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  چكيده

 از را اين مقاله اسطورة آرش. ريشه، امري بديهي است هاي اقوام هم يافتن وجوه مشترك ميان اسطوره
ها، قهرمان  اين اسطوره براساس .كند از ادبيات باستاني يونان مقايسه مي 1ادبيات باستاني ايران با فيلوكتتس

مدت در برابر دشمنانشان پايان  يري، به دو جنگ فرسايشي نسبتاً طوالنيهر دو داستان با پرتاب ت
سالة ايران  فرجام دوازده افتد، جنگ و گريز بي كه تير و كمان آرش به كار نمي بخشند؛ بدين معني تا زماني مي

به ميدان رسد و تا وقتي كه تير و كمان فيلوكتتس  و توران به سرداري منوچهر و افراسياب به سرانجام نمي
نويسندگان در اين تطبيق، با توجه به . پذيرد  پايان نمي2ان براي تسخير تروانيسالة يونا آيد، نبرد ده نمي

نوع «هاي دو روايت را در دو بخش ساختاري و معنايي ذيل نه محورِ  ، شباهت3شناسي تطبيقي اسطوره
ايان در پرتاب تير، ارتباط دو قهرمان با سالح دو قهرمان و ارتباط آن با نيروهاي مافوق بشري، دخالت خد

دادن به دو جنگ  هاي مقدس، فرجام كار قهرمانان از منظر مينوي، پايان امر قدسي و پيوند آن دو با مكان
هاي ساختاري  و تفاوت» ها بر ادبيات پس از خود فرسايشي، نقش محاصره در دو داستان و تأثير اسطوره

هاي  هاي آن، قالب روايت، انگيزة قهرمانان، ارزش مكان، زمان و ويژگي«ر و معنايي آن دو را ذيل هفت محو
نتايج . كنند ، بررسي مي»ملي، پايان كار دو نبرد و تفاوت در پايان كار قهرمانان از لحاظ مرگ و زندگي

ي ها ها و قصه را، كه در حماسه اروپايي  هندوةخانواد هاي مشترك اقوام هم بررسي، خويشاوندي و تجربه
  . دهند ها تجلي يافته است، نشان مي آن
  

 .شناسي تطبيقي، ادبيات باستاني ايران، ادبيات باستاني يونان، آرش كمانگير، فيلوكتتس  اسطوره:هاي كليدي واژه
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  مقدمه . 1

ها با يكديگر، ذيل رشتة  هاي آن كندوكاو در ادبيات ملل جهان و بررسي تشابهات و تفاوت
  كهادبي يك و نيم سدة اخير دوران ماستتحقيقات هاي مهم   از شاخه، يكي)1(ادبيات تطبيقي

. شود تدوين قواعد علمي آن ذيل نام ادبيات تطبيقي به اوايل قرن نوزدهم در غرب مربوط مي
 1بار ماتيو آرنولد ، معتقدند نخستين)1382، ترجمه به فارسي 1973 (نظرية ادبياتمؤلفان كتاب 

 اين شاخه از پژوهش ادبي را ذيل ،2آمپر» تاريخ تطبيقي«ز اصطالح  با استفاده ا1848در سال 
ادبيات  در  4ايو شورل). 40: 1382ولك و وارن، ( در زبان انگليسي رايج كرد 3ادبيات تطبيقي

بار در زبان  ، كاربرد ادبيات تطبيقي را براي نخستين)1386، ترجمه به فارسي 1989(قي تطبي
 براي توصيف دروس انگليسي 5نوئل. ، سـالي كه از سوي فداند  مي1817فرانسه به سال 

). 24: 1386شورل، (ادبيات و اخالق از منظر دروس فرانسوي و التيني به كار برده شده بود 
نخستين دانشمندي است كه در سال  ،سوربندانشگاه استاد دانشگاه  ،6ويلمن افرانسوآبل 

امروزي خود در زبان فرانسه رايج كرد و بار اين اصطالح را در معني   براي نخستين1827
 اصول آن را تدوين كردند 9و فردينان برونيتر 8، گاستن باري7ساني چون هيپوليت تن كبعدتر

اين شاخه از تحقيقات ادبي را هنوز صاحب  برخي از منتقدان،). 107-88: 1373 غنيمي هالل،(
سخن بگويند تا نظريه » روش«ح از دهند براي تعريف اين اصطال دانند و ترجيح مي  نمي نظريه

هاي علمي تطبيقي در اوايل  در هر صورت، اين رشته همپا با ساير رشته). 183: 1386شورل، (
رفته به ديگر كشورهاي جهان نيز راه يافت  قرن نوزدهم ميالدي در فرانسه پا گرفت و رفته

 مكتب امريكايي نيز اصولي امروزه در كنار مكتب فرانسوي،). 258: 1384عبداللهي و ديگران، (
سازد به تحليل ادبيات ملل جهان با  ها قادر مي دهد كه آن را در اختيار پژوهشگران قرار مي

هاي فرهنگي متفاوت  اي همان زبان با زمينه هاي منطقه  ادبيات هر زبان با گونهيكديگر و
  .بپردازند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Matthew Arnold 

2. J.J. Ampere 
3. Comparative Literature 

4. Yves Chevrel 
5. F. Noël 
6. A.F. Willemain 

7. Hippolyte Taine 

8. Gaston Bédier 
9. Ferdinand Brunetiere 
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  مسئله، فرضيه، روش و پيشينة تحقيق . 2

مقاله با استفاده از دستاوردهاي مكتب امريكايي ادبيات تطبيقي، آرش و نگارندگان در اين 
مسئلة اصلي اين پژوهش اين . شناسي تطبيقي تحليل خواهند كرد  از منظر اسطوره رافيلوكتتس

هايي بين اين دو اسطوره وجود دارد؟ فرضية  ها و شباهت چه تفاوتياد شده است كه از منظر 
اروپايي، يافتن   است كه با علم به خويشاوندي اقوام هندوپژوهش بر اين اساس استوار

و ملت كهن آريايي، كامالً علمي  در مقام  دهاي ايران و يونان، هاي بنيادين در اسطوره شباهت
اطالع از جمله  ،و نيازي به آوردن اسناد ديگر) با عنايت به اصول مكتب امريكايي(است 

با عنايت به (جود ترجمه از اين دو اسطوره در دو زبان آفرينندگان دو اسطوره از يكديگر يا و
  .شود  احساس نمي،)اصول مكتب فرانسوي

صورت  به) 10-9: 1343 (حماسة آرشبار در مقدمة كتاب  پيشتر، نعمت ميرزازاده نخستين
وي در اين مقدمه با اشاره به نقش . بسيار مختصر و گذرا اين دو اسطوره را بررسي كرده بود

دادن به نبردهاي چندين سالة دو كشور به ارزيابي كار فيلوكتتس و آرش  هرمان در خاتمهاين دو ق
گرفتن وطن، جان خويش را فدا كرده است، بسيار  پس اشاره كرده، ارزش كار آرش را كه براي باز
براي بازگرفتن «هاي يوناني  حماسه براساس نهد كه برتر و باالتر از ارزش كار فيلوكتتس مي

گريخته و  5، مهمان شوهر خود، به تروا4، كه همراه پاريس3پادشاه اسپارت 2همسر منالئوس، 1هلن
 در نامة آزادي هفتهابراهيم خدايار نيز در شمارة سوم ). 10(» به همسرش خيانت كرده است

اين دو ) 10: 1375د  ن ف  اس20(» تطبيق حماسة آرش كمانگير و فيلوكتت«يادداشتي كوتاه با نام 
دخالت نيروي . 2بررسي اشخاص و قهرمانان دو داستان؛ . 1ه را در چهار محور اسطور
فرجام . 4 ها و اهداف پهلوانان دو داستان و تفاوت انگيزه. 3العاده در سرنوشت قهرمانان؛  خارق

  . كار پهلوانان تحليل كرده است
ارد كه هاي يادشده در ادبيات مكتوب دو ملت وجود د هاي مختلفي از اسطوره روايت

آثارالباقيه نگارندگان در اين بررسي، اسطورة آرش را با استفاده از روايت بيروني در كتاب 

و ) 1335(، )م.پ406-497ح ( )2(و فيلوكتتس را با استفاده از دو روايت سوفوكل) 1363(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Helen 
2. Menelaus 

3. Sprat 
4. Paris 

5. Troy 



... بررسي تطبيقي اسطورة آرش«  آخرين تير                                                  ار و همكارابراهيم خداي
 

 64

 مبناي تحليل خود قرار (Carlos Paranda, the Greek Mythology Link, 1997)كارلوس پاراندا 
ها اثرگذار هستند، از ساير منابع  ها را، كه در تحليل هاي بنيادين اين روايت داده، برخي تفاوت

  . اند مهم ادبيات دو ملت پيش چشم داشته
  

 چارچوب نظري. 3

   1اسطوره. 1-3

برخي . نظر دارند بارة ريشة آن اختالف نويسان در اي معرب است كه فرهنگ  كلمه)3(اسطوره
؛ اما بيشتر آن )»اسطوره«ذيل : 1382فرهنگ بزرگ سخن، (اند  اني دانستهآن را از اصل سري

: 1371فرهنگ فارسي معين، (دانند  مي 2 التيني يا يوناني هيستوريا-را برگرفته از واژة يوناني 
جستجو، آگاهي، «كه به معني ) 392: 1384پور،   اسماعيل؛53: 1388؛ آموزگار، »اسطوره«ذيل 

در فهم عامه و آنچه به تأثير از سنت اسالمي ). همانجا(است » و داستانروايت، شرح، تاريخ 
هايي نظير  و قرآني دربارة اين كلمه در فرهنگ ايراني و اسالمي رايج شده است؛ مترادف

هوده، سخن باطل، افسانة يواقعي، قصه، افسانه، سخن پريشان و ب خيالي، خرافه، حكايت غير«
نامة دهخدا؛ فرهنگ فارسي معين، ذيل  لغت( شده است  شتهبراي آن نو» واقعي محض و غير

از آنجا كه  ).؛53: 1388؛ آموزگار، »االسطوره«ذيل : 1372الوسيط،   ؛ المعجم»اسطوره«
تر است، به   بيشتر به اهداف اين تحقيق نزديك4 و ميرچاده الياده3هاي لوي استروس تعريف

بودن ساختارهاي اصلي   استروس به يكيدر تعريف. كنيمميبررسي اين دو تعريف بسنده 
هاي ديگر و درنتيجه خويشاوندي  هاي مختلف به شكل ها در فرهنگ ها و تكرار آن اسطوره

 نيز آن را به 5شود، چيزي كه كارل گوستاو يونگ بنيادين اساطير ملل تأكيد بيشتري ديده مي
اي از روايات بدل  موعهمتشكل از مج«ها را  استروس، اسطوره. شكل ديگري بيان كرده است

بنابر «: ، همان چيزي كه در نظرية يونگ نيز آمده بود)109: 1386شورل، (داند  مي» خويش
نظرية يونگ، موضوع اسطوره، جاي در ناخودآگاه قومي نسل بشر دارد و شباهت ميان 

: 1383داد، (» اي مشترك و موروثي دارند اساطير اقوام مختلف به خاطر آن است كه همه، ريشه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. myth 

2. historia 

3. Lévi Strauss 

4. Eliade Mircea 

5. C.G. Jung 
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كنندة سرگذشت قدسي و مينوي   نقل اسطوره«:  نوشته است  در تعريف اسطورهالياده).  36
به . چيز، رخ داده است اي است كه در زمان اولين، زمان شگرف بدايت همه  رواي واقعه است،

 كارهاي نمايان و برجستة موجودات  به بركت...  كند كه چگونه بياني ديگر اسطوره حكايت مي
اي، نوع نباتي  جزيره: كيهان، يا فقط اجزايي از واقعيت: ق طبيعي، واقعيتي، چه كل واقعيتمافو

در ). 14: 1362الياده، (» خاص، سلوكي و كرداري انساني، نهادي، پا به عرصة وجود نهاده است
هاي قدسي و  تعريف الياده، عالوه بر تأكيد بر شكل روايي اسطوره، از نظر محتوايي به جنبه

وي آن، پيوند اسطوره با آغاز آفرينش كيهان، اشيا، نبات و حيوان يا سلوك و كرداري انساني مين
  .شده استاشاره شده، و در ادامه، دخالت نيروهاي مافوق طبيعي در خلق آن نيز برجسته 

  

  گزارش دو داستان. 2-3

   )4(آرش. 1-2-3

در برخي اوستا هاي كوتاه  صيفهاي حماسي در ايران پيش از اسالم به تو آگاهي ما از روايت
؛ رضي، 2/738: 1386؛ خالقي مطلق، 47: 1378تفضلي، (شود  هاي اين كتاب خالصه مي  يشتاز

 و 37، 7، 6 بندهاي(بار در يشت هشتم، كردة چهارم  نيز نخستين1داستان آرش). 140: 1346
كه در آن، نام اين ترين منبعي است  و اين قديم«تنها در تشبيهي به آن اشاره شده است ) 38

بارة  در ادبيات پهلوي نيز آگاهي بسيار كوتاهي در). 52-51: 1378تفضلي، (» قهرمان آمده است
، ص 22متون پهلوي، بند  (ماه فروردين روز خرداديكي در رسالة . خورد آرش به چشم مي

) 2تير باگايرش شي(در مورد بازستاندن زمين ايران از افراسياب از سوي منوچهر و آرش ) 104
بدون بردن نام آرش به واقعة يادشده در رسالة پيشين ) 44بند  (مينوي خرددر و ديگري 

  ).131-129 و 44: 1364تفضلي، (اشاره شده است 
ديده تر از اين اسطوره  نسبت كامل هايي به  آگاهي،هاي تاريخي دورة اسالمي در كتاب

شده در نيمة نخست   دينوري، تأليفالطوال اخبار، در اين زمينهظاهراً نخستين كتاب . شود مي
روايت اين كتاب از زندگي . است» ارسناس«نام آرش در اين كتاب . قرن سوم هجري، است

آرش در اين روايت برخالف داستان مشهور، در . آرش فاقد هر نوع خميرماية حماسي است
كه در زمان منوچهر آيد   از شواهد امر برميشود و زمان زاب بودكان پسر منوچهر ظاهر مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Eraxša 

2. Éraš ī Šēbāg-tir 
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و پس از شركت در جنگ بين زاب و افراسياب است بوده » مأمور تعليم تيراندازي به مردم«
در خراسان، انتقام خون منوچهر را از افراسياب ستانده، با تيري افراسياب را هدف قرار 

وي در ،  و نادرذشابراساس اين روايت . رساند شكافد و او را به قتل مي داده، قلبش را مي
شود  مي» بلندآوازهنام و  نيك«شود و در جهان  زمان پادشاهي خسرو پرويز كشته مي

 در نيمة دوم قرن شده ، تأليفتاريخ يعقوبي يعقوبي در .)95، 11-10: 1346ابوحنيفه دينوري، (
هاي  اي به آرش و حوادث دوران منوچهر ندارد و تنها به ذكر سال سوم هجري، هيچ اشاره

 معتقد است كه ،ها اهان ايران بسنده كرده، دربارة حوادث اساطيري دوران آنحكومت پادش
وي اين . پذيرد  را نميهاكنند عقل آن پارسيان براي پادشاهان خود چيزهاي بسياري ادعا مي

). 194-193: 1374يعقوبي، (دهد  حقيقت قرار مي هاي بي گويي ها و ياوه امور را در شمار بازي
اريخي، تاريخ طبري، تأليف شده در اواخر قرن سوم و دهة نخست قرن سومين كتاب مهم ت

اندكي رنگ و ) تير پهلوي تصحيف ايرش شيباگ(زندگي ارششباطير . چهارم هجري، است
بدين ترتيب كه پس از محاصرة منوچهر از سوي افراسياب در . گيرد بوي حماسي به خود مي

وي كه . بين دو كشور را تعيين خواهد كرد مرز آرشطبرستان و قرار صلح بين آن دو، تير 
تيري در كمان نهاد و رها كرد و نيروي بسيار داشت و تيرش «يكي از مردان منوچهر است 

و از تير ارششباطير جنگ ميان افراسياب و ... از طبرستان تا رود بلخ رسيد و آنجا افتاد
اقعه، به فرمان منوچهر پس از اين و). 290-1/289: 1375طبري، (منوچهر به پايان رسيد 

  ).همانجا(شود  تيراندازي به كار جنگاوران افزوده و فرماندهي آن نيز به آرش سپرده مي

بار داستان  ، كه نخستين)ق390تاريخ تحرير اول ( بيروني  آثارالباقية تاتاريخ طبرياز 

ة تاريخ شود، چهار كتاب تاريخي مهم ديگر دربار اي ظاهر مي آرش به شكل كامالً اسطوره
 مسعودي الجوهر الذهب و معادن مروجدر دو كتاب .  است  شده پيش از اسالم ايران نوشته

تأليف حدود (اصفهاني  حمزة االنبياء االرض و تاريخُ سني ملوكو ) ق336تاريخ اتمام تأليف (

اي به داستان آرش ديده  رغم ذكر پادشاهي منوچهر و زاب يا زو، هيچ اشاره ، به)ق351

در دو كتاب ديگر، ). 35-34: 1346،  اصفهانيحمزة؛ 221-1/220: 1356مسعودي، (ود ش نمي

زمينة ) ق355تأليف ( مقدسي آفرينش و تاريخو ) 355-352تأليف بين  (تاريخ بلعمييعني 

روايت بلعمي . شود  بيروني مهيا ميآثارالباقيةگيري روايت حماسي اين داستان در  شكل
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نام آرش به شكل امروزي و آوردن چند لقب مشهور براي وي نظر از تفاوت در ذكر  صرف
و جاي ) كوه دماوند(كردن محل تيراندازي  و نيز مشخص) مرد قوي، تيراندازترين مرد(

شدن دماوند به اين  افزوده. ، نقل از ترجمة تاريخ طبري است)راست جيحون(فروآمدن آن 
مقدسي در روايت ). 349-346: 1341بلعمي، (روايت، آن را به سمت اسطوره سوق داده است 

آمدن  خود ظاهراً با در اختيار داشتن چند روايت مختلف از اين داستان، با تغيير محل فرود
 كه در تواريخ قبلي - پايان كار آرش -تير به طخارستان، يك نكتة حماسي به داستان افزوده 

مقدسي در ). 1/504: 1374مقدسي، (» و آرش بر جاي خويشتن بمرد«: به آن اشاره نشده بود
ادامه با توسل به امر قدسي؛ به تأويل و تفسير اين داستان پرداخته، با اذعان به اختالف بر 

خداي تعالي بادي فرستاد «سر اصل اين حكايت، معتقد است اگر داستان صحت داشته باشد 
اي را  اي تعالي فرشتهاند كه خد بعضي چنين پنداشته. كه تير را ربود و به جايي كه افتاد، افكند

وي در ادامه با پذيرش اين ). همانجا(» فرستاد تا تير را برگرفت و در آنجا كه فرود آمد، نهاد
معني اين داستان اين خواهد «نكته كه اگر ما نبوت و پيامبري را در تأويل قصه به كناري نهيم 

ري براي كسي بود كه بر  به تيراندازي پرداختند و برت]منوچهر و افراسياب[بود كه آن دو 
  ).  همانجا(» طبرستان تا طخارستان چيره شود

 از جمله آشنايي وي با لف،، به داليل مخت)335-334: 1352(آرشداستان روايت بيروني از 
گونه كه خود  ، آن)واسطه به واسطه يا بي (اوستا به ويمنابع تاريخ ايران باستان و دسترسي 

است؛ هرچند حماسي از اين داستان ترين روايت  ، كامل)335(رده در متن داستان به آن اشاره ك
به غير از . تر كرده است تغيير محل پرتاب تير از رويان به دماوند توسط بلعمي آن را حماسي

ترين تغييري در ماهيت حماسي اين روايت ايجاد  اين تغيير، هيچ مورخي نتوانسته است كوچك
   .در جهت دوركردن روح حماسي از آن بوده استكند؛ هر تغييري هم كه ايجاد شده 

پس از بيروني، از قرن چهارم تا نيمة نخست قرن دهم، در هشت متن مهم تاريخي به 
از نظر دخالت امر  )412-408تأليف بين ( روايت ثعالبي .داستان آرش اشاره شده است

ة جديدي از نظر  هرچند نكت،)61-60(قدسي و پايان كار آرش به روايت مقدسي نزديك است 
 مينوي خرد، به آن افزوده است؛جاي فرودآمدن تير، يعني كوزين، تصحيف گوزبن در كتاب 

 روايتي خنثي از آرش است كه به حذف دخالت نيروي )ق520تأليف ( التواريخ مجملروايت 
تأليف بين ( تاريخ طبرستانصاحب ؛ )90، 43(  انجاميده استويمافوق طبيعي و پايان كار 
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تاريخ ؛ )62-61( دخالت طلسم و نيرنگ را به داستان افزوده ،به جاي امر قدسي) 606-613

 ضمن بيان داستان، همانند يعقوبي مسافت پيموده شده توسط )ق628تأليف (اثير   ابنكامل
؛ روايت )1/186(» چرخانند داند كه ايرانيان ميان خود مي ترين دروغي مي شگفت«تير آرش را 
پايان  (تاريخ طبريو ) دخالت طلسم (طبرستانتاريخ شبيه ) ق658-657ف تألي( منهاج سراج

- 86 (تاريخ طبرستانشبيه ) ق735تأليف (؛ روايت تاريخ گزيده )141-140(است ) كار آرش
 السير حبيبو ) 119-1/118( ،)تأليف نيمة دوم قرن هشتم( الصفا روضههاي  و روايت) 87

  . استتاريخ طبري و بلعميند همان) 186-185( ،)930-927تأليف بين (
  

  )5(طرح داستان فيلوكتتس. 2-2-3

، را براي 2قصد دارد در معبد مقدس قرباني بدهد، به همين دليل مالزمش، ليچاس 1هراكليس
ليچاس در اين مأموريت، ماجراي . فرستد مي 3 نزد همسرش ديانيرا آوردن لباس مخصوص

وقتي ديانيرا از قصه باخبر . دهد يانيرا گزارش ميبه د 4 را با دختر اوريتوسهراكليسبازي  عشق
كند زمان آن رسيده تا براي جلب محبت همسرش، پيراهن وي را با طلسم عشق،  شود، فكر مي مي

با فريبكاري به او داده بود، تدهين كند؛ بنابراين فرصت را مناسب يافته، پيراهن  5كه زماني نسوس
كند؛ غافل از آنكه با اين كار  ه او داده بود، آغشته ميرا با سمي كه نسوس به نام طلسم عشق ب

 هراكليسليچاس پيراهن آغشته به سم را به . شوهرش را به آغوش مرگ خواهد فرستاد
 هراكليس. سوزاند را ميدرنگ پوستش  پوشد، مادة سمي بي  مي آن راهراكليسوقتي . رساند مي

،   نشدههراكليسا مرگ لينچاس هم باعث بهبودي كشد؛ ام اندازد و او را ميلينچاس را به دريا مي
 6 براي كشف علت وضعيت او به معبد دلفيهراكليسدوستان . شود تر مي روز وخيم حال او روزبه

در دلفي . كند آويز مي ديانيرا نيز شرمسار از خطايي كه مرتكب شده، خود را حلق. روند مي
اي   ببرند و توده7 اين است كه او را بر كوه اواتاسهراكليگويد تنها راه نجات  ها مي به آن گويي پيش

يز، ، نااميد از همه چهراكليس.   واگذار كنند8از هيزم دور او جمع كنند و بقية ماجرا را به زئوس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Heracles 

2. Lichas 

3. Deianira 

4. Oritus 

5. Nessus 

6. Delphi 
7. Oeta 

8. Zeus 
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ها را آتش بزند، كسي جز فيلوكتتس  خواهد هيزم جا از هر كه ميرود؛ اما در آن باالي كوه مي
شهرت فيلوكتتس تنها به اين . شود تتس از اينجا وارد داستان ميفيلوك. شود حاضر به اين كار نمي

دليل نبود كه براي مردن مردي معروف تالش كرده؛ بلكه براي اين بود كه سالح اين مرد را نيز به 
به جاي   تير و كمان او را، هراكليسدست آورده بود؛ زيرا فيلوكتتس براي اطاعت از دستور 

 . پاداش دريافت كرده بود

آيد و ملكه   شهريار تروا، به اسپارتا مي1، پاريس، فرزند پريامهراكليسها بعد از مرگ  الس
هاي جنگي و سپاه  براي بازگرداندن ملكه، كشتي. گريزاند  مي تروا را فريب داده، با خود به2هلن

كه فيلوكتتس نيز . شوند سرداران براي حمله به تروا با يكديگر متّحد مي. شوند عظيمي جمع مي
سپاه پس از گذشتن از دريا به . پيوندد ها مي قسم شده بود، با هفت كشتي به آن با سرداران هم

  4تنس اي پادشاه طي حادثه. دهد جا اتفاقات ناخوشايندي رخ مي رسد كه در آن  مي3جزيرة تندس
راسم، در حال انجام م. گيرند براي دفع بال قرباني بدهند سپاهيان تصميم مي. شود كشته مي

از آنجا كه زخم فيلوكتتس قابل درمان . زند خزد و فيلوكتتس را نيش مي ماري از معبد بيرون مي
گيرد  تحمل بود، يكي از فرماندهان سپاه تصميم مي شد غيرقابل نبود و بويي كه از آن بلند مي

 ترك ها بعد از  جايي كه كشتي آن-براي رهايي از دست فيلوكتتس، او را به جزيرة لمنوس 
 هراكليس رها كنند؛ بنابراين سپاه يونان، فيلوكتتس را با سالحي كه از -رسد تندس به آنجا مي

  . كنند هاي مندرس و اندكي آذوقه در جزيرة متروك لمنوس ترك مي پاداش گرفته بود و جامه
سال توانند در جنگ تروا پيروز شوند، تا اينكه  ها نمي گذرد؛ اما يوناني ها از جنگ مي سال

 را در سپاه خود داشته هراكليسها، تيروكمان  گويد اگر آن ها مي گويي به يوناني دهمِ جنگ، پيش
و  5ها اودوسئوس گو، يوناني هاي پيش بعد از شنيدن حرف. باشند تروا را شكست خواهند داد

ن وي فرستند تا به هر طريق ممكن فيلوكتتس را بياورند؛ ليك را به جزيرة لمنوس مي 6ديومدس
عاقبت . اند، بشتابد سختي رفتار كرده شود به ياري كساني كه اينگونه با او به حاضر نمي

ها را در تسخير  كند كه به نزد يونانيان برود و آن شود و او را وادار مي  بر او ظاهر ميهراكليس
 پاريس ترين پيروزي فيلوكتتس در جنگ تروا تيراندازي به پاريس است؛ بزرگ. تروا ياري نمايد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Parim 

2. Queen Helen 

3. Tenedos 

4. King Tenes 

5. Odysseus 

6. Diomedess 
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اش در   فيلوكتتس به خانهبعد از جنگ،. ميرد بر اثر تير سمي فيلوكتتس با مرگي دردناك مي
-1: 1335سوفوكل، (كند    در ايتاليا رحل مكان مي2جا به كمپانيا گردد و از آن  بازمي1مليبوئي

  ).23: 1349؛ هومر، 225-223: 1356 گريمال، ؛Haigh ،1986 :198-194؛ Paranda ،1997؛ 2
  

 بحث و بررسي . 4

  ها مشابهت. 1-4

  ساختاري. 1-1-4

  در هر دو نبرد، سالح قهرمانان كمان است . 1-1-1-4
ترين تيرانداز معرفي  بهدر اوستا و متون پهلوي پيش از اسالم و نيز منابع تاريخي اسالمي، آرش

 هراكليس كمان را از فيلوكتتس نيز اين. خداوند تير شتابندهو كمانداري از لشكر منوچهر . شود مي
  . به ارث برده است، كماني كه آخرين تير جنگ تروا از آن رها خواهد شد

  
  با نيروهاي مافوق بشري ارتباط داردساخت آن كمان هر دو قهرمان غيرعادي است و . 2-1-1-4

شود و بنا بر برخي  آرش به دستور فرشتة اسفندارمذ ساخته ميتير  روايت بيرونيدر 
وب، پر، و آهن الزم براي اين تير و كمان هر كدام از جنگل و عقاب و معدن ها چ روايت

، پسر زئوس، است كه 3 آپولو ، هديةهراكليسكمان  ).ثعالبي، همانجا(خاصي تهيه شده است 
همين تير و . آغشته شده، مهلك هستند 4روند و چون به زهر هيدرا تيرهاي آن هرگز به خطا نمي

آپولو در اساطير يونان، خدايي ). 176: 1377كات،  (رث رسيده است كمان به فيلوكتتس به ا
اين خدا، خداي كماندار و كمانكش با كماني سيمين توصيف . كننده است جو با تيرهاي هالك انتقام

  ).51-1/50: 1384شواليه و گربران، (شده است 
  

  دشون هر دو تير به وسيلة نيروهاي غيبي به سوي هدف هدايت مي. 3-1-1-4

و يا طلسم در هدايت تير آرش در رسيدن به هدف در بخش  دربارة دخالت امر قدسي و غيبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Meliboea 

2. Campania 

3. Apollo 

4. Hydra 
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نويسان  هرچند به طور مستقيم اصابت تير فيلوكتتس از سوي تراژدي. پيشين سخن گفته شد
بندي نقش اساسي  ها و قرايني مبني بر اينكه عوامل غيبي در اين پايان تصوير نشده است؛ اشاره

ها آنجايي است كه وقتي فيلوكتتس از رفتن به  ترين اين صحنه يكي از مشخص. ود دارددارند، وج
شود و  س، پسر خدا، بر فراز ابرها در جزيرة لمنوس ظاهر مييكند هراكل تروا خودداري مي

  : داند رسان خدا مي كند و خود را پيام فيلوكتتس را براي رفتن به تروا تشويق و هدايت مي
من ! درستي بشنو ه، تأمل كن و سخنان مرا ب1ن، اي پسر پوئيسصبر ك: سيهراكل

ام تا فرمان  م و اين نيز از خود من است، از جايگاه رفيع خود در آسمان آمدههراكليس
با اين سالح من، پاريس را، كه منشأ اين همه فساد و خونريزي ...  زئوس را بر تو برسانم

ن كني و غنايم بسيار گرفته، روانة   را ويراشده است، به هالكت رساني؛ آنگاه شهر تروا
  ).77: 1375سوفوكل، (شوي » اواتا«
  

  اي و مقدس ارتباط دارند  هر دو قهرمان با مكاني اسطوره. 4-1-1-4

توان   ذكر شده كه نمي2»ائيريوخشوثَ«اند محل پرتاب تير در اوستا كوه  دربارة آرش گفته
در منابع اسالمي محل پرتاب تير ). 89 -85: 1371اوشيدري، (جاي دقيق آن را معين كرد 

هايي كه  همة مكان. ة آمل، كوه دماوند يا ساري دانسته شده استلعطبرستان، كوه رويان، ق
ها ياد شده، بر سلسله جبال البرز قرار دارد؛ اما اينكه دقيقاً كدام  دربارة محل پرتاب تير از آن

ر نقل جغرافيدانان، البرز همان كوه قاف است بناب. قلة و نقطة آن بوده، محل اختالف است
  ). 293: 1367پورنامداريان، (

اي كه فيلوكتتس نه سال در آن به سر برد، زجر كشيد، ناليد و به  اما لمنوس، جزيره
جزيرة تمامي « يان كات ةي است كه به عقيديها درگاه خدايان استغاثه كرد؛ يكي از آن مكان

اي جهان در آن به  ملويل معتقد است تاريخ اسطوره). 172: 1377كات، (» هاست اسطوره
آسايي است كه درد  اين جزيره محل رويش علف معجزه). 166همان، (آيد  نمايش در مي

  ). 36: 1375سوفوكل، (دهد  غيرعادي فيلوكتتس را تسكين مي
  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Poeas 

2. Airyō Xšaoθa  
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  كنند اند و به فرمان خداوند عمل مي هر دو قهرمان، مقدس و پاك. 5-1-1-4

شيواتير است، و شيواتير كسي است كه تير اسالمي هاي آرش در متون پهلوي و   لقبيكي از
 شيوا  او يا خود او همچون شيوا، يكي از سه ايزد بزرگ هندوان، مقدس است، دربارة

و  2ايزد بزرگ هنديان باستان، كه با برهما) يمن، سعادتمند خوش( يا رشوا 1شيوا«: اند نوشته
داد، سه چشم دارد كه به ترتيب نمايندة فروغ خورشيد،  دو را تشكيل مي آيين هن تثليث3ويشنو

سه چشم . افكند ماه و آتش است و سرچشمة روشنايي زندگي، كه به زمين و آسمان پرتو مي
كيد متون بر أت). 282: 1375ياحقي، (بيند  شيوا، زمان گذشته و حال و آينده را در آن واحد مي

ك الهه و عنايت اهورامزدا و اسفندارمذ و ديگر  همانند يه شيوابدن سالم آرش و تشبيه او ب
است، نظر كرده و  )6(دهند كه آرش مرد مقدسي خوبي نشان مي مقدسان در كمك به او، همه به

كيد خود آرش بر اينكه او با أويژه ت انتخاب شده براي يك امر خطير كه بايد انجام بدهد، به
  .  جان خواهد باختهمين بدن سالم بعد از پرتاب تير

زخمي بر اثر نيش مار تا ده سال . در اين زمينه، دربارة فيلوكتتس، بايد تأمل بيشتري كرد
خدايي كه مار تجسم آن است، ، »4اسكلپيوس« پسران  يابد تا اينكه سرانجام به وسيلة بهبود نمي
. م مقدس استناپذيرش نوعي زخ زخم عالج. فيلوكتتس، برگزيدة خدايان است. شود درمان مي

هاي جانخراش و زخمي  او با اين زخم در نظر مردم به يك جذامي، به يك انساني با فرياد
اي متروك و   ده ساله، در جزيرهاينگونه به تنهاييِ. شود بدبو، غيرقابل تحمل تبديل مي

د و كن پااليد و به خدايان نزديك مي شود و همين تنهايي و رنج، او را مي اي محكوم مي اسطوره
آنكه بداند، همان قدرت اوست، و همين زخم است كه  فيلوكتتس، بي زخم. رساند به تقدس مي

دارد تا اسكلپيوس را به مداواي او به تروا  رساند و هراكليس را بر آن مي او را به خدايان مي
  . شودبست رسيده بفرستد، تا او قهرمان محبوب اين جنگ به بن

  
  معنايي. 2-1-4

 ها، به پايان رسانندة دو جنگ طوالني و فرسايشي هستند   اسطورههر دو شخصيت .1-2-1-4

  هاي قهرمانان و پهلوانان، نقطة بست رسيده است و با همة تالش در هر دو داستان، جنگ به بن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Shiva 

2. Brahma 

3. Vishnu 

4. Aesculapius 



1389، پاييز 3، شمارة 1دورة   قي يهاي زبان و ادبيات تطب پژوهش 
 

 73

: ك.ر. در برخي منابع هفت سال(جنگ ايران و توران دوازده سال طول كشيده . يابد پاياني نمي
 .ها به دهمين سال خود رسيده است  ها و تروايي يونانيو جنگ ) 85: 1371اوشيدري، 

 
در هر دو اسطوره، محاصرة مركزيت هستي دو ملت، جنگ را به نقطة پايان  .2-2-1-4

 كند نزديك مي

اند و در جنگ  حاصره كردهمرستان ب ط در پادشاه ايران، منوچهر را،در روايت ايراني، تورانيان
كماندار در . اند پادشاه آن يعني پريام را محاصره كردهتروا، يونانيان، همة شهر و به دنبال آن 

  .كننده است داستان ايراني در گروه محاصره شده و در داستان يوناني، در گروه محاصره
  

 پايان كار دو قهرمان مينوي است .3-2-1-4

نهد و با پرتاب  در تير ميرا  كه از خداوند فرمان گرفته بود، جان خود ،آرش، به فرمان منوچهر
شود تا آنجا كه جشن تيرگان  گويد و محبوب يك ملت مي اش را ترك مي  هستي ماديتير،

خورد و با حماسة   حتي اگر قبل از او موجود بوده باشد، با نام او گره مي،ك جشن مليسان ي به
شود و به اصطالح  پايان كار فيلوكتتس نيز هرچند به مرگ ختم نمي. آميزد او درهم مي

  . شود، مينوي است م ميخت منتقدان به خوشي
  

هاي بزرگ ملي دو قوم به  رغم شهرت و آوازة دو داستان، گزارش آن در حماسه به .4-2-1-4

گونه آمده است، با اين همه، هر دواثر بر آثار بعد از خود تأثير  صورت خالصه و يا تلميح

 اند گذاشته

كتاب ين داستان، در ا .، نيامده استشاهنامهترين منظومة حماسي ايران،  داستان آرش در بزرگ
-1/9: 1379رستگار فسايي، ( به تلميح به آن اكتفا شده است فقط ،اوستا، همچون حكيم توس نيز

. ، حضوري كمرنگ داردايلياد و اوديسهدر دو حماسة بزرگ يونان، داستان فيلوكتتس نيز ). 11
س يادشده است و پس اين قهرمان در ايلياد هومر و در طرح داستان تروا فقط تا جزيرة لمنو از 

 در سرود دوم به صورت مختصر ايليادمخاطب با اين قهرمان در . از آن، خبري از وي نيست
نام وي و پدرش نيز فقط  اوديسهدر ). 14-9: 1376؛ گريفين، 110: 1349هومر، (شود  آشنا مي

 ). 55: 1337هومر، ( و بس شودشنيده مي 1در سرود سوم از زبان نستور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Nestor 
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در ادب .  قرار گرفتان تولدي دوباره يافت و مورد توجه ايراني1337اسطورة آرش از سال 
فضل تقدم در احياي اين اسطورة حماسي از «) 16: 1352(معاصر بنا به گفتة دكتر شفيعي كدكني 

آن احسان يارشاطر است كه براساس متون قديمي و تلفيق چند روايت، داستان آرش را با نثري 
اين روايت با يكي دو تغيير . » تحرير كرد]1338 ،تهران[ هاي ايران باستان داستان كتاب شيرين در

پرتاب تير از . و نثر امروزي آن، همان روايت بيروني است كوتاه در محل پرتاب و فرودآمدن تير
 تاريخ بلعمي  فراز دماوند و فرودآمدن آن بر گردويي در كنار رود جيحون نيز برگرفته از روايت

 ذوقي و پژوهشي بازآفريني شده گوني گونها  اين داستان در قالب،كنون پس از آن تا. است
در قالب شعر نيمايي از سياوش ) 1338: تهران(» آرش كمانگير«. 1: از آن جمله است. است

مشتمل بر ) 1357توكا، : ، تهرانآرش شيواتيردر چاپ دوم با نام  (آرش تيرانداز. 2كسرايي؛ 
: تهران (آرش در قلمرو ترديد. 3بلند، نمايشنامه و داستان آرش به نثر از ارسالن پوريا؛ اي  قصيده
اي  چكامه) 1343توس، : مشهد (حماسة آرش. 4در قالب داستان كوتاه از نادر ابراهيمي؛ ) 1342

  . دوبيتي نو بر وزن هزج مسدس محذوف از مهرداد اوستا114مشتمل بر 
هاي گوناگون هنري  ة مدرنيسم در غرب، آثار فراواني در زمينهحول داستان فيلوكتتس در دور

1 فيلوكتت:آندره گايد(از جمله در ادبيات نمايشي . آفريده شده است
 شب :ميشل آنداژه( در شعر ؛)

ديزني، هركول (در سينما ؛ )3 تيرانداز:مارك مرليس(؛ در رمان )2به خير، فيلوكتتس در جزيره
19974

5 اشه، هداياي يونانيان-ل دني داني(؛ در تلويزيون )
جيس بري، فيلوكتتس در ( در نقاشي ؛)

6جزية لمنوس
  [Oct. 2008 6] ). 7هرمن ويلهلم بيس، فيلوكتتس زخمي(سازي   و در مجسمه)

  

  ها تفاوت. 2-4

  ساختاري. 1-2-4

 مكان روايت .1-1-2-4

 افتاده داستان آرش در شمال و شمال شرقي فالت ايران، در مرزهاي ايران و توران اتفاق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Philoctet by Andre Guide  

2. The good night, Philoctets on The Island by Michel Ondaatje 

3. An Arrow’s Flight by Mark Merlis 
4. Hercules by Disney 

5. Greeks Bearing Gifts By Daniella Denby-Ashe 
6. Philoctets on the Island of lemons by James Barry 

7. Wounded Philoctets  by Herman Wilhelm Bissn 
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تپة حصارليق، گوشة شمال غربي آسياي صغير (است، داستان فيلوكتتس در يونان و تروا 
  ). كنوني، تركيةدر منطقة اژه

 
 هاي آن زمان روايت و ويژگي .2-1-2-4

هايي كه به دورة پيشداديان و كيانيان در ادبيات ايران پيش از اسالم  داستان آرش همانند داستان
شدادي ي دورة منوچهر پدراين داستان زمان وقوع . اي دارند ورهشوند، بنيادي اسط مربوط مي

اي به وقوع پيوسته كه ايران داراي وحدت ملي و  است؛ از اين منظر، داستان آرش در دوره
اي  هاي اسطوره بيشتر داستان. كرده است سرزميني بوده و پادشاهي واحد بر آن فرمانروايي مي

شناسان تاريخ تأليف اوستا . گزارش شده استاوستا هاي يشتاين دوران، نخستين بار در 
متون : اند ها و قدمت زباني به دو دسته تقسيم كرده را براساس ويژگياوستا هاي پنجگانة  بخش

از ها يسنو بخش اعظم ) هاي كنوني يسنمندرج در (گاهان .  متأخرستايياومتون گاهاني و 
تاريخ تأليف . م مربوط است.ود هزار سال پها به حد متون گاهاني هستند كه زمان سرايش آن

ها، حدود نه  يشتترين بخش آن، يعني  قديم. متون اوستاي متأخر به روشني مشخص نشده است
؛ بنابراين تاريخ نخستين )40، 37: 1378تفضلي، (يا هشت قرن پيش از ميالد نوشته شده است 

سال پيش ار ميالد مربوط زمان تأليف داستان آرش به صورت مكتوب به هشتصد تا نهصد 
 كامالً شناخته شده بود، روايت هاي اوستا يشتاز آنجا كه اين داستان در زمان تأليف . شود مي

م ميالد دانست . پ1000-1200كم به بعد از ظهور زردشت در حدود  شفاهي آن را بايد دست
 زرتشت اتفاق افتاده؛  داستان زندگي آرش در پس از ظهور؛ بنابراين)1/393: 1384پور،  اسماعيل(

 .به روزگار يكتاپرستي ايرانيان، اهورامزدا، مربوط است

از اين منظر، يونان داراي . هاي ترواست اصل داستان فيلوكتتس مربوط به دورة جنگ
شده و بعضاً يك منطقه   ميادارهوحدت ارضي و ملي نبوده، شهرهاي آن به صورت مستقل 

دانند  م برابر مي.پ1184گران تاريخ فتح تروا را به سال وهشژپ. داراي دو پادشاه بوده است
به قرن ششم پيش از ميالد اوديسه م و .پ 725 به ايلياد ةتاريخ تأليف منظوم). 9: 1376گريفين، (

نويس بزرگ  از سوي سه تراژدي فيلوكتتس تاريخ تأليف نمايشنامة). 15همان، (شود  مربوط مي
به ) م.پ 406-497(و سوفوكل ) م. پ406-480(، اوريپيدس )م.پ 465-525(يوناني، يعني آشيل 

رسد؛ بنابراين زمان روايت شفاهي آرش از روايت شفاهي فيلوكتتس متأخرتر؛  م مي.قرن پنجم پ
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از سوي ديگر دورة آفرينش داستان . اما روايت مكتوب اين دو اسطوره تقريباً با هم برابر است
  ). 20: 1376گريفين، (ها  ، دورة آميزش خدايان با انسانفيلوكتتس، عصر چندخدايي در يونان است

 
 قالب روايت .3-1-2-4

)  كلمه253(اي و كوتاه  شكل خود، در قالب حكايتي اسطورهترين  روايت زندگي آرش در كامل
شود؛ اما روايت زندگي فيلوكتتس چه در شكل ابتدايي و چه در شكل كامل آن در قاب  روايت مي

 .ستانوشته شده  يشنامهانديشة سوفكل در قالب نما

 
  معنايي. 2-2-4

 انگيزة دو قهرمان .1-2-2-4

كند؛ اما فيلوكتتس به  پذيرد و با دلخوشي به آن افتخار مي  اين مسئوليت را مي،آرش به دلخواه خود
ها به  شود با آن راحتي حاضر نمي  و ديگران دارد، به1اي كه از اودوسئوس و آگاممنون دليل كينه

 او به پذيرش چنين افتخاري، خود ماجرا و فراز بزرگي از يك نمايشنامه را كردن تروا برود؛ راضي
انگيز از سوي دو  در هر صورت، هرچند پذيرش مسئوليت تيرانداختن دلخواه يا اكراه. دهد شكل مي

توان انگيزة آرش را با فيلوكتتس برابر دانست  قهرمان در دو داستان متفاوت است؛ نمي
  ). 168-167: 1375؛ ژيران، 203-202: 1369كوب،  ؛ زرين172: 1354اسالمي،  ندوشن(

  
 هاي مليتفاوت دو نبرد از منظر ارزش .2-2-2-4

رساند، محاصره  كند، مقاومت ملتي را با پيروزي به پايان مي تيري كه آرش آن را پرتاب مي
ي را با ت؛ اما تير فيلوكتتس، مقاومت ملنشيند  و دشمن به مرز جديد عقب ميشود شكسته مي

ريزند، و مقاومت  شود، ديوارهاي تروا فرو مي  پاريس كشته مي:رساند شكست به پايان مي
تير آرش در دفاع از خود و مرزهاي خويش پرتاب . رسد اهالي تروا با شكست به پايان مي

  .شود؛ اما تير فيلوكتتس در هجوم به هستي و مرزهاي ديگران مي
  

  تفاوت در پايان كار دو طرف نبرد.3-2-2-4

گيرد  آفريند، مرزهاي جديد شكل مي شادي مي. شود  ريزي و كشتار نمي ش باعث خونتير آر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Agamemnon 
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دهند؛  جديد تن در ميو سرانجام قوم مهاجم و قوم مدافع هر دو با رضايت تمام، به مرزهاي 
ريزد، ديوارهاي   را بر زمين مي- زيباترين شاهزادة تروايي-اما تير فيلوكتتس خون پاريس 

آفريند و شهر تروا در آتش و دود  شكند و براي ترواييان نكبت و بدبختي مي مقاومت را فرو مي
شوند و حتي كودك خردسال  آيند، مردان كشته مي دختران و زنان به اسارت در مي، سوزد مي

  .شود  نيز از فراز ديوارها به پايين انداخته مي1هكتور
 
 تفاوت در پايان كار دو قهرمان .4-2-2-4

 او همچنان كه تيرش از چلة .گذرد حتي از جانش چيز خود مي ز همه، براي آمال ملتش، اآرش
يابد؛ اما فيلوكتتس پس  شود، خود نيز بر فراز البرز، از اسارت دنيا و تن رهايي مي كمان رها مي

گردد، يكي از  يابد، با شادي و ثروت به شهر خود برمي از نبرد به غنايم بسيار دست مي
گذاري تمدني كه بايد جانشين  شود و سرانجام نيز در بنيان يقهرمانان خوشبخت جنگ تروا م

 .جويد شكوه يونان شود، شركت مي
  

 گيري نتيجه. 5

سازد كه  بررسي تطبيقي اسطورشناسانة دو داستان آرش و فيلوكتتس اين نكته را روشن مي
اصلي وي رغم گزارش كوتاهي كه از آن در دست داريم، به دليل انگيزة قهرمان  اسطورة آرش به

آرش . كند اش جلوه مي تر از همتاي يوناني باختن در راه آن، محبوب در دفاع از وطن و جان
صدد دفاع از كيش، مرز و هستي خود است؛ اما همتاي يوناني او با  اي ملي، در آگاهانه و با انگيزه

رصدد تهاجم  د-هشد خورده و ربوده  براي بازگرداندن زني فريب-تر رنگ نسبت كم اي به انگيزه
توانيم قدرت تجديد حيات و برانگيزانندگي اسطورة آرش را در  به همين دليل است كه ما مي. است

در . آيد  كه در اسطورة فيلوكتتس كمتر به چشم ميامريروزگار معاصر بهتر تحليل كنيم؛ 
  :استگيري نشان داده شده  هاي اين دو اسطوره براي نتيجه ها و تفاوت هاي زير شباهت جدول

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hector 
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  هاي دو داستان هت شبا  1جدول 

  

  

  قهرمانان

  نوع شباهت

  

 آرش
  

 فيلوكتتس

 . استكمانسالح فيلوكتتس،  . استكمانسالح آرش،  سالح

نيروهاي 

مافوق 

 بشري

 ساخته شده   اسفندارمذكمان به دستور    

 .است

، پـسر   آپولـو كمان فيلـوكتتس هديـة      

 .زئوس، است

دخالت 

 خدايان

 و توسـط    خداونـد  به دسـتور     تير آرش 

 .كند باد به سوي هدف پرواز مي

خـداي  فيلوكتتس بـه فرمـان زئـوس،        

 يونان، تير را به سـوي هـدف         خدايان

 .كند پرتاب مي

ارتباط با 

مكان 

 اي اسطوره

 و مقـدس    اي مكـاني اسـطوره   آرش  با    

تيراندازي وي بر فراز يكـي      . ارتباط دارد 

 .يردپذ هاي كوه البرز انجام مي از قله

فيلوكتتس پيش از رفـتن بـه تـروا، ده          

كرد  سال در جزيرة لمنوس زندگي مي     

 و محـل    ها جزيرة تمامي اسطوره  كه  

 .آسا بود هاي معجزه رويش علف

ي
ار
خت
سا

 

ارتباط با امر 

 قدسي

آرش، قهرماني باديانت است و لقب شيوا       

 . اوستتقدسبراي وي نشان از همين 

 خدايان است و به     برگزيدةفيلوكتتس  

 .رود  زئوس به تروا ميدستور

جنگ 

 فرسايشي

 ايـران و    سـالة جنـگ دوازده  تير آرش،   

 .دهد توران را پايان مي

ها   يوناني سالة جنگ ده تير فيلوكتتس،   

 .رساند ها را به پايان مي و تروايي

 محاصره

 ايـران را    لشكر محاصره شدة  تير آرش،   

دهد و جنـگ را بـه        از محاصره نجات مي   

ــا  ــع ايراني ــان   نف ــه پاي ــده ب ن محاصرش

 .رساند مي

 لشكر محاصره كنندة  تير فيلوكتتس،   

دهـد و    يونان را از بالتكليفي نجات مي     

لشكر محاصر شدة تروا را به سـوي        

 .دهد شكست سوق مي

پايان كار 

 قهرمانان
ي   است، مينويپايان كار فيلوكتتس   استمينويپايان كار آرش، 

اي
عن
م

 

تأثير  بر 

ادبيات پس 

  از خود

حـضور داسـتان آرش در        عدم رغم به

، ايـن   شـاهنامه حماسة ملـي ايرانيـان،      

داسـتان بــر آثــار بعــد از خــود تــأثير  

ها اثر حول داستان آرش       و ده   گذاشته

 در زبان فارسي آفريده شده است

 ايليـاد  حضور داستان فيلوكتتس در 

 كمرنـگ اسـت؛ امـا آثـار          اوديسه و

اين داستان   براساس   هنري بسياري 

  آفريده شده استدر ادبيات غرب
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  هاي دو داستان تفاوت  2جدول 

  
  

  قهرمانان

  نوع تفاوت

  

 آرش
  

 فيلوكتتس

 مكان

شـــمال و شـــمال داســـتان آرش در 

 فالت ايران، در مرزهـاي ايـران        شرقي

 .و توران اتفاق افتاده است

 يونـان و تـروا    داستان فيلـوكتتس، در     

 .اتفاق افتاده است) تركية امروزي(

زمان و 

هاي  ويژگي

 آن

منــوچهر روايــت شــفاهي آرش، در دورة 

بـار در     اتفاق افتـاده و نخـستين      پيشدادي

. م مكتوب شده است   . پ قرن نهم يا هشتم   

در اين دوره، ايـران داراي وحـدت ملـي و           

ــر آن    ــاه ب ــك پادش ــوده و ي ــرزميني ب س

ايــن دوره، . كــرده اســت فرمــانروايي مــي

ــان  ــتي ايرانيـ ــصر يكتاپرسـ ، دورة عـ

 .ده استزردشت، بو

فتح تـروا   روايت شفاهي فيلوكتتس، به تاريخ      

م و تاريخ نخـستين روايـت       .پ1184در سال   

. م مربوط اسـت   . پ قرن هشتم مكتوب آن به    

ـان داراي وحـدت ارضـي و            در اين دوره، يون

ملي نبوده، شهرهاي آن بـه صـورت مـستقل       

شده، و بعـضاً يـك منطقـه داراي دو            مي اداره

ـاه بــوده اســت   عــصر ه، ايــن دور. پادشـ

 . بر يونان بوده استفرمانروايي خدايان

ي
ار
خت
سا

 

 قالب
حكايــت كوتــاه داســتان آرش در قالــب 

 .است

 نمايـشنامه داستان فيلـوكتتس در قالـب       

 .است

انگيزة دو 

 قهرمان

آرش بــه دلخــواه خــود پــا بــه ميــدان  

 رفتـة وطـن    خاك از دست  گذارد تا    مي

  .را بازپس گيرد

يده، فيلوكتتس تا فرمـان زئـوس را نـش        

شود پا به ميدان بگـذارد تـا         حاضر نمي 

و به شوي خـويش      خورده هلن فريب 

 . را آزاد كندكرده خيانت

هاي ارزش

 ملي

 شده مقاومت ملتي محاصره  تير آرش   

ــران -را  ــا - اي ــروزي ب ــان پي ــه پاي  ب

 .رساند مي

مقاومـــت ملتـــي  تيـــر فيلـــوكتتس  

 شكـست  بـا    - تروا   - را   شده محاصره

 .رساند به پايان مي

پايان دو 

 طرف نبرد

ــر آرش از  ــونتي ــشتار خ ــزي و ك  ري

 .كند جلوگيري مي

 دامن  ريزي و كشتار   خونتير فيلوكتتس به    

 .شود  قتل و غارت ميبزند و موج مي

ي
اي
عن
م

 

پايان دو 

 قهرمان

 مرگـي خودآگـاه   پايان كـار آرش بـه       

 .شود منجر مي

شـادي و   فيلوكتتس در پايان جنـگ بـا        

ــراوان ــت فـ ــود  غنيمـ ــن خـ ــه وطـ  بـ

 .گردد يبازم
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  قدرداني. 6

سركار خانم و اظهارنظر سودمند و اصالحي ز جناب آقاي دكتر حسن ذوالفقاري براي ا

  .شودسپاسگزاري مي ،برخي منابع التينة تهي براي پور مهديمعصومه 

  

  ها نوشت پي. 7

به طور خالصه عبارت است از بررسي ادبيات ملي و روابط تاريخي آن با «ادبيات تطبيقي  .1

ها از يكديگر، و  پذيري آن هاي ديگر، بررسي چگونگي اين ارتباط و تأثير ات ملتادبي

 هاي براي ديدن تعاريف ديگر و شناخت ويژگي) 10: 1380ندا، (» ها بر يكديگر تأثيرگذاري آن

-18: 1382كفافي، : ك.دو مكتب شاخص اين رويكرد، يعني مكتب فرانسوي و امريكايي، ر

: ك. و براي ديدن تاريخ ادبيات تطبيقي ايران و جهان ر37-35: 1373؛ غنيمي هالل، 24

 .275-258: 1384عبداللهي و ديگران، 

السيك يونان، در سال كنويس بزرگ  ، يكي از سه نمايشنامه (Sophocles)سوفوكل .2

اي كه    نمايشنامه123از ميان . اي واقع در شمال غربي آتن متولد شد م، در دهكده.پ497

: فقط هفت اثر شهرت يافته و مورد تحليل و بررسي قرار گرفته استسوفوكل نوشته، 

شاه، ، معروف به اديپوس(Oedipus Tyrannus) تيرانوس يا (Oedipus Rex)اوديپوس ركس

 الكترا ؛  (Oedipus Coloneus)اوديپوس كلنوسترين تراژدي يوناني؛  فاخرترين و كامل

(Electra) گونه  آنتي و نيز(Antigone) هاي او هستند رترين نمايشنامهمشهو .

 نيز از آثار (Philoctetes)  فيلوكتتسو (Trachinian Women) ، زنان تراخين(Ajax)آژاكس

 ;Luce, 1982: 1/179-181; Grote, 2000: 1/278-287).روند خوب سوفوكل به شمار مي

Norton, 1994: 9/17). 

؛ 36-34: 1383؛ داد، 35-34: 1384، لي: ك.شناسي ر براي اطالح بيشتر از اسطوره و اسطوره .3

  . 394-392: 1384پور،  ؛ اسماعيل37-25: 1381روتون، 

» آرش«دربارة آرش مقاالت زيادي در چهار دهة اخير در ايران نوشته شده است كه مقالة  .4

و پنج  از دكتر تفضلي هنوز پس از گذشت سي) 79-1/77: 1354 (دانشنامة ايران و اسالمدر 

در سال . شك از بهترين مقاالت تحقيقي نوشته شده در اين زمينه است بياز تĤليف آن، 

 » آرش«اي با نام  مقاله(Encyclopedia Iranica) دانشنامة ايرانيكادر جلد دوم  1986
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(Āraš)  آرش در ادبيات كهن«ذيل دو بخش (Āraš in Older Literature)  به قلم دكتر 

   به قلم(Āraš in Modern Literature)» معاصرآرش در ادبيات «و ) 267-266( تفضلي 

مقالة دكتر تفضلي، با اندكي تغييرات . چاپ شده است) 267((W. L. Hanaway) ويليام هنوي

مقاالت ديگري نيز در اين .  استدانشنامة ايران و اسالمو تلخيص، همان مقالة قبلي وي در 

ها خوداري هش نيست از ذكر آنزمينه وجود دارد؛ اما از آنجا كه در راستاي اين پژو

دانشنامة زبان و ليف ابوالفضل خطيبي در أت» آرش«كنيم؛ ولي شايسته است از مقالة  مي

ساختار اصلي اين مقاله نيز براساس مقالة . ياد كنيم) 44-1/42: 1384(ادب فارسي 

خطيبي در مقالة هنوي يك اشتباه وجود دارد كه از سوي . گفته از تفضلي و هنوي است پيش

نادرست معرفي شده اوستا  از مهرداد حماسة آرشدر آن مقاله، كتاب . نيز تكرار شده

مفاعيلن (و بر وزن هزج مسدس محذوف )  دوبيتي114(اين كتاب در قالب دوبيتي نو . است

سروده شده است نه در قالب مثنوي و در بحر رمل، آنگونه كه هنوي ) مفاعيلن فعولن

ميرزازاده اسفند . ب تاريخ چاپ ندارد و تاريخ مقدمة آن به قلم نضمناً، كتا. نوشته است

 . است1344 در مقالة هنوي سال چاپ.  است1343

گيرد، سه  جا مي (Trojan Cycle)هاي تروايي افسانه كه در مجموعهافسانة فيلوكتتس را،   .5

 و (Euripides)، اوريپيدس (Aeschylus)هاي آشيل نويس بزرگ يونان به نام تراژدي

ترين شكل آن در روايت اند كه كاملهاي مختلف تحرير كرده ه شكلب  (Sophocles)سوفوكل

 ;Haigh, 1986: 194-8): ك.براي آگاهي از تفاوت سه تحرير يادشده ر. شودسوفوكل ديده مي

Grant & Hazel, 2002: 269-272; De Remily, 1985:66-75; Norton, 1994: 9/386-387). 
رسد اين خدا   به نظر مي.شود ي هند و ايراني، ويشنو يكي از خدايان شمرده ميها در اسطوره .6

ويشنو طي نبردي سرزمين . در شاخة ايراني آن، در كسوت آرامش كمانگير ظاهر شده است

م به ذات و ئگيرد، او داراي نيروي حفظ و حراست است، قا پس مي شدة خدايان را باز غصب

اندازند، از جاي خود  ه قواي شر بقاي عالم را به خطر ميچيز است، هرگا مستولي بر همه

همتاي ايراني او، آرش نيز سرزمين . شتابد خيزد و به حمايت و حفظ عالم مي برمي

 ).438: 1375ياحقي، (بخشد  شدة ايران را از سلطة افراسياب و توران، رهايي مي غضب
  

   منابع.8

: تهران. 7چ. 1 ج .تاريخ ايران باستاندر » نتاريخ اساطيري ايرا«). 1388. (آموزگار، ژاله •
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 .سمت

برگردان دكتر سيدمحمدحسين . تاريخ كامل). 1374( .اثير، عزالدين ابوالحسن ابن •

 .انتشارات اساطير: تهران. 2چ. 1ج. روحاني

بنياد : تهران.  صادق نشأتةترجم. اخبارالطوال). 1346. ( داوود ابوحنيفه دينوري، احمدبن  •

  .فرهنگ ايران

  .سينا ابن: تهران.  اكبر داناسرشتةترجم. آثارالباقيه). 1352. (ابوريحان بيروني •

  . توس: تهران.  آواها و ايماها).1354. (اسالمي ندوشن، محمدعلي •

به سرپرستي .  دانشنامة زبان و ادب فارسيدر» اسطوره«). 1384. (پور، ابوالقاسم اسماعيل •

 .394-392صص . بان و ادب فارسيفرهنگستان ز: تهران. 2ج. اسماعيل سعادت

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

  . سخن: تهران. 2چ. 1ج. فرهنگ بزرگ سخن). 1382). (به سرپرستي(انوري، حسن  •

 .دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران. الوسيط المعجم). 1372. (انيس، ابراهيم و ديگران •

 .توس: مشهد. زاده با مقدمة نعمت ميرزا. حماسة آرش). تاريخ مقدمه 1343. (اوستا، مهرداد •

:  تهران.واژنامة توضيحي آيين زردشت: نامة مزديسنا دانش). 1371. (اوشيدري، جهانگير •

  .نشر مركز

به كوشش محمد پروين . به تصحيح محمدتقي بهار. تاريخ بلعمي). 1341. ( بلعمي، ابوعلي •

  .وزارت فرهنگ: تهران. ديگنابا

به كوشش عباس اقبال . تاريخ طبرستان). 1320. (بن اسفنديار حسن بهاءالدين محمدبن  •

  .كاللة خاور: تهران. 1ج. آشتياني

  .آگه: تهران. پژوهشي در اساطير ايران). 1375. (بهار، مهرداد •

. پور القاسم اسماعيلگردآورنده و ويراستار دكتر ابو. از اسطوره تا تاريخ). 1376 (------- •

  .چشمه: تهران

  .نيلوفر: تهران. آرش). 1356. (بيضايي، بهرام •

  .دانشگاه تهران: وشي؛ تهران ؛ به كوشش دكتر بهرام فرهها يشت). 1356. (پورداود، ابراهيم •
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  .علمي و فرهنگي: تهران. هاي رمزي در ادب فارسي رمز و داستان). 1367. (پورنامداريان، تقي •

  .نشر توكا: تهران. آرش شيواتير). 1357. (نپوريا، ارسال •

. زير نظر احسان يارشاطر. دانشنامة ايران و اسالمدر » آرش«). 1354. (تفضّلي، احمد •

  . بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران

. به كوشش دكتر ژاله آموزگار. تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم). 1378.(-------- •

  .سخن: تهران. 3چ

ترجمة . شاهنامة ثعالبي در شرح احوال سالطين ايران). 1329-1328. (منصورثعالبي، ابو •

  .چاپخانة مجلس: تهران. محمود هدايت

 .اميركبير: تهران. 2 دكتر عبدالحسين نوايي چاهتمام به .گزيدهتاريخ ). 1362. (حمداهللا مستوفي •

. )نبياءاالرض و اال سني ملوك(تاريخ پيامبران و شاهان ). 1346. (حمزه اصفهاني •

  .بنياد فرهنگ ايران: تهران.  دكتر جعفر شعارترجمة

به سرپرستي .  دانشنامة زبان و ادب فارسيدر» حماسه«). 1386. (مطلق، جالل خالقي •

  .745-738صص. فرهنگستان زبان و ادب فارسي: تهران. 2ج. اسماعيل سعادت

. 1 س.نامة آزادي هفته» تطبيق حماسة آرش كمانگير و فيلوكتت«). 1375. (خدايار، ابراهيم •

 .10صص. 3ش

به سرپرستي . دانشنامة زبان و ادب فارسيدر » آرش«). 1384. (خطيبي، ابوالفضل •

  .44-42صص . فرهنگستان زبان و ادب فارسي: تهران. 2ج. اسماعيل سعادت

. 2چ. 1ج. زير نظر دكتر محمد دبيرسياقي. السير حبيب). 1353. ( الدين خواندمير، غياث •

  .خيام: تهران

  .مرواريد: تهران. 2چ. 2 و.فرهنگ اصطالحات ادبي). 1383. (داد، سيما •

 .مرواريد: تهران. ج2. از گزارش ابراهيم پورداوود. اوستا). 1364. (دوستخواه، جليل •

پژوهشگاه : تهران. 2چ. 1ج. هاي شاهنامه فرهنگ نام). 1379. (رستگارفسايي، منصور •

  .علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  .انتشارات فروهر: تهران. 1ج. هاي اوستا فرهنگ نام). 1346. (ي، هاشمرض •
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  .نشر مركز: تهران. 2چ. پور  ترجمة دكتر ابوالقاسم اسماعيل.اسطوره). 1381. (ك .روتون، ك •

 .اميركبير: تهران. 2چ. ارسطو و فن شعر). 1369. (كوب، عبدالحسين زرين •

: تهران .پور مة دكتر ابوالقاسم اسماعيل ترج.فرهنگ اساطير يونان ).1375. (ژيران، ف •

 .فكر روز

: تهران. ترجمه محمد سعيدي . فيلوكتتس، زنان تراخيس، آژاكس الكترا،). 1375. (سوفوكل •

 .علمي و فرهنگي

خرد و كوشش مجلة . »انواع ادبي و شعر فارسي«). 1352. (شفيعي كدكني، محمدرضا •

  .4 و 3دفتر . 4  دورة.شيراز

 .اميركبير: تهران. ترجمة دكتر طهمورث ساجدي. ادبيات تطبيقي). 1386. (شورل، ايو •

 .اميركبير: تهران. 3چ. سرايي در ايران حماسه). 1352. (اهللا صفا، ذبيح •

 .1ج. مترجم ابوالقاسم پاينده  . طبري  تاريخ). 1375. (يزيد   جريربن    طبري، ابوجعفرمحمدبن  •

  .اساطير: تهران. 5چ

بـه  . دانشنامة زبان و ادب فارسـي     در  » ادبيات تطبيقي «). 1384. (عبداللهي، علي و ديگران    •

  .275-258صص. فرهنگستان زبان و ادب فارسي: تهران. 2ج. سرپرستي اسماعيل سعادت

 .توس: ؛ تهراناساطير و فرهنگ ايراني).  1383. (عفيفي، رحيم •

  . توس:تهران. گزارنده مهرداد بهار. بندهش). 1369). (گردآورنده(  فَرْنَبغ دادگي •

 داود دانشور و  ترجمة. هاي يونان باستان تفسيري بر تراژدي). 1377. (كات، يان •

  .1377سمت، : تهران. منصور ابراهيمي

  .نشر نادر:  تهران.آرش كمانگير). 1380. (كسرايي، سياوش •

پژوهشي درباب نظرية ادبيات و شعر : ادبيات تطبيقي). 1382. (كفافي، محمد عبدالسالم •

  .نشر به: مشهد. جمة سيد حسين سيديتر. داستاني

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

 .16  ش.ايران كوده: تهران. چند يادداشت

  .طرح نو: تهران. ترجمة عبداهللا كوثري. هومر). 1376. (گريفين، جسپر •
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: تهران. 2 ج.  دكتر احمد بهمنش  ترجمة. رمفرهنگ اساطير يونان و).  1356. (گريمال، پير •

 .اميركبير

  .سروش:  تهران.عباس آقاجاني ؛ ترجمةافسانة تروا). 1368. (لنسلين گرين، راجر •

ايرنا ريما . هاي ادبي معاصردانشنامة نظريهدر » اسطوره«). 1384. (، آلوين.لي، اي •

  .35-34صص. آگه: تهران. ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوي. مكاريك

 .كاللة خاور: تهران. الشعراء بهار به تصحيح ملك). 1318. (التواريخ و القصص مجمل •
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