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  آرش كمانگير و ويشنو 
 

  2دخت پورخالقي چترودي ، مه*1علي ضياالديني دشتخاكي

  

  ، ايرانكرمانفرهنگ اسالم و ايران،  ة. دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، عضو پژوهشكد1

  فردوسي، مشهد، ايران. استاد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه 2

  
  7/12/92پذيرش:                                                          16/10/92دريافت: 

  

    چكيده

شناسيم، ريشه در فرهنگ هند و ايراني دارد  عنوان ميراث مشترك ايران و هند مي بخشي از آنچه ما به

آرش «زمين و زندگي مشترك اقوام هندي و ايراني است. وجوه شباهت   و مربوط به گذشتة دور خاور

زمينه قلمداد دار در اين  اي ريشه در اساطير هندي، نمونه» ويشنو«در اساطير ايراني و » كمانگير

اساس روش تطبيقي مكتب فرانسوي و با شيوة تحليل محتوا، شخصيت  شود. در اين جستار، بر مي

آرش كمانگير در سه دورة باستان، ميانه و اسالمي، بررسي شده و وجوه مشترك آن با ويشنو در 

نو داراي آمده است: دو اسطورة آرش و ويش  دست اساطير هند نشان داده شده و اين نتايج به 

اي هستند و در طرح شخصيت  دار و گسترده تبع آن، وجوه اشتراك دامنه خاستگاهي مشترك و به

اساطيري آن دو، مسئلة نبرد خير و شر از جايگاه خاصي برخوردار است. همچنين وجه جنگاوري 

ن دو، با ايزد باران، در پروردن اساطيري نظير آرش و ويشنو، پيكرينه بودن دو اسطوره و ارتباط آ

  آمده در اين پژوهش است.  دست عناصر طبيعي و عوالم آسماني، از ديگر نتايج به

  
  آرش كمانگير، ويشنو، اساطير هندي، اساطير ايراني.  واژگان كليدي:

 
  . مقدمه1

هاي حماسي ايران، داستان آرش از جذابيت خاصي برخوردار است. بروز  در ميان داستان

خواهي و آزادمردي و نيز استحالة اجتماعيِ برآمده از  قدرت و تدبير، تداعي حس وطن

هاي آن به شمار  ترين ويژگي گيري از وجه دراماتيك زبان حماسه، از مهم اسطوره و بهره
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هاي آن با ويشنو در اساطير  نگاهي به ساختار اين اسطورة ايراني، بيانگر شباهت. رود مي
ميرچا الياده  و.) م                               )1908- 2009                   ودايي و پساودايي هند و نيز مؤي د نظرية لوي استروس 

هاي مختلف و  ها در فرهنگ     ِ                   بودن  ساختار اصلي اسطوره ، دربارة يكي.)م1986 -1907(
                                           با پذيرش نظر الياده و استروس و تأم ل در آن، . 1خويشاوندي بنيادين اساطير ملل است

اهميت بررسي و مقايسة اساطير ملل با يكديگر و از جمله اساطير كهن ايران و هند، با توجه 
هاي بعدي در ايران،                                                       هاي فرهنگي دو ملت و ارتباط فرهنگ كهن در ة سند با فرهنگ پيوندبه 

  . شود بيشتر بر ما روشن مي
  : هاي تطبيقي اساس مباني نظري پژوهش بر

ترين و  اي به دليل كاركرد و ساختار ويژة اسطوره، مهم هاي اسطوره اساطير و شخصيت
ها بدون  اسطوره. روند ويژه ملل بزرگ، به شمار مي ، بهماية آثار ادبي همة ملل ترين بن اصلي

جا و در  كنند و در هر                                                         توجه به حد  و مرزهاي بشري، ميان ادبيات ملل مختلف حركت مي
  ). 26: 1389محمدي، (شوند  اي خاص متجلي مي ادبيات هر ملتي، به شكل و گونه

هاي بين رامه و  شباهت. استاي در ايران و هند رخ نموده  اي از اين حركت اسطوره جلوه
اديان  كه بهار در» دموزي و تموز«   ّ      الن هريني  سياوش و ارتباط اين دو روايت با روايت بين

هاي بين آرش و ويشنو،  و نيز شباهت) 126: 1390بهار، . ك. ر(به آن اشاره دارد آسيايي 
  . كند ريشگي اساطير، در منطقه را بازگو مي هايي از هم نمونه

، اين جستار با 2انعكاس چنداني نيافته است شاهنامهاستان آرش كمانگير در چه د اگر
،در پي اثبات اين مهم است كه داستان آرش بايد از 3لحاظ كردن داليل سكوت متن

آريايي باشد كه با داستان  بسا پيش دار ايران آريايي و چه هاي حماسي و ريشه داستان
توان بر  در تأييد اين نكته، مي. در ارتباط استداري  ويشنو نزد مردم هند به شكل معنا

  : گويد تكيه كرد؛ بواس مي.) م1942 -1858( 5بواس 4نظرية اشاعي يا دفيوژنيسم
                       ً ها با يكديگر باشد؛ طبعا   تواند دليل ارتباط تاريخي آن افتاده از هم مي هاي فرهنگي جدا شباهت

اي با هم  توانند ارتباط تاريخي ويژه ، ميافتاده از هم شبيه يكديگر باشند هاي جدا وقتي فرهنگ
هايي كه به علل تاريخي براي هميشه در  هاي همجوار در طول تاريخ با فرهنگ فرهنگ. داشته باشند

پذيرند يا با  تري از يكديگر اثر مي            ً            گيرند، قطعا  در سطح عميق اي واحد در كنار هم قرار مي محدوده
  . )204: 1373، بهار. نك(كنند  يكديگر تلفيق پيدا مي

 
1
.62-1: 1380و لوي استراوس،  36: 1383؛ داد، 14: 1362؛ الياده، 118-97: 1386شورل، . ك.ر   

2
رقي بار در متن و دو بار نام آرش آمده است؛ هفت به تصحيح خالقي مطلق، نه شاهنامهدر   .178/ 4: ؛ همان136/ 6: همان. ك. در ابيات پاورقي نيز ر. 305و  33: ؛ همان29/ 8: ؛ همان106/ 7: ؛ همان164و  138/ 6: 1388فردوسي، : ابيات متن. ك. ر. بار در پاو  

ليل عدم توجه فردوسي به داستان آرش در ٣ .1 ثبت داستان آرش. ، نبودن اين داستان در مĤخذ مورد استفادة اين شاعر استشاهنامهمحققان بر اين باورند كه د ينامه در خداي اما عدم  ة اجتماعي داشته باشدهاي عصر ساساني م يان با اين سلسله، حذف داستان آرش، به. تواند جنب شمني ساسان رتيان و د به عصر پا ال داشته است انتساب آرش  دنب پهلوان اشكاني را از آثار دورة ساساني به   .عنوان يك 

تكميلي در اين ايي، 539- 512: 1377خالقي مطلق، . ك. باره، ر براي اطالعات  اطب رش با ارشك، سرسلسلة اشكانيان، دليل حذف نام او از خداي. 164-155: 1391و جبري و كهريزي، 103: 1383؛ آيدنلو، 276: 1376؛ تفضلي، 273: 1369؛ محيط طب امه البته شايد مطابق نظر آموزگار، شباهت نام آ )..61: 1383آموزگار، . نك(ها باشد ن  
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هاي آرش و ويشنو، به آگاهي ما از كيفيت اين آثار،  كه مطالعه و مقايسة داستان همچنان
هند و (ريشه  ها در يك بافت انديشگي مشخص و البته متعلق به چند فرهنگ هم با قراردادن آن

ها  ين فرهنگكند و ما را با چگونگي تحقق، انتقال يا تغيير بافت يك امر در ا ، كمك مي)ايراني
                                                                 ِ كند، تمس ك به اين مشتركات فرهنگي نيز موجب احياي موجوديت مشترك قومي   آشنا مي

هاي  بندي آرمان است و امروزه در صورت                               ّ       هايي است كه روزگاري يك امر مسل م بوده  ملت
گيرند؛  ملت ايران و برخي ملل شرق نزديك و جنوب شرقي آسيا در جايگاهي واال قرار مي

هاي جهان هرگز از قهرمانان حماسي خود كه بيانگر حاالت روحي و  و ملت زيرا اقوام
  . اند اند، جدا نشده هاي آنان بوده انديشه

بررسي و تطبيق اسطورة آرش و ويشنو، تالشي در جهت بازنمايي يك تصوير و يافتن 
از  يك سرچشمة يك نگرش و كنكاش در تفكر انسان هند و ايراني و نشانگر نقشي است كه هر

  . كنند اين اساطير در دو جامعة ايران و هند ايفا مي
صورت تحليل محتوا در واحد تحليل ساختار انجام مي شود و در تالش  اين جستار، به

آيا آرش و : است كه با تبيين وجوه مشترك دو داستان به اين پرسش اساسي پاسخ دهد كه
ز اين حيث كه به رابطة تاريخي ويشنو داراي خاستگاهي مشترك هستند؟ پژوهش پيش رو، ا

هاي مكتب تطبيقي               ّ                                                      و تأثير و تأث ر بين ادبيات و فرهنگ دو ملت اهتمام دارد، در حوزة پژوهش
  . 6گيرد فرانسوي جاي مي

  
  پيشينة تحقيق. 2

فرهنگ اساطير و جعفر ياحقي در كتاب  هاي مرتبط با اين تحقيق، اشارة محمد از جمله پژوهش
، دربارة شباهت دو داستان آرش و ويشنو و نيز بيان دبيات پارسياشارات داستاني در ا

است؛ اما  اديان آسياييگذراي اين امر در برخي اقوال و آثار مهرداد بهار، از جمله در كتاب 
صورت مجزا، نپرداخته است و اين  كنون هيچ پژوهشي به مقايسة آرش كمانگير و ويشنو به تا

  .پردازد اين امر مي جستار نخستين پژوهشي است كه به
  
  

 
6
نة مكتب تطبيقي فرانسوي، ر  شتر در زمي ,20-17: 1389كفافي، . ك. براي آگاهي بي 5 
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  بحث و بررسي. 3
  نگاهي گذرا به دو اسطوره . الف

 تبارشناسي. 3- 1

در اين بخش فرضية اصلي اين است كه دو داستان آرش و ويشنو خاستگاهي مشترك دارند 
  : كند موارد ذيل اين فرضيه را ثابت مي. ايراني است  و  كه مربوط به دوران يگانگي اقوام هند

ايراني در فالت  و ة تاريخ ايران باستان، حكايت از زندگي مشترك اقوام هندمطالع. الف
. اند ها در نظام اجتماعي دامپروري همزيستي داشته ها و هندوان، سال ايراني. ايران دارد

مهاجرت برخي از اين اقوام به ساير مناطق از جمله مركز، شرق و جنوب شرق آسيا، دو 
ها و اساطير مشترك  در اين ميان، برخي داستان. ديگر جدا ساختشاخة هند و ايراني را از يك

مهرداد بهار در . اند ايراني در گذر زمان و تحت شرايط اقليمي دچار استحاله شده و اقوام هند
  : گويد باره مي اين

داستان ويشنو و آرش كمانگير، از موارد اساطيري مشترك ايران و هند است كه بسيار به هم 
شده،  در يكي هنوز خدايي هندو و در ديگري بنا به رسم ايراني، خدايي انسان. دشباهت دارن

آورد و ديگري پهلواني است  يكي سرزمين خدايان را به دست مي. كنند نقش واحدي را ادا مي
بهار، (كنند  كند و اين هر دو خود را ايثار مي كه سرزمين ايران را از دست تورانيان رها مي

1373 :206 .(  
  : نويسد ار اين بحث را در جستارهاي بعدي خود نيز دنبال كرده و چنين ميبه

ويژه  و به ودا ريگ، اصل و منشأ كهن دارد و بايد به )داستان ويشنو(اين روايت حماسي زيبا 
داستان ويشنو در ... ادبيات براهمنه رجوع كرد تا به اصل و منشأ اين روايت دست يافت

احتمال بسيار، داراي اصلي مشتركند؛ با اين تفاوت كه قهرمان اين  هودا، با داستان آرش ب ريگ
همو، (، از درجة خدايي به درجة انساني نزول يافته است )آرش(داستان در اساطير ايران 

1376 :90-91.(   
  نيز طرح شده است؛ فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادب فارسياين احتمال در 

ده، بيانگر وجود گذشتة مشترك ايرانيان و هندوان با خدايان ش هاي ذكر وجود ديدگاه .�
و اساطير واحد و رواج روايت ويشنو نزد اقوام مختلف هند و از جمله برهمناني است كه 

شماري دارند؛ همچنين رواج داستان آرش و به قولي  اساطير و روايات بومي كهن و پر
در اساطير ايراني، يادآور ارتباط ) 438: 1375    ّ   ياحق ي، (» ظهور ويشنو در كسوت آرش«
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اي است از قدمت                                                              ّ      اساطير بومي در ة سند و ايران و از جمله آرش و ويشنو است و البت ه جلوه
  آريايي آن؛  پيش
ها و نظريات موجود را از ديدگاه تاريخي مورد بررسي قرار دهيم، به اثبات  اگر فرضيه. ج

دار  مجوم. آريايي دارند و ويشنو قدمتي پيشاين نكته دست خواهيم يافت كه دو داستان آرش 
با عصر پيش از آريايي ) عبادت عاشقانه( 7ضمن مرتبط دانستن مفهوم بهكتي.) م 1980- 1888(

دار وجود  خدايي كه بر يكي از مهرهاي منطقة مجوم -  و تمدن درة سند، با تكيه بر تصوير مرد
گويد  در تمدن درة سند سخن مي هاي كيش بهكتي و عشق به خدايي شخصي دارد، از نشانه

)Vide. Majumdar, 1946: 21 .(دار  خداي مهرهاي منطقة مجوم - اين فرض وجود دارد كه مرد
 37: 1387 ِ    ِ    و رماز رن، (»                 ّ                             تصوير ميتراي مسل ح به تير و كمان در دورااروپوس«شباهت به  كه بي

همچنين . آن هستند آريايي باشد كه آرش و ويشنو دو جلوة نيست، همان خداي پيش) 110و 
نوعي عبادت عاشقانه در ايران باستان نيز در آيين زروان و مهر وجود داشته است كه اين 

، فديه كردن گاو »يشت دهم«                            نماز گزاردن بر م هر به گواهي . كند تر مي فرض را به تأييد نزديك
ن در آسياي    ِ                                    بخش  هوم، برگزاري جشن ميتراكانا يا مهرگا براي ميترا، استعمال گياه مستي

. نك(، تشكيل مجامع مهرپرستي، مراسم طعام منذور و اهدايي به ميترا )25: همان. نك(صغير 
بلندي براي  تراشيده و ريش ، تصاوير پرستشگاه آوانتن كه در آن مردان موي)27- 26: همان

نزديك                              گر در برابر ميترا كه در معبد  ، تصوير مرد استغاثه)39: همان. نك(برند  ميترا هديه مي
       ّ  هاي تشر ف  خوردن و پذيرش دشواري ، خالكوبي، سوگند)104: همان. نك(اند  كاخ باربريني يافته

...  و) 184: همان. نك(، وجود پير در آيين مهري )166و  158، 104: همان. نك(به آيين مهري 
ان با آييني قتل زرتشت و تعارض مسيحي - هاي عقيدتي بازنگري ريشه.                    داليلي بر اين مد عاست

گيري مقاومت مهرپرستان و در نهايت، شكست آنان نيز ما را به پاسخ الزم  آيين مهري و شكل
  رساند؛  در تأييد اين فرض مي

هاي  هايي وجود دارد كه خاستگاه داستان آرش را به گذشته نشانه» تيريشت«عالوه در  به. د
                          جو ، وجود نيروهاي متعارض و  احترام به ستارگان و: رساند بسيار دورتر از عصر پارتيان مي

كننده بسيار اهميت دارند؛ از جمله  پيروزي نهايي خير بر شر، وجود عناصري كه نزد اقوام كوچ
داستان باران، آسمان، ابر، آب و نبرد با ديو خشكسالي كه بنا به قول دوستخواه ريشه در 

ارتباط آرش با مهر و اشي  ، همچنين)338: 1374دوستخواه، . ك. ر(و اساطير هند دارد  ايندرا
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گر ميتراييسم در ايران باستان است و نيز كاركرد مشترك جنگجويي، پيروزي و عهد  كه تداعي
شوند كه گذشتة داستان آرش را به  هايي قلمداد مي و پيمان در آرش و ميترا، همه از نشانه

  . رساند كنيم، مي تر از آنچه ما تصور مي روزگاري كهن
و سكايي و ساساني وجود دارد كه  هاي هند  كه روي يكي از سكه 8ريتصوير تيشت« .�

»                                                                                   شايد به تقليد از آرتميس يونانيان، تجس مي مردانه يافته است و تير و كماني در دست دارد
شباهت به تصوير ذهني ايرانيان از آرش و هندوان از ويشنو  ، بي)14: 1383جوزف كارنوي، (

  .نيست
 :معتقد است.) م1930- 1854( دونال مك .�

قبل از ميالد نبوده است،  800پيشتر از سنة  اوستاهاي كهن  چه تاريخ پيدايش قسمت اگر
چنان است كه اگر مداركي مربوط به زبان اوستايي، پانصد سال  وداو  اوستاخويشاوندي بين 

» ترين تفاوتي بين اين دو زبان نبود گاه كوچك قبل از تدوين آن وجود داشت، آن
)Macdonell, 1917: 11 .(  

دورة : اند دانشوران و مستشرقين، تاريخ تكامل كيش هندو را به سه دوره تقسيم كرده
. از قرن هشتم م(، دورة هندو .)م 800تا. م. ق  500(، دورة برهمني .)م. ق 1500تا  500(ودايي 
 ودا يگردورة ودايي، دورة تمدن فرهنگ آريايي است و ). 4: 1389شايگان، . نك) (به بعد
بندي را در كنار اين واقعيت  وقتي اين تقسيم. مانده از آن روزگار است جاي ترين اثر به كهن

دهيم كه داستان آرش مربوط به دورة پيشداديان و كيانيان و دورة پادشاهي  قرار مي
                            ّ                هايي است كه بنا به روايت تفض لي به هشت يا نه  منوچهر است و نخستين تأليف آن در يشت

و به روايتي، نقل شفاهي آن بايد مربوط ) 40 - 37: 1376همو، (گردد  مي ل از ميالد برقرن قب
پور،  اسماعيل. نك(كم بعد از ظهور زرتشت باشد  و دست. م .به قرون دهم تا دوازدهم ق

توانيم به سادگي بگوييم كه داستان آرش اگر حتي مربوط به قرن هشتم  ، مي)393/ 1: 1384
  .اروپايي است و ودايي و مربوط به دورة هند ارن با دورة پيشهم باشد، مق. م  ق

پاية  خالف همتا و هم شده است كه بر توان گفت كه آرش، ايزدي فراموش بنابراين مي
  . هاي انساني يافته و از دنياي اسطوره به جهان حماسه پا گذاشته است هنديش، جنبه
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   آرش.  3- 2
، در دو المعارف ايرانيكا دايرةدر ) 267ص (م هنوي و ويليا) 227-226صص (        ّ   احمد تفض لي 

اين دو پژوهش در . اند مبحث جداگانه، به داستان آرش در متون قديم و معاصر اشاره كرده
    ّ    تفضل ي و . ك. ر(چاپ شد  نامة پارسيترجمه و در مجلة » آرش كمانگير«اي تحت عنوان  مقاله

  . شده مشترك است اين بخش با مقالة ياد گفتني است قسمتي از مباحث). 50-43: 1381هنوي، 
  

  آرش در متون دورة باستان و ميانه. 3- 1-2

 ها يشت. 2-3- 1-1

تيريشت، . ك. ر( 9ها است ترين منبعي كه در آن نام اين قهرمان ايراني آمده است، يشت قديمي 
از يشت  ها و از جمله كردة چهارم هاي متعدد يشت در بخش). 37، بند9و كردة  6، بند 4كردة 

  :خورد به چشم مي 10هشتم، نام آرش
ستاييم كه تند به سوي  تشتر، ستارة رايومند فرهمند را مي«: آمده است 6بند  4در كردة 

انداز آريايي، از  انداز، بهترين تير                                           ّ             درياي فراخكرت تازد؛ مانند آن تير در هوا پر ان كه آرش تير
  ). 361/ 2، 1377رداوود، پو(» كوه ائيروخشوث به سوي كوه خوانونت انداخت

  : نيز آمده است 37، بند 9در كردة
چشت بدان سوي . ستاييم كه شتابان بدان سوي گرايد تشتر، ستارة رايومند فرهمند را مي

انداز،                                                                  ّ             پرواز كند، تند به سوي درياي فراخكرت تازد؛ مانند آن تير در هوا پر ان كه آرش تير
   ).359: همان(روخشوث به سوي كوه خوانونت انداخت انداز آريايي، از كوه ائي بهترين تير

  : آمده 38و  37و در بند  
هاي فراخ، هر دو از  و مهر، دارندة دشت) امشاسپندان(اي بدميد و  گاه اهورامزدا به او نفخه آن

 َ                   ِ                      ا شي نيك و بزرگ و پار ند، سوار گردونة سبك و ) تير(از پي آن .                           براي او راه را مهي ا ساختند
  ّ                                           پر ان به كوه خوانونت فرود آمد و در خوانونت بر ) تير(ن شدند تا مدتي كه آن چست روا

   ).همان(زمين برسيد 
          ً            ها، احتماال  ناشي از آن  اشارة گذرا به داستان آرش در يشت«        ّ                احمد تفض لي معتقد است كه 

وار برخي معتقدند در اد). 47: 1376:    ّ  تفض لي(» اند دانسته ها آن را مي است كه مخاطبان يشت
ويژه در دورة ساساني، انتساب داستان آرش به دورة اشكانيان و بدبيني و  بعدي و به
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                                                                          ستيزي خاص ي كه نزد موبدان و دبيران زرتشتي وجود داشت، باعث شد آنان به نام و  پارتي
                                                  توج هي كنند؛ ولي با پايان يافتن دورة ساسانيان، اين  داستان آرش در متون ساساني كم

هاي مربوط  وسيع از كتب تاريخي آمده است؛ اما با توجه به وجود داستان داستان در طيفي
چندان پررنگ داستان آرش در                                  توان با رد  اين نظر، دليل حضور نه به سكاييان و پارتيان مي

تبع اين امر، داستان  به. رفتن آثار غير ديني زرتشتي دانست بين از  عصر ساساني را مربوط به
دهد  آييني خود را از دست مي -هاي ايزدي نياي حماسه به اسطوره، جنبهآرش هم با گذر از د

اين اشارات، آن هم در . يابد                                         فروغ و در حد  اشارات پراكنده فرصت بروز مي صورت كم و به
  .متون مهم آن دوره، حكايت از اهميت فراوان اين داستان دارد

  
  متون ميانه. 2-3- 2-1

، موضوع بازستاندن ايران از ماه فروردين، روز خردادالة از رس 22در ادبيات پهلوي در بند 
در اين رساله روز . آمده است 11دست افراسياب در زمان منوچهر، توسط آرش شيواتير

كه در  حالي  ؛ در)104: 1345كيا، . ك. ر(اندازي آرش، روز ششم فروردين ذكر شده است  تير
نيز بدون  مينوي خرددر . اند گان دانستهماه و منشأ جشن تير ادوار بعد، آن را سيزدهم تير

  : كه نامي از آرش به ميان بيايد، به داستان آرش اشاره شده است آن
و از آسيب ) بكشت(                                                                   و از منوچهر اين سودها بود كه سلم و تور را به كين ايرج كه نياي ش بود 

ته بود، به داشت و از زمين پدشخوارگر تا بن گوزك كه افراسياب گرف رساندن به جهان باز
  ).44: 1364تفضلي، (شهر درآورد                                             پيمان از افراسياب باز ستد و به مالكي ت ايران

  
  آرش در متون دورة اسالمي. 2-3- 3-1

. اي در تواريخ دورة اسالمي آمده است صورت گسترده پس از عصر ساساني، روايت آرش به
. طلبد مقالي جداگانه ميبحث در مورد جزئيات مربوط به حماسة آرش در دورة اسالمي، خود 

  . كنيم باره، بسنده مي رو، در اين بخش به گذري مختصر بر منابع دورة اسالمي در اين اين از
و در ) 762/ 2: 1375طبري، . ك. ر( تاريخ طبريدر . روايت آرش در نيمة قرن سوم ق

پس از آن، . ت                                آمده كه در آن نام آرش، ارس ناس اس) 359: 1368دينوري، . ك. ر(         ّ   اخبارالط وال
، )91: 1368ثعالبي، . ك. ر( غرر اخبار ملوك فرسدر منابعي چون . در قرن چهارم ق
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 البدأ و التاريخو ) 349-346: 1341و همو،  1/255: 1373بلعمي، . ك. ر( نامة طبري تاريخ
ترين روايت حماسي از آرش، مربوط  كامل. نيز ذكر شده است) 504/ 1: 1374مقدسي، . ك .ر(

در ). 334: 1389بيروني، . ك. ر(ابوريحان بيروني است  آثارالباقيةو در كتاب . ن پنجم قبه قر
: 1363گرديزي، . ك. ر(به اين داستان پرداخته است االخبار     زي نهمين دوره، گرديزي نيز در 

518.(  
اي ناشناس  از نويسنده القصص    ّ        الت واريخ و  مجملمنابعي چون . در قرون ششم و هفتم ق

سراج، . ك. ر( طبقات ناصري، )171/ 2: 1371ابن اثير، . ك. ر( الكامل، )42: تا همان، بي. ك. ر(
. و در قرن هشتم و نهم ق) 61: 1389ابن اسفنديار، . ك. ر(تاريخ طبرستان ) 139/ 1: 1363

- 638: 1385خواند،  مير. ك. ر(      الص فا روضة تاريخو ) 86: 1362مستوفي، . ك. ر( تاريخ گزيده
، به )186-185: 1353خواندمير، . ك. ر(                           حبيب الس ير في االخبار البشر . و در قرن دهم ق) 641

  . اند حماسي آرش نظر داشته - داستان اسطوره اي
  

  آرش در متون معاصر فارسي. 2-3- 4-1

 - هاي متعالي ملت ايران و يك عنصر حماسي عنوان الگويي از ارزش در دورة معاصر، آرش به
به روايت  داستان آرشعنوان مثال  هاي تفكر اجتماعي نفوذ يافته است؛ به فرهنگي در اليه

 12اثر ارسالن پوريا» آرش تيرانداز«بخشي  ، كار سه)12: 1377يارشاطر، . نك(احسان يار شاطر 

آرش اثر سياوش كسرايي در همان سال، داستان كوتاه » آرش كمانگير«، شعر 1338در سال 
از » حماسة آرش«به چاپ رسيد، مثنوي  1342راهيمي كه در سال اثر نادر اب در قلمرو ترديد

نويسي بهرام  اثر توران شهرياري و باز» شعر آرش و تيرگان«، 1344مهرداد اوستا به سال 
هايي از بيان افكار  ، نمونهآرشگذاري يك مجلة ادبي به نام  بيضايي از داستان آرش و نيز نام
  .رود به حماسة آرش به شمار مي ايرانيان معاصر و اهميت دادن آنان

  
 ويشنو. 3- 3

  ويشنو در دورة ودايي. 3- 1-3
يافتن و يا ويش به  يعني گسترش  vīs√ممكن است از ريشة  بريهاد دواتاواژة ويشنو بنا به 
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حال، معني  هر به. به معني پوشانيدن مشتق شده باشد vislγكردن يا ويشلري   معني نفوذ
  ). 262: 1389شايگان، (ها مستتر است  اين ريشهرسوخ، نفوذ و محافظت در 

. ، خدايي طراز اول نيست ودا ريگگانة هندو است كه در  ويشنو، دومين خدا از خدايان سه
گذرد و همة اشيا را با  گام، از هفت ناحية جهان مي  ويشنو مظهر نيروي آفتاب است كه در سه

  . كند گرد نور خويش احاطه مي
او . ويشنو مظهر سه درجة هستي يعني زمين، فضاي ميانه و آسمان باشدامكان دارد سه گام 

تمامي . دارد روزة سال را به حركت وامي 360ويشنو گردونة . گويند را گردانندة كاينات نيز مي
حال، اصل و اساس حيات و  عين كاينات قائم بر اوست و در همة شئون منتشر است و در

نهايت دارد و كسي را ياراي آن نيست  نو نيروي گسترش بي، ويشودا ريگبنا به . زندگي است
  ). 261: همان(كه در انبساط و بزرگي با او برابري كند 

نامند؛ برخي  مي» نور آتش، برق و خورشيد«گانة  ، سه گام را، مظاهر سهودا ريگ               برخي از مفس ران 
  13.اند دانسته »موقع طلوع، هنگام ظهر و وقت غروب«ديگر آن را سه وضع خورشيد يعني 

  

  ويشنو در دورة حماسي و برهمني. 3- 2-3
عنوان يك اصل كاركردي نمود  در آيين متأخر هندو، ويژگي حفاظت موجوادت در ويشنو، به

كند و همچنان در  او در اين دوره از گسست عناصر و يا زايل شدن آن جلوگيري مي. يابد مي
شود او  اي ايزدي در ويشنو سبب ميه استمرار جنبه. نمايد گري مي شئون مختلف جلوه

  . آييني خود را حفظ كند – اي هاي اسطوره ويژگي
                                                                   آمده است كه براي نگهداري از عالم، موبدان، خدايان، قد يسين، كتب مقدس  بهاگاوات پورنادر 

                                                      ّ        كس بتواند به تكميل و تعالي باطني و خارجي وجود خويش تحق ق بخشد،  كه هر و براي اين
  ). 265: همان(پذيرد  پيكري زنده تجسم مي صورت ويشنو به

گيرد كه  مي اي از تاريخ مقدس آيين هندو را دربر                            ّ           در اين دوره ويشنو در ده تجل ي، بخش عمده
  - شير(، ناراسينها )گراز(، وارها )پشت الك(، كورما )ماهي(ماتسيا : اند از        ّ         اين تجل يات عبارت

، )قهرمان حماسة رامايانا(، راما )ماي تبرداررا(راما  -، پاراسو)كوتوله(، وامانا )انسان
  14).اسب سفيد(و كالكي ) بودا(  سيدهارتابودا
تراز با ميترا و از خدايان تثليث هندوان است كه  او خداي خورشيد، هم«: گويد آيونس مي
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شتر دربارة ويشنو، ر. 7  ئيني،  728: 1356اوپانيشاد، . ك.براي اطالعات بي و 69: 1372به بعد؛ درگو،  261: 1389: ؛ شايگان136- 135: 1375؛ آشتياني، 89و  37: 1381؛ آيونس، 338و  93، 105: 1372به بعد؛ جاللي نا به بعد  LUker, 1987 : 199  .  
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.274 -256: 1389شايگان، . ك.براي اطالعات بيشتر ر   
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شايد پيوند شير و خورشيد در اساطير هند 
عنوان يكي از سه وجه  ويشنو در دورة برهمنان، خدايي قدرتمند و به

  

هاي  يابد و در تجسم تري مي
ريشنه، در قالب ك بهگودگيتا

مهرداد بهار در ). 14: 1391

اسطورة معروف او در . شود
كاران  اي كه نيكو           ّ صورت سه پل ه

  . )126: 1390بهار، 
در كانون توجه ) عبادت عاشقانه

الگوي  اساطيري در كهن 
               ّ                                                 كوه جايگاه و پل كان خدايان، محل ساخت معابد، جايگاه قرباني انساني 

به اصل، جايگاه گوهر يا گياهي، مكان داوري نهايي، مركز هستي، محلي براي بازگشت 
بخشي از . آيد به شمار مي

  : هاي كاركردي كوه، در هر دو اسطورة مورد بحث، قابل بررسي است
15

يان دورة ودايي(مثلث برهمن، در آغاز دورة سوتراها «. 9  ي) هفت قرن پس از پا خدايي واحد هستند  در اصل تفكيك) برهما، ويشنو و شيوا(؛ ولي سه شخصيت آن )235: 1389شايگان، (» گيردشكل م ).251: همان(                                    ناپذيرند و سه صورت    
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شايد پيوند شير و خورشيد در اساطير هند ). 209: 1381آيونس، (» كند به شكل شير جلوه مي
ويشنو در دورة برهمنان، خدايي قدرتمند و به. جا است مين

  15.برهمن و يك قدرت محوري بود

تري مي هاي آسماني گسترده اين خداي ودايي، در ادوار بعدي، جنبه
بهگودگيتاخداي ويشنو در «. شود مختلف از جمله كريشنه، پرستش مي

1391الياسي، (» شود ران ارجونة جنگجو، ظاهر مي              مشاور و ار ابه
  : نويسد مي) واكاوي اسطورة ويشنو( اديان آسمانيبخشي از كتاب 

شود ي نخست هم نامش ذكر ميودا ريگويشنو خدايي است كه حتي در 
          ّ صورت سه پل ه اين موضوع به. و آسمان است اين بخش، به سه گام پيمودن زمين

بهار، (شود  رسند، در اساطير ايران هم ظاهر مي پيمايند و به بهشت مي مي
عبادت عاشقانه(در متون هندوان، ويشنو از خداياني است كه در بهكتي 

 . گيرد

 ويشنو مقايسة اسطورة آرش و 

 ارتباط با عناصر طبيعت

 - هاي آييني ترين خويشكاري بخشي از مهم: ارتباط با كوه
               ّ                                                 كوه جايگاه و پل كان خدايان، محل ساخت معابد، جايگاه قرباني انساني . كوه پديدار شده است

يا گياهي، مكان داوري نهايي، مركز هستي، محلي براي بازگشت 
به شمار مي... سيمرغ، محل تولد هستي، مركز اتصال زمين و آسمان و

هاي كاركردي كوه، در هر دو اسطورة مورد بحث، قابل بررسي است

15 

نامة پژوهش دوفصل

به شكل شير جلوه مي
ميننيز از ه

برهمن و يك قدرت محوري بود

  
اين خداي ودايي، در ادوار بعدي، جنبه

مختلف از جمله كريشنه، پرستش مي
             مشاور و ار ابه
بخشي از كتاب 

ويشنو خدايي است كه حتي در 
اين بخش، به سه گام پيمودن زمين

مي
در متون هندوان، ويشنو از خداياني است كه در بهكتي 

گيرد قرار مي
  

مقايسة اسطورة آرش و . ب

ارتباط با عناصر طبيعت .3- 4

ارتباط با كوه. 3- 1-4

كوه پديدار شده است
يا گياهي، مكان داوري نهايي، مركز هستي، محلي براي بازگشت 

سيمرغ، محل تولد هستي، مركز اتصال زمين و آسمان و/ گرانبها
هاي كاركردي كوه، در هر دو اسطورة مورد بحث، قابل بررسي است جنبه
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پايه، به سبب عمل قهرمانانه، مانند دد و وحوش،  ويشنو بلند«در سرودهاي ودايي . الف
نوردد و در سه گام فراخش موجودات  مي ها را در او كه كوه. شود و ستايش مييله است 
 16ها ويشنو، سرور كوه«، ودا ريگدر ادبيات بعد از ). Macdonell, 1917: 32(» است ساكن 

در داستان آرش نيز كوه، پلكان اين اسطورة ايراني ). 127: 1390بهار، . (»شد ناميده مي
  .آيد انسان به شمار مي - نند ويشنو است و يك ايزد             ِ       شود كه در اصل  خود ما مي

. شود ترتيب او قرباني مي اين  شود و به  سر ويشنو بر اثر كشيدن كمان از تنش جدا مي. ب
است؛ زيرا سر ويشنو پس از ) خورشيد(كوه در داستان ويشنو محل اتصال زمين و آسمان 

نهد و با كشيدن  ود را در تير ميآرش هم جان خ. شود جدا شدن از تنش به خورشيد بدل مي
در داستان آرش نيز به دور از كاركردهاي ايزدي داستان ويشنو، پيوند . شود كمان قرباني مي

  .شود بين زمين و آسمان در قالبي زميني و با جان سپردن آرش برقرار مي
 گردد؛ مي ها، به اصل ايزدي خود باز ويشنو در گام سوم و پس از درنورديدن كوه .ج

  .كند هاي خود، بازگشت به اصل را تجربه مي آرش نيز در آخرين گام
  

  ارتباط با باران و آب. 3- 2-4
عنوان عنصري خالص و به معني تجديد حيات، نوزايي و بازگشت به  ارتباط اساطير با آب به

كه در مراسم غسل تعميد، در آيين مسيحيت، اين امر به  عنصر لطيف و اوليه است؛ همچنان
از االخبار     زي نو گرديزي در  الباقيه  آثارابوريحان بيروني در . شود اي ديگر تجربه مي گونه

. شده است گويند كه در روز خرداد از ماه تير برگزار مي رسم اغتسال و جشن نيلوفر مي
در . رود ايراني به شمار مي و اكنون هم پيوند جشن تيرگان با آب يكي از نمادهاي مهم هند

همرنگ نيلوفر است و چون آفتاب ) همسر ويشنو(الكشمي «بينيم كه  آن ميشاخة هندي 
هاي نيلوفر به گردن  اي از گل اي دارد همچون نيلوفر، زيبا و حلقه چهره. تابناك درخشان است

» خوانند؛ آمريتا به معني آب حيات است نيز مي» آمريتا الكشمي«سرسپردگانش او را . دارد
در تصاوير، ويشنو . كند ارتباط دربارة خود ويشنو هم صدق مي اين). 132: 1373خوشدل، (

چهار دست دارد كه در آن، يك برگ گل نيلوفر آبي، يك گرز، يك صدف حلزوني و يك حلقه 
               ّ  ها است و در تجل ي  اند؛ زيرا محل جنبش او آب هم داده 17به ويشنو لقب ناراين. گرفته است

عنوان  آب و باران، دربارة آرش هم وجود دارد؛ بهارتباط با . است) ماهي(اول خود، ماتسيا 
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كند كه از آن آب  اي تير پرتاب مي مثال ميترا كه آرش هم با او پيوند نزديكي دارد، به صخره
  . آيد پديد مي 18ناپذير جهد و چشمة خشكي مي بر
 20انو ظاهرو كرش19اندازي كه در كنار رودره  هم سرودهايي مربوط به تيشيه، قهرمان تير ودا ريگدر 
اي  وايراني مورد توجه و پرستش بوده و با ستاره تيشيه ايزدي كه از دورة هند. شود، آمده است مي

  ). 88: همان(گر آغاز فصل باران بوده است  شده و طلوع آن، تداعي درخشان، همگون پنداشته مي
رو  ن روبهزايي كه در دو اسطورة آرش و ويشنو با آ ارتباط پرتاب تير با اسطورة باران
پرتاب تير، نماد فراخي زمين «: گويد پور مي اسماعيل. هستيم، در نوع خود جالب توجه است

پور،  اسماعيل(» آور است           ايزد  باران – اي، بيانگر تيشتر، ستاره كشت است و از بعد اسطوره
سركاراتي هم ضمن تأييد ارتباط آرش با ميترا، معتقد است كه در پندار ). 83: 1381
اي از  شده و در گونه ها تصور مي صورت اژدهاي بازدارندة آب طيري، آسمان ابرآلود بهاسا

داند كه اسطورة آرش  آمده است؛ وي محتمل مي مي اژدهاكشي به زخم تير ايزد از پاي در
  ). 240: 1378سركاراتي ،. نك(شيواتير، صورت ديگري از اين پندار اساطيري باشد 

از ) هندو(مختلف از اصل داستان، پس از مهاجرت اقوام سند هاي  برخي معتقدند پردازش
. نك(تقسيم نموده است » زايي باران«و» آرش كمانگير«فالت ايران، آن را به دو اسطورة 

و نيز در آداب و  تاريخ ثعالبيچه در برخي منابع از جمله در  ؛ اگر)63: 1383اكبري مفاخر، 
با پذيرش نظر . رسند زايي به وحدت مي و بارانرسوم برخي مناطق ايران، دو اسطورة آرش 

و با ارتباط ) Vide. Schwartz, 1985: 672(بودن دو ايزد تيشتر و تير  شوارتز دربارة يكي
توان به اين نتيجه دست يافت كه ايزد باران با جنگاوري و  آرش و ويشنو با آب و باران مي

ماية پروردن اساطيري چون آرش و  ، بنايراني و تير و كمان در ارتباط بوده و در سنت هند
  .ويشنو در پيوند با آب و ساير عناصر طبيعت نظير باران، باد و باروي شده است

  
   ارتباط با عوالم آسماني.  3- 5
  ارتباط با خورشيد و روشني.  3- 1-5

نام تواند از  مي) آرش( ErexŠaبنا به نظر گلدنر، واژة «: نويسد مي نامة ايراني ناميوستي در 
ArŠan اساس ودا با واژة  باشد يا برrkŠá يوستي، (» خانواده باشد به معني رخشان، هم
در اوستايي به معني روشني،  raokتواند با ريشة فعلي  ؛ همچنين، اين واژه مي)89: 1382
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ويشنو يكي از  ودا ريگدر «. دانند در سوي ديگر ويشنو را خداي خورشيد مي. مرتبط باشد
). 203: 1376زرواني، (» صبح، ظهر و عصر: يد است كه سه ظهور داردهاي خورش نام

ميترا و ايزد مهر / كه در مطالعة اساطير ايراني ارتباط اسطورة آرش با آيين مهري همچنان
داند و معتقد است                                       َ                        نيز بيان شده است، عباس مهرين نيز ا رخ ش ه يا آرش و مهر را يكي مي

  ). 230: 1381رضي، . نك(پديد آمده است  21رة ميثرههايي دربا داستان آرش از افسانه
خيزي،  با در نظر گرفتن كاركردهاي خورشيد، از جمله بيدارگري، ايجاد حاصل

يابيم كه اموري نظير  بخشي، محافظت از موجودات، برتري الوهي و تقدس درمي حيات
ي از شخصيت هاي كه جنبه بخشي، عالوه بر اين محافظت از موجودات زمين، تقدس و حيات

توانند نشانگر ارتباط اين دو اسطوره با  گيرند، مي اي آرش و ويشنو را دربرمي اسطوره
  .خورشيد هم باشند

شناسي اساطير، بهشت جايگاه پدران و گاه همان خورشيد است و يا با نور آن  در فرجام
ايز دست بينيم كه او در گام سوم به اين تم در مطالعة سرگذشت ويشنو مي. پيوند دارد

بندي خدايان دوران ودايي هند در كنار سوريا و ساوتيا از  در تقسيم«كه  همچنان. يابد مي
آرش نيز بر فراز ). 12-11: 1383آموزگار، (» خداياني است كه با خورشيد ارتباط دارند

همچنين آسمان، . شود گيرد كه جايگاه خورشيد است و آسماني مي قرار مي) البرز(كوهي 
كه بودگاه ويشنو است، محل عبور تير آرش و البته جايگاه خورشيد هم هست؛  اين عالوه بر

  .يابند به عبارتي ويشنو و آرش در پيوند با كوه و آسمان، با نور و خورشيد نيز پيوند مي
ترين خدا  ويشنو، با قرباني كردن خويشتن، معروف) sb.14.1.i(ها  در يكي از براهمنه«
» شود كماني كه كشيده بود، از تن جدا و خود او تبديل به خورشيد ميسر او بر اثر . شود مي
عنوان تجسم انساني ويشنو، خود را قرباني  دانيم كه آرش نيز به مي). 127: 1390بهار (

شود و پس از رها شدن تير به  ترين فرد جامعة انساني خود بدل مي كند و به معروف مي
 - ، شير)ناراسينها(ة هندي در تجسم چهارم خود همچنين، اسطور. يابد جاودانگي دست مي

نيز دنيا را ) وامانا(دهد و در تجسم پنجم  انساني است كه جهان را از دست شيطان نجات مي
               ً    اين تجليات كامال  با . گيرد مي پس دهد و زمين را باز نجات مي) پادشاه اهريمني(از چنگ بالي 

توان نتيجه  از اين مقايسه مي. اب مطابقت داردتقابل آرش و تورانيان و نماي اهريمني افراسي
عنوان يكي از مباحث اساسي آيين بهاگاواتا؛ يعني نزول  تجليات ويشنو به«كه  گرفت همچنان
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     ّ          ، تجل ي آرش نيز )52: 1389شايگان، (» شود محسوب مي 22حق در عالم محسوسات يا آواتارا
. سازد را به جايگاه حق متصل ميكند و هر دو اسطوره  همين مفهوم را به ذهن متبادر مي

ارتباط آرش با خدايان در هنگام پرتاب تير، اتصال او به توجه اهورامزدا و اسپندارمذ، تأكيد 
شاه كه خود از  پذيري آرش از منوچهر سپردن، فرمان آرش بر داشتن بدن سالم قبل از جان

. با خورشيد و نور استهاي روشني از ارتباط اين اسطوره  گيرد، نشانه خدايان فرمان مي
تنهايي از كوه  كه به  توان گفت آرش كمانگير آنجا اي مبتني بر شباهت مي همچنين در رابطه

در هر حال از نظر اتصال . برد ماند كه صليبش را به تپة جلجتاي مي رود، به مسيح مي باال مي
كوه،  ش در البرزآر: ترين وجه اشتراك دو اسطوره، بودگاه اين دو باشد به نور شايد مهم

در گام سوم «.) م1930 -1854(دانل  جايگاه خورشيد، قرار دارد و ويشنو به تعبير آرتور مك
  ). Macdonell, 1917: 30(» اي ثابت در آسمان خود، فراتر از پرواز پرندگان، بسان ستاره

ي نوعي تكوين و تكامل الوه  كه ويشنو در دوران پساودايي به رسد همچنان به نظر مي
نمايد، آرش نيز كه تجسم انساني او و از  عنوان يك ايزد در هندوييزم رخ مي رسد و به مي

، در نبرد با )اتصال به نور(شدن  طبقات فرودست جامعه است، با صعود به البرز و آسماني
پرستي در ذهن  عنوان نماد فداكاري و وطن رسد و به نوعي تكوين ملي مي اهريمنان به 
  . شود انه ميايرانيان جاود

  
  ارتباط با ايزد تير. 3- 2-5

از ايراني  tiriپنداري و پيوند دو واژة  چه برخي ارتباط آرش با ايزد تير را حاصل همسان اگر
ها  به معني سالح و يا اين ارتباط را حاصل تداخل اسطورة آزادسازي آب tiγriباستان با واژة 

تباط اين اسطوره با جشن تيرگان نمود يافته اند كه در ار با اسطورة آزادسازي زمين دانسته
توان ايزد تير را همان  اند كه مي است، نگارندگان با مطالعة نظرات مختلف به اين نتيجه رسيده

tiŠya هم آمده است؛ بر اين اساس، ويشنو و آرش  ودا ريگبار در  ودايي دانست كه نام آن دو
: گويد باره به چند احتمال دامن زده و مي ناينو در اينپا. اند ارتباط پيدا كرده tiŠyaنيز با تير و 

 tiourايزد تير در ارمنستان با نام .                                 ً               تير يك ايزد ايراني است كه احتماال  منشأ غربي دارد«
، ماه چهارم و برابر ماه تير در تقويم زرتشتي   tréشده و در تقويم ارامنه هم  پرستش مي

كه در يوناني  23در مصر، ستارة شعراي يماني همچنين«). Panaino, 1995: 61-62(است 
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sōthis تيز است گر شي نوك شود، به معني سرنيزه، نشانه ناميده مي «)Ibid: 25 .( آوردن
نوعي  براي تيشتر در تيريشت، به 27و سپيد 26، درخشنده25، فرهمند24صفاتي چون باشكوه

شاني با كماني در دست هاي كو در سكه 28نام ايزد تير«. آور ستارة شعراي يماني است ياد
آمده  دست تصاوير به، )Vide. Gray, 1929: 111(» راست در حال بيرون كشيدن تير از تيردان

از غار تولبيان در هندوكوش غربي كه در آن ايزدي بر تخت نشسته و تيري را با دو دست 
ي همه از جمله شواهد) 880-874: 1381گرنه و بوريس مارشاك، . نك(» خود گرفته است

  هستند كه نظرات موجود را در زمينة وجود ايزد تير در اساطير شرقي و نيز اساطير هندي و
هايي از ارتباط اين دو  در ساختار دو داستان آرش و ويشنو جلوه. كنند ايراني تأييد مي

  . خورد اسطوره با ايزد تير به چشم مي
و با كلب  trŠag، آن را برابر پهلوي 29ني                                                    هنينگ نيز در پي بحثي دربارة ستارة تيشتر يعني تيشتري ئ 

هاي  گذارد كه تيشتر همان شعراي يماني است كه در زبان گيرد و جاي بحثي باقي نمي اصغر يكي مي
   ).62: 1389بهار، (شود و ستارة آلفاي فلكي كلب اكبر است  خوانده مي Siriusاروپايي 

يلي محكم براي وجود ارتباط ويشنو و پذيرش اين ارتباط و مقايسة آن با تيريشت، نشانه و دل
هايي متفاوت از آن ارائه  آرش با ايزد تير است كه در طول زمان دچار تغيير شده و تأويل

النهرين  در بين: هاي گوناگون عنوان يك ايزد و با نام توان گفت تير به بر اين اساس مي. اند داده
 kak.si.s.A در مصر ،sōthis نگ و در ايران به قول هنيtrŠag  وجود داشته است و دو

ها  كه اين امر حاصل تداخل اسطوره آن اسطورة آرش و ويشنو با اين ايزد مرتبط هستند؛ بي
  . و يا محصول تقابل دو واژة شبيه به هم باشد

  
 كاركردهاي حماسي.  3- 6

 آفريني شادي.  3- 1-6

گيرندة زمين  پس نو و باز كنندة مرزهاي آفريند و از آنجا كه تعيين تير آرش، خونريزي نمي
شهر را از محاصرة  اهل ايران«است و رضايت طرفين نبرد را نيز به دنبال دارد و به قولي 

، )207: 1325طاهري شهاب، (» كند دلتنگي معيشت و از تهاجمات سپاه ترك آزاد مي
ني آفري اي ديگر از شادي ارتباط اسطورة آرش با جشن تيرگان هم جلوه. آفرين است شادي
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                                  ِ                         در سوي ديگر در بودگاه ويشنو، مردان  ستايشگر ايزدان و خدايان . اين اسطورة ايراني است
نشدني پر شده است  و سه گام او از شهد تمام) Vide. Macdonell, 1917: 31(كنند  شادي مي

ويشنو ايزدي است كه در سه گام بلند و  .)Vide. Ibid: 34(و با بركت و شادمان است 
  . اند و بركت و شادي در قلمرو او حكمفرماست م موجودات ساكناستوارش تما

  
  جنگاوري و كمانداري. 3- 2-6

افزارهاي شاهانه  شود و كمان از جنگ عنوان يك هنر شناخته مي      ّ                 در سن ت كهن، جنگاوري به
عنوان  ويشنو به«. نمايد هاي شرقي است كه در اسطورة ويشنو و آرش هم رخ مي در حماسه

) Panaino, 1995: 35(» گيرد مورد خطاب قرار مي rūdra ,krŠanuير به همراه پهلوان كمانگ
آيد  درمي) انسان -شير(عالوه اين اسطورة هندي، در تجلي چهارم خود به شكل ناراسينها  به

دنيا را از ) كوتوله(تا جهان را از دست اهريمن نجات دهد و در تجلي پنجم، در قالب وامانا 
راماي (راما  -دهد و در تجلي ششم، در پيكر پاراسو هريمني، نجات ميدست بالي، پادشاه ا

                                   اين كاركردها در كلي ت داستان آرش هم . رود مي) طبقة جنگجو(به كمك كشتريه ) تبردار
آرش نيز در تقابل با روح اهريمني افراسياب و تورانيان قرار : شود وضوح تكرار مي به
كمان يكي از . كند بخش را ايفا مي ن، نقش يك نجاتگيري از تير و كما گيرد و با بهره مي

چهار دست من : گويد ويشنو دربارة خود مي«. هاي ويشنو و از مظاهر معرفت نيز هست سالح
: 1389شايگان، (» بوق، چرخ، گرز و كمان گرفته و بازوانم به دستبندهاي زيبا آراسته است

اي  گونه يك نمونة اشهر مطرح است؛ بهعنوان  در سوي ديگر، آرش هم در كمانداري به). 263
 30داند احتمال، تحريف ديگري از لقب آرش مي لقب بهرام را به» شوبين«كه خالقي مطلق، 

كه از لحاظ نسب، نژاد خود را به آرش  ؛ زيرا عالوه بر اين)162: 1379خالقي مطلق، (
، تصوير مرد كماندار عالوه برخي به. شد رسانيد، در هنر تيراندازي هم با او مقايسه مي مي

  . دانند هاي اشكاني را با آرش كمانگير مرتبط مي روي سكه
راما، در برابر ارباب اسلحه و مخالفين موبدان و برهمنان  -ويشنو در صورت پاراسو

آرش نيز پهلواني است . كند ها جلوگيري مي عنوان يك ايزد، از سقوط ارزش گيرد و به قرار مي
و در پيكر يك اسطورة انساني براي جلوگيري از سقوط ) تورانيان( كه در برابر ارباب زور

جان خويش را در ...  پرستي، احترام به زمين، خدمت به خلق، فداكاري و هايي نظير وطن ارزش
 

30
اي آيين ميالد بهرام به دليل اشكاني. 10  امه هم براي احي ي نژاد بودن و مهارت در تيراندازي، در شاهن الد را / برافرازم اندر جهان داد را: كوشدكه در دورة ساساني خوار شده است، م .)29/ 8: 1388فردوسي، . نك(كنم زنده، آيين مي  
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  . نهد تا بيرق وطن برافراشته بماند تير مي
زدودن شود كه به تعبير شايگان،  ويشنو، در جلوة هشتم خود در پيكر كريشنا ظاهر مي

اين هر دو ). 271: 1389شايگان، . نك(شود  رنج و نزاع عصر تاريكي، دو مفهوم آن قلمداد مي
زدا است  گيري زمين براي ايرانيان غم بازپس: توان در داستان آرش هم پي گرفت محور را مي

قابل و رويارويي ايرانيان با تورانيان نيز نوعي نزاع آنان با عصر و حاكميت تاريكي در قالب ت
  . شود دو نيروي خير و شر قلمداد مي

  
  پرتاب تير.  6-3- 1-2

فارسي باستان  tīgraآمده است، مأخوذ از واژة  uŠīبا واژة » هرمزديشت« 18تير كه در پارة 
آرش در تعبيري اوستايي . ياد شده است tīzī، از آن با واژة »مهريشت« 12است و در پارة 
» شياطير  ارش«و » آرش شاتين«طبري او را . است ندهخداوند تير شتابيعني 31خشووي ايشو

گويند در عجم سه تير نامي بود يكي تير «: نويسد و مي) 726/ 2: 1375طبري، . نك(نامد  مي
                                                                          شياطير، ميان منوچهر و افراسياب و ديگري تير سوخرا بر ضد  تركان و ديگري همين  ارش

رش و با استناد به اين گفتة ياحقي كه در نگاهي به صفت پهلوي آ). همان(» تير بهرام بود
از او ياد شده،     ّ             الت واريخ و القصص مجملآرش يا ارخش، همان آرش شيواتير است كه در «

دهد  كمان و دارندة تير تيزرو معني مي تير پهلوي است كه سخت              ً           شيواتير ظاهرا  همان شيپاك
: 1375ياحقي، (» باشد يو كسي است كه تير او همچون شيوا، يكي از سه ايزد بزرگ هند، م

اندازي  توان آرش را بسان همسان هندي خود، ويشنو، به مهارت در تير ، بنابراين مي)42
  . پيوند داد

  
  گيري زمين پس باز.  6-3- 2-2

گويد به  گيرد؛ بالي به او مي مورد تمسخر قرار مي) پادشاه اهريمني(ويشنو در نبرد با بالي 
جا كه  كه تير آرش هم تا هر م بپيمايي، زمين مال توست؛ همچناناي كه بتواني در سه گا اندازه
بنابراين يكي از وجوه مشترك ويشنو و آرش، اسطورة . رفت، ملك ايران تا آنجا بود مي

  . گيري زمين است بازپس
او داراي نيروي حفاظت و حراست، . گيرد مي پس  ويشنو، طي نبردي سرزمين خدايان را باز

 
31

 xŠvivi.iŠu  
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اندازد، از جاي  گاه قواي بشر عالم را به خطر مي هر. چيز است ولي بر همهذات و مست به قائم
همتاي ايراني او، آرش نيز سرزمين ايران را از . شتابد خيزد و به حمايت عالم مي خود برمي

  ). 438: همان(بخشد  سلطة افراسياب و توران رهايي مي
هاي ويشنو، برقراري ارتباط با  ترين شاخصه دهد كه يكي از اصلي نشان مي ودا ريگغور در 

اين ويژگي به او امكان . چيزهايي است كه در القاب نامحدود گايا و كارما قرار گرفته است
مندلة يكم، ( ودا ريگكه حتي او در  طوري محافظت از زمين و فضاهاي زميني را داده است؛ به

  . شود ويژه زمين معرفي مي ، خالق عالم، به)54سرود 
  : سن آمده است كه سئلة ناميرايي جم در اساطير هندي نيز به نقل از كريستيندر مطالعة م

ها را  شود و تاب بار آن به دليل نبود مرگ و پيري، زمين بيش از ظرفيت خود از موجودات پر مي
كه سرانجام  طلبد تا اين رود و ناالن از بار سنگين، از خدايان ياري مي               َ        آورد و صد يوج ن ه فرو مي نمي
سن،  كريستين(كشد  گيرد و باال مي آيد و زمين را با دندان خود برمي مي صورت گرازي در شنو بهوي

  . )291و  23: 1383
بخش زمين عنوان شده است؛  نجات) گراز(عالوه بر اين ويشنو در تجلي سوم خود نيز وارها 

        ّ      و در تجل ي ششم ) كوتوله(        ّ               ، در تجل ي پنجم، وامانا )انسان -شير(      ّ                   در تجل ي چهارم، ناراسينها 
اين خويشكاري ويشنو در . نيز چنين كاركردي دارند) راماي تبردار(راما  – خود پاراسوما

اساس نظر بهار، روايتي بومي و واسطة بين دو عصر اساطيري و  شود و بر ديده نمي وداها
  ). 27: 1390بهار، . نك(ها است  براهمنه

. گيري آن روشن است زمين و بازپساشتراك كاركردي آرش و ويشنو در محافظت از 
هاي ايزدي آن ظاهر  ها و جنبه                                                     ويشنو در اين امر به دليل نقش ايزدي، با تعد د خويشكاري

كه آرش به دليل نقش زميني و انساني خود با تحديد در خويشكاري و  حالي   شود؛ در مي
و داستان عمل محافظت در هر د. نمايد هاي انساني محافظت از زمين رخ مي گيري از جنبه بهره

شده، به مدد ايزد  در حماسة آرش تير رها. از زمين با حضور نيروهاي متافيزيكي همراه است
كند تا اين اسطورة  ها را طي مي         ها و در ه هاي ديگر، سپندارمذ و ايزد باد، كوه مهر و به روايت

هاي ويشنو را در  مثالت«در سوي ديگر و در اساطير هندي، . ايراني بتواند محافظ زمين باشد
كند و با نيرويي  اند؛ بدين معنا كه او براي نگهداري زمين تالش نمي حالت خواب هم نشان داده

  ). 262: 1389شايگان، (» كند جادويي آن را حفظ مي
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  گاوپيكري.  6-3- 3-2
آرش تجسم . بنا به آنچه گذشت، دو اسطورة آرش و ويشنو داراي اصلي مشترك هستند

ارتباط اساطير ايراني و هندي با گاو نيز ارتباطي گسترده . آيد يشنو به شمار ميانساني و
        ّ             هاي متكث ر خود به صور  او در تجلي. ويشنو در اساطير هندي ايزدي پيكرينه است. است

  : رود، گاوپيكر است كه از تسلط او بر آسمان سخن مي آيد و هنگامي مختلف درمي
كه تنها با سه  گام نشين فراخ گاو كوه. ويشنو فراز رودبخش من براي  بگذار سرود الهام«

  ). Macdonell, 1917: 32(» را پيموده است) آسمان(گام اين انجمن دراز و گسترده 
ترين  زايي مهم باشد و باران                                            طور كلي، گاو در اساطير هندي نماد خداي جو  مي به

، گرفتن )آرش(راني ويشنو در سوي ديگر وظيفة همتاي اي. رود خويشكاري او به شمار مي
پيكري ارتباط  تواند با گاو بنابراين به داليل زير، آرش هم مي. مرز و برقراري باران است

  : داشته باشد
كه ارتباط گستردة اساطير ايران با گاو مربوط به دوران قبل از مهاجرت  نخست آن
. دوار بعدي راه يافته استاحتمال بسيار از آن دوره به ا باشد و داستان آرش به آرياييان مي
كتاب  62- 61و در صفحات  هاي زادسپرم گزيدهاز فصل دوازدهم كتاب  25 -7در بندهاي 

تر اسطورة  سخن رفته است كه در واقع، بيان قديمي» گاو مرزنما«، از داستان دينكردهفتم 
همان  توان گفت كه بنيان اولية اسطورة آرش، بنا بر اين روايت مي. شود آرش محسوب مي

گاو مرزنمايي است كه مرز بين ايران و توران را مشخص كرده و پس از مرگش جايگاهي 
عنوان اسطورة باران هم  دليل ديگر آن است كه آرش در اساطير ايراني به. اهورايي يافته است
ستارة  - ايزد.                 ً                                اين كاركرد عمدتا  منبعث از ارتباط او با تيشتر است. شناخته شده است

اساس همين  بر). 62: 1389بهار، (» گردد به پيكر مردي و گاوي و اسبي مي«كه  اي پيكرينه
» آيد مي شاخ در   ِ                        شب  دوم، به شكل يك گاو زر ين  اي كه در ده ستاره«رابطة آرش با تيشتر، 

در منابع ديني ايراني، مرگ گاو موجب زايش و حتي «كه  و نيز با توجه به اين) 63: همان(
عنوان كشندة گاو نر، هم در  و مهر به) 8: 1387ورمازرن، (» ه استآفرينش موجودات زند

در آيين «سپاري آرش و هم در هدايت تير او نقش دارد و با در نظر گرفتن اين نكته كه  جان
، مسئلة تجديد حيات كه با كشتن گاو مرتبط است، )ها اوما (مهري هم با از بين رفتن سوما 

اي است  توان نتيجه گرفت كه آرش نيز همچون ويشنو اسطوره ، مي)20: همان(» ماند باقي مي
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  .                                       كم در يك تجس م اساطيري خود، گاوپيكر است كه دست
  

  گيري نتيجه. 4
شدة خود را در گذر از                                                   آرش، تجس م انساني ويشنو و شخصيتي است كه شكل شناخته

بروز  حركت از اسطوره به حماسه، با مالزماتي چون. اسطوره به حماسه يافته است
هاي                                                                       هاي انساني بيشتر در برابر كاركردهاي فراطبيعي، كم شدن از تعد د خويشكاري جلوه

هاي  اي در قالب هاي روايي و ظهور عناصر اسطوره ها، بيشتر شدن كنش گستردة شخصيت
از اين جستار، با طرح . آيد                                 ً          اين فرايند از ويشنو تا آرش، كامال  به چشم مي. ادبي همراه است

  : هاي متعدد، اين نتايج حاصل شده است ايي در بخشه فرضيه
ترين  دار و گسترده هستند و مهم دو اسطورة آرش و ويشنو داراي وجوه مشترك دامنه -

  . ايراني است و دليل آن وجود خاستگاهي مشترك، مربوط به دوران يگانگي اقوام هند
ودايي و  دورة پيش م هم باشد، مقارن با.داستان آرش حتي اگر مربوط به قرن هشتم ق -

  .اروپايي است و مربوط به دورة هند
گزينند و كوه  مي عنوان بودگاه خويش بر سو كوه را به از آنجا كه هردو اسطوره، از يك -

كند و  آيد و از سوي ديگر تير آرش با كمك ايزدان حركت مي هم جايگاه خورشيد به شمار مي
شود و ويشنو در گام سوم و آرش پس  سر ويشنو هم با كشيدن كمان به خورشيد بدل مي

توان نتيجه گرفت كه هر  خورند، مي پيوند مي) جايگاه خورشيد(از رها كردن تير، با آسمان 
  . دو با نور و خورشيد ارتباط دارند

هم آمده  ودا ريگودايي دانست كه نام آن دوبار در  tiŠyaتوان ايزد تير را همان  مي -
كه اين امر  آن اند؛ بي ارتباط پيدا كرده tiŠyaهم با تير و  بر اين اساس، ويشنو و آرش. است

  .ها و يا محصول تقابل دو واژة شبيه به هم باشد حاصل تداخل اسطوره
الگوي كوه پديدار شده  اساطيري كه در كهن - هاي آييني ترين خويشكاري بخشي از مهم -

نوان پلكان خدايان، محل ع كوه به. است، در دو اسطورة آرش و ويشنو نيز نمود يافته است
  . اتصال زمين و آسمان و محلي براي بازگشت به اصل، با آرش و ويشنو پيوند دارد

        ّ             هاي متكث ر خود به صور  او در تجلي. ويشنو در اساطير هندي، ايزدي پيكرينه است -
در طرف . رود، گاوپيكر است                             كه ازتس لط او بر آسمان سخن مي آيد و هنگامي مختلف درمي



  ...آرش كمانگير و                                 علي ضياالديني دشتخاكي و همكار                                     

 

126 

شاخ    ِ                        شب  دوم، به شكل يك گاو زر ين  اي كه در ده اساس رابطة آرش با تيشتر، ستاره رديگر ب
توان نتيجه گرفت كه آرش نيز  ، مي)گاو مرزنما(آيد و نيز ريشة اساطيري حماسة آرش  مي در

  . كم در يك تجسم اساطيري خود، گاوپيكر است اي است كه دست همچون ويشنو، اسطوره
. گيري آن روشن است و ويشنو در محافظت از زمين و بازپساشتراك كاركردي آرش  -

هاي ايزدي آن ظاهر  ها و جنبه ويشنو در اين امر به دليل نقش ايزدي، با تعدد خويشكاري
در هر دو عمل، محافظت از زمين با . شود و آرش با نقشي زميني و خويشكاري محدودتر مي

  . حضور نيروهاي متافيزيكي همراه است
ماية  ايراني، بن و ن با جنگاوري و تير و كمان در ارتباط بوده و در سنت هندايزد بارا -

پروردن اساطيري چون آرش و ويشنو در پيوند با آب و ساير عناصر طبيعت نظير باران، باد 
  .و باروي شده است

پاية هنديش، در سير تكويني  خالف همتا و هم شده است كه بر آرش ايزدي فراموش -
 .نساني يافته است و از دنياي اسطوره به جهان حماسه پا گذاشته استهاي ا خود جنبه

                                                                     در طرح شخصيت اساطيري آرش و ويشنو، مسئلة نبرد خير و شر از جايگاه خاص ي  -
 . كنند عنوان واسطه، نبرد را به سود جبهة روشني ختم مي برخوردار است؛ آرش و ويشنو به

ماية  در مورد هر دو شخصيت، بنگيري آن  بحث اهميت زمين و تالش براي بازپس -
 . دوستي و عشق به ميهن، در ميان ايرانيان و هندوان شده است فرهنگ وطن

 

  ها  نوشت پي. 5
 .62-1: 1380و لوي استراوس،  36: 1383؛ داد، 14: 1362؛ الياده، 118-97: 1386شورل، . ك.ر .1

بار در  بار در متن و دو بار نام آرش آمده است؛ هفت به تصحيح خالقي مطلق، نه شاهنامهدر  .2
 33: ؛ همان29/ 8: ؛ همان106/ 7: ؛ همان164و  138/ 6: 1388فردوسي، : ابيات متن. ك. ر. پاورقي

 .178/ 4: ؛ همان136/ 6: همان. ك. در ابيات پاورقي نيز ر. 305و 

، نبودن اين شاهنامهمحققان بر اين باورند كه دليل عدم توجه فردوسي به داستان آرش در  .3
هاي عصر نامه اما عدم ثبت داستان آرش در خداي. استان در مĤخذ مورد استفادة اين شاعر استد

انتساب آرش به عصر پارتيان و دشمني ساسانيان . تواند جنبة اجتماعي داشته باشدساساني مي
 عنوان يك پهلوان اشكاني را از آثار دورة ساساني به دنبال با اين سلسله، حذف داستان آرش، به

 .داشته است
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: 1369؛ محيط طباطبايي، 539- 512: 1377خالقي مطلق، . ك. باره، ر براي اطالعات تكميلي در اين
البته شايد . 164- 155: 1391و جبري و كهريزي، 103: 1383؛ آيدنلو، 276: 1376؛ تفضلي، 273

او از مطابق نظر آموزگار، شباهت نام آرش با ارشك، سرسلسلة اشكانيان، دليل حذف نام 
  ).61: 1383آموزگار، . نك(ها باشد نامه خداي

4. Diffusionism 

5. Boas 
 .20-17: 1389كفافي، . ك. براي آگاهي بيشتر در زمينة مكتب تطبيقي فرانسوي، ر .6

 ).8: 1391الياسي، (نقل از  .7

8. TiŠtrya 

اين نظر  شايد). 569: 1383صفا، . نك(داند اهللا صفا، داستان آرش را داراي اصلي اوستايي مي ذيبح .9
 حال آن. ترين منبعي است كه نام آرش در آن آمده است، كهن»هايشت«برآمده از اين امر است كه 

  .آريايي دارد كه ما در تبارشناسي داستان به اين نتيجه رسيديم كه داستان آرش، خاستگاهي پيش
 

10. EraxŠa 

11. Eriš i Šēbāg –tīgr 

اي و بخش  پرده  اي تكنامه ش دوم آن نمايشبيتي، بخ اي هفتادبخش اول آرش تيرانداز قصيده .12
  .سوم آن نقل داستان به نثر است

: 1372به بعد؛ جاللي نائيني،  728: 1356اوپانيشاد، . ك.براي اطالعات بيشتر دربارة ويشنو، ر .13
به بعد؛  261: 1389: ؛ شايگان136-135: 1375؛ آشتياني، 89و  37: 1381؛ آيونس، 338و  93، 105

  .  LUker, 1987: 199به بعد و 69 :1372درگو، 
  .274 -256: 1389شايگان، . ك.براي اطالعات بيشتر ر .14
» گيردشكل مي) هفت قرن پس از پايان دورة ودايي(مثلث برهمن، در آغاز دورة سوتراها « .15

ناپذيرند و  در اصل تفكيك) برهما، ويشنو و شيوا(؛ ولي سه شخصيت آن )235: 1389شايگان، (
 ).251: همان(ي واحد هستند             سه صورت  خداي

16. taittiriya samhitā 

17. nārāyana 
18. font perennial 
19. Rudra 
20. Kršano 
21. Miθra 
22. Avātārā 
23. sōpdet 
24. raēvant 
25. xra∂nahvant 
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26. raoxŠna 
27. auruŠa 
28. Telpo 

29. TiŠtryaeni 
نژاد بودن و مهارت در تيراندازي، در شاهنامه هم براي احياي آيين ميالد كه  بهرام به دليل اشكاني .30

كنم زنده، آيين ميالد را / برافرازم اندر جهان داد را: كوشداساني خوار شده است، ميدر دورة س
  .)29/ 8: 1388فردوسي، . نك(

31. Xšvivi.iŠu 
  
  منابع . 6
شركت سهامي : تهران. ميستيسيزم -عرفان گنوستيسيزم). 1375(الدين  آشتياني، جالل •

 . انتشار

 . سمت: تهران .تاريخ اساطيري ايران). 1383(آموزگار، ژاله   •

نشرية دانشكدة . »تأمالتي دربارة منابع و شيوة كار فردوسي«). 1383(آيدنلو، سجاد  •
 . 148- 86صص . 47ش . ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز

 .اساطير: تهران. ترجمة باجالن فرخي. اساطير هند. )1381(آيونس، ورونيكا  •

: تهران. ترجمة ابوالقاسم حالت و عباس خليلي. 2ج . الكامل). 1371(            ّ          ابن اثير، عز الدين علي  •
 . مؤسسة مطبوعات علمي

به كوشش عباس اقبال . تاريخ طبرستان). 1389(الدين محمد بن حسن  ابن اسفنديار، بهاء •
 . اساطير: تهران. 1ج . آشتياني

به سرپرستي . دانشنامة زبان و ادب فارسي .»اسطوره«). 1384(پور، ابوالقاسم  اسماعيل •
 . 394-392فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي، صص : تهران. اعيل سعادتاسم

نامة . »و اسطورة تيشتر) جشن تيرگان(شو            ّ تيرماه سيز ه«). 1381( --------------  •

 . 99-77صص . 1ش . 1د . شناسي انسان

مجلة دانشكدة ادبيات و  .»آور باران آرش كمانگير، مژده«). 1383(اكبري مفاخر، آرش  •

 . 90-63صص ). 147پياپي . (4ش . 37س . نسانيعلوم ا

 . فكر روز: تهران. ترجمة جالل ستاري. اندازهاي اسطوره چشم). 1362(الياده، ميرچا  •

. »هاي بهكتي يا عبادت عاشقانه در متون هندويي نخستين نمونه«). 1391(الياسي، پريا  •
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 . 28-1صص . 11ش . 6س . نامة اديان پژوهش

به كوشش محمد پروين . تقي بهار تصحيح محمد. تاريخ بلعمي). 1341(بلعمي، ابوعلي  •
 .وزارت فرهنگ: تهران. گنابادي

 . سروش: تهران. به تحقيق محمد روشن. 1ج. نامة طبري تاريخ). 1373( ---------  •

 .چشمه: تهران. اديان آسيايي). 1390. (بهار، مهرداد •

 .آگه: تهران. پژوهشي در اساطير ايران). 1389( --------  •

مقاالت جستاري  مجموعه. »سخني چند دربارة شاهنامة فردوسي«). 1376( --------  •
 .127- 75صص . فكر روز: تهران. ايران چند در فرهنگ

 . 233-170صص . 54ش . نشرية كلك. »گو با مهرداد بهار و گفت«). 1373(  ---------  •

 .اميركبير: تهران. رشتس ترجمة اكبر دانا .الباقيه آثار). 1389(بيروني، ابوريحان  •

 .اساطير: تهران .)ها يشت(اوستا ). 1377(پورداوود، ابراهيم  •

 . توس: تهران. مينوي خرد. )1364(    ّ        تفض لي، احمد •

. به كوشش ژاله آموزگار. تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم). 1376( ---------  •
 . سخن: تهران

نامة . ترجمة حبيب برجيان. »آرش كمانگير«). 1381(و ويليام هنوي  ----------  •
 . 50- 43صص ). 26پياپي . (3ش . 7س . پارسي

. ترجمة محمد فضائلي.                           غرر اخبار ملوك فرس و س ي رهم). 1368(ثعالبي، ابومنصور  •
 . نقره: تهران

. پژوهي ادب .»غيبت آرش كمانگير در شاهنامه«). 1391(جبري، سوسن و خليل كهريزي   •
 . 170-141صص . 21ش 

 .نقره: تهران. ودا گزيدة سرودهاي ريگ).            )1372    ائيني، محم درضاجاللي ن •

علمي و : تهران. ترجمة احمد طباطبايي. اساطير ايراني). 1383(جوزف كارنوي، آلبرت  •
 . فرهنگي

. 3ش . 10س . شناسي مجلة ايران. »پيرامون منابع فردوسي«). 1377(خالقي مطلق، جالل  •
 . 539-512صص 

 مقاالت مجموعه. »دربارة بهرام، سردار مشهور ساساني«). 1379( -------------  •
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-161صص . سخن: تهران. اشرف صادقي به كوشش علي.                      ّ  يادنامة دكتر احمد تفض لي
162. 

 .خيام: تهران. 1ج. سياقي زير نظر محمد دبير.      الس ير حبيب). 1353(الدين  خواندمير، غياث •

صص . 50و  49ش  .نشرية كلك. »الكشمي، از اساطير هندو«). 1373. (خوشدل، گيتي •
131 -134 . 

 . مرواريد: تهران. فرهنگ اصطالحات ادبي). 1383(داد، سيما  •

 .فكر روز: تهران. )خدايان ودايي(اسرار اساطير هند ). 1377(درگو، اميرحسين  •

 . مرواريد: تهران. )2و  1(اوستا ). 1374(دوستخواه، جليل  •

. ترجمة محمود مهدوي دامغاني.    ّ   الط وال اخبار). 1368(دينوري، ابوحنيفه احمد بن داوود  •
 .نشر ني: تهران

 .سخن: تهران. 1ج. نامة ايران باستان دانش). 1381(رضي، هاشم   •

. 61دفتر . ها مقاالت و بررسي. »اي بر ناظم ديني وداها مقدمه«). 1376(زرواني، مجتبي  •
 . 223و  199صص 

به تصحيح، مقابله و  .)ران و اسالمتاريخ اي(طبقات ناصري ). 1363(سراج، منهاج  •
 . دنياي كتاب: تهران. تحشية عبدالحي حبيبي

 . قطره: تهران). مقاالت مجموعه( شده هاي شكار سايه). 1378(سركاراتي، بهمن  •

 . اميركبير: تهران. ج2. هاي فلسفي هند اديان و مكتب). 1389(شايگان، داريوش  •

 . اميركبير: تهران. ة طهمورث ساجديترجم. ادبيات تطبيقي). 1386(شورل، ايو  •

ترين عهد تاريخي تا قرن چهاردهم  از قديم( سرايي در ايران حماسه). 1383(اهللا  صفا، ذبيح •
 . فردوس: تهران). هجري

و  15ش . جلوه مجلة. »آرش كمانگير و جشن تيرگان«). 1325(محمد  طاهري شهاب، سيد •
 .207-197صص . 16

: تهران. ترجمة ابوالقاسم پاينده. 2ج . تاريخ طبري. )1375(طبري، محمد بن جرير  •
 . اساطير

مركز : تهران. به كوشش جالل خالقي مطلق. شاهنامه). 1388(فردوسي، ابوالقاسم  •
 . المعارف بزرگ اسالمي دايرة
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هاي نخستين انسان و نخستين شهريار در تاريخ  نمونه). 1383(سن، آرتور  كريستين •
  .چشمه: تهران.                        ّ  ژاله آموزگار و احمد تفض ليترجمة . اي ايران افسانه

: مشهد.          حسين سي دي ترجمة سيد. ادبيات تطبيقي).                   )1389   كفافي، محمد عبدالس الم   •
 . نشر به

متن پهلوي و ترجمة فارسي با : ماه فروردين، روز خرداد). 1345(كيا، خجسته  •

 .كوده ايران: تهران. نامه و چند يادداشت واژه

تصحيح عبدالحي . االخبار    زي ن). 1363(عبدالحي بن ضحاك بن محمود گرديزي، ابوسعيد  •
 . دنياي كتاب: تهران. حبيبي

ترجمة پريسا . »اسطورة ننه در هنر سغد«). 1381(گرنه، فرانس و بوريس مارشاك  •
به اهتمام كتايون . يادمانة جمشيد سروشيان مقاالت مجموعه. صمدي و سروش مغان

 . 888-858 صص. ثريا: تهران. مزداپور

ترجمة فاضل الريجاني و علي . اسطوره و تفكر مدرن). 1380(لوي استراوس، كلود  •
 .فروزان روز: تهران. پوالد جهان

كاللة : تهران. تقي بهار به تصحيح محمد.    ّ             الت واريخ و القصص مجمل). تا بي( ]ناشناس[ •
 .خاور

• ]���	�
مدرضا جاللي نائيني و به اهتمام مح. ترجمة دارا شكوه. اوپانيشاد). 1356( ]
 .طهوري: تهران. مقدمة دكتر تاراچند

 .قهستان: بيرجند. مباني نظري ادبيات تطبيقي). 1389(محمدي، ابراهيم  •

. »ها در پيدايش شاهنامة فرودسي نامه نقش خداي«). 1369(محيط طباطبايي، محمد  •
 . 276-266صص . اميركبير: تهران. مقاالت فردوسي و شاهنامه مجموعه

 .اميركبير: تهران. به اهتمام عبدالحسين نوايي. تاريخ گزيده). 1362(ستوفي، حمداهللا م •

مقدمه، ترجمه و تعليقات از . 1ج. البدأ و تاريخ). 1374(مقدسي، مطهر بن طاهر  •
 . آگه: تهران. محمدرضا شفيعي كدكني

االنبياء و  ةسير         الص فا في  روضةتاريخ ). 1385(شاه بن محمود  ميرخواند، محمد بن خاوند •

 . اساطير: تهران. به تصحيح جمشيد كيانفر. الملوك و الخلفا

 .چشمه: تهران. ترجمة بزرگ نادرزاد. آيين ميترا). 1387(ورمازرن، مارتين  •
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. فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات فارسي). 1375(جعفر  ياحقي، محمد •
 . رهنگيسروش و پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف: تهران

 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران. هاي ايران باستان داستان). 1377(يارشاطر، احسان  •

: تهران. اشرف صادقي با پيشگفتار فارسي علي. نامة ايراني نام). 1382(يوستي، فرديناند   •
 . اساطير
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