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مربوط به اسب در   ی و فولکلوریکحماس  ،یر ياساط بررسی برخی نکات و اشارات

 نظامی گنجوی  یخمسه
 

 باباسعيد کریمی قره
 دانشگاه پیام نور 

 چکيده 

از    اي اسب در زندگی مردمان کهن اهمیت بسیاري داشته است و همین امر باعث شده تا هاله 
اشارات و ارجاعات فرهنگی پیرامون آن شکل گیرد. در بیشتر شاهکارهاي ادبِی قدیم، اسب  

اي دارد. ما در جستاِر پیش رو برخی نکات اساطیري، حماسی و داستانی  نقش و جایگاه ویژه 
ما را با    ها ایم. آگاهی از این نکته ي بررسی کرده ي نظامی گنجو خمسه در  را  مربوط به اسب  
داستان ظرایف و دقیقه  بیشتر آشنا می هاي  بلند نظامی  یا  هاي کوتاه و  کند. نظامی خودآگاه 

ها، باورهاي  ها، متون حماسی، افسانه ناخودآگاه در پرداخت شخصیت اسب از اساطیر، آیین 
هاي  ه و به یاري دانش وسیع خویش در حوز   گرفته   هاي داستانی و تاریخی بهره روایت   عامیانه، 

هایش بدل  شناختی، اسب را به یک دال مرکزي در منظومه کاوي و مردم نمادشناختی، روان 
هاي ژرف این  ي داستانی واکاوي شده است. در الیه است. در این مقاله هفت اشاره ساخته  

اساطیري اشاره  عناصري  داستانی،  قربانی   - هاي  دارد.  جریان  فولکلوریک  و  کردن،  حماسی 
بودن، ارتباط با ایزدان آب، پیکرگردانی و کارکرد توتمیک از جمله مباحث    نژاد خورشیدي 

 ایم.  کرده ي نظامی طرح خمسه مفصلی است که در پیوند با اشاراِت داستانِی مربوط به اسب در  

 اسب، اساطیر، حماسه، خمسه نظامی، داستان،  فولکلوریک. کليدی:   هایواژه

 مقدمه  .1

 
 زبان و ادبیات فارسی  استادیارkarimisaeed58@pnu.ac.ir   

 7/98/ 23تاریخ پذیرش مقاله:      17/1/97تاریخ دریافت مقاله: 
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عنوان جانوري اهلی، زیبا، بردبار و دلیر همواره در کنار انسان  بهاسب از روزگاران دیرین  

داده تشخص  و  قدرت  او  به  و  در    زیسته  کالسیک  ادبیات  شاهکارهاي  بیشتر  است. 

هایی  ها معمواًل اسبها نیز هست. در اغلب این داستانحقیقت داستان اسبها درفرهنگ

ویژگی خارقبا  آوازمیالعاده مالحظه  هاي  که  همهشود  کمابیش  قهرماناي  با  هاي  سان 

در  داستان را  آنان  و  دارند  آزمون  هامرحلهها  یاري  و  مرگ  تا  نوجوانی  از  دشوار  هاي 

منابع پهلوي و ،  اوستادر  رسانند. اسب در باورهاي کهن آریاییان مقامی ارجمند دارد.  می

نیرومندي و خوش  شاهنامه  و  نیز خاز اسب  و  آن  فراطبیعیکاريویشترکیبی  اش  هاي 

  ي اسب دربارهها  مایهاي بننیز پاره هاي ایرانیاست. در اساطیر و حماسه  بسیار سخن رفته

گیرد.  است که از اهمیت و جایگاه ارزشمند آن در حیات اجتماعی نشأت میشکل گرفته  

افسانه در  نموها و قصهاز سوي دیگر نقش اسب  بسیار پررنگ است و  نیز  از  نهها  اي 

این موارد کارکردِ    يگذارد. در همهاین حیوان به نمایش میي  هاي دیرین را دربارهانگاره

 افزاید. ها میبخشد و بر تأثیر و جذابیت آنها ژرفا میرازناک اسب به روایت

عظیم فرهنگی    ي غریب« نظامی، برخورداري از پشتوانه  يهاي »شیوه یکی از مشخصه   

شناسی تا  سرشار فرهنگی از طب، نجوم، موسیقی، کالم، فقه و کانی  ي انهاست. این پشتو

دربرمی را  ششم  قرن  در  رایج  فولکلورِ  و  تاریخ،  آگاهیجغرافیا،  از  گیرد.  نظامی  هاي 

انگیز است. این اطالعات، وسعتِ مطالعات و  هاي عصر خود متنوع و گاه شگفتدانش

 1است.  اش از دیگران شدهتمایز سبکِ شعري  يمایهدهد و دستتأمالت وي را نشان می

ف اندیشه و هنر او ظرای فرهنگیِ نظامی، محققان را با  يگمان اِشراف دقیق به پشتوانه بی

نیرومند، جانورشناسی است. این    يهاي این پشتوانهگاهسازد. یکی از جلوبیشتر آشنا می

آگاهی میان  از  تا  دارد  باورداشتهاي  جُستار قصد  اشارات،  نظامی  و جانورشناختی  ها 

هاي  هاي گوناگون او را از اسب بررسی کند. اسب در بافت و پرداخت برخی از قصهتلقی

ها بدون هاي این داستانکارياي از ریزهاست و درک پارهکوتاه و بلند نظامی بسیار مهم  

در باب اسب،    گنجنجپبا بررسی مندرجات    2به نقش و جایگاه اسب میسر نیست.  توجه

هاي فرهنگی و معنوي را پیرامون اسب  اي وسیع از ارجاعات و داّلیابیم که نظامی شبکه درمی 

ها،  ها، متون حماسی، افسانه است که براي آگاهی از جزئیات آن باید به اساطیر، آیین سامان داده  
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ي  مایه در این مقاله به هفت بن کرد. ما  هاي داستانی و تاریخی مراجعه  روایت   باورهاي عامیانه، 

هاي پنهان و ژرِف این  ایم. در الیه ي نظامی گنجوي پرداخته خمسه داستانی مرتبط با اسب در  

 حماسی جریان دارد.   - هاي داستانی عناصري اساطیري گزاره 

 

 پژوهش   ی. پيشينه2
نگریستهبه  پژوهشگران   گوناگون  زوایاي  از  در  موضوع اسب  بزرگ  دائرهاند.  المعارف 

دانشنامه دانشنامه   ياسالمی،  ایرانی،    يایران،  اساطیر  فرهنگ  ایران،  مردم  فرهنگ 
عامیانه  يدانشنامه باورهاي  جانوران،  فرهنگ  اساطیري  نمادها،  فرهنگ  ایران،  مردم  ي 

مفصلی    هايمدخل  اي نمادها در هنر شرق و غرب، فرهنگ خرافات و تعبیر خوابنگاره

شده است. در قرون پیشین    جایگاه اسب در فرهنگ و تمدن ایران و جهان نوشته   يدرباره

نامه نگارش  عنوان فرس  با هایی  کتاب  شناخت، نگهداري، تربیت و درمان اسب  يدرباره

شناسی( در جهان  شناسی جانوري )و مشخصاً اسباست که از جمله منابع زیست  یافته

توسط  تاکنون شناخته شده به زبان فارسی    نامهفرسترین  شوند. کهنمی  اسالم شناخته

مورد از    76اي  ( در مقاله 1375است. مساح ) ه. ق تألیف شده    555قیم نهاوندي در سال  

  هاي فارسی را )از پایان قرن هشتم هجري به این سوي( برشمرده و معرفی کرده نامه فرس 

(  131  - 123:  1386)رک. عنصرالمعالی،    نامه قابوس هایی مانند  تر از آن در کتاب است. اما پیش 

خیام،    نوروزنامه و   یافته  55  - 51:  1311)رک.  اختصاص  اسب  به  فصلی  نیز  در  (  است. 

می نامه عجائب  هم  درباره ها  مهمی  مطالب  اسب توان  درباره ي  یافت.  مقاالِت  ها  اسب،  ي 

ِش منابِع همین  ها را در بخ است که مشخصات برخی از آن شده    پژوهشی معتنابهی نوشته 

ي نظامی نیز چهار تحقیق تا کنون صورت  خمسه ي اسب در  کرد. درباره   توان مشاهده مقاله می 

اي خسروپرویز است. طغیانی  ي شبدیز، اسب پرآوازه و افسانه است که همگی درباره گرفته  

تولد نمادین و رازآلود شبدیز را در    شناختی ( با رویکردي اساطیري و روان 1388و جعفري ) 

( نیز به تحقیق  1393محمدي ) اند. زارعی و خان بررسی نموده   خسرو و شیرین ي  منظومه 

پور و امیري  اند. حسام ي مهر اهتمام ورزیده ي ارتباط تولد نمادین شبدیز با اسطوره درباره 

اند و  تحلیل کرده   ن خسرو و شیری ( نمادینگی و دیگرسانی شبدیز و گلگون را در  1396) 



 ( 45پیاپی) 1399، پاییز 3ی شماره  ،12 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ـــــــــــــ  244

 

اند که  ( این نظریه را مطرح ساخته 1397سرانجام در جدیدترین پژوهش، دوانی و همکاران ) 

ي  ها هیچ مقاله شبدیز و گلگون یادآور دو ایزد مهر و بهرام و نماد شب و روز است. جز این 

 است. نشده  نظامی تألیف    گنج پنج اي و آیینی آن در  ي اسب و اهمیت اسطوره دیگري درباره 

   

 . بحث و بررسی 3

 وفابودن اسببی .1. 3
خواهد  اش مینرمی از مریم، همسر مسیحی شود و بهتاب میخسرو از دوري شیرین بی

پذیرد و به تندي چنین  تا رخصت دهد که شیرین را به قصر خویش بیاورد. مریم نمی

 دهد: پاسخ می
 زناااااان مانناااااد ریحاااااان سااااافالند

 هااااایچ بااااارزننشااااااید یاااااافتن در 

 ت است باار زن چااون تااوان بساا وفا مردي
 

 سااو جمالناادسااو خبااث و بیروندرون 

 وفاااا در اساااب و در شمشااایر و در زن
 چو زن گفتاای بشااوي از مردماای دساات 

 (119:  1376)نظامی،                 

 

 

هیچ      بیدر  از  فارسی  ادب  مهم  متون  از  نرفتهیک  سخنی  اسب  است.   وفایی 

وفایی  اند. زنجانی بیوفایی اسب توضیحی ندادهبی  يدستگردي و ثروتیان دربارهوحید

شود و مرکب  ار شد، تسلیم میاست: »هر کسی بر اسب سو   اسب را این گونه شرح کرده

و این بیت را از   3دهخدا این جمله را به اسکندر منسوب دانسته  .(502:  همان« )اوست

 است: درج شده، نقل کرده هقیتاریخ بیابوحنیفه اسکافی که در  
 گانه از در دار«که اسب و تیغ و زن آمد سه  یادگار نوشت   »نه بر گزاف، سِکندر به

 ( 169: 1،ج1363)دهخدا،   

عنوان مثلی سائر آن هم به این صورت در زبان ترکی ثبت کرده مجتهدي آن را به     

نین دور، دون  شناسد[ و یا »آت مینهمینین تانیر« ]اسب فقط سوارش را  است: »آت مینه

نین« ]اسب ازآن کسی است که سوارش شود و دامن مال کسی که به تن کُنَدَش[«  گیه

 (.4: 1334)مجتهدي،  
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ایراندر        مناطق  بی،  بعضی  را  میمردم، اسب  لرستان  ».  پندارندوفا  مردم  مثال  براي 

وفا  عنصر بی  سه   ي هاند، آن را در زمرقائلرغم ارزش و احترام خاصی که براي اسب  به

وفایی اسب  بیي  بارهها دراند از: زن، مال و ثروت. آندانند؛ دو عنصر دیگر عبارتمی

که زیر پاي  مثلی دارند: »اسب تا زیر پاي صاحبش است حیوان خوبی است، اما همین

ی از آن دیده  رود و دیگر وفایمی  .صاحببی  ،دیگري رفت و به او نهیب زد، صاحب

کند و او را  چراکه به صاحبِ خود خیانت می ؛دانندها اسب را کافر مییشود« کرماننمی

 .(430:  1391، )ابراهیمی «سپاردبه دشمن می

 

 اسب به مثابه توتم/ طلسم .2. 3
کند، شبانی به گودالی  که افالطون براي اسکندر نقل می   نامه اقبال در ضمن حکایتی فرعی در  

نور خیره می  که  از آن ساطع می کننده رسد  نزدیک می اي  کنار  شود، وقتی  را  شود و خاک 

 شده است:  اي به خاک سپرده  بیند که در کنار مرده زند، مجسمه اسبی مسین را می می 

 برانااداخت هااامون کلااوغ از مغاااک 
 ریختااااهز روي و ز ماااال قااااالبی 

  گشاااااده ز پهلااااوي اسااااب بلنااااد
 ر آن ژرف وادي گذشاااات دشاااابانی 

 وي پدیااااد لساااامی درفشاااانده درط

 ساااتوري مساااین دیاااد در پیکااارش

 در آن رخناااه از ناااور تابناااده هاااور
 ساااالاي دیاااد دیرینهبااار او خفتاااه

              

 طلسااامی پدیاااد آماااد از زیااار خااااک  

 انگيختووووه اسوووو ی صووووورتِآن  وز
 ... آبکنااد يیکاای رخنااه چااون رخنااه

 دشااات مغااااکی تهااای دیاااد بااار ساده
 وادي رسااااااایدشااااااابانه در آن ژرف

 یکااای رخناااه باااا کالباااد در خاااورش

 نگاااه کااارد سااار تاااا سااارین ساااتور

 نگشاااته یکااای ماااوي ماااویش ز حاااال

 (84  -83:  1378)نظامی،            

 

 

 

 

 

 

 

:  1381نظامی،رک.  اند )ندادهزنجانی و ثروتیان تفسیر خاصی از این ابیات به دست  

اما وحیددستگردي توانسته که معنایی سرراست و تقریباً روان   ؛(324:  1387نظامی،    ؛196

  - اساطیري   يمایهاز این شارحان به بنکدام  (. هیچ84  -83:  هماناز این قسمت ارائه کند )

در نهفته  اشاره  عمق  حماسی  نکردهداستان  رگهاي  داستان  این  در  از  هااند.  بازمانده  یی 

وجو کرد. »توتم را ایمان و اعتقاد به بعضی  توان جستتوتمیسم را در دوران باستان می
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اند که در قدیم در بین برخی اقوام و طوایف رایج  از درختان یا حیوانات یا اشیاء دانسته

را که آن    نحويگرفته، بهص مورد احترام قرار میبوده و به ترتیب حیوان یا درختی خا

اسب در میان برخی از اقوام و    .(138:  1383« )حیدري،  پنداشتندحافظ قوم و قبیله می

است. از این روي اعضاي آن گروه، طلسمی   شدهقبایل بدوي پرستش و توتم تلقی می

فراز گور    ساختند و براي نگهبانی از مقبره و ارواح درگذشتگان آن را بر به شکل اسب می

پهلوانان دیدار    يوقتی بهمن از دخمه  نامهبهمنحماسی    ي ند. در منظومه ساختمستقر می

 شود:کند، دچار شگفتی میمی
 اي دیاااد شااااه جهاااانیکااای دخماااه

 کشااایده باااه کاااردار اباااري فاااراغ

 دري برنهاااااااااده ز پااااااااوالد ژرف

 یکااای اساااب زرّیااان باااه بااااالي در
 نهاااااده بُاااادَش تیرهااااا در کمااااان

 یکاااای دساااات برداشااااتی وَرماااانک 

           

 کااه نشاانیده بااود آن چنااان از مهااان 

 زمااارّد هماااه سااانگ و دیاااوارِ کااااغ

 دري اسااااتوار و حصاااااري شااااگرف

 وَر ساااواري بااار آن اساااب بااارکماااان
 چااو رفتاای بااه نزدیااک در باادگمان
 زدي تیااار و بااار تااانش بگماشاااتی

 (424-423:  1370الخیر،  ابی)ابن 

نیز پادشاهی به نام اسطلیناس براي خود آرامگاهی باشکوه بنا کرده و براي    نامه کوش در      

 محافظت از آن، بر باالیش طلسمی به صورت اسبی با زین و یراق طالیی گمارده است: 
 یکاااای شاااااه بااااود اسااااطلیناس نااااام 
 بااه شااهري کااه خااوانی هماای قسااطنات 

 ساااااتونی دگااااار شااااااه فرماااااانروا

 ساارش چارسااو هموااو خااوان از رخااام
 در او اسااااااطلیناس شاااااااه  نهاااااااده

 طلساااامی بکاااارده ز باااااالي گااااور 

 یکااای دسااات او را عناااان اسااات بهااار 
          

 ز گااانج و ز داناااش رسااایده باااه کاااام 
 یکااای دِیااار پاااا کااارده پااایش فااارات

 صاااد گاااز انااادر هاااوابااارآورد سی

 ناااااامدر او سااااااخته گاااااور آن نیک
 باااادان تااااا هااااوا دارد او را نگاااااه

 ز زرّ گراماااااای سااااااتام و سااااااتور

 برداشاااته ساااوي شاااهردگااار دسااات 

 (179-178:  1377الخیر،  ابی)ابن   

انگشتري و شبان   ب  اقبالنامهاحتماال در حکایت  تندیلِ مسینِ اسب    يمنزله هنیز آن 

است.    توتم/ طلسم براي محافظت از گورجاي و روان آن مرد، در کنار وي مدفون شده
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ها، نقش نگهبان را  هاي دور تندیل اسب در بیرون و و درون مقبره»در چین و از گذشته

شاید هم به این خاطر    .(51:  1384« )کریستی،  است داشته  عهده  در تقابل ارواح خبیث بر  

کردند که آرزو داشتند روان فردِ درگذشته بعد ه مردگان دفن میتندیل اسب را به همرا

رستاخیز مجدد و   نماد  ،انتقال یابد. »اسب براي انسانشده،  پرستشاز مرگ به تن جانور  

»حیوان و گیاهی که ارواح مردگان در آن .  (118ج:  1388« )قلیزاده،  احیاي زندگی است

می و  وارد  نسبی  خویش  یک  به صورت  جدّ شود  مییک  در  می  ستایش  و  «  شودآید 

 .(196: 1362)فروید، 

 

 شدنش عمر بودن اسب در هندوستان و زود ت اهکم .  3. 3
اسکندر وقتی که در هندوستان با کیدِ هندو مصالحه کرد و فور را شکست داد، در آنجا  

 چرا که آب و هواي هند را با اسبان بادپا سازگار ندید:   ؛نماند و عزم چین کرد
  گاااهسااه چیااز اساات کااان در سااه آرام

  پااارس پیاال دربااه هندوسااتان اسااب و 

 دار چااون دیااد کااان آب و خاااک جهااان
  زمینز هندوساااتان شاااد باااه تبااات 

               

 عماار و گااردد تباااهبااود هاار سااه کم 

 سااان نمایااد دلیاال به چااین گربااه زیاان
 ه اساااابان باااارآرد هااااالک ز پوینااااد

 ز تبااات درآماااد باااه اقصااااي چاااین

 (366:  1316)نظامی،                 

است. یقیناً    اي نشدهها اشارهیک از شرحدر هیچعمر بودن اسب در هندوستان  به کم

که براي هندوان، اسب پل از گاو سودمندترین  است؛ چرا   این اعتقاد خرافی و عامیانه بوده

است و در اساطیر ودایی خدایان سوار بر اسبان   آمدهشمار میترین حیوانات بهمقدسو  

 .(205  - 202ب:  1388قلیزاده،  رک.  بیشتر در این زمینه    ي)براي مطالعه  اندشدهانگاشته

-سلمانی که حدود بیستاحمدطوسی محمودبن    ي محمدبننوشته   المخلوقاتعجایبدر  

است: »از خواص و نوادر    ه.ق( چنین آمده  573  - 556، )تألیف شده  شرفنامهسال پیش از  

بسیار است چنان که به برهان حاجتی نبود. چنان که به حدود چین گربه نزاید و اشتر به 

. (460  -459:  1382یل به عراق بمیرد« )طوسی،روم نزاید و اسب به هندوستان بمیرد و ف
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وجوهاي نگارنده، از این  جست  حدم پارسی در  کدام از متون درجه اول و دوم نظدر هیچ

 است.  نکته ذکري به میان نیامده
 

 کردن آن  و قربانی  . تيزهوشی اسب4. 3
وجو کند،  آنجا که اسکندر قصد عزیمت به ظلمات را دارد تا آب حیات را جست   شرفنامه در  

کند و سرگردان بماند.    که در بازگشت راه را گم   رود رسد و بیم آن می به تاریکستاِن مطلق می 

آید.  داند. اسکندر در پی چاره برمی تر از آن خروج از آنجا را نمی کل راه ورود و مهم هیچ 

کند  یکی از جوانان که بر خالِف فرمان اسکندر پدر پیرش را با خود آورده بود، پیشنهاد می 

ت، جلوي چشم مادرش بکشید تا دل او به درد  که کّره مادیانی را که شکِم اوِل زایِش اوس 

ي  آید؛ سپل سر خویش گیرید و به راهتان ادامه دهید. یقین بدانید که آن ستور به سائقه 

اش به این سوي خواهد  غریزه مادري، راه بازگشت را به شما خواهد نمود و به هواي کّره 

 دهد: در طلب آب حیوان ادامه می   اش روي کار بستن ترفنِد پیرمرد، به پیش آمد. اسکندر با به 
 چاااو هنگاااام رفاااتن رساااد شااااه را

 یکااای مادیاااان بایااادش تندرسااات 
 ه بادپااااايچااااو زاده شااااود کاااارّ

 جااا کااه باشااد بریااده ساارش همااان

  دل مادیاااااان زو بتااااااب آورناااااد

 چااااو آیااااد گااااه بازگشااااتن ز راه

  بااه پویااه سااوي کااره نغااز خااویش
               

 باااااادان تااااااا باااااارون آورد راه را 

 زادن همااان باشااد او را نخساات کااه 
 ناااد حاااالی بجاااايرَّسااارش بااااز بُ

 نپوشاااااند تاااااا بنگااااارد ماااااادرش

 جاااا باااه رفاااتن شاااتاب آورناااد وزان

 بااااود مادیااااان پیشاااارو در سااااپاه

 بااارون آورد ره باااه هنجاااار پااایش

 (505:  1316)نظامی،                 

و آن را    است  شده  درپیویدهاي از ارجاعات اساطیري و حماسی  این افسانه در هاله

توان بررسی کرد. پرسش اصلی این است که چرا یک اسب به  از جوانب گوناگون می

 شود؟ ها انتخاب میتاریکی يعنوان راهنما در میانه 

فوق  حیوانی  در  اسب  »زردشت  است.  دوربین  و  تیز  دیدگانی  با  باهوش    اوستا العاده 

ویی در پا و بازو، شنوایی در گوش،  چنان نیر خواهد که آن [ از اهورامزدا می 10یشت، بند  ]دین 

است؛ زیرا که اسب در شب تیره اگر باران  تندرستی و بینایی به او ببخشد که به اسب داده  
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ببارد، ژاله بریزد و یا تگرگ بیفتد، توانایی آن را دارد که موي یال یا دمی را که بر زمین افتاده  

است که اسب تازي اگر به  آمده   هشن بند ( و نیز »در  835:  1386است، بازشناسد« )رجبی،  

»در پیشگاه  (.  74الف:  1388باشد، ببیند« )قلیزاده،  شب تاریک تار مویی به زمین قرار داشته 

نکته  و  و  خردمندان  تفّرس  و  فراست  و  است  فراست  و  هوشیاري  مظهر  اسب  پردازان، 

:  1377اند« )ماحوزي،  کرده ي آدمیان دانا و تیزهوش  تیزهوشی را از نام »فرس« برگرفته، ویژه 

شناسد. این  ها را می هاي بارورکننده است و مسیر زیرزمینی آب (. »اسب محرِم راِز آب 210

ها به ضربات  سازد چگونه از اروپا تا خاور دور، نعمت بیرون جوشیدن چشمه امر روشن می 

 (. 151:  1،ج 1379شود« )شوالیه و گربران،  می   سم اسب نسبت داده 

د    ظلمات میدلیل  در  راهنمایی  براي  انتخاب اسب  با خورشیدیگر  او  ارتباط     تواند 

. اسب در فرهنگ بسیاري از ملل کهن معرّف خورشید است و در بسیاري از ادیان  باشد

آیین  باستان جانوري خورشیدي محسوب میو  شود. اصل و نژاد اسب در  هاي دوران 

ست. »در اساطیر ودایی اسبان بسیار پاکِ  ا   شده  برخی از اساطیر به خورشید نسبت داده

کنند پل با خورشید ارتباط دارند. آنان  ایندرا، چون سرمست شوند، آسمان را منوّر می

 ... دربرندهر روز خورشید را با خود میگونه که  کنند، همانرا را بر خود سوار میایند

شویم. این میسب« مواجه  بار با ترکیب »خورشید تیز ا ( براي اولین11بند    1یسنا )یسن  

تقریباً همه هرودت  »  .(208ب:  1388است« )قلیزاده،  جا براي خورشید ذکر شدهصفت 

آراستند و براي  ها برگستوان اسبان را با زر مینویسد: ماساگت( می216  -215)بندهاي  

ترین  چاالکزیرا بر این باور بودند که براي    کردند؛شان خورشید، اسب قربانی میخداي

ها پیوند تنگاتنگی  ترین جانوران را قربانی کرد. این برداشت ماساگتخدایان باید چابک

:  1386« )رجبی،  دانستنده اسب را مظهر خورشید میبا این باور ایرانیان باستان داشت ک

در  کند. »ها همانند مشعلی فروزان است که راه را روشن میاسب در دل تاریکی  .(837

شود و این خود ي انتخاب گِل و ساخت آتشدان از راهنمایی اسب استفاده میهند برا

شود، اسبی  دلیل دیگري بر تقدس اسب است. بدین صورت که در محلی که گل یافت می

دهند. هر جا که اسب پایش را بر زمین بکوبد، را به همراه یک بز و یک خر قرار می

برد براي  به دقت  نقطه  انتخاب می  اشتن و استخراجهمان  )قلیزاده،  گل  ج: 1388شود« 
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ور  نیز در خوان پنجم، این رخش است که رستم را از تاریکی مطلق عب  شاهنامهدر    .(207

 .(252  -251:  1380فردوسی، رک. ) رساند دهد و به روشنایی میمی

شود. در اساطیر، اسب در کنار  کردن اسب نیز دیده میاي از قربانیدر این قصه نشانه

است.    شدهاي گرانقدر به ساحت خدایان تقدیم میمثابه هدیهبهچارپایان سودمند    دیگر

رغم بینش زردشت که مخالف قربانی بود، هاي اساطیري متأخر، بها و روایته»در افسانه

همه نامدارانتقریباً  به    ي  رسیدن  یا  دشمن  بر  پیروزي  براي  جمشید  و  هوشنگ  چون 

:  1386)رجبی،    («27-26یشت، بندهاي  )آبان  اند نی کردهاسب قربا  100هر کدام  مقصود،  

توان به قربانی اسب، اَشوَه هندوان، می  يهاي مهم در آیین یجنه »از دیگر قربانی  .(837

کرد. در این قربانی نخست به مدت سه روز قربانی سومه با جزئیات مفصل    مِدهه اشاره

کنند تا به مدت یک سال در  جنگجو رها میشود. آنگاه اسبی را به همراه چند  انجام می

پرسه دشت اطراف  می  هاي  قربانی  را  او  و سپل  )عدلی،  کنندزند  »در   .(119:  1387« 

)آیین    acvamedhaاسبی را که براي  kapial( قهرمانی به نام  iv،  4داستان ویشنو )

( اسب در  RY: I،  43 -41رباید. در رامایانه )بود، می  شده  قربانی اسب( در نظر گرفته

براي  نظر گرفته »در   .(114ج:  1388شود« )قلیزاده،  میقربانی، توسط ماري دزدیدهشده 

کی  شاهنامه گرویدن  از  ایرانیان  پل  میان  که  مذهبی  جنگی  در  زردشت،  به  گشتاسب 

گشتاسب نیز که براي دین نو  دهد، زریر برادر کیمزدیسنا و تورانیان دیویسنا روي می

گمان همراه که بیکند  اسب قربانی می  100کنان  رد، بر پشت اسب جنگک فشانی میجان

    .(837: 1386« )رجبی، استنیایش بوده

کردن اسب در  ارتباط دارد از این روي، قربانی   اسب با آب و ایزدان مربوط به آن نیز

آب بودهکنار  رایج  امري  آب  ایزدانِ  براي  یا  ایرانیان    ها  »هندو  بر  است.  افزون  باستان 

کردن به پیشگاه ایزدان آسمان، معمواًل براي آب و آتش، دو عنصري که در زندگی  قربانی

هاي  »در آیین  .(104:  1387« )عدلی،  کردندداشت، نیز قربانی میآنان نقش حیاتی    يروزانه

قربانی   باستانیِ  بودارمنیان،  رایج  فرات  رود  براي  اسب  )آیدنلو،  کردن   »1386  :118). 

در میان مردم تروا نیز رواج داشت« )قلیزاده، ها با عنوان قربانی  »انداختن اسبان زنده در آب

آب حیات    يبنا بر منطق داستان، اسکندر در آغاز سفر به سوي چشمه  .(216ب:  1388
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توان در کُنه این ماجرا، آیین  بُرَد. آیا میبا توجیهی جانورشناختی کره مادیانی را سرمی

حقیقت اسکندر، قهرمان داستان براي  درکردن اسبان براي رودها را ردیابی کرد؟  بانی قر

می ذبح  را  اسبی  آب،  ایزدِ  درگاهِ  به  تقرب  و  حیوان(  آب  به  )نیل  پیروزي  کند.  تمناي 

پهل »  :آمده  یشتبانآ 51- 49در فقرات  که »چنان ایرانی و  وانِ سرزمین]کی[خسرو  هاي 

ژرف و پهناور »چیوست«، صد اسب و هزار    يدریاچه   يکشور، در کرانه   يدارندهاستوار

گاو و ده هزار گوسفند، او را پیشکش آورد و از وي خواستار شد: اي اَردَویسوَر آناهیتا!  

ترین شهریار همه کشورها  دار که من بزرگاي نیک! اي تواناترین! مرا این کامیابی ارزانی

)دوستخواه،   مندرجات    .(306:  1385شوم...«  جمشید،    یشتآبانبراساس  هوشنگ، 

کردن صد اسب از پیشگاه  ، افراسیاب، کاووس نیز با قربانی دهاک، فریدون، گرشاسبآژي

 نمایند.  آناهیتا پیروزي و چیرگی درخواست می

این اعتقاد است که در روایت بر  ،  اسکندرنامههاي کهنِ یونانی و سریانی از  باقري 

کرّهقربانی  نمیکردن  دیده  بهشود.  ها  از  ایشان  بخشی  خویش،  ادعاي  شاهد  عنوان 

اول    ي منظوم سریانی را که توسط اسقف مسیحی، یعقوب سیروغی در نیمه  اسکندرنامه

اش  ترتیب پانصد مادیان و کرّه»... بدیناست:    کردهقرن ششم میالدي سروده شده، نقل

ها را  سرزمین ظلمت رسیدند، پیرمرد گفت که کره  يفراهم آمدند و زمانی که به دروازه

که از یافتن آب  ذاشته و خود با مادیان داخل شوید... پل از آنبیرون، در پشت دروازه گ

آن تازیانه  با  و  برگردانده  را  مادیان  نومید شدند،  مادیانحیات  آن  و  راندند  را  به  ها  ها 

و بدین ترتیب از آن سرزمین تاریکی  هاي خود بیرون رفتند  سوي کرّهمادري به   يغریزه

)به کمک مادیان یافتند و سرگردان و هالک نشدند«  را  راه خود   ,Wallis Budgeها 

یهودي،  یقین، در یکی از منابع متعدد(. به 232: 1389باقري، به نقل  173 -171 :1976

 است.  نظامی آن را نقل کرده، آمده  دان شکلی کهبنصرانی و پهلوي، داستان 

 

 خوردن گوشت اسب  .5. 3
بود، در ادب فارسی مشهور است.  اي خسروخوان افسانه پرویز که همه آالتش از طال 

 گوید:می ي این خوانباره خاقانی در
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 تااره آورديپرویااز بااه هاار بزماای زرین

 

 تااره را بسااتانکااردي ز بساااطِ زر، زرین 

 359:  1382)خاقانی،                 

رنگِ  اسبِ سرغپرویز به کرهاز صفت داد و دهش خسرو   اشاثناي گزارشنظامی در  

  کند که چوپانش آن را از شیر مادر بریده و با شیر گوسفند پرورش کبودچشمی اشاره می

کردند و در خوانی زرین فراپیش  اي بریان میاسب را در تنوري نقرهاست. این کره  داده

پانزده من عود  خشک از ده  ي کردن این تنور به جاي هیمهبراي گرم (.  Serve)آوردند  می

آالت  اي و خوانکردند. بعد از صرف غذا و در پایان مراسم، پادشاه، تنورِ نقرهاستفاده می

 بخشید: درگاهِ خویش می ِِزرین را به محتاجان
 ناااوزاد چشااامِازرق باااورِ یاااک اساااِب

 ز شاااایر مااااادرش چوپااااان بریااااده

  مبفرماااودي تناااوري بساااتن از سااای
 در او ده پااانزده ماان عااود چااون مشااک
 چو بریان شااد کباااب خااوانش ایاان بااود

 باااه خاااوان زر نهادنااادي فااارا پااایش
 اي چنااادبخاااوردي زان نوالاااه لقماااه

 نظااار کاااردي باااه محتاجاااان درگااااه
 خوان راباااادو بخشاااایدي آن زرینااااه

 الجاااوردي دگااار روزي کاااه خاااوانِ
 رساااام آغاااااز کاااارديهمااااان پیشینه

                

 ن ریحاااان بغااادادمعطااار کااارده چاااو  

 بااااه شاااایر گوساااافندش پروریااااده

 کااه بااودي خاارج او دخاال یااک اقلاایم
 بسااااوزاندي بجاااااي هیمااااه خشااااک
 تناااور و آتاااش و بریاااانش ایااان باااود

 هااازار و هفتصاااد مثقاااال کااام بااایش
 چااااو مغااااز پسااااته و پااااالوده قنااااد

 کجاااا چشااامش در افتاااادي ز ناگااااه
 تناااور و هااار چاااه آلااات باااودي آن را

 زردي صاااااابحِ گرفتاااااای از تنااااااورِ
 سااااازکردي خااااوانی ازنااااو تنااااور و 

 (276:  1313گنجوي،  )نظامی       

 

یک سال شیر  است که »  اسب رسم بودههاي دور در نگهداري و تربیت کرهاز زمان   

مادر بخورد و اگر به سبب آبستنی یا مانعی دیگر میسر نشود، به شیر حیوان دیگر پرورش  

قابل سواري شود شیر گاو و اگر غرض  دهند... پل اگر خواهند که به زودي فربه شود و  

سبکی در بدن باشد شیر گوسفند و اگر قوت و سختی استخوان مطلب باشد شیر شتر  

بازتاب  ها و فرهنگ عامی تناول گوشت اسب در قصه  .(43:  1375« )گیالنی،  بدهند انه 

   تحلیل کرد.توان ها، آن را از حیث فقه و طبابت نیز میبر اینفراوانی دارد و عالوه
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مغول     میان  در  اسب  گوشت  بودهخوردن  مرسوم  امري  تُرکان  و  »مغوالن    ها  است. 

ها و برخی مراسم مذهبی  خوردند ولی در مواقع خاص و بروز قحطیهایشان را نمیاسب

کردند؛ البته  هاي پیر و گاهی جوان را براي خوراک استفاده میوقتی مجبور بودند اسب

« )سروري،  ها احتیاج داشتندآن  يها را حفظ کنند چون به شیر و کرهیانکردند مادسعی می

هایی در دربار  کرّات از میهمانیهکالویخو، جهانگرد اسپانیایی ب  د  گونسالل  .(253:  1389

»پل    است:  تیمور گورکانی گزارش داده که یکی از غذاهاي آن، کبابِ گوشت اسب بوده

بی را هم ذبح ها را جوشانیدند و اسند و گوشت آنگوسفند بسیاري آوردند و سر برید

»هنوز ما سفیران اسپانیایی که  (.  221: 1384کالویخو،    کردند تا کباب کنند« )گونسالل د

بودند و دسته آمده  از کشورهاي دیگر  نمایندگان مختلف که  با گروهی  آنجا  از  در  اي 

شت براي سور شدند. این  کار آوردن گوبه ها دستخدمتنشسته بودیم که پیش  بزرگان

گوشت و کباب و گوشت اسب.  پز با آبها عبارت بود از گوشت گوسفند آبگوشت

 . (227« )همان: ي چرمی بزرگ و گودي گذاشته بودند ها ها را در ظرفاین

اسب عملی است شرورانه که با  هاي ایرانی خوردنِ گوشتِ کرهها و قصهدر افسانه

دادن گیرد و البته هوشیاري قهرمان داستان، مانع از رغمیانجام    صفتتحریک زنی شیطان

بیانها را چنین میاین نوع روایت  ي شود. خالصهچنین کاري می کرد: »تنها پسر  توان 

کره کرهپادشاه،  است.  برخوردار  جادویی  نیروهاي  از  که  دارد  از  اسبی  را  او  اسب 

بخشد... زن حسود که به خاطر  هاي نامادري حسود یا سایر زنان حسود نجات میدسیسه

نقشه مذکور  انتقاماسب  منظور  به  شده  باطل  میاش  بیماري  به  را  خود  و  جویی  زند 

کرهمی گوشت  کرهگوید:  که  هنگامی  اوست.  درد  درمان  کشتن  اسب  براي  را  اسب 

اسب  گریزد. بعدها جوان با کمک کرهنشیند و با او میاسب میآورند، شاهزاده بر کرهمی

 . (314: 1371« )مارزلف،  شناساندزد و خود را به همگان میساي میقصر 

  يچیز روز  پل از مرگ وي، هفت شبانه، اسب شیخ ابوسعید ابوالخیر  اسرارالتوحیددر  

خورد نه علف. به زیان خواهد  نخورد. »روز هشتم گفتند که این اسب الغر شد. نه آب می

آمد. چگونه کنیم؟ با خواجه بوطاهر گفتند. او گفت: بباید کشت تا درویشان از او چیزي  

لقمه  تبرک  به  او  گوشت  و  بکشتند  را  اسب  آن  دهیم.  مردمان  به  و  ببردند«  بخورند  لقمه 
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نویسد: »از نظر فقهاي  کدکنی در توضیح این حکایت می (. شفیعی 360:  1388منور،  )محمدبن 

مذاهب اهل سنت مسئله حّلیت یا کراهیت گوشت اسب از موضوعات مورد اختالف است...  

باشد.  من در کتب فقهی از قدما کسی را ندیدم که قائل به حرمت خوردن گوشت اسب شده 

اند... در مشرق  دانسته وشت اسب را حرام می اي از فقها گ ولی گلدتسیهر مدعی است که عده 

ها به حساب  ترین گوشت خصوص ماوراءالنهر و بخارا گوشت اسب مطلوب عالم اسالمی به 

   (. 634است و این مسئله تا عصر اخیر هم ادامه داشته است« )همان:  آمده  می 

راي تصاحب  سعدي )در احسان( نیز وقتی که رسوالنِ سلطان روم ب   بوستاندر باب دوم     

 برد:  می آیند، حاتم طایی اسبی براي آنان سرگاه وي فرود میاسبِ حاتم طایی در منزل 

 ساااماطی بیفگناااد و اسااابی بکشااات 

                

 مشاات ه بااه داماان شااکر دادشااان زر باا  

 (90:  1387)سعدي،                 

 گوید:گزد و میدست حسرت می شود،ي آنان مواجه میاو چون با خواسته   
  شااااااتابدلدل ماااااان آن بادرفتااااااارِ

 کاااه دانساااتم از هاااول بااااران و سااایل
 باااه ناااوعی دگااار روي و راهااام نباااود

 

 ز بهااار شاااما دوش کاااردم کبااااب 

 نشاااااید شاااادن در چراگاااااه خیاااال
 جااااز او باااار در بارگاااااهم نبااااود

 ()همان                                

 
 

آید قبل از اسالم، خوردن گوشت اسب به وقت  فحواي این حکایت برمیکه از  چنان    

 است. ضرورت جائز بوده

کهن» متون  اغلب  در    ،در  مثال،  براي  است.  شده  توصیه  اسب  گوشت  خوردن 

  ي ه اسب سبب شکستن بادها و تخلی  يه آمده است که خوردن گوشت پخت  الغرائبهتحف 

این، جمالی   برفزون. ا (199: 1371طبري،  ک. ر)شود رسان از بدن میمواد مضر و آسیب

(. 33:  1346یزدي،  جمالیرک. خوردن گوشت اسب را سبب تقویت معده دانسته است )

  ي هحکیم مؤمن گوشت اسب را داراي طبعی گرم و خشک و خوردن آن را برانگیزانند

 (.426:  1391به نقل ابراهیمی،  اخوینی  « )باکی و قساوت قلب دانسته استشجاعت و بی
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 سر  بال و هفت  پيکرگردانی اسب به اژدهایی با دو .6. 3
مصري، قهرمانِ  ماهانِ پیکرهفت( در رنگ )چهارشنبهگنبد فیروزه  يدر داستان چندسویه

خورد که اسبی  فرسا در بیابان، به مردي سوار بازمیهاي طاقتداستان پل از سرگشتگی

کند. آن مرد به ماهان  کشد. سرگذشتش را براي او تعریف میدیگر را با خود یدک می

است؛ سوارِ این اسب شو و پشت سر    اي دیو و غول بودهآنوه دیده  يگوید که همهمی

افتند. پل از چندي به دشتی جادویی  شود و هر دو راه میهان سوار اسب میمن بیا. ما

جا را پر  رسد. ماهان همهگوش میبط به عود و بر  يآن نغمه  يرسند که از هر گوشه می

کند،  لرزد. در این اثنا به اسبِ زیر پایش که نگاه مییابد و از ترس به خود میاز دیو می

 بیند:  و دو پر و هفت سر میآن را اژدهایی با چهارپا 
  کاارد ماهااان در اسااب خااویش نظاار

   زیااار خاااود محنااات و بالئااای دیاااد

   ژدهاااااائی چهارپااااااي و دو پااااارا
              

 تااااا ز پااااایش چاااارا برآمااااد پاااار 

 خویشااااتن را باااار اژدهااااائی دیااااد

 تر کااه هفاات بااودش ساارویاان عجااب 

 (121:  1373)نظامی،                

 

 

زند  پیود و ماهان را به سنگ و صخره میکوبد و به خود میآن اژدها پاي بر زمین می   

 تا آن که او را خُرد و خسته بر زمین افکند: 

     صااابح چاااون زد دم از دهاناااه شااایر

 

 حاااالی از گاااردنش فکناااد باااه زیااار 

 )همان(                                   

اي تأثیرگذار از یک اثر وهمناک در ادبیات کهن فارسی  رنگ نمونهداستان گنبد فیروزه   

. به این  داردهاي ژانر ادبی »وهمناک« را  شود و تصویر یادشده برخی از ویژگیتلقی می

دهد یا نه؟  معنا که خواننده دچار تردید است که آیا این رویدادها در عالم واقعیت رغ می

 .(180  -146: 1393حرّي،   راي مطالعه بیشتر در این زمینه رک.)ب

شود، مثالی  این که اسِب زیر پاي ماهان به افسون دیوان به اژدهایی سهمناک مبدل می 

(  Metamorphoses ،  Transformationآید. پیکرگردانی ) می   شمار آشکار از پیکرگردانی به 

را گویند. در عالم قصه  به موجود دیگر  تغییر شکل موجودي  کتاب  رستگار   ها  در  فسایی 

زمینه  در  مفصل  و  متقن  منبع  یگانه  شاید  که  خود  این  باشد،  پیکرگردانی    يارزشمند 
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تغییر شکل ظاهري و ساختمان و اساس هستی و  را چنین تعریف کرده است: »  اصطالح

ر در  هویت قانونمند شخص یا چیزي با استفاده از نیروي ماوراءالطبیعی است که این ام

به از    .(43:  1388  فسایی،رسد« )رستگار نظرمیهر دوره و زمانی غیرعادي  پیکرگردانی 

چند تاکنون کمتر  پژوهی است و هرافسانه  /اسطوره  يدرخور توجه در حوزه  هايموضوع

گوناگون   ابعاد  از  تا  است  آمده  پدید  آن  آنفرصت  از    اما   شود،توجه    به  بسیاري  در 

هایی از معناهاي  تواند راهگشا باشد و دریوه شناختی و غیره می شناختی، جامعه تحقیقات روان 

هاي  ي ملل نمونه هاي همه تقریبًا در اساطیر و افسانه از کند.  جدید را به روي متون گذشته ب 

توان برشمرد که نشان از گستردگی و اهمیت آن دارد.  ها را می متعدد و متنوعی از پیکرگردانی 

ي ماهیت سیال طبیعت است که  درواقع پیکرگردانی شکلی از تفکر ساده و پیشامنطقی درباره 

 شدن به هر چیز و هر کل دیگري را دارد.  تبدیل چیز قابلیت  کل و همه در آن همه 

این    به در    نمونه،جز  نیز  دیگري  پیکرگردانی  در خوریم.  برمی  نظامی  يخمسهبه 

نام  نامهشرف به  از نسل سام  به، دختري جادو  با استفاده از جادو  عنوان یک  آذرهمایون 

ترفند نظامی، براي نگهبانی از آتشکده و جلوگیري از تخریبِ آن، خود را به شکل اژدها  

انسان، حیوان، دیوان    يهایی از استحالههاي ایرانی جلوهآورد. در اساطیر و حماسهدرمی

پریان به هیأ  و  این    -که گفته شد اسبتوان سراغ گرفت. چناناژدها می  ترا  اژدهاي 

بال کوچک در    و بال و هفت سر دارد. در برخی از متون قدیم، اژدها را با دوداستان د

( و گاهی  59  -57:  1379فسایی،  ي شواهد رک. رستگار)براي مطالعه  اندپهلو تصور کرده

  الذهب مروج»مسعودي در اند. خصوص با هفت سر( توصیف نمودهآن را با چند سر )به

در باب    (.79)مسعودي به نقل همان:    «پندارند که اژدها هفت سر داردان  نویسد: »ایرانی می

ده شاغ  رود که »او را هفت سر و  یوحنا در کتاب مقدس، از اژدهایی سخن می  يمکاشفه

 (.79بود و بر سرهایش هفت افسر« )همان: 

است که »اژدهایی پدید آمد که درازناي او   قزوینی آمده  المخلوقاتعجائب»در کتاب  

ا دو فرسنگ یافتند... سري چند پِلی داشت هموون صورت آدمی و دو گوش دراز و  ر

گردن او شش مار بیرون آمده و و جانبی سه درازناي و هر  دو چشم مدور فراغ و از  

  .(75یکی بیست گز بود« )زکریاي قزوینی، به نقل همان: 
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شده  »باوري تثبیت تواند باشد.  در این داستان، اسب نمادي از مرگ و نابودگري می 

داند. اسبی که  در ذهن تمامی اقوام، اسب را در اصل با ظلمت جهان اهریمنی مرتبط می

ي آتش. نابودگر بستهاي ازلی است که گاه حامل مرگ است. همپسر شب است و نمونه

خفه گربران،  کنندهو  و  )شوالیه  فرس  .(135:  1،ج1384«  اسبنامهدر  برخی  از  هاي  ها 

است. »اگر کسی بر روي چنین اسبانی حرب کند کشته گردد یا گرفتار    ادشدهنامبارک ی

باید خرید  هایی را نخصم شود و یا بیم آن است که صاحبش سرنگون گردد. چنین اسب

(. قیم نهاوندي نیز از اسبانی دیوانه  25  - 24:  1366...،  دو فرسنامه باید نشست« ) و بر او نمی 

سپارند. »این اسب دیوانه شد، از این اسب  ان را به کشتن می است که خداوندانش سخن رانده  

پرهیز باید کردن تا که روي با ما نکند و هر که را بگیرد دیوانه شود مانند گرگ و سگ دیوانه،  

یا روي در بیابان زند و آواره شود. هنوز در این سخن بودند که اسب روي در بیابان نهاد و  

دند، چند نیم فرسنگ برفتند مرد را یافتند کشته و خورد گشته  برفت. چند سوار دنباله بدوانی 

 (. 38؛ همان:  46:  1396و جان بداده، اسب را نیافتند« )قیم نهاوندي،  

 

 کشيدن اسب با سواربر دوش .7. 3
بیستون می به  گلگون  از  غیر  اسبی  بر  سوار  شیرین،  که سخت  روزي  فرهاد  با  تا  رود 

 دیدار کند:کندن است، مشغوِل کوه
 : بااه خنااده گفاات بااا یاااران دل افااروز

   هنین بااااازوي فرهااااادآببیاااانم کاااا 

    

 زد اماااروزمم باار بیسااتون خااواهلَاا عَ 

  د باااه پاااوالدرَّبُااا چگوناااه سااانگ می

 (147:  1376)نظامی،                 

 

با دیدن شیرین، نیرویش دوچندان می    با پشتکاري افزونفرهاد  هاي  تر، سنگشود و 

دهد و عزمِ  بُرَد تا دل شیرین را نرم کند. شیرین ساغري پر از شیر به فرهاد میخارا را می

 کند. در راه بازگشت:بازگشت می
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  شاااد انااادامش گاااران از زر کشااایدن

  چناااین گویناااد کاااه اساااب بادرفتاااار

 ار کااوه زر بااودي ناادیمشنااه اسااب 

 ن معشااوق چاااالک آکاا   چو عاشااق دیااد

 بااه گااردن اسااب را بااا شهسااوارش
  سااان ناااز پاارورد بااه قصاارش باارد زان

  گاااااهنهااااادش باااار بساااااط نوبتی

                    

 کشااایدناساابش از گوهر فاارو مانااد 

 ساااقط شاااد زیااار آن گااانج گهرباااار

 سااقط گشااتی بااه زیاار کااوه ساایمش

 خااااک فروخواهااادفتاد از بااااد بااار 

 ز جااا برداشاات و آسااان کاارد کااارش
 کااه مااوئی باار تاان شاایرین نیااازرد

 گاااه خااویش آمااد دگاار راهبااه نوبت 

 (149 )همان:                        

سیبی نرسد، اسب  میرد و فرهاد براي این که به شیرین آاسب شیرین در بازگشت می   

دهد و به قصر  هاي کوهستان عبور میگردنهگیرد و از  به دوش میرا  هر دو  و شیرین،  

دوش  رساند.می گذربر  و  سوارش  با  اسب  آنکشیدن  پرسنگالغ،  دادن  محیط  از  ها 

  غنایی نظامی راه  يمنظومه   بهاي حماسی تواند بود که احتمااًل از ادبیات پهلوانی  مایهبن

است  4است.  یافته پرشور  عاشقی  که  آن  با  شخصیتی    ،فرهاد  نظامی  توصیف  به  بنا 

 شکوهمند، با پیکري ستبر دارد: 
       تجسااال کااارد شااااپور آن زماااین را

   باااه شاااادروان شااایرین بااارد شاااادش
  کن ماننااااد کااااوهیدر آمااااد کااااوه

 چاااو یاااک پیااال از ساااتبري و بلنااادي
              

 دسااات آورد فرهااااد گااازین راه بااا  

 بااه رساام خواجگااان کرساای نهااادش
 کوهیکاااز او آماااد خالیاااق را شااا 

 باااه مقااادار دو پااایلش زورمنااادي

 (130  -129)همان:                

پیکر را بر دوش  گاوي پیلنیز دختري به نام فتنه، کنیزکِ بهرامِ گور نره  پیکر هفت در     

بر این باور است که نظامی این داستان    کوببرد. زرینگیرد و هر روز شصت پله باالمیمی

 ست.  امیلیو پهلوان باستانی یونان الهام گرفته  يرا در ابداع، اگر مجرد توارد نباشد از قصه 

این پهلوان یونان باستانی در قرن ششم قبل از میالد، گاو نري را بر دوش گرفت و از  

   .(163: 1389کوب،  زرینرک. )نه بازي تا باالي کوه المپیا برد صح

دست به  خوي به نام رستمِ یکدر یکی از طومارهاي نقالی نیز دالوري گربز و اهریمن   

دست  عظیم رسیدند. یک  ي رفتند. به کنار رودخانهگیرد. »میآسانی اسب را به گردن می
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«  ذرانیدرکب به گردن گرفته از آب گگفت: من شما را از آب بگذرانم. القصه زرعیل را با م 

دست رفت به شهر. خود را بر درگاه قطران رسانید. »القصه یک  .(666:  1391)آیدنلو،  

دست کمند را باز  (. »یک 667جلودار قطران را کشت. اسبی را بر گردن گرفته بیاورد« )همان:  

فیل  کرد. دست و پاي رخش را ببست. دست در میان دو دست رخش انداخت که مقدار زنده 

هم    التواریخ رستم (. مؤلف  696ز جا برداشت. بر گردن گرفته، به در آمد« )همان:  زور داشت. ا 

اند که اسِب  حسین صفوي »چنان پهلوانان و زبردستانی بوده نویسد که در زمان سلطان می 

قوي بزرگ  استر  یا  خانه جثه  دیوارهاي  از  را  می هیکل  گرفته،  ها  خود  دوش  بر  و  بردند 

 (. 130:  1357دویدند« )آصف،  لکه بیشتر می دویدند و تا ده فرسخ ب می 

را نوعی آزمون قدرت  آیا می  توان بر دوش گرفتن اسب و سوار آن توسط فرهاد 

که قهرمان را یک گام به کمال و    فرض کرد)اعم از جسمی و معنوي( در مسیر عشق  

توان اسب را در اینجا نمادي از غریزه و طبیعت انسان  کند؟ آیا میتر میتمامیت نزدیک

بودن اسب  صورت مرده  آید؟ در آنپنداشت که فرهاد با بااليِ سر بردن آن، بر آن فائق می

ی براي شکسِت فرهاد در  اي ضمن توان آن را به اشاره باشد؟ آیا می تواند داشته چه حکمی می 

گاه اسب، در هنر تدفینِی عیسویان  و درنتیجه، مرِگ زودرسش تعبیر کرد؟ »گاه   ماجراي عشقی 

 (.  27:  1387پیشین، نماد مرگ و به عنوان هادِي روح به جهان دیگر است« )هال،  
 

 گيری . نتيجه4
 بودهمتأثر  مایه  نچندین نوع ب  ازاش  گانههاي پنجنظامی براي پرداخت اسب در منظومه

وران  هایی بازمانده از توتمیسم را در درگه  نامهاقبال در داستان انگشتري و شبان از    است:

شده   ردهاي به خاک سپ )تندیل اسبی مسین در کنار مرده  وجو کردتوان جستباستان می

برد که  می  مادیانی را سروجوي آب حیات، کرهر در آغاز جستهمونین اسکند  .(است

کردنِ آن نژاد بودن اسب، قربانیهاي اساطیري نیست. خورشیدياین عمل عاري از جنبه

اي این داستان  هاي اسطورهبرخی از سویه  ،و نیز ارتباطش با آب و ایزدان مربوط به آن

شود. پیکرگردانی اسبِ ماهان مصري به اژدهایی با دو بال و هفت سر در داستان تلقی می

فیر بنوزهگنبد  نیز، هم  داستانی و هم حامل معانی اسطورهمایهرنگ  اي، حماسی و  اي 
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پرویز نیز هم وجهی  گوشت اسب در دربار خسرو  همانان باکردن از م پذیراییتمثیلی است.  

توان آن را از حیث دینی و طبی بررسی کرد. فرهاد  فولکلوریک دارد و هم می  -آیینی

گیرد و از سنگالغ کوهستان عبور  است، بر دوش می  اسبی را که شیرین بر آن سوار شده

است. نظامی   مایه از ادبیات حماسی به ادبیات غنایی راه یافتهدهد. به گمان ما این بنمی

عمر بودن آن در هندوستان به کم  نامهشرفوفایی اسب و در  به بی   خسرو و شیریندر  

کرده احتمااًل  اشاره  و  است  عامیانه  پنداري  دو  هر  از  که  معتقدات  این  نقل  در  نظامی   

 است. گرفته خویش بهره يهاي زمانهنامهها و عجائبالمثلضرب

 

 ها یادداشت
شایان اهمیت را باید افزود که ممکن است برخی از این نکات، ناخودآگاه به آثار نظامی    ي این نکته   . 1

است. براي مثال،    ها نداشته مایه و او آگاهی چندانی از ابعاد اساطیري یا حماسی این بن  راه پیدا کرده 

بدیهی است که حتی  باشد.  بودن اسب در اساطیر اطالع داشته  است که نظامی حتمًا از توتم الزم نبوده  
شود. نظامی توانسته است  در آن صورت نیز چیزي از مقام و منزلت شاعري و دانش نظامی کاسته نمی 

 نشده ثبت کند.    ها را به شکل اصیل و تحریف مایه که در شعر خویش این بن 
با  (. شیرین  38:  1376شود )رک. نظامی،  انگیز متولد میبراي مثال شبدیز به شکلی شگفت   .2

 رود: پرسی فرهاد در کوهستان میاسبی غیر از گلگون به احوال
 نبااااود آن روز گلگااااون در وثاااااقش

 
 بااار اسااابی دیگااار افتااااد اتفااااقش 

 (148)همان:                           

، سوار بر گلگون است.  کنداي که با خسرو دیدار میهاي عاشقانهي صحنهکه در همهدرحالی

 خواهد که شبدیز را پی ببرد: شیرین بعد از مرگِ خسرو از پسرش شیرویه می
 پرویاااز باشاااد جااااي پرویاااز چاااو بی

     

 بفرمااااایی بُریاااادن پاااااي شاااابدیز  

 253)همان:                             

:  1373شود )رک. نظامی،  و در پی آن ناپدید می   رودبهرام گور با اسبش به درون غار می
هاي سکایی و  ها در آیین کردنِ اسِب پهلوانان به همراهِ خود آن(. این عمل بسیار شبیه دفن173

تواند به غاري وارد  ي جالب آن است که اسکندر با اسب خود نمیاساطیر نروژي است. نکته

 شود آن را بیرون از غار بگذارد: شود که کیخسرو در آنجا مدفون است و مجبور می
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 چو شااه شااد بااه نزدیااک آن غااار تنااگ

 کاااااز آن ره روش باااااود برداشاااااته   

 ... ساااکندر ز گفتاااار او روي تافااات 

          

 درآماااد پااای بادپایاااان باااه سااانگ 

 بااااه خااااارا و خااااارش برانباشااااته

 پیاااده سااوي غااار خساارو شااتافت 

 (327  -326: 1316)نظامی،         

یافتن قهرمان با اسب به درون  اگر اسب را تجسم قدرت غریزي ناخودآگاه قهرمان بدانیم، راه

کردن غریزه و پیمودن مسیر کمال و پیروزي باشد. بهرام به این توفیق  تواند نمادي از رامغار می
 افته یابد ولی شخصیت اسکندر در این مرحله از داستان، هنوز کامالً پاالیش و تعالی نیدست می

اي از  ها شمه(. این15  -13:  1388است )براي مطالعه بیشتر در این زمینه رک. قائمی و یاحقی،  

 تواند مفید باشد. می خمسههاي هاي مربوط به اسب است که در تحلیل نهایی داستاننکته
گان  تواند از اسکندر باشد. بر طبق یک سنت روایی، شاعران و نویسنداین جمله لزوماً نمی  .3

داشتند. براي مثال در نصایح پراهمیِت حکیمانه را به شاهان و پهلوانان ایران باستان منسوب می

 : گلستاناین بیت از  

 دانی که چااه گفاات زال بااا رسااتم ُگاارد:    
 

 چاااره شاامرد؟دشمن نتااوان حقیاار و بی 
 (62: 1377)سعدي،                    

 است:  شده  چنین عباراتی نوشتهیا معتقد بودند بر روي گور آنان  
 اسااات بااار گاااور بهااارام گاااور    نبشته

                 

 کااه دساات َکاارَم بااه کااه بااازوي زور   

 (108)همان:                            
 یا: 

 انااد ایاان بااود        سرود مجلل جمشااید گفته

 

 که جام باده بیاور کااه جاام نخواهااد مانااد 

 173: 1376)حافظ،                      

 باشد.   هاي قبل از اسالم به متون ادبی وارد شدهنحوي، از اندرزنامه هایی بهاحتماالً چنین توصیه

بن4 انتقال  هايمایه.  عاشقانه  ادبیات  به  حماسی  ادبیات  از  نمونه،    یافته  بسیاري  براي  است. 

توان دید. در این  جامی نیز می  سالمان و ابسالرا در منظومه   شاهنامهنماي کیخسرو در گیتیجام

گیرد  خود، سالمان خبر می  ي شدهنماي، از حال پسرِ گمي گیتیي آیینهمنظومه پادشاه به واسطه

 (.     89: 1394کند )رک. ذوالفقاري، اي با معشوقش، ابسال زندگی میشود که در بیشهو مطلع می
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 منابع 
؛ به تصحیح و توضیح محمد مشیري. تهران: التواریخرستم  (.1357هاشم.)آصف، محمد

 امیرکبیر. 

 . تهران: جهاد دانشگاهی. پژوهیشاهنامههفت گفتار در (. 1386.)آیدنلو، سجاد

 نگار.. تهران: بهطومار نقالی شاهنامه(. 1391.)________

ي فرهنگ مردم  نامهدانش. مندرج در  «اسب در فرهنگ مردم»  (.1391ابراهیمی، محسن.)
 .  438  -426المعارف بزرگ اسالمی، صص تهران: مرکز دائره،  1ج، ایران

 فرهنگی.  -. ویراسته رحیم عفیفی، تهران: علمینامهبهمن(. 1370ایرانشاه.)الخیر، ابیابن

 . به کوشش جالل متینی، تهران: علمی. نامهکوش(. 1377الخیر، حکیم ایرانشان.)ابن ابی

احمد.) بن  ربیع  ابوبکر  بخاري،  الطبهدایه(.  1344اخوینی  فی  کوشش  المتعلمین  به   .

   جالل متینی، مشهد: دانشگاه مشهد.

 . تهران: قطره.روشن: بیست و یک مقالهسایه(. 1389باقري، مهري.)

به کوشش مرتضی آقامدرس گیالنی، تهران:    هفت اورنگ.(.  1366جامی، عبدالرحمن.)

 سعدي. 

 . به کوشش ایرج افشار، تهران: فرهنگ ایران زمین. نامهفرغ(.  1346جمالی یزدي، مطهر.)

 به سعی سایه، تهران: کارنامه. .حافظ (.1376.)محمدالدینملحافظ، ش

خسرو (. »نمادینگی و دیگرسانی شبدیز و گلگون در  1396پور، سعید؛ امیري، لیال.)حسام
 . 29 -9، صص 58ي ، شماره14، سالهاي ادبیپژوهش .نظامی« و شیرین

ایمان به حافظ و نگهبان«.(.  1383حیدري، زهرا.) و   75  يشماره،  ماه هنرکتاب  »توتم؛ 

 . 144  -138، صص 76

 : زوّار.. به کوشش ضیاءالدین سجادي، تهراندیوان(.  1382)علی. بنخاقانی، بدیل

  انگیز؛ بوطیقاي ادبیات وهمناک، کرامات و معجزات.کلک خیال (.  1393)حُرّي، ابوالفضل.

 تهران: نی. 

نیشابوري،   ابراهیمغیاثخیام  بن  عُمَر  ابوالفتح  و (.  1311.)الدین  سعی  به  نوروزنامه. 
 ي کاوه.تهران: کتابخانهتصحیح مجتبی مینوي،  
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شناسی  متن   هایی از ایزد مهر و بهرام«. (. »شبدیز و گلگون، جلوه 1397)   دوانی، فزونه و همکاران. 
 . 15  - 1(، صص  38)پیاپی    2ي  ، شماره ادب فارسی دانشگاه اصفهان 

 . تهران: مروارید.هاي ایرانیانترین سرودها و متناوستا؛ کهن(. 1385)دوستخواه، جلیل.

(.  1366)   . ها و درمان اسب ي منثور و منظوم در شناخت نژاد و پرورش و بیماري نامه دو فرس 

  گیل ي مطالعات اسالمی دانشگاه مک گردفرامرزي، تهران: مؤسسه به کوشش علی سلطانی 

 با همکاري دانشگاه تهران. 

 تهران: امیرکبیر.   ،3. جامثال و حکم(. 1363اکبر.)دهخدا، علی

 . تهران: چرغ.ي فارسیي عاشقانه صد منظومهیک(. 1394ذوالفقاري، حسن.)

تهران:   ،با همکاري علی شیري.  ي مردم ایرانباورهاي عامیانه (.  1396.)اااااااااااااااا

 چشمه. 

المعارف بزرگ اسالمی،  ، تهران: دایره2، جي ایراندانشنامه(. »اسب«.  1386رجبی، پرویز.)

 .  842  -835صص 

 (. اژدها در اساطیر ایران. تهران: توس.  1379.)رستگارفسایی، منصور

. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و پیکرگردانی در اساطیر(.  1388.)_____________

 مطالعات فرهنگی. 

اي در باب پیوند شبدیز با  (. »فرضیه1393محمدي، محمدحسین.)اصغر؛ خانزارعی، علی

 . 162 - 141، صص  25ي ، شماره13، سال مطالعات ایرانیآیین مهر«. 

 . تهران: سخن. وجوي ناکجاآبادگنجه در جست پیر (.1389کوب، عبدالحسین.)زرین

،  پیام بهارستان (. »اسب در زندگی، نیروي نظامی و اعتقادات مغوالن«.  1389سروري، امید.) 

 . 270  - 253، صص  7ي ، شماره 2، سال 2ي دوره 

. به تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی، تهران: گلستان(.  1377).عبداهللبنسعدي، مصلح

 خوارزمی.  

یوسفی، بوستان(.  1387.)______________ غالمحسین  توضیح  و  تصحیح  به   .

 تهران: خوارزمی. 
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ترجمه و تحقیق سودابه فضائلی،    ،1ج فرهنگ نمادها. (.1384شوالیه، ژان؛ گِربران، آلن.)

 تهران: جیحون. 

حاسب.) ایوب  محمدبن  تهران: الغرائبتحفه(.  1371طبري،  متینی،  جالل  کوشش  به   ،

 معین.

طیبه. اسحاق؛ جعفري،  روان 1388)  طغیانی،  و  اساطیري  »رویکردي  تولد  (.  به  شناختی 

، پیاپی  1ي ، شماره1ي، دورهبوستان ادبنظامی«.  خسرو و شیرین  نمادین شبدیز در  

 . 134 -119، صص 55/ 1

محمدبن تهران: المخلوقاتعجایب   (.1382محمود.)طوسی،  ستوده،  منوچهر  اهتمام  به   .

 فرهنگی.  -علمی

محمد باستان«. (.  1387رضا.)عدلی،  ایران  و  هند  در  یسنه(  )یجنه/  قربانی    »مفهوم 

 .  135  -101صص   ،4يشماره  ،2، سالي ادیاننامهي تخصصی پژوهشنامهسال نیم

به اهتمام و تصحیح غالمحسین    نامه.قابوس(.  1386بناسکندر.)عنصرالمعالی، کیکاووس

 یوسفی، تهران: علمی و فرهنگی.

ابوالقاسفر نسخه.  شاهنامه  .(1380)م.دوسی،  نهبراساس  تهران:  ي  مسکو،  چاپ  جلدي 

 ققنوس. 

 ایرج پورباقر، تهران: آسیا. ي . ترجمهتوتم و تابو(. 1362فروید، زیگموند.)

( محمدجعفر.  یاحقی،  فرزاد؛  در    (.1388قائمی،  جانوري  نمادینه  پرتکرارترین  »اسب 

، صص  42ي، شمارهزبان و ادب پارسی  قهرمان«.  الگويو نقش آن در کهن  شاهنامه

9- 26 . 

 . تهران: پارسه.ي متون پهلويفرهنگ اساطیر ایرانی بر پایه  (.الف1388قلیزاده، خسرو.)

اروپایی«.  (.  ب1388ااااااااااااا.) و  هند  اساطیر  در  ایرانی،»اسب  ،  8سال   مطالعات 

 . 232  -199صص   ،16يشماره

ي زبان  نامهپژوهش  پهلوانی در اساطیر هند و اروپایی«.ي  باره»(.  ج1388ااااااااااااا.)
 .122 -103، صص  9، پیاپی  1ي، شماره3سال و ادب فارسی )گوهر گویا(، 

 ي اساطیري جانوران. تهران: کتاب پارسه.(. دانشنامه 1392.)________
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 . به کوشش آذرتاش آذرنوش و نادر مطلبی، تهران: نی.نامه فرس .(1396)نهاوندي.قیم 

 باجالن فرخی، تهران: اساطیر. ي . ترجمهاساطیر چین(. 1384کریستی، آنتونی.)

روي. کالویخو،  د  کالویخوسفرنامه   .(1384)گونسالل  رجب  يترجمه  .ي  نیا،  مسعود 

 تهران: علمی و فرهنگی. 

تصحیح نادر حائري، تهران:   نامه(.فرسمضمار دانش )(.  1375محمد.)بنگیالنی، احمد

 نشر دانشگاهی. 

ي  ي دانشکدهمجله  در ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی«.  »اسب(.  1377ماحوزي، مهدي.)
 .235  -209، صص 996پیاپی  ي، شمارهادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

اولریش.) قصهبندطبقه  (.1371مارزلف،  ایرانیي  ترجمه هاي  کیکاووس جهانداري،    ي. 

 تهران: سروش.

علی آذربایجان(.  1334)  اصغر.مجتهدي،  محلی  زبان  در  حکم  و  بنیاد امثال  تبریز:   .

 فردوسی.    يکتابخانه

ابی  (.1388منور.)محمدبن الشیخ  مقامات  فی  و سعیداسرارالتوحید  تصحیح  مقدمه،   .

 کدکنی، تهران: آگه. رضا شفیعیمحمدتعلیقات از 

  . زیر نظر سیدمحمد المعارف بزرگ اسالمی دائره (.  1367)   المعارف بزرگ اسالمی. مرکز دائره 

 المعارف بزرگ اسالمی.  کاظم موسوي بجنوردي، تهران: مرکز دائره 

،  40ي شماره،  7ي، دورهي پژوهشآینه.  هاي فارسی«نامهفرس(. » 1375)  مساح، رضوان.

 . 85-75صص 

ي ابوالقاسم پاینده، تهران: علمی  ترجمه  الذهب.مروج(.  1344مسعودي، علی بن حسین.)

 و فرهنگی. 

شیرین (.  1313یوسف.) بن گنجوي،الیاس نظامی  و  حسن  خسرو  توضیح  و  تصحیح  با   .

 وحیددستگردي، تهران: ارمغان. 

 وحیددستگردي، تهران: ارمغان. . به تصحیح حسن  شرفنامه (.  1316اااااااااااااااااااااااا.) 

 . به تصحیح برات زنجانی، تهران: دانشگاه تهران. پیکر هفت (.  1373اااااااااااااااااااااااا.) 

 تصحیح برات زنجانی،تهران:دانشگاه تهران. .به خسروو شیرین (. 1376ااااااااا.) ا اااااااااااااا 
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 . به تصحیح حسن وحیددستگردي، تهران: سوره. اقبالنامه (.  1378اااااااا.) اا اااااااااااااا 

 به تصحیح برات زنجانی، تهران: دانشگاه تهران.   اقبالنامه. (  1381ا.) اااااا اا ااااااااااااااا 

 با تصحیح و شرح بهروز ثروتیان، تهران: امیرکبیر.   اقبالنامه. (  1387ا.) اااااااااااااااااااااااا 

 تصحیح بهروز ثروتیان، تهران: امیرکبیر. . به خسرو و شیرین (.  1392.) اااااااااااااااااااااااا 

ي احمد حجاران، تهران:  . ترجمهفرهنگ خرافات و تعبیر خواب(.  1384وارینگ، فلیپ.)

 درسا.

بهزادي،    رقیه  ي. ترجمهاي نمادها در هنر شرق و غربفرهنگ نگاره(.  1387هال، جیمز.)

 تهران: فرهنگ معاصر.
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