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 چکیده 

اگر ادبیات تطبیقی، تتبع و کاوش قیاسی آثار برآمده از بسترهای گوناگون فرهنگی بیان شود و همچون عامل 
های قابل توجه این حوزهارتباطی میان آثار سوهای مختلف جغرافیایی، فرهنگی و زبانی فرض شود یکی از 

ای در آثار ادبی دانست. در های اسطورهشناسی و به خصوص بازنمایی تیپشناسی را باید مضمونحوزه معرفت
ی هوّیت ای فارغ از پیوستگی با تاریخ هر ملّت به نوعی نقش متحدکننده و شکل دهندههای اسطورهواقع تیپ

ای، فراادبیاتی ای مشترک ما را به مطالعاتی بینارشتههای اسطورهمایهبن ی اینای است و مطالعهاجتماعی هر جامعه
ای رو نمونهی پیشباشد. در واقع مطالعهسازد که همانا یکی از اهداف ادبیات تطبیقی میو فرهنگی رهنمون می

است که ریشه از چنین توارد ادبی است که در اسطورۀ آرش و ویلهلم تل پدیدار گشته است و به نوعی ممکن 
شرق و غرب داشته باشد. ویلهلم تل اسطورۀ  الگوهای مشترک و تاثیر و تاثرهای مابین فرهنگها، کهندر سنت

کمانگیری است که در نمایشنامۀ شیلر به نوعی به استعارۀ ادبی و ناجی ملت سوئیس از چنگال ظالمان تبدیل 
های ر ادبیات فارسی آرش کمانگیر است که به تیپشده است و نمونۀ همچنین تیپ اسطورۀ کمان به دستی د

گوناگونی به مثابه یک قهرمان ملی درآمده است. به طور مشخص این پژوهش در پی آن است که با به کارگیری 
مضمون شناسی در بستر ادبیات تطبیقی در پی کاوش سنجش میزان کیفیت مضامین این دو اسطوره در متن است 

ها را در این ها و تباینشناسانه تغییرهای صورت گرفته و همچین مانندگیمنظر مضمونتا ضمن واکاوی متن از 
 بررسی نماید. ها راای رصد و سیر تطور آندو تیپ اسطوره

 
 شناسی تطبیقی، آرش کمانگیر، ویلهلم تلادبیات تطبیقی، مضمونکلیدواژه: 

 

 مقدمه . 1

عرصۀ فرهنگ و ادبیات اروپا با تغییرات کالنی روبرو شد و این دگرگونی های ناپلئون، در نتیجۀ انقالب فرانسه و جنگ
پرستانه داشت های میهنشعلۀ ناسیونالیسم اروپایی را برافروخت. به گفتۀ رنه ولک، رشد ادبیات ملی در اروپا انگیزه

با مروری گذرا  (4: 1393،)رنه ولکای شد که پایه و اساس ادبیات تطبیقی را تشکیل داد.ولی موجب تنوع و غنای ادبی
توان رسید که هدف ادبیات تطبیقی به هیچ عنوان تطبیق نیست و از تعاریف مرتبط با ادبیات تطبیقی به این درک می

های بین دو اثر را با تسلّط بر بافت فرهنگی هدف از آن، رسیدن به درکی باالتر از خالقیّت ادبی است که بایستی تفاوت
ادبیات »شد، چرا که از اساس ادبیات تطبیقی به جای یکی کردن ادبیات گسترۀ جهان زیر پرچم  ها جویاو ادبی آن

و اهمیّت این رشته از آن  (4: 1397)یوست، گوته، به دنبال کشف روحیۀ مشترک بشری در میان قلمروها است« 1جهانی
)میلر، دارد میهای گوناگون پرده برلّتهای فکری و هنری ادبیات ملّی مهای جریانشود که از سرچشمهجا احساس می

شود. به بیان های سازمند و ناسازمند بررسی میهای قرابتها از حیثو به نوعی این ریشه (47: 1385آندرو براویت جف، 
ادبیات تطبیقی در واقع عبارت است از تحقیق در باب روابط و مناسبات بین ادبیات ملل و اقوام مختلف »گویارد 
نشیند تا تمام مبادالت و معامالت فکری و ادبی را که از پژوهشگر ادبیات تطبیقی در مرز زبان ملی به کمین میجهان. 

                                                           
1 Weltliteratur 
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دهد تحت نظارت و مراقبت خویش قرار بگیرد و پیداست که آن سرحدّ بین آن قوم و اقوام دور و نزدیک روی می
: 1374)گویارد، ام اچ، گیرد، مناسبت خواهد داشتکار می حاصل تحقیق او با میزان دقّت و مراقبتی که در این تحقیق به

 (.17و13

ها، مایهباشد که کندوکاوی تطبیقی در بنمی 1شناسیساز ادبیات تطبیقی مضمونهای حیاتی جریانیکی از شاخه 
رساند ور را میمضامین این با نامیرایی و جهانی بودنگیرند. های مّلی شکل میهایی است که در سنتها و مضمونتیپ

پرستی، فداکاری و بسیاری دیگر به بیان طلبی، میهنهایی به مانند تولد، مرگ، عشق، بیگانگی، غرور، قدرتکه مضمون
کنند تا روح جوامع شوند و کمک میروند و به مطالعۀ فرهنگ مربوط میاز عرصۀ ادبیات محض فراتر می یوست 

های علوم انسانی اینجا ناگزیر مطالعات ادبی با سایر رشته (94: 1397اور، )پرمختلف را در دوران مختلف بررسی شود
به اعتقاد ریموند تروسن، یکی از محققان برجستۀ  (9-10)یوست، شود.فرهنگی میای و بینارشتهکند و بیناارتباط پیدا می

های معروف اساطیری شخصیتادبیات تطبیقی، مفیدترین موضوعات مطالعات ادبی تطبیقی در بخش بازنمایی ادبی 
های مایهتوان اسطوره را این گونه تعریف کرد که اسطوره به نمادها و بن. در واقع می(93-92، 1397)تروسن،  قرار دارد

اند و مانند یک زبان مشترک، ی مردم در نقاط مختلف جهان مشترکشود که در میان همهای اطالق میتکرارشونده
« آگاهی جمعی»ای که آن را دورکیم با استفاده از نظریه (23: 1398)مخبر، کنند.طف بشر را بازگو میها و عواافکار، ارزش

هایی را که در فواصل دور تاریخی و جغرافیایی از یکدیگر قرار داشتند را های شگفت میان فرهنگنامید، شباهتمی
شناختی کارکرد مغز ها، محصول عصبشخصیتها و رنگتبیین کرد. او عقیده داشت که اجزاء اصلی اسطوره، پی

ها از آنها هستند که اسطوره« هاییمدل»ای جهانشمول، های اسطورهاند. این انگارهها مشترکانسان و لذا در همۀ انسان
 .(369: 1398)بیرلین،ریزد.ها میشوند، و هر فرهنگ خاص، عناصر خود را به درون این مدلزاده می

ی خود به هرج و مرج ناشی از جنبش ی اولیهای ویلهلم تل، عالقهپرداخت به شخصیت اسطوره در واقع شیلر با 
توفان و تنش را مورد بازنگری و عالقۀ خود را به نظم کالسیک و روشنگری نشان داد. در این نمایشنامه شیلر به سراغ 

کنند. ویلهلم تل حقیقتاً هرمان آلمانی معرفی میگرایان آلمانی، غالباً او را به عنوان الگوی قرود که ملیشخصیتی می
ای، طبق سنت اسطوره«. خراب راه آزادی است»یک تیپ است: او منجی و ظالم کش است و طبق تعبیر توماس مان: 

در  (311: 1397)یوست،دهد که مشعل آزادی را از خدایان ستمگر دزدیده است.ای نو ارائه میاو از خود تصویر پرومته
های گوناگونی بازتعریف شده است، چرا که آرش ابل آرش کمانگیرکه از اوستا تا دوران معاصر با روایتطرف مق

شود که جان خود شود. آرش بر آن میشده و محبوب که چون قهرمانی ملی گرامی داشته میشخصیتی است شناخته
ها قرن گرداند. شکی نیست که این داستانباز های در اشغال دشمن را به ایرانرا بر سر پرتاب تیری بگذارد تا سرزمین

های محبوب بوده است، اما در خالل فراز و فرودهای گوناگون قرن بیستم، داستان آرش کمانگیر باز در شمار داستان
های فرضهایی بر آن افزودند که برگرفته از پیشهای مختلف سیاسی الیهدیگر زنده شد و هنرمندانی با گرایش

 (.7: 1398)گازرانی،یک هر یک از آنان بودایدئولوژ
 

 مسئله، فرضیه، روش و پیشینه تحقیق. 2
ش و ویلهلم تل را از منظری گیری از مبانی نظری ادبیات تطبیقی، اسطورۀ آراین پژوهش بناست تا با بهره 

د که با توجه به نقش دوگانۀ شوی اصلی از آن جا ناشی میشناسانه مورد بررسی قرار دهد. در واقع مسئلهمضمون
و چگونه تبارشناسی   هایی دارند؟ها و تفاوتدو اسطورۀ آرش و ویلهلم تل چه شباهت» مایهبن-تیپ»و « مضمونتیپ »

                                                           
1Thématologie  
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گیری و دگردیسی های تاریخی موجود به رشد و شکلهای مردمی و واقعیتدو شخصیت اساطیری با پیوند داستان  این
 ده است؟ها رهنمون شاین اسطوره

با نگاه « آخرین تیر، بررسی تطبیقی اسطورۀ آرش و فیلوکتتس»ابراهیم خدایار و صابر امامی در پژوهشی با عنوان
نوع سالح قهرمان، و »های این دو روایت را از نظر ساختاری و معنایی ذیل نه محورشناسی تطبیقی، شباهتاسطوره

خدایان در پرتاب تیر، ارتباط دو قهرمان با امر قدسی و پیوند آن دو با ارتیاط آن با نیروهای مافوق بشری، دخالت 
های مقدس، فرجام کار قهرمانان از منظر مینوی، پایان دادن به دو جنگ فرسایشی، نقش محاصره در دو داستان مکان

مکان، زمان و »حورهای ساختاری و معنایی آن دو را ذیل هفت مو تفاوت« ها بر ادبیات پس از خودو تأثیر اسطوره
های ملی، پایان کار دو نبرد و تفاوت در پایان کار قهرمانان از های آن، قالب روایت، انگیزۀ قهرمانان، ارزشویژگی

 کنند. بررسی می« لحاظ مرگ و زندگی
با « آرش کمانگیر و ویشنو»ای با عنوان دخت پورخالقی چترودی در مقالههمچنین علی ضیاالدینی دشتخاکی و مه

ها با در در اند.  این پژوهشپیروی از روش مکتب تطبیقی فرانسوی وجوه شباهت این دو اسطوره را بررسی کرده
نظر گرفتن این دو اسطوره به صورت مجزا و بدون توجه به مضامین موجود این دو شخصیت را بررسی کرده اند، 

ای از آثار منفرد بلکه به عنوان یک چرخه و کلیّت در در حالی که در پژوهش ادبیات تطبیقی باید ادبیات نه مجموعه
شناسی تطبیقی و ادبیات تطبیقی در نظر گرفته نظر گرفته شود. مسئلۀ مهم دیگر این است که باید مرزی بین اسطوره

شد که توانند از تاریخ یا اسطوره برآمده باشند. از طرف دیگر هم باید متذکر شود چرا که بسیاری از مضامین ادبی می
اند که هر کدام بنا به بافت آن زمان شکل متفاوتی به خود های متعددی آمدهچه شخصیت تل و چه آرش در روایت

هایی از حیث مضمون شناسی در حیطه ادبیات تطبیقی کمتر به گیرد. این در حالی است که به طورکلی پژوهشمی
موجود از آرش کمانگیر تالش پژوهشگر مبنی بر این  خورد. قابل ذکر است که با توجه به روایات متعددچشم می

الباقیه، جوزجانی در کتاب طبقات ناصری، َمقدسی در البدءوالتاریخ و های: بیرونی در کتاب آثاربوده است که روایت
 طبری در تاریخ را مبنای تحلیل خود قرار دهد.

 

 شرحی بر دو اسطوره. 3

 اسطورة آرش 3-1
شود. بدون در نظر گرفتن کمانگیر همچون قهرمانی ملی در فرهنگ ایران واال شمرده میای آرش شخصیت افسانه

گیرد که جان خود را های متععد از این شخصیت اساطیری، روایت غالب بر این سیر است که آرش تصمیم میروایت
نوردد، به قلمرو ی که تیر در میهایکند تا سرزمینی ممکن پرتاببر سر پرتاب تیری بگذارد و تیر را به دورترین نقطه

روایت ها و بازنمایی های مختلفی از اسطورۀ آرش در ادبیات ایران تا دوران معاصر وجود دارد و  ایرانشهر بیفزاید.
ترین منبع که در آن نام اسطورۀ آرش آمده، یشت ها است. در بخش های متعددی از یشت ها، نام آرش به قدیمی

 شود:به یک نمونه آن اشاره می چشم می خورد که در ذیل

تشتر، ستاره ی رایومند فرهمند را می ستائیم که تند به سوی دریای فراخکرت تازد؛ مانند آن تیر در هوا پران که     
 یشت ها، بند سی و هفتم ()آرش تیرانداز، بهترین تیرانداز آریایی، از کوه ائیروخشوث به سوی کوه خوانونت انداخت.

شود و عالوه بر این،آرش بهترین تیرانداز آریاییان معرفی م ارخشه)اوستایی آرش( یاد میاز آرش با نا
ی اعتبارو لقبش نیز هست، پرتاب تیری است به شاهکار بزرگ آرش، که سرچشمه (10: 1398)گازرانی، شود.می

)گازرانی، نشیند.دور به زمین می ای بسیارشود و در کوهی که از قرار معلوم در فاصلهیادماندنی، که از کوهی بلند می

وجود آرش در تیریشت که که مجموعه ای از متون ستایش آمیز و مدح اهورا مزدا و امشاسپندان و اساطیر  (10: 1398
 قدسی که توسط ارادۀ اهورامزدا جهان را اداره می کند، نشان از قدسی و اساطیری بودن این قهرمان دارد.

های متفاوتی در آثار ادبی بازنمایی شده است و در کتاب های تاریخی آرش با کیفیتهای مختلف در گذر از دوره
اخبار  تاریخی دوره اسالمی ، اطالعات بیش تری از این اسطوره دیده می شود. ظاهرا نخستین کتاب در این زمینه
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زندگی آرش فاقد هر نوع الطوال دینوری است. نام آرش در این کتاب ))ارسناس(( نام دارد. روایت این کتاب از 
مضمون حماسی است. در تاریخ طبری نیز زندگی ارششباطیر آمده است که فضای حماسی در آن غالب است که پس 
از محاصره منوچهر توسط افراسیاب در طبرستان و قرار صلح بین آن دو، تیر آرش مرز بین دو کشور را تعیین خواهد 

ربوط به قرن پنجم و در کتاب آثار الباقیه ابوریحان بیرونی است که نخستین کرد. کامل ترین روایت حماسی از آرش، م
بار، آرش به شکل اسطوره ای ظاهر می شود که افراسیاب تورانی،منوچهر پادشاه پیشدادی را در طبرستان محصور می 

ی یک تیر پرتاب از کند و سرانجام هر دو به صلح می گرایند. منوچهر از افراسیاب درخواست می کندکه به اندازه 
خاک را به وی برگرداند. افراسیاب این درخواست او را می پذیرد. فرشته ای که نامش ))اسفندازمذ(( است، حاضر 
می شود و به منوچهر دستور می دهد که تیر و کمان خاصی را بسازد. تیر آرش به روایت بیرونی از کوه رویان رها 

یان فرغانه و طبرستان بر درخت گردویی می نشیند. این نکته قابل ذکر است می شود و به اقتضای خراسان در محلی م
های تفاوت این روایات متعدد در این است که آیا آرش پس از پرتاب تیر جان خود را از دست ترین محلکه مهم

شستن تیر و آیند؟ و همچنین مکان پرتاب و ندهد؟ آیا نیروهای قدسی به کمک آرش کمانگیر در پرتاب تیر میمی
 دورۀ تاریخی این رخداد در چه زمانی بوده است.

 

 ویلهلم تل 3-2

کند: گروهی از مردم که آنها را دو گروه را از هم جدا می 1800پیدایی ملودرام و ناسیونالیسم در تئاتر پس از سال  
شوند. در هر دو نوع جدالی اخالق و خطرناک معرفی میهای دیگری که بیکنند و گروهاخالقی و خیرخواه معرفی می

های آدم»باید بر « های خوبآدم»اند که دهندگان و پیکارجویان به این باور رسیدهکه در میان است، تماشاگران، رأی
نمایشنامۀ ویلهلم تل به  (350: 1393های تئاتر، )تاریخاخالقی استیال خواهد یافت.غلبه یابند، و گرنه اغتشاش و بی« بد

ای در تالش است تا روایتی حماسی را که کز بر شخصت تل به عنوان یک قهرمان ملی و تیپ اسطورهنوعی با تمر
ای و غیرواقعی بازنمایی کند. داستان از این قرار صحت تاریخی آن به دقّت مشخص نیست در یک فضای اسطوره

رای سرکوبی حکّام دست نشاندۀ است که مردم سه والیت از خاک سوئیس به نام های اوری، شویتز و اونتروالدن، ب
گرایانه که خاندان هابسبورگ اتریشی و احراز آزادی و استقالل در تالش هستند. در واقع شیلر به علت گرایشات ملی

بیان کرده بود در « تئاتر بمثابه یک نهادی اخالقی»در زمان نگارش این نمایشنامه دارا بود و در مقالۀ خود، با عنوان
: 1393های تئاتر، )تاریختوانست صدایی برای فرهنگ آلمان و نیرویی در شکل دادن به آن باشد ود که میرویای تئاتری ب

 را در نمایشنامۀ خود به کار برد. 1گرایانه یا روح قومیو به همین دلیل این آرمان ملی (369

دیرکی گذاشته و در میدان خاندان هابسبورگ برای آزمودن مردم التدورف، کالهی بر سر  ی داستان،در ادامه 
گذشتند باید به رسم احترام به گسلر و حکومت اتریش، به آن عمومی شهر قرار داده بود. کسانی که از آن نزدیکی می

دادند. روزی تل به کاله احترامی ننهاد و برای مجازات ویلهلم تل، به او گفتند سیبی را بر سر کاله سالم نظامی می
ر بزند. تل که تیرانداز حاذقی بود این کار دشوار را انجام داد. ظالمان بر آن بودند تا تل را به پسرش بگذارد تا با تی

زندانی در قصر فرماندار در کوسناخت، که در سر دریاچه قرار دارد ببرند. هنوز مسافت بسیاری تا کوسناخت مانده 
ای پرید. پس از آن بود برگرفت و به ساحل صخرهبود که تل قایق را به ساحل راند. ناگهان، تک تیری که درتیردانش 

ای، تک تیرش را از چله رها کرد و سینۀ گسلر ظالم را که قایق را با قدرت به سمت آب هل داد  تل از پشت بوته
ای شناسانهی زیبایینویس و مورخ و تجربهی فردریش شیلر در مقام درامطلبانهی استقاللبا تمرکز بر نگره شکافت.

دهنده و بخشید و بدین ترتیب برای ملتی آلمانی نیرویی شکلبزعم وی به حساسیت آلمانی دوباره کلیت می که
 (351: 1393های تئاتر، )تاریخبود.اثربخش می
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 بحث و بررسی. 4
 اساطیر میان تاریخی پیوند وجود اثبات ها،متنپیش به رجوع توان باشناسانه را میاصول و مبانی یک پژوهش مضمون

 و آن، فروگذاشتۀ ابعاد و روایت در اسطوره یک از موردتوجه جوانب ، استخراج داستانی یا منظوم هایروایت و اولیه
بایست با رهیافتی تطبیقی دو اسطوره ( در واقع می158: 1396بندی کرد)آلبوغبیش، این مسئله طبقه عوامل و علل تبیین

 های متفاوتی مورد ارزیابی قرار داد.مایه و اسطوره با کاربستدرون تل را از مفاهیم مضمون،آرش و ویلهلم
 

 تبارشناسی 4-1

ها کنند که داستان وجه مشترک و هستۀ اصلی آن چیزی است که بین رسانههای اقتباس چنین فرض میبسیاری از نظریه
ارزهایی برای عناصر ای مختلف، همههای نشانشود و در واقع طی فرایند اقتباس، در نظامجا میو انواع ادبی جابه

ی دید، پیامدها، بافت، ها، زاویهها، انگیزهمختلف داستان به مانند: مضامین، وقایع، جهان موجود در داستان، شخصیت
ها ها و افسانهو از میان عناصر مطرح شده اسطوره (26: 1396)لیندا هاچن، شود.ها جستجو مینمادها، ایماژها و اسطوره

های بارز این های شفاهی سراسر جهان وجود دارند. یکی از ویژگیاند که در سنتهای سنتینواع مختلفی از داستانا
العاده تخیلی یا روایی ها، مفاهیمی فوقها از نسلی به نسلی دیگر است. این داستانها اشاعه و انتقال شفاهی آنداستان

توان از حیثی ها را میچرا که اسطوره ( 22: 1398)مخبر،اندرناپذیر بودن همراهدارند و معمواًل با تصور دروغ بودن یا باو
ای ها محسوب کرد و بنابراین، اسطوره یکی از ارکان اساسی تمدن بشر است؛ قصهی فرهنگ قومی مّلتمتحدکننده

خیالپردازی هنرمندانه  بیهوده نیست، بلکه نیرویی فعال است که سخت روی آن کار شده است؛ تبیینی روشنفکرانه یا
و این نکته قابل ذکر است که در  (348: 1398)مالینوفسکی، نیست، بلکه وجه عملی ایمان ابتدایی و خرد اخالقی است.

 .(27: 1396)لیندا هاچن، ترین عنصر، مضمون داستان باشدمیان عناصر داستان شاید قابل اقتباس

ای است. این های اسطورهیار، شخصیتات تطبیقی از نگاه گییکی از مضامین مطرح برای پژوهش در حوزۀ ادبی
های فرهنگی دوران گذشته پژوهشگر وظیفۀ پژوهشگر ادبیات تطبیقی را رصدکردن کیفیت انعکاس این اساطیر در بافت

بال کردن روند یار دن. در واقع از نگاه گی(58-57: 1988یار، )فرانسوا گییا امروز و در خارج از مرزهای ملی دانسته است
شناسی ای از جایگاه نخستین آن به جایگاه و متنی دیگر، آن هم در سرزمین دیگر مضمونانتقال یک الگوی نوعاً اسطوره

توان دریافت که این دو اسطوره خاستگاه . با سیری در اسطورهای کمان به دست می(164: 1396)آلبوغبیش، شودتلقی می
جست و جو کرد و یا این که در یک سیر  اسطورة مهرستگاه مشترک را می توان در مشترکی دارند و ریشه ی این خا

های قهرمانان کمان به دگردیسی اسطوره کمان به دست از مهر به آرش و به اروپا انتقال پیدا کرده است و در افسانه
ودایی ، مقارن با دورۀ پیشدستی چون ویلهلم تل پدیدار گشته است. داستان آرش حتی اگر در قرن هشتم ق.م هم باشد

های دورتر ها برخی منابع خاستگاه این داستان را به گذشتهو مربوط به دورۀ هندواروپایی است چرا که عالوه بر یشت
برد و همچنین ارتباط آرش با مهر عالوه بر بازنمایی میترائیسم، کارکرد مشترک جنگجویی، پیروزی از عصر پارتیان می
تر شوند که گذشتۀ داستان آرش را به روزگاری کهنهایی تلق میر آرش و میترا، همه از نشانهو عهدو و پیمان د

های مذهبی آیین میترا توان خلق آرش و ویلهلم تل را در ریشهدر واقع می  (109: 1392)دشتخاکی، چترودی، رساند.می
مهر دانست. از قضا نگاره هایی از مِهر/ میترا  وار از اسطورۀها را تجسّمی دگردیسجستجو کرد و همچنین می توان آن

هایی با  اسطورۀ آرش دارد. مِهر ها شباهتدر برخی کشورهایی چون آلمان باقی مانده که با توجه به زمان خلق نگاره
در این نگاره ها با کمانی در دست تیری به صخره یا کوه می افکند که آب از دل آن جاری می شود. در روایت اوستا 
نیز آرش تیری از کوه اَیریو خشئُوثه به کوه خونونت پرتاب می کند که در روایت های بعدی درخت گوزبُن یا گردو 
جای آن را گرفته است. سنگ یا صخره به نظر اسطوره شناسان، نماد آسمان است و آسمان سقفی بر روی زمین از 

 ابرهای آسمانی آزاد می شود و باران می بارد. سنگ پنداشته می شد که با تیرافکندن ِمهر یا آرش آب ها یا 
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 که نوک آن کج است، نموده شده است. آثار باقی مانده از اسطورۀ مهر 1ایزد مِهر در آثار و نقوش با کالهی زرّین

بیشتر مربوط به زایش، سواری ، شکار و گرفتن گاو و قربانی آن است. در نقشی در بزیگهایم آلمان مِهر را با تیر و 
انی در دست مشاهده می کنیم. در این نقش که در زیر می بینیم با اصابت تیر به صخره، آب زندگی روان می کم

 (106، 105: 1375)وِرمازِرن، شود.

 
شادروان پروفسور عّباس ِمهرین آرش و مِهر را یکی می دانسته و معتقد بوده است که داستان آرش از افسانه هایی 

است. در آثار الباقیه بیرونی نیز که یکی از کامل ترین روایت ها است، شاهد ایزد باد و ی مهر پدید آمده درباره
اسپندارمذ هستیم که از همیاران مهر هستند. بنابراین ریشۀ این اسطورۀ تیر و کمان به دست را که نمود آن آرش در 

ر جست و جو کرد. بر طبق نظر دانیل هنری ادبیات ایران و در ادبیات آلمان، ویلهلم تل است را می توان در اسطورۀ مه
محور در خدمت به تاریخ قرار گیرد، باید تعاملی میان متن و تاریخ برقرار گردد. این پاژو برای آنکه پژوهش مضمون

ای شود که چگونه یک موضوع و پدیده یا لحظهشناسی با تاریخ به درک و پذیرش این مسئله منتهی میتعامل مضمون
ای تواند به گونهشناسی میای متقابل توضیح و تفسیر نمایند. در این حالت، مضمونواندد همدیگر را به گونهتتاریخ می

مشخص ومعیّن ، بُعدی از تاریخ اندیشه یا باور یک دوره و ادبیاتی مشخص را آشکار سازد. گاه مضمون همچون 
ن یک متن را با مضامین متون دیگر )امر تطبیقی( و تواند مضموکند؛ همچنین میآشکارسازی باورها و عقاید عمل می

ای از متون با مضامین دیگری برای فهم ویژگی خاص یک اثر مقایسه کرد و این مسئله را دریافت که چگونه مجموعه
شناسی در خدمت به تاریخ آفرینند؛ بدین ترتیب، مضموناز طریق واکاوی مضمون با مضامین متعدد، تخیلی خاص می

ای و از توان تخیلی مشخص را در دورهدهد بفهمیم چگونه میگیرد؛ زیرا اجازه میها قرار میت و اندیشهاحساسا
مایه ممکن . این بن(115: 1997) هنری پاژو، طریق اشکال ادبی معیّن و در چارچوب فضای فرهنگی مشخصی بیان کرد

توان گفت نجامد، و یا مطابق با اندیشۀ انقالبی میاهای مختلف بیان شود، مثالً ظلم به نابودی ظالم میاست روش
های هایی هستند که در طول تاریخ و در افسانهمایهها نمونه بنبساط ظالم باید به دست مظلوم برچیده شود. این

 اند.مختلف به نحوی تکرار شده

و این احتمال وجود دارد که ازسویی دیگر با نگاهی تاریخی حضور مردی به نام ویلهلم تل به اثبات نرسیده است 
ای از ابهام های اروپایی)اسکاندیناوی( برسد و به مانند آرش واقعیت این روایت در هالهالذکر  به افسانهشخصیت فوق

قرار دارد. اگر فرض کنیم شیلر، به واقعیت تاریخی تل معتقد بوده، و قصدش این بوده است که رویدادی واقعی را به 
شد. برای کسی که درکی از دار تبدیل میاریخ آزادی سوئیس از سلطۀ اتریش به داستانی خندهروی صحنه ببرد، ت

اسطوره ندارد، یا رئالیستی که با بستر تاریخی اجتماعیِ رویدادهای نمایشنامه آشناست، صحنۀ آغازین نمایشنامۀ شیلر 
مرو اسطوره را ترک کند و به محیط تاریخ . اسطورۀ آرش برای آن که بتواند قل(301)یوست،رسدهجوآمیز به نظر می

ای قدم نهد، الزم است که در نقش یک بازیگر تاریخی ظاهر شود. به این سبب است که شاهکار و داستان او به دوره
دهد و احتمال بازنگری، ی اوستایی آرش اهمیّتی سیاسی نیز به داستان میسازی از افسانهشود. تاریختاریخی منتقل می
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-گونه»شماری تاریخی در اینجاکند. من به خوبی آگاهم که منظور از گاهو در مواردی حذف داستان را فراهم میاصالح 

سازی، وارد کردن آرش به دوران پادشاهی منوچهر است، و گمان است. مقصود از روند تاریخ« ایشماری افسانهای گاه
ای واقعی از تاریخ قلمداد کرد. بنابراین منظور از روند دوره توانکنم بحثی در این نیست که سلطنت منوچهر را نمیمی

نگاری ایرانی یا تاریخ ملی ایران و بر اساس سازی در مورد این شخصیت مسلماً روندی است که در ژانر تاریختاریخ
  (17: 1398نی،)گازراشناسیم.ای که آن را به نام ادبیات حماسی ایران نیز میمقتضیات آن صورت گرفته است، مجموعه

دهد چود در قیاس با رویدادی تاریخی دربردارندۀ جایی و بازسازی میاین مطالب قابل ذکر است که اسطوره اجازۀ جابه
پردازد، و اسطوره به شرح کلیّات. اولی مضمون است و تر است. تاریخ به شرح جزئیات میتر و اساسیحقیقتی ژرف

های ادبی است، تاریخ قهرمانان را معرفی مایهها و بنها و ایدئالقسمتی از اندیشهها عجین، و دیگری با دنیای واقعیت
ای الزم نیست وجود تاریخیشان های اسطورهپروراند. ویلهلم تل و آرش به مثابه تیپکند و اسطوره قهرمانان را میمی

 (311: 1397)یوست،را به اثبات برسانند
 

 شناسیمضمون 4-2
در نظر گرفته شده است که « مایهبن»، «مایهدرون»در زبان فارسی برابرنهادهای مختلفی به مانند « 1مضمون»برای واژۀ 

مایه، مفهومی زیربنایی و انتزاعی مایه و مضمون را یکسان تلقی کرد چرا که تم/مضمون/درونتوان به تعبیری درونمی
دهد. ها آن را به یکدیگر پیوند میها و موقعیتبخشآید و اجزای متعدد و است که از موضوع اثر ادبی به وجود می

شود؛ در مایۀ اثر با موضوع آن، یکی نیست. موضوع اثر با توجه به مناسبات ملموس، یا وقایع آن توصیف میدرون
و . در بحثی دیگر با تشکیک بیشتری به تعریف د(430-431: 1390)مدرسی، تر داردمایۀ آن، بیان انتزاعیحالی که درون

نزدیک است؛ تا به حدی « مضمون»به مفهوم « مایۀ غالب»پرداخته شده است و مفهوم « مایهدرون»و « مضمون»واژۀ 
دهندۀ ها از مایه، تنها نقش ساختتوان اختیار کرد که در آننمی« مایۀ غالب»اند و تعاریفی از که آن دو را خلط کرده

ناگزیر باید به تعریفی بازگردیم که نزد ارباب ادبیات تطبیقی هنوز  آن به عنوان مصالح اساسی برگرفته شده باشد و
را « مایۀ غالب»اعتبار دارد؛ یعنی تعریفی که بوریس توماچوسکی، فرمالیست روس ارائه کرده است که براساس آن، 

. از (54: 1386، )سمیعی گیالنیکند)یک اثر( تعریف می« ترین جزء مضالح مضمونیکوچک»تر بگوییم واحد پایه و دقیق
شود. در مقابل، مضمون مفهوم مایه یک چیز، تصویر یا عبارت مستقل است که در روایت تکرار میطرف دیگر بن

 (348: 1397)پورتر ابوت، مایه استتر است که نمودش بنتر یا انتزاعیعام
بی بایستی این دو را از هم تفکیک مایه به شمار ولی از حیث ادتوان مضمون را همان درونشناختی میاز لحاظ واژه

گیرند و به همین روی ای است که اجزای ادبی و یا هنری به دور آن شکل میکرد چرا که مضمون به مانند هسته
دانیل هنری پاژو دو  (139: 1397)پورتر ابوت،مایه انضمامی استمضمون، نهفته است. چرا که مضمون انتزاعی و بن

مایه واحدی است که ماهیتی ادبی به درون»نماید و معتقد است: را از هم تفکیک می« مایهدرون»و « مضمون»ی مقوله
مطالعات »از نگاه پاژو:  (110هنری پاژو،: )«خود نگرفته و تاکنون در قالب یک شکل ادبی از آن استفاده نشده است

مایه است که عنصری عکس دروننگرند و این بربوطیقایی به مضمون به عنوان یک عنصر ساختاری برای متن می
 جا(.همان)«شوداضافی و تغییرپذیر قلمداد می

توان به ترتیب ای داستان آرش و ویلهلم تل که در قالب یک موضوع مرکزی، رشد یافته است  میمضمون اسطوره
و کانونی است بخش از چنگال غاصبان نسبت داد. در واقع منظور آن موضوع مرکزی به ناجی مّلت یا قهرمان رهایی

های فراوانی از قبیل نافرمانی تل مایهتل بنی روایت قابل مشاهده است. به طور کلی در نمایشنامۀ ویلهلمکه در هسته
کند. اما به چنین نفش کمان در این داستان بسیار مهم است چون استقالل مردم سوئیس را تضمین میوجود دارد و هم

 شیلر. ول محور مضمون اصلی که همان ناجی بودن ویلیهلم تل است، در مدار استها حمایهطور کلی تمام این بن

بود،  هایی که از تاریخ یا تخیّل الهام گرفتهاند را با کمک مضمونمایۀ مردمی را که از دست ظالمان رهایی یافتهبن
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هویّت ملی افراد جامعه را به خطر پروراند. ظالمان گاه با اشغال یک سرزمین و زیر یوغ بردن مردمان آن سرزمین، 
های سیاسی و اجتماعی است. خودکامگان یا دست کم اندازند. در واقع هویت ملی از عوامل اصلی پایداری نظاممی

اند. کسیوس کاریا روم از دست کالیگوال های تاریخی، قاتالن خود را خود جب کردهها، در تمام دورهبرخی از آن
های بسیاری ستوده چون گایوس گراکوس و بروتوس نامی هم بودندکه اعمالشان در کتابخالص کرد، یاغیانی هم

توان دهد میبا مقایسۀ مضمون نمایشنامۀ ویلهلم تل با مضامینی که در داستان آرش رخ می (298: 1397)یوست، شده است
همانا استقالل و آزادی کشور متوجه این امر شد که در هر دو داستان هستۀ مرکزی بر نتیجۀکنش قهرمان است که 

است. به این امر باید توجه شود که در داستان اسطوره ی آرش جدال اصلی بر سر زمین و خاک است اگر افراسیاب 
پیروز میدان باشد، تمامی توصیه های زرتشتی مبنی بر اسکان گرفتن در زمینی ثابت و آغاز شهر نشینی بی معنا می 

ریفی نهفته است چنان چه تیر تیر انداز فرسنگی پیش تر نرود، قوم آریایی بر زمین ساکن شود. در باطن اسطوره نکته ط
شوند. به همین علت اسفندارمذ به میان می آید. پس اوست که دستور ساختن تیر را به منوچهرشاه می دهد. اشی نیز 

. همچنین اشی می تواند مظهر زایش بسان سپندارمذ، ایزدی مونث است. او به عنوان مظهر خرد تیر را همراهی می کند
و تولد نیز باشد چرا که از زنی که فرزند نمی زاید دل آزرده می شود. پس می توان چنان تاویل کرد که زمین هایی 
که تیر و اش توامان بر فرازشان می گذرند، سرزمین هایی بارآور و حاوی نظمی خواهند بود که بر آمده از خردی 

یشنامه ویلهلم تل نیز مسأله ی اصلی زمین و خاک است. خاندان ها هابسبورگ روز به روز در مزدایی است . در نما
حال اشغال هستند و مردم و به طور مشخص ویلهلم تل به عنوان ناجی در برابر این جور و ستم می ایستند. تیر نماد 

تیر و کمان داخل آن به عنوان یک  مدلول های متفاوتی است. کهن نمونه آزادگی، میهن دوستی و دشمن ستیزی است.
شی قرار است نقش میانجی و خاتمه دهنده باشد در هر دو داستان مرز خود را با دیگری تعیین می کند یکی با تیری 

 در قلب گسلر به عنوان والی حکومت اطریش و دیگری با پرتاب تیر به فرادست ها تا مرز ایران مشخص شود.
به فکر دیگران بشیید و ب د فکر خودش د  به خدا ببندد و بیرارنانی را که در فشییار  تل: مرد کسییی اسییت که او     

 (30: 1335)ویلهلم تل،  هستند نجات بدهد.

 )همان(.اشتوفاخر: تل بانی آزادی ماست مشکل ترین کارها را او انجام داده و مزه تلخ ترین عذاب ها را چشیده است    
 

 شناسی و اسطورهمضمون 4-3
خصوص دو مبحث مضمون و اسطوره و نزدیکی و دوری این دو مقوله از هم اختالف نظرهای بسیاری وجود در 

پوشانی دارد و نیز به یقین مایه، تصویر، نماد و الگو همدارد. به اعتقاد هنری پاژو یقینا اسطوره با مضمون، شناسا، درون
ها بیقی باید هرازگاهی در اصطالحات خود بازنگری کرده، آنکند، ادبیات تطیر برونل یادآوری میگونه که پیو همان

ها جزئی از یک کل که همان متن است، قلمداد ها و انگیزهرا پاالیش نماید. مضامین، اساطیر، تصاویر، شخصیت
در واقع چیزی که مشخص است ادبیات تطبیقی مکتب فرانسه به تاسی از الگوی  (144: 1997)هنری پاژو، شوندمی
گرایانۀ خود سعی داشت که جدا از ادبیّت آثار، بیشتر به تاکید روی تاریخ و بحث تاثیر و تاثر بپردازد. اما به لتاصا

شناسی، هدف از این حوزۀ پژوهشی پی بردن به اصول یا اعتقاد ریموند تروسن، بعضی از پژوهشگران حوزۀ مضمون
نماید؛ به سخن دیگر، اصلی های اساطیری رخ مییتهای متفاوت در زندگی شخصمعضالت ثابتی است که به شکل

ثابت در طبیعت آدمی، امری که ظاهراً همیشه در تغییر است و در عن حال، همیشه در زیر نقاب اسطورۀ ابدی و 
 .(96: 1393)سالمون پراور، محفوظ است

د چرا که نویسنده مضمون توان دریافت که به نظر جدا کردن اسطوره و مضمون کار صحیحی نباشبا این توضیح می
دهد. پاژو تمایزی میان اسطوره و مضمون قائل نشده و از کند و آفرینش ادبی رخ میمورد نظر را بر اسطوره حمل می

ها متونی که پژوهشگران این روی، معتقد است اسطوره، مضمون و تصویر تطبیقی، موضوعاتی هستند که از طریق آن
. و (145م: 1997)هنری پاژو، شوند شوند. این چیزها از موضوع متون جدا نمیراهم میپردازند، فها میتطبیقی بدان



 477   /   شناسیاز لحاظ مضمون« ویلهلم تل»و « آرش»ای های اسطورهتحلیل تطبیقی تیپ 

ای در دست متخصصان ادبیات تطبیقی است. شناسانۀ اساطیر، رشتهبررسی مضمون 1همچنین از نگاه کنت روتون
گاه روایات گزینند و آنرمیهای کهن بهای مشهورتر اسطورههایی را در ازتباط با چهرهشناسان معموالً داستانمضمون

)روتون، ها نهاده استکنند تا ببینند چه تأثیری بر آنگوناگون نویسندگان اروپایی را از متون عهد عتیق تا امروز مطالعه می

شناسانه باید جدا از های مضمونتر در امر پژوهشرسد برای داشتن رهیافت و روشی نوین. به نظر می(98-99: 1394
افت تاریخی به ادبیّت نیز توجه دوچندانی کرد چرا که به طور نمونه کشف رمزگان نهفته در متن و توجه به توجه به ب

تواند دریافت بهتری را از متن برای پژوهشگر حاصل کند. طبعاً این مسئله باعث ای میزمان ومکان واقعه اسطوره
یر ای است که پیای  بلغزد و این، مسئلهاسطوره ای ضمنی و نامحسوس به سمت نقدشود پژوهش تطبیقی به گونهمی

 .(429: 1392)ر.ک: نامور مطلق، برونل نیز بدان توجه کرده و آن را طبیعی دانسته است
ای و این مضمون فراگیر در نمایشنامۀ شیلر به همراه ویلهلم تل در طول نمایشنامه به عنوان شخصیت افسانه

گذارد حتی در بعضی عناصری ماورا البیعه را در طول نمایشنامه به نمایش میشود وای توسط وی معرفی میاسطوره
 نماید:موارد از دخالت خدا صحبت می

        رد و آیا بازوی ضیی یم من از عهده تل: حاال که چنین اسییت قایقت را بده تا ببینم با یاری پروردنار چه می توان ک    
 (31: ص 1335تل، ویلهلم )این کار بر خواهد آمد یا نه؟

 (154: ص 1335)ویلهلم تل، . تل: مرا تفضّل الهی نجات داد     
گونه که روح یَهُوَه در روزهای آفرینش بر فراز چرخد، هماندر نمایشنامۀ شیلر نیز، تقدیر بر فراز سر قهرمان می

اساطیری تل نهادینه شده است  در واقع ایمان به امداد غیبی و نیروهای برتر در وجود (300)یوست،چرخیدها میآب
ترس از »کند. به طور نمونه چرا که هنگامانی قبل از پرتاب تیر خود را مجری عدالت الهی بر روی زمین قلمداد می

های قدسی ویلهلم تل است از کلیدواژه« استمداد طلبی از پروردگار»، «ایمان به خدا»، «اعتقاد به عقوبت اخروی»، «خدا
ای بار از کلمه ی ))خدا(( در دیالوگ هایش استفاده می کند که تاکیدی بر وجه اسطوره 22بیش از و طبق بررسی در 

و قدسی تل است. در داستان آرش)در روایت جوزجانی، بیرونی و مَقدسی(  نیز اسطورۀ آرش با نیروهای غیبی در 
ی پرتاب تیر از ایزد باد و اهورامزدا یاری ارتباط است و در مواقع الزم این نیروها به کمک او می آیند. آرش نیز برا

می طلبد . در تیر یشت ها اهورا مزدا به تیر نفخه ای می دمد و مهر راه را برای تیر مهیا می سازد. اسفندارمذ نیز به 
 منوچهر می گوید که چگونه تیر آرش را بسازد و اشی، تیر را همراهی می کند و امشاسپندان به یاری مهر راهِ تیر را

مهیّا می سازد. در واقع آرش به ارادۀ اهورامزدا به وسیله دخت اهورامزدا یعنی سپندارمذ و دیگر امشاسپندان و ایزدانی 
چون وایوکه ایزد باد است، حمایت می کند تا با پرتاب تیری اهریمنان را تا آنسوی مرزهای توران به عقب بازگرداند. 

 . آرش به نوعی انسان با ساحت ایزدانه است
به روایت بیرونی به دستور خدا، وایو )ایزدباد( تیر را به پرواز در می آورد و تا به زمینی در بلخ به نام کوزبُن در 

ها، کشیدن خط و مرز روشن میان اسطوره و افسانه هنگام غروب آفتاب فرود می آید. در واقع در بسیاری از فرهنگ
کنند ها را به دو دسته تقسیم میی قومی، آنها به اسطوره و قصهستانها، به جای تقسیم دادشوار است. بعضی فرهنگ

کند. در یک جامعه، یک های پریان منطبق است و دیگری اسطوره و افسانه را با هم ترکیب میکه یکی تقریباً بر قصه
ای نگامی که دیگر قصهی پریان. های دیگر، خیالی و قصهتوان حقیقت و اسطوره به شمار آورد و در جامعهقصه را می

ای تخیلی به بقای خود ادامه شود، ممکن است در قالب رویدادی تاریخی یا حتی قصهبه عنوان اسطوره پذیرفته نمی
-هایشان وارد عرصههایی خداگونه پیدا کنند و ماجراجوییای ممکن است خصلتدهد. از طرف دیگر، قهرمانان افسانه

آمیزد پرستانه در می. در این دو اسطوره اعتقاد به نیروهای برتر با رویکردهای وطن(24 1398)مخبر، های اسطوره شود
و به طور مشخص در روایت بیرونی از اسطورۀ آرش و همچنین ویلهلم تل قصد نویسندگان ارائۀ روایِت تاریخیِ 

ها، زبان و در دازیپرزیسته، نیست. در عوض، رویدادها، شخصیتمحض از اعمال شخصیتی که در قرون گذشته می
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گردند که نویسنده بر مواد خام و ای تعیین میمایهشوند توسط بنواقع تمام عناصری که به ساختار نمایشنامه وارد می
 (300: 1397)یوست، افزاید.مضمون افسانه می

دو قهرمان کند چرا که تیروکمان وارگی در خصوص تیر و کمان هر دو شخصیت نیز صدق میی اسطورهاین مسئله
عادی نیست و قدرتی فراتر از یک تیر و کمان معمولی دارد. همان طور که در وایت بیرونی شاهد هستیم دستور 

 دهد.ساخت کمانن آرش را اسفندارمذ می
صی       ستور می دهد که تیر و کمان خا شود و به منوچهر د ضر می  ست، حا سفندارمذ(( ا شته ای که نام او ))ا فر
 (.334: 1363 بیرونی،)بسازد

در داستان ویلهلم تل نیز قهرمان پس از تیر اتدازی، تیر خود را در محل مخصوصی که از آن مکان به قداست یاد 
های متمایزی دارد و حتی تل قبل از پرتاب تیر می کند، نگه می دارد چرا که تیروکمان به علت جنبۀ قدسی آن ویژگی

گشاید به طوری که وقتی از پر و بل دادن نش این رمزگان قدسی را میبه سمت گسلر  با گفتگویی بین خود و کما
 توان پی برد.تیر و کمان می گوید به خارق العاده بودن آن تیر و کمان  می

تل: دیگر هرنز تیر و کمان مرا نخواهی دید. در جای مقدسییی نذاشییتم و از این به ب د در صییید و شییکاری بکار      
 (208: ص 1335، ویلهلم تل.)نخواهد رفت

شاط آمیز با وفاداری به من خدمت کردی الحا  در        سا در بازی های ن تل: ای کمان همواره محرم من بودی و چه ب
این موقع پر بیم و هراس من هم چشم امید دارم که وفاپروری را به پایان رسانده مرا تنها نگذاری. ای کمان با وفا که چه 

با  و پر داده ای این بار نیز یاری خود را از من دریغ مدار و بدان که انر این تنها تیری که بسییا تیرهای تند و تیز من 
 (.174) ویلهلم تل، ص برایم باقی مانده با تیزی و نیروی کافی به هدف نیاید، تیر دیگر ندارم.

تورانیان وگسلر به ترتیب  در دو داستان ویلهلم تل و آرش، کمان قرار است، استقالل آزادی و سیاسی را تأمین کند.
یک فرصت به ایرانیان و ویلهلم تل برای نجات سرزمین می دهند . پسر را می توانیم نمادی از مردم زیر یوغ رفته 
فرض کنیم. پسر در اینجا استعاره ای از سرزمین و خاک است که اگر اشتباهی در پرتاب تیر صورت گیرد خاک و 

ار نشسته اند که ویلهلم تل از این آزمون چطور خروج می کند سربلند یا سوگوار در فرزند فدا می شوند. همه به انتظ
غم از دست رفتن پسر است. زیرا این تیر مقدمه ای بر پیروزی ملت رنج کشیده بر ستم و ستمگری است . فرزند 

ست که قرار است نجات ویلهلم تل که استعاری از امید و آینده ی این سرزمین است و چشم همه ی ملّت به دستانی ا
دهنده ی سرزمینی باشد. در واقع اگر تیر ویلهلم خطا می رفت، آینده ی کشور در دام متخاصمان می افتاد. آن طور 
برداشت می شود که نمایشنامه ی ویلهلم تل، ملغمه ای از روایت های مختلف از آرش است. همانقدر که زمینی است 

یابد که بتواند ای هنگامی به توفیق کامل دست میبرد که یک اثر اسطورهتوان پیی، فرازمینی عمل می کند. به واقع م
مضمون ادبی مهمی را به خواننده منتقل کند و در عین حال او را مجاب کند که مقایسۀ انتخاب شده، درک او را از 

 ( 96: 1397)پراور،تر کرده است.مطالب اولیّه غنی
 

 ایزمان و مکان اسطوره 4-4
شناسی اساطیری به نوعی ارتباطی ناگسستنی بین اسطوره و زمان و مکان وجود دارد چرا که به نوعی منظر مضمون از

-ها یکی از مباحث مهم در حیطۀ مضمونتجلّی باورهای مردمی است و به طور کلی مسئلۀ زمان و مکان در اسطوره

های مقدس، و پیروان. اسطوره ها، مکانباورها، آیینباشد و هر کیشی را چهار بخش است: شناسی میشناسی و اسطوره
اصطالحی کلی است و دربرگیرندۀ باورهای مقدس انسان در مرحلۀ خاصی از تطورات اجتماعی که در عصر جوامع 

ترین سطوح خود انباشته گردد. اساطیر حتی در سادهگیرد و باورداشت مقدس همگان میبه اصطالح ابتدایی شکل می
های آغازین، آوری که در زمانبشری و و قایع شگفتی است معموالً مقدس دربارۀ خدایان، موجوداتی فوقاز روایات

های دوردست آینده با کیفیاتی متفاوت زمان عادی ما، رخ داده و به خلق جهان و ادارۀ آن انجامیده است، یا در دوران
از طرف دیگر بر پایۀ  (1389:37)بهار، اند...اساطیری ویژه رخ خواهد داد. بدین گونه زمان آغازین و زمان پسین دو عصر
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های زمانی و مکانی روست که بر حیطهبهنظریه الیاده، انسان در جهان پیرامون خود با دو جنبۀ مقدس و نامقدس رو
نامقدس دورۀ ها و زمان ها، نبردهای خدایان، و ظهور ایزدان و الههبشر احاطه دارد. زمان مقدس زمان اساطیری خلقت

کنونی زندگی انسان است. دربارۀ مکان نیز همین امر صادق است. مکان مقدس در وجود نقطۀ مرکزی جهان آفرینش، 
ها، و ... تجلی دارد و مکان نامقدس محیط زندگی انسان را در گاهشهرهای کیهانی، محل حضور ایزدان، معابد، قربان

داشت لحظات اساطیری در پی گذار این ها، و بزرگها، جشنبرپایی آیینگیرد. بشر مداوم با عالم واقع در بر می
 . (72-14: 1387)الیاده، نامقدس و پیوستن به مقدس است

زمان در اساطیر، برخالف زمان علمی که به صورت کمی است و قابل انطباق بر اعداد است، هر لحظه به سبب 
بعدی، انتزاعی، و ن در اساطیر برخالف وجوه دیگر اسطوره تکشود. زمارویدادی خاص با آیینی ویژه رمزپذیر می

متجانس نیست، بلکه کیفی است و بر حسب وقایع متفاوت و پر از رمز و جادوست. زمان در اسطوره بر مبنای سرشت 
آن  کند که چه مدت زمان برناپذیر است و همواره همان که بوده باقی خواهد ماند. بدین گونه فرقی نمیخود تفکیک

ای نوعی ازلیت است؛ زیرا زمان گذشته است. در آن همواره پایان مانند آغاز و آغاز مانند پایان است. زمان اسطوره
است. توالی زمان نیست  (on time)دیگر آیند نیست، بلکه فقط یک  زمان ای از لحظات که در پی یکای رشتهاسطوره

آید. به تعبیری انسان در اساطیر با دو نوع زمان ن گذشته به شمار میو نسبت به زمانی که در پیش است به مثابۀ زما
ای متناقض از زمان دوری و دورانی تر است و تحت جنبهمواجه است: زمان مقدس و زمان نامقدس. زمان مقدس مهم

 (.5-6: 1387)الیاده، یافتنی استپذیر و دستبازگشت
وبه طور مشخص قلۀ دماوند و در نمایشنامۀ ویلهلم تل،  لبرزا مکان رویداد ها در داستان آرش کوهستان های

است. البرز کوهی کیهانی با مدلول های اساطیری ، سرزمینی مثالین که حتی آن را با قاف یکی می  آلپکوهستان های 
د را می راند. دانند قلۀ البرز جایگاه آناهیتا، مهر، هوم و سروش است. ایزد مهر از فراز البرز است که گردونه ی خورشی
محل گذران  البرز می تواند رابط زمین و آسمان باشد. همان طور که محل زندگی ویلهلم تل در کوهستان است،

حوادث در نمایشنامه ویلهلم تل و اسطوره ی آرش در کوهستان می باشد همچون تمامی کوه های کیهانی، البرز و 
وارگی، به ماند زمان بسیار واضح است چرا که دماوند در یسآلپ می توانند رابط زمین و آسمان یاشند. این تقد

جا که کوه مقدس محور جهان است و زمین و آسمان را به هم شود و ازآنالبرزکوه و آلپ مرکز جهان محسوب می
مان دارد؛ در نتیجه گکند و از این رو فرازترین نقطه را در جهان مشخص میپیوندد، به یک معنی آسمان را لمس میمی
دهد، فرازترین سرزمینهاست.  مکان در اساطیر را تشکیل می« جهان ما»کند و آنچه شد مرزی که آن را احاطه میمی

توان های جغرافیایی نیست و براساس مضمون اساطیری موجود در آثار، نمیگیریبه مانند مکان هندسی دارای جهت
-شولتز مکان امری است که به بخش درونی و ذانی زیست ها را صرفاً یک مکان فیزیکی محسوب کرد. به نظرآن

 .(89-30: 1382)شولتز، اندبخشد و زندگی و مکان تمامیت منسجمجهان شکل می
در نمایشنامۀ ویلهلم تل مکان به خوبی مشخص گردیده است و  سیطره ی فضای کوهستان در نمایشنامه، مشهود  

ن در نمایشنامه مشهود است چرا که انگار با کمک این فضا، شیلر ای کوهستااست و به نوعی تسلط فضای اسطوره
 ای خود را بهتر خلق کرده است.شخصیت اسطوره

در سمت چپ قلة کوهستان هاکن در وسط انبوه ابر و مه دیده می شود. در سمت راست در آن دور دستها، یخرا       
 (21: ص1335ویلهلم تل، ). های طبی ی در باالی کوه ها نمایان است

 (106: ص 1335ویلهلم تل، ) .تل: کسی که زاده و پرورش یافته کوه است از کوه نمی ترسد     
 (140: ص 1335) ویلهلم تل، .رود ولم درهارا: تا این کوه ها بجاست، نام تل در داستان ها باقی خواهد ماند     

یشنامه متجلی است. دره و جنگل و دریاچه و رود کوهستان های سوئیس، با تمام شکوه و زیبایی خود، در این نما
و چشمه و جویبار و کلبه و روستا با همان اصالت در برابر چشم بیننده ظاهر می شود و در واقع این پیوند کوه و تل 

 کنندۀ مضامین موجود در نمایشنامه است.به خوبی در نمایشنامه به نوعی تحکیم
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 م:و از طرفی در روایت اسطورۀ آرش داری
صله ی میان دو مملکت آن محل بود. آرش به قله       سر کوه دماوند تیری اندازد و هر جا که تیر فرود آید فا آرش از 

ی دماوند رفته و تیری به جانب مشرق افکنده از شست رها کرد و آن تیر از وقت طلوع آفتاب تا نیمروز در حرکت بود 
 روضۀ الصفا() .و به هنگام استوا به کنار جیحون افتاد

در داستان اسطورۀ آرش در آثار الباقیه نیز به نام طبرستان که جایی سر حد سلسله جبال البرز و قله دماوند است، 
تواند در این زمان اشاره شده است. زمان نیز اینجا یک امر فیزیکی متداول نیست چرا که هیچ تیری با قوانین مادی نمی

 طوالنی در پرواز باشد.
ب چون به کشور ایران غلبه کرد و منوچهر را در طبرستان محاصره نرفت. منوچهر از افراسیاب خواهش کرد که افراسیا

از کشور ایران به اندازه ی پرتاب یک تیر در خود به او بدهد و یکی از فرشتگان که نام او اسفندارمذ بود، حاضر شد و 
ای که به سارنده ی آن نشان داد؛ چنان که در کتاب اوستا ذکر شده  منوچهر به او امر کرد که تیر و کمان بگیرد به اندازه

و  334: 1363)بیرونی،.آرش را که مردی با دیانت بود، حاضر کردند نفت که تو باید این تیر و کمان را بگیری و پرتاب کنی
335) 

پرتاب تیر کوه ائیریو  در تاریخ طبری و مجمل التواریخ نیز به مکان طبرستان اشاره شده است. در اوستا، محل
در منابع اسالمی، محل پرتاب  (85-89: 1371)اوشیدری، خشوث ذکر شده که نمی توان محل دقیق آن را مشخص کرد.

تیر طبرستان، کوه رویان، قلعه آمل، کوه دماوند یا ساری دانسته شده است. و به طور مشخص، سلسله جبال البرز است. 
است که هر دو تیرانداز در لحظۀ پرتاب تیر در مکانی مقدس هستند. آرش در  در توضیحات تکمیلی الزم به ذکر

سلسله جبال البرز و ویلهلم تل در کوهستان آلپ قبل از پرتاب اصلی ترین تیر در نزدیکی زیارتگاه تلسیات در همان 
 مکانی که از قایق گسلر گریخت، قرار دارد.

ای، زمانی و مکانی به رسانه، زمان و مکان دیگر اقتباس که از رسانه ها هنگام رفتن به فرهنگی دیگر هم اینداستان
متفاوت « فرایندهای بازنمایی و نهادینه سازی»شوند که ادوارد سعید شوند، باعث کنار هم قرار گرفتن چیزهایی میمی
هایی که وارد ها وانگارهایدهگونه برداشت کرد که توان اینبا تأملی در نظر سعید می (218: 1396)لیندا هاچن، نامد.می

اند: مجموعه شرایط اولیّه، فاصله طی شده، مجموعه شرایط شوند، از چهار ویژگی تشکیل یافتهفرهنگی تازه می
شده در بافت جدید، تغییراتی را در آثار قبلی پذیرش)یا مقاومت( و تغییر ایده در زمان و مکان جدید آن. آثار اقتباس

با استفاده از مضامین ذکرشده  (218)لیندا هاچن، شوندسازی میهای بومی به نوعی بومیپیوند با ویژگی کنند و باایجاد می
 شود:های بیان شده از دو اسطورۀ آرشو ویلهلم تل، جدولی از مشخصات عمده این دو در ذیل ارائه میو ویژگی

 های دو اسطورهها و تفاوت. شباهت1جدول
 آرش ویلهلم تل ویژنی

داستان آرش در شما  فالت ایران،طبرستان،کوه  داستان ویلهلم تل در کوهستان آلپ در سوئیس می نذرد. مکان
 البرز)قله دماوند( اتفاق افتاده است.

 داستان کوتاه نمایشنامه قالب

ویلهلم تل می خواهد، والیات خود را از اشغا  خاندان  انگیزة قهرمان
کلی خاک موطن خود را هابسبورگ، نجات دهد. و به طور 

 برنرداند.

آرش می خواهد خاک از دست رفته ایران را 
 برنرداند.

 پایان آرش مرنی خودآناه است. پایان ویلهلم تل، آزادی و شادی است. پایان قهرمان

نیروی مافوق 
 بشری

 کمان غیر عادی است.
 

 کمان به دستور اسفندارمذ ساخته شده است.
 

 لقب شیوا نشان از تقدّس آرش دارد. با دیانتی است. ویلهلم تل فرد عالم غیب
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پایان 
 کشمکش

تیر ویلهلم تل، موجب خیزش مردم و عقب نشینی 
اشغالگران می شود و آزادی و پیروزی را برای آنها ارمغان 

 می آورد.

تیر آرش، لشکر ایران را از محاصره نجات می 
 دهد.

 آرش م تقد به تقدیر است. است.ویلهلم تل، تسلیم تقدیر خداوند  تقدیر نرایی

 سالح
 

 سالح ویلهلم تل، کمان است.
 

 سالح آرش، کمان است.
 

 
 نتیجه نیری. 5

شناسی فراتر توان خودآگاهی فرهنگی محسوب کرد چرا که سطح تماس این حوزه معرفتادبیات تطبیقی را به نوعی می
ای تازه برای رصد ادبیات جهان تواند نگرهروی این حوزه میاز ادبیات است و با فرهنگ ارتباط مستقیمی دارد. از همین 

های مطالعۀ ادبیات ها را نظاره کند. به این ترتیب، یکی از روشتواند به دور از تعصّبات قومی و نژادی آنباشد چرا که می
بررسی کند  و این شود روح جوامع مختلف را در دوران متفاوت را باشد چرا که باعث میشناسی میتطبیقی، مضمون

ای های فردی و ارتباطات فیمابینی توجه نماید. آنچه که بیان شد به نوعی برگیری مضامین اسطورهتواند به تنوعمطالعه می
ای های مضمونی و اسطورهها و همچنین شباهتمتنتل و آرش با رهگیری نَسبی تاریخ و پیشیا تاریخی دو اسطورۀ ویلهلم

ای هستند به مضمون تعلق هایی اسطورهها هستند. ویلهلم تل و آرش که شخصیتهای برآمده از آنناین دو در قالب مت
ای، از ها به مثابۀ یک تیپ اسطورهآیند.آنها در کل شخصیت اصلی داستانی ویژه به حساب میمایه؛ آندارند و نه به بن

 ای، تیپهای اسطورهیت تبدیل شوند و همانند همه شخصیتای مهم برای بشرروند تا به تجلی اندیشهمحیط خود فراتر می
ای هستند و بر اساس مالکهای ها نه در دنیای واقعی، که در جهانی اسطورهها و کنشای هستند. بدین ترتیب شخصیتمایهبن

 دنیای اسطوره باید قضاوت شوند.
 

 منابع
 هاکتاب

 .1397نیما م، اشرفی، چاپ اول، تهران: نشر اطراف، ترجمۀ رویا پورآذر، سواد روایت؛ ابوت، اچ پورتر؛ 
، 5آلبوغبیش، عبداهلل؛ مضمون شناسی اسطوره ای در ادبیات تطبیقی و کیفیت کاربست آن؛  نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی 

 .177-158(؛ 1396) 1شماره 
 .1392ان: نشر طهوری، ؛ ترجمه بهمن سرکاراتی، چاپ سوم ، تهربازنشت جاودانهاسطوره الیاده، میرچا؛ 

 (1384؛ تهران: نشر سمت. )تاریخ اساطیری ایرانآموزگار، ژاله؛ 
 .1398؛ چاپ اول، تهران: انتشارات بهجت،ارمغان شرق، ایران در آینه ادبیات آلمانیبهجت، حمیده؛ 

 .1352؛ ترجمه اکبر داناسرشت، تهران: ابن سینا، آثار الباقیهبیرونی، ابوریحان؛ 
 .1398؛ ترجمۀ عباس مخبر، چاپ نهم، تهران: نشر مرکز، های موازیاسطورهف؛ بیرلین، ج.

رضا انوشیروانی، مصطفی حسینی، چاپ سوم، تهران: ؛ ترجمۀ علیدرآمدی بر مطال ات ادبی تطبیقیپراور، زیگبرت سالمن؛ 
 .1397نشر سمت، 

 .1354اطر، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ؛ زیر نظر احسان یار شآرش در دانشنامة ایران و اسالمتفضلّی، احمد؛ 
 .1388؛ چاپ دوم ،تهران: نشر نی، تماشاخانة اساطیرثمینی، نغمه؛ 

؛ 1389،  3، 1؛ مجله جستار های زبانی، «بررسی تطبیقی اسطوره آرش و فیلوکتتس»خدایار، ابراهیم،  امامی، صابر؛ آخرین تیر 
61. 

 .1346؛ ترجمه صادق نشأت، تهران: بنیاد فرهنگ ایران،اخبار الطوا داوود، احمد؛ دینوری، ابوحنیفه، بن
 .1393؛ ترجمۀ مهدی نصراهلل زاده، چاپ دوم، تهران: نشر بیدگل، های تئاتر، یک مقدمهتاریخبی؛ زاریلی، فیلیپ

 .1335زاده، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب،؛ ترجمۀ سید محمدعلی جمالویلهلم تلشیلر، فردریش؛ 
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(، 4)2ضیاالدینی دشتخاکی علی ، پورخالقی چترودی مه دخت؛ آرش کمانگیر و ویشنو، نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی، 
 .105(؛ 1393)

 .1397؛ ترجمۀ شاپور اعتماد، چاپ دوم، تهران: نشر آگه، ادبیات و جهانکازانووا، پاسکال، مورتی، فرانکو، خانجیدو، آنتونیو؛ 
؛ ترجمۀ سیما سلطانی، چاپ اول، تهران: نشر مرکز، مانگیر، جای خالی داستان آرش در شاهنامهآرش کگازرانی، ساقی؛ 

1398. 
 .1393؛ چاپ اول، تهران: انتشارات علم و دانش، ادبیات تطبیقی در جهان م اصرنیا، ناصر؛ محسنی

 (1398؛ چاپ چهارم، تهران: نشر مرکز، )شناسیمبانی اسطورهمخبر، عباس؛ 
 .1387؛ ترجمه بزرگ نادرزاد، چاپ ششم، تهران: چشمه، آیین میترامارتین؛ ورمارزن، 

 .1396ی مهسا کریمی، چاپ اول، تهران: نشر مرکز، ؛ ترجمهای در باب اقتباسنظریههاچن، لیندا؛ 
تهران: نشر سمت. رضا انوشیروانی، الله آتشی، رقیه بهادری، چاپ اول، ؛ ترجمۀ علیدرآمدی بر ادبیات تطبیقییوست، فرانسوا؛ 

(1397) 
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