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Abstract  

In several Middle Iranian texts, we read that Zab pierced Afrasiab and 
restored water and borders. that the same shooting of Afrasiab and his burning 
(not shooting to one side of the ground) in some new Persian texts to 
Arash  Attributed.  Is it possible that the story of Arash and the story of the 
kingdom of Zab are two  expressions of one myth that is sometimes attributed to 
Arash and sometimes to Zab by transferring the attribution in the longitudinal 
series of causes and effects?  Shahnameh Researchers have thought of several 
reasons to justify the absence of Arash's story in Ferdowsi Shahnameh, which 
can be divided into two groups: Arash's story was not in Ferdowsi's basic text 
and Arash's story was in Ferdowsi's text and he deleted it in Shahnameh 
composition.What it has discussed in this article is the question and suggestion 
of whether it is possible that the story of Arash The archer with the face turned, 
in the lower layer and the form of another narration in the Shahnameh and 
quoted?  ?In other words, in studying a myth, instead of searching for the name 
of the hero, one should follow his works, and as is common in mythological 
critique and narrative, by examining the narration regardless of the person, the 
plot of Arash myth in a part of Shahnameh should be Arash and it should be 
searched.  With this change of view, it can be suggested that by changing the 
attribution of selfishness from hero to king in the longitudinal series of causes 
and effects, the theme of Arash The archer myth, which is a combination of 
three works of hydroponics, demarcation and lighting, has been transferred from 
Arash to Zab. In other words, the reign of Zab Tahmaseb and the story of Arash 
are both narrations of an older Indo-European myth according to which the god 
of light, rains, and crosses borders.  This longitudinal transfer of attribution and 
"patrol of myth" between Arash and Zab has occurred more clearly in several 
Middle Persian and New Persian sources and has a similar background. 

Keywords: Arash the archer, Zab (Zaw), Shahnameh, lighting, 
hydrothermal, demarcation. 
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 پادشاهی زاب طهماسب و اسطورۀ آرش کمانگیرپیوند 

 ابراهیم واشقانی فراهانی

 *دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

 چکیده

و آب و مرز را بازآورد و همین  «سپوخت» را خوانیم که زاب، افرسیابایرانی میانه میدر شماری از متون 
تیر انداختن به افراسیاب و سپوختن او )نه تیر انداختن به سمتی از زمین( در برخی متون ایرانی نو به آرش منسوب 

اجرا از یک اسطوره باشند که با آیا این احتمال وجود دارد که داستان آرش و داستان پادشاهی زاب، دو شود. می
پژوهان شاهنامهباشد؟ به آرش و گاه به زاب منسوب شده ، گاهطولی علل و اسبابانتقال انتساب در سلسلۀ 

 بندیاند که در دو گروه قابل دستهآرش در شاهنامۀ فردوسی اندیشیدهیلی چند برای توجیه غیاب داستان دال
است و است و دیگر، داستان آرش در متن اساس فردوسی بودهوسی نبودهاست: داستان آرش در متن اساس فرد

آیا  است که شود این پرسش و پیشنهادله بحث میاین مقا آنچه دراست. حذفش کرده شاهنامهاو در سرایش 
قالب الیۀ زیرین و در در  ،«گشت اسطوره»و مطابق فرایند  ممکن است داستان آرش کمانگیر با چهره گرداندن

پاسخ بدین پرسش، موقوف به این است که نشان دهیم  باشد؟حضور یافته و نقل شدهدر شاهنامه روایتی دیگر 
اسطورۀ زاب و اسطورۀ آرش، بیانگر یک مضمون هستند و دیگر آنکه تبدیل و تبادل میان زاب و آرش در دیگر 

ه شناسی مرسوم است، بشناختی و نیز در روایترهکه در نقد اسطوبه تعبیر دیگر چنان متون هم دارای نمونه باشد.
مانی حضورش جایگاه زباید میدر بخشی از شاهنامه که  ویرنگ اسطورۀ پی وجوی نام آرش،جای جست

کاری از توان این نظریه را مطرح ساخت که با تغییر انتساب خویشبا این تغییر نگاه می شود. کاویده، باشد
کاری تلفیقی از سه خویشکه  اسطورۀ آرش کمانگیررنگِ پی، ۀ طولی علل و اسبابقهرمان به پادشاه در سلسل

پادشاهی زاب طهماسب . به تعبیر دیگر، استبه زاب منتقل شدهیی و روشنایی است، از آرش فزایی، مرزنماآب
ی، باران که به موجب آن، ایزد روشنای تر هندواروپایی اندیک اسطورۀ کهن روایت ،و داستان آرش، هر دو

 منابع شماری از در آشکار ن آرش و زاب، به صورتمیا «اسطوره گشتِ»پاید. این انتقال و بارد و مرز میمی
  است و دارای پیشینه و مشابه است. رخ داده فارسی میانه و فارسی نو

 فزایی، مرزنمایی.، روشنایی، آبشاهنامه، زاب )زَو(، کمانگیر آرش واژگان کلیدی:
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 مقدمه
تشتر ستارۀ رایومند »نخستین اشاره به نام و زندگانی آرش در متون ایرانی، چنین است: 

ستاییم که تند به سوی دریای فراخکرت تازد مانند آن تیر در هوا پرّان که آرش مند را میفرّه
ها، )یشت« یروخشوث به سوی کوه خوانونت انداختتیرانداز بهترین تیرانداز آریایی از کوه ائ

تشتر ستارۀ رایومند »شود: تر چنین تکرار می. این اشاره، کمی پس(6، بند4یشت، کردۀ: تیر1377
ستاییم که شتابان بدان سو گراید چست بدان سو پرواز کند تند به سوی دریای مند را میفرّه

که آرش تیرانداز بهترین تیرانداز آریایی از کوه  فراخکرت تازد مانند آن تیر در هوا پرّان
. (37، بند9یشت، کردۀ: تیر1377ها، )یشت« ائیروخشوث به سوی کوه خوانونت انداخت

نیازی مخاطبان از شرح و بسط ، گواه شهرت او و بیهایشتوار بودن روایت آرش در خالصه
گیری این داستان در و گواه شکل (47: 1376)تفضّلی، هایشتداستان او در روزگار سرایش 

که در این مقاله بررسی تر از عصر اوستایی است. تشبیه کردن تشتر به او نیز چنانروزگاری پیش
آرش در عصر پیشاآریایی و اسطورۀ تشتر و اسطورۀ خواهد شد، نتیجۀ خاستگاه یکسان 

تعلق دارند که آب و مرز  به گروه ایزدان روشنایی آریایی ،و این دو هندواروپایی باستان است
یت اساطیری دربارۀ روا. به تعبیر دیگر، داستان آرش، صورتی از یک کهنکنندرا ضمانت می

است که پس از جدایی اقوام هندواروپایی و سپس هندوایرانی از هم، به ایزد روشنایی 
که ها چنانآن رنگ همۀهای بسیار، بسط یافته و اجرا شده، اما پیهای گوناگون و با نامصورت

انشعاب از فرایند این  فزای مرزنماست. آبو آن، ایزد روشناییِ  خواهد شد، یکی استدادهشرح
و در  (206: 1373)بهار، قائل است نیز آرش  -بهار برای زوج ویشنورا مهرداد  اصل واحد دیرینه

آذر، شیوا و ایزدمردمانی  تشتر، میثره،های اسطوره آرش بااسطورۀ واحد  خاستگاه این مقاله، به
تر آرش، ایزدی ستوده و مشهور در میان بیش .شوداشاره میجم و فریدون ، 2، ثور1تیرچون 

است و نام و نقش و داستان تبارهای آریایی چون هندیان، هندوسکایان، پارسیان و پارتیان بوده
 –ده و شاهان و پهلوانان شها تکرار مینگارهها و سنگمتنوّع در دعاها، سکههای او به صورت

نهادند و با انتساب تبار خویش به او، تبرّک نام آرش را بسیار بر خود می -و احتمااًل عامۀ مردم
جستند. این شهرت و محبوبیت، چنان بوده که حتی گاه در یک خانه، بیش از یک و تیّمن می
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که کیقباد، دو پسر خویش را کَی آرش )کوی اَرشَن( و َکی ، چنانخواندندفرزند را آرش می
نام آرش و  .(71، بند10: زامیادیشت، کردۀ1377ها، )یشتبود اَرَشن( نام نهادهبیارش )کوی بی

ترین است، با این حال داستان او در مهمداستان او در متون دورۀ اسالمی نیز رواج بسیار داشته
و تنها نام او و  شودنمیفردوسی دیده شاهنامۀاسی این دوره یعنی مجموعۀ اساطیری و حم

  است.  اشاراتی به داستان او در بیرون از موضع زمانی زندگانی آرش آمده

 بیان مسئله
این امکان بحث این سه دسته دیدگاه،  اجمالیمقدّماتی و  معرّفی پس ازدر مقالۀ حاضر 

در  خود، رنگگردانی، در قالب روایتی دیگر امّا با حفظ پیپیکرهشود که اسطورۀ آرش با می
مطابق  و (119: 1373) هینلز شناسانی چونسو با آرای اسطورهاگر هم باشد.شاهنامه حضور یافته

 ، تأکیدمان(14: 1362)الیاده، ...(است از« روایتی»)اسطوره،  واژۀ اسطوره و تعریف شناسیریشه
آرش در « نامِ»جای تمرکز بر بودن و نبودن  توانیم به، میت باشدروایساختار بر  به جای شخص
رنگش با داستان آرش پی که را بجوییم« روایتی»رود، که انتظارش می شاهنامهجایی از متن 

فزای نایی مرزنمای آبایزد روشرنگ که عبارت است از سرگذشت این پی .یکی باشد
ای چنین پدیده .استیعنی زاب منسوب شده  آرش،پادشاهِها به در برخی از روایتهندوایرانی، 

 ایکاریخویش شوداست که موجب میاز سنخ تغییر انتساب در سلسلۀ طولی اسباب و علل 
به سبب ها و همۀ این انتساب روا و گاه به ایزد منسوب شود، گاه به فرمانپهلوانبه ، گاه واحد
« گشت»نوان . مطابق فرآیندی که خالقی مطلق از آن با عدرست باشدهم،  گیری در طولجای

، اسطورۀ آرش با حفظ پیرنگ، پیکره (78: 1388)خالقی مطلق، کند ها یاد میاسطوره
داستان آرش، یک اسطورۀ بسیار دیرینۀ هندواروپایی است که  مضمونهمچنین است. گردانده

 کند. این ایزد کهنسال، ایزد روشنایی است و آبُکنِش را روایت میسرگذشت ایزدی سه
 در حال گشتنای هندواروپایی هایزد در میان تبارپاید. سرگذشت این کهنفزاید و و مرز میمی
های به صورتو کننده یافته شهرت و محبوبیتی خیره در میان هندوایرانیان، مخصوصاً و هبود

است و های متفاوت اجرا شدهبه صورت بارهادر شاهنامه نیز  است. این اسطورهمتنوّع نقل شده
روزگار و زاب، هم ی زاب طهماسب است. از آنجا که آرشیکی از این اجراها، داستان پادشاه

پادشاه منتقل ز پهلوان به مرزنما، در شماری از متون افزای اند، اسطورۀ ایزد روشنایی آببوده
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و  است. این انتقال و تبادل میان آرش و زاب، دست کم از دورۀ ایرانی میانه آغاز شدهشده
روزگار با فردوسی نیز روایتی آشنا است و در دورۀ ایرانی نو  و در متون همدارای نمونه بوده

  است.بوده

 پیشینۀ پژوهش
ها هشاست. برخی از پژوهای بسیار بودهگیر در دو قرن اخیر، موضوع پژوهشکمانآرش 

 که مستقل باشند یا جزئی از پژوهشی دیگر، عبارت اند از:دربارۀ آرش، اعم از آن

. در این مقاله بیان (1881، اثر نولدکه )«و طبری اوستابهترین تیرانداز آریایی در »مقالۀ  -
تر از عصر ایرانی است و او شخصیتی هندوایرانی است که پیشینۀ داستان آرش، کهن شودمی

 با عنوان آریکشا حضور دارد. وداریگکه در 

( 1393الدینی دشتخاکی و پورخالقی چترودی )، اثر ضیاء«گیر و ویشنوآرش کمان»مقالۀ  -
را آریایی )هندوایرانی( و با که با مقایسه و تطبیق ویشنو و آرش، هویت و پیشینۀ داستان آرش 

 نماید.های احتماالً پیشاآریایی بازمیریشه

هایی مفید از قبیل نحوۀ ( که حاوی نکته1392، اثر دریایی )«آرش شواتیر که بود؟»مقالۀ  -
 نگاه ایرانیان روزگار ساسانی به داستان آرش و اشاراتی به ماهیت هندوایرانی این داستان است. 

( که سبب غیبت 1391، اثر جبری و کهریزی )«گیر در شاهنامهآرش کمان غیبت»مقالۀ  -
های نظام حاکمۀ ساسانی با آرش در سه سطح شاهان و ، خصومتشاهنامهداستان آرش را در 
 داند.خواص و موبدان می

( که سبب 1396، اثر خطیبی )«گیر در شاهنامه نیست؟چرا داستان آرش کمان»مقالۀ  -
های سکایی خاندان رستم به تنۀ حماسۀ ، افزوده شدن روایتشاهنامهرش را در نبودن داستان آ

 داند.گیر میها بر روایت آرش کمانملی ایرانیان و فشار این روایت

 بحث
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 مروری بر دالیل ذکر شده برای غیبت داستان آرش در شاهنامۀ فردوسی -1
وجوی عللی برای توضیح غیبت داستان آرش در پژوهان به جستشماری از شاهنامه

تعصّب  -ها عبارتند از: الفه برخی از آناند کهایی بیان کردهاند و گمانهپرداخته شاهنامه
های سکایی شدن روایتحذف شدن داستان آرش به سبب افزوده -فردوسی بر رستم؛ ب

 ئه. نظریۀ توط -خاندان رستم و ج

 تعمّد فردوسی در حذف داستان آرش به نفع رستم -1-1
فردوسی داستان آرش را حذف کرده تا رقیبی که نتوان او را به دست »بهار بر آن است که 

د، باشاگر آرش، پهلوانی بوده. (89: 1376)بهار، « اشدبرستم کشت، برای رستم وجود نداشته
است و این دو ، پیش از آغاز روزگار پهلوانی رستم در شاهنامه بودهزندگانی و مرگش

های مربوط به میزان بحث این نظریه باهمچنین باشند. ای با هم داشتهتوانستند مصادمهنمی
در مجموع، این نظریه را سروده، در اصطکاک است. هایی که میمداخلۀ فردوسی در روایت

 شناسی به رستم، قلمداد کرد.ورهنام اسطاستاد صاحب توان روایتی از عشق و عالقۀمی

شدن حذف شدن داستان آرش از متن اساس فردوسی در پی افزوده -1-2
 های سکایی به تنۀ حماسۀ ملّی ایرانیان روایت

تبیین  (1396)خطیبی، « چرا داستان آرش کمانگیر در شاهنامه نیست؟»این نظریه که در مقالۀ 
دهد، به جای تکیه بر شخص، بر روایت تمرکز ر مقالۀ حاضر رخ می، مشابه آنچه دشده

های سکایی رستم و دارد، با تزریق شدن روایتاست. بر اساس آنچه خطیبی بیان میکرده
است و در خاندانش به بدنۀ حماسۀ ملّی ایرانیان، اندک اندک جای بر روایت آرش تنگ شده

 است.یان، حذف گردیدهنهایت، داستان آرش از حماسۀ ملّی ایران

 نظریۀ توطئه -1-3
 خداینامهبرخی بر آن اند که علّت نبودن داستان آرش در شاهنامۀ فردوسی، نبودن آن در 

زدایی های اشکانی، دشمنی ساسانیان با اشکانیان و سیاستخداینامهاست و سبب نبودنش در 
ومت را پادشاهی ساسانی، این خصویژه که شورش بهرام چوبینه بر است، بهدولت ساسانی بوده
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توانستند نام و مردی پارتی بوده، پس موبدان زرتشتی ساسانی نمیافزود. همچنین آرش، مقدّس
ها و طبقات فرودست بوده و این گونه یاد او را برتابند. همچنین داستان او متعلّق به توده

خواص است، پس باز هم داستان او و منافع  های طبقۀ حاکمدر تقابل با خواستها، ذاتاً داستان
 . (1391)جبری و کهریزی، اند را حذف کرده

شدۀ تاریخی ، حقایق ثبتهای مبتنی بر نظریۀ توطئهبحث های نظری و روشیِخلل گذشته از
های تواند موجب تقابلنیز با این نظریه همراه نیست. تبدیل و تغییر در نظام حاکم می

زدایی، آن های عمومی و عامدانۀ اشکانیآمیز در مقطع زمانیِ گذار شود، امّا سیاستخشونت
هم در سرتاسر دورۀ ساسانیان، چیزی دیگر است و دالیل بسیار و با جزییات مشّخص 

گستردگی، نظریۀ انتساب خویش به اشکانیان را ترویج د. ساسانیان، آگاهانه و بهخواهمی
و آن را مایۀ مشروعیت  (200 -196: 6، ج1384؛ فردوسی، 58: کارنامۀ اردشیر بابکان)کردند می

، (1382)دریایی،کردند آن را ترویج می که ساسانیان خود، انگاشتند. نظریۀ ایرانشهرخویش می
حدت پادشاهی ایرانیان از آغاز تا انجام است و با این نظریه، ساسانیان بر وحدت و مبتنی بر

کردند. اشراف دربار ساسانی ناگسستنی خویش با اشکانیان )و نیز کیان و پیشدادیان( تأکید می
داشتند چه پیش از شورش بهرام چوبینه و چه پس از آن، تبار خویش را به اشکانیان منسوب می

. در رأس هرم حکومت ساسانی پس از دودمان (108: 1365؛ لوکونین، 99: 1368)یارشاطر، 
، قطعًا پادشاهی، هفت خاندان حکومتگر بودند که سه خاندان قارن، سورن و اسپندیاز

ین تررب .(124: 1367سن، ن)کریست تبار بودنداحتماالً اشکانی تبار و سه تای دیگر هماشکانی
و تکرار دو نام سورن و مهران در میان  شدندهای اشکانی منصوب میخانداناز سپاهبدان ایران 

شده و انحصاری به سپهبدان ساسانی، گواه آن است که شغل سپهبدیِ ساسانیان به طور ضمانت
مانند  . در تاریخ اساطیری و حماسی نیز بسیاری از نامداران(129)همان: بود شدهاشکانیان سپرده

از  و نام و یادشانهای اشکانی داشتند ریشه در شخصیت و، گرگین و میالد،قارن، گودرز، گی
؛ جبری و کهریزی، 1392)دریایی، . حتی تمرکز بر شورش بهرام چوبینه نشد زدوده خداینامه

شورش  ، زیرانیست شاهنامهنیز دلیل کافی برای حذف یا کمرنگ شدن داستان آرش در  (1391
کومت است و جالب آن است که چون ساختار حبوده دارای مشابهاتدادی بهرام چوبینه، رخ
ت سپهبدان اشکانی بود، شورش سپهبدان اشکانی نیز به همّ تنیده با عناصرساسانیان، درهم
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که پیش از بهرام چوبینه نیز زرمهر سوخرا از خاندان قارن، به شد، چنانمیاشکانی فرونشانده
کرد و قباد، شاپور رازی از خاندان مهران را فراخواند ها میها و سرکشیروزگار قباد سرگرانی

تر دربارۀ استناد . نکتۀ جالب(639 -632: 1362)طبری، که با سپاهش بیاید و سوخرا را فروگیرد 
به شورش بهرام چوبینه آن است که مناظرۀ این سردار با خسرو دوم ساسانی که از حسن اتفاق 

ت و حذف هم نشده و استدالل بهرام چوبینه بر اینکه وی از در شاهنامۀ فردوسی هم ثبت اس
عکس، به نفع مشروعیت خسرو تنها به نفع بهرام تمام نشد، بلکه بهنسل آرش و گرگین است، نه

و برای ساسانیان بسیار بهتر بود که داستان آرش را با  (34 -28: 8، ج1386)فردوسیتمام شد 
کردند تا همگان از آن آگاه باشند و ساختار رویج میتر تفرض اشکانی بودنش با شدّت بیش

 اظرۀ موفِّق سودمند، از هم نپاشد.این من

خلل بسیار دارد و آرش نیز  بازرتشتی  خصومت طبقۀ خواص ساسانی و موبدان نظریۀ
یعنی  ،خداینامهاز  تردر متن مهم ، نام و یاد آرش رانخستین خلل، آن است که موبدان زرتشتی

. خواص ساسانی نیز نام انبوهی اندیاد کردهارز یکی از ایزدان هماند و او را حذف نکرده اوستا
. نیز آشکار است انداز پهلوانان بدون تبار پادشاهی را مانند کاوه، قارن، قباد و دیگران نزدوده

نام امّا  که همۀ شاهان و پهلوانان و دیگر ناموران پیش از ظهور زرتشت پیامبر، نازرتشتی بودند،
هایی که در دو قرن اخیر در نیز با پژوهش است.و یادشان در متون ساسانی با ستایش همراه شده

الدینی دشتخاکی و پورخالقی ضیاء؛ Noldeke,1881 )مانند:است هویت و ماهیت آرش شده

نیز  که یادکرد آرش در متون هندی باستاناست شده، امروزه آشکار ؛ ...(1393چترودی، 
 از های آریاییوده میان بسیاری از تیرهایزدی ستبلکه ، نبوده پارتی مردیمقدّس اواست و آمده

 .استو تخصیص به پارتیان نداشته بوده ، هندیان و هندوسکایانپارسیان گرفته تا پارتیان

 فزای مرزنماآبداستان آرش؛ روایتی از اسطورۀ ایزد روشنایی  -2

های اسطورۀ ایزد روشنایی یکی از روایت شود،در ادامه تبیین میداستان آرش چنان که 
 نماید. این اسطوره در میان تبارهای هندواروپاییفزاید و مرز میاست که آب می گرپرتاب

های بسیار و در روایت هایویژه تبارهای هندوایرانی، شهرت و محبوبیت بسیار داشته و با نامبه
است. سبب چنین شهرت و شدهمتنوّع و با جزییات تصویری متفاوت و نو به نو، نقل می
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ترین ایزد محبوبیتی را باید این دانست که هندواروپاییان در نقل این اسطوره، سرگذشت مهم
 گفتند. را بازمییعنی روشنایی خویش 

بوم سرد و تاریک نخستینشان که خاطراتی از آن را مردمان هندواروپایی به تبع زیست
؛  62: 1354، خردمینوی)اند کرده ایرانیان در تصویر سرزمین بسیار سرد ایرانویج/ آریاویج حفظ

ترین و ترین، مهمرا فوری ، روشنایی و نتیجۀ آن یعنی گرما(2،  بند1: فرگرد1376، وندیداد
دیدند و از این جهت جملگی به انبوهی از موثرترین عامل و فاعل در زندگانی خویش می

ایزدان و ایزدمردمان از جنس روشنایی باور داشتند از قبیل هرمَزد، میثرَه، آذر، تِشتَر، تیشی، دی، 
بر این باورند که میان  7و کلود لوی استراوس 6. میرچا الیاده5و ژوپیتر 4، زئوس3یم/ جم، ثور

تر هایی دیرینههتبار، از اسطورهای اقوام همهای بنیادین هست و اسطورهها، خویشاوندیاسطوره
: 1380؛ لوی استراوس،14: 1362)الیاده، است و جدا شده و مشترک در عصر نیای آن اقوام برآمده

هندواروپایی،  در میان تبارهای ایزدمردمان روشنایی . بر این اساس، انبوه ایزدان و(1-62
 باشند و آن اصل یگانه، احتمااًل آسمان آفتابی یا خود آفتاببایست اصلی یگانه داشتهمی

ایزد ، 8آرکااست. های نخستینشان بودهاست که نیاز بزرگ هندواروپاییان در سرزمینبوده
به جهات گوناگون لفظی و  ،(176: 1ج ،1375)جاللی نائینی،  در سنسکریت آسمان روشن

های در زبان Arcoو  Arc در انگلیسی/ Archدر التین/  Arcus« )کمان»محتوایی با 
است. در حقیقت، خدا برای در عربی( در پیوند بوده« عرش». مقایسه شود با تباریمرو

و این کمان،  استو کمان بوده ، آسمانروشناییتنیده از ، تصّوری در همباستان هندواروپاییان
سمان را و از سوی ست که از یک سو، شکل آادو تصوّر آسمان و روشنایی بوده محل اتّصال

. استکردهدن تیرهای اشعه و آذرخش بوده، تصویر میشرتاب پروشنایی را که  ماهیتدیگر 
شده که با پرتاب کردن میداری انگاشتهاش کمانآسمان روشن، کمان یا در چهرۀ پیکرینه

های ستیزیده و آن را از مرز میهنتیرهای روشنایی که اجزایی از تن اوست، با تاریکی می

                                                           
3. Thor 
4 . Zeus 
5 . Jupiter 
6 . Mircea Eliade 
7 . Claude Levi-Strauss 
8 . Arka 
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های هندواروپاییان، است. در هر دو سوی شرقی و غربی سرزمینداشتههندواروپاییان دور می
که به ایزدی  داردبر آن میروشنایی حضور دارند و این حضور مشترک، ما را  گررتابپایزدان 
در میان « دارایزد روشنایی کمان»یا « گرپرتابایزد روشنایی »با ماهیت   مشترکنخستینِ

، در تبارهای هندواروپایی، با گذر روزگار و این ایزد باشیمباور داشتههندواروپاییان باستان 
، اوستاتقارن یادکرد آرش با تشتر در  .ها، آرش استیابد که یکی از آنسیار میتجلّیات ب

است که آب  گرپرتاب ، یعنی ایزد روشناییاظر به خاستگاه مشترک این دودلیل نیست و نبی
، اوستادر  .(70: 1380، بندهش)نماید. تشتر، باران بارید و مرزها را پیدا کرد فزاید و مرز میمی

در نبرد با و  (2: تیریشت، کردۀ یکم، بند1377، هایشت)فزاست تشتر )تیر( از ایزدان روشنایی آب
اوبار است که از دیوان تاریکی آباست به معنی پوشانندۀ آب(  apaoṡaیی: اوستااَپوش )در 

تردید از خانوادۀ گیرد که بیافزاری به کار میزین . تشتر در این نبرد،(28، بند6)همان: کردۀ
های هندوسکایی هست دار با تیر بر سکههاست، زیرا نقش او در پیکرۀ مرد کمانپرتابه

افزار ایزدان روشنایی در میان همۀ اقوام هندواروپایی از جمله و اساسًا زین (14: 1383)کارنوی، 
، (1964Petre, -Turville :81)هاست در اقوام اسکاندیناوی از جنس پرتابه 10و ثور 9ایزد تیر

کنند. ها را هم پرتاب میچه پرتابه نیست مانند چکش و گرز، امّا آنگاه تیر و گاه نیزه و گاه آن
شعاع تابش روشنایی/ آذرخش باشد که از متن آسمان روشن یا به  باوری برگرفته از بایداین می

دارترین یز که نامسپوزد. ایزد میترا نشود و دیوان تاریکی را میتر از آفتاب پرتاب میطور دقیق
افزارهای بسیار در گردونۀ خویش دارد که برخی از ایزد روشنایی اساطیر ایرانی است، زین

ترا همۀ اند مانند تیر و نیزه و برخی نیز اصالتاً پرتابه نیستند مانند چکش و گرز، امّا میها پرتابهآن
. نگارۀ میترای (132 -127، بندهای31: مهریشت،کردۀ1377، هایشت)کند ها را پرتاب میآن

هنوز برجاست. امّا این  (37: 1387)ورمازرن، های دورااروپوس در سوریه ویرانه دار درکمان
روشنایی را که اشعۀ ایزدان روشنایی، کردند؟ بدیهی است که ایزدان چه چیزی را پرتاب می

ای دیگر به شدن ویژگیکردند. این انگاره، موجب افزودههای تن آنان است، پرتاب میپاره
کنند یا به تعبیر های تن خویش را فدا میپارهاین ایزدان، ایزدان روشنایی شده که مطابق آن، 

اوم یابد. این سپارند تا زندگانی در جهان روشنی تدشدن میپارهدیگر، تن خویش را به پاره

                                                           
9 . Tyr 
10 . Thor 
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است، معنی در سرگذشت بسیاری از ایزدان روشنایی هندواروپایی به رمز یا به تصریح آمده
که تن خویش را به  (Orel, 2003: 408) دیناوی/ ژرمنی/ انگلوساکسونی تیرمانند ایزد اسکان

 ,2014sturluson :43 ;)را به زنجیر کشد  11)(آسای فنریرسپارد تا گرگ غولپاره شدن می

Dumezil, 1988: 142)پاره جم نیز که از ایزدان و ایزدمردمان روشنایی اند، پاره . آرش و
 شدند. 

کاری دیگر را نیز در خود یشایزد روشنایی هندواروپایی در عصر هندوایرانی دو خو
برجسته شدن این کاری روشنایی، خویشپس از ظاهراً  فزایی و مرزنمایی.سازد: آبمیهبرجست

ند. هندوایرانیان در آن مسکن گرفت ای است کهنتیجۀ مقتضیات اقلیم تازه تازه، کاریخویش دو
هندوایرانیان که از یک سو در کشاکش با بومیان هند و ایران بودند و از سوی دیگر از 

ردند، همواره با کتبارانشان دفاع میهایشان در برابر امواج از پس آیندۀ همزارها و چراگاهکشت
مواجه بودند. نیز این مردمان، چنان شیفتۀ گیاه بودند  «شدن و ناپدید شدن مرزها پدید»ۀ چرخ

(. آریاییان چون در پی 54: 1367، پهلویروایتکه خود را نژاد کاشف کشاورزی باور داشتند )
، وندیداد)تر شدند تر و روشنهای گرمنیاز بزرگشان یعنی گرما و روشنایی، راهی سرزمین

، بنا به خوی ستورپروری و کشاورزی، در مساکن جدیدشان (19-8، بندهای 2فرگرد: 1376
دامداری بود و آن را به  -کشاورزی -هایی مسکونیساختند که مجموعهمی« وَر»دژهایی به نام 

. بقای این ورها از یک سو به مرزبانیِ ورها (80: 1354، مینوی خرد)آکندند انواع ستور و گیاه می
و روشِن  های گرمدر سرزمین آب وابسته بود و ضرورت تأمین آب دیگر به تأمینو از سوی 

از نظر نیز ایزد مطلق گانه )روشنایی، آب، مرز(، به تبع این نیاز سه .بودتر شدهتازه، محسوس
 اساس نظریۀ ،و این ها بودبان مرزها و فزایندۀ آباز سه ایزد روشنایی، نگاه تلفیق واحدیآنان، 
در . (1354دمزیل،  ؛Dumezil, 1952 )ر.ک: است«  آریاییکُنِشِایزدانِ سه»مزیل با نام ژرژ د

های میثره، تشتر، آذر، ویشنو، شیوا و بسیاری به مانند اسطوره رنگ اسطورۀ آرشحقیقت پی
کُنش آریایی است که با تیرهای روشنایی تکرار اسطورۀ ایزد سه دیگر از ایزدان آریایی،

آورد و مرز را راند و آب را باز میبلعند، پس میآب و مرز را میکه خویش، دیوان را 
 .(1399)نیز در این باره، ر.ک: واشقانی فراهانی،  نمایدمیباز

                                                           
11 . Fenrir 
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. روشنایی به آرش و دیگر ایزدان روشناییگانۀ ایزدان آریایی: هستۀ مضمونی اسطورۀ کاری سهخویش

 دهند.گیرند و به هم نیرو میدهد. مرزبانی و باروری نیز از هم نیرو میمرزبانی و باروری نیرو می

 

  داستان زاب طهماسبوگو با داستان آرش کمانگیر در تبادل و گفت -3
عش های متعدد و متنوّچهره باایزد آریایی -شاهسرگذشت  ،شاهنامهبخش اساطیری اگر 

 توان در ورای چهرۀ شاهان شاخص این دوره از قبیل کیومرث، جم، فریدون و زاب،میباشد، 
: چرخۀ برآمدن و فرو شدن را تشخیص دادتکرار یک روایت ثابت امّا با تصویرپردازی متفاوت 

نماید و آب و گیاه را باز آید، مرزهای میهن آریایی را بازمیمداوم روشنایی که چون برمی
شود، مرزهای میهن آریایی در شود، تاریکی بر زمین چیره میآورد و چون فرو میمی
-شاهدر پیکرۀ پژمرد تا نوبتی دیگر که خورشیدِ فرّه کشد و گیاه میریزد، آب سردرمیمیهم

در دستگاه اساطیر  روشنی آغاز کند و چرخه تکرار شود. داستان آرش نیز ،ایزدی دیگر
و فزا، بارها یی مرزنمای آبروایت است. اسطورۀ ایزد روشنا از همین اجرایی آریایی،
است و در بخشی که انتظار حضور آرش تکرار شده شاهنامهوار در بخش اساطیری زنجیره

آنکه نامی از بینیز  زاب روزگار منوچهر تا انتهای روزگار ی در عصر فترات اواخررود، یعنمی
. کند و قالب آن، پادشاهی زاب طهماسب استحضور دارد و ایفای نقش میآرش باشد، 

کیومرث، تر از روزگار زاب نیز در قالب پادشاهی فزای مرزنما، پیشاسطورۀ ایزد روشنایی آب
هایی چون پادشاهی کیقباد و کیخسرو شود و پس از آن نیز در قالبجم و فریدون روایت می

باشد، روزگار فترات اواخر شود، امّا آن بازۀ زمانی که مطابق با روزگار زندگانی آرش نقل می
 منوچهر تا انتهای پادشاهی زاب است. پادشاهی
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منوچهر، واپسین پادشاه پیشدادی،  ، پسر طهماسبِ (Uzava: اوزَوَ اوستازاب/ زَو )در 
بود. او پیرسر بود و پس از پنج سال هنگامی به پادشاهی نشست که افراسیاب بر ایران چیره شده
راندن  دستاورد بزرگ پادشاهی اوپادشاهی، در هشتاد سالگی زندگانی را بدرود گفت. 

سالی مهیب بود و بازآوردن آب و گیاه به ایران از پس خشک ، تجدید مرزهاافراسیاب
از اسطورۀ ایزد  اینمونه ،. داستان پادشاهی زاب طهماسب(329-327: 1، ج1366فردوسی، )

است که انتظار داستان آرش را  لحاظ زمانی مطابق با مقطعیفزاست و به روشنایی مرزنمای آب
حانیتی و دارای مقام معنویت و رو (327)همان: سر و سخت خداپرست داریم. زاب، پادشاهی پیر

شریف و حکیم » (90: 1368)ثعالبی، آرش، پیری است: بود که برای آرش نیز مانند آن نقل شده
های ایزد کاریرأس نخست خویشروحانیت، و این  (250، 249: 1389)بیرونی، « دار بودو دین

 زابآرش، مرز و آب را به ایران بازآورد و . استکنش آریایی در نظریۀ ایزدان سهروشنایی 
مرز  ،از ایران سال به پادشاهی نشست و با راندن افراسیابخشکاشغال و پس از یک دورۀ نیز 

، 34: 1346؛ حمزۀ اصفهانی،  86، 85: 1362)مستوفی، آب و گیاه را به ایران بازآورد  را بازیافت و
؛ 24: 1347؛ ابن اثیر،  552 /1: 1353؛ بلعمی، 227 /1: 1344؛ مسعودی، 11: 1346؛ دینوری، 35

سال است و هربار تاختن او به مرزهای . افراسیاب، دیو خشک(329، 328 :1، ج1366فردوسی، 
)حمزۀ اصفهانی، ها و بروز خشکی، همراه بود ایران و ناپدید شدن مرزها، با ناپدید شدن آب

با بارش  رهواو راندن افراسیاب و بازیافتن مرزهای ایران، هم (25: 1347؛ ابن اثیر، 35، 34: 1346
بود. از این جهت، افراسیاب، از همراه ها و کاریزها و جاری شدن رودها باران و جوشش چشمه

و وریتره است که با ایزدان روشنایی  )دربندکنندۀ آب( مانند اپوشاوبار خانوادۀ دیوان آب
زآوردن آب و فزای هندوایرانی در نبرد بودند. راندن افراسیاب و بازیافتن مرزهای ایران و باآب

و این  (328، 327 /1: 1366)فردوسی، یابد با پیمانی از پس نبرد، تحقق می شاهنامهگیاه در روایت 
های با داستان آرش و راندن افراسیاب با پیمانی از پس نبرد، مناسبت دارد، امّا در برخی روایت

شود: تر میرجستهب خود نبرد و جنگاوریزندگانی زاب، رأس دوم مثلث ایزد روشنایی یعنی 
به گاه . هرچند که سپوختن (44: 1354، مینوی خرد)« افراسیاب را بسپوخت و باران آورد»زاب 

ست. سپوختن زاب، افراسیاب را که سوراخ کردن ا معنی اصلی آن،معنای راندن نیز هست، 
است، راندن افراسیاب نیز آمده (139: 1380) بندهشدر دیگر منابع از قبیل  مینوی خردافزون بر 

که به موجب آن، ایزد روشنایی با تیر  تر این اسطورهاست با حفظ اشاراتی به صورت دیرینه
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سازد تا با بارش باران، میهای در بند شده را رها آب ،ابر/ دیو/ اژدها انداختن و سوراخ کردن
گیرد که با داری جای میمانبدین ترتیب، زاب نیز در گروه ایزدان کشوند. مرزها پدید 

های برخی روایت در ادامهیابند. سازند و مرزها را باز میها را آزاد میسنبیدن دیو تاریکی، آب
  کنیم.صریح را در این باره با مرکزیت زاب، مرور می

 شاهنامهتر از ای کهنپادشاهی زاب، پدیدهداستان اسطورۀ آرش به  گشتِ -4
و ریشۀ آن به روزگار  حضور داردباستان و در متون هندی  اوستااسطورۀ آرش در 

شاهی ، امّا از چه زمانی این اسطوره وارد تبادل با اسطورۀ پادگرددهندواروپایی باستان بازمی
میان علل و اسباب، طولی فزای مرزنما در سلسلۀ ایزد روشنایی آبشود و زاب طهماسب می

کم مقدمات این گشت اساطیری، دستکند؟ آمد میوآغاز رفت ،آرش پهلوان و زاب پادشاه
آشنا بوده و احتمااًل همین است و در دورۀ ایرانی نو، روایتی از دورۀ ایرانی میانه فراهم شده

افراسیاب را  که آرش، همان مقطعدرست در  ،و به همین سبب استروایت به فردوسی رسیده
. گیردآورد، در شاهنامۀ فردوسی، زاب این نقش را برعهده میراند و مرز و آب را بازمیمی

است. در گروه نخست، گشت گشت اسطورۀ آرش به زاب در دو گروه از منابع، ظهور یافته
جایی در زمان است و اسطورۀ تیراندازی از روزگار منوچهر به روزگار اساطیر از جنس جابه

گردانی است و اسطورۀ است و گروه دوم، از جنس پیکرهزاب و حتی بعدتر منتقل شده
 یابد. تیراندازی به جای پیکرۀ آرش مستقیماً در پیکرۀ زاب، تجلّی می

 در زمانآرش جایی اسطورۀ جابه -4-1
ی ثعالبی در یکدانند، گذشته از متونی که زمان تیر انداختن آرش را در روزگار منوچهر می

داند. در روایت را به زمان زاب طهماسب می دادهایش از راندن افراسیاب، این رخاز روایت
: 1346). دینوری (90: 1368)ثعالبی، تیر را زاب ساخت، اما آرش به فرمان او انداخت  ثعالبی،

اساطیری، امّا با یک نکتۀ دقیق کنند، نقل مینیز همین روایت را  (95: 1373)مسکویه و ابن (11
آرش، مسکویه، مطابق روایت دینوری و ابن. بیده شدنِ افراسیابیعنی ذکر واژۀ سپوزیده/ سُن

تیر را نه به سوی مرز بلکه به خود افراسیاب انداخت و سینه یا حلق او را با تیر شکافت. این 
 سیاب راافرا مطابق آن، زاب،تر فارسی میانه که های کهنتبار است با آن روایتروایت، هم
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دهد که آرش این نشان می .(139: 1380؛ بندهش، 44: 1354، مینوی خرد) و باران آورد سپوخت
و اسطورۀ ایزد روشنایی که دیو تاریکی و  اندو زاب، پیوسته در حال تبدیل و تبدّل به هم بوده

 طولی شود و گاه در سلسلۀسپوزد، گاه به پهلوان منسوب میسنبد و میسال را میخشک
 شود.رود و به پادشاه منسوب میباال می ،اسباب

، تاریخ گزیدهاست و در تر نیز اجرا شدهجایی زمانی در روایت تیرافکنی، با بُعد بیشجابه
. (87: 1362)مستوفی، داد به زمان کیقباد منسوب است و آرشِ تیرافکن، پسر اوست این رخ

گیر با نام دو پسر نتیجۀ اشتباه شدن نام آرش کمانبه احتمال زیاد،  جاییهرچند که این جابه
که هر دو آرش بودند، امّا گویای حقیقتی دیگر نیز هست؛ کیقباد، خود نیز از  استکیقباد 

افراسیاب را راند و آب و گیاه را به  از کوه آمد و آورِ مرزنماست، زیراایزدان روشنایی باران
 . (27: 1347اثیر، ؛ ابن 9: 1347)گردیزی،  ایران باز آورد

 از آرش به زابدار گردانی اسطورۀ ایزد روشنایی کمانپیکره -4-2
مستقیماً در پیکرۀ  ،گردانی است و اسطورۀ ایزد روشناییگاه، گشت اسطوره از جنس پیکره

در کوه، که افراسیاب، هفت سال منوچهر را خوانیم یابد. در متنی پهلوی میزاب تجّلی می
حصار داد و از شومی او در ایران باران نبارید. پس اورمزد بر زبان ایزد اسفندارمذ، منوچهر را 
پیام داد که زاب را نزد افراسیاب بفرستد و زاب چون به افراسیاب رسید، با او به تیر افکندن 

مزد به زبان آورد و بود، در روز تیر از ماه تیر، نام اورپیمان کرد و آن سان که اسفندارمذ گفته
تیر انداخت و ایزد باد آن تیر را به فرمان اورمزد تا جیحون برد و در آن روز باران بیرون از 

. این متن (367 -362: 1387، ...29بررسی دستنویس م. او)اندازه بارید و مردمان جشن گرفتند 
لوی است. به لحاظ تر از زبان پهبازنویسی متنی کهن رغم برخی آثار نوبودگی، پهلوی، به

شان در ساختار روایت نیز با روایتی به شدّت اساطیری مواجهیم، زیرا حضور ایزدان و مداخله
گیری این روایت، بسیار دیرینه زندگانی مردمان، بسیار پررنگ است. از این لحاظ، زمان شکل

آرش، در پیکرۀ شود، اسطورۀ ایزد روشنایی به جای ظهور در پیکرۀ که مشاهده میاست و چنان
با همان روایت متداول اسطورۀ آرش که در منابعی چون  . در این متن،شودزاب، اجرا می

شود، مواجهیم که این بار به تمامی به زاب منسوب نقل می (250، 249: 1389)بیرونی،  آثارالباقیه
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سپوزد و باران که زاب، افراسیاب را می مینوی خرد پهلوی و روایت متنبا نظر به این . استشده
انه رواج های زاب و آرش دست کم از دورۀ ایرانی می، تبادل و تبدّل اسطورهآوردمی

مسکویه و ثعالبی، روایتی های دینوری، ابنبه گواهی روایتنیز در دورۀ ایرانی نو  است وداشته
 شدنددانسته می شناییسطورۀ ایزد روابدیل هم و روایتی از  ،آشنا بوده است و این دو اسطوره

های آریایی میهن، آب و مرز را به اژدهای تاریکی-و سپوختن دیو که با افکندن تیر
رود که انتظارش می شاهنامهبر این اساس، نیامدن نام آرش در آن موضع از  .استآوردهبازمی

را باید نتیجۀ  شاهنامهو این دسته از منابع است و روایت  شاهنامهنیز به سبب خویشاوندی روایت 
تبادل و تبدیل اسطورۀ آرش و اسطورۀ زاب دانست که دست کم از دورۀ ایرانی میانه، نمونه 

 است. داشته

 گیرییجهتن
های حضور او هندوایرانی است که نشانه فزای مرزنمایآب از گروه ایزدان روشناییآرش 

نام و یاد و نقش این ایزد در میان تبارهای پذیر است. های هندواروپایی نیز تشخیصدر اسطوره
فردوسی از نام آرش در  شاهنامۀاست، با این حال، هندوایرانی شهرت و محبوبیت بسیار داشته

پژوهان، است که شاهنامهموجب شده رود، خالی است و همینآن بازۀ زمانی که انتظارش می
مسئله ذکر کنند. آنچه در این مقاله، پیشنهاد و بررسی شد، این است که  این دالیلی چند برای

وجو رنگ اسطورۀ او تحلیل و سپس در شاهنامه جستتوجه به حضور و غیاب نام آرش، پیبی
دۀ انبوهی از ایزدان و خانوافزای مرزنما و همروشنایی آبان شود. آرش از گروه ایرد

است. این ایزد در  ، کیقباد و کیخسروفریدون ایی چون میثره، تشتر، ویشنو، جم،ایزدمردمان آری
بر  و تیرگی سالخشک ، متناوباً پس از چیرگیِشاهنامهاساطیر هندوایرانی و از جمله در 

مرز و آب را باز روشنایی،  ،دیو کند و با پس راندن اهریمن وهای آریایی، ظهور میمیهن
سال و تاریکی بر ایران و ناپدید شدن مرز و آب، دوران یکی از ادوار چیرگی خشک آورد.می

با آمدن زاب و راندن افراسیاب و  شاهنامهفترات اواخر پادشاهی منوچهر است. این دوران در 
ی و زندگان یابد. علت یاد نشدن از آرش در این دوره که دورۀپایان میبازآوردن مرز و آب، 

نوع روایتی باشد که دربارۀ این دورۀ زمانی در اختیار فردوسی  توانداست، میمرگ آرش بوده
داستان زاب و آرش،  است.جایی آرش و زاب بوده، روایتی که حاصل تبادل و جابهبوده است
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داد یعنی ظهور ایزد روشنایی و راندن دیو و دارای یک محتوا هستند و هر دو به یک رخ
داد در سلسلۀ طولی علل، گاه به پهلوان بازآوردن آب و مرز اشاره دارند. در حقیقت، یک رخ

است و گاه به پادشاه. این تغییر انتساب طولی یا گشت اسطوره یا تبادل و منسوب شده
از دورۀ ایرانی میانه نمونه دارد و در دورۀ اسالمی، روایتی وگو میان دو روایت، دست کم گفت
توان از همین خانواده و را می شاهنامه روایت فردوسی دراست. دارای نمونه بودهو آشنا 
که زاب، تیر انداخت و آب و مرز را بازآورد و  فارسی میانه انگاشت یک روایتای از دنباله

    اند.به نقل آن پرداخته نیز مسکویه، دینوری و ثعالبیهمین روایت است که ابن
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 . 143 -161. صص61

. نامۀ ایران باستان«. های موبدان و شاهنشاهان ساسانی دربارۀ ایرانشهردیدگاه(. »1382دریایی، تورج. )
 .19 -27شمارۀ دوم. صص 

  .167 -176. صص 96و95. شمارۀ بخارا«. آرش شواتیر که بود(. »1392. )________

. مجلۀ نگینترجمۀ غفّار حسینی. «. هاگانۀ هندواروپاییایدئولوژی تقسیم سه(. »1354دمزیل، ژرژ. )
  .43-29صص
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 تهران: بنیاد فرهنگ .. ترجمۀ صادق نشأتاخبار الطوال(. 1346). دینوری، ابوحنیفه احمد بن داوود
 ایران.

 (. ترجمۀ مهشید میرفخرایی، تهران: موسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.1367). پهلویروایت

فصلنامۀ ادبیات «. تحلیل توتم خرس در ایران باستان(. »1395سالمیان، غالمرضا و کهریزی، خلیل. )
 . 153 -183. صص43.  شمارۀ شناختیعرفانی و اسطوره

های پژوهش«. آرش کمانگیر و ویشنو(. »1393الدینی دشتخاکی و پورخالقی چترودی، مهدخت. )ضیاء
 . 105 -137. صص2، شمارۀ2. دورۀ ادبیات تطبیقی

. صص 16و15. شمارۀ مجلۀ جلوه«. آرش کمانگیر و جشن تیرگان(. »1325طاهری شهاب، سیدمحمد. )
207- 197. 

 . ترجمۀ ابوالقاسم پاینده. تهران: اساطیر.یخ طبریتار(. 1362طبری، محمد بن جریر. )

 )دفتر یکم(. به کوشش جالل خالقی مطلق. نیویورک: بنیاد میراث ایران. شاهنامه فردوسی، ابوالقاسم.

)دفتر ششم(. به کوشش جالل خالقی مطلق و محمود  شاهنامه (.2005 /1384). ___________
 امیدساالر. نیویورک: بنیاد میراث ایران.

 نژاد. چاپ اول. تهران: نشر مرکز.(. ترجمۀ قاسم هاشمی1369. )کارنامۀ اردشیر بابکان

 ترجمۀ احمد طباطبایی. تهران: علمی و فرهنگی.. اساطیر ایرانی(. 1383کارنوی، آلبرت جوزف. )

 . ترجمۀ رشید یاسمی. تهران: امیرکبیر.ایران در زمان ساسانیان(. 1367) سن، آرتور.نکریست

تهران: بنیاد فرهنگ  .. به تصحیح عبدالحی حبیبیاالخبارزین(. 1347). گردیزی، ابوسعید عبدالحی
 ایران.

(. به کوشش محمدتقی راشد محصّل. تهران: موسسۀ مطالعات علمی و 1366. )های زادسپرمگزیده
 فرهنگی. 
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اهلل رضا. تهران: شرکت نایتع. ترجمۀ تمدّن ایران ساسانی(. 1365لوکونین، والدیمیر گریگورویچ. )
 علمی و فرهنگی.

پوالد. تهران: هان. ترجمۀ فاضل الریجانی و علی جاسطوره و تفکّر مدرن(. 1380لوی استراوس، کلود. )
 فروزان روز.

 تهران: امیرکبیر. .چاپ اول .. به اهتمام عبدالحسین نواییتاریخ گزیده(. 1362). مستوفی، حمداهلل

تهران:  .دو جلد .. ترجمۀ ابوالقاسم پایندهالذهبمروج(. 1344). مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین
 بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

«. های کهننامهوجوی نام پادشاهان اشکانی در شاهنامه و پهلوانجست(. »1378مشکور، محمدجواد. )
. به اهتمام سعید میرمحمد صادق و نادرۀ جاللی. تهران: پژوهشگاه مقاالت نامۀ باستانمجموعه

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 فرهنگ ایران.(. ترجمۀ احمد تفضلی، تهران: بنیاد 1354). خردمینوی

داستان آرش، بازماندۀ ایزد روشنایی کماندار در اقوام هندواروپایی (. »1399واشقانی فراهانی، ابراهیم. )
  Doi .263 -282. صص39. شمارۀ 12سال دوفصلنامۀ مطالعات شبه قاره. «. باستان
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 نادرزاد. تهران: چشمه.. ترجمۀ بزرگ آیین میترا (.1387ورمازرن، مارتین. )

 (. به کوشش هاشم رضی، چاپ اول، تهران: سوره.1376). وندیداد

. ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد تفضّلی. چاپ سوم. شناخت اساطیر ایران(. 1373هینلز، جان راسل. )
 تهران: آویشن و چشمه.

بخش اول و )جلد سوم،  ساسانیتاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت (. 1368یارشاطر، احسان. )
 حسن انوشه. تهران: امیرکبیر. سرپرستی به(. دوم

 اساطیر. تهران: .چاپ اول .دو جلد .(. تفسیر و تألیف ابراهیم پورداوود1377). هایشت
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