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دانشگاه پیام نور
چکيده
اسب در زندگی مردمان کهن اهمیت بسیاري داشته است و همین امر باعث شده تا هالهاي از
ی قدیم ،اسب
اشارات و ارجاعات فرهنگی پیرامون آن شکل گیرد .در بیشتر شاهکارهاي ادب ِ
نقش و جایگاه ویژهاي دارد .ما در جستا ِر پیش رو برخی نکات اساطیري ،حماسی و داستانی
مربوط به اسب را در خمسهي نظامی گنجوي بررسی کردهایم .آگاهی از این نکتهها ما را با
ظرایف و دقیقههاي داستانهاي کوتاه و بلند نظامی بیشتر آشنا میکند .نظامی خودآگاه یا
ناخودآگاه در پرداخت شخصیت اسب از اساطیر ،آیینها ،متون حماسی ،افسانهها ،باورهاي
عامیانه ،روایتهاي داستانی و تاریخی بهره گرفته و به یاري دانش وسیع خویش در حوزههاي
نمادشناختی ،روانکاوي و مردمشناختی ،اسب را به یک دال مرکزي در منظومههایش بدل
ساخته است .در این مقاله هفت اشارهي داستانی واکاوي شده است .در الیههاي ژرف این
اشارههاي داستانی ،عناصري اساطیري -حماسی و فولکلوریک جریان دارد .قربانیکردن،
خورشیدينژاد بودن ،ارتباط با ایزدان آب ،پیکرگردانی و کارکرد توتمیک از جمله مباحث
ی مربوط به اسب در خمسهي نظامی طرحکردهایم.
ت داستان ِ
مفصلی است که در پیوند با اشارا ِ

واژههای کليدی :اسب ،اساطیر ،حماسه ،خمسه نظامی ،داستان ،فولکلوریک.
 .1مقدمه
 استادیار زبان و ادبیات فارسی karimisaeed58@pnu.ac.ir
تاریخ دریافت مقاله97/1/17 :

تاریخ پذیرش مقاله98/7/23 :
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اسب از روزگاران دیرین بهعنوان جانوري اهلی ،زیبا ،بردبار و دلیر همواره در کنار انسان
زیسته و به او قدرت و تشخص داده است .شاهکارهاي ادبیات کالسیک در بیشتر
فرهنگها درحقیقت داستان اسبها نیز هست .در اغلب این داستانها معمو ًال اسبهایی
با ویژگیهاي خارقالعاده مالحظه میشود که آوازهاي کمابیش همسان با قهرمانهاي
داستانها دارند و آنان را در مرحلهها و آزمونهاي دشوار از نوجوانی تا مرگ یاري
میرسانند .اسب در باورهاي کهن آریاییان مقامی ارجمند دارد .در اوستا ،منابع پهلوي و
شاهنامه از اسب و نیرومندي و خوشترکیبی آن و نیز خویشکاريهاي فراطبیعیاش
بسیار سخن رفته است .در اساطیر و حماسههاي ایرانی نیز پارهاي بنمایهها دربارهي اسب
شکل گرفته است که از اهمیت و جایگاه ارزشمند آن در حیات اجتماعی نشأت میگیرد.
از سوي دیگر نقش اسب در افسانهها و قصهها نیز بسیار پررنگ است و نمونهاي از
انگارههاي دیرین را دربارهي این حیوان به نمایش میگذارد .در همهي این موارد کارکردِ
رازناک اسب به روایتها ژرفا میبخشد و بر تأثیر و جذابیت آنها میافزاید.
یکی از مشخصههاي «شیوهي غریب» نظامی ،برخورداري از پشتوانهي عظیم فرهنگی
است .این پشتوانهي سرشار فرهنگی از طب ،نجوم ،موسیقی ،کالم ،فقه و کانیشناسی تا
جغرافیا ،تاریخ ،و فولکلورِ رایج در قرن ششم را دربرمیگیرد .آگاهیهاي نظامی از
دانشهاي عصر خود متنوع و گاه شگفتانگیز است .این اطالعات ،وسعتِ مطالعات و
تأمالت وي را نشان میدهد و دستمایهي تمایز سبکِ شعرياش از دیگران شده است.

1

بیگمان اِشراف دقیق به پشتوانهي فرهنگیِ نظامی ،محققان را با ظرایف اندیشه و هنر او
بیشتر آشنا میسازد .یکی از جلوگاههاي این پشتوانهي نیرومند ،جانورشناسی است .این
جُستار قصد دارد تا از میان آگاهیهاي جانورشناختی نظامی اشارات ،باورداشتها و
تلقیهاي گوناگون او را از اسب بررسی کند .اسب در بافت و پرداخت برخی از قصههاي
کوتاه و بلند نظامی بسیار مهم است و درک پارهاي از ریزهکاريهاي این داستانها بدون
توجه به نقش و جایگاه اسب میسر نیست 2.با بررسی مندرجات پنجگنج در باب اسب،
درمییابیم که نظامی شبکهاي وسیع از ارجاعات و دا ّلهاي فرهنگی و معنوي را پیرامون اسب
سامان داده است که براي آگاهی از جزئیات آن باید به اساطیر ،آیینها ،متون حماسی ،افسانهها،
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باورهاي عامیانه ،روایتهاي داستانی و تاریخی مراجعه کرد .ما در این مقاله به هفت بنمایهي
ف این
داستانی مرتبط با اسب در خمسهي نظامی گنجوي پرداختهایم .در الیههاي پنهان و ژر ِ
گزارههاي داستانی عناصري اساطیري -حماسی جریان دارد.
 .2پيشينهی پژوهش

پژوهشگران به موضوع اسب از زوایاي گوناگون نگریستهاند .در دائرهالمعارف بزرگ
اسالمی ،دانشنامهي ایران ،دانشنامهي فرهنگ مردم ایران ،فرهنگ اساطیر ایرانی،
دانشنامهي اساطیري جانوران ،باورهاي عامیانهي مردم ایران ،فرهنگ نمادها ،فرهنگ
نگارهاي نمادها در هنر شرق و غرب ،فرهنگ خرافات و تعبیر خواب مدخلهاي مفصلی
دربارهي جایگاه اسب در فرهنگ و تمدن ایران و جهان نوشته شده است .در قرون پیشین
دربارهي شناخت ،نگهداري ،تربیت و درمان اسب کتابهایی با عنوان فرسنامه نگارش
یافته است که از جمله منابع زیستشناسی جانوري (و مشخصاً اسبشناسی) در جهان
اسالم شناخته میشوند .کهنترین فرسنامه تاکنون شناخته شده به زبان فارسی توسط
قیم نهاوندي در سال  555ه .ق تألیف شده است .مساح ( )1375در مقالهاي  76مورد از
فرسنامههاي فارسی را (از پایان قرن هشتم هجري به این سوي) برشمرده و معرفی کرده
است .اما پیشتر از آن در کتابهایی مانند قابوسنامه (رک .عنصرالمعالی)131 -123 :1386 ،
و نوروزنامه (رک .خیام )55 -51 :1311 ،نیز فصلی به اسب اختصاص یافته است .در
ت
عجائبنامهها هم میتوان مطالب مهمی دربارهي اسبها یافت .دربارهي اسب ،مقاال ِ
ش مناب ِع همین
پژوهشی معتنابهی نوشته شده است که مشخصات برخی از آنها را در بخ ِ
مقاله میتوان مشاهده کرد .دربارهي اسب در خمسهي نظامی نیز چهار تحقیق تا کنون صورت
گرفته است که همگی دربارهي شبدیز ،اسب پرآوازه و افسانهاي خسروپرویز است .طغیانی
و جعفري ( )1388با رویکردي اساطیري و روانشناختی تولد نمادین و رازآلود شبدیز را در
منظومهي خسرو و شیرین بررسی نمودهاند .زارعی و خانمحمدي ( )1393نیز به تحقیق
دربارهي ارتباط تولد نمادین شبدیز با اسطورهي مهر اهتمام ورزیدهاند .حسامپور و امیري
( )1396نمادینگی و دیگرسانی شبدیز و گلگون را در خسرو و شیرین تحلیل کردهاند و
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سرانجام در جدیدترین پژوهش ،دوانی و همکاران ( )1397این نظریه را مطرح ساختهاند که
شبدیز و گلگون یادآور دو ایزد مهر و بهرام و نماد شب و روز است .جز اینها هیچ مقالهي
دیگري دربارهي اسب و اهمیت اسطورهاي و آیینی آن در پنجگنج نظامی تألیف نشده است.
 .3بحث و بررسی
 .1 .3بیوفابودن اسب
خسرو از دوري شیرین بیتاب میشود و به نرمی از مریم ،همسر مسیحیاش میخواهد
تا رخصت دهد که شیرین را به قصر خویش بیاورد .مریم نمیپذیرد و به تندي چنین
پاسخ میدهد:
زناااااان مانناااااد ریحاااااان سااااافالند

درونسااو خبااث و بیرونسااو جمالنااد

نشااااااید یاااااافتن در هااااایچ بااااارزن

وفاااا در اساااب و در شمشااایر و در زن

وفا مردياست باار زن چااون تااوان بسات

چو زن گفتاای بشااوي از مردماای دساات

(نظامی)119 :1376 ،
در هیچیک از متون مهم ادب فارسی از بیوفایی اسب سخنی نرفته است.
وحیددستگردي و ثروتیان دربارهي بیوفایی اسب توضیحی ندادهاند .زنجانی بیوفایی
اسب را این گونه شرح کرده است« :هر کسی بر اسب سوار شد ،تسلیم میشود و مرکب
اوست» (همان .)502 :دهخدا این جمله را به اسکندر منسوب دانسته 3و این بیت را از
ابوحنیفه اسکافی که در تاریخ بیهقی درج شده ،نقل کرده است:
«نه بر گزاف ،سِکندر به یادگار نوشت

که اسب و تیغ و زن آمد سهگانه از در دار»

(دهخدا،1363 ،ج)169 :1
مجتهدي آن را به عنوان مثلی سائر آن هم به این صورت در زبان ترکی ثبت کرده
است« :آت مینهنین تانیر» [اسب فقط سوارش را میشناسد] و یا «آت مینهنین دور ،دون
گیه نین» [اسب ازآن کسی است که سوارش شود و دامن مال کسی که به تن کُنَدَش]»
(مجتهدي.)4 :1334 ،
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در بعضی مناطق ایران ،مردم ،اسب را بیوفا میپندارند« .براي مثال مردم لرستان
بهرغم ارزش و احترام خاصی که براي اسب قائلاند ،آن را در زمرهي سه عنصر بیوفا
میدانند؛ دو عنصر دیگر عبارتاند از :زن ،مال و ثروت .آنها دربارهي بیوفایی اسب
مثلی دارند« :اسب تا زیر پاي صاحبش است حیوان خوبی است ،اما همینکه زیر پاي
دیگري رفت و به او نهیب زد ،صاحب ،بیصاحب .میرود و دیگر وفایی از آن دیده
نمیشود» کرمانیها اسب را کافر میدانند؛ چراکه به صاحبِ خود خیانت میکند و او را
به دشمن میسپارد» (ابراهیمی.)430 :1391 ،
 .2 .3اسب به مثابه توتم /طلسم
در ضمن حکایتی فرعی در اقبالنامه که افالطون براي اسکندر نقل میکند ،شبانی به گودالی
میرسد که نور خیرهکنندهاي از آن ساطع میشود ،وقتی نزدیک میشود و خاک را کنار
میزند ،مجسمه اسبی مسین را میبیند که در کنار مردهاي به خاک سپرده شده است:
برانااداخت هااامون کلااوغ از مغاااک

طلسااامی پدیاااد آماااد از زیااار خااااک

ز روي و ز ماااال قااااالبی ریختااااه

وز آن صووووورتِ اسوو و ی انگيختووووه

گشاااااده ز پهلااااوي اسااااب بلنااااد

یکاای رخنااه چااون رخنااهي آبکنااد ...

شاااابانی در آن ژرف وادي گذشاااات

مغااااکی تهااای دیاااد بااار سادهدشااات

طلساااامی درفشاااانده در وي پدیااااد

شااااااابانه در آن ژرفوادي رساااااااید

ساااتوري مساااین دیاااد در پیکااارش

یکااای رخناااه باااا کالباااد در خاااورش

در آن رخناااه از ناااور تابناااده هاااور

نگاااه کااارد سااار تاااا سااارین ساااتور

بااار او خفتاااهاي دیاااد دیرینهساااال

نگشاااته یکااای ماااوي ماااویش ز حاااال

(نظامی)84 -83 :1378 ،
زنجانی و ثروتیان تفسیر خاصی از این ابیات به دست ندادهاند (رک .نظامی:1381،
196؛ نظامی)324 :1387 ،؛ اما وحیددستگردي توانسته که معنایی سرراست و تقریباً روان
از این قسمت ارائه کند (همان .)84 -83 :هیچکدام از این شارحان به بنمایهي اساطیري-
حماسی نهفته در عمق داستان اشارهاي نکردهاند .در این داستان رگههایی بازمانده از
توتمیسم را در دوران باستان میتوان جستوجو کرد« .توتم را ایمان و اعتقاد به بعضی
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از درختان یا حیوانات یا اشیاء دانستهاند که در قدیم در بین برخی اقوام و طوایف رایج
بوده و به ترتیب حیوان یا درختی خاص مورد احترام قرار میگرفته ،بهنحوي که آن را
حافظ قوم و قبیله میپنداشتند» (حیدري .)138 :1383 ،اسب در میان برخی از اقوام و
قبایل بدوي پرستش و توتم تلقی میشده است .از این روي اعضاي آن گروه ،طلسمی
به شکل اسب میساختند و براي نگهبانی از مقبره و ارواح درگذشتگان آن را بر فراز گور
مستقر میساختند .در منظومهي حماسی بهمننامه وقتی بهمن از دخمهي پهلوانان دیدار
میکند ،دچار شگفتی میشود:
یکااای دخماااهاي دیاااد شااااه جهاااان

کااه نشاانیده بااود آن چنااان از مهااان

کشااایده باااه کاااردار اباااري فاااراغ

زما ارّد هماااه سااانگ و دیاااوارِ کااااغ

دري برنهاااااااااده ز پااااااااوالد ژرف

دري اسااااتوار و حصاااااري شااااگرف

یکااای اساااب زرّیااان باااه بااااالي در

کماااانوَر ساااواري بااار آن اساااب بااار

نهاااااده بُاااادَش تیرهااااا در کمااااان

چااو رفتاای بااه نزدیااک در باادگمان

کماااانوَر یکاااای دساااات برداشااااتی

زدي تیااار و بااار تااانش بگماشاااتی

(ابنابیالخیر)424-423 :1370 ،
در کوشنامه نیز پادشاهی به نام اسطلیناس براي خود آرامگاهی باشکوه بنا کرده و براي
محافظت از آن ،بر باالیش طلسمی به صورت اسبی با زین و یراق طالیی گمارده است:
یکاااای شاااااه بااااود اسااااطلیناس نااااام

ز گااانج و ز داناااش رسااایده باااه کاااام

بااه شااهري کااه خااوانی هماای قسااطنات

یکااای دِیااار پاااا کااارده پااایش فااارات

ساااااتونی دگااااار شااااااه فرماااااانروا

بااارآورد سیصاااد گاااز انااادر هاااوا

ساارش چارسااو هموااو خااوان از رخااام

در او سااااااخته گاااااور آن نیکناااااام

نهاااااااده در او اسااااااطلیناس شاااااااه

باااادان تااااا هااااوا دارد او را نگاااااه

طلساااامی بکاااارده ز باااااالي گااااور

ز زرّ گراماااااای سااااااتام و سااااااتور

یکااای دسااات او را عناااان اسااات بهااار

دگااار دسااات برداشاااته ساااوي شاااهر
(ابنابیالخیر)179-178 :1377 ،

احتماال در حکایت انگشتري و شبان اقبالنامه نیز آن تندیلِ مسینِ اسب بهمنزلهي
توتم /طلسم براي محافظت از گورجاي و روان آن مرد ،در کنار وي مدفون شده است.
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«در چین و از گذشتههاي دور تندیل اسب در بیرون و و درون مقبرهها ،نقش نگهبان را
در تقابل ارواح خبیث بر عهده داشته است» (کریستی .)51 :1384 ،شاید هم به این خاطر
تندیل اسب را به همراه مردگان دفن میکردند که آرزو داشتند روان فردِ درگذشته بعد
از مرگ به تن جانور پرستششده ،انتقال یابد« .اسب براي انسان ،نماد رستاخیز مجدد و
احیاي زندگی است» (قلیزاده1388 ،ج« .)118 :حیوان و گیاهی که ارواح مردگان در آن
وارد میشود به صورت یک خویش نسبی و یک جدّ در میآید و ستایش میشود»
(فروید.)196 :1362 ،
 .3 .3کمعمر بودن اسب در هندوستان و زود ت اهشدنش
اسکندر وقتی که در هندوستان با کیدِ هندو مصالحه کرد و فور را شکست داد ،در آنجا
نماند و عزم چین کرد؛ چرا که آب و هواي هند را با اسبان بادپا سازگار ندید:
سااه چیااز اساات کااان در سااه آرامگاااه

بااود هاار سااه کمعماار و گااردد تباااه

بااه هندوسااتان اسااب و در پااارس پیاال

به چااین گربااه زیاان سااان نمایااد دلیاال

جهاااندار چااون دیااد کااان آب و خاااک

ز پوینااااده اساااابان باااارآرد هااااالک

ز هندوساااتان شاااد باااه تباااتزمین

ز تبااات درآماااد باااه اقصااااي چاااین

(نظامی)366 :1316 ،
به کمعمر بودن اسب در هندوستان در هیچیک از شرحها اشارهاي نشده است .یقیناً
این اعتقاد خرافی و عامیانه بوده است؛ چراکه براي هندوان ،اسب پل از گاو سودمندترین
و مقدسترین حیوانات بهشمار میآمده است و در اساطیر ودایی خدایان سوار بر اسبان
انگاشتهشدهاند (براي مطالعهي بیشتر در این زمینه رک .قلیزاده1388 ،ب.)205 -202 :
در عجایبالمخلوقات نوشتهي محمدبن محمودبن احمدطوسیسلمانی که حدود بیست-
سال پیش از شرفنامه تألیف شده 573 -556( ،ه.ق) چنین آمده است« :از خواص و نوادر
بسیار است چنان که به برهان حاجتی نبود .چنان که به حدود چین گربه نزاید و اشتر به
روم نزاید و اسب به هندوستان بمیرد و فیل به عراق بمیرد» (طوسی.)460 -459 :1382،
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در هیچکدام از متون درجه اول و دوم نظم پارسی در حد جستوجوهاي نگارنده ،از این
نکته ذکري به میان نیامده است.
 .4 .3تيزهوشی اسب و قربانیکردن آن
در شرفنامه آنجا که اسکندر قصد عزیمت به ظلمات را دارد تا آب حیات را جستوجو کند،
به تاریکستا ِن مطلق میرسد و بیم آن میرود که در بازگشت راه را گم کند و سرگردان بماند.
هیچکل راه ورود و مهمتر از آن خروج از آنجا را نمیداند .اسکندر در پی چاره برمیآید.
ف فرمان اسکندر پدر پیرش را با خود آورده بود ،پیشنهاد میکند
یکی از جوانان که بر خال ِ
ش اوست ،جلوي چشم مادرش بکشید تا دل او به درد
که کرّه مادیانی را که شک ِم او ِل زای ِ
آید؛ سپل سر خویش گیرید و به راهتان ادامه دهید .یقین بدانید که آن ستور به سائقهي
غریزه مادري ،راه بازگشت را به شما خواهد نمود و به هواي کرّهاش به این سوي خواهد
آمد .اسکندر با بهکار بستن ترفن ِد پیرمرد ،به پیشروياش در طلب آب حیوان ادامه میدهد:
چاااو هنگاااام رفاااتن رساااد شااااه را

باااااادان تااااااا باااااارون آورد راه را

یکااای مادیاااان بایااادش تندرسااات

کااه زادن همااان باشااد او را نخساات

چااااو زاده شااااود کاااارّه بادپاااااي

سااارش بااااز بُرَّناااد حاااالی بجااااي

همااان جااا کااه باشااد بریااده ساارش

نپوشاااااند تاااااا بنگااااارد ماااااادرش

دل مادیاااااان زو بتااااااب آورناااااد

وزان جاااا باااه رفاااتن شاااتاب آورناااد

چااااو آیااااد گااااه بازگشااااتن ز راه

بااااود مادیااااان پیشاااارو در سااااپاه

بااه پویااه سااوي کااره نغااز خااویش

بااارون آورد ره باااه هنجاااار پااایش

(نظامی)505 :1316 ،
این افسانه در هالهاي از ارجاعات اساطیري و حماسی درپیویده شده است و آن را
از جوانب گوناگون می توان بررسی کرد .پرسش اصلی این است که چرا یک اسب به
عنوان راهنما در میانهي تاریکیها انتخاب میشود؟

اسب حیوانی فوقالعاده باهوش با دیدگانی تیز و دوربین است« .زردشت در اوستا
[دینیشت ،بند  ]10از اهورامزدا میخواهد که آنچنان نیرویی در پا و بازو ،شنوایی در گوش،
تندرستی و بینایی به او ببخشد که به اسب داده است؛ زیرا که اسب در شب تیره اگر باران
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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 ،بازشناسد» (رجبی )835 :1386 ،و نیز «در بندهشن آمدهاست که اسب تازي اگر به
شب تاریک تار مویی به زمین قرار داشتهباشد ،ببیند» (قلیزاده1388 ،الف« .)74 :در پیشگاه
خردمندان و نکتهپردازان ،اسب مظهر هوشیاري و فراست است و فراست و تفرّس و
تیزهوشی را از نام «فرس» برگرفته ،ویژهي آدمیان دانا و تیزهوش کردهاند» (ماحوزي:1377 ،
« .)210اسب محر ِم را ِز آبهاي بارورکننده است و مسیر زیرزمینی آبها را میشناسد .این
امر روشن میسازد چگونه از اروپا تا خاور دور ،نعمت بیرون جوشیدن چشمهها به ضربات
سم اسب نسبت داده میشود» (شوالیه و گربران،1379 ،ج.)151 :1
دلیل دیگر انتخاب اسب براي راهنمایی در ظلمات میتواند ارتباط او با خورشید
باشد  .اسب در فرهنگ بسیاري از ملل کهن معرّف خورشید است و در بسیاري از ادیان
و آیینهاي دوران باستان جانوري خورشیدي محسوب میشود .اصل و نژاد اسب در
برخی از اساطیر به خورشید نسبت داده شده است« .در اساطیر ودایی اسبان بسیار پاکِ
ایندرا ،چون سرمست شوند ،آسمان را منوّر میکنند پل با خورشید ارتباط دارند .آنان
ایندرا را بر خود سوار میکنند ،همانگونه که هر روز خورشید را با خود میبرند ...در
یسنا (یسن  1بند  )11براي اولینبار با ترکیب «خورشید تیز اسب» مواجه میشویم .این
صفت تقریباً همهجا براي خورشید ذکر شدهاست» (قلیزاده1388 ،ب« .)208 :هرودت
(بندهاي  )216 -215مینویسد :ماساگتها برگستوان اسبان را با زر میآراستند و براي
خدايشان خورشید ،اسب قربانی میکردند؛ زیرا بر این باور بودند که براي چاالکترین
خدایان باید چابک ترین جانوران را قربانی کرد .این برداشت ماساگتها پیوند تنگاتنگی
با این باور ایرانیان باستان داشت که اسب را مظهر خورشید میدانستند» (رجبی:1386 ،
 .)837اسب در دل تاریکیها همانند مشعلی فروزان است که راه را روشن میکند« .در
هند براي انتخاب گِل و ساخت آتشدان از راهنمایی اسب استفاده میشود و این خود
دلیل دیگري بر تقدس اسب است .بدین صورت که در محلی که گل یافت میشود ،اسبی
را به همراه یک بز و یک خر قرار میدهند .هر جا که اسب پایش را بر زمین بکوبد،
همان نقطه به دقت براي برداشتن و استخراج گل انتخاب میشود» (قلیزاده1388 ،ج:
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 .)207در شاهنامه نیز در خوان پنجم ،این رخش است که رستم را از تاریکی مطلق عبور
میدهد و به روشنایی میرساند (رک .فردوسی.)252 -251 :1380 ،
در این قصه نشانهاي از قربانیکردن اسب نیز دیده میشود .در اساطیر ،اسب در کنار
دیگر چارپایان سودمند بهمثابه هدیهاي گرانقدر به ساحت خدایان تقدیم میشده است.
«در افسانهها و روایتهاي اساطیري متأخر ،بهرغم بینش زردشت که مخالف قربانی بود،
تقریباً همهي نامداران چون هوشنگ و جمشید براي پیروزي بر دشمن یا رسیدن به
مقصود ،هر کدام  100اسب قربانی کردهاند (آبانیشت ،بندهاي ( »)27-26رجبی:1386 ،
« .)837از دیگر قربانیهاي مهم در آیین یجنهي هندوان ،میتوان به قربانی اسب ،اَشوَه
مِدهه اشاره کرد .در این قربانی نخست به مدت سه روز قربانی سومه با جزئیات مفصل
انجام میشود .آنگاه اسبی را به همراه چند جنگجو رها میکنند تا به مدت یک سال در
دشتهاي اطراف پرسه زند و سپل او را قربانی میکنند» (عدلی« .)119 :1387 ،در
داستان ویشنو ( )iv ،4قهرمانی به نام  kapialاسبی را که براي ( acvamedhaآیین
قربانی اسب) در نظر گرفته شده بود ،میرباید .در رامایانه ( )RY: I ،41- 43اسب در
نظر گرفتهشده براي قربانی ،توسط ماري دزدیدهمیشود» (قلیزاده1388 ،ج« .)114 :در
شاهنامه پل از گرویدن کیگشتاسب به زردشت ،در جنگی مذهبی که میان ایرانیان
مزدیسنا و تورانیان دیویسنا روي میدهد ،زریر برادر کیگشتاسب نیز که براي دین نو
جانفشانی میکرد ،بر پشت اسب جنگکنان  100اسب قربانی میکند که بیگمان همراه
نیایش بودهاست» (رجبی.)837 :1386 ،
اسب با آب و ایزدان مربوط به آن نیز ارتباط دارد از این روي ،قربانیکردن اسب در
کنار آبها یا براي ایزدانِ آب امري رایج بوده است« .هندو ایرانیان باستان افزون بر
قربانی کردن به پیشگاه ایزدان آسمان ،معمو ًال براي آب و آتش ،دو عنصري که در زندگی
روزانهي آنان نقش حیاتی داشت ،نیز قربانی میکردند» (عدلی« .)104 :1387 ،در آیینهاي
باستانیِ ارمنیان ،قربانیکردن اسب براي رود فرات رایج بود» (آیدنلو.)118 :1386 ،
«انداختن اسبان زنده در آبها با عنوان قربانی در میان مردم تروا نیز رواج داشت» (قلیزاده،
1388ب .)216 :بنا بر منطق داستان ،اسکندر در آغاز سفر به سوي چشمهي آب حیات
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با توجیهی جانورشناختی کره مادیانی را سرمیبُرَد .آیا میتوان در کُنه این ماجرا ،آیین
قربانیکردن اسبان براي رودها را ردیابی کرد؟ درحقیقت اسکندر ،قهرمان داستان براي
تمناي پیروزي (نیل به آب حیوان) و تقرب به درگاهِ ایزدِ آب ،اسبی را ذبح میکند.
چنانکه «در فقرات  51-49آبانیشت آمده[« :کی]خسرو پهلوانِ سرزمینهاي ایرانی و
استواردارندهي کشور ،در کرانهي دریاچهي ژرف و پهناور «چیوست» ،صد اسب و هزار
گاو و ده هزار گوسفند ،او را پیشکش آورد و از وي خواستار شد :اي اَردَویسوَر آناهیتا!
اي نیک! اي تواناترین! مرا این کامیابی ارزانیدار که من بزرگترین شهریار همه کشورها
شوم( »...دوستخواه .)306 :1385 ،براساس مندرجات آبانیشت هوشنگ ،جمشید،
آژيدهاک ،فریدون ،گرشاسب ،افراسیاب ،کاووس نیز با قربانیکردن صد اسب از پیشگاه
آناهیتا پیروزي و چیرگی درخواست مینمایند.
باقري بر این اعتقاد است که در روایتهاي کهنِ یونانی و سریانی از اسکندرنامه،
قربانیکردن کرّهها دیده نمیشود .ایشان بهعنوان شاهد ادعاي خویش ،بخشی از
اسکندرنامه منظوم سریانی را که توسط اسقف مسیحی ،یعقوب سیروغی در نیمهي اول
قرن ششم میالدي سروده شده ،نقلکرده است ...« :بدینترتیب پانصد مادیان و کرّهاش
فراهم آمدند و زمانی که به دروازهي سرزمین ظلمت رسیدند ،پیرمرد گفت که کرهها را
بیرون ،در پشت دروازه گذاشته و خود با مادیان داخل شوید ...پل از آنکه از یافتن آب
حیات نومید شدند ،مادیان را برگردانده و با تازیانه آنها را راندند و آن مادیانها به
غریزهي مادري به سوي کرّههاي خود بیرون رفتند و بدین ترتیب از آن سرزمین تاریکی
به کمک مادیانها راه خود را یافتند و سرگردان و هالک نشدند» ( Wallis Budge,

 1976: 171- 173به نقل باقري .)232 :1389 ،به یقین ،در یکی از منابع متعدد یهودي،
نصرانی و پهلوي ،داستان بدان شکلی که نظامی آن را نقل کرده ،آمده است.
 .5 .3خوردن گوشت اسب
خوان افسانهاي خسروپرویز که همه آالتش از طال بود ،در ادب فارسی مشهور است.
خاقانی دربارهي این خوان میگوید:
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پرویااز بااه هاار بزماای زرینتااره آوردي

کااردي ز بساااطِ زر ،زرینتااره را بسااتان

(خاقانی359 :1382 ،
نظامی در اثناي گزارشاش از صفت داد و دهش خسروپرویز به کرهاسبِ سرغرنگِ
کبودچشمی اشاره میکند که چوپانش آن را از شیر مادر بریده و با شیر گوسفند پرورش
داده است .این کرهاسب را در تنوري نقرهاي بریان میکردند و در خوانی زرین فراپیش
میآوردند ( .)Serveبراي گرمکردن این تنور به جاي هیمهي خشک از دهپانزده من عود
استفاده میکردند .بعد از صرف غذا و در پایان مراسم ،پادشاه ،تنورِ نقرهاي و خوانآالت
زرین را به محتاجانِِ درگاهِ خویش میبخشید:
ب باااورِ ازرقچشا امِ ناااوزاد
یاااک اسا ا ِ

معطااار کااارده چاااون ریحاااان بغاااداد

ز شاااایر مااااادرش چوپااااان بریااااده

بااااه شاااایر گوساااافندش پروریااااده

بفرماااودي تناااوري بساااتن از سااایم

کااه بااودي خاارج او دخاال یااک اقلاایم

در او ده پااانزده ماان عااود چااون مشااک

بسااااوزاندي بجاااااي هیمااااه خشااااک

چو بریان شااد کباااب خااوانش ایاان بااود

تناااور و آتاااش و بریاااانش ایااان باااود

باااه خاااوان زر نهادنااادي فااارا پااایش

هااازار و هفتصاااد مثقاااال کااام بااایش

بخاااوردي زان نوالاااه لقماااهاي چناااد

چااااو مغااااز پسااااته و پااااالوده قنااااد

نظااار کاااردي باااه محتاجاااان درگااااه

کجاااا چشااامش در افتاااادي ز ناگااااه

باااادو بخشاااایدي آن زرینااااهخوان را

تناااور و هااار چاااه آلااات باااودي آن را

دگااار روزي کاااه خاااوانِ الجاااوردي

گرفتاااااای از تنااااااورِ صاااااابحِ زردي

همااااان پیشینهرساااام آغاااااز کااااردي

تنااااور و خااااوانی ازنااااو سااااازکردي

(نظامیگنجوي)276 :1313 ،
از زمانهاي دور در نگهداري و تربیت کرهاسب رسم بوده است که «یک سال شیر
مادر بخورد و اگر به سبب آبستنی یا مانعی دیگر میسر نشود ،به شیر حیوان دیگر پرورش
دهند ...پل اگر خواهند که به زودي فربه شود و قابل سواري شود شیر گاو و اگر غرض
سبکی در بدن باشد شیر گوسفند و اگر قوت و سختی استخوان مطلب باشد شیر شتر
بدهند» (گیالنی .)43 :1375 ،تناول گوشت اسب در قصهها و فرهنگ عامیانه بازتاب
فراوانی دارد و عالوهبر اینها ،آن را از حیث فقه و طبابت نیز میتوان تحلیل کرد.
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خوردن گوشت اسب در میان مغولها و تُرکان امري مرسوم بوده است« .مغوالن
اسبهایشان را نمیخوردند ولی در مواقع خاص و بروز قحطیها و برخی مراسم مذهبی
وقتی مجبور بودند اسبهاي پیر و گاهی جوان را براي خوراک استفاده میکردند؛ البته
سعی میکردند مادیانها را حفظ کنند چون به شیر و کرهي آنها احتیاج داشتند» (سروري،
 .)253 :1389گونسالل د کالویخو ،جهانگرد اسپانیایی بهکرّات از میهمانیهایی در دربار
تیمور گورکانی گزارش داده که یکی از غذاهاي آن ،کبابِ گوشت اسب بوده است« :پل
گوسفند بسیاري آوردند و سر بریدند و گوشت آنها را جوشانیدند و اسبی را هم ذبح
کردند تا کباب کنند» (گونسالل د کالویخو« .)221 :1384 ،هنوز ما سفیران اسپانیایی که
در آنجا با گروهی نمایندگان مختلف که از کشورهاي دیگر آمده بودند و دستهاي از
بزرگان نشسته بودیم که پیشخدمتها دستبهکار آوردن گوشت براي سور شدند .این
گوشتها عبارت بود از گوشت گوسفند آبپز با آبگوشت و کباب و گوشت اسب.
اینها را در ظرفهاي چرمی بزرگ و گودي گذاشته بودند» (همان.)227 :
در افسانهها و قصههاي ایرانی خوردنِ گوشتِ کرهاسب عملی است شرورانه که با
تحریک زنی شیطانصفت انجام میگیرد و البته هوشیاري قهرمان داستان ،مانع از رغدادن
چنین کاري میشود .خالصهي این نوع روایتها را چنین میتوان بیانکرد« :تنها پسر
پادشاه ،کرهاسبی دارد که از نیروهاي جادویی برخوردار است .کرهاسب او را از
دسیسههاي نامادري حسود یا سایر زنان حسود نجات میبخشد ...زن حسود که به خاطر
اسب مذکور نقشهاش باطل شده به منظور انتقامجویی خود را به بیماري میزند و
میگوید :گوشت کرهاسب درمان درد اوست .هنگامی که کرهاسب را براي کشتن
میآورند ،شاهزاده بر کرهاسب مینشیند و با او میگریزد .بعدها جوان با کمک کرهاسب
قصري میسازد و خود را به همگان میشناساند» (مارزلف.)314 :1371 ،
در اسرارالتوحید ،اسب شیخ ابوسعید ابوالخیر پل از مرگ وي ،هفت شبانهروز چیزي
نخورد« .روز هشتم گفتند که این اسب الغر شد .نه آب میخورد نه علف .به زیان خواهد
آمد .چگونه کنیم؟ با خواجه بوطاهر گفتند .او گفت :بباید کشت تا درویشان از او چیزي
بخورند و به مردمان دهیم .آن اسب را بکشتند و گوشت او به تبرک لقمهلقمه ببردند»
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(محمدبنمنور .)360 :1388 ،شفیعیکدکنی در توضیح این حکایت مینویسد« :از نظر فقهاي
مذاهب اهل سنت مسئله حلّیت یا کراهیت گوشت اسب از موضوعات مورد اختالف است...
من در کتب فقهی از قدما کسی را ندیدم که قائل به حرمت خوردن گوشت اسب شدهباشد.
ولی گلدتسیهر مدعی است که عدهاي از فقها گوشت اسب را حرام میدانستهاند ...در مشرق
عالم اسالمی بهخصوص ماوراءالنهر و بخارا گوشت اسب مطلوبترین گوشتها به حساب
میآمده است و این مسئله تا عصر اخیر هم ادامه داشته است» (همان.)634 :
در باب دوم بوستان سعدي (در احسان) نیز وقتی که رسوالنِ سلطان روم براي تصاحب
اسبِ حاتم طایی در منزلگاه وي فرود میآیند ،حاتم طایی اسبی براي آنان سر میبرد:
ساااماطی بیفگناااد و اسااابی بکشااات

بااه داماان شااکر دادشااان زر ب اه مشاات

(سعدي)90 :1387 ،
او چون با خواستهي آنان مواجه میشود ،دست حسرت میگزد و میگوید:
ماااااان آن بادرفتااااااارِ دلدلشااااااتاب

ز بهااار شاااما دوش کاااردم کبااااب

کاااه دانساااتم از هاااول بااااران و سااایل

نشاااااید شاااادن در چراگاااااه خیاااال

باااه ناااوعی دگااار روي و راهااام نباااود

جااااز او باااار در بارگاااااهم نبااااود

(همان)
چنانکه از فحواي این حکایت برمیآید قبل از اسالم ،خوردن گوشت اسب به وقت
ضرورت جائز بوده است.
«در اغلب متون کهن ،خوردن گوشت اسب توصیه شده است .براي مثال ،در
تحفهالغرائب آمده است که خوردن گوشت پختهي اسب سبب شکستن بادها و تخلیهي
مواد مضر و آسیبرسان از بدن میشود (رک .طبري .)199 :1371 ،افزونبر این ،جمالی
خوردن گوشت اسب را سبب تقویت معده دانسته است (رک .جمالییزدي.)33 :1346 ،
حکیم مؤمن گوشت اسب را داراي طبعی گرم و خشک و خوردن آن را برانگیزانندهي
شجاعت و بیباکی و قساوت قلب دانسته است» (اخوینی به نقل ابراهیمی.)426 :1391 ،
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 .6 .3پيکرگردانی اسب به اژدهایی با دو بال و هفت سر
در داستان چندسویهي گنبد فیروزهرنگ (چهارشنبه) در هفتپیکر ماهانِ مصري ،قهرمانِ
داستان پل از سرگشتگیهاي طاقتفرسا در بیابان ،به مردي سوار بازمیخورد که اسبی
دیگر را با خود یدک میکشد .سرگذشتش را براي او تعریف میکند .آن مرد به ماهان
میگوید که همهي آنوه دیدهاي دیو و غول بوده است؛ سوارِ این اسب شو و پشت سر
من بیا .ماهان سوار اسب میشود و هر دو راه میافتند .پل از چندي به دشتی جادویی
میرسند که از هر گوشهي آن نغمهي عود و بربط بهگوش میرسد .ماهان همهجا را پر
از دیو مییابد و از ترس به خود میلرزد .در این اثنا به اسبِ زیر پایش که نگاه میکند،
آن را اژدهایی با چهارپا و دو پر و هفت سر میبیند:
کاارد ماهااان در اسااب خااویش نظاار

تااااا ز پااااایش چاااارا برآمااااد پاااار

زیااار خاااود محنااات و بالئااای دیاااد

خویشااااتن را باااار اژدهااااائی دیااااد

اژدهاااااائی چهارپااااااي و دو پااااار

ویاان عجاابتر کااه هفاات بااودش ساار
(نظامی)121 :1373 ،

آن اژدها پاي بر زمین میکوبد و به خود میپیود و ماهان را به سنگ و صخره میزند
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)

داستان گنبد فیروزهرنگ نمونهاي تأثیرگذار از یک اثر وهمناک در ادبیات کهن فارسی
تلقی میشود و تصویر یادشده برخی از ویژگیهاي ژانر ادبی «وهمناک» را دارد .به این
معنا که خواننده دچار تردید است که آیا این رویدادها در عالم واقعیت رغ میدهد یا نه؟
(براي مطالعه بیشتر در این زمینه رک .حرّي.)180 -146 :1393 ،
ب زیر پاي ماهان به افسون دیوان به اژدهایی سهمناک مبدل میشود ،مثالی
این که اس ِ
آشکار از پیکرگردانی بهشمار میآید .پیکرگردانی ()Transformation ،Metamorphoses
در عالم قصهها تغییر شکل موجودي به موجود دیگر را گویند .رستگارفسایی در کتاب
ارزشمند خود که شاید یگانه منبع متقن و مفصل در زمینهي پیکرگردانی باشد ،این
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اصطالح را چنین تعریف کرده است« :تغییر شکل ظاهري و ساختمان و اساس هستی و
هویت قانونمند شخص یا چیزي با استفاده از نیروي ماوراءالطبیعی است که این امر در
هر دوره و زمانی غیرعادي بهنظرمیرسد» (رستگارفسایی .)43 :1388 ،پیکرگردانی از
موضوعهاي درخور توجه در حوزهي اسطوره /افسانهپژوهی است و هرچند تاکنون کمتر
فرصت آن پدید آمده است تا از ابعاد گوناگون به آن توجه شود ،اما در بسیاري از
تحقیقات روانشناختی ،جامعهشناختی و غیره میتواند راهگشا باشد و دریوههایی از معناهاي
جدید را به روي متون گذشته باز کند .تقریب ًا در اساطیر و افسانههاي همهي ملل نمونههاي
متعدد و متنوعی از پیکرگردانیها را میتوان برشمرد که نشان از گستردگی و اهمیت آن دارد.
درواقع پیکرگردانی شکلی از تفکر ساده و پیشامنطقی دربارهي ماهیت سیال طبیعت است که
در آن همهکل و همهچیز قابلیت تبدیلشدن به هر چیز و هر کل دیگري را دارد.
به جز این نمونه ،به پیکرگردانی دیگري نیز در خمسهي نظامی برمیخوریم .در
شرفنامه ،دختري جادو از نسل سام به نام آذرهمایون با استفاده از جادو بهعنوان یک
ترفند نظامی ،براي نگهبانی از آتشکده و جلوگیري از تخریبِ آن ،خود را به شکل اژدها
درمیآورد .در اساطیر و حماسههاي ایرانی جلوههایی از استحالهي انسان ،حیوان ،دیوان
و پریان را به هیأت اژدها میتوان سراغ گرفت .چنانکه گفته شد اسب -اژدهاي این
داستان د و بال و هفت سر دارد .در برخی از متون قدیم ،اژدها را با دو بال کوچک در
پهلو تصور کردهاند (براي مطالعهي شواهد رک .رستگارفسایی )59 -57 :1379 ،و گاهی

آن را با چند سر (بهخصوص با هفت سر) توصیف نمودهاند« .مسعودي در مروجالذهب
مینویسد« :ایرانیان پندارند که اژدها هفت سر دارد» (مسعودي به نقل همان .)79 :در باب
مکاشفهي یوحنا در کتاب مقدس ،از اژدهایی سخن میرود که «او را هفت سر و ده شاغ
بود و بر سرهایش هفت افسر» (همان.)79 :
«در کتاب عجائبالمخلوقات قزوینی آمده است که «اژدهایی پدید آمد که درازناي او
ر ا دو فرسنگ یافتند ...سري چند پِلی داشت هموون صورت آدمی و دو گوش دراز و
دو چشم مدور فراغ و از گردن او شش مار بیرون آمده و و جانبی سه درازناي و هر
یکی بیست گز بود» (زکریاي قزوینی ،به نقل همان.)75 :
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در این داستان ،اسب نمادي از مرگ و نابودگري میتواند باشد« .باوري تثبیتشده
در ذهن تمامی اقوام ،اسب را در اصل با ظلمت جهان اهریمنی مرتبط میداند .اسبی که
پسر شب است و نمونهاي ازلی است که گاه حامل مرگ است .همبستهي آتش .نابودگر
و خفهکننده» (شوالیه و گربران،1384 ،ج .)135 :1در فرسنامهها از برخی اسبهاي
نامبارک یادشده است« .اگر کسی بر روي چنین اسبانی حرب کند کشته گردد یا گرفتار
خصم شود و یا بیم آن است که صاحبش سرنگون گردد .چنین اسبهایی را نباید خرید
و بر او نمیباید نشست» (دو فرسنامه .)25 -24 :1366 ،...قیم نهاوندي نیز از اسبانی دیوانه
سخن رانده است که خداوندانشان را به کشتن میسپارند« .این اسب دیوانه شد ،از این اسب
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
برفت .چند سوار دنباله بدوانیدند ،چند نیم فرسنگ برفتند مرد را یافتند کشته و خورد گشته
و جان بداده ،اسب را نیافتند» (قیم نهاوندي46 :1396 ،؛ همان.)38 :
 .7 .3بر دوشکشيدن اسب با سوار
روزي شیرین ،سوار بر اسبی غیر از گلگون به بیستون میرود تا با فرهاد که سخت
مشغو ِل کوهکندن است ،دیدار کند:
بااه خنااده گفاات بااا یاااران دل افااروز:

عَلَاام باار بیسااتون خااواهمزد اماااروز

ببیاااانم کااااآهنین بااااازوي فرهاااااد

چگوناااه سااانگ میبُااارَّد باااه پاااوالد

(نظامی)147 :1376 ،
فرهاد با دیدن شیرین ،نیرویش دوچندان میشود و با پشتکاري افزونتر ،سنگهاي
خارا را میبُرَد تا دل شیرین را نرم کند .شیرین ساغري پر از شیر به فرهاد میدهد و عزمِ
بازگشت میکند .در راه بازگشت:
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شاااد انااادامش گاااران از زر کشااایدن

فاارو مانااد اساابش از گوهرکشااایدن

چناااین گویناااد کاااه اساااب بادرفتاااار

ساااقط شاااد زیااار آن گااانج گهرباااار

نااه اسااب ار کااوه زر بااودي ناادیمش

سااقط گشااتی بااه زیاار کااوه ساایمش

چو عاشااق دیااد کاآن معشااوق چاااالک

فروخواهااادفتاد از بااااد بااار خااااک

بااه گااردن اسااب را بااا شهسااوارش

ز جااا برداشاات و آسااان کاارد کااارش

بااه قصاارش باارد زان سااان ناااز پاارورد

کااه مااوئی باار تاان شاایرین نیااازرد

نهااااادش باااار بساااااط نوبتیگاااااه

بااه نوبتگاااه خااویش آمااد دگاار راه
(همان)149 :

اسب شیرین در بازگشت میمیرد و فرهاد براي این که به شیرین آسیبی نرسد ،اسب
و شیرین ،هر دو را به دوش میگیرد و از گردنههاي کوهستان عبور میدهد و به قصر
میرساند .بر دوشکشیدن اسب با سوارش و گذردادن آنها از محیط پرسنگالغ،
بنمایهاي حماسی تواند بود که احتما ًال از ادبیات پهلوانی به منظومهي غنایی نظامی راه
یافته است 4.فرهاد با آن که عاشقی پرشور است ،بنا به توصیف نظامی شخصیتی
شکوهمند ،با پیکري ستبر دارد:
تجسااال کااارد شااااپور آن زماااین را

باااه دسااات آورد فرهااااد گااازین را

باااه شاااادروان شااایرین بااارد شاااادش

بااه رساام خواجگااان کرساای نهااادش

در آمااااد کااااوهکن ماننااااد کااااوهی

کاااز او آماااد خالیاااق را شاااکوهی

چاااو یاااک پیااال از ساااتبري و بلنااادي

باااه مقااادار دو پااایلش زورمنااادي

(همان)130 -129 :
در هفتپیکر نیز دختري به نام فتنه ،کنیزکِ بهرامِ گور نرهگاوي پیلپیکر را بر دوش
میگیرد و هر روز شصت پله باالمیبرد .زرینکوب بر این باور است که نظامی این داستان
را در ابداع ،اگر مجرد توارد نباشد از قصهي میلیو پهلوان باستانی یونان الهام گرفتها ست.
این پهلوان یونان باستانی در قرن ششم قبل از میالد ،گاو نري را بر دوش گرفت و از
صحنه بازي تا باالي کوه المپیا برد (رک .زرینکوب.)163 :1389 ،
در یکی از طومارهاي نقالی نیز دالوري گربز و اهریمنخوي به نام رستمِ یکدست به
آسانی اسب را به گردن میگیرد« .میرفتند .به کنار رودخانهي عظیم رسیدند .یکدست
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گفت :من شما را از آب بگذرانم .القصه زرعیل را با مرکب به گردن گرفته از آب گذرانید»
(آیدنلو« .)666 :1391 ،القصه یکدست رفت به شهر .خود را بر درگاه قطران رسانید.
جلودار قطران را کشت .اسبی را بر گردن گرفته بیاورد» (همان« .)667 :یکدست کمند را باز
کرد .دست و پاي رخش را ببست .دست در میان دو دست رخش انداخت که مقدار زندهفیل
زور داشت .از جا برداشت .بر گردن گرفته ،به در آمد» (همان .)696 :مؤلف رستمالتواریخ هم
ب
مینویسد که در زمان سلطانحسین صفوي «چنان پهلوانان و زبردستانی بودهاند که اس ِ
بزرگجثه یا استر قويهیکل را از دیوارهاي خانهها میبردند و بر دوش خود گرفته،
میدویدند و تا ده فرسخ بلکه بیشتر میدویدند» (آصف.)130 :1357 ،
آیا می توان بر دوش گرفتن اسب و سوار آن توسط فرهاد را نوعی آزمون قدرت
(اعم از جسمی و معنوي) در مسیر عشق فرض کرد که قهرمان را یک گام به کمال و
تمامیت نزدیکتر میکند؟ آیا می توان اسب را در اینجا نمادي از غریزه و طبیعت انسان
پنداشت که فرهاد با بااليِ سر بردن آن ،بر آن فائق میآید؟ در آن صورت مردهبودن اسب
ت فرهاد در
چه حکمی میتواند داشتهباشد؟ آیا میتوان آن را به اشارهاي ضمنی براي شکس ِ
ی عیسویان
گ زودرسش تعبیر کرد؟ «گاهگاه اسب ،در هنر تدفین ِ
ماجراي عشقی و درنتیجه ،مر ِ
ي روح به جهان دیگر است» (هال.)27 :1387 ،
پیشین ،نماد مرگ و به عنوان هاد ِ
 .4نتيجهگيری
نظامی براي پرداخت اسب در منظومههاي پنجگانهاش از چندین نوع بنمایه متأثر بوده
است :در داستان انگشتري و شبان از اقبالنامه رگههایی بازمانده از توتمیسم را در دوران
باستان میتوان جستوجو کرد (تندیل اسبی مسین در کنار مردهاي به خاک سپرده شده
است) .همونین اسکندر در آغاز جستوجوي آب حیات ،کرهمادیانی را سر میبرد که
این عمل عاري از جنبههاي اساطیري نیست .خورشیدينژاد بودن اسب ،قربانیکردنِ آن
و نیز ارتباطش با آب و ایزدان مربوط به آن ،برخی از سویههاي اسطورهاي این داستان
تلقی می شود .پیکرگردانی اسبِ ماهان مصري به اژدهایی با دو بال و هفت سر در داستان
گنبد فیروزهرنگ نیز ،هم بنمایهاي داستانی و هم حامل معانی اسطورهاي ،حماسی و
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تمثیلی است .پذیراییکردن از مهمانان با گوشت اسب در دربار خسروپرویز نیز هم وجهی
آیینی -فولکلوریک دارد و هم می توان آن را از حیث دینی و طبی بررسی کرد .فرهاد
اسبی را که شیرین بر آن سوار شده است ،بر دوش میگیرد و از سنگالغ کوهستان عبور
میدهد .به گمان ما این بنمایه از ادبیات حماسی به ادبیات غنایی راه یافته است .نظامی
در خسرو و شیرین به بیوفایی اسب و در شرفنامه به کمعمر بودن آن در هندوستان
اشاره کرده که هر دو پنداري عامیانه است و احتما ًال نظامی در نقل این معتقدات از
ضربالمثلها و عجائبنامههاي زمانهي خویش بهره گرفته است.
یادداشتها
 .1این نکتهي شایان اهمیت را باید افزود که ممکن است برخی از این نکات ،ناخودآگاه به آثار نظامی
راه پیدا کرده و او آگاهی چندانی از ابعاد اساطیري یا حماسی این بنمایهها نداشته است .براي مثال،
الزم نبوده است که نظامی حتم ًا از توتمبودن اسب در اساطیر اطالع داشته باشد .بدیهی است که حتی
در آن صورت نیز چیزي از مقام و منزلت شاعري و دانش نظامی کاسته نمیشود .نظامی توانسته است
که در شعر خویش این بنمایهها را به شکل اصیل و تحریفنشده ثبت کند.
 .2براي مثال شبدیز به شکلی شگفتانگیز متولد میشود (رک .نظامی .)38 :1376 ،شیرین با
اسبی غیر از گلگون به احوالپرسی فرهاد در کوهستان میرود:
نبااااود آن روز گلگااااون در وثاااااقش

بااار اسااابی دیگااار افتااااد اتفااااقش
(همان)148 :

درحالیکه در همهي صحنههاي عاشقانهاي که با خسرو دیدار میکند ،سوار بر گلگون است.
شیرین بعد از مرگِ خسرو از پسرش شیرویه میخواهد که شبدیز را پی ببرد:
چاااو بیپرویاااز باشاااد جااااي پرویاااز

بفرمااااایی بُریاااادن پاااااي شاااابدیز
(همان253 :

بهرام گور با اسبش به درون غار میرود و در پی آن ناپدید میشود (رک .نظامی:1373 ،
ب پهلوانان به همراهِ خود آنها در آیینهاي سکایی و
 .)173این عمل بسیار شبیه دفنکردنِ اس ِ
اساطیر نروژي است .نکتهي جالب آن است که اسکندر با اسب خود نمیتواند به غاري وارد
شود که کیخسرو در آنجا مدفون است و مجبور میشود آن را بیرون از غار بگذارد:
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چو شااه شااد بااه نزدیااک آن غااار تنااگ

درآماااد پااای بادپایاااان باااه سااانگ

کاااااز آن ره روش باااااود برداشاااااته

بااااه خااااارا و خااااارش برانباشااااته

 ...ساااکندر ز گفتاااار او روي تافااات

پیاااده سااوي غااار خساارو شااتافت
(نظامی)327 -326 :1316 ،

اگر اسب را تجسم قدرت غریزي ناخودآگاه قهرمان بدانیم ،راهیافتن قهرمان با اسب به درون
غار میتواند نمادي از رامکردن غریزه و پیمودن مسیر کمال و پیروزي باشد .بهرام به این توفیق
دست مییابد ولی شخصیت اسکندر در این مرحله از داستان ،هنوز کامالً پاالیش و تعالی نیافته
است (براي مطالعه بیشتر در این زمینه رک .قائمی و یاحقی .)15 -13 :1388 ،اینها شمهاي از
نکتههاي مربوط به اسب است که در تحلیل نهایی داستانهاي خمسه میتواند مفید باشد.
 .3این جمله لزوماً نمی تواند از اسکندر باشد .بر طبق یک سنت روایی ،شاعران و نویسندگان
ت حکیمانه را به شاهان و پهلوانان ایران باستان منسوب میداشتند .براي مثال در
نصایح پراهمی ِ
این بیت از گلستان:
دانی که چااه گفاات زال بااا رسااتم ُگاارد:

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

یا معتقد بودند بر روي گور آنان چنین عباراتی نوشته شده است:
نبشتهاسااات بااار گاااور بهااارام گاااور

کااه دساات کَاارَم بااه کااه بااازوي زور
(همان)108 :

یا:
سرود مجلل جمشااید گفتهانااد ایاان بااود

که جام باده بیاور کااه جاام نخواهااد مانااد
(حافظ173 :1376 ،

احتماالً چنین توصیههایی بهنحوي ،از اندرزنامههاي قبل از اسالم به متون ادبی وارد شده باشد.
 .4بنمایههاي بسیاري از ادبیات حماسی به ادبیات عاشقانه انتقال یافته است .براي نمونه،
جامگیتینماي کیخسرو در شاهنامه را در منظومه سالمان و ابسال جامی نیز میتوان دید .در این
منظومه پادشاه به واسطهي آیینهي گیتینماي ،از حال پسرِ گمشدهي خود ،سالمان خبر میگیرد
و مطلع میشود که در بیشهاي با معشوقش ،ابسال زندگی میکند (رک .ذوالفقاري.)89 :1394 ،
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_____________ .)1388(.پیکرگردانی در اساطیر .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی.
زارعی ،علیاصغر؛ خانمحمدي ،محمدحسین« .)1393(.فرضیهاي در باب پیوند شبدیز با
آیین مهر» .مطالعات ایرانی ،سال ،13شمارهي ،25صص .162 -141
زرینکوب ،عبدالحسین .)1389(.پیر گنجه در جستوجوي ناکجاآباد .تهران :سخن.
سروري ،امید« .)1389(.اسب در زندگی ،نیروي نظامی و اعتقادات مغوالن» .پیام بهارستان،
دورهي ،2سال ،2شمارهي ،7صص .270 -253
سعدي ،مصلحبنعبداهلل .)1377(.گلستان .به تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی ،تهران:
خوارزمی.
______________ .)1387(.بوستان .به تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی،
تهران :خوارزمی.
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شوالیه ،ژان؛ گِربران ،آلن .)1384(.فرهنگ نمادها .ج ،1ترجمه و تحقیق سودابه فضائلی،
تهران :جیحون.
طبري ،محمدبن ایوب حاسب .)1371(.تحفهالغرائب ،به کوشش جالل متینی ،تهران:
معین.
طغیانی ،اسحاق؛ جعفري ،طیبه« .)1388( .رویکردي اساطیري و روانشناختی به تولد
نمادین شبدیز در خسرو و شیرین نظامی» .بوستان ادب ،دورهي ،1شمارهي ،1پیاپی
 ،55 /1صص .134 -119
طوسی ،محمدبنمحمود .)1382(.عجایبالمخلوقات .به اهتمام منوچهر ستوده ،تهران:
علمی -فرهنگی.
عدلی ،محمدرضا« .)1387(.مفهوم قربانی (یجنه /یسنه) در هند و ایران باستان».
نیمسالنامهي تخصصی پژوهشنامهي ادیان ،سال ،2شمارهي ،4صص .135 -101
عنصرالمعالی ،کیکاووسبناسکندر .)1386(.قابوسنامه .به اهتمام و تصحیح غالمحسین
یوسفی ،تهران :علمی و فرهنگی.
فردوسی ،ابوالقاسم .)1380(.شاهنامه .براساس نسخهي نهجلدي چاپ مسکو ،تهران:
ققنوس.
فروید ،زیگموند .)1362(.توتم و تابو .ترجمهي ایرج پورباقر ،تهران :آسیا.
قائمی ،فرزاد؛ یاحقی ،محمدجعفر« .)1388( .اسب پرتکرارترین نمادینه جانوري در
شاهنامه و نقش آن در کهنالگوي قهرمان» .زبان و ادب پارسی ،شمارهي ،42صص
.26 -9
قلیزاده ،خسرو1388(.الف) .فرهنگ اساطیر ایرانی بر پایهي متون پهلوي .تهران :پارسه.
ااااااااااااا1388(.ب)« .اسب در اساطیر هند و اروپایی» .مطالعات ایرانی ،سال،8
شمارهي ،16صص .232 -199

ااااااااااااا1388(.ج)« .بارهي پهلوانی در اساطیر هند و اروپایی» .پژوهشنامهي زبان
و ادب فارسی (گوهر گویا) ،سال ،3شمارهي ،1پیاپی  ،9صص .122 -103

________ .)1392(.دانشنامهي اساطیري جانوران .تهران :کتاب پارسه.
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قیم نهاوندي .)1396(.فرسنامه  .به کوشش آذرتاش آذرنوش و نادر مطلبی ،تهران :نی.
کریستی ،آنتونی .)1384(.اساطیر چین .ترجمهي باجالن فرخی ،تهران :اساطیر.
گونسالل د کالویخو ،روي .)1384(.سفرنامهي کالویخو .ترجمهي مسعود رجبنیا،
تهران :علمی و فرهنگی.
گیالنی ،احمدبنمحمد .)1375(.مضمار دانش (فرسنامه) .تصحیح نادر حائري ،تهران:
نشر دانشگاهی.

ماحوزي ،مهدي« .)1377(.اسب در ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی» .مجلهي دانشکدهي
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،شمارهي پیاپی  ،996صص .235 -209
مارزلف ،اولریش .)1371(.طبقهبندي قصههاي ایرانی .ترجمهي کیکاووس جهانداري،
تهران :سروش.
مجتهدي ،علیاصغر .)1334( .امثال و حکم در زبان محلی آذربایجان .تبریز :بنیاد
کتابخانهي فردوسی.
محمدبنمنور .)1388(.اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابیسعید .مقدمه ،تصحیح و
تعلیقات از محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران :آگه.
مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسالمی .)1367( .دائرهالمعارف بزرگ اسالمی .زیر نظر سیدمحمد
کاظم موسوي بجنوردي ،تهران :مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسالمی.
مساح ،رضوان« .)1375( .فرسنامههاي فارسی» .آینهي پژوهش ،دورهي ،7شمارهي،40
صص .85-75
مسعودي ،علی بن حسین .)1344(.مروجالذهب .ترجمهي ابوالقاسم پاینده ،تهران :علمی
و فرهنگی.
نظامیگنجوي،الیاسبنیوسف .)1313(.خسرو و شیرین .با تصحیح و توضیح حسن
وحیددستگردي ،تهران :ارمغان.
اااااااااااااااااااااااا .)1316(.شرفنامه .به تصحیح حسن وحیددستگردي ،تهران :ارمغان.
اااااااااااااااااااااااا .)1373(.هفتپیکر .به تصحیح برات زنجانی ،تهران :دانشگاه تهران.
اااااااااااااااااااااااا.)1376(.خسروو شیرین.بهتصحیح برات زنجانی،تهران:دانشگاه تهران.

266

ـــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،12شمارهی  ،3پاییز ( 1399پیاپی)45

اااااااااااااااااااااااا .)1378(.اقبالنامه .به تصحیح حسن وحیددستگردي ،تهران :سوره.
اااااااااااااااااااااااا )1381(.اقبالنامه .به تصحیح برات زنجانی ،تهران :دانشگاه تهران.
ااااااااااااااااااااااااا )1387(.اقبالنامه .با تصحیح و شرح بهروز ثروتیان ،تهران :امیرکبیر.
اااااااااااااااااااااااا .)1392(.خسرو و شیرین .بهتصحیح بهروز ثروتیان ،تهران :امیرکبیر.
وارینگ ،فلیپ .)1384(.فرهنگ خرافات و تعبیر خواب .ترجمهي احمد حجاران ،تهران:
درسا.
هال ،جیمز .)1387(.فرهنگ نگارهاي نمادها در هنر شرق و غرب .ترجمهي رقیه بهزادي،
تهران :فرهنگ معاصر.
Ernest A. Wallis Budge. (1976). The The history of Alexander the
Great: being the Syriac version, ed. from 5 ms of the PseudoCallistenes. With an engl. trans, Amsterdam: APA-Philo Press.

