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را در تبرســتان محاصــره کــرد بــه ناچــار  او در نوشته ها آمده پس از آنکه افراسياب بر منوچهر غلبــه کــرد ،

ن بــر آن قــرار دادنــد کــه تيــر آرش ايــ ايرانيــان بــا توران بــرای تعيــين حــدود، ايرانيان با تورانيان صلح کردنــد،
  هرکجا فرود آيد همان موضع سرحد باشد. کمانگير معروف آن زمان، (ارخش)،

  
به تنه درخت گردکان که در دنيا بزرگتــر از  تير به حدود فرغانه، بدن آرش متالشی شده، پس از انداختن تير،

تيــر  تيريشــت، ٣٧و ۶  بنا به بنــد دادند. پس آن موضع را سرحد ايران و توران قرار آن درختی نبود نشست،
اگرچــه نميتــوان محــل کوههــا را   .)١(آرش از کوه «ائيريوخشــت» بــه طــرف کــوه «خوانــوت» پرتــاب گرديــد

ايــن موضــوع بــه  تشخيص داد ولی ميتوان حدس زد اولی در تبرســتان و دومــی در خــاور ايــران واقــع اســت.
  جنگ هفت ساله ايران و توران پايان بخشيد.

  
دو از همــين  در ارمنی واژه آرســن و آرشــن هــر نام يکی از مرزبانان ايران زمان يزگرد نيز بوده است. شآر

  ريشه گرفته شده و درچم مرد و پهلوان است.
  

  چکيده آن از اين قرار است: درباره آرش کمانگير و کمانداری و تيراندازی او گزارشهای زياد آمده است ،
  
به همگــان نشــان داد کــه در  است بنابراين نخست بدن خود را عريان کرده، رآرش ميدانست جانش در خط .١

پس از آنکه تير در کمــان نهــاده و آن  او هيچ عيبی نيست اما او تمام نيروی خود را بر سر اين کار گزارد، و
  را رها کرد بدن پهلوان پاره پاره گشت.

  
درست آن همين آمل است ولی نه آمل  ( ساری يا آمل ايايزدان آن تير را که به اختالف داستانها از دماوند  .٢

شــده بــود بگرفتنــد و مــدتی دراز در هــوا ببردنــد و  مازندران بلکه آمل يــا چهــارجوی فعلــی ترکمنســتان) رهــا
  سرانجام تير آرش در مرو به تنه درخت گردوئی فرود آمد و مرز ايران تعيين شد.

  
صــورت اوســتايی ايــن  بــدين موضــوع اشــاره شــده اســت. تير يشــت کهنتــرين گيرشــگاهی اســت کــه در آن .٣

  قهرمان رخشه است و همراه با صفات تيزتير و تيزتيرترين ايرانيان از او ياد شده است.
  
(مــتن پهلوی)آمــده اســت کــه روز خــرداد(روز ششــم) از مــاه ٢٢در نســک مــاه فــروردين روزخــرداد بنــد  .۴

  ب بازستاندند.ايمنوچهر و آرش زمين ايران را از افراس فروردين ،
  
بنــا  بنا به آنچه در آثاراالباقيه آمده فرشته اسفندارمذ به منوچهر دستور داد که تير و کمان خاصی بســازد. .۵

ر، و آهــن الزم بــرای ايــن تيــر و کمــان هرکــدام از جنگــل و عقــاب و معــدن  به روايات «غررالسير» چــوب، پــَ
  انجام گرفت. به همان نحوی که قبال آمده شده بود ، همچون اين تير و کمان آماده شد برنا خاصی تهيه شد.

  
ميــان  پس از رهايی تيــر خــدا بــاد را فرمــان داد کــه تيــر را از کــوه رويــان بــردارد و بــه اقصــای خراســان، .۶

  فرغانه(احتماال) فرخار و تبرستان(شايد تخارستان يا طالقان) برساند، که تير بر تنه درخت گردوئی نشست.
  
در هنگــام طلــوع  ايــن تيــر کــه افراســياب بــر آن نشــانه ای از خــود نهــاده بــود، ات غرر السير،يابنا بر رو .٧

 بــه فرمــان خداونــد، همين کــه نزديــک بــه فــرود آمــدن بــود خورشيد رها شد و از تبرستان به بادغيس رسيد.
ن» در در محلــی بــه نــام «کــوزيفرشته ای آن تير را به پرواز درآورد تا به زمين «َخلُم» در بلخ رسيد و آنجــا 

و بــه ايــن ترتيــب مــرز ايــران و  سپس اين تير را از َخلُم به نزد افراسياب باز آوردند، هنگام غروب فرود آمد.
  توران تعيين شد.

  



در همه جا اين داستان در زمان منوچهر آمده بــه غيــر از غــرر الســير کــه بــه زمــان «زو پســر تهماســب»  .٨
  منسوب است.

  
اب تير در اوستائی کوه «ايرتوخشيوثه» نام برده شده که نميتوان جای دقيــق آنــرا معــين کــرد .در محل پرت .٩

يا کوه رويــان ، يــا قلعــه آمــل يــا کــوه دماونــد يــا ســاری پرتــاب  منابع اسالمی گفته شده است تير در تبرستان،
  گرديده.

  
ر اوســتا ، کــوه خوانــوت آمــده و د در مورد جای فرود آمدن تيــر هــم اخــتالف نگــر زيــادی ديــده ميشــود: .١٠

اين نام را با احتمال کوه همايون که ظاهرا يکــی ار قلــه هــای شــرقی سلســله کوههــای خراســان  مينورسکی ،
عقبه مزدوران بين نيشــابور و ســرخس ذکــر شــده  درمجمل التواريخ محل فرود آمدن تير ، است برابر ميداند.

  تير آرش به مرو رسيده است. است و بنا به ويس و رامين و تاريخ تبرستان ،
  

ن  )٢(تير اندازی آرش آمده است منوچهر از پََدرشــخوارَگر بدون ذکر مينوی خرد ، یدر متاب پهلو .١١ تــا بــُ
بنا به باور برخی تشابه نام جغرافيــايی گــوزبن بــا گــردوبُن ســبب پيــدايش ايــن  گوزک را از افراسياب بازستد.

  روايت شده است.
  

يکی روز خــرداد از مــاه فــروردين و ديگــری بــه  داختن تير هم دو روايت در دست است.در مورد روز ان .١٢
روزی که خبر جای فرود آمدن تير را  روايت آثاراالباقيه روز سيزدهم از تيرماه (جشن تيرگان کوچک) است.

اســت و  تــر به احتمال قوی روايت اول کهن آوردند روز چهاردهم تير(روز گوش يا تيرگان بزرگ)بوده است.
ذکر نــام آرش و تيــر انــدازی  روايت دوم بر اثر تشابه اسم «تير»(اندازی) و روز و ماه «تير» پيدا شده است.

آرش پــس از  بنابر روايــت تــاريخ طبــری، او در تيريشت نيز شايد در پيدايش اين روايت بی تاثير نبوده است.
  و با متالشی شدن بدنش منافات دارد. که متاخر است تيراندازی به رياست تيراندازان منسوب ميشود؛

  
  
  

--------------------  
ولی بعضی آنرا در آمل (چهار جوی نزديک جيحــون) و برخــی تبرســتان  محل آن بدرستی معلوم نيست، -)١(

  نوشته اند.کوه دومی را نيز بعضی مرو نوشته اند:
  از آن خوانند آرش کمانگير .... که از آمل به مرو انداختن تير

  خی ديگر ائيريوخشوت را کوه رويان دانسته اند که سابق نام شهر و ناحيه ای بوده در تبرستان.  بر
  
يعنــی ناحيــه کوهســتانی جنــوب قفقــاز و ناحيــه جنــوب  اين ناحيه عبارت است از ديلم و گيالن امروزی. -) ٢(

  غربی دريای خزر.
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