
 
  
  
  
  
  
  

  شاهنامهغيبت آرش كمانگير در 
  

  ٭دكتر سوسن جبري
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه رازي كرمانشاه

 خليل كهريزي

  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه رازي كرمانشاه ي ارشدكارشناسدانشجوي 
  

 چكيده

،  اسـت  ها نبـوده خداينامهو ديگر  ابومنصوري ةشاهنامداستان آرش در  ،پژوهشگرانبه نظر اغلب 
اما فردوسي آن را حذف  وجود داشته، هشاهناممنابع اين داستان در بر اين باورند كه  اما گروهي

قطعيت  ابومنصوري ةشاهنامدهند كه ادعاي وجود داستان آرش در ها نشان مييافته. است كرده
هـاي  بررسي. است ، جز يك اشاره چيزي از داستان آرش نيامدهنيز در متون پهلوي موجود .ندارد

توانـد  مي آرش كمانگير. باشدها آمده خداينامهكه داستان آرش اساساً نبايد در  دهد نشان ميما 
مردان مقدس در آيين پارتي يا قهرمان مردمي يا يادگاري از يـك آيـين كهـن پـيش از      ةاز زمر

بـا   ،ساسـانيان هـاي  خداينامـه شهرتش در ميان مـردم، در   ةبا همآرش، بنابراين . زرتشتي باشد
آرش كمانگير جنگـاوري اسـت از سـپاه     ،از طرفي. دآنان با اشكانيان جايي ندار توجه به دشمني

روايـت پهلـواني او در    گيـرد و شاهان قرار نمـي  - شاهان يا پهلوان ةوجه در زمر چهي منوچهر و به
  . دفردوسي جايي ندار شاهنامةها و پس از آن خداينامه

  ، فردوسي، آرش كمانگير، خداينامهشاهنامه :واژگان كليدي
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  مقدمه - 1
 اي، شاهانهاي اسطورهجمعي، شخصيت در اين حافظة. حافظة قوم ايراني است شاهنامه

هـا از ميـان   برخـي اسـطوره   گـذار، گـويي  هاي در دوران. و پهلوانان اين قوم حضور دارند
داسـتان آرش در   ةگسـترد  حضـور . گردنـد مية جمعي قومي به ميان قوم خود بـاز حافظ

هاي متفاوت از آن، چندان است كه گويي بنـابر نيـازي تـاريخي    ادبيات امروز ما و روايت
  .است آرش كمانگير دوباره به ميان قوم خود بازگشته

هاي ايـران  داستانكتاب  داستان آرش با روايت احسان يارشاطر در ةزنده شدن دوبار
اين پرسش را برانگيخته كه روايـت فردوسـي از داسـتان     )11 :1337يارشـاطر،   .نك( باستان

ـ  ةشاهناماست؟ در  بوده چگونه شاهنامهآرش كمانگير در  ه تصحيح جالل خالقي مطلق، نُ
در ميـان  » آرش«آن واژة  متن كه در يـك مـورد  بار در   شود؛ هفتبار نام آرش ديده مي 

 :ستا هابدل در پاورقي كه شرح نسخه بار است و دو قالب آمده

اشـكانيان سـخن    ةقبـاد، سرسلسـل  آرش فرزند كي هنگامي كه فردوسي از كي )شاهد اول
  :گويدمي

 بزرگـــان كـــه از تخـــم آرش بدنـــد
  

ــد    ــركش بدن ــار و س ــر و سبكس دلي
)138/ 6: 1388فردوسي، (  

 زمان شكست اردوان از اردشير، ،»كردن اردشير با اردوان گفتار اندر جنگ«در  )شاهد دوم
  :كندآرش اشاره مي فردوسي چنين به فزرندان كي

ــد   ــار شـ ــم گرفتـ ــد او هـ  دو فرزنـ
  

شـــد بـــدو تخمـــة آرشـــي خـــوار 
)164/ 6 :همان(  

  :است آمده» روان را دادن بابك لشكر نوشين گفتار اندر عرض« در بخش )شاهد سوم
 هنـر سـخت نـاخوش بـود    جوان بـي 

  
ــود اگر  ــد آرش بـــ ــد فرزنـــ چنـــ

)106/ 7 :همان(  
 ةشد هاي آموختهتوانايي ،كه در متون اين دوران آمده، چنان»هنر«جمله معاني اگر از

  .ها جنگاوري است كه آرش مظهر آن استهر فرد باشد، برترين اين آموخته
از زبـان بهـرام بـه    » خسرو و بهرام به يكديگر گفتار اندر رسيدن« در بخش )شاهد چهارم

  :است پرويز چنين آمده
كـنــــم تــــازه آيـيــــن ميــــالد را  برافــــرازم انـــــدر جـــــهان داد را 
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 مـــن از تــــخمة نـامــــور آرشــــم 
ــان  ــره جه ــنم نبي ــرگين م ــوي گ  ج

  

 آورم آتــش سركشــم چــو جنــگ 
ـــم  ـــرزين من ــز ب ـــش تي ــان آت  هم

)29/ 8 :1388فردوسي، (  
گفتـار انـدر رسـيدن خسـرو و بهـرام بـه       «اسـتاد تـوس در بخـش     )پنجم و ششمشواهد 
  :گويداز زبان خسرو به بهرام مي» يكديگر

ــوي  ــام آرش؟ بگ ــاه هنگ ــد ش ــه ب  ك
 چنــين گفــت بهــرام كـــانگاه شـــاه 
ــدنهان  ــدو گفــت خســرو كــه اي ب  ب
ـــود   ـــده ب ــه آرش ورا بن ـــي ك  ندان

 

گـوي و سرآيد مگر بر من ايـن گفـت   
 بـا كـاله و سـپــاه  مـنـوچـهـر بـد

چـو دانـي كـه او بـود شــاه جهـان  
به فرمان و رايـش سرافــكنده بــود  

)33/ 8 :همان(   
و در آن از آرش كمـانگير   است يتي كه خالقي مطلق در بين قالب قرار دادهب )شاهد هفتم
  :رودسخن مي

 آرش كه بردي بـه فرسـنگ تيـر    چو
  

ــيرگير     ــارن شـ ــر قـ ــو پيروزگـ چـ
)305/ 8 :همان(  

در » آرش«در دو بيت ديگر نـام  . آرش پادشاه نه كي ،بار آرش جنگاور مدنظر است اين
ها در بدل از متن به شرح نسخه» آرش«انتقال واژة . است ها آمدهبدل پاورقي و شرح نسخه

ارجـح  » آرش«هـاي ديگـر را بـر    دهد كـه مصـحح ضـبط   تصحيح انتقادي متن نشان مي
 .است ديده

  :بردبيتي كه پادشاهان اشكاني را نام مي )شاهد هشتم
 چــو نرســي و چــون اورمــزد بــزرگ 

  
خســرو كــه بــد نامــدار ســترگ چــو 

)138/ 6 :همان(  
  .است در پاورقي همان صفحه آمده» آرش«و  در متن» خسرو«در اين مورد 

فردوسي هنگام معرفي پهلوانان  ،»داستان جنگ بزرگ كيخسرو«بيت دوم در  )شاهد نهم
  :گويدچنين مي

 تــوز دو تــن نيــز بودنــد هــم رزم   
  

ــه  ــكر زاددو شــ ــرد لشــ فروزة گــ
)178/ 4 :همان(  

در ايـن   .)همـان (» تـوز  دگر نـامور آرش رزم «: است به جاي مصراع اول در پاورقي آمده
اين آرش ساالر خوزيان اسـت كـه جهـانگيري در    . رو هستيم ديگري روبه» آرش«بيت با 
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ذيـل  : 1369جهـانگيري،   .نـك (گويد روشن نيست كه او كيست مي هاي شاهنامهفرهنگ نام
هاي كيخسـرو شـركت   توان آرش پهلوان را كه در جنگآيا مي« :گويدكوياجي مي .)آرش

پـارتي يكـي    "ارشك"با  ،عهدة اوست، به صرف شباهت اسمي دارد و ساالري خوزيان بر
  .)158: 1371 كوياجي،(» شمرد

 »آرش« دارندگان نام :توان گفتمي شاهنامه در» آرش«بندي بررسي حضور در جمع
اشكانيان هستند و يا تلميحي به داستان آرش كمانگير دارنـد   ةيا پادشاهان و يا سرسلسل

دهـد كـه   بررسي اين شواهد نشان مـي  .انداي يادآور پهلواني و جنگاوريو همگي به گونه
شـاهنامه  خوبي با داستان آرش كمانگير آشناست، امـا چـرا ايـن داسـتان در      فردوسي به

  است؟ زدودهشاهنامه  از داستان آرش را آيا فردوسي است؟ نيامده
  

  ابومنصوري ةشاهنامروايت آرش در  - 2
آيـا داسـتان آرش كمـانگير در    . منثـور ابومنصـوري اسـت   شاهنامة  ،مأخذ مهم فردوسي
 .انـد  پژوهان به اين پرسش پاسخ همسـان نـداده   شاهنامه است؟ آمده شاهنامة ابومنصوري

 هنامةشامهرداد بهار و سجاد آيدنلو معتقدند كه داستان آرش در  ،مجتبي مينوي ازجمله
دربـارة   مجتبـي مينـوي  . اسـت  و فردوسي به داليلي آن را حذف كـرده آمده  ابومنصوري

هايي را  قصه] فردوسي[كه  دادتوان گاهي احتمال مي«: گويدمي شاهنامهغيبت آرش در 
 :گويـد در ادامـه مـي   وي .)79: 1372مينـوي،  ( »حذف كرده باشد، مثل قصة آرش كمانگير

 ابومنصـوري  شـاهنامة و مسـلماً در  هـاي ايـران اسـت    داستان كه از اهم وقايعتير آرش «
از سـويي قيـد    در سخن مينوي .)همان( »...مذكور است ديباچة آنكه در  چنان ،است بوده

قدمي فراتـر رفتـه و    مهرداد بهار. استذكر شده» مسلماً« ديگر قيد و از سوي» احتمال«
فردوسي داستان آرش را حذف كرده تا رقيبي كه نتوان او را بـه دسـت   «معتقد است كه 

و آيدنلو نيـز ايـن فـرض را     )89: 1376بهار، (» رستم كشت، براي رستم وجود نداشته باشد
   .)117: 1383آيدنلو، (است  به توجيه مفصل آن روي آوردهپذيرفته و 

، به چگـونگي تصـحيح   ابومنصوري شاهنامةدر  داستان آرش وجود ةبراي داوري دربار
قزويني نخستين كسـي   هعالم. گرديمبازمي ابومنصوري شاهنامة هاي خطي مقدمةنسخه

مفقود ابومنصوري است كـه  شاهنامة  ، همان مقدمةشاهنامهمقدمة قديم  بود كه دريافت
 ،فردوسـي شـاهنامة  توسط نساخ به دليل شـباهت بـين آن مقدمـه و ديباچـة منظـوم      «
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ه عالمـ  .)27/ 2: 1332 قزوينـي، (» اسـت  فردوسـي ملحـق شـده    شاهنامةعنوان مقدمه به  به
اول تصـحيح  بـار  : سـت ارا تصحيح كـرده  ابومنصوري شاهنامة دو بار متن مقدمة قزويني

شـاهنامة   همراه متن اولين تصـحيح مقدمـة   كه فهرست آنها، نسخة معتبربراساس چند 
عبـارتي كـه    ،در تصحيح نخست .)29 :همان( است مقالة قزويني آمده ، در بيستابومنصوري

  : اند، چنين استپژوهشگران با استناد به آن، بحث حذف داستان آرش را مطرح كرده
نمايذ و اين نيكوست چون مغـز او بـداني و تـرا درسـت     و چيزها اندرين نامه بيابند كه سهمگين 

و چـون همـان سـنگ كجـا آفريـذون بپـاي       ) 29( چون دست براذرش )28( و دلپذير آيذ گردذ
   .)37 :همان( ...بازداشت و چون ماران كه از دوش ضحاك برآمدند

  :است ها را به شكل زير آوردهبدل عالمه قزويني در ذيل اين جمالت، شرح نسخه
و چون كيومرث و طهمورث و ديوان و جمشـيد و چـون    Cندارد،  L A ،)؟( Bكذا في  - 29- 28

  .)38 :همان( »قصة فريدون و والدت او و برادرش
ـ ( مقاالت هزارة فردوسي مجموعه، در ابومنصوري شاهنامة دومين تصحيح مقدمة  .كن

  : است گرديدهة موردنظر چنين تصحيح جمل آن،و در  چاپ شده )151: 1362 قزويني،
و چيزها اندرين نامه بيابند كه سهمگن نمايذ و اين نيكوست چـون مغـز او بـداني و تـرا درسـت      

و چون همان سنگ كجا افريذون به پاي بازداشـت و چـون مـاران    ) 6(آرش برد گردذ چون دست
   .)165 :همان(... كه از دوش ضحاك برآمدند

 بـرد  دسـت «در مـورد   6 ةشـمار  سپس عالمه قزويني در پاورقي همان صـفحه، ذيـل  
   :گويدمي» آرش

و چون كيومرث و طهمورث با : چون آب بردارش، ج: چون دست برادرش، ط: ب كذا في س، - 6
 بـر  ديوان و جمشيد و چون قصة فريدون و والدت او و برادرش، باقي نسخ اصل جمله را ندارنـد، 

فرض صحت نسخه، البد اشاره است به حكايت معروف آرش كمانگير و تير انداختن او از آمل بـه  
   .)همان(مرو 

يك از نسخ خطـي تصـحيح اول، نشـاني از آرش     در هيچ شود كهبنابراين مالحظه مي
شده در هزارة فردوسي،  ، چاپابومنصوري شاهنامة نيست، اما در متن تصحيح دوم مقدمة

هـاي  دست براذرش يا آب بـردارش و صـورت  «جاي  را به» آرش برد دست« عالمه قزويني
: اسـت  ها افـزوده بدل است و براي رعايت امانت، چند قيد را در شرح نسخه برگزيده» ديگر

حكايـت   بـه  البـد اشـاره  «و  »فرض صحت نسـخه  بر« ؛»باقي نسخ اصل جمله را ندارند«
  :نويسدمتن مقدمه ميعالوه قبل از نقل  به .»...معروف آرش كمانگير
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معذلك كلّه بواسطة كثرت تصحيف نساخ يا به علت قصور اطـالع راقـم سـطور بعضـي مواضـع       
و آنها را چـون   ها اشاره خواهدشداست كه در موقع خود بدان همچنان مشكوك و نامصحح مانده

خواننـدگان   اي ديگر نبود، عيناً به همان حال خـود بـاقي گـذارد و شـايد بعضـي از فضـالء      چاره
   .)161 :همان(تر تصحيح نمايند اي قديمحلي براي آنها بيابند و يا از روي نسخه خودشان راه

ترديد تكيـه كـرد و بـا     شود بر اين ضبط مورد آيا مي ،ديدگاه عالمه قزوينياين  بنابر
چـون   ،از طرفي ديگر ؟است آمده ابومنصوري ةشاهنامقاطعيت گفت كه داستان آرش در 

توان بـه وجـود داسـتان آرش، در آن    منثور ابومنصوري موجود نيست، نمي شاهنامةاصل 
  . قطعيت ندارد شاهنامة ابومنصوريداستان آرش در براين وجود بنا. استناد كرد

هـا، برخـي   بـدل  مهم اين است كه ترديـدهاي عالمـه قزوينـي در شـرح نسـخه      ةنكت
الـدين همـايونفرخ در كتـاب    ركـن جملـه  از. اسـت  در انتخاب مـردد كـرده   پژوهشگران را

ـ ( اسـت  را برگزيـده » دست بـرادرش «ضبط  ،پژوهشي نو پيرامون شاهنامه و فردوسي  .كن
  : است اهللا صفا آورده همچنين ذبيح .)96: 1377همايونفرخ، 

و چيزها اندرين نامه بيابند كه سهمگين نمايد، و اين نيكوست چون مغز او بـداني و تـرا درسـت    
دست برادرش، و چون همـان سـنگ كجـا     2]كشته شدن جمشيد بر[گردد و دلپذير آيد، چون 

  .)162: 1363صفا، (آفريدون بپاي بازداشت، و چون ماران كه از دوش ضحاك برآمدند 

  : گويدمي ،است استاد صفا در مورد بخشي كه آن را در ميان قالب نهاده 
دونيم شـد  هجمشيد بر دست برادرش سپي تيور با اره ب. در اصل نيست، به حدس افزوده شد - 2
   .)همان(

  : است الدين كزازي نيز چنين آورده ميرجالل
و چيزها اندرين نامه بيابند كه سهمگين نمايد و اين نيكوست چون مغز او بداني و تـو را درسـت   
گردد و دلپذير آيد، چون كيومرث و تهمورث و ديوان و جمشيد و چون قصة فريدون و والدت او 
و برادرش و چون همان سنگ كجا آفريدون به پاي بازداشت و چون ماران كـه از دوش ضـحاك   

   .)25: 1384كزازي، (. ..برآمدند

دسـتبرد  «، ضـبط  شناسـي  هـاي فردوسـي  سرچشـمه اما محمدامين رياحي در كتاب 
  .)174: 1372رياحي، (است  را آورده» آرش

 زيـرا بـه   ، وجـود نداشـته   شاهنامة ابومنصـوري كه اين داستان در گروه دوم معتقدند 
منثـور  شـاهنامة   مأخـذ او  ،»انـدر فـراهم آوردن كتـاب    گفتـار «اشارة خود فردوسـي در  

   )1(.)11 /1، 1388 و 20: 1376 ي،فردوس .كن( است ابومنصوري بوده
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: نويسـد مـي  شـاهنامة ابومنصـوري   وفاداري فردوسي به متن ةمرتضوي دربارمنوچهر 
چون و چـراي  ترين قرينة پيروي بي بزرگ ،شاهنامهتضادهاي كلي و غيرقابل اغماض در «

. )9: 1369مرتضـوي،  (» فردوسي از منابع و اسناد و وفاداري و امانت او در نقل روايات اسـت 
علـت آن بـه   « :گويـد مـي  شـاهنامه در مـورد غيبـت داسـتان آرش در     مهدي قريب نيـز 

در دستماية  ،چه شفاهي چه كتبي چندگانگي فرم يك روايت،هدفمندي كار شاعر و نيز 
... اينكه چرا روايت بسيار مشهور و اصيل آرش كمانگير و اخبار بهمن، برزو . گرددبازمي او
... رخ، سـياووش و  نيامده، يا داستان رستم و سهراب، رستم و اسفنديار، دوازده شاهنامه در

هـا چنـدان   هـاي ديگـر ايـن داسـتان    در چارچوب روايي خاصي نقل شده كـه بـا روايـت   
چنـدگانگي  «اشـاره بـه    .)62: 1369 قريب،(» تبيين استهمخواني ندارد، از اين زاويه قابل 

تـوان  دهد كه چندين فرض را مي، خود نشان مي»فرم يك روايت، چه شفاهي چه كتبي
شـاهنامة  يـا در مـتن    شـاهنامه هـاي  هاي ديگر از داسـتان يكي آنكه روايت. درنظرگرفت
در مورد . است وجود داشته شاهنامة ابومنصورياند و يا چندين نسخه از نبوده ابومنصوري

. قطعـي و منطقـي رسـيد    ةتوان بـه نتيجـ  هاي موجود نمياين فرض با مدارك و پژوهش
با كليـت و ماهيـت    اند كههاي ديگري همچون داستان آرش بودهفرض دوم اينكه روايت

درمـورد ايـن فـرض و بررسـي ماهيـت      . انـد نداشـته  همخـواني  شـاهنامه متن حماسـي  
شـاهنامة  ها و حماسي در خداينامه هايگزينش داستان و معيارهاي هاي حماسي داستان

كنيم كه اين فرض جا اشاره ميدر اين. خود مفصل سخن خواهيم گفتفردوسي، در جاي 
 .دهدتا حد زيادي به پرسش ما پاسخ مي

وهـان معتقـد اسـت كـه داسـتان آرش      پژ ابوالفضل خطيبي نيز چون برخي از شاهنامه
 براسـاس ايـن نظـرِ    او .)72: 1381 خطيبـي، (اسـت   نبوده شاهنامة ابومنصوريروي در  هيچ به

، غرر اخبـار در « :گويدمي ،اندمأخذي مشترك داشته شاهنامهو  اخبار غررشده كه  پذيرفته
آنكـه بـه مأخـذ آن اشـاره شـود، نقـل       داستان آرش، ذيل پادشاهي زو پسر طهماسب، بي

امـا ثعـالبي   . اسـت  برگرفته شـده  )2(از مأخذ اصلي نمايد كهظاهر امر چنين مي است و شده
، "پايان كار منوچهر و آغاز داسـتان زو طهماسـب  " پيش از اين داستان، در فصلي با عنوان

روي در مأخـذ اصـلي او    هـيچ  دهـد داسـتان آرش بـه   خوبي نشان مـي  مطلبي آورده كه به
جالل خالقي مطلق معاصر،  ةپژوه برجست نظر ديگر، شاهنامه صاحب. )72 :همان( »است نبوده
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» جاي افسوس است كه روايت آرش كمانگيز نيز در مأخذ فردوسـي نبـود  «: نويسدنيز مي
   ).87: 1374 ،هانزنذيل آرش و : 1384سعادت،  .كن همچنين ؛526 :1378 ،خالقي مطلق(

منثـور   ةشـاهنام جملـه  ا، ازهـ همگي محققان بر اين باورند كه هستة اصلي شـاهنامه 
محـيط  ؛ 513: 1377 خـالقي مطلـق،  ؛ 103: 1383 آيـدنلو، . نـك (اند ها بودهخداينامه ابومنصوري،

آيـا   كـه  شـود پرسـش پديـدار مـي    ايـن   حال .)274: 1376تفضـلي،   و 273 :1369 طباطبايي،
اسـت؟   ها ديده و سـپس آن را ناديـده گرفتـه   فردوسي داستان آرش را در ديگر خداينامه

اسـت،   هـا نبـوده  روايت آرش در خداينامـه  پژوهشگران اين است كههاي بندي گفته جمع
  .اند، نيز نبايد باشدها بودهكه منبع آن خداينامه شاهنامة ابومنصوريپس در 

 دهـد كـه   پژوهشگران نشـان مـي   بايد گفت بررسي نهايي نظراتبندي نهايي در جمع
فردوسي به سبب فقدان آن در مأخـذ فردوسـي، يعنـي     شاهنامةفقدان داستان آرش در 

ها نيـز  در ديگر خداينامهن داستان را فردوسي اي همچنين. است بوده شاهنامة ابومنصوري
  است؟ ها نيامدهچرا داستان آرش در خداينامه اما پرسش ديگر اين است كه .است نديده
  

 هاروايت آرش در خداينامه - 3

تيزتيرترين آريايي، به دوران پيش از جمشـيد و عصـر يگـانگي قـوم هنـدوايراني       ةپيشين
 .كشـاند مـي  ودا ريـگ جويي نشان خداوند تير شتابنده ما را به ميان خـدايان  پي .رسدمي

بـا داسـتان آرش بـه احتمـال     ] در ريگ ودا[داستان ويشنو «مهرداد بهار معتقد است كه 
هاي ايراني از درجة خدايي مان اين داستان در اسطورهقهر. اندبسيار داراي اصلي مشترك

با توجه به سخن بهار اصل مشـترك ايـن دو    .)91: 1376بهـار،  (» است به انساني نزول يافته
اين روايت حماسي زيبا نيز اصـل  «: گويدمهرداد بهار مي. است ودا ريگتر از داستان كهن

به ادبيات براهمنه رجوع كرد تا به اصـل و   ويژه و بهودا  ريگو منشأي كهن دارد و بايد به 
گـذريم، زيـرا   از اين مطلـب مـي   .)90 :همان(» اين روايت حماسي ايراني دست يافت أمنش

، بـه سـپاهي جنگـاور و    ودا ريـگ آرش از دوران خدايان  ةبررسي چرخة دگرديسي اسطور
  . طلبدتيرانداز روزگار منوچهر، مجال ديگري مي

دارد تـا  جمله داليلي است كـه مـا را بـر آن مـي    تيرگان، از يوند آرش و تير و جشنپ
 .هاي بسيار كهن و خدايان جنگ و رزم يا بـاران پيونـد دهـيم   داستان آرش را به اسطوره

اي با اسطورة آرش ندارد، بلكـه خاسـتگاه آن جنبـة آيينـي     جشن تيرگان پيوندي ريشه«
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اسـطورة آرش از  « ؛)77: 1381 ،پـور اسـماعيل (» اسطورة تيشتر، سـتاره و ايـزد بـاران اسـت    
هـاي ديگرگونـه، دگرگـوني    هـاي گونـاگون و پرداخـت   گردد و به شيوهاهورامزدا آغاز مي

تا آنجا كه  ؛گرددشناخته مي "نوباراني"و  "آرش كمانگير"يابد كه خود به دو اسطورة  مي
» گردنـد  آرش و نوباراني يكي مـي  ةثعالبي و آخرين روايت پهلوي آن، اسطورشاهنامة در 

اي ريشة اسـطوره « هاي كهن ايراني اسطورة آرش ويكي از شكل .)63: 1383 اكبري مفـاخر، (
كرده و پـس   آميزي بوده كه مرز بين ايران و توران را نمايان مي گاو معجزه حماسة آرش،

  .)همان(» است از مرگ، روان او از تنش بيرون آمده و به بارگاه اهورايي راه برده
 اوسـتا ترين متن موجودي كه به نام آرش جنگـاور كمانـدار در آن اشـاره شـده،     كهن

در جايگـاه   بـه داسـتان آرش   )6بنـد   ،4كـردة   ،تيريشـت ( هايشتبار در  براي نخستين .است
   :است يك تشبيه مركب اشاره شده بهمشبه

تـازد، ماننـد آن تيـر    يم كه تند به سوي درياي فراخكرت يستارايومند فرهمند را مي ةتشتر ستار
سـوي كـوه خوانونـت    هي از كوه ائيريوخشوث بيدر هوا پران كه آرش تيرانداز بهترين تيرانداز آريا

   .)361/ 2: 1377 پورداود،(انداخت 

  : استآمده )37بند ،9كردة ( تيريشتدر  همچنين
بدان سـوي پـرواز   يم كه شتابان بدان سوي گرايد، چست يستارايومند فرهمند را مي ةتشتر ستار
مانند آن تيـر در هـوا پـران كـه آرش تيرانـداز، بهتـرين        سوي درياي فراخكرت تازد،هكند، تند ب
   .)359 :همان(سوي كوه خوانونت انداخت هي از كوه ائيريوخشوث بيتيرانداز آريا

تـاختن  « فعل ةكنند و توصيف بهعنوان مشبه يب است كه تندي پرواز تير آرش بهعج
تر از مشـبه و در صـفت   شده به بايد شناخته دانيم مشبهمي. است كار گرفته شده  به» تشتر

مورد تشبيه برتر از مشبه باشد و همچنـين برخـورداري او از ايـن صـفت، بـراي همگـان       
زمـان بـراي گوينـدگان و     بايـد داسـتان آرش در ايـن    ،به اين ترتيـب . شده باشد شناخته

به اسـتناد ايـن    .است به آمده مشبه كه در جايگاه شناخته شده باشد اوستامخاطبان متن 
تـر و  بايد بسيار كهـن  پيشينة حضور روايت آرش به قرار گرفتن تير آرش،تلميح، و مشبه

بر  عالوه ،از متون موجود پيش از اسالم .ها باشدو خداينامه اوستامشهورتر از زمان كتابت 
  : است اشاره شده به آرش )22 بند(» ماه فروردين روز خرداد« تنها در ،اوستا ةدو اشار

  .)9: 1335كيا، (ماه فروردين روز خرداد منوچهر و آرش شيواتير زمين از افراسياب تور بازستدند 
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 :گرديم مهمي در سخن بهار بازمي ، به نكتةاوستاحال به مناسبت يادكرد نام آرش در 
اسـت، امـا در    اي نكـرده كنيم كه فردوسـي بـدان اشـاره   در اينجا بايد داستاني را روايت «

و اسـت   ، ذكـر آن رفتـه  مجمل التواريخو  آثارالباقيهجمله در سي، ازهاي تاريخي پارنوشته
اين داسـتان روايـت   . است شده تفصيل از آن ياد در تيريشت يا تيشتريشت اوستايي نيز به

فردوسي بـه  . هاي حماسي ما استتير انداختن آرش كمانگير است كه از زيباترين روايت
است تـا رقيبـي كـه نتـوان او را بـه دسـت        درستي آن را حذف كرده روال معمول خود به

گـذرا، در   آيا اشاره كوتاه و .)89: 1376بهار، (» رستم كشت، براي رستم وجود نداشته باشد
تفصـيل   ، به»ماه فروردين روز خرداد«و در» تيريشت«در  به در يك تشبيه،حد يك مشبه

را در دسـت  اوسـتا  ديگـري از   ةياد شدن داستان آرش است؟ يا آنكه مهرداد بهـار نسـخ  
ايـن  . اسـت تفصيل ياد شـده  داشته كه در آن داستان آرش در تيريشت يا تيشتر يشت به

نيز مطـرح اسـت، امـا بـا مـدارك       آثارالباقيهترديد در بحث از روايت ابوريحان بيروني در 
خـالف سـخن بهـار، احمـد تفضـلي      . روشني رسـيد  ةآن به نتيج ةتوان دربارموجود نمي

   :گويدآمده، مي اوستا اينكه چرا داستان آرش كوتاه و در حد يك تشبيه در ةدربار
است، زيـرا مخاطبـان    اي به آنها شدهند و فقط اشارهاكوتاه ها آمده، غالباًهايي كه در يشتداستان

هـا آمـده، در   وار در يشـت هـاي ديگـر كـه خالصـه     از داستانبسياري ... انددانستهآنها را مي ةهم
يا منابع اسالمي مربوط بـه ايـران، بـه صـورت      شاهنامههاي بعدي، مانند ادبيات پهلوي يا  روايت
تنهـا در تشـبيهي   ) 6بند (مانند داستان آرش كه در تيشتريشت  .اندتر ذكر شدهتر و مفصل كامل

 تفضـلي، (تر آن را در مĤخذ پهلوي و فارسي در دست داريم كاملاست، اما روايت  بدان اشاره شده
1376 :47(.   

تر داسـتان آرش را در مĤخـذ پهلـوي    تا آنجا كه جسته، روايت كامل نگارنده متأسفانه
ي اي كه در اين مـتن پهلـو  نكته« :گويداكبري مفاخر در تأييد اين مطلب مي. است نيافته

، هاي زادسـپرم گزيده، بندهش، دينكردجمله و ادبيات گستردة پهلوي، از ]قطعة نوباراني[
اكبـري  (» اسـت  مهم است، آن است كه چرا نامي از آرش به ميـان نيامـده  ... و مينوي خرد

  ).85: 1383 مفاخر،
  

  روايت آرش در متون تاريخي پس از اسالم  - 4
ترين اين مهم. شودداستان آرش كمانگير ديده مي ،در منابع متعدد تاريخي پس از اسالم

اخبار ملـوك الفـرس و    غرر، )قرن سوم( اخبار الطوال :ند ازامنابع بنابر زمان تأليف عبارت
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البـدء و  ، )5قـرن  ( االخبار زين، )5قرن ( ، آثارالباقيه)4قرن( تاريخنامة طبري، )4قرن ( سيرهم
، )7قـرن  ( طبقات ناصري، )7قرن ( الكامل، )6قرن ( مجمل التواريخ و القصص، )6قرن( التاريخ

هـاي ايـران   داسـتان  و )9قـرن ( الصـفا ةـروض ،)7قرن ( تاريخ طبرستان، )8قرن ( تاريخ گزيده
 شود، ايـن احتمـال را در بـر   هايي كه در نقل اين روايات ديده ميتفاوت ).معاصر( باستان

  .اندسينه حفظ نقل شده به سينهشفاهي و  دارد كه از منابع گوناگوني أخذ شده و يا
  
   :اخبار الطوالروايت دينوري در  - 1- 4

در ايـن هنگـام ارسـناس كـه      .آمـد و جنـگ درگرفـت    ]زو، شاه ايـران [ افراسياب به رويارويى او
رسيد و كمان خود را  ،او دستور داده بود تيراندازى و پرتاب زوبين را به مردم بياموزده منوچهر ب

ه چنان تير و زوبينى ب ،زوبينى در آن نهاد و پيش آمد و چون نزديك افراسياب رسيدزه كرد و  هب
   .)359: 1371دينوري،( افتاد و بمرداو زد كه در قلب او نشست و در

اين تفاوت هم در نام آرش وجود دارد كه او . ستا ها متفاوت اين روايت با ديگر روايت    
دينوري آرش را در پرتـاب  . انداري آرشماجراي زوبيناست و هم در  ناميده» ارسناس«را 

صـفا، از هرحيـث منفـرد و مهجـور      اهللا اين روايت، به قول ذبيح .داندزوبين نيز استاد مي
  .)589: 1387صفا، (است 

  
  غرراالخبار الملوك الفرسالبي در روايت ثع - 2- 4

بردنـد تـا كـار بـر ايـن قـرار گرفـت كـه         ها آوردند و آوران آمدند و رفتند و نامهسفيران و پيام... 
مـرد بـه پيـري     .افراسياب از ايرانشهر به فاصلة يك پرتاب تير كه آرش آن را بيندازد، كوچ كنـد 

بـر كـوه   . رسيده بود و به پايان زندگي نزديك شده بود و به پرتاب تيري مهلت زندگي يافته بـود 
ديـد، و ايـن تيـر را از كمـان     ا مـي جايي كه افراسياب به چشـم خـويش او ر   بر طبرستان برآمد،

جـاي بمـرد    آرش همـان  .تيري كه افراسياب نيـز بـر آن نشـانه گـذارده بـود      خويش پرتاب كرد،
   ).91: 1368 ثعالبي،(

  . گيردشده قرار مي هاي معمول و شناختهاين روايت در چهارچوب روايت    
  
   تاريخنامة طبريروايت بلعمي در  - 3- 4

قوت بنگريست كه نامش آرش بود و اندر همه روى زمين از وى تيراندازتر پس منوچهر مردى با 
تر و او را بفرمود كه بر سر كوه دماوند شود و آن كوهى است بدان زمـين انـدر كـه     نبود و با قوت

آرش از سـر   .هيچ كوهى نيست بلندتر از آن و يك تير به همه نيروى خود بيندازد تا كجـا افتـد  
تير او از طبرستان و زمين گرگان و از نشابور و از سـرخس تـا لـب جيحـون      كوه تير بينداخت و

   .)255/ 1: 1373بلعمي، ( افتاد
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سـپرد، امـا در تاريخنامـة      اند كه آرش پـس از تيرانـدازي جـان   در برخي منابع آورده    
و آن مرد آرش نام را بر همه سپاه مهتر كرد و حكم او بـه همـه   ... «است كه  طبري آمده

شدن حكم آرش، روايت بلعمي را از ديگر   مهتري يافتن و روان .»پادشاهى اندر روان كرد
  .است روايات داستان آرش متفاوت كرده

  
  آثارالباقيهروايت بيروني در  - 4- 4

  : چنين است آثارالباقيهفارسي متن عربي  ةترجم
در محاصره گرفت، منوچهر افراسياب چون به كشور ايران غلبه كرد و منوچهر را در طبرستان  ...

بـه او بدهـد و يكـي از     پرتـاب يـك تيـر    ةاز افراسياب خواهش كرد كه از كشور ايـران بـه انـداز   
فرشتگان كه نام او اسفندارمذ بود، حاضر شد و منوچهر را امر كـرد كـه تيـر و كمـان بگيـرد بـه       

كـه مـردي بـا    اَرش را  و كه در كتاب اوستا ذكر شـده چنان آن نشان داد، ةاي كه به سازنداندازه
  .)334: 1389 بيروني،( ...ديانت بود حاضر كردند

كه هم در مـتن عربـي و   » ...ذكر شده و اوستاكه در كتاب  چنان«در اين متن، عبارت     
 اوسـتا  آيـا ايـن مطلـب را بيرونـي خـود در     . فارسي آمده، جاي تأمل دارد ةهم در ترجم

داند و يا مطلب مورد نظـرش  مي اوستايا اشاره به آرش در تيريشت را ذكر در  ،است ديده
از ديگـر نكـات مهـم در روايـت     . نه داستان آرش كه توضيح ساختن تيـر و كمـان اسـت   

روز تيرانـدازي آرش   ،»ماه فروردين روز خرداد« متن پهلويِ ةبيروني آن است كه نويسند
از  »سـيزدهم «ابوريحان بيروني روز تيرانـدازي آرش را روز   داند، امارا ششم فروردين مي

ششـم  «عـالوه   بـه . كنـد  داند و منشأ جشن تيرگان را ايـن واقعـه معرفـي مـي    ماه تير مي
از سوي ديگـر، كمـان   . فروردين نوروز بزرگ است و منسوب به پادشاه است نه جنگاوران

چين و ژاپن، شاه روز تيراندازي  ويژه شاهانه و در سنت شرق در هند و افزاري است به رزم
پيـدايش ايـن روايـت    «: گويدتفضلي مي .)90: 1388كيا، (» كردبايد به آيين تيراندازي مي

  ).1354تفضلي، (» است اخير، احتماالً به سبب همانندي ماه تير و تيراندازي بوده
  
  االخبار زينروايت گرديزي در  - 5- 4

و اين آن روز بود كه آرش تير انداخت اندران وقت كـه  تيرگان سيزدهم ماه تير موافق ما هست، 
 ،)از آن تـو باشـد  (جا كه تير تو برسد هر: صلح افتاد، و منوچهر را گفت ميان منوچهر و افراسياب

پس آرش تير بينداخت از كوه رويان و آن تير اندر كوهى افتاد ميـان فرغانـه و طخارسـتان و آن    
  ).518: 1363يزي، گرد( ...تير روز ديگر بدين كوه رسيد
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  التاريخ البدء وروايت مقدسي در  - 6- 4
پـس مـردى را   . يك تير پرتاب از مملكتش بدو بدهد ةآنگاه توافق كردند كه افراسياب به انداز ...

آرش بـر كمـان خويشـتن    . به نام آرش گفتند تا تيرى بيفكند و او مردى نيرومند و چاالك بـود 
تكيه زد و آن را تا نهايت كشيد و تيرى از طبرستان پرتاب كرد كه در بـاالى طخارسـتان فـرود    

  ).504 /1: 1374مقدسي، ( آمد و آرش بر جاى خويشتن بمرد
  
  التواريخ مجمل لف مجهولؤروايت م - 7- 4

يره فرسـتاد تـا ايشـان را از جيحـون     ذها آورد، و منوچهر چند بـار زال را پـ   و افراسياب تاختن... 
اندازه بيامد و چند سال منـوچهر را حصـار داد    راه افراسياب با سپاهى بى  پس يك .سوتر كرد زان

آمـل   ةبودند، و بر آخر صلح افتاد بر تيرانداختن آرش، و از قلعاندر طبرستان، و سام و زال غايب 
    .)42 :تاالتواريخ، بيمجمل( اند مزدوران برسيد، و آن مرز توران خوانده ةعقب با

  
  الكامل اثير در روايت ابن - 8- 4

كـه تيرانـدازى    ]آرش[ بعد بدين قرار صلح كردند كه مـردى از يـاران منـوچهر بـه نـام ايرشـى      
آرش  .مـرز ميـان ايـران و تـوران باشـد      ،جا كه آن تير افتـاد افكن بود، تيرى بيندازد و هر سخت

فـرود آمـد و آن رود مـرز ميـان      ]جيحـون [ كمانگير تيرى از طبرستان انداخت كه در رود بلـخ 
   .)171 /2اثير،  ابن( گرديد ]ايران[ ى منوچهريو قلمرو فرمانروا ]توران زمين[ تركان فرزند تور

ايـن از  «: گويـد دانـد و مـي  انگيـز ايرانيـان مـي   اثير نيز اين داستان را دروغِ شگفت ابن    
  .)همان( »همه راه طى كند هاى ايرانيان است كه پرتاب تيرى آن انگيزترين دروغ شگفت

  
  طبقات ناصري روايت منهاج سراج در - 9- 4

قرار كـه از طبرسـتان يـك تيـر     ها كردند، تا كار به صلح مقرر شد، بران با افراسياب ترك مصاف
ازو نبـود، بـر سـر كـوه آمـل       تـر كمانكه در عجم بلند  آرش. هر بگذاردمنوچه پرتاب، افراسياب ب

 .جانب خراسان بينداخت تـا آب جيحـون برفـت   ه برآمد، و در پيكان طلسمى تعبيه كرد، و تير ب
اميـر جملـه تيرانـدازان    ت كـه او را  ضـح آن اسـ  جا بمـرد، وا  كه آرش همان: ستا يك روايت آن

گردانيد، و ميان ايران و توران آب جيحون شـد، و افراسـياب بازگشـت و ملـك منـوچهر صـد و       
  ).139/ 1: 1363سراج، ( االسالم و السالم على اهل. بيست سال بود

  
  تاريخ گزيده روايت حمداهللا مستوفي در - 10- 4

آرش . معـين كـرده بودنـد   ]  سارى[توران ، سرحد ايران و ]كرد مى[چون كيقباد با تورانيان صلح 
آرش . افراسـياب رضـا داد  . تا يك تير پرتاب راه اضافت كند]  درخواست[پسركيقباد، از افراسياب 

سبب، سرحد رود جيحون  بدين. مرو انداخت  روى ، تيرى از سارى بدان] ىيهوا[صنعت و ادويه ه ب
   ).86: 1364 مستوفي،( مقرر شد
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ديگر منابع  دانند،مربوط مي» زو«دينوري كه اين داستان را به دوران  غير از ثعالبي و    
انـد؛ تنهـا حمـداهللا مسـتوفي آن را بـه دورة      نسـبت داده  اين داستان را به دورة منـوچهر 

بلكه معتقد است  ،داندكند و قهرمان اين داستان را آرش شيواتير نميكيقباد منسوب مي
  .»تا يك تير پرتاب راه اضافت كند]  درخواست[آرش پسر كيقباد، از افراسياب « كه
  
  تاريخ طبرستان اسفنديار در روايت ابن - 11- 4

مصالحه رفت بر آنكه بر يك پرتاب تيـر ملـك كـه     ،چون افراسياب عاجز شد از يافتن منوچهر... 
منوچهر را مسلّم دارد و بر اين عهد رفت، آرش  از آنجا تير بـه مـرو انـداخت، و در بسـيار كتـب      

ـ       طلسـم و نيـرنج    هتازي و پارسي نظماً و نثراً ذكر اين تيـر انـداختن نبشـتند و بعضـي گفتنـد ب
     .)61: 1389اسفنديار،  ابن(انداختند، والعلم عنداللّه 

   الصفا ةـروضروايت ميرخواند در  - 12- 4
مقرّر و مشروط بـر   ،به ضرورت راه وفاق پيش گرفت و كام و ناكام به صلح رضا داد ]افراسياب[ ...

آنكه آرش از سر كوه دماوند تيري اندازد، هرجا كه آن تير فرود آيد فاصلة ميـان دو مملكـت آن   
و آرش بر قلّة جبل دماوند رفته و تيري به جانب مشرق افكنده از شسـت رهـا كـرد و    . محل بود

ار جيحـون افتـاد و   آن تير از وقت طلوع آفتاب تا نيمروز در حركت بود و به هنگام استوا بـر كنـ  
 اما چون متون اخبار بدين خبر ناطق بـود، مثبـت گشـت    ،هرچند اين صورت از عقل بعيد است

  ).638- 641: 1385 ميرخواند،(
  
   هاي ايران باستانداستان روايت احسان يارشاطر در - 13- 4

تيـر را از   آنگاه آرش تير و كمان را برداشت و بر قلة كوه دماونـد برآمـد و بـه نيـروي خـداداد      ...
هرمزد، خداي بزرگ، به فرشتة باد فرمان داد تا تير . جان بر زمين افتادشست رها كرد و خود بي

رفـت و از كـوه و دره و   تير از بامداد تا نيمروز در آسمان مـي . را نگهبان باشد و از آسيب نگهدارد
 از اينجا پديد آمـد  ،گويند جشن تيرگان كه در ميان ايرانيان باستان معمول بود. گذشتدشت مي

  .)12: 1337يارشاطر، (
ها و متون موجود پيش از اسـالم، در  غيبت داستان آرش كمانگير در خداينامهخالف 

 داسـتان هـاي ايـران باسـتان    دينوري تـا   اخبارالطوالهاي تاريخي پس از اسالم از كتاب
تقابـل  . خـوريم احسان يارشاطر در روزگار كنوني، به روايات مفصلي از داستان آرش برمي

كتـب   ميان غيبت داستان آرش در متون پيش از اسالم و كثـرت نقـل داسـتان آرش در   
حتي مورخان، زيركانه بـراي   ياگو. است برانگيز تأمل تاريخي عربي و فارسي پس از اسالم،

اثيـر آن را   مـورخي چـون ابـن   . اند، توجيهاتي به آن افزودهحفظ داستان در كتب تاريخي
در پي توجيه عقلـي   ،برهان قاطعهمچنين خلف تبريزي در . داندانگيز ميدروغي شگفت



  شاهنامهغيبت آرش كمانگير در 

 

١٥٥  
  

 

  

 1391پاييز   ، 21  شمارة

» ...است و آن را از شبنم پر كرده بود وگويند آن تير مجوف بوده ...« :گويداين داستان مي
اي داسـتان  هـاي اسـطوره  نگران توجيه جنبهكسان ديگري نيز  .)ذيل آرش  :1362تبريزي، (

انگيـز تيـر   جمله دولتشاه سمرقندي در توجيه چگونگي حركـت شـگفت  از. آرش هستند
يكي اينكـه آمـل نـه در مازنـدران كـه روسـتايي در حـوالي        : آرش به دو نكته اشاره دارد

ـ ( دشمار سينا وقوع چنين امري را ممكن مي جيحون است و ديگر اينكه به نقل از ابن  .كن
  .)106: 1385سمرقندي، دولتشاه 

زدايـي از  بـه اسـطوره  مورخان پس از اسالم  يشگراموج با توجه به رسد با به نظر مي
اي قوي داستان حماسـي آرش كمـانگير، بايـد نشـان آن از متـون      اسطوره ةتاريخ و جنب

آرش طـور مفصـل بـه داسـتان      پس چرا در منابع بعـد از اسـالم بـه   . شدتاريخي محو مي
  است؟ ها نيامدهپرداخته شده، ولي اين داستان در منابع پهلوي و خداينامه

  
  هاخداينامه در غيبت آرش - 5

هاي اساطيري را نه چون امروزه ها كه داستانگردآورندگان خداينامه رسد كهبه نظر نمي
 دانسـتند، تاريخي و آييني و متن كتاب مقدس خـود مـي   ةبلكه بخشي از پيشين ،اسطوره

 .سببي محكم و با وجود رواج داستان آرش در ميان مردم، آن را ناديده گرفتـه باشـند  بي
آرش از پهلوانـان  «آيـا  . درمورد دشمني ساسانيان و موبدان آنها با اشكانيان شكي نيسـت 

است و موبدان ساساني او را همانند ساير بزرگان و پهلوانان اشكاني، از  دوران اشكاني بوده
: 1387صـفا،  . نـك  همچنـين  ؛85 :1383 اكبـري مفـاخر،  (» ؟اندخود به كنار گذاشتههاي نوشته

  آموزگــار  ژالــه .)13: 1372مينــوي، و  266: 1369محــيط طباطبــايي، ؛ 176: 1378محجــوب، ؛ 549
شايد شباهت نام آرش با . نشاني نيست شاهنامه هاي او دراز آرش و از پهلواني«: گويدمي

 شـاهنامه هـا و بـه دنبـال آن از    دليل حذف آن از خداينامـه  ،سرسلسلة اشكانيان ،ارشك
 ةپـذيرفتني نيسـت كـه شـباهت اسـمي، موبـدان گردآورنـد        ).61: 1388 آموزگـار، (» باشد

پـس حـذف   . ند، فريـب دهـد  اها را كه مورخان و عالمان ديني روزگار خود بودهخداينامه
  .صرفاً به خاطر تشابه اسمي آرش و ارشك باشد تواندها نميداستان آرش از خداينامه

  
  دشمني اشكانيان و ساسانيان - 1- 5

ها، فرضي قوي و قريب به يقين است، زيـرا از ايـن   نبود داستان آرش در خداينامه ةفرضي
مـاه فـروردين روز   « ةو اشـار اوسـتا  يك از متـون پهلـوي جـز در تشـبيه      داستان در هيچ
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موبـدان ساسـاني در    ةبراي بررسي بيشتر نقش و انگيز. شودنيز نشاني ديده نمي» خرداد
آرش كمـانگير،   ةبايد پيوندهاي ميـان اسـطور   ،هاندادن داستان آرش به متن خداينامه راه

  .بكاويم ها راحاكمان ساساني، موبدان و خداينامه قوم پارت، حاكمان اشكاني،
و بهتـرين تيرانـداز    آيد كـه آرش مظهـر تيزتيرتـرين   از توصيف تيريشت چنين برمي

به صورت ارخشـه بـا صـفت     اوستا آرش، پهلوان تيرانداز ايراني، نام وي در« :آريايي است
تيزتيرترين ايرانيان آمده و گفته شده كه او تيري از كـوه ايريوخشـوثه بـه كـوه خونونـت      

  : گويددهخدا مي .)1354تفضلي، (» است انداخته
زند اين كلمـه تصـحيف جملـة    نامد و نولدكه حدس ميمي "آرش شاتين"طبري اين كماندار را 

اسـت كـه صـفت يـا لقـب       "خداوند تير شتابنده" چه معني آن ،باشد "خشووي ايشو"ي ياوستا
   .)ذيل آرش: 1377دهخدا، (است  آرش بوده

  : است آمده» ارششياطير«به صورت » آرش شاتين« تاريخ طبريدر 
تيـر ارششـياطير ميـان منـوچهر و افراسـياب بـود و       گويند در ملك عجم سه تير نامي بود يكي 

   .)726 / 2: 1375طبري، (بود ) 3(ديگري تير سوخرا بر ضد تركان بود و ديگري همين تير بهرام

تير پهلوي يا شواتير اسـت كـه لقـب     خالقي مطلق همان شيباك ةارششياطير به گفت
  : گويدمحمدجعفر ياحقي مي .است آرش بوده

... التـواريخ و القصـص از او يـاد شـده      آرش شـيواتير اسـت كـه در مجمـل    آرش يا ارخش همان 
دهـد؛ و  كمان و دارندة تير تيزرو معني مي تير پهلوي است كه سخت شيواتير ظاهراً همان شيپاك

يكي از سه ايزد بزرگ هند كه بسـياري از  (شيواتير كسي است كه تير او يا خود او همچون شيوا 
   .)42: 1375 ياحقي،(باشد مي) تصفاتش مانند ايزد تير اس

تيزتيرترين آريايي، به دوران پـيش از   ةپيشين ،آيداين محققان برمي ةكه از گفت چنان
 )106: 1385. نـك ( دولتشـاه سـمرقندي   ؛رسدو ايراني مي جمشيد و عصر يگانگي قوم هند

آرش بـه   ةگيـريم كـه اسـطور   نتيجه مـي  بنابراين .داند طهمورث مي ةنيز آرش را برادرزاد
هاي ديگـري از  در جستجوي شكل .هاي پيش از آيين زرتشت تعلق داردها و آييندوران

   :خورديم ميبرزير نيز مهم  ةنام آرش، به نكت
لقب بهرام نيز تحريف ديگري از همان لقب آرش باشد كـه   "شوبين"داند كه نگارنده محتمل مي

شـد، نيـز   و در هنر تيراندازي با او مقايسـه مـي   رسانيد آن را به بهرام كه نژاد خود را به آرش مي
   .)162: 1379 خالقي مطلق،(داده بودند 
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باشـد، بـه پيونـدي ميـان آرش و بهـرام      » تيـر  شيباك«تحريف » شوبين«بنابراين اگر
  .يابيماشكاني و تأييد ديگري بر دشمني اشكانيان با سلطنت ساسانيان، دست مي چوبين

بهـرام چـوبين، بنابـه    «: انـد گفتـه  ،سلطنت خسرو پرويز مدعي خاستگاه بهرام، ةدربار
. خاندان مهـران بـود   نوشتة ثئوفيالكتوس، از استان ارزنه واقع در ارمنستان برخاسته و از

اين خاندان امتياز خود را از پادشاه پيشين پارت داشت و يكي از هفت خانـدان برجسـتة   
مأخـذ اسـم   شـايد  «: گويدنولدكه مي .)51: الف1385كريستين سن، (» رفتنجبا به شمار مي

باشـد،  كه بهرام يقيناً منتسب به آنهـا بـوده و اشـكاني نيـز مـي      خانوادة شهرياري مهران،
كـه متعلـق بـه يـك شـاه و شـاهزادة اشـكاني         ]باشـد [ همان اسم مهرداد و يا ميتـردات 

وهرام چوبين حاضـرنبود كـه بـه    «: نويسدسن مي كريستين .)24: 1351نولدكه، (» است بوده
مـدعي  دودمان مهـران  . فرمان پادشاه جديد درآيد، زيرا كه خود سوداي پادشاهي داشت

وهرام تكيه به اين ادعـا كـرده، در دعـوي خـود ابـرام      . اندكه از نسل ملوك اشكاني بودند
    .)317: ب1385سن،  كريستن(» نمود

پرويز، نشان آيينـي تيـر و كمـان، همـان نشـان      بهرام چوبين اشكاني، دشمن خسرو 
شـايد بهـرام بـه سـبب مهـارت در تيرانـدازي و        .زورمندي سلحشوران پارتي را داراسـت 

و لقـب شـوبين    )4(اسـت  رسـانده نژاد بودن، نسـب خـود را بـه آرش كمـانگير مـي      اشكاني
پيـرو آيـين    رسـد داند و بـه نظـر نمـي   بهرام خود را نوادة آرش مي حال، هر  به. است يافته

» آرش«مرد كمانـدار يـا    كه دهدها نشان ميبررسي. زرتشتي حاكمان ساساني بوده باشد
همة پادشاهان سلسلة ارشاكيان تا اواسط قرن «. است قوم پارت بوده ةمرد مقدس و گزيد

اند و ها به نام رسمي و ديهيمي يعني آرشاك خوانده شدهنبشته اول قبل از ميالد در سكه
  .)38: 1344ديـاكونوو،  (» ها ذكر شـده و نـه در اسـناد رسـمي    ايشان نه در سكه نام شخصي

دسـت وجـود دارد    به مانده از اشكانيان تصوير مردي كمان هاي باقيهمچنين بر روي سكه
، در هـاي ايـران   سـكه در كتـاب  . كه بيشتر محققان معتقدند با آرش كمانگير ارتباط دارد

   :است آمده كماندار توضيح تصوير مرد
هاي آن دوران بودند، متعلق بـه ارشـك،   ترين سكهرايج ها كهبخش پشت درهماين تصوير زينت

كمان كه عالمت زورمندي سلحشوران پارتي است، هميشـه در   و تير... سرسلسلة اشكانيان است
   .)37: 1379سرفراز و آورزماني، (شود هاي اشكاني ديده ميدست ارشك در پشت سكه

هاي اشكاني، بدون تمايز نام ويژه و شخصي پادشاه وقت و كماندار بر سكه تصوير مرد
: ها، بر نمادين بودن نقش مـرد كمانـدار داللـت دارد   سكه ةيكسان بودن اين نقش در هم
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بهـا كـه از    ريگي است گـران  سالح مخصوص پهلوان يادگار پدر يا نياكان است و يا مرده«
توان نتيجه گرفت كه تير و بنابراين مي .)132: 1378ي، خطيب(» ...جاي مانده يلي باستاني به

تنها نشـان زورمنـدي سلحشـوران    زيرا نه ،است كمان در بين پارتيان ارزشي آييني داشته
  .بلكه نشان يلي باستاني است شده،پارتي محسوب مي

. رسـانند مي پس آرش كمانگير همان يل باستاني است كه اشكانيان نژاد خود را به او
كهـن، از   ةانـد و بـا داشـتن ايـن پيشـين      كـرده تري پيروي ميبنابراين آنان از آيين كهن

دوران رســيدگان ساســاني برخــوردار   بــه  مشــروعيت و حقانيــت بيشــتري در برابــر تــازه
ميالدي تاج بر سر گذاشت و خـود را شـاه    590بهرام چوبين در تابستان سال« .شوند مي

است و  پسر ساسانِ چوپان، سلطنت اشكانيان را غصب كرده او ادعا كرد كه اردشير،. ناميد
اين نسب رساندن  .)155: الف1385كريستن سن، (» خواهد حق آنان را بازگردانداو اكنون مي

ناگفتـه  . خـود دارد  نيز در طور تلويحي، نوعي مفاخره و رجزخواني را به آرش كمانگير، به
بخشيده و آنان را برگزيده خدايان هن مياي تقدس به شاهان كپيداست نژاد و نسب گونه

از  با خدايان كهن پيوند داشته باشـد؛  آرش يا مرد كماندار بايد به شكلي. است نماياندهمي
  روست كه اشكانيان حفـظ آيينـي را كـه بـه آنـان هويـت ويـژه و حقانيـت حكومـت           اين
هـاي   خـانواده كـه ايـن    توان تصـور كـرد  ساده مي«. دانستندخود مي وظيفة بخشيده،مي

نژاد و در مقابل، نسب خود را بـه  زاده و بي كه ساسانيان را شبان ،مغرور به نژاد پارتي خود
واقع پاسداري اين روايات را كه به گمان آنها اخبار اند، دررسانيدهپهلوانان روايات ملي مي

بـا ايـن مقـدمات     .)34: 1372خـالقي مطلـق،   (» دانسـتند اجدادشان بوده، وظيفة خـود مـي  
از روايـات مقـدس و كهـن پارتيـان      شود داستان كهن آرش كمـانگير خوبي روشن مي به

  . است بوده
، بهرام چوبين خواهـان زنـده كـردن    شاهنامهتأييد ديگر بر اين فرض آن است كه در 

كه بـا آرش يـا    كردن آيين ميالد را او تازه. يعني آيين ميالد است ،شا اجدادي كهن آيين
از ديـد او آيـين   . دانـد كماندار نيز پيوند دارد، موجب گسترش عدل و دادگـري مـي  مرد 

فردوسـي ايـن مطلـب را از    . است ميالد آيين مقدسي بوده كه در نزد ساسانيان خوار شده
  :كندزبان بهرام چنين نقل مي

 برافــــرازم انــــدر جهــــان داد را  
  

ــنم   ــيالد  كــ ــين مــ ــازه آيــ راتــ
)29/  8: 1388فردوسي، (  
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نتيجه، اين تنها اختالف سياسي ساسانيان و اشكانيان بـر سـر قـدرت نيسـت كـه      در
است، بلكه اختالفات ديني و آيينـي   ها شدهموجب حذف داستان پارتي آرش از خداينامه

هـا  خداينامـه  ساسانيان، موبدان را بر آن داشته تا از ورود اين داستان پارتي بـه  و پارتيان
 آنان وظيفه داشتند براي حفظ استحكام. ريخي روي آورندجلوگيري كنند و به تحريف تا

هـاي   هـاي آيـين  مراقـب حضـور نشـانه   خـود،   ةنهادهاي ديني و اعمال حاكميت يكپارچ
  .شان باشندهاي دينيدر كتاب مردم ةپراكند

هـاي بسـياري   جمله محمد معين بر ايـن باورنـد كـه ضـرورت    برخي پژوهشگران و از
ايرانيان پيش «اينكه  ،هاي آناز نمونه. ست به تحريف بزنندموبدان را واداشت كه حتي د

شـاهنامه  اي معتقد نبودند، و اينكـه فردوسـي در   خداي مستقل يگانهه از بعثت زرتشت ب
و خداوند ماه و خورشـيد و  ) برتر(خواند و پيرو خداي متعال پرست مي آنان را يزدان ةهم

همـين   است، منثور ابومنصور عبدالرزاق ةشاهنامكه ناگزير در مأخذ او داند، ستارگان مي
عمل آمده بود و چون مواد آن نيز از خداينامك عصـر ساسـانيان فـراهم شـده     ه انتساب ب

ـ  تعصـب  ه بود، پيداست كه مؤلفان زرتشتي خداينامك تحت تأثير كامل مزديسنا و نظر ب
 ةكليـ  ،بودند، واقع شدهاينكه ايرانيان همواره خداپرست و موحد ه ملي ايرانيان و افتخار ب

  .)62 :1384معين، (» اندپرست معرفي كرده پادشاهان را يزدان
وران بازاريان و پيشـه  ةگرفتن نسبي طبق دوران اشكانيان دوران قدرت«از سوي ديگر 

عـدي  بهـاي پيچيـده و چند  دهندة تقابـل  و اين موضوع خود نشان )78: 1376 بهار،(» است
از ايـن روي يكـي از    .ديني ميان ساسانيان و اشكانيان است سياسي، اجتماعي، طبقاتي و

هـا از  ها، حفظ منافع حاكمان با راندن ديگر انديشهداليل حذف داستان آرش از خداينامه
برخورد موبدان دارنده و حافظ امتيازات موروثي اشـرافيت   .روزگارشان است ةجامع ةعرص

جملـه  سي ساساني، با آيين پارتيان و ازطبقاتي، دچار بحران ديني و سيا ةديني در جامع
  . است شاهنامه ديگري براي غيبت داستان آرش از داستان آرش، پاسخ

ظهور اين خداي يا مرد مقدس پارتي، در چهرة جنگاوري تيرانـداز از سـپاه منـوچهر،    
حماسي  ماهيت داستان آرش با بوطيقاي شعر شود كه هاي مردمي، موجب ميدر حماسه
پاسـخ ديگـر بـه غيبـت آرش، همـين ناسـازگاري       . سرايي ناسازگار گرددحماسهو قوانين 

  .است شاهنامههاي حماسي  داستان آرش كمانگير با ماهيت ديگر داستان
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  جايگاه طبقاتي آرش - 2- 5
هـا در طـي رونـد    خـدايان اسـطوره   ،يـابيم هاي بشـري درمـي  كه از مقايسه حماسه چنان

هـا، تغييـر چهـره    و سـپس بـه پهلوانـان حماسـه    شدن حيات بشر بـه پادشـاهان    عقالني
  زدايـي خـدايان از آسـمان بـه زمـين كـوچ       اسطوره ةطي پروسديگر،  به عبارت. دهند مي
اسطوره با حفظ جايگاه آييني مبتنـي بـر نـژاد     ةكنند، اما در همين حال نيز در عرصمي

در . كننـد نژادي و طبقاتي خـود را در زمـين نيـز حفـظ مـي      ةخود، برتري و ماهيت ويژ
برتـر و از   ةطبق آنها، از ةيابيم كه همدرمي شاهنامه هاي محورينگاهي گذرا به شخصيت

 شـاهنامه شـاهان بـزرگ يـا كوچـك      ةهم. شاهان هستند - ويژه پهلوان شاهان و به ةجمل
بايـد از  شـاهان مـي  . خود برخوردارند ةنوعي از فره ايزدي يا تقدس ناشي از نژاد و طبق به

اگر مرگ يا گريز فره نيـاز بـه جانشـين ايجـاد     . باشند تا از فره برخودار شوندنژاد شاهان 
شـاهان   - نـه از نـژاد پهلـوان    ،كند، بايد جانشين شاه شاهان نيز از نژاد شاه شاهان باشـد 

اگـر از ايـن ديـدگاه بـه     . )اسـت  كه در داستان پادشاهي كيخسرو يا كيقبـاد آمـده   چنان(
   :شودبرايمان معنادار مي شاهنامهري از داستان آرش بنگريم، اشارات ديگ

 كــه بـــد شــاه هنگــام آرش؟ بگــوي
ـــگاه شــاه   چـــنين گفــت بهــرام كان
ــدنهان  ــدو گفــت خســرو كــه اي ب  ب
ــود   ــده ب ـــه آرش ورا بن ـــي ك  نـدان
ـــز راه داد    ـــهرام ك ـــفت ب ـــدو گ  ب

  

گـوي و سرآيد مگر بر من ايـن گفـت   
مـنـوچـهـر بـد بــا سـپـاه و كــاله 

كـه او بـود شـاه جــهان چـو دانـي 
بـه فـرمان و رايش سرافـكنده بــود 
تـو از تـخـم ساسانــي اي بـدنــژاد  

)33/  8: 1388فردوسي، (  

اي جايگـاه  گونـه  بـه  »كـه آرش ورا بنـده بـود   « عبـارت با  ،در گفتگوي خسرو و بهرام
 ةنـژاد شـاهان  اي، برتـري  شود و در نهايت با تأكيد ويژهمنوچهر و آرش با هم سنجيده مي

   .شودمنوچهر يادآوري مي
از نژاد غيرشاهان، فقط كاوه  شاهنامههاي در ميان شخصيت«نكته ديگر اين است كه 

كاوه نقش ياريگر فريدون در برابر . و آرش را داريم كه يكي آهنگر و ديگري جنگاور است
هـر دو هـم بـا    . ضحاك و آرش نقش ياريگر منوچهر در برابر افراسـياب را بـر عهـده دارد   

يافتـه  "داسـتان  نژاد را در  پيوند ميان كاوه و آرش و اشكانيان پارتي. اشكانيان پيوند دارند
 »توان يافتنيز مي ثعالبي غرر االخباردر  "شدن درفش كاوياني توسط اقفور شاه اشكاني
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تحليـل نقـش جايگـاه طبقـاتي آرش كمـانگير را تأييـد        اين موضـوع  .)120: 1383آيدنلو، (
ديگـري   ةجايگاه طبقاتي او نيز نمون ةواسط  غيبت داستان كاوه از متون ديني به. كند مي

سخني از كاوه و قيام او در ميـان نيسـت و در   اوستا  ضمناً بايد به يادداشت كه در«: است
اي نيز كه حاوي تاريخ حماسي مـا اسـت، اشـاره    بندهشبلندي در  چهردادنسك و فصل

هاي پيرامون قيـام كـاوه   شود و اين خود دليلي بر متأخر بودن نسبي روايتبدو ديده نمي
دس زردشـتي جـاي   بايد احتمال داد كـه كـاوه در روايـات حماسـي مقـ     كم  دست. است

از ديدگاه ما، نبود داستان كاوه در متـون حماسـي مقـدس     .)78: 1376بهار، ( »است نداشته
ها از تاريخ به دست موبدان ساساني، بـا  تحريف و حذف اين داستان ةدهندزرتشتي، نشان

. هاي مردمي استداستان كاوه و آرش در حماسهماندن يادمان  شده و زندههاي يادانگيزه
ساسـاني، در   ةها پس از برچيـده شـدن نظـام كاسـتي جامعـ     به همين دليل اين داستان

  .انداي ثبت شدهتواريخ پس از اسالم به شكل گسترده و پيوسته
ـ   ةوضعيت جامعـ  ،با آمدن اسالم و برچيده شدن نظام طبقاتي ساساني  ةايرانـي از گون

شـوند،  ده مـي ة مـوالي عـرب شـمر   همگـان از طبقـ  كـه  در اين جامعه . رددگديگري مي
بازد و ايرانيان براي حفظ هويت خـود در برابـر هجـوم    رنگ مي تعارضات طبقاتي پيشين

دانستند و به يـاد  چه از گذشته ميبرند و هرمي هاي دروني خود را از يادقوم عرب، تقابل
در اين تـاريخ حتـي نوشـيروان عـادل     . كنندهاي تاريخي خود ثبت ميداشتند، در كتاب

اجتمـاعي   ةاينجا ديگر نژاد شـاهي و طبقـ  . شود و آرش و كاوه قهرمانان قوميشمرده مي
نتيجـه جـاي تعجـب    در. ة تـاريخي ايرانيـان اسـت   بلكه هدف حفظ پيشين مطرح نيست،

كنـد  ميهاي تاريخي پس از اسالم راه پيدا نيست كه داستان آرش از ميان مردم به كتاب
  .شودشكلي گسترده در اغلب اين متون نقل ميو به

  
  شاهان و حماسة جنگاوران - حماسة پهلوان - 6

هاي حماسي به خـدايان  داستان ةهاي برجستتعلق شخصيت سرايي،در بوطيقاي حماسه
فردوسي نيـز بـا پيـروي از    . استهشاهان اساس گزينش شخصيت - يا شاهان و يا پهلوان
ســرايي، بــا وجــود آگــاهي از داســتان آرش كمــانگير، بــه پيــروي از  بوطيقــاي حماســه

سـرايي،  ترين اصل بوطيقاي حماسهمهم. است نياوردهشاهنامه نويسان، آن را در  خداينامه
 فـن شـعر  ارسـطو در  . تهـاي حماسـي اسـ   هاي اصلي داسـتان جايگاه طبقاتي شخصيت
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مردمان بـزرگ و جـدي تقليـد     از احوال و اطوار] تراژدي و حماسه[ در هر دو«: گويد مي
ترين تـراژدي آن اسـت كـه دربـاب     خوش«: نويسدو مي )121: 1382كوب، زرين(» شودمي

هاي مشهور باشـد و شـامل سرگذشـت كسـاني چـون      اي اندك از خانوادهسرگذشت عده
الكمئون، اديپوس، اورست، ملئاگر، تيست، تلف و امثال آنهاست كه بر آنها مصـائبي روي  

سـازند  گونه براي آنكه تراژدي كه مـي بدين. انديا خود آنها مصائب را سبب بوده است داده
سـبب    به همـين . ..كه قواعد فن اقتضا دارد، بسازند بهترين تراژدي باشد، بايد آن را چنان

هـاي  قليلـي از خانـدان   ةكه سابق گفته شد، جز با سرگذشت عد ها چناناست كه تراژدي
حماسه مخـاطبش  «گويد تي مياو در پايان ح .)138 و  134: مانه(» وكار نداردمشهور سر

هـاي حماسـه بايـد از    تنها شخصـيت از نگاه ارسطو  نه .)168 :همان(» جماعتي است ممتاز
ايـن  . نداشاهان و برجستگان باشند، بلكه مخاطبان حماسه نيز همان شاهان و برجستگان

نيست، بلكـه پيشـينة تـاريخي     هاي ايرانيهاي حماسي، مختص حماسهويژگي شخصيت
عموميـت ايـن اصـل در     ةبهار دربار .هاي هندي و يوناني نيز داردبسيار كهني در حماسه

ها نيست، ايـن  ضعفي براي اين حماسه اين امر نقطه«: گويدميان اقوام صاحب حماسه مي
اين آثار بيان تاريخ عصـر خـود نيسـتند، امـا گويـاي اوضـاع       . واقعي آن عصر است ةچهر

» آينـد اجتماعي و فرهنگي عصري طوالني در تاريخ اقوام صاحب حماسـه بـه شـمار مـي    
   .)77: 1376بهار، (

است؟ بـه   سرايي يونانيان آشنايي داشته آيا فردوسي با فن شعر ارسطو و قواعد حماسه
 ة عربـي سرايي يوناني از طريـق ترجمـ  يقين با قواعد حماسه فردوسي به«كوب گفتة زرين

نگـرد و از قواعـد   او بـا نگـاه اهـل فـن بـه حماسـه مـي       . اسـت فن شعر ارسطو، آشنا بوده
گمان در ماهيـت  اين آگاهي بي .)53- 71: 1382كـوب،  زرين. نك(» سرايي آگاهي دارد حماسه
هـاي  طبقه و نژاد قهرمانان در گـزينش داسـتان   .است هاي فردوسي تأثيرگذار بودهسروده

اي بنيـادين  فردوسي قاعده ةشاهناممنثور ابومنصوري و  ةشاهنامها و به تبع آن خداينامه
ها را خالي روست كه خداينامه از اين. است هاي اجتماعي كهن بودهو ناشي از ماهيت نظام

سـرايي،   حماسـه  يقايبوط آگاهي از اينآيا فردوسي با . بينيماز داستان آرش كمانگير مي
هـا يـا بـه عبـارت     خداينامه نظمبراي بررسي اين مطلب، به قواعد  سرايد؟را مي شاهنامه

  .گرديمترين اقوام بازميسرايي در ميان كهنبه قواعد حماسه ،ديگر
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هـاي  حماسـه : دهد كه دو نوع حماسه داريـم هاي حماسي نشان مينگاهي به داستان
گروه حماسه، دو گـروه   اين دو. هاي شفاهي مردميها و حماسههمان خداينامهرسمي يا 

 - قهرمانان گروه اول نژاد شاهي دارند و پهلوان. شاهان و جنگاوران - پهلوان. قهرمان دارند
اينـان از جـنس   . قهرمانان گروه دوم نژاد مردمي دارنـد و پهلـوان جنگاورنـد   . شاه هستند

ما در ايران با دو گروه روايت پهلـواني  «: گويدبهار مي. ي هستندور و بازارآزادمردان پيشه
هـاي  حماسـه  يكـي  ،از ايـن دو . روييم كه از نظر تاريخي و اجتماعي يگـانگي ندارنـد   هروب

فردوسـي و بعـض آثـار    شاهنامة تا به  اوستاپهلواني كهن است كه مدارك مكتوب آنها از 
بسـيار   ةروايات پهلواني شامل يك رشـت گروه دوم  ...حماسي ضعيف ديگر در دست است 

پهلواني عاميانه است كه قهرمانان آنها نه از ارتشتاران اشرافي، بلكه - دراز از روايات عياري
  .)77: 1376بهار، (» حاالن بازارند عموماً از ميانه

هاي كهن پيش از زرتشـتيان تعلـق داشـت و بسـيار پـيش از      اسطورة آرش به دوران
ـ جز و  هـا در ميـان مـردم رواج داشـته    خداينامـه موبدان و مؤلفـان   ي از فرهنـگ عامـه   ئ

هاي رسمي نداشته، تنها سنخيتي با آيين زرتشت و خداينامهچنين داستاني نه. است بوده
گـروه  «هاي ديگر اين تقابل آن اسـت كـه   يكي از جنبه .استبوده در تقابل نيزبا آن بلكه 

تثبيت نظام موجود و برتري قومي دارد؛ و گـروه  اول با برداشتي سخت قومي، كوشش در 
نـه قـومي، در جسـتجوي شـاهي عـادل بـراي بـه وجـود آوردن          ،دوم با برداشتي بشري

اين امـر گويـاي   . بر عدل و برادري است و طالب نظامي كه بايد پديد آيد اي مبتني جامعه
بـه قـدرت   گروه اول بر نظام موجود زمان خود و كوشش گروه دوم بـراي رسـيدن    ةسلط

. )78: 1376بهـار،  (» است تا بنابه ادعا، عدلي جهاني و برادري و برابري به جهان حاكم شود
جملـه  هاي مردمي و ازهاي پهلواني و حماسههاي حماسههاي شخصيتآرمان تقابلپس 

توانسـته در   است كه داستان آرش كمانگير پارتي اشكاني نمياي بودهگونه داستان آرش به
هاي كهـن چـون ريشـه در    حماسه .هاي ساساني قرار گيردروايات رسمي خداينامهجمع 

دهنـد  هايي را در خود جاي مـي ها هستند، داستانمتون مقدس دارند، و همان خداينامه
هـاي دينـي و   هاي رسمي موبـدان و نـژاد و جايگـاه شـاهان و ارزش    كه با آيين و انديشه

  .مقدس آنان سنخيت داشته باشد
آرش با مردمان زيسته و تـاكنون بـر جـاي     ةخالف اراده و خواست موبدان، اسطوراما 
تـا جنگـاور اردوي    ودا ريـگ داستان آرش در تاريخ، از خدايان پـيش از   ةريش. است مانده
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سـينه در ميـان مـردم بـا ديگـر       بـه  است و در گردش سـينه  منوچهر، راه درازي را پيموده
  .است ي آميختگي يافتههاي ديني و قومها و شخصيتاسطوره

. اي مردمـي اسـت  رسـيم كـه داسـتان آرش حماسـه    به اين نتيجه مي بنديدر جمع
اشكال و در بسياري از ابعاد خود، در برابر قدرت حـاكم قـرار    ةهاي مردمي در همحماسه

هـا،  هـاي كهـن يـا خداينامـه    طبقاتي، حماسـه  ةها و ستيزاين تقابل ةبه واسط. گيرندمي
اند، پس طبيعي اسـت  تابيدههاي خود برنميقهرمانان غير نژاد شاهان را در روايتحضور 

ايـن  . هاي موبدان ساساني نيـابيم كه به هيچ طريقي نشاني از آرش كمانگير در خداينامه
آميز بهرام چوبين، نژاد او، سخنان او، اهـداف او و دشـمني او را بـا     مطلب موقعيت تناقض
چرا داستان بهرام چوبين كه توان توضيح داد با اين مقدمات مي .كندساسانيان روشن مي

با آنكه بهرام دشمن ساسـانيان اسـت، نـژاد    . است آمده و داستان آرش نيامده شاهنامهدر 
داشته و از اين روي  ها پاسشاهي او را در خداينامه - شاهي بهرام، جايگاه طبقاتي پهلوان

غيبـت   تـرين دليـل  نتيجـه مهـم  در. استراه يافتهفردوسي  ةشاهنامنيز به بخش تاريخي 
  . مردمي آرش است و داستان آرش كمانگير جايگاه طبقاتي

كند؟ پاسخ اين اسـت كـه   آهنگر و قيام او ياد مي ةاز كاو شاهنامه چرا فردوسي دراما 
يـاريگر   تنها وظايف شاهان نگذاشته و كاوه در جايگاه شاهان قرار ندارد و پاي به محدودة

است، پـس حضـورش    سبب از جايگاه طبقاتي مردمي خود فراتر نرفته بدين ؛فريدون است
امـا   .سـرايي اسـت   ها و بوطيقاي حماسهمتناسب با هنجارهاي آييني اسطوره شاهنامهدر 

تنهـايي وظيفـة تعيـين سرنوشـت     گـذارد و بـه  آرش كمانگير پاي به محدودة شاهان مي
در . اسـت  بر عهدة شاهان بـوده  نقشي كه ؛گيردهده ميبا تورانيان بر ع تقابلقومش را در 

جايي و بازگرداندن نقش شـاه و جـايگزين    هروايات متفاوت كهن از داستان آرش، اين جاب
نشان از تالش براي بازگردانـدن   شود وجاي آرش تيرانداز، ديده مي كردن زوطهماسب به

موبدان و دبيـران زرتشـتي در گـذر از    « :اش دارد اي و مردميآرش به جايگاه فروتر طبقه
نـام آرش را از جشـن تيرگـان زدوده و  زو    ... ادبيات اوستايي به پهلوي و فارسي زرتشتي

   .)1: 1390اكبري مفاخر، (» اندپسر تهماسب را جانشين آن كرده
  

  گيرينتيجه - 7
. شـد  پرداخته شاهنامهگيري چگونگي شكل به ،شاهنامهبراي يافتن دليل غيبت آرش در 

بايد ايـن داسـتان   مي ،هاستخداينامه و ابومنصوري ةشاهنام، شاهنامهاصلي  ةچون هست
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 ةشـاهنام يعنـي   ،پس به احتمال بسيار قوي در منبع فردوسي. ها نبوده باشددر خداينامه
  . استنيز نبوده ،ابومنصوري

هاي پهلوي امروزه وجود ندارند و در متون پيش از اسـالم جـز اشـاراتي بـه     خداينامه
 براسـاس داليـل  . چيـزي در دسـت نيسـت   » ماه فـروردين روز خـرداد  «و اوستا آرش در 

هـا و در پـي آن از   علت اصلي حذف داسـتان آرش از خداينامـه   ،شده در اين جستارذكر
ي شاهان ساساني و پارتيان اشـكاني  اي، صرفاً دشمن، خالف نظر عدهابومنصوري ةشاهنام

هاي موبدان توانسته درخداينامه ست كه نميا ياگونه نيست، بلكه ماهيت داستان آرش به
مرد مقدس قوم  او .آرش نه شاه است و نه آيين زرتشتي دارد. زرتشتي جايي داشته باشد

با توجـه  . ان زرتشي بيگانه استپس نشاني از آيين ديگر دارد و در ميان موبد ،پارت است
اي كه ميان بهرام شوبين و آرش شيواتير وجود دارد، به اين به پيوندهاي بسيار و پيچيده

براي  - جنگيدهكه با حاكمان ساساني بر سر قدرت مي - رسيم كه بهرام چوبين نتيجه مي
 د ارزشِنـژا  ،از طرف ديگـر  .است كردهخود را به آرش منتسب مي كسب حقانيت ارزشي،

هاي شخصيت. است شده بنيادي و شرط اصلي بوده و پس از آن پهلواني ارزش شمرده مي
راوي انديشه و كردار آنان اسـت، هـم از نـژاد شـاهان      شاهنامهگزيدة اردوي اهورايي كه 

وجـه   هـيچ  چـون آرش بـه  . هاي فوق بشري يا پهلواني برخوردارنـد هستند و هم از قدرت
است، طبيعي است كه روايت  شاهان نبوده - شاهان يا پهلوان- خدا مندان يعنيجمله فرهاز

اينكه گفتـه شـود    .نيامده باشد ها كه متون آييني و ديني هستند،پهلواني او در خداينامه
دهـد كـه ابعـاد    ديد را چنان تغييـر مـي   ةاند، زاويحذف كرده شاهنامهاز  داستان آرش را

  فردوسـي بـا بوطيقـاي     .پوشـاند را مـي  موضـوع پـژوهش   ةگوناگون و متفـاوت و پيچيـد  
. شـناخت را مـي  نويسـي كهـن  ها و سنت تاريخو ماهيت خداينامه سرايي آشنا بودحماسه

هـا و  نشان وفاداري فردوسي به مـتن خداينامـه   شاهنامهبنابراين غيبت داستان آرش در 
  .سرايي است آگاهي او از هنجارهاي حماسه

 ةهاي پهلواني يـا حماسـ  اي و پس از آن داستاناسطورهداستان آرش در قالب روايات 
سـينه نقـل    بـه  هاي كهن در ميـان مـردم شـهرت و رواج داشـته و سـينه     عاميانه، از زمان

آيين حاكم زرتشتي امتيازات طبقـاتي   ،حاكميت ساسانيانبا برچيده شدن . است گرديده
   رفتـار تـاريخي مـا تـأثير    در  شـده،  اين وضعيت نـو و ديگرگـون  . دهدخود را از دست مي
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ها، نه نقـل تـاريخ   نتيجه در متون تاريخي پس از اسالم هدف از نقل داستاندر. گذاردمي
 ،هاي كهـن تنها حماسهبنابراين نه. استنياكانمان بوده شاهان، بلكه حفظ ياد گذشتگان و

 ةدر حافظـ  اند وهاي تاريخي بعد از اسالم گرد آمدهدر كتاب نيزهاي مردمي بلكه حماسه
  . اندتاريخي اين قوم ثبت شده

  
  نوشتپي
توان به منابع ديگري نيز رجوع كـرد،  براي جلوگيري از تكرار، در تأييد اين سخن مي - 1

: 1351؛ نولدكـه،  4: 1374؛ هـانزن،  2: 1386؛ بهـار،  22و  20: 1332قزويني،  :ازجمله
ــفا، 82 ــاالر، 613: 1378؛ صـ ــي، 137: 1376؛ اميدسـ ــيط 55: 1381؛ خطيبـ ؛ محـ

  .121: 1383ملك،  ةو رضازاد 9: 1354؛ يغمايي، 275: 1369طباطبايي، 
  .منثور ابومنصوري است شاهنامة ،منظور از مأخذ اصلي - 2
  .است كه با آن شابه را به قتل رسانيد از تير بهرام، تيري منظور - 3
: گويـد بـاره مـي   نديم در اين كنند و ابنكتابي در آيين تيراندازي به بهرام منسوب مي - 4
  .)557 :1381نديم،  ابن(» قولي از بهرام چوبينه از بهرام گور، و ب ،كتاب آيين الرمي«

  
  منابع

  .سمت: ، تهراناساطيري ايرانتاريخ ، )1388(آموزگار، ژاله 
نشـرية دانشـكدة ادبيـات و    ، »تأمالتي دربارة منابع و شيوة كار فردوسي«، )1383(آيدنلو، سجاد 

 . 86- 148، صص 47، شمارة علوم انساني دانشگاه تبريز

 :تهـران  ابوالقاسم حالت و عبـاس خليلـي،   ة، ترجم2، جلدالكامل، )1371(اثير، عزالدين علي ابن
 .مؤسسة مطبوعاتي علمي

 :، تصحيح عباس اقبال آشـتياني، تهـران  تاريخ طبرستان ،)1389( اسفنديار، بهاءالدين محمد ابن
  .اساطير

  .الساطير: ، ترجمة محمدرضا تجدد، تهرانالفهرست) 1381(نديم، محمدبن اسحق ابن
نامـة  ، »اسـطورة تيشـتر  و  )جشـن تيرگـان  ( تيرماسـيزّه شـو  «، )1381(پور، ابوالقاسـم  اسماعيل
  .77- 99اول، صص ةاول، شمار ةدور ،شناسي انسان

علـوم   ادبيـات و  ةدانشـكد  ةمجلـ ، »باران آور مژده ،آرش كمانگير« ،)1383(آرش  اكبري مفاخر،
  . 63- 90، صص)147پي در پي( شمارة چهارم ، سال سي و هفتم،انساني
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- مجموعـه مقـاالت شـاهنامه   ، »موبـدان آرش و جشن تيرگان در نگاه «، )1390( ــــــــــــــ
 .1- 13كتاب، صص  ةخان :، تهرانپژوهان برجسته

، نامة فرهنگسـتان ابوالفضل خطيبي،  ةترجم ،»دفاع از فردوسي در« ،)1376(اميدساالر، محمود 
 . 120- 140 ، صص12ةشمار

 .سروش :، تحقيق محمد روشن، تهران1ج  طبري، ةتاريخنام ،)1373(بلعمي، ابوعلي 

 .اميركبير :، تهران2، ج سبك شناسي، )1386(بهار، محمدتقي 

جسـتاري چنـد در    مجموعـه مقـاالت  ، »شـاهنامه  ةسخني چنـد دربـار  «، )1376(بهار، مهرداد 
  . 75- 127، صص 1376 :، تهرانفرهنگ ايران
 .اميركبير :اكبر داناسرشت، تهران ة، ترجم، آثارالباقيه)1389(بيروني، ابوريحان 

  .اساطير :تهران ،2ها، ج يشت ،اوستا، )1377(پورداود، ابراهيم 
  .اميركبير :به اهتمام محمد معين، تهران ،برهان قاطع، )1362( بن خلف تبريزي، محمدحسين

 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران، 1، جاسالم ايران و ةدانشنام ،»آرش« ،)1354(تفضلي، احمد 

 .سخن: تهران به كوشش ژاله آموزگار، ،ادبيات ايران پيش از اسالمتاريخ  ،)1376( ــــــــــــــ

 :محمـد فضـائلي، تهـران    ة، ترجمـ سيرهم ملوك الفرس و اخبار غرر، )1368(منصور ثعالبي، ابي
  .نقره

  .برگ :، تهرانهاي شاهنامهفرهنگ نام، )1369(جهانگيري، علي 
 ةبرگزيدة مقاالت دربار( هاي كهنرنجگل، »سراي باستان حماسه«، )1372(جالل  خالقي مطلق،

  .19- 51مركز، صص : ، به كوشش علي دهباشي، تهران)شاهنامة فردوسي
، 3 ة، سال دهم، شـمار شناسي ايران ةمجل ،»در پيرامون منابع فردوسي«، )1377( ــــــــــــــ

  . 512- 539 صص
 ةمجلـ ، »)1(فردوسـي  سنجشي با سـخن  نگاهي به هزار بيت دقيقي و«، )1378( ــــــــــــــ

 . 510- 530، صص 43 ةشمار ،شناسي ايران

دكتـر   ةمجموعه مقـاالت يادنامـ  ، »بهرام، سردار مشهور ساساني ةدربار«، )1379( ــــــــــــــ
 .161- 162سخن، صص  :اشرف صادقي، تهران ، به كوشش علياحمد تفضلي

، صـص  19ةشـمار  فرهنگسـتان،  ةنام ،»يكي نامه بود از گه باستان«، )1381(خطيبي، ابوالفضل 
73 -54.  
  .122- 132 ، صص14 ة، شمارفرهنگستان ةنام، »شدههاي شكارسايه«، )1378( ــــــــــــــ

پژوهشگاه علوم انساني : ، تصحيح فاطمه عالقه، تهرانالشعراءةتذكر، )1385(دولتشاه سمرقندي 
  .و مطالعات فرهنگي



١٦٨  

 

  

  
 

دكتر سوسن جبري و خليل كهريزي                 
  
 1391پاييز   ، 21  شمارة            

  .دانشگاه تهران :، تهراننامه لغت، )1377(اكبر  دهخدا، علي
  . انجمن ايران باستان: ، ترجمة كريم كشاورز، تهراناشكانيان، )1344(دياكونوو، م 

  :محمود مهدوي دامغـاني، تهـران   ة، ترجماخبار الطوال، )1368(دينوري، ابوحنيفه احمدبن داود 
  .ني
 ، صـص 13 ة، شـمار انجمـن  ةنام، »شاهنامة ابومنصوري ديباچة« ،)1383(ملك، رحيم  ةرضازاد

212 -167.  
مطالعــات و  ةمؤسســ :، تهــرانشناســيهــاي فردوسـي سرچشــمه ،)1372( ريـاحي، محمــدامين 

 .حقيقات فرهنگيت

  .اميركبير :تهران، ارسطو و فن شعر، )1382(كوب، عبدالحسين  زرين
  .دنياي كتاب :، تحقيق عبدالحي عزيزي، تهران1، جلدطبقات ناصري، )1363(سراج، منهاج 
  . سمت :، تهرانهاي ايرانسكه، )1379( ، فريدوناكبر و آورزماني سرفراز، علي

فرهنگستان زبـان و ادب   :، تهران1جلد ،دانشنامة زبان و ادب فارسي، )1384(اسماعيل  سعادت،
  . فارسي
  .يركبيرام: ، تهران1، جلد سخن ينةگنج ،)1363( هللاصفا، ذبيح ا

  .فردوس :تهران ،تاريخ ادبيات در ايران ،)1378( ـــــــــــــ
 .اميركبير :، تهرانسرايي در ايران حماسه، )1387( ـــــــــــــ

  .اساطير :تهران ابوالقاسم پاينده، ة، ترجم2، جلدتاريخ الطبري، )1375(بن جرير طبري، محمد
ــق،  ،شــاهنامه، )1388( فردوســي، ابوالقاســم ــه كوشــش جــالل خــالقي مطل ــران ب ــز : ته مرك

  .اسالميالمعارف بزرگ ةدائر
 .قطره :، چاپ مسكو، به كوشش سعيد حميديان، تهران، شاهنامه)1376( ـــــــــــــ

 . توس :تهران ،بازخواني شاهنامه، )1369(قريب، مهدي 

كامـل بيسـت    ة، دور»قـديم شـاهنامه   ةمقدم«، )1332(قزويني، ميرزامحمدخان بن عبدالوهاب 
  .5- 90، صص سينا كتابفروشي ابن :، تهران2قزويني، ج ةمقال

دنيـاي   :تهرانفردوسي،  ةمجموعه مقاالت هزار ،»قديم شاهنامه ةمقدم«، )1362( ـــــــــــــ
  .151- 176كتاب، صص 

صـداي   :رشيدياسـمي، تهـران   ة، ترجمايران در زمان ساسانيان ،)الف1385(سن، آرتور  كريستين
 . معاصر

 :منيـژه احـدزادگان آهنـي، تهـران     ة، ترجمـ داسـتان بهـرام چـوبين     ،)ب1385( ــــــــــــــ
 .طهوري
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 يينـه آب و آ ،»يخشـدن تـار   ايشدن اسطوره و اسطوره يخيتار« ،)1384( الدينيرجاللم ي،كزاز
  .يدينآ: بريز، ت)يراندر ادب و فرهنگ ا ييجستارها(

جليـل دوسـتخواه،    گـزارش  ،هـايي در شـاهنامه  پـژوهش ، )1371( كـوورجي  كوياجي، جهانگير
  .رودزنده :اصفهان

  .مركز :تهران ،آفرين سياوش، )1388(كيا، خجسته 
  .سينا ابن :، تهرانماه فروردين روز خرداد، )1335(كيا، صادق 

، تصـحيح عبـدالحي   زيـن االخبـار   ،)1363( بـن محمـود    بن ضحاك گرديزي، ابوسعيد عبدالحي
 .دنياي كتاب :حبيبي، تهران

  . كاللة خاور: ، تحقيق از محمدتقي بهار، تهران)تا  بي( مجمل التواريخ و القصص
  .مرواريد :تهران ،آفرين فردوسي ،)1378(محجوب، محمدجعفر 

مجموعـه  ، »فردوسـي  ةنقش خداينامه در پيـدايش شـاهنام  «، )1369(محيط طباطبايي، محمد 
  .266- 276اميركبير، صص :تهران مقاالت فردوسي و شاهنامه،

  .مطالعات و تحقيقات فرهنگي ةمؤسس: ، تهرانفردوسي و شاهنامه، )1369(مرتضوي، منوچهر 
  .اميركبير :، تصحيح عبدالحسين نوايي، تهرانتاريخ گزيده، )1364... (حمدا مستوفي،

 .دانشگاه تهران: ، تهران1، جلد مزديسنا و ادب پارسي، )1384(معين، محمد 
محمدرضـا شـفيعي كـدكني،     ة، ترجم1 ، جلدآفرينش و تاريخ، )1374(مقدسي، مطهربن طاهر 

  .آگه :تهران
االنبياء و الملـوك  ةالصفا في سيرةـتاريخ روض، )1385(بن محمود   خاوندشاه بنميرخواند، محمد

  .اساطير :فر، تهران ، تصحيح جمشيد كيان1، جلد ءو الخلفا
  . توس :تهران ،فردوسي و شعر او، )1372(مينوي، مجتبي 
  .سپهر :بزرگ علوي، تهران ة، ترجمملي ايران ةحماس، )1351(نولدكه، تئودور 

كيكــاووس  ةترجمــ ســاختار و قالــب، ،، شــاهنامة فردوســي)1374(كــورت هــاينريش  هــانزن،
 .فرزان روز :جهانداري، تهران

  .اساطير :، تهران، پژوهشي نو پيرامون شاهنامه و فردوسي)1377(الدين همايونفرخ، ركن
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