عنوا  الگو ی حماسی برگز دند. تا ا م که در قر  دوازدهم ا وم گونوه داسوتا    ، بو جنگ،و بود

شواهكار   پووش  پلنگينوه  ،دانای گرجسوتا   روستاولی شوتاتأثير گذاش  و  پوش پلنگينهدر کتاب   میرز

 برخوی بر مبنای تفسير   (Gamsakhurdia, 1991: 150-151). «را به ن م در ورد  جیبد   ادبيات گربی

شناسی گرجی، روا    ک انسا  نيس  بلكوه داسوتانی اسو     در اسروره پوش پلنگينهمفسّرا ، داستا  

   (.Cholokashvili, 2012: 131) که از جانب خدا  مده و از ا م رو مقد  اس 

ه بوه گرجسوتا   وا مكوانی در گرجسوتا  اشواره نهوده اسو ، بلكوه          به هيچ وجو  پوش پلنگينهدر  

 هوا   ی مانند هند، تاز ا ، در اها، مولغازانزار و غيره  مده اس  و تمام قلرمانوا  و شخصوي   ها سرزميم

دهد. بوا رو كورد    میچوب ا م مناطق رخ هستند و رخدادها نيز در چلار ها نيز منسوب به ا م سرزميم

، دو قلرما  بنياد م   ، تارئي  و افتانود  ، الگوو ی از داو ود سوسوالنی     پوشنگينهپلبه اتفاقات حماسۀ 

در دربوار  هستند چو  داو د سوسالنی نيز ماننود ا وم دو قلرموا      «تامار»همسر پادشاه گرجستا  ملكه 

ی نمادهوا نيوز  نستا  دار ،ا  و تيناتيم  بر ا م اسا ،اس .   به سپلساالری رسيده و پادشاه بزرگ شده

                                                 
1- Hagiography  
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تامار شولر ار گرجسوتا  و    به نوعی در ارتباط با زندگی ها شرح وقا ع زندگی    که هستند تامارملكه 

بوا اصوليتی گرجوی از شومال قفقواز بوود کوه در         «اُ ِ تيا»که شاهزادة س  اداو د سوسالنی  همسر او

hurdia, 1991: Gamsak) )9(تفليس و در دربار پادشاه گرجستا  پرورش  اف  و بعد فرمانده سپاه شود 

دربارة پادشواه تاموار و همسورش سوروده شوده       بسياریی مدحی ها من ومه ،روستاولیپي  از  (. 203

 پووش  پلنگينوه کليود بعضوی از مهوكالت     که خود «چاخروخ  سِدزه»اثر  تامار انیمانند من ومۀ  ؛اس 

شوده هوم   ن وموۀ  اد خوود  ورده، در م  پووش  پلنگينوه در  روستاولیز را نمادها ی که  ؛اس  روستاولی

، که دربوارة پادشواه   روستاولیی معاصر ها من ومه ۀی نماد م همها شخصي  ،. به طور کلیاس مررح 

 :ibid )« هسوتد  پوش پلنگينهدر   روستاولی شوتادارای الگوهای   اندتامار و داو د سوسالنی سروده شده

210).   

 پوش پلنگینهو  شاهنامه -1-2

  ود.   موی اتر م دوره در تار د و ادبيات گرجسوتا  بوه شومار    قر  دوازدهم ميالدی شكوف 

هموۀ   بسياری از متو  فارسی و عربوی در ا وم دوره بوه زبوا  گرجوی ترجموه شودند، تقر بوًا        

تحو  توأثير    پووش  پلنگينوه در سرود  حماسوۀ   روستاولیا م ن ر ّه که  باشناسا  گرجی  ا را 

اشوراف   کوامالً فردوسوی   شاهنامۀبه  وستاولیر قيم به اند.مخالففردوسی بوده اس ،  شاهنامۀ

 ها برد. و بعضی از نام مینام « رستم»بار به طور صر ح از  هم  ک پوش پلنگينهداشته و در متم 

فردوسی هستند. برای   شاهنامۀی مندرج در ها نيز به طور مستقيم و غير مستقيم در ارتباط با نام

فردوسی  شاهنامۀدر « رستم»از نام  پوش پلنگينها ، در پادشاه سرزميم تاز   «روستِوا »نام ، مثال

شوود و در   موی وافة رسوتم در پللووی از دو قسوم : ر خ تخوم تهوكي        .گرفته شده اسو  

 :Gamsakhurdia, 1991) بووده اسو    روسوتاولی هميم معنی مورد ن ر  هم دقيقاً پوش پلنگينه

شواهنامۀ  م  وا غيور مسوتقيم از    يمسوتق  به طور پوش پلنگينهی که در  ها برای اطالع از نام .(241

 لكسواندر  » شونا  گرجوی  تووا  بوه تحقيوق ا ورا      موی انود   ا اساطير ا را  اخذ شوده  فردوسی

 پووش  پلنگينوه ی ا رانوی در حماسوۀ   ها وافهشناسی و معناشناسی وامر ههبا عنوا  « چوالخادزه

در   شنا  معاصر گرجوی ا گفتۀ ماگالی تودوا ا ر به همچنيم .(1931مراجعه کرد )چوالخادزه، 

 شونا ی   خوتوای ناموک  از دورة باستا  بوا  در گرجستا  ، پوش پلنگينهپيهگفتار ترجمۀ فارسی 
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 ،)سياوش(« ششيو» ،)کاوو (« کاکاپو »مانند  ای میداشتند ز را در منابع تار خی گرجی اسا

: 1939، لیروسوتاو ) )اسوفند ار( بوه کوار رفتوه اسو      « وسيپاند ات»و  )گهتاسپ(« و هتاسپ»

ک: مقدموۀ  ر) فردوسوی داشو    ۀشواهنام بوه   روستاولیهفده، پيهگفتار(. با توجه به اشرافی که 

بعيود   ،انود ا را  در اساطير گرجی نفوذ داشتهاساطير باستانی   ( و با توجه به ا م کهپوش پلنگينه

ختاری نوو  سا و فردوسی گرفته ۀشاهنامعنوا  حماسۀ خود را از  روستاولیرسد که  میبه ن ر ن

را از منابع گونواگو  گرفتوه ولوی     شاهنامهی ها هما  طور که فردوسی روا   اس ؛ داده  به   

موردم گرجسوتا  بوا اسواطير ا ورا   شونا ی        ،ها بخهيده اس . از    گذشتهساختاری نو به   

کوه   ،شواهنامه را به طوور مسوتقيم از    «پوش پلنگينه»عنوا   روستاولی  داشتند. به هرحال ا م که

د گر اساطير ا رانی که در اساطير گرجستا  نفوذ کرده بودنود،     ا از  بازتاب اساطير ا را  اس ،

فردوسوی توأثير    شواهنامۀ از  تا چوه حود   روستاولیکند. ا م که گرفته باشد چندا  توفيری نمی

هوای  تواند باشد. با توجه به  شنا ی نگارنوده بوا بعضوی نماد    میپذ رفته، موموع مقالۀ د گری 

 شواهنامۀ متفواوت بوا    کوامالً  پوش پلنگينه  میرز -گرجستا ، ساختار حماسۀ عرفانی ای اسروره

فردوسوی بوا حماسوۀ     ۀشواهنام توا  گف  که ساختار حماسۀ  میفردوسی اس . ولی به جرأت 

وجود دارد کوه  دال بر    شواهدی  پوش پلنگينهدر متم کتاب ز را  ؛متفاوت اس  پوش پلنگينه

بر    اشراف داشوته اسو :    و ابم سينا را خوانده  سالبو ا ا سالممتم داستا  رمزی   روستاولی

همچنويم    .(133)هموا :   «ی او را نداشوتند هوا  راستی که قيس و سالما  تازی نيز تاب رنو  به»

نووع   بوا مرورح در ا وم حماسوه    « عهوق »کند کوه  تصر ح می پوش پلنگينهدر مقدمۀ  روستاولی

موا را   روسوتاولی ا م اشارة  نيس .مورد ن ر در     ها و پيوند تم داردتفاوت ی زمينی ها عهق

ر زمرة  ثار نمواد م و رموزی قورار       را د پوش پلنگينهررسی در نقد و ببتوانيم  کند تا اری می

  دهيم.
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 یا موانع ها خان -1-3

سو   اه ی پللوانا  حماسهها «خا »شناسی، موموع ها در اسرورهتر م بحثكی از جالب  

 هوا  در حماسوه  هوا  «خوا  »که وجلۀ ز با و خاصی به اساطير مل  مختلف بخهيده اس . تعداد 

مواهيتی تقر بواً متفواوت     ها خا  هف هستند. « هاخا هف » ها ولی را   تر م     متفاوت اس 

هوا  شوود از سوا ر کون    ،وام موی  ها انها ی که در   با سا ر کارکردهای حماسی دارند و کن 

ا وم اسواطير از ناخود گواه و نيازهوای روانوی جامعوه        ۀتور اسو  و همو   تر و جالوب سندپمردم

که از ماهيتی اسواطيری برخوردارنود و متعلوق بوه      بر   ها عالوه اند. بر ا م اسا ، خا بر مده

 هوای پر وا  هوم بسويار نزد وک     خصوص قصههها بدنيای گستردة اسروره هستند، به عالم قصه

ها بگذرد  ی که قلرما  حماسی برای رسيد  به مقصود با د از   ها انع  ا خا هستند. تعداد مو

برای مثوال در   ؛و حتی برای قلرمانا  بنياد م  ک حماسه متفاوت اس  ها ی مل ها در حماسه

تارئيو   ، پوش پلنگينهبگذرند و در حماسۀ  خا  هف با د از و اسفند ار  فردوسی رستم ۀشاهنام

و بوه    اس . البته  خر م خا  را بوه  واری  كود گر    خا   هف تاند   دارای دارای ده خا  و اف

رئيو  بوه نووعی همپوشوانی     خا  تاافتاند   و ده خا  هف دارند.  میکمک فر دو  از سر راه بر

ی تارئي  مورد تربيق و بررسوی  ها خا  فق در ا م جستار به دلي  محدود   مقاله،  دارند ولی

 گيرد. میقرار 

 ۀ تحقیقپیشین -2

فردوسی بر مبنوای   شاهنامۀی ها خا  هف در زمينۀ ساختار به زبا  فارسی تحقيقات چندی 

بررسوی سواختار   »اس  به عنوا  مثوال:    الگوهای پراپ، گرما ، تودورف و کمپ  ان،ام گرفته

و  شواهنامه در  خوا   هف بررسی ساختاری خا  و »(، 1991)لو  نبی اثر« رستم خا  هف روا ی 

از « رسوتم  خوا   بررسی سواختار در هفو   » (،1991)دال ی ميال   و واحددوس  از« ها اسروره

 از« خووا ای ن،ووات خورشوويد در هفوو ما ووۀ اسوورورهرمزگهووا ی بووم»، (1992) صووبّا  قربووا 

..؛ اما از  ن،ا ی که پزوههگرا  ا رانی با ادبيات و نمادهوای  و. (1991)صالحی نيا  و پرس  حق

و سواختار   پووش  پلنگينهنمادهای  ۀ ی دارند، تاکنو  تحقيقی در زميناساطيری گرجی کمتر  شنا
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 پووش  پلنگينوه حماسۀ  ۀمقاله در زميندو   فق  .ان،ام نگرفته اس  پوش پلنگينهی حماسۀ ها خا 

 و (1919 ) کووب حميود زر وم   نوشوتۀ « پوش پلنگينهداستا  »  چاپ شده اس : روستاولی شوتا

  بوادی عورب  وسوف   و فواطمی  نوشوتۀ « پووش  پلنگينهسوار شل  شناسی داستا  عاشقانۀر خ »

 (1991.) 

ی تارئيو  در حماسوۀ   هوا  عناصور خوا   ا م مقاله در جل  پاسد به ا وم سولال اسو  کوه     

بور اسوا  الگوهوای سواختارگرا ا  چوه وجووه اشوتراک و چوه          روستاولی شوتا پوش پلنگينه

 .دفردوسی دار شاهنامۀی رستم در ها  ی با عناصر خا ها تفاوت

 نقد و بررسی-3

فردوسوی،   ۀی ان،وام گرفتوه بور شواهنام    هوا  در ا م جستار به دلي   گاهی خوانندگا  از نقد

از  پووش  پلنگينوه خواهود بوود. کو ّ حماسوۀ      پوش پلنگينهتمرکز عمده بر ذکر جزئيات حماسۀ 

ستا  شود که تارئي  و افتاند   دو پللوا  ا م حماسه برای ن،ات ن میو موانعی تهكي   ها خا 

بگذرند. در ا م حماسه پللوانا  به نوعی بوا   ها و به پادشاهی رسيد  تارئي  با د از     دار ،ا 

ای در  وک  دا وره بوه صوورت    پووش  پلنگينهدر روند حماسۀ  ها خا  كد گر همپوشانی دارند. 

گيرد. بد م من وور اگرچوه افتانود   و تارئيو       میتحقق  ک هدف ان،ام  برایمحور خاص و 

،وا ی کوه   مهترک اس ، ولوی از  ن  ها    پا انیخا  تنلا ای دارند و ی جداگانهها دام خا هرک

پوشوانی    با  فتاند   هوم يگيرند، تارئ میپوشانی دارند در  ک محور افقی قرار هم ها شخصي 

پوشوانی پيودا    ا ، با ا وم دو قلرموا  هوم   و فر دو  هم به عنوا  پير راهنما،  ار گر و پللو  دارد

تنلوا شخصوي  بنيواد م     خوا   هفو  رستم در مسير گذر از  ،فردوسی ۀشاهنامکند. ولی در  می

 ساخ  فرف  .پوشانی ندارندا با شخصي  رستم همه  ه اس . گرچه  ار گرانی دارد اما حماس

نيز از ا م قاعده مسوتثنی   ها ی قلرمانا  حماسهها تنيده شده اس ، خا  ها از اسروره ها حماسه

 ولوی با ود توجوه کورد      در هوم تنيوده اسو    ی جلوا   هوا  بيهتر اسوروره   ه و بنيادر ه  نيس .

وار اسو : الوف( دگرگوونی؛ ب(    تهستند و ا م تحول بور چنود پا وه اسو    در تحول  ها اسروره»

خوا   دهخا  رستم و هف در  .(939: 1939بلار،  ) «ج( ادغام؛ د( ورود عناصر بيگانه شكستگی؛
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ی هوا  شناختی قاب  تبييم اس . برای ا م من ور نخس  به خوا  ورهتارئي  نيز ا م تحواّلت اسر

 :شود میدو پللوا  اشاره 

 فردوسی شاهنامۀدر   ی رستمها خان -3-1

خاان  نبرد با افدهوا؛   :خان سوم گذر از بيابا  خهک؛ :؛ خان دومنبرد رخ  با شير :خان نخست 

جنوگ بوا    :خاان ششام  اوالد مرزبوا ؛  گذر از معبر تار ک و جنوگ بوا    :خان پنجمز  جادو؛  :چهارم

 جنگ با د و سپيد. :خان هفتمارفنگ د و؛ 

 پوش پلنگینهتارئیل در   یها خان

خاان   شاه رقيب عهقی خود؛کهتم پسر خوارزم  :؛ خان دومجنگ با ختائيا  :خان نخست

 :خاان پانجم  گذر از در ا در جست،وی نستا ؛  :خان چهارمفر دو ؛   نبرد با عموزادگا :سوم

نبرد با شير و پلنوگ؛   :خان هفتمنبرد با د وهای راهز ؛  :خان ششمو صحراها؛  ها ذر از بيابا گ

نبورد   :خان دهمنبرد با کاجيا  به همراه افتاند   و فر دو ؛  :خان نهمنبرد با شير؛  :خان هشتم

 با ختائيا .

 ی رستم و تارئیلها عناصر نمادین خان -3-1-1

هما  طوور کوه    ست.  ها ی حماسهها ترین عنصر در همۀ خانقهرمان، بنیادی قهرمان )پهلوان نمادین(: -

و  هوا  از روی قلرموا  قصوه   هوا  قلرموا  حماسوه   ،ی جلوا  هوا  حماسوه  شناسی ر خ  در ،گفته شد

در هر زموا  و مكوا  و در ادبيوات هور      الگوی قلرما ی پر ا  الگوبرداری شده اس . کلمها افسانه

ی شوبه  هوا  ا م شخصوي  همۀ  ،(1911-1931)  ببه قول جوزف کمس . ای  شنای چلرهقوم و ملت

روا  بودند. پوس قلرموا  فورد      میتما نماد منما ندگا   ،حقيق در و خدا  ک الگوی جلانی دارند

 ، بلكه انسانی جمعی اس  که فع  و قول  ت،لّی  مال و  رزوها و تمنيّوات  وک قووم اسو .    نيس 

هفو  حووزة    ها را بهدهندة ساختار قصهی عمدة تهكي ها( شخصي 1395-1931) والد مير پراپ 

 (5شخصوی کوه در جسوت،وی او نود      (1 وار گر   (9بخهونده   (2شور ر   (1کند: کنهی محدود می

 ،و اسواطير ا ورا    فردوسی شاهنامۀدر   (.59: 1931 قلرما  دروغيم )پراپ، (3قلرما   (1کننده اعزام
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از وی را ی از پژوههگرا  اساطير ا ورا   که بسيار   د میمار رستم شخصيتی نماد م و برجسته به ش

را بوا  الگوی شخصوي  رسوتم   از جمله کلم ؛ی مختلف مورد بحث و بررسی قرار داده اندها د دگاه

ملم تر م و ژگوی نمواد م او    .(253: 1933سازی کرده اند )واحددوس ، ی هند برابروداهااز  اا ندر

دلي  محدود   مقالوه و  شونا ی خواننودگا      به .ا  گرشاسپ اس ا م اس  که پسر زال و از خاند

شخصوي  کواوو      .(1)شوود  مین ر محترم با اساطير ا را  از بحث در مورد شخصي  رستم صرف

ی وداهوا و  اوسوتا ، شواهنامه چلرة ا م شخصي  در  .رستم نماد م اس  خا  هف و  شاهنامهنيز در 

 دة اصلی سرگذش  کاوو  را تقليودی از سرگذشو  جوم   سم ماکر ستم اس .متفاوت  کامالً  هند

کوه خاصووي  جوووانی بخووهيد       کاخ کاوو  را و (119: 1955، سمداند )کر ستم می( ه م،  يم(

بوه سالخوردگا  را دارد، در کنار گنگ دف سياوش، که درو     هميهه بلار اسو ، از جمله بناهوا و  

: 1951، سوم رجمكورد سواخته شوده اس  )کر سوتم و کوه از روی پنداردی اسرار ميزی مویها کاخ

ای کوه بوه کواوو  نسوب  داده     گانوه ی هف ها ما ۀ سواختم کواخنيم معتقد اس  بومچاو هم (.21

شوود و در اصو  بوه هفو      د ده موی  ها ی بسيار کلم اس  که در بسيای از افسانهها ما هاز بم  شده،

: 1931 ،دومز و  ) های بابلی به کوار  موده اسو    اهگردد که در ساخ  پرستهگرنگ سيارگا  بازمی

و  ووا داشووتم چهومۀ  ب     هوا  ای به و ژگی جووانی بخووهيد  ا ووم کوواخ   اشاره شاهنامهدر  .(39

داروی بوه عنووا  نووش   از     شواهنامه از     اد شوده، نهوده اسو . در     بنده ای که در مرگی بی

ز همويم و ژگوی کواخ کواوو  و چهومۀ  ب      توانوود  ادموانی ا  مووی  و شوودکاوو   واد موی کی

ی هوا  توووا  از جملووه دگرگووونی   ا م دگرگوونی را موی    .ای باشود کوه در    روا  اسرگویم بی

ها در زمينۀ ادبی به شومار  ورد کوه در دورا  جد وودتر بوورای هرچووه    جا ی   و جابه ها اسوروره

ی هوا  دهوود و در اسوروره   ت،ربووی رخ مووی  موواز م منرقوی و  بوا ها بيهتر منربق شود  اسوروره

به دلي  محدود   مقاله از بحوث در زمينوۀ   . (112: 1933 ستاری،) ی د گری نيز داردها ا رانی نمونه

 شود. میصرف ن ر   کاوو 

« جورجيس »از روی شخصي   پوش پلنگينهدر حماسۀ تارئي    شخصي  ،بر مبنای تحقيقا  گرجی 

را از دسو    (5)وقتوی جورجيس سومدزماری    .ia; 1991: 150(Gamsakhurd-151 ) ساخته شده اسو  

دسو    ها  ورد. تارئي  هم وقتی به قلعۀ کاجی میها را هم با خود ی   ها گن  ،دهد مین،ات  ها کاجی
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 تق مسو  ی دمو  تارئي   ک انسا  مهوخد  وا    .(219  ورد )هما : میها را با خود ی   ها گن  ، ابد می

و   مین وا  ۀاسوكندرنام انسانی اس . جرجيس نيز ماننود اسوكندر در     پادشاه -قلرما   نيس ؛ بلكه نماد

در بچگوی    به پهتوانۀ    قدرتی فراطبيعی دارد که  نماد مبارزه و جنگاوری اس ، او  (139)هما :  غيره

هما  طور که تارئي  دو بار بوا شوير مبوارزه کورد و هور       ه اس ؛و بر او پيروز شد هبا شيرا  مبارزه کرد

از شخصوي  جورجيس    ممكوم اسو  شخصوي  تارئيو       برا مبنوا  .(113هما : ) ها را که دوی   

-توار »تور م خودای گرجوی    تارئي ، او در ارتباط با قود م   با توجه به مفلوم نام .الگوبرداری شده باشد

. بعضوی  رتب  اسو  مو و بوا کهواورزی و خواک     تارئي  ر هه ای گرجوی دارد  اس . همچنيم  1« انگ

شونده دارد. ن ورات مختلفوی در   شونده اس  و طبيعتی زندهتارئي  خدا ی اس  که ميرای زنده معتقدند

منهوأ خودا ی دارد و بوه معنوی      ”Tar“برای مثال بعضی معتقدند که کلمۀ  ؛مورد نام تارئي  وجود دارد

 ، ا ورا   در اساطير قد م مل  مختلف مانند هند،  ونوا « تارو»س . هخدای رعد و برق و  ب و هوا نيز 

شوود. از طرفوی در    موی ناميوده   و ... ، راما، ميترا، زئو ، خورشيد خدای مردوک، ا ندراها و غيره به نام

)گئورگوۀ مقود ( در روی    تارئي  برابر با ميكائي  فرشته در  سما  و جرجيس ،گرجی شناسی اسروره

 . در Tar+il: شوود  یمو وافة تارئي  از دو بخو  تهوكي    (. Gamsakhurdia, 2012: 129) زميم اس 

اس  که در سنسكر   به معنی من،وی و در   Starاس . قسم  نخس  در اوستا    Tar-ni سنسكر  

فراطبيعی و غيور انتزاعوی اسو  کوه      یموجود tar  ا ی،. در د م بوداس زبا  هندی به معنی خورشيد 

دختور بواکرة      Tara Bai ،و مربوط به جلا  ستارگا  اس . در اد ا  قد م هنود  داردی ز ادی ها چهم

در ارتبواط بوا    tar کند. پوس  میشود و با  هنگ صدا   همه را افسو   میپير نهرگزستارگا  اس  که 

در زبا  کلده )باب  باستا ( به معنوی درخو  زنودگی و بوه      tar ۀتواند باشد. همچنيم کلم میستارگا  

اس  از چيزی که مربووط بوه خودا ا     )اِل(، عبارت  ”L“   :)پسر( اس . بخ  دوم ا م کلمه معنی پور

تارئيو  شوا د    ۀکلمو  .ی خدا ا  اسو  ها ی سومری در نام انلي  و غيره، جزو اسمها باشد و در اسروره

به معنی خدای ستارگا   ا صاحب ستارگا ، پادشاه جلا   ا شا د من،ی کوه از سوتارگا   موده اسو ،     

اسو    ئي  نستا  دار ،ا  )نيس  اندر جلا (تار خا  دهشخصي  نماد م د گر در  .(133 هما :) باشد

                                                 
1- Tar- young 
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مثو  و  بوی      را بوه  ،انود ی که در مورد ا وم نوام تحقيوق کورده    فارسی اس . بيهتر کسان کامالً  میکه نا

، ا وم نوام در معنوی    پووش  پلنگينهاند، ولی به ن ر نگارنده با توجه به ساختار عرفانی مانند معنی کرده بی

عهق از نوع  سومانی اسو     ،ز را هما  طور که پيهتر نيز گفته شد ؛س وجودی انتزاعی و غير مادّی ا

هوم  « تينواتيم »از طرف د گر بوا شخصوي  د گور حماسوه       و  اس و معهوق هم  سمانی و غير مادی 

کوه من وور تاموار    « نيسو  انودر جلوا    » عنوی  « نستا  دار ،ا » ،(1)پوشانی دارد. به قول گامساخورد ا

بوه طوور نمواد م دارای دو اسوم اسو   كوی نسوتا           «تاموار » ،پوش پلنگينهکتاب گرجستا  اس . در 

شوود      موی دار ،ا  و  كی د گر تيناتيم. نام اول  عنی نستا  دار ،ا  به معنی زنی که پنلا  اس  و ن

توا  د ود و درک کورد. معنوی د گور     را درک کرد ولی تيناتيم که به معنی خدای نور اس  و نور را می

تووا  گفو     موی ينه اس . با توجه به ا م دو نوام بورای تاموار     م در زبا  گرجی انعكا  نور در  يتينات

 نا وافتنی غيرانتزاعوی و دسو     موی  وافتنی و دو پادشاه تامار دو صورت دارد  كی ا م جلوانی و دسو   

(Gamsakhurdia, 1991: 318.)   

و برای نهوا  داد  شا سوتگی     حانیقلرما  برای رسيد  به بلو  رو  در اساطير،)عزیمت(:  سفر - 

رود و سفرهای نمواد نی را  رو ی به پيهواز خررها میتابد و با گهادههای دشواری را برمیخود  زمو 

های عاميانه ا م قلرما  اغلوب از نوژاد شواها  و بزرگوا      شود. در قصهبا رخدادها ی هولناک پذ را می

انودامی، زورمنودی، ز رکوی و...    ی، ز بوا ی، خووش  زادگو ها ی چو   زادگی، اصوي  اس  و از خصل 

هوای شورور و   نقو  اصولی قلرموا ، سورکوبی شخصوي       .(53: 1931برخوردار اس  )ميرصوادقی،  

سازی الگوهوای پيهونلادی سواختارگرا ا  در    مل  و کهور اس . برابر  رفتۀبازگرداند   رام  ازدس 

واقوع پلوی   هوا در خوا  هفو  »شود کوه   می،ا ناشی از  ن ها  ا د گر خا  ها خا  هف ی پر ا  با ها قصّه

بروم  هوا از  خوا  شود     دو هسوتند. هفو    هم تنيده مابيم قصه و اسروره و  كی از عوام  اصلی در

کوه   هسوتند هوا ی  هوا و دلواپسوی  شورش گستاخانۀ  دميزاد بور تور   »گر اند و بياناساطير شك  گرفته

هوا  خا  هف (. 299: 1933 )واحددوس ،« د  ورده اس ها در او پد  های زندگی با گذش  قر زمو 

ها و تنگناهوا، بوه   به من ور گذشتم از دشواری نما ند. قلرما  میطیّ سفری نماد م رخ ا هیخان هف و 

 .  ود  موی بوه تحووّلی درونوی نا و       در طویّ     و شوود  موی قصد رها کرد  افراد دربند راهی ا م سفر 

گيورد توا    موی سرزميم مازندرا  اس  کوه بوه خواسو  زال ان،وام     رستم ماجرای سفر او به  خا  هف 
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ر کهيده، ن،ات دهد. رستم پوس از گوذر از   كرای تصرّف سرزميم مازندرا  به  ن،ا لهکاوو  را که ب

تارئيو    خوا   دهگردد.  میو رها کرد  پادشاه ماجراجوی کيانی از چنگال د وا  به زابلستا  بر خا  هف 

و برگهتم او به سورزميم هندوسوتا  و رسويد  بوه      م شاهزاده نستا  دار ،ا رای  افتماجرای سفر او ب

پادشاهی اس . تارئي  پس از گذشتم از در ا و بيابا  در حالی که از  افتم نستا  نااميد و افسورده شوده   

را که غواری در بواالی کووهی بوود موأمم خوود قورار         ها با د وا  راهز  مبارزه کرده، جا گاه    ،اس 

شوود. سوران،ام    میشود و ادامۀ سفر به علدة او گذاشته  می. با  مد  افتاند   ومعي  دگرگو  دهد می

پذ رد و سفر دوم او نيوز بورای بوه دسو       میبا همراهی فر دو  و افتاند   سفر نخس  تارئي  خاتمه 

 رسد.   میبه ان،ام    ورد  پادشاهی با موفقي 

وی هودف خوود   را به س  و  ار گرا ، قلرما   ا پللوا  ا  ميحا ،در سفرهای خانی یاریگر، حامی: -

 از ا وم رو اولويم رو وارو ی    و اندانا  فراخوانی را پاسد مثب  دادهقلرم  ز را ا م ؛راهنما و راهبر هستند

( کوه  سوالخورده  ا موردی  اندام اغلب پيرزنی کوچک )سفر، رو ارو ی با  ار گر، محاف ی  در طیّ ها    

هوا روبورو شوود، مسولح     ا ی برای مقابله با نيروهای اهر منی که قرار اس  وی بوا    قلرما  را با سپره

گاه  ک موجوود کوچوک جنگلوی اسو   وا عاقو         ها کند. هميهه ا م  ار گر مرد نيس . در افسانهمی

ا کوه قلرموا  الزم دارد بوه وی    شود و تعو ذ سفارشوی ر هدی، چوپا   ا  هنگری که ظاهر میمردی، زا

ر اساطير واالتر، ا م نق  به صورت راهنما، معلم، قوا قرا  و راهبور ارواح بوه دنيوای د گور      دهد. دمی

 ا حاميا  بوا توجوه بوه سرشو       ا تعداد و جنس  ار گر  .(221-229: 1933 دوس ،)واحد «  ددرمی

 كی از  ار گرا  نماد م اسو  کوه   رخ   ،سفرهای خانی هر ملّتی متفاوت اس . در سفر خانی رستم

برتاب اس . با توجه بوه سواختار   و  ا کمک غيبی غرم نيز تفسير  ،دهد میخا  اول جا  او را ن،ات در 

 ند. در جدول شماره دو به ا م  ار گرا  اشاره شده اس .  گرا  او متعدد  ار ،ی تارئي ها خا 

و  جوا ی نودارد  تارئي  مررح اس ،  خا  دهکه در   میدر مفلو  در سفر خانی رستم، عهقعشق:  -

ولوی در حماسوۀ     .، بلكه عهق به وطم انگيزة  غاز سوفر خوانی رسوتم اسو     نيس عهق زنی در ميا  

 ی خوانی هوا  رود، البته انگيوزة سوفر  عهق به ز  باعث سفرهای  زمو  و خانی به شمار می پوش پلنگينه

 درمرورح   هوای  عهوق  ۀهمو نووع  بر مبنوای شوواهدی       نه زمينی.تارئي  عهقی معنوی و  سمانی اس 
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عهق حضورت مسويح   چو  مولوی، حلّاج و   میعهق در  ثار شعرای عارف اسالاز نوع ، پوش پلنگينه

 .Gamsakhurdia; 1991:89) ) در مسيحي ،  سمانی هستند نه زمينی

در د باچوۀ   او به طور ممنی در ارتباط با زندگی شخصی روستاولی نيزاسو .  پوش پلنگينهحماسۀ 

عهوقی ا وم   او)عهوق بوه تاموار ملكوۀ گرجستا (     کند که عهوق  میح من ومۀ خود ا م مسأله را تصر 

 «نيواز اسو   پورِ پورواز موا بوه سووی پروردگوار بوی       » بلكوه نيسو ،   ها پيوند جسممربوط به جلانی و 

 ۀمن ومو  عهق نيز چو  مفاهيم د گر در ،تارئي  خا  ده ساخ  فرفبا توجه به   .(1: 1939، روستاولی)

تواند تالش قلرما  نمواد م در مبوارزه بوا نفوس بورای      کهتم رقيب می تقد  دارد، حتّی پوش پلنگينه

ناپذ ر اسو . تارئيو    عهق اجتناب کهتم و از بيم برد  رقيب در  رسيد  به مرلوب باشد، از د دگاهی

تواند با نستا  دار ،ا  ازدواج کند که رقيب عهقی خود شاهزادة خووارزم را بكهود. بنوابرا م     میوقتی 

کهود. تارئيو  در   اسو ، موی  «  مرد»گرجی نماد  شناسی در اسروره  ، که«خواب»ه را در تارئي  شاهزاد

 ،. از طورف د گور  اسو  پذ ر ای بيگناه، توجيهو کارهای او مانند کهتم شاهزاده س «خدا» پوش پلنگينه

طوور کوه افتانود   معهووق      رقيب عهقی در راه وص  با د از ميا  بورود هموا    ،طبق باوری اساطيری

 ةهی با مم ازدواج کنی با ود شواهزاد  خواکهد. نستا  دار ،ا  هم به تارئي  ميگو د اگر میه را میفاطم

بور   (.دهد ولی من ورش همويم اسو    میه طورمستقيم دستور کهتم نبالبته )خوارزم را از ميا  برداری 

دارنود کوه   شناسا  گرجی اعتقواد  ا د رقيب را که ، بعضی از اسرورهخالف ا م ن ر که برای وص  ب

)نسوتا    هوا  ز ا وم کوه   قلرما  با د راه د گری غير از کهتم رقيب انتخاب کند. بر طبق ن ر نخسوتيم،  

هوا را  گو ند برو ا م کار  ا    کوار را بكوم و     به معهوق خود می پوش پلنگينهدار ،ا  و تيناتيم( در 

بوه    وقتوی  و  سوتۀ وصو  نيسوتند   ها هنوز شافرستند، بد م من ور اس  که    میبه دنبال کاری مهك  

س ، هما  گونوه کوه   ی، عهق خداجشوند. در ميتولوفی گر میمرحلۀ قلرما  رسيدند، شا ستۀ ازدواج 

، خدا داری، پس اگر عهوق در درو  اسو  با ود    خداس . اگر در درو  عهق داری« عهق» ان،ي در 

هد بوود، اگور تارئيو  و افتانود       هم نخوا شادمانیرقيب را که ، اگر جنگ و مبارزه نباشد، ازدواج و 

توانسوتند بوه شوادی و وصو       موی و ن د دنود  موی ی د گر را نها رفتند، کهور میدر راه عهق از وطم ن

 .(Cholokashvili, 2012: 133)  «برسند
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: 9ج  1939، فردوسوی  ) نهس  از برِ فنده پي  ف ا   /تلمتم بپوشيد ببر بيا  :پوست پلنگ یا ببر  -

بوا عنووا     مختلفی در تفسير زره رسوتم  یها ن ر ،شناسا  ا رانیو فردوسی پژوها  وسیميا  فرد(. 112

در  ؛ از  ن،وا کوه  اندبا  ناهيتا ا زد بانوی  ب دانستهبعضی    را در ارتباط  .وجود دارد  ا پلنگينه  ببر بيا 

 :1999، )رموا ی دشو  ارفنوه    به صراح  از پوش  سيصد پوس  ببر  ناهيتا سخم رفته اسو   اوستا

 .(151: 1912 ،سواالر اميد) ببر بيا  را اللۀ  ب  ناهيتا به خاندا  زال داده بوود   میبه قولی جامۀ رز و (21

 و (253: 1931 ندوشوم،  میاسوال ) انود پنداشوته و  زدانوی    را زرهوی  سومانی   بعضی ببر بيا   ا ببر بغا 

لباسوی از   نيوز تارئيو    پووش  پلنگينوه اسوۀ  در حم  (.192: 1913  احقّی، ) اندبلهتی دانسته  بعضی    را

پوس  پلنگ به تم دارد. پلنوگ حيووا  رموز ميوزی اسو  و ا وم خصوصيو  بووا زندگووی منووزوی    

ی گوناگوووو ، صوفاتی   هوووا پلنوگ در تمود     .(Hodder, 2006: 11) شوود  موی و تنلوای او تهوود د 

را بوه خووود     قوودرت جنسووی   و ویپروا ووی، تلووور، سوورع ، دورو و    خو وی، بووی چووو  درنوده

چهوووم   ی روی بووود  او بوه  هوا  ، از طرفوی خوال   (Cirlot, 2002: p.181) اختصوواص داده اسووو   

 (.35: 1931 کوپوور،  ) از ا م جل  بووه نگلبووا  بووزرگ معووروف شووده اسوو         و شوباه  دارنود

هوای چهوومگير، قوودرت   وا، قدرتهوسووانا ، بوور اسووا  توانا یهبووه عبارتووی همۀ گرب و پلنووگ

هوومراه و محافوو     باکوی و در عيوم حووال ظرافوو ، بوه عنوووا     جنسوی، توالود بسويار، تلوور و بی

و نمادهوای بووزرگا  و پادشوواها  بوه شومار       هوا  اند و نيوز نهووانه ا وزدا  و ا زدبانووا  انتخواب شوده

معبود سووومری عوقيوور، در   از جملوه  معابود در  کوه  ی وها   ند، در تأ يود ا وم باور، نقووش پلنگ می

و بوه عبارتووی بوه    سوانا  اسو ی ارتبواط ا زدبانووا  بوا گربهگو وا ،تصو ور شوده  .م سووم ق. ةهوزار

پادشواها  مصور قود م اعتقواد      (.Binsbergen, 2003: 12اس  ) عنووا  نموادی از  نوا  تصو ور شوده

، تارئيو  پوسو    پووش  پلنگينوه در   شوند، به هميم دلي  می  پلنگ بروند جوا  داشتند اگر داخ  پوس

 ,Gamsakhurdia) دادند پوس  پلنوگ بپوشوند   میپلنگ پوشيد. حتی بزرگا  د نی مصری نيز ترجيح 

1991: 176.)   

 شواهنامۀ بوود  تارئيو  از    پووش  پلنگينوه  ،به ن ور گامسواخورد ا  یکی بودن پلنگ، ببر و شیر ماده: 

ميوا  ببور    ،باسوتا  ببر بود. و در باورشناسی گرجی   توتم گرجيا  قد م  گرفته نهده اس  ز را سیفردو

در  ،از طورف د گور  (. ibid: 195) شودند  موی و پلنگ فرقی نبوده، هر دو حيووا  بوه  وک نوام ناميوده      
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  نود.   موی هر سه ملنّوث بوه شومار      شبيه ببر و پلنگ اس ، و ببر و پلنگ  ی گرجی شير مادهها اسروره

ملنوث و  كوی بودنود. در    « شوير مواده، ببور و پلنوگ    » هوا  گرجی هر سوۀ ا وم   شناسی پس در اسروره

پلنگ مبارزه کرد بوه تصوور ا وم کوه ا وم پلنوگ نسوتا  دار ،وا  اسو ،            وقتی تارئي  با پوش پلنگينه

  گرجوی پلنوگ ملنّوث اسو     شناسی در اسروره ،خواس     را ببوسد ز را هما  طور که گفته شد می

در اسواطير  سويای صوغير هموۀ ا زدبوانوا  سووار بور پلنوگ  وا شوير هسوتند. طبوق              .(131هما : )

اساطير گرجی از اساطير  سيای صغير تغييور ز وادی پذ رفتوه اسو ، از ا وم رو ا وم        ،ها ی پژوه 

 .)هما ( تواند تأثير گذاشته باشدهم می پوش پلنگينهاساطير در 

 یهوا  ال وه  نهوانۀ   ک نمونوۀ ازلوی،   به عنوا  حيوانات»ها، شناسی اددر نمنبرد با حیوان درّنده:  - 

 ظلوور  دارنود.  خوود  تصورف  در را نيروهای کيلانی از بخهی که غر زه هستند و مميرناخود گاه عميق

 انگاشوته  قلرموا   نمواد م  و روانی خاص یها شد  عقده مادی جادو ی، سفرهای در مختلف حيوانات

 ،ممتواز  شوكيبی  و حسوينی ) کندمی انتخاب را مبارزه راه رها ی خو هتم رایب او دلي  هميم به شود،می

ی قلر ميوز و نيروهوای   هوا   وحنّای صليبی شدت اميال خهمگينانۀ شوير را نمواد خواسوته    .(11: 1991

کوه  « شويوا »و تصوو ر   شود میداند؛ بد م ترتيب شير شكمباره، نماد حرص کورکورانه  میگسيخته لگام

، و گربورا   شوواليه ) روی شيری گذاشته، در واقع به معنای ملار کرد  ا م حوسّ اسو   پای خود را بر 

ای مبوارزه کننود،   با ود بوا حيووا  درّنوده     ،خواهند بوه مقصوود برسوند    میکسانی که  ۀهم .(111: 1933

 :Gamsakhurdia, 1991د )( هموه بوا شوير مبوارزه کردنو     ان،يو  در  )گم ، سامسو  هراکليو ، گي 

توانود نهوانۀ خرور    ر شك  وحهوی    نموودار احساسوات و اميوال نلفتوه اسو  و موی       شير د .(186

دو در گوذر از   هور  رسوتم و تارئيو  نيوز    .(93: 1999صوبّا ،  قربا ) شد  توس  ناخود گاه باشد بلعيده

شووند و خوود  وا  وار گر قلرموا  در       میای مواجه ی خود در  ک  ا چند خا ، با حيوا  درندهها خا 

در خوا  نخسو  رسوتم، رخو  بوا شوير مبوارزه         شاهنامهدر   کهد. می م حيوا  درنده را نبردی نماد

. مبوارزة عرفوانی تارئيو  بوا     جنگود موی تارئي  دو بار با شير و باری با پلنگی ، پوش پلنگينهکند و در  می

 .(Gamsakhurdia, 1991: 186) مبارزه با هوای نفس اس  پوش پلنگينهپلنگ در 

ی نووعی نيوز   هوا  و تحقق  افتم صورت كاسی از صورت نوعی در اساطير اس عانمكا     مکان: -

بوا رموز و راز تمثيلوی خوود، ظورف ظلوور        ها و فضاهای مثالی و خيالی ميسّر اس . مكا  ها در مكا 
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 ی مح ّ ت،مّع امداد و نيروهوای مخوالف و مولثّر    ها ی نوعی هستند. از ا م رو چنيم مكا ها صورت

ی هوا  شوود. مكوا    موی و در    واحد ظاهر  هر چيز به هر شك  ها در ا م مكا  در حيات بهر هستند.

 ی رستم و تارئي  نيز نمود دارند:ها نماد م در خا 

مازندرا  مكانی اساطيری اس  که رستم برای ن،ات کاوو  بوه   ،رستم خا  هف در   سرزمین: (1

  سرزمينی سووای مازنودرا  اموروزی    رود. به اعتقاد بعضی پژوههگرا  اساطير ا را ، مازندرا می   جا 

در سن  فارسی ميانه، پللوی، مازنودرا  نمواد   » ،به قول گامساخورد ا .(12: 1931 ،بوده اس  ) موزگار

  ود   موی گو د که: از مازندرا  دو چيز  میخضر  ، مین ا ۀاسكندرنامعالم اموات  ا عالم ز ر م اس . در 

درموورد مازنودرا  و    .(Gamsakhurdia, 1991: 201) «گونه و د گور خوود د وهوا   ی د وها  كی انسا 

 ک:)ر شوود  موی هوا خوودداری   ی ز ادی ارائه شده اس  که برای اختصار از ذکر   ها نماد نگی    ن ر

 .(931-933: 1933واحددوس ، 

تارئي  بورای رهوا ی نسوتا      که سرزمينی اساطيری اس  ها سرزميم کاجی ،پوش پلنگينهدر حماسۀ  

رموز و راز پوشويده اسو .     ای ازلوه ها  رود. ا وم سورزميم نيوز ماننود مازنودرا  در      می  ن،ادار ،ا  به 

. بورد  موی نوام   ها «سرزميم کاجی  ا کاجتی»گو د و فق  از    به  میرا ن ها نام سرزميم کاجی روستاولی

    گو ود و فقو  از   مینام کهوری را ن روستاولی  گرجی، وقتی ا  و مفسراطبق ن ر بعضی از محقق»

دل انسوا   تفسوير درو  و   ،پووش  پلنگينوه کند، من ور کهور مردگا  اسو . در   می اد « کهور د گر»به 

شوود و وقتوی    موی   د، ملما  خوانده  میقلرما  وقتی از کهور بيرو    جنگ  اس . «بيرو »و  ،«وطم»

 «اسو  د گر  ک مورد سواده نيسو  بلكوه ماننود خودا قووی و قدرتمنود شوده           ،گردد میبه کهور بر 

 .(Cholokashvili, 2012: 131)        از ن ر پدر گامساخورد ا که کمدی اللوی را از زبوا  ا تاليوا ی بوه زبوا

 )کاجتی( م،از از عالم ز ر م  وا هموا  عوالم امووات اسو       ها منرقۀ کاجی گرجی ترجمه کرده اس ،

(Gamsakhurdia, 1991: 201.) 

 ميز و دشو ، بوه دور از مرزهوای    اسورار   نگو  در بدو ورود بوه ج » شناسی از لحاظ نماد  بیابان: (2

انسوا    انيا  موجد    را هما  خدای نيمهگيرد که  ون می شنای دهكده و شلر، فرد را ترسی غر ب فرا 

 .تواند نماد شوكم نلنوگ باشود    میبيابا   ، بکم شناسی در اسروره .(ibid: 37) دانستند میحيوا  و نيمه

رستم در خوا  دوم بوه کموک  وار گر خوود از بيابوانی        .(ibid)«  بيابا  عرصۀ نيروهای اهر منی اس»
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کند. و تارئي  پس از رفتم افتاند   سورگردا  و سرگهوته راهوی     میو خهک و بی  ب عبور   سلمناک

ی هوا  که در خا  دوم رستم مررح اس ، در م،موعۀ خوا    میشود. ولی بيابا  در مفلو میکوه و بيابا  

ی پر رمز و راز کوه مكوا  حيوانوات وحهوی هسوتند، و      ها زارها و جنگ يههتارئي  مررح نيس . امّا ب

-هوم « بيابوا  »توانود بوا    موی ی  گذرد، به نوعی از راه جاب،ا میها تارئي  در طول سفر خانی خود از   

 پوشانی داشته باشد.

لنودای   ک کوه مقدّ  وجود دارد و خدا ا  بور ب  ،ها و مذاهبهمۀ تمدّ  اساطير در کوه، غار: (9

ها و معانی و ابعاد رمزی و روحانی کوه متعدد اسو . بورای   ای هستند. ارزشها دارای جا گاه و ژهکوه

بخو    اموا، اللوام  در باورهای کلم شينتو، کوهسارا  جا گاه ارواح خدا ا  بووده و کووه فووجی   »مثال 

کنويم.  هوم مهواهده موی    تورات(. هميم نگاه را در 91: 1931 )پيگوت، «هنرمندا  و مقصد زائرا  اس 

وای روح خدا ی قلمداد شده اس . روح خودا ی در مكوا  مقود     أمكا  مقد  و م کوه ،توراتدر »

 «هوا دوختوه شوده اسو     طلب به جانب   وا دارد و چهما  هميهه نگرا  انسا   اریأها مبر فراز کوه

هوای بسوياری را بوه    تا  افسانهملرپرس» (. ا م باور در   يم ملر هم بازتاب دارد و119: 1935 )زمردی،

و به هنگام زاد  برهنه بوود. مراسوم ملوری     شددادند؛  كی    که ملر از سنگی فرازا يده ملر نسب  می

(. در 92 :1931، )بلوار  « اف . ا م غارهوا م لور طواق  سوما  بودنود     با س  در غارها ان،ام میهم می

شوود، شولری اسو  کوه     ر هنر مسيحی تصو ر میبلهتی که د»ای دارد. مسيحيّ  هم کوه جا گاه و ژه

م بورای  کووه جوا ی اسو  کوه قلرموا  نمواد       (. 215: 1933  ، دخ) «ای ع يم بر پا شده اس بر تپّه

کواوو  در غوار توار كی در دل کووهی      ،رستم خا  هف ،ا صعود کند. در ن،ات دختر/شاه با د به  ن

ای در بواالی  تارئيو  نسوتا  دار ،وا  در قلعوه     خوا   دهکند. در  میاسير اس  و رستم او را از  ن،ا رها 

رونود و نسوتا  را کوه    ،وا موی  تانود   و فر ودو  بوه  ن   وه هموراه   شود. تارئي  بو  میکوهی نگلداری 

کووه  دهنود.   میکند، ن،ات برای ازدواج با پسرش، در  ن،ا نگلداری می  دالردخ  پادشاه کاجيا  او را

اسو  و نمواد زنودگی اسو . در      دشووار صعود بوه کووه     ،لبرای مثا .ی خاصی اس ها دارای و ژگی

وقتی کسی به دنبال سرنوشو  اسو  در صوعود بوه قلّوۀ    دچوار        ها بعضی وق  ،زندگی ا م جلانی

کوه نمواد موانع و    ،گرجی شناسی در فولكلور و اسروره  (.KvantliAani, 2012: 62) شود میافسردگی 

قلرما  با د از نُه کووه عبوور    ،چنيم در فولكلور گرجیسد. هماش بربه قلّهبا د اس  که قلرما  « خا »
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تارئيو   چنوا  کوه   هم ؛واقع در قلّۀ کوهی ن،ات دهود  معهوق خود را از قلعه ای ها کند و بعضی وق 

کوه در اساطير نماد پاک شود  و پا وا  رنو       دهد. میای در باالی کوه ن،ات نستا  دار ،ا  را از قلعه

در  .(ibid: 65) شوود  موی شوروع  قلرما  برای    ک کوه، کوه د گر و مانع د گریپس از پيمود    اس .

 تارئي  چند کوه  زمو  وجود دارد. خا  دهرستم فق   ک کوه نمود دارد ولی در  خا  هف 

ی  ربّوانی مسوحي  بووده، از راه جاب،وا    ، خو  در ارتباط بوا عهوا    شناسی در نمادشفا با خون:  -

خو  نماد مرگ و حيات اسو ، او شوك     ،در اسرورة دراکوال .دل گهته اس شراب به خو  ب ،اساطير

شوود،  ميرد و احيا موی با نوشيد  خو  می  او معناس ،بازپسيم ا زد شليد اس ، پس تصور مرگ او بی

 .(231-235: 1939رموا ی راد،  رک: ) کنود خوو   را  شوكار موی   « زنودگی -مرده» مرگی  او ا دة بی

بينوا ی بوه چهوم     ،کهد و با چكاند  خوو  او در چهوم کواوو     می و سپيد را رستم در خا  هفتم د

در خا  ههتم، تارئي  وقتی از شدّت  أ  و نااميودی غوار    پوش پلنگينهگردد. در حماسۀ  میکاوو  بر

شوود و    را   موی گهو ، بوا شويری مواجوه      موی را ترک کرده بود و سرگردا  در کوه و دشو   واره  

تارئيو  بوا    .دهود  موی رسد و نامۀ نستا  دار ،وا  را بوه تارئيو      میتاند   فرا  و کهد. در ا م هنگام می

را بوه   رد  او مهتی از خو  شوير کهوته شوده   تاند   برای به هوش  و وشود.  میخواند  نامه بيلوش 

جوا ی  هبوا دگرگوونی و جابو    .(133 :1939  ،روسوتاولی   ود )  میپاشد و او به هوش  میصورت تارئي  

اميود هسوتند. بوا    ارئي  از  افتم نستا  دار ،ا  ناو ت  مورد ن ر، کاوو  از رها ی  دو خا   در ای اسروره

چكاند  خو  د و سفيد به چهم کاوو  و با پاشيد  خو  شير کهته بور صوورت تارئيو ،  گواهی و     

 گردد. میاميد به هر دو شخصي  بر

ر هور دو خوا  نموودی گسوترده     نبرد با موجودات شر ر و اهر منوی د نبرد با موجودات شریر:  -

  ود و   موی فائق  ها   سران،ام قلرما  بر  وس  ها ارواح شيرانی بنياد تمام حماسه و دارد. نبرد با د وا 

شود. ا م موجودات شر ر در الگوهای ساختارگرا ا  بوا عنووا     میخوبی بر بدی پيروز  و حق بر ناحق

رستم در طیّ سوفر خوانی خوود بوا موجوودات شور ر       د. نشو میمدّ قلرما   ا قلرما  دروغيم ناميده 

ماننود د ووا  و     پردازد، تارئي  نيز در طیّ سفر خانی با موجودات شور ر فراطبيعوی   میفراطبيعی به نبرد 

 ، ربا نودگا  پادشواه/دختر، از موجوودات اهر منوی و     يو . در سفر خانی رسوتم و تارئ جنگدمی  جادوا 

 .شر ر هستند
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 ی رستم و تارئیلها ساختار خان -3-1-2

نماد م و اساطيری برخوردارند، بوه دنيوای     که از ماهيتی بر   ها عالوه خا با توجه به ا م که هف 

هستند. البته فورق ميوا  قصوه و اسوروره      های پر ا  هم بسيار نزد کخصوص قصههها بگستردة قصه

 . تزوتووا  تووودوروفانوودپرداختووه   بحووث د گووری اسوو  کووه پووراپ و د گوور سوواختارگرا ا  بووه   

تارگرا ا  برجستۀ معاصر بلغاری فرانسوی بوا تأسوی از پوراپ در تحليو      از ساخ (1999 مار  )متولد

شوود. از ن ور وی، سلسوله    ها بر ا م عقيده بود که متم روا ی از چند پاره و سلسله تهكي  موی روا  

مربوط به ومعي  معينی اس  که در هم ر خته شده و شك  جد دی به خود گرفتوه اسو ، اموا بعوداً     

تعوادل    (1توا  در پن  قضيه    را نهوا  داد:  گردد. میبه حال  اوليۀ بسامانی برمیدر اثر نيرو ی د گر 

قلور دوم )دشومم     (1از ميا  رفتم تعوادل )جنوگ(؛     (9 ورد(؛ ( قلر )دشمم ه،وم می2)مثالً صلح(؛ 

هوا دو  ا وم الگوو، وی در داسوتا     بر اسا  تعادل دوم )صلح و شرا   جد د(.  (5خورد(؛ شكس  می

 (2 شوود. ها که شام  تعادل و عدم تعادل موی ( فص  ومعي 1حله و فص  را تهخيد داده اس : مر

افتد و شوام  گوذر از حالو  تعوادل بوه غيرتعوادل و از       فص  گذار که در هر داستانی  ک بار اتفاق می 

در ا وم جسوتار منربوق بوود  الگوهوای       (.111: 1931، و و دوسوو   سولد  ) غيرتعادل به تعادل اس 

دو جودول ذ و  بوه      ی پر ا  با اساطير قلرمانی مورد ن ر اسو . در ها يهنلادی ساختارگرا ا  در قصّهپ

 پرداز م: میا م مسأله 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B9&action=edit&redlink=1
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  ی رستم و تارئیل بر مبنای الگوهای ساختارگرایانها خان :1جدول
و  ها تعداد خان

 سفرهای مکمّل
 یتشخص ی بعدیها وضعیت یا وضعیت وضعیت میانی وضعیت پایانی

 خا  هف 
  ک سفر

 گذرد می خا  هف از  دده میکاوو  را ن،ات 
خواهد برای ن،ات زال از رستم می

 کاوو  بهتابد
 رستم

 خا  و چلار  ده
 سفر:

 سفر نخس 

پيروزی تارئي  بر ختائيا  و اما  
داد  به راماز پادشاه ختائيا  و 

 لهگرش

تارئي  به جنگ ختائيا  
 رود می

 تارئي  به نبرد بادرخواس  نستا  از  (1
( تارئي  با پيرا  لهگر مهورت 2ختائيا .  

 تارئیل کندمی

 سفر دوم
پسر خوارزمهاه به دس  تارئي  

 شود میکهته 
تارئي  شبانه وارد خوابگاه 

 شود میپسر خوارزمهاه 
با نستا  در   پسر خوارزمهاه برای ازدواج

 راه اس 

 سفر سوم

را  تارئي ، افتاند   و فر دو  نستا 
ی جادوگر رها ی ها از قلعۀ کاجی

 .دهند می
گزاری از  ار گر تار   برای سپا 

 رودخود به سرزميم تاز ا  می

منزوی شد  تارئي  در غار 
د وا ،  مد  افتاند   و  افتم 
تارئي  و تالش افتاند   برای 

 ی از ها به دس   ورد  نهانه
 نستا 

 -2دهد.  میفاطمه نستا  را ن،ات  -1
ه کهور در اها نستا  را برده در پادشا

فاطمه نستا   -9کند. کاخی نگلداری می
 -5فرار نستا   -1دهد.  میرا ن،ات 
 نستا  را  سوارا  کاجی  ربود 

 تارئیل

سفر چلارم 
 )بازگه (

 به پادشاهی رسيد  قلرما 
نبرد با ختائيا  و پيروزی بر 

 ها  
ختائيا    درگذش  پادشاه هند و اشغال

 د راکهور هن
 تارئیل

 

 2جدول 
 یاریگر تشرّف و بازگشت مکان هدف اعزام کننده ضد قهرمان قهرمان

 رها ی کاوو  زال د و سپيد رستم
چاه  ،مازندرا 

درو    در  تار كی
 کوه

تداوم پادشاهی کاوو ، 
 برگه  رستم به زاب 

کمک -2رخ  -1
 اوالد-9غيبی، غُرم 

 تارئي 

 تاماز پادشاه ختائيا  (1
 خوارزمهاه ( پسر2

 
 

 ( داور عمّۀ نستا 9
 ی جادوها ( کاجی1

 
 ( تاماز پادشاه ختائيا 5

 

 نستا  (1

 
 نستا  (2

 
 

 ندارد

 ندارد
 
 ندارد

 (شكس  ختائيا 1
 

 ( از ميا  برد  رقيب2
 

 ( پيدا کرد  نستا 9
 ( رها ی نستا  دار ،ا 1

 
 
 

به دس   ورد  پادشاهی 
 هند

 دش 
 

 دش 
 
 

 سرزميم کاجيا 
 کوهقلعه ای باالی 

 
 سرزميم هند

- 
 
- 

 
 
- 

 
 

بازگه  به هند و به دس  
 گرفتم پادشاهی

 كی از سپاهيا  
 تاماز
 
 ندارد
 

-2  عصم -1
 1تيناتيم -9فر دو  

 فاطمه-5افتاند   –
 ( افتاند  1
 (فر دو 2
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 خوا   هفو  الگوهای پيهنلادی سواختارگرا ا  بوا    ،شود مید ده  جدول فوق هما  طور که در دو 

خوانی   ؛ بوا ا وم تفواوت کوه سوفر     اسو   خوانی داشته قاب  تربيق با  كد گرهم تارئي  ا خ دهرستم و 

و در چند مرحلوه ان،وام    خانی رستم اس . سفر خانی تارئي  در طیّ چلار سفر تر از سفرتارئي  پيچيده

رسود؛ ولوی سوفر     موی و در  ک نقره نيز به پا ا  شود میگيرد. سفر خانی رستم از  ک نقره شروع  می

وار در و پوس از سويری دا وره    شوود موی   ک نقره  غواز صورت  ک دا ره اس  که از   خانی تارئي  به

 ،ی هوردو پللووا   هوا   ابد. در خوا   میبازگه  و گذر از  خر م خا  و رسيد  به نقرۀ شروع خاتمه 

ای : رسوتم بوی هويچ حادثوه    س فرماه که نتي،ۀ صلح و  رام  اس  حكمابتدا  ک ومعي  پا دار اولي

در زابلستا  مهغول بود و تارئيو  عاشوق در بارگواه پارسوادا  پادشواه هنود بوه اميود وصوال معهووق           

شوود. کواوو  در دسو  د وو      موی دهد که باعث  غاز سفر و حرک  ز س ، اما بعداً علتی رخ می می

ارئيو  در  خواهد که برای ن،ات او برود. امّا تغيير ومعي  برای ت میشود و زال از رستم  میسپيد اسير 

کوه  را تاماز پادشاه ختائيوا     خواهد که می( نستا  برای  زما   تارئي  از او 1گيرد:  میسه مرحله ان،ام 

کنود   موی را به دامادی انتخواب    پسر خوارزمهاه  پادشاه هند  (2 كی از دشمنا  هند اس  شكس  دهد 

بوا   ) ز رسيد  به سرزميم هنود بكهود  خواهد که پسر خوارزمهاه را قب  ا میو نستا  دار ،ا  از تارئي  

شوود. بود م    موی شود  او   هو دا ۀ نستا  دار ،وا  باعوث ربوود    ( داور عمّه9درخواستی غير مستقيم(؛ 

 كی پس از د گوری   ها شوند و خا  میترتيب قلرمانا  برای ن،ات پادشاه/دختر عازم سفر خانی خود 

دو سفر کوتواه ) سوتانه(،  وک سوفر      :چلار سفر خانی تارئي  شام    ند. با ا م تفاوت که سفر میپي  

با رها ی نستا  دار ،ا  سفر خوانی تارئيو      برای ن،ات نستا  و  ک سفر بازگه  اس . در واقع  بلند

گيرنود.  ها برای تهرف به پا گاه پللوانی  ا پادشاهی و  ا جاودانگی ان،ام میشود، ز را  زمو  میکام  ن

که از    عازم شده برگردد و شا ستگی خود را که زحم  ز وادی بورای    ایتارئي  با د به سوی جامعه

به دس   ورد     کهيده، به کهورش هد ه کند تا به تهرّف دس   ابد و به پادشاهی برسد و کهوور  

 پووش  پلنگينوه حف  کيا  پللووانی هودف قلرموا  اسو .      ،رستم خا  هف را در اختيار بگيرد. ولی در 

 متعودد  ساختاری بوا مومووعات   فردوسی شاهنامۀموموعی اس  ولی ری تکساختا  دارای روستاولی
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ی دو قلرموا   هوا   ی ميوا  خوا   ها تفاوت  ،ها دارد. با توجه به جاب،ا ی و شكس  و دگرگونی اسروره

 شود: میا اشاره ه  شود که به تعدادی از  مید ده 

و    ابنوده  کننوده و ن،وات  سي عنصر  ار گر، گ در نمود نماد خورشيد در ها  كی از ا م جاب،ا ی (1

قلرموا  در توالش اسو     » هوا  ی پر ا  و حماسوه ها اساطير در قصّه شناسی در نماد بخ  اس . ن،ات

د و تار كی او را از سورزميم روشونا ی     ز را ؛پادشاه/دختری را که نمادی از خورشيد اس  ن،ات دهد

خورشويد(  در مغورب )جا گواه افوول    در مهرق )جا گاه بر مد  خورشيد( ربوده، به اقامتگواه خوو     

از طرفوی اسوارت خورشويد در     .(19: 1991نيوا،   صوالحی  و )حق پرسو   « برده،  ن،ا اسير کرده اس

نماد خورشويد   .هما () ، تالش د و برای فرو بلعيد  نيروی جاو دا  حيات اس خا  هف دستا  د و 

اسوب بوه    ،ی رسوتم ها در خا  اس . رستم از جمله نمادهای قاب  توجه خا  هف تارئي  و  خا  دهدر 

در ارتبواط بوا خورشويد هسوتند. ولوی در حماسووۀ        (3)کننوودهو زال بوه عنووا  گسوي    (3)عنووا   وار گر  

 ابنده هر دو در ارتباط نماد م با خورشيد هسوتند.  كوی از   بخ  )قلرما ( و ن،اتن،ات ،پوش پلنگينه

در زبوا  هنودی    .اساطير هند اسو   شده، مبتنی بر نوشته پوش پلنگينهتارئي  در   تفسيرها ی که بر معنی

از  روسوتاولی با توصيفی کوه    (.Gamsakhurdia, 1991: 234) اندرا در مفلوم خورشيد دانسته« تارئي »

هموه   پووش  پلنگينهز را در  ؛رسد او نماد خورشيد باشد میکند، به ن ر  می ابنده( نستا  دار ،ا  )ن،ات

شوود. هرکسوی    میای از نور در اطراف صورت  توصيف لهها  وا   فتاب و باجا از نستا  دار ،ا  با عن

 پووش  پلنگينوه کرد. به طور کلّی در را خيره می ها و او  فتابی بود که چهم شد مید د عاشق او  میاو را 

دهد کوه او انسوانی موادی نبووده اسو .       میرود و ا م مسأله نها  همه جا از نور صورت او سخم می

نووری   ،ی راهز  در شب مهغول شوكار کاروانيوا  بودنود   ها ل وقتی گروهی از سپاهيا  کاجیبرای مثا

رفتيم که ناگواه نووری پد ودار شود، گوو ی       می ک شب در پردة تار كی به شكار » بينند: میدر تار كی 

 وا   کردنود باموداد در موده    می فتاب دميده باشد. شگفتی همۀ ما را به خياالت واداشته بود. برخی گما  

   (.112 :1939، روستاولی) ..«. م سرچهمۀ نور به او نزد ک شد مماه بر مده اس ، با  افت

مرکا    :رخا  لوف(  خوانی وی عبارتنود از: ا   :  وار گرا  رسوتم در سوفر   یاریگران یا یاریگر (2

ی هوا    د. رخو  در طوول سوفر خوانی رسوتم بوه شوك         می ار گر وی به شمار  تر م، اصلیقهرمان

 کهود  موی رخو  شويری را    ،س . در خوا  نخسو  کوه رسوتم در خوواب اسو       ور امختلف  ار گ
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(. در خا  سوم هم که رستم با افدها ی درگيور شوده اسو ، رخو  بوه      29-22 :2ج 1933فردوسی، )

رسد، عنا  بوه دسو     میدر خا  پن،م وقتی رستم به راه تار كی  (.29-21هما : )   د میکمک رستم 

 :اماداد غیبای  ب(  (.91 :هما ) کند تا از معبر تار ک عبور کند میسپارد، رخ  به او کمک  میرخ  

خواهود،   موی از خداونود کموک    ،  ود  میر خا  دوم وقتی رستم از شدّت گرمای بيابا  به ستوه د ،غُرم

رسد و رستم دسو    میکهد تا به  بهخوری  میشود و رستم را به دنبال خود  میپد دار   میناگلا  غُر

 ابد و دس  سوی  سوما  کورده، از    میشو د. رستم رحم  اللی را در میر را در  بهخو دو روی خو

: وقتوی  اوالد پهلوانج(   .(21-25 :هموا  ) کند میی او در زما  درماندگی انسا   اد ها خداوند و کمک

و بوه خوواب    کنود  موی کند، رخ  را در مرغزاری رهوا  رستم از معبر تار ک به کمک رخ  عبور می

ی دشوتبا  را  هوا  خواهد رستم را از خواب بيدار کند، رسوتم عصوبانی شوده گووش     میدشتبا   رود.می

رسوتم او را اسوير کمنود     ،شوود  میبرد وقتی اوالد با رستم درگير  میا  باو شكا   به اوالد مرز. برد می

ی خواهد که او را نكهد در عوض او هم در ادامۀ مسير راهبور و راهنموا   میکند. اوالد از رستم  میخود 

 .باشد وی

چوو  در ميانوۀ سوفر     ؛رسوتم اسو    خوا   هف تر از تارئي  پيچيده خا  دهساختار  یارگران تارئیل:

شوود، در حوالی کوه بورای  وافتم قلرموا         موی خانی تارئي ، افتاند   سپلساالر سورزميم تاز وا  وارد   

پيور راهنموا و   خود در مسير سفری خانی اس . و افزو  بر او نورالد م فر دو  به عنووا    پوش پلنگينه

کوشود. تارئيو  نيوز     میو افتاند   در رها ی نستا  دار ،ا    بعد به عنوا  پللوا ، دوش به دوش تارئي 

 ،تارئيو   خوا   دهی غاصب خوود بگيورد. در   ها به فر دو  کمک کرده تا تاج و تخ  را از عموزاده قبالً

ا وم رو ا وم سوه پللووا  در      از . وار گرا  وی اسو    ةاز وظا ف )فونكهم( قلرما  به علود مقداری 

 پوشانی دارند:ای هم به گونه پوش پلنگينهحماسۀ 
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و ژگوی   کوه هور کودام    گيرد میان،ام  تارئي  طیّ چلار سفر خا  ده ،تر گفته شد هما  طور که پي 

رئي  بوه خواسو  نسوتا     اس . وقتی تا فردی از سپاه دشمن  اول خاص خود را دارد:  ار گر در سفر

  د ولوی   میپادشاه ختائيا  در صدد فر ب تارئي  و کهتم او بر  تاماز ،رود میدار ،ا  به جنگ ختائيا  

 کنود. تارئيو  در   موی تاماز  گاه  ۀدر خدم  پدر تارئي  بوده، او را از حيل  كی از سپاهيا  تارئي  که قبالً

نسوتا  دار ،وا  را جانهويم خوود کورده        که دختر خود سفر دوم  ار گری ندارد. پارسادا  پادشاه هند

خواهد که پسورش را بورای ازدواج بوا     میاس ، بدو  اطاّلع از عهق تارئي  به دخترش از خوارزمهاه 

شوود کوه    مینستا  به هند بفرستد. نستا  دار ،ا  که خود عاشق تارئي  اس  از دس  تارئي  عصبانی 

بوه   و خواهد که پسور خوارزمهواه را از ميوا  بوردارد     میتارئي   چرا با پدرش مخالف  نكرده اس ، از

تنلوا ی بوه   خواهد که او را بكهد. در ا م مرحله تارئي   ار گری نودارد، خوود بوه    میطور غير مستقيم 

رود و بی سر و صودا او   میچادر زده اس ،  هشبانه ميا  را  خوابگاه پسر خوارزمهاه که برای استراح 

: وقتی داور عمّه و دا ۀ نستا  دار ،ا  کوه  الدّین فریدوننور( 2، عصمت( 1  ر سومکهد. در سف میرا 

فلمد که قتو  پسور خوارزمهواه ز ور سور او و تارئيو  اسو ، دو بنودة          میبوده،   ها عرو  کاجی قبالً

بوه    کند نستا  را بربا ند و با خود به در ا ببرند. تارئي  برای جست،وی نسوتا   میجادوی خود را وادار 

رود ولوی در توفوانی همراهوا  خوود را از دسو        میهمراه عصم  کنيز وفادار نستا  دار ،ا  به در ا 

پس از ن،ات از در ا هموه جوا    و در ا م مرحله عصم  کنيز وفادار نستا   ار گر تارئي  اس  .دهد می

کنود   موی ر کمک ای به نورالد م فر دو  پادشاه سرزميم مولغازانزاطیّ حادثه وی در خدم  وی اس .

ی نسوتا   هوا  کنود کوه تارئيو  اولويم نهوانه      میتا او پادشاهی خود را به دس   ورد بعد فر دو  کمک 

 تارئیل

وتاندیلآ  فریدون 
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اسير اسو  کوه او را بوه در وا      دس  دو غالم  گو د که نستا  در می  دار ،ا  را به دس   ورد. فر دو

تور م  وار گر او بورای    افتاند   اصلی  نااميد اس ، کامالًوقتی تارئي   :تیناتین  سفر چلارم اند. و دربرده

گو د که تيناتيم دختر شواه سورزميم تاز وا  او را بورای  وافتم وی فرسوتاده        می  رسد و می افتن  فرا 

گهو ، پودر تينواتيم     میدر کوه و دش  به دنبال نستا  ناال   و وقتی تارئي  سرگردا  اس . چو  قبالً

ق به گرفتم او نهوده اسو . پادشواه سورزميم تاز وا  اکنوو        ( را د ده و موفپوش پلنگينه)جوا   تارئي 

نااميد و منزوی شده و دخترش تيناتيم افتاند   را که عاشق تيناتيم اسو  بوه دنبوال او فرسوتاده اسو .      

: فریادون و  تانادیل آوپون،م   سوفر  گوردد. در  موی افتاند   پس از  افتم تارئي ، به سورزميم تاز وا  بر  

گوردد و بورای پيودا کورد  نسوتا  دار ،وا  از       ي  دوباره پي  تارئي  برموی    برای کمک به تارئوتاند 

شارو، بندری در کهوور در اهوا، بوه کموک افتانود        در ا م مرحله فاطمه از گال  .شود میتارئي  جدا 

کنود و طویّ ماجراهوا ی     شتابد و با کمک او و دو بندة جادو   با نستا  دار ،ا  ارتباط برقرار موی  می

ای در بواالی کووه   را کوه در قلعوه  نسوتا  دار ،وا     ،ارئي ، به  وار گری افتانود   و فر ودو    سران،ام ت

: تارئيو  پوس از رهوا ی نسوتا      فریادون  و افتاندیل شهم بخهد. در سفر میشد، رها ی  مینگلداری 

ش برای تهكر از  ار گر خود به پادشاه سورزميم تاز وا  و دختور     رود تا میدار ،ا  به سرزميم تاز ا  

و بعود تارئيو  موجوب      موفق به  افتم و کموک بوه او شوده اسو .     ها سپلساالر     بگو د که افتاند  

تارئيو     گردنود توا  به همراه افتاند   و فر دو  به سرزميم هند برموی   شود. میازدواج افتاند   و تيناتيم 

در طوول راه مرّلوع      ورا گيورد ز  موی قورار   هوا  ولی خانی د گر در سر راه    .پادشاهی را به دس  گيرد

در ا وم مرحلوه    .شوند که پارسادا  پادشاه هند درگذشته و تاماز سرزميم هند را اشغال کورده اسو    می

ای کنود. بوا در ن ور گورفتم چنود مرحلوه       افتاند   و فر دو   ار گرا  او هستند تا بر سپاه ختائيا  غلبه

 وم تفواوت بنيواد م کوه     بيهتر از رستم اسو . بوا ا   تارئي ، تعداد  ار گرا  او نيز به مراتب خا  دهبود  

او به کموک افتانود   و فر ودو       تارئي  خا  دهدهد، ولی در  میتنلا ی کاوو  را ن،ات  رستم خود به

 رسد. میها با نستا  دار ،ا  ازدواج کرده به پادشاهی دهد و به کمک    میختائيا  را شكس  

 ابنوده در  ن،وات  ،جا ی اسواطير هولی از راه جاب ؛پادشاه اس  شاهنامه ابنده در ن،ات: یابندهنجات (1

 .دارد مرابق ی پر ا ها با افسانه ا م موموع دقيقاً .)شاهزاده( اس  دختر پوش پلنگينهحماسۀ 
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پوس از بازگهو  قلرموا ، مرتبوۀ        كی از عناصر پيهنلادی در الگوهوای سواختارگرا ا     :تشرّف-

تارئيو  بوه ا وم صوورت      خوا   دهرستم و  خا  هف اساطيری در   جا یهمرتبه با جاب ا م .تهرّف اس 

 ابنوده در بازگهو  پادشواهی خوود را دوبواره بوه       رها ی کاوو  پادشاه کيانی، ن،ات اس  که پس از

سوزاواری او  اثبوات    در نتي،ه تهرّف رسوتم  .گردد میو رستم با سربلندی به زابلستا  بر   ورد میدس  

گرچه کاوو  به عنوا  تهكر هدا ای پربلا ی بوه رسوتم     زميم اس .بخ  ا را به عنوا  پللوا  ن،ات

، تنلوا ن،وات   خا  هف در طیّ   سپارد، ولی هدف رستم میبه او  نوّیبه بخهد و سرزميم نيمروز را می

 ه ابنود ن،وات   رسود.  میخود قلرما  در بازگه  به پادشاهی  ،تارئي  خا  دهدر  . اماکاوو  بوده اس 

ای در بواالی کووه ن،وات    تارئي  نستا  دار ،ا  اسو . تارئيو  نسوتا  دار ،وا  را از قلعوه      خا  هددر 

بخهد و تهرّف او پوس از اثبوات سوزاواری، رسويد       میدهد. تارئي  جانهيم پادشاه هند را ن،ات  می

 به پادشاهی سرزميم هند اس .  

 گیریهنتیج -4

یّ چنود  م اس  ز را سفر خوانی تارئيو  در طو   رست خا  هف تر از تارئي  پيچيده خا  هف ساختار 

گيورد. سوفر خوانی رسوتم بوه صوورت خروی         میچند سفر مقدماتی و اصلی ان،ام در قالب مرحله و 

ای از نقروه  وار ولی سفر خانی تارئيو  دا وره   ،پذ رد میمستقيم از  ک نقره شروع و در  ک نقره پا ا  

د. چو  رستم با ن،ات کاوو  بوه هودف خوود رسويده     رس میشروع شده، در هما  نقره نيز به پا ا  

( 1 :دو سفر د گر نيز با د ان،وام گيورد   ،ولی تارئي  با ن،ات نستا  هنوز به مرحلۀ تهرّف نرسيده اس 

از طورف   سفر به سرزميم تاز ا  و تهكّر از  ار گر خود و بعد بازگهو  بوه وطوم و مرحلوۀ تهورّف.     

و د گورا ،    پژوها  گرجوی سرورهدر ا م جستار و بر مبنای ن ر اد گر با توجه به بررسی نماد شناسانه 

ز ورا عهوقی عرفوانی     ؛گمو  اسو   ی عرفانی مانند حماسۀ گي ها از نوع حماسه پوش پلنگينهحماسۀ 

اگرچوه   .اسو    موی رز کوامالً  ای حماسوه فردوسوی   شواهنامۀ دهد. ولوی   میرا تهكي     ساختار کلّی 

تا  چوو  داسو   شواهنامه ی هوا  ناصور عرفوانی را در بعضوی روا و     پژوها  ا رانی و خوارجی ع اسروره

اس . ک ّ حماسوۀ   میرز کامالً فردوسی شاهنامۀکلی ساختار  اند، امّاسياووش و کيخسرو، تصر ح کرده

مومووعات در   ۀزنود و همو   می)عهقی عرفانی( دور   بر محور  ک موموع واحد پوش پلنگينهعرفانی 
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 وا   خوا   هفو  رسوتم  كوی از    خوا   هف در صورتی که  ؛يچيدة اوس خانی پارتباط با تارئي  و سفر 

وجوود دارد کوه    را   موموعات مستق  متعوددّی   شاهنامهفردوسی اس . در  شاهنامۀی ها یخان هف 

 کند.  متما ز می پوش پلنگينهموموعی حماسۀ از ساختار تک

 یادداشت

 

و به وز  کالسويک گرجوی  عنوی ابيوات     مقفّی اس  اره گو  چلارپ بند 1533حاوی  پوشپلنگينه - 1

 هنگ درو  مصراعی سروده شده اس . شانزده ه،ا ی با مرب

دخترش تيناتيم را جانهويم   ،روستِوا  پادشاه سرزميم تاز ا  به دلي  نداشتم پسر :پوش پلنگینهخالصۀ حماسۀ 

. وز ر و سوپاه سواالرش   رسد میکه به هميم مناسب  تهكي  داده، اندوهگيم به ن ر   کند. در بزمیخود اعالم می

م که ن يوری نودارد،   اگو د: مم با ا م ش،اع  و دالوری شوند؛ شاه می عل  را جو ا می ((Avtandil  وتاند  

فرزند پسری ندارم که ش،اع  مرا به ارث ببرد.  وتاند   دلباختۀ دخترش که همچو  پسری برای شاه بوود، بوا   

شود که او بيهوتر از شواه شوكار کورده      کند و در شكارگاه معلوم میمی جسارت او را دعوت به مبارزه در شكار

ای با مرکبی سوياه و تاز انوه    هيكلیز با و قوی پوش کند که جوا  پلنگينهدر هميم موقع پادشاه مهاهده می اس .

 .شووند  نموی  ها قوادر بوه  ورد  او  فرستد ولی    ر زد. سوارا  خود را به دنبال او می شگف ، کنار رود اشگ می

تارئي  سرگذشو  خوود را بوه     شود. جوا  در  ک لح ه ناپد د می ،روندوقتی پادشاه و  وتاند   به دنبال او می

عاشوق نسوتا     گو د: که پسر سرزميم هفتم هند اس  و در دربار پارسادا  پادشاه هند تربي   افتوه،   وتاند   می

  پسر خوارزم شاه را کوه بورای داموادی نسوتا  دار ،وا       دار ،ا  دختر پادشاه شده اس ، بعد به خواس  نستا

فلمود و نسوتا     های جادوگر بود مومووع را موی  عرو  کاجی  مد کهته اس ، عمّۀ نستا  دا ۀ وی، که قبالً می

در جست،وی دلودار خوو    وارة   وی ربا د. پس از ربوده شد  نستا ،  را توس  دو بندة سياه جادوی خود می

شوود.   هوا سواکم موی   نااميد شده، با کهتم د ووا  راهوز  در غوار       سران،ام شود. ها میبيابا  در اها و و هاکوه

را بوه تينواتيم و    پووش  گردد و  افتم جوا  پلنگينوه  وتاند   پس از شنيد  سخنا  تارئي  به سرزميم تاز ا  برمی

بورای  وافتم نسوتا ، فر ودو  پادشواه      گوردد.   پادشاه خبر داده، دوباره برای کمک به تارئي  به نزد تارئيو  بوازمی  

سرزميم مولغازانزار که تارئي  قبالً برای رسيد  به پادشاهی به او کمک کرده بوود بوا همراهوی فاطموه ز  تواجر      

تارئي ،  وتاند   و فر دو  سه پللووا  حماسوه بورای     ابند. سرزميم در اها مكا  نگلداری نستا  دار ،ا  را می

روند و تارئي  به کمک دو پللووا  د گور نسوتا  را ن،وات      های جادوگر میلعۀ کاجین،ات نستا  دار ،ا  به ق
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کند. سپس تارئي  بوه هموراه    روند. در  ن،ا  وتاند   با تيناتيم ازدواج می همگی به سرزميم تاز ا  می دهد و می

و تارئيو  فووت   فلمد پادشاه هنود در غوم دوری دختورش     گردد و می  وتاند   و فر دو  به سرزميم هند برمی

هاسو  کوه پوس از    اند،  خر م خا  تارئي  حمله به ختائيا  و شكسو     کرده و ختائيا  کهور را اشغال کرده

 نهيند.   تخ  سلرن  می ربيرو  راند  دشمم از هند، با همسر خود نستا  دار ،ا  ب

کموی   اطالعوات  او خاستگاه مورد در. شودمی محسوب هاگرجیم شاعر بزرگتر   روستاولی شوتا - 2

شوود، شواعر خوود را بوه عنووا       د وده موی  وی چلاربيتی ههتم شوعر  در  که طورهما  اما دارد، وجود 

هوای د گور موجوود    رندکند. سمعرفی میای در گرجستا  اس ( )نام منرقه روستاوی اه   «روستاولی»

 در واالمقام ایزاده ن،يب همچنيم و فرهيخته و کردهتحصي  فردیکنند که روستاولی در شعر اظلار می

 1213توا   1191های که بيم سال -و شاهكار خود را  بوده ملكه تامار ،گرجستا  زرگتر م پادشاهب دربار

دانوا  و  ، گروهوی از توار د  1911بوه ملكوه تاموار اهودا کورده اسو . در سوال         -ميالدی سروده بوود  

 د وارهوای  روی بور  را روسوتاولی  از تصو ری المقد ،بي  هما   ا اورشليم گرجی در شناسا   باستا

 موردی  تصوو ر  گرجوی ميانوه   بوه  اینوشوته  کوه  کردنود  پيودا  ميالدی نلم قر  در شده ساخته کليسا ی

 شوووتا –هووای سووفيد و بلنوود و قبووای روحووانی و باشووكوه بووه تووم دارد   کووه ر وو  -الخورده را سوو

 کننود روسوتاولی قبو  از مورگ  سوفری ز وارتی بوه       یمو  اظلوار  دانوا  تار د .کندمعرفی می روستاولی

 .اس  داشته المقد  بي 

شناسوی دانهوگاه دولتوی    مالخاز ارچوادزه، کارشنا  ارشد زبا  و ادبيات فارسی کرسی ا را   قای -3 

روستاولی کوه بوه    شوتاتفليس، با ترجمۀ کتاب گامسا خورد ا و م،موعه مقاالت کنفرانس بزرگداش  

 .دندکر کمک نگارنده به مقاله ا م تأليف درزبا  گرجی هستند، 

بررسوی  »( بوا عنووا    1991لوو )زمسوتا    نبیهای او به مقالۀ  برای تحلي  شخصي  رستم و کن  -.1 

 مراجعه شود.« خا  رستم ساختار روا ی هف 

هوا    د و    ای اس  که به خواب مردا  می( پریSamthzmari)  در اساطير گرجی، سمدزماری - 5

 ورد. ولوی   کند با هر مردی که ازدواج کند، به    خوانواده شوانس و اقبوال روی موی    را شيفتۀ خود می

کنود. در زبوا  گرجوی    فلمند که ا م ز  انسا  نيس ، سمدزماری از خانوه فورار موی    وقتی خانواده می

 به معنی تسلي  گفتم اس  )مللّف(.« سيزماری»

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%AA%D8%A7_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%84%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%84%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%AA%D8%A7_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%AA%D8%A7_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
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جستا  در  ک خانوادة اشورافی بوه دنيوا    در تفليس پا تخ  گر 1999ز و اد گامساخورد ا در سال  -1 

تحو    تقر بواً    د. گامسواخورد ا   مد. او  كی از نو سندگا  برجستۀ قر  بيستم گرجستا  به شمار می

دانتوه بوه    کمدی اللیمترجم  گرجستا  و  مهلوراز نو سندگا   - کنستانتيم گامساخورد ا تأثير پدرش 

به  و رسماً التحصي  شد وفی از دانهگاه دولتی تفليس فار او در رشتۀ فيلولقرار داش .  -زبا  گرجی 

از  گامسواخورد ا  .های دنيا مسل  بوداو به بيهتر زبا منتقد ادبی مهغول به کار گرد د.  عنوا  مترجم و 

 رئيس جملور گرجستا  شود   (1992–1991)  د که از سال  نام گرجستا  به شمار میسياستمدارا  به

 وفات  اف . 1991ک زندگی سياسی در سال و پس از گذراند   

 «(اسب»ذ   ، 1931)  ( و  احقی192: 1939سرلو )به  کنيد عرجو -3 

 (.1999محمد مختاری ) اثراسرورة زال )تبلور تضاد و وحدت در حماسۀ ملّی( رجوع کنيد به  -3 

 کتابنامه

ه و تودو م کتوب علووم انسوانی     : سازما  مرالعو تلرا  .تار د اساطيری ا را  .(1931. ) موزگار، فاله

 .)سم (

  . ثار. تلرا : هاداستا  داستا  .(1931. )ندوشم، محمد علی میاسال

 .153-113صد:  .مهنا را ا .«ببر بيا » .(1912بلار . )ساالر، محموداميد

تلرا : فكور   .پور. به کوش  ابوالقاسم اسماعي جستاری چند در فرهنگ ا را  .(1939. )بلار، ملرداد

 روز. 

 تلرا : تو . .ایترجمۀ فر دو  بدره .های پر ا های تار خی قصهر هه .(1931. )پراپ، والد مير

   .تلرا : اساطير. چاپ دوم .  فرخیباجال ۀترجم .اساطير فاپم .(1931. )پيگوت، فولي 

ی ا رانووی در حماسووۀ هووا وافهشناسووی و معناشناسووی وامر هووه .(1931. )چولوخووادزه،  لكسوواندر

شناسوی دانهوگاه   ناموۀ گوروه زبوا    پا وا   .شنا محمد حقعلی به راهنما ی دکتر .«پوش پلنگينه»

 . تلرا 

 بور   «بوادگرد  حموام »داسوتا    در قلرموا   سفر .(1991. )تابستا  ممتاز، نسر م حسينی، مر م؛ شكيبی
 .19-99صد:  .دوم و بيس  شمارة .پژوهیادب . ونگ و کمب  تحلي  شيوة اسا 

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/558/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87
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ای ن،وات خورشويد در   ما وۀ اسوروره  رمزگها ی بم». (1991)بلار  .نيا، مر مصالحی ؛پرس  ليالحق

 .19-11. صد 133. ش جستارهای ادبی«. خا هف 

 .. تلرا : علمی و فرهنگیهای جادو یشناسی افسانهر خ  .(1933. )خد  ، پگاه

« سوگزی »و کنيوۀ  « ببر بيوا  »در مدی بر پيوند » .(1999و زمستا  . )پا يز رما ی دش  ارفنه، محمود

 .32-13صد: . شمارة دوم .سال اول .دانهگاه لرستا  دوفصلنامۀ ادبيات حماسی.. «در شاهنامه

شوناختی از  مسويحای شور و تنواول شويرانی: تفسويری اسوروره      »  .(1939 پوا يز . )راد، محمد رما ی

 .233- 235 صد .25 ة. شمارارغنو . «دراکوالی برام استوکر

  .دانهگاه گيال :گيال  .پورکاظم  وسف. ترجمۀ محمدپوش پلنگينه .(1939. )شوتا، روستاولی

. 5شومارة   .1. سوال  م،لۀ دانهكدة ادبيات مهلد. «پوشداستا  پلنگينه»(. 1919 ) .زر م کوب، حميد

 .29-15صد 

 .تلرا : دستا  .اوحدی ترجمۀ ملرانگيز .فرهنگ نمادها .(1939. )سرلو، خوا  ادواردو

دورا  بررسی شخصي  کاوو  بور اسوا  برخوی کردارهوای او از     » .(1933تابستا  . )ستاری، رما

-113. صود  15. شومارة  5. سوال  شناختیهفصلنامۀ ادبيات عرفانی و اسرور .«شاهنامهباستا  تا 

122. 

. ترجمۀ عبا  مخبر. چاپ سووم.  راهنمای ن ر ۀ ادبی معاصر(. 1931پيتر. ) و دوسو ، ؛سلد ، راما 

 تلرا : طرح نو. 

چواپ   .لی و تحقيوق سوودابه فضوا    . ترجموه 1 ج .فرهنگ نمادها .(1933. )شواليه، فا ؛ گربرا ،  لم

  .تلرا : جيحو . سوم

شناسوی داسوتا    ر خو  » .(1991پوائيز و زمسوتا    . )فوائزه  . بوادی فاطمی، سيد حسيم؛ عرب  وسف

شومارة   .دانهوگاه سيسوتا  و بلوچسوتا     .پژوههنامۀ ادب غنوا ی  «.پوششلسوار پلنگينه  عاشقانۀ

 .191-139صد:  .هفدهم

 تلورا :  .تصوحيح سوعيد حميود ا      .9و جلود   2جلود   .شاهنامه .(1933، 1939. )فردوسی، ابوالقاسم

  .قرره

نقدی بور کلوم الگووی     ؛رستم خا  هف بررسی ساختار در . »(1992بلار . )رماقربا  صبا ، محمود

 .53-23صد:  .131شمارة  .جستارهای ادبی .«قلرما 

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/1335
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/1335
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ۀ بلموم سرکاراتی و . ترجموا  باسوتا شواها  در روزگوار ا ور ۀکارنامو .(1951. )کر ستنسم،  رتور

 دانهگاه تبر ز.تبر ز:  . چاپ اول.باقر ميرخانی

تلوورا : بنگوواه ترجمووه و     اپ چلوارم. چ .اهلل صوفاترجمۀ ذبيح .کيانيا  .(1955. ) وووووووووووووووو

 .نهر کتاب

حووووه ملي ۀ. ترجمووووفرهنووووگ مصووووور نمادهووووای سوووونتی  (.1931. )سووووی .کوپوووور، جووووی

 .تلرا : فرشوواد .کرباسوويا 

تلورا :   .چواپ دوم  .)تبلور تضاد و وحدت در حماسوۀ ملّوی(   اسرورة زال .(1999. )مختاری، محمد

 .تو 

زبوا  و ادب   ۀپژوههونام  .«خا  رسوتم بررسی ساختار روا ی هف » .(1991زمستا  . )لو، عليرمانبی
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