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چکیده
نمادها كه اغلب از ا سطورهها سرچ شمه میگیرند چنان با تار و پود آثار ادبی آمیخته شدهاند
كه گاهی دریافت مفهوم شخخعرهای سخخرایندگان بدون درک مفاهیم نمادین ممکن نیسخخت .در
ادبیات فار سی از نامها و نمادهای حیوانی بهوفور ا ستفاده شده ا ست .گاه از این حیوانها معنای
واقعی مورد نظر ا ست و گاه معنای نمادین .این پژوهش با روش كتابخانهای و شیوۀ تو صیفی خ
تحلیلی بخخخخه بررسی تطبیقی مفاهیم نمادین اسب در آثار حماسی ،غنایی و عرفانی (با تکیه بر
شاهنامۀ فردوسی ،خمسۀ نظامی و مثنوی مولوی) میپردازد .ابتدا نگرش حاكم بر اوستا و متون
پهلوی در مورد اسخخب خواهدآمد؛ آنگاه مفاهیم نمادین این چارپا در حیطههای حماسخخه ،غنا و
عرفان بیان خواهد شد .نیز در پایان هر ق سمت در صد تطبیق مفاهیم نمادین در دو یا هر سه
اثر ،بسامد نام جانور و درصد كاربرد مفاهیم نمادین اسب در هر اثر تعیین میگردد.
واژههای کلیدی :نماد ،اسب ،شاهنامۀ فردوسی ،خمسۀ نظامی ،مثنوی مولوی.

 -1دانشجوي دکتري زبان و ادبیّات فارسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد تهران جنوب ()takhtehsiyah_1@yahoo.com
 -2دانشیار زبان و ادبیّات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد تهران جنوب ()s_mousavi@azad.ac.ir
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 -1مقدّمه
اسب در شاهنامۀ فردوسی ،خمسۀ نظامی و مثنوی مولوی و بطور كلّی در اندیشۀ ایرانی اهمیّت
زیادی دارد؛ این جانور در اسطورههای ایرانی نماد قدرتمندی است؛ بارزترین صفتش اصالت است؛
به همین سبب هماره یاریرسان ایزدان ،شاهان ،بزرگان و پهلوانان است؛ عزّتش تا آن جاست كه
بزرگان به عنوان پادا شی نیکو به آن مینگرند و وجودش تا آن جا ضروری ا ست كه اغلب پهلوانان
را بدون وجود او یارای به سخخامان رسخخاندن كارها نیسخخت .اهمیّت اسخخب آنگاه نموده میشخخود كه
بگوییم فقط این جانور است كه هم همراه ایزدان است ،هم مركب شاهان و هم مصاحب پهلوانان؛
عظمتش تا آن جاسخت كه پهلوانان آن را تخت پادشخاهی خود میخوانند؛ این جانور پرهیبت رقّت
قلبی دارد كه سبب محبوبیّتش شده است.
این پژوهش با روش كتابخانهای و شیوۀ توصیفی خخخ تحلیلی جایگاه اسب را در فرهنگ ایران باستان
م شخّص میکند .آنگاه به گونۀ تطبیقی به برر سی مفاهیم نمادین ا سب در شاهنامه ،خم سۀ نظامی و
مثنوی معنوی میپردازد و نشان میدهد كه اسب در هر یک از آثار مورد بررسی در چه مفاهیم نمادینی
به كار رفته است؟ آیا بین مفهوم نمادین اسب در آثار مورد بررسی تطابق وجود دارد؟ كدام مفهوم مایۀ
حماسی ،كدام مایۀ غنایی و كدام مایۀ عرفانی دارد؟ آیا میان مفاهیم نمادین اسب در آثار مورد بررسی
با دیدگاه حاكم بر فرهنگ ایران با ستان كه در او ستا و متون پهلوی منعکس شده ا ست تطابق وجود
دارد یا خیر؟ برای به دسخخت آوردن پاسخخخی علمی ،نخسخخت این آثار مورد مطالعۀ دقیق قرار گرفته؛ آن
گاه مفاهیم نمادین نهفته در تمثیلها ،ا ستعارهها و ت شبیههای موجود در این آثار برج سته شده؛ نیز
مفاهیمی كه دارای مایههای حماسی ،غنایی و عرفانی هستند مشخص گردیده؛ سرانجام با رسم نمودار
به مقایسۀ این مفاهیم پرداخته شده است.
 -2مفاهیم نمادین حماسی
 -1-2تندرو بودن
تیزتک و تیزاسب دو صفتی است به معنی تندرو كه در اوستا نیز برای اسب به كار رفته است :در
فروردینیشت آمده است كه فروهر1پاک اَشَوَنان ،برای بخشندگان چنین خواستار شوند« :این خانه
از اسب تیزتک و گردونۀ استوار بهرهور باد»( .اوستا ،فروردینیشت :ص )416
فردو سی بدین سبب كه ا سب این ویژگی را دارا ست ،از آن با لفظ عقاب و دیو یاد میکند .او
در بیت زیر در توصیف سرعت رخش ،آن را بسان عقابی میداند كه پرواز میکند:
 -1فروهر :در پهلوي َفرَ َوهرَ  ،نام پنجمین نیروي آفریدگان است كه پیش از آفرینش گیتیانه و هستي تن وجود داشته
است و پس از مرگ نیز پایدار میماند .در اوستا آمده است که تنها پارسایان فروهر دارند؛ این فروهر از آفریدگان
اهورایي پاسداري میكند( .تعلیقات اوستا ،دوستخواه :ص )1024
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بخخخه ران انخخخخدر آورد و كخخخردش دوال

عقخخخخابخی شخده رخخخخخش با پخرّ و بخال
(نامۀ باستان ،ج ،4بیت )3044

دیو استعاره از اسب:

برانگخخخیخت آن دیخخخخو جنگخی ز جخای
پالشخخان بخخه پاسخخخ نکخرد ایخخخچ رای
(همان ،بیت )917
آنگاه كه زال عا شق رودابه می شود سام نامهای به منوچهر شاه مینوی سد و از او ك سب تکلیف
میکند .فردوسی شتاب زال برای بردن نامه را اینگونه بیان میکند.
چخخخخنان شخخخد كه گفخخخختی برآورد پر
بخخه نخخخزد منوچخخخخخهر شخخخخد زال زر
همخخخان نعخل اسپخخش زمیخن را نخدیخد
به زیخخخن اندر آمخخخد كه زیخخن را ندیخد
(همان ،ج ،1بیت )3293
بهمن گزارندۀ پیغام ا سفندیار به ر ستم ا ست .او از باالی كوه ،سنگی بزرگ به طرف ر ستم كه
در نخجیرگاه است رها میکند؛ تا او را از پای درآورد ،امّا رستم با پای ،سنگ را مهار میکند .بهمن
كه این وضعیت را میبیند ،سرخورده میشود و...
پرراندیشخخخخه ،از كخخخخوه شخخد بازِ جخای
نشخخخسخت از بخخخر بخخخخخارۀ بخخخخادپخای
(همان ،ج  ،6بیت )3615
سرعت ا سب سیاوش به گونهای ا ست كه خاک نعلش به ماه میر سد( .ر .ک :فردو سی ،ج ،3بیت
 )483و در روز كین باد را درمییافته است( .ر .ک :همان ،بیت  )2146نیز قدرت پرواز او كه میتوانسته
از نظرها پنهان شود؛ هنگام سوار شدن كیخسرو بر همین اسب:
بپرّیخخخخد و از گیخخخخخخو شخخخد نخاپخدیخد
بخه كخخخخخردار بخخخخخاد هخخخوا بخردمیخخد
(همان ،بیت )3132
بطوری كه گیو پنداشت ،اهریمن خود را به شکل اسب درآورده و جان كیخسرو را ستانده است.
نظامی نیز اسب را بیانگر این مفهوم نمادین میداند و در توصیف خوشیراندن خسرو میگوید:
روا بخخودی كخخخخه سخخخی فرسنگ رفتی
شبی كخخخخاسخخب نشاطش لنخگ رفتخی
(خسرو و شیرین ،قصۀ شکر اصفهانی ،بیت )64
او ممدوح خود را چون رستمی میداند كه اسبش بر فلک سوار شده و به سرعت میتازد.
هخخخم بزرگ اسخخخت و هخم بزرگیبخش
رسخخختمی كز فلخخخخکسخخخواری رخش
(هفتپیکر ،در دعای پادشاه سعید ،بیت )15
نظامی در سرعت اسب میگوید كه باد از او باز پس میماند.

 /248سبک شناسی نظم و نثر فارسی /شماره پیاپی  /42زمستان 1397

كه از او بخخخخخخاد بخخخخخاز پخخخس میماند
آن چخخخنان بر پِیَخخخش فخخخخرس میراند
(همان ،حکایت ماهان ،بیت )114
وی تن خود را چون اسخخخبی تندرو میداند كه در میانسخخخالی جنبش و جهش دورۀ جوانی را
یکسوی نهاده است.
نجخخنبد به صخخخد زخخخم چوگان ز جای
همخخخخان بخخخخور چخخخخخوگانی بخخادپای
(شرفنامه ،در حسب حال ،بیت )34
برخی از مردمان بلندهمّت هستند و زود به مراتب عالی میرسند؛ مولوی همّت آنان را به اسبی
تندسیر تشبیه كرده است.
آدم مسخخخخجخخود را نشخخخخنخاخخخختی
اسخخخخپ همّخخخخت سخوی اخخختر تاختی
(مثنوی معنوی ،دفتر اول ،بیت )540
مولوی در تف سیر آیۀ «و ان یکاد الذین كفروا لیزلقونک باب صارهم» (قلم )51 /میگوید :برخی از
آدمیان آن چنان ح سود ه ستند كه چ شم دیدن تواناییهای دیگران را ندارند؛ این ك سان با نگاه
به هر چیز خوب ،او را از قابلیت میندازند؛ برای نمونه با نگاه كردن به شتری پرشتاب كه بهسان
اسبی كه خود نماد سرعت است میدود آن شتر را بیمار میسازند.
كخخاو به تخخخک با اسخخب میکردی مری
سخخخخربریخخخخده از مخخخرض آن اشختری
(همان ،دفتر پنجم ،بیت )510
 -2-2خشمگینی
به سخخبب دارا بودن همین ویژگی اسخخت كه فردوسخخی از اسخخب با لفظ اژدها یاد میکند .او در
توصیف سهراب هنگام روی برگاشتن گردآفرید از نبرد با او میگوید:
بخخه خشخخخخخم از هخخوا روشنایخی ببخرد
سپهبخخد عنخخخان اژدهخخخخا را سپخخخخرد
(نامۀ باستان ،ج ،2بیت )2531
زراسب برای كینخواهی ریونیز ،بر اسبِ خشمآهنگِ اژدهاوارِ خود سوار میشود و میتازد.
خخرامخخخخخان بیامخخد بخخخخه راه جَخخخخرَم
نشخخخسخخت از بخخخخخخر اژدهخخخخخای دژم
(همان ،ج ،4بیت )693
نظامی نیز اسب را با این مفهوم همراه ساخته است؛ او برای بیان خشونت اسب از واژۀ توسن
بهره میبرد .وقتی خسرو میخواهد مهینبانو را از حال شیرین باخبر سازد ،میگوید:
چو عنقخخخخخا كخخرد از این جخخا ناپدیدش
شنخخخخیدم كخخخخادهم توسخخن كشیدش
(خسرو و شیرین ،خبر دادن خسرو مهینبانو را ،بیت )18
شب و روز ابلقی سركش است كه جهان بر آن سوار شده و میتازد.
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لگخخخد خخخخوردن از او هم در شمار است
جهخخخان بر ابلقی توسخخخخن سخخوار است
(همان ،لشکركشی خسرو به جنگ بهرام ،بیت )55
در مثنوی معنوی نیز به تو سنی ا سب و خ شمگینی آن ا شاره شده ا ست .عاقلی كه دل از دنیا
بریده بود برای رهایی از پیشنهاد بر مسند قضاوت نشستن ،خود را به دیوانگی میزند .محتسب او
را مییابد و پرسشهایی مطرح میکند .مولوی از زبان او خطاب به محتسب میگوید:
كخخاسب من بس توسخن است و تندخخو
رانخخخد سخخخوی او كه هیخخن زوتر بگخخو
از چخخه میپخخخرسی؟ بیانخخش كن تو فاش
تا لگخخخخد بر تو نکخخخخوبد ،زود بخخخخاش
كخخخه بیفخخختی؟ برنخخخخخخیزی تخخا ابخخد
تخخا تخخخخو را اسخخخخبم نپخخخراند لگخخخخد
سخخخخم اسخخخخب توسخخخخنم بر تخو رسد
دور شخخخو تا اسخخخخب ننخخخدازد لگخخخخد
(مثنوی معنوی ،دفتر دوم ،ابیات  14خ )2401
 -3-2قدرتمندی
ا سب در او ستا نماد قدرت ا ست و در بند پنج از تیری شت با قید نیرومندی همراه شده ا ست؛
تیشتر از اهورامزدا میپرسد «كی چشمههای آب به نیرومندی اسبی ،دیگر باره روان شود؟»
در بندهش آنگاه كه دربارۀ آفرینش جانوران صحبت میکند ،در مورد رفتن آنها به هفت اقلیم
چنین میآید« :نخ ست كَرَ ماهی و اَرَز ،به آب اروند ،فرود به سَوَه شدند و گو سفندان برفتند به
ورروبَرِشخخن و وروجَرِشخخن ،سخخیمرغ به دریای فراخکرد و اسخخب نیرومند به فِرَدَدَفش و ویدَدَفش».
(بندهش ،فرنبغدادگی ،دربارۀ چگونگی مردمان :ص )80
این چارپای با شکوه ،در شاهنامه نیز نماد نیرومندی و قدرت ا ست .هنگام گذ شتن سپاهیان
با ا سب از جایی آن چنان شکوهی ایجاد میگردد كه مایۀ ترس مردمان میشود؛ این طمطراق و
عظمت كه به یقین به صدای سهمگین سم ا سب و حالت رزمجویی خود ا سب بر میگردد ،به
شکلهای مختلف در شاهنامه انعکاس یافته است:
شخد از نعخخخل اسپخخخخان ایشخخان ستخخوه
سپخخخخاهخخی كه صحخخخرا و دریخا و كخوه
(نامۀ باستان ،ج ،2بیت )1798
زمیخخخن آمخخخد ،از سرمّ اسپخان بخه هخخم
بخدرّیخخخخد كخخخخخخخوه از دم گخخخخخاودم
(همان ،بیت )1807
یا وقتی كه در اثر تاختن اسبان و ایجاد گرد و غبار ناشی از آن ،فردوسی میگوید:
زمین شد شخخش و آسمخان گشت هشت
ز سخخخخمّ ستخخوران بخخر آن پهخندشخت
(شاهنامۀ ژولمول ،ج ،1پادشاهی كیقباد ،بیت )71
نظامی در لیلی و مجنون در توصیف قدرتمندی اسب ملک اخستان بن منوچهر میگوید:
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شیخخخخر از نمخخط زمیخخخخن شخخود گخم
آن جخخخا كخخه سمنخخد او زنخخخخد سخخم
(لیلی و مجنون ،در سبب نظم كتاب ،بیت )55
وی آنگاه كه به توصخخیف بهرام گور و توانایی و قدرت او و اسخخبش میپردازد ،اسخخب او را چنان
قوی و قدرتمند معرّفی میکند كه كوه زیر سم آن اسب ساییده میشود.
كخخخخوه سخخخخاید به زیخخخخر سخم سمند
دیخخخخو بندد به خخخخخخم خخخخخام كخمند
(هفتپیکر ،خبر یافتن بهرام از وفات پدر ،بیت )4
اسب در مثنوی معنوی نیز با همین مفهوم همراه است.
بخخخار اسخخخخبان و اسخخخختران نتوان نهاد
بخخخر خخخخخران پشخخخخختریخخش بیمراد
(مثنوی معنوی ،دفتر سوم ،بیت )1453
 -4-2اسب نماد تنومندی
آن را در سخختبری ،به
آن گاه كه اهورامزدا به توصخخیف بازوان زیبا و سخخپید
پهنی كتف ا سبی ت شبیه میکند؛ در آبانی شت ،كردۀ اوّل ،بند هفت آمده ا ست« :ای زرت شت:
اَرِدویسوَر آناهیتا از سوی آفریدگار مزدا برمیخیزد .بخخخازوان زیبا و سپیدش خخخ كه به زیورهای
باشکوه دیدنی آراسته است خ به ستبری كتف اسبی است».
از آ ن جایی كه ا سب نماد تنومندی ا ست ،در شاهنامه از ا سب با لفظ پیل و كوه یاد می شود.
فردوسی از زبان سام كمربستن و برنشستن این پهلوان بزرگ را چنین وصف میکند.
نشخخخستم بخخر آن پیخخلپیخخکر سمخخند
میخخخان را ببسخخختم بخخه نخخخخخخخام بلند
(نامۀ باستان ،ج ،1بیت )3146
در بیت زیر رخش رستم كوهی عظیم فرض شده است كه رستم پیلوار بر آن برنشسته است.
به چخخخنگ انخخدر ،از چخرمِ شیران كمند
یکخی پیخخل ،بخر پشخخت كخخخخخوه بلنخخد
(همان ،ج ،4بیت )3711
نظامی در بیان نبرد روسیان با سپاه اسکندر ،اسب یکی از قویپنجگان را چنین وصف میکند.
خخخخروشخخخخخان و جوشخخانتر از رود نیل
بر اسخخپی بخخخخخاری بخخخخه باالی پیخخل
(شرفنامه ،مصاف اسکندر با روسیان ،بیت )87
آناهیتا1میپردازد،

 -1آناهیتا :ایزد بانوي آبها؛ اردویسور آناهیتا سه جزء دارد :اردوي ،به معني رود است؛ سورا یا سورَ به معني
نیرومند و آناهیتا یعني پاك و بيآالیش .رويهم رفته به معني رود نیرومند پاك( .ر .ک :تعلیقات اوستا ،دوستخواه:
ص )907
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 -5-2اسب نماد باارزش بودن و عزّت و عظمت بخشیدن
نهخخخخخاده بخخخخر او داغ كخخخخخاووسنخخام
ده اسخخخخخخب آوریخخخخخدنخخد زرّین لگام
(نامۀ باستان ،ج ،5بیت )74
ده اسخخخخخپ گخخخخخرانمخخخایه بخردند نام
ز آخخخخخخور ،به سیمخخخخین و زرّین لگام
(همان ،ج ،7بیت )4677
دربارۀ انعکاس عظمت و نیز عزتبخ شیدن ا سب در شاهنامه همین بس كه پهلوانان ا سب را تخت
پاد شاهی خود میدان سته اند؛ یعنی همان ارجمندی كه پاد شاه با ن ش ستن بر تخت به د ست میآورد؛
پهلوانان آنگاه كه بر اسب خود سوارند ،از آن برخوردار هستند .چنانكه رستم میگوید:
نگخخخخین گخخرز و مغخخفر كاله مخن است
زمیخخخخن بنخده و رخخخخش گاه من است
(همان ،ج ،2بیت )2691
و زال هم هنگام شنیدن خبر كشتهشدن نوذر به دست افراسیاب میگوید:
سنانخدارُ نیخخخخزه درخخخخخت1مخن است
چمخخخان چرمه ،در زیر ،تخت من اسخت
(همان ،بیت )462
این مفهوم در شخخرفنامۀ نظامی نیز انعکاس یافته اسخخت .در بیت دوم اسخخب را تخت شخخاهی
دانسته كه آن قدر رهوار و نرمرفتار است كه سوار بر آن متوجّه حركتش نمیشود.
تکخخخخاورتر از بخخخخخخخاد در صبحخخخگخخاه
خخخخرامنده خنخخخخخگی فش2و دم سیاه
نشخخخینخندهش از پخخخخخویخخه بیآگخخهی
رونخخخده یکخخخخی تخخخخخت شاهخخنشهی
(شرفنامه ،مهمان كردن خاقان اسکندر را ،ابیات 5خ )64
 -3مفاهیم نمادین غنایی
 -1-3اسب نماد یاوری مهربان و نگهبانی هوشیار
این مفهوم نمادین كه در حیطۀ مفاهیم غنایی میگنجد ،برخالف توقعی كه میرود در خمسخخه به كار نرفته
است؛ امّا در شاهنامه كاربرد دارد .برخی از اسبهای شاهنامه ،ضمن این كه در مفهوم حقیقی اسب هستند؛
ولی شخصیت انسانی مییابند و حاالت آدمی را درک میکنند .این اسبان حرفهای صاحب خود را میفهمند.
به یقین میتوان گفت اگر جایی پهلوانی را میبینیم كه سلحشوری از خود بروز میدهد ،واضح است كه اسبی
بزرگ در كنار اوسخخت .رسخختم و اسخخب با یاری همدیگر میتوانند در مراحل مختلف رزم ،حماسخخهها بیافرینند.
ادّعای گزاف نخواهد بود ،اگر بگوییم ،بی اسب ،گذر رستم از هفت خوان میسّر نبود.
 -1درخت :به معني درفش؛ مثل بخت كه شكلي از بخش است به معني بهرة آسماني و سرنوشت( .ر .ک :تعلیقات نامة
باستان ،کزازی ،ج :2ص )255
 .2فش :یال اسب.
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هنگام رفتن ر ستم به مازندران ،آنگاه كه در بی شهای به ا ستراحت میپردازد ،شیری كه در
آن بی شه ،جایگاه دارد ،سر میر سد .با رخش و پهلوانی بزرگ كه در خواب ا ست روبهرو میشود.
با خود میگوید :ابتدا رخش را نابود كنم و بعد پهلوان را .با خشخخمگینی به سخخوی رخش میآید؛
ولی رخش در كنار رستم است و نگهبان اوست به همین سبب:

همخخان تیخخخز دنخدان به پشخت انخدرش
دو دسخخخخت انخخخدر آورد و زد بر سرش
(نامۀ باستان ،ج ،2بیت )1175
و این گونه شیر را نابود میکند .نکتۀ قابل تأمّل در این خوان ،گفتوگوی رستم بعد از بیخدار شدن
بخخخخا اسب است .وی رخش را مورد عتاب قرار میدهد :به چه دلیل مرا بیدار نکردی؟ جالب اینكه
رخش چونان انسخخانی تیزویر میداند ،رسخختم چه میگوید و چه نیکوسخخت! اگر به قول دكتر كزّازی
بگوییم :رخش پارهای از رسخختم اسخخت یا به عبارت دیگر نیمۀ دیگر وجود اوسخخت .حال اگر بگوییم
این اسب ،جانورپهلوانِ اسطورهای1ایران است ،سخنی به گزاف گفتهایم؟
بر اساس روایت شاهنامه ،وقتی رستم به خوان سوم میرسد؛ دمی میآرامد؛ ولی چشمان تیزبین
رخش ،نگهبان اوست .اژدهایی از راه میرسد .اسب بعد از مبارزهای كه با شیر داشته و مورد عتاب
رستم واقع شده است ،این بار نمیخواهد باعث ناراحتی او گردد؛ بدین سبب رستم را بیدار میکند؛
ولی اژدها مخفی می شود .بار دوم نیز وقتی اژدها میآید ،ر ستم در خواب ا ست و رخش نگران وی؛
آنچنان پا بر زمین میکوبد كه زمین به لرزه درمیآید .ر ستم بیدار می شود؛ امّا اژدها دوباره مخفی
میگردد؛ به همین سبب پهلوان با اسب ،تندی میکند و تهدید به مرگش مینماید .دوباره میخوابد.
اژدها باز سر میر سد تا جهانپهلوان را از پای درآورد .رخش م ضطرب ا ست؛ از یک سو تهدید به
مرگ شده و از دیگر سو نگران تهدیدكنندۀ خود است؛ ولی در برابر جان رستم ،جان خود برایش
بیمقدار مینماید .او را بیدار میکند .اینجاسخخخت كه رسخخختم متوجّه اژدها میشخخخود و آن را از پای
درمیآورد( .ر .ک :همان ،ابیات  1270خ )1221
اسب سیاه سیاوش ،حتّی در آتش هم پهلوان را تنها نمیگذارد و یاور و راهبر اوست .همراهی اسب
با سیاوش در شکل آیینی خود ،نشانۀ آن است كه اسب از سیاوش جداناشدنی است:
كه گفخخختی سمخخخن داشخت انخدر كنخار
چنخان آمخخخخد اسخخپ و قبخخای سخخخوار
(نامۀ باستان ،ج ،3بیت )500

 -1در قصص و روایات اسالمي نیز به اسبهایي با خصوصیّات شبه اساطیري همچون براق (اسب پیغمبر (ص)
دلُدُل (اسب حضرت علي(ع) ذواالجناح (اسب سیدال ّ
شهدا) برمیخوریم.
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«در این گونه داسخختانها از توتم (اسخخب ،كبوتر و )...و نیروی پایداریدهندۀ آن (مقاومت قهرمان در برابر
نامالیمات) و سخخرانجام توانایی آن در رهایی (به شخخرط رعایت همۀ لوازم پیرامون توتم) اسخختفاده شخخده
است .سر نهادن به فرمان توتم ،الزمۀ پیروزی است»( .سیاوشان ،حصوری :ص )97
یکی دیگر از موارد یاریگری این اسب ،همراهی با كیخسرو در گذار اسطورهای خود از آب است.
آب نماد پاكی است و گذر كسی از آب ،مثل این است كه او دوباره متولّد شده است.

چخخخخو كشخختخی همخخی راند تخا باژگخخاه
بخه آب انخخخخدر افگنخخخخد خسخرو سیخاه
(نامۀ باستان ،ج ،3بیت )3399
در داستان سیاوش ،وی با اسبش به گفت و شنود مینشیند و رازها با او در میان میگذارد:
كخخه دریخخخخافتخخخخی روز كیخخخخخن بخخاد را
بیخخخخاورد شخبخخخخخرنگ بهخخخخخخخخزاد را
كخخه بیخخخداردل باش و با كخس مسخخخاز
به گخخخخوش انخخخخدرش گفت رازی دراز
(همان ،ج ،3ابیات  2148خ )2146
سیاوش از ا سب میخواهد ،رام هیچ كس ن شود جز كیخ سرو و میگوید :زمانی كه كیخ سرو
برای گرفتن انتقام من نزد تو آمد ،از اصخخخطبل دل بکن و او را همراهی كن .اسخخخب حرف های
سیاوش را به گوش جان میسپارد تا این كه كیخسرو میبالد و یلی میشود .از سوی دیگر گیو از
ایران به توران میآید تا كیخسخخرو و فرنگیس را به ایران ببرد؛ فرنگیس مرغزاری را به كیخسخخرو
نشان میدهد و میگوید :با گیو به آن جا برو و:
چخخو او رام گخخخخخردد تخخخو بخخردار گام
بخه بهخخخخزاد 1،بنمخخای زیخخخن و لخخگام
آن دو میروند تا به گلۀ اسبان در آن مرغزار میرسند؛ ناگهان بهزاد ،كیخسرو و زین و یراق خود
را كه سیاوش بر آن می ن ش سته ا ست ،م شاهده میکند؛ به همین سبب آهی میک شد .كیخ سرو
دسخخت به سخخر و روی او میمالد .زین بر او مینهد و برمینشخخیند و آنچنان میتازد كه از نظر گیو
پنهان میگردد .گیو غمگین میشود و با خود میگوید :شاید اهریمن خود را به پیکر ا سبی درآورده
ا ست و اكنون جان كیخ سرو را بگیرد .خ سرو بعد از طی كردن م سافتی ،ا سب را متوقّف میکند و
به انتظار گیو مینشخخخیند .نکتۀ قابل توجّه این كه وقتی گیو میرسخخخد ،شخخخاه به او میگوید :چنین
اندیشهای از ذهن تو گذشت و این مایۀ شگفتی گیو میشود .از اسب پیاده میشود و بر خسرو درود
میفرستد( .ر .ک :همان ،ج ،3ابیات  3150خ )3039
اسب پالشان ،پهلوان تورانی ،نیز وقتی متوجّه آمدن اسب بیژن میشود ،احساس خطر میکند و با
كشخخیدن شخخیهه ،پالشخخان را متوجّه مشخخکل پیش آمده مینماید( .همان ،ج ،4بیت  )909اسخخب
فریدون نیز در گذر اسطورهای وی از آب یاور اوست.
 -1بهزاد :اسب سیاوش.
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ال خلع سالح شده كاری از او برنمیآید؛ نمونه را
از آن سو پهلوان با از د ست دادن ا سب خود ،كام ً
آنگاه كه توس برای از بین بردن فرود به طرف دژ میرود ،وقتی فرود اسخخخب وی را با تیر میزند ،دیگر
كاری از توس برنمیآید و با ناتوانی سوی سپاه باز میگردد( .ر .ک :همان ،ج ،4بیت )674

 -3-2نماد وفاداری
اسب در خمسۀ نظامی نه تنها نماد وفاداری قرار نگرفته كه با بیوفایی همراه شده است؛ اما
در شاهنامه این مفهوم كاربرد دارد .یکی از كاركردهای اسب سیاوش وفای به عهد است؛ چنان
كه وقتی سخخخیاوش سخخخر او را در آغوش میگیرد و از او میخواهد با بیداردلی ،هنگام كینخواهی
كیخسرو ،همراه و یاریگر او باشد ،همین كار را انجام میدهد و تا زمانی كه كیخسرو او را مییابد
با هیچ كس همراهی نمیکند.
« سیاوش به اسب خود وصیّت میکند و كیخسرو را به او میسپارد  ...اسب نشانۀ وفخخخخاداری به توتم و
نگهداری آن است .در واقع از توتم خواسته شده است كه یکی از فرزندان خود را بپاید» ( .سیاوشان،
حصوری :ص  )43سرانجام وقتی اسب ،كیخسرو را میبیند ،گویا او را میشناسد و تمام نشانههای او
را به یاد دارد؛ چرا كه با دیدنش ،رام او میشود و لگام به او میسپارد:
یکخخی بخخخخخاد سخخخرد از جگخر بركشیخخد
نگخخخه كخرد بهخخخزاد ،كخخخخی را بخدیخخد
بپخخخویخخخخیخد و با زین به سوی او شتخافت
چو كیخسخخخخرو او را بخخه آرام یخخخافخت
همخخی از پخخخخدر كخخخرد ،بخخا درد ،یخخاد
لگخخخخامش به سخخخر كرد و زین بر نهخاد
(نامۀ باستان ،ج ،3ابیات3130خ )3125
 -3-3نماد بیوفایی
گفتیم كه ا سب در شاهنامه ،نماد وفاداری ا ست؛ امّا در خسخرو و شخیرین دیدی متفاوت در
مورد اسب وجود دارد؛ نظامی از زبان مریم خطاب به خسرو ،اسب را بیوفا معرّفی میکند:
وفخخخخا در اسخخب و در شمشخیر و در زن
نشخخخایخخد یافتخن در هیخخخخخچ بخخخرزن
(خسرو و شیرین ،شفاعت خسرو پیش مریم ،بیت )21
 -4-3رقصنده و رقصان بودن
نظامی گویندۀ داسخخختانهای بزمی اسخخخت و حتّی آنگاه كه به بیان رزم و جنگ میپردازد نیز از
ا صطالحات و واژههایی بهره میگیرد كه خاص محفل بزم و شادی ا ست( .تعلیقات خسرو و شیرین،
ثروتیان ،ص )550وی میگوید :بر اثر ضخخربههای موزون سخخرنیزه ،اسخخب در میدان جنگ به رقص
درآمده بود و حركاتی موزون داشت.
بخخخخه رقخخخخخص آمخخده اسخب زیر عنان
ز مخخخخخوزونخخخخی ضخخخربهخخخای سخنان
(شرفنامه ،پیغام اسکندر به شاه زنگبار ،بیت )258
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در بیت زیر از هفتپیکر نیز نظامی به تأثیر موسخخیقی بر به رقص درآمدن اسخخب اشخخاره داشخخته
است.
رقخخص كخرد آن فخخرس كه ماهان داشت
هخخخم بدان زخمخخخه كان سیاهان داشت
(هفتپیکر ،حکایت ماهان ،بیت )133
 -5-3نماد زیبایی
ا سب كه در بند بی ست تیری شت او ستا با صفت زیبایی تو صیف شده ا ست« :ای سپیتمان1
زرتشخخت! 2آنگاه تشخختر3رایومند ،فرّهمند به پیکر اسخخب سخخفید زیبایی با گوشخخهای زرّین و لگام
زرن شان به دریای فراخکرت فرود آید ،»...در شرفنامه نیز با همین مفهوم قرین شده ا ست؛ آن
زمان كه اسکندر بر سپاه زنگبار پیروز میشود غنایم بی شماری از آنها میگیرد؛ از گوهر و لعل و
كافور گرفته تا زر و سیم و اسبان تازنده و زیبای همچون طاووس.
همخخخخان تخخخخازی اسخخبان طاووسوش
همخخخان زنده پیخخخخالن گنجخخینهكخش
(شرفنامه ،ظفر یافتن اسکندر بر پادشاه زنگبار ،بیت )74
در شاهنامه به آراستگی اسب اشاره شده است:
پرسخخختخنده و اسخخخخب آراسخخخخختخه
ندانخخخد كسخخخی ارج آن خخخخخواسته
(نامۀ باستان ،ج  ،5بیت )5285
اسب نه تنها خود زیبا است ،بلکه به دلیل ارج كه برای آدمیان داشته است ،برای آراستن آن
از زین و یراق و نعل جواهرنشان و پربها بهره میگرفتهاند .در شاهنامه آمده است:
صخخخد اسخخخخختر ،همخخخه نیز زرین لگام
صخخخخد از تخخخازی اسخخخپان زریخن ستام
(همان ،ج ،2بیت )1739
نظامی برای بیان زیبایی درخت انار كه زیر آن گلهای سرخ بر روی شاخهها سوار گ شتهاند
آن را چون اسبی زیبا میداند كه نعل خوشرنگ دارد.
گخخخخل نعخخخخخل در زیخخخر گلنخار لعخخل
خخخرامخخنده بر رخخخش بیجخخخخاده نعل
(شرفنامه ،لشکركشی اسکندر به ری ،بیت )63

 -1سپیتمان :نام خاندان زرتشت پیامبر.
 -2زرتشت :در اوستا َزرَ ثو ْش َترَ به معني دارندة اشتر زرد و به تعبیري دیگر دارندة روشنایي زرّینرنگ است .پیامبر
و بنیانگذار دین زرتشتي و سرایندة گاثاها یا پنجگاهان است( .ر .ک :تعلیقات اوستا ،دوستخواه :ص )994
 -3تشتر :در دین زرتشتي ایزد باران و یكي از مهمترین ایزدان است( .ر .ک :همان :ص )962
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 -4مفاهیم نمادین عرفانی
 -1-4اسب تمثیل وجود (روحانی و نفسانی)
مولوی در ابیات زیر ،اسخخب را با این مفهوم نمادین همراه سخخاخته و زین اسخخب را نماد جسخخم گرفته
است كه شبانگاه با در خواب شدن انسانها ،این اسب بدون زین به سیر در عالم دیگر میپردازد.
میخرهخخخخانخی میخکخخخخَنی الخخخخواح را
هخخخر شبخخخخی از دام تخخخخن ارواح را
سخخخخر «النخخخخومر اخآ المخوت» است این
اسخخخب جخخخخانها را كنخد عخخاری ز زین
(مثنوی معنوی ،دفتر اول ،ابیات  400خ )388
در ابیات زیر نیز اسخخب در معنی روح به كار رفته اسخخت .مولوی میگوید :آدمی وجود روحانی
خود را گم كرده ا ست؛ به همین سبب به هر سو دنبال آن میگردد؛ در حالی كه ا سب روح و
وجود روحانی او همراه او ست و او از این مو ضوع بیخبر ا ست .مولوی خطاب به انسان میگوید:
برای این كه اسب روحت را بیابی به سوی خودت بازگرد.
مخخخیدواند اسخخخب خخخخود در راه تیخخز
اسخخخب خخخخود را یخخخاوه داند وز سختیز
و اسخخخخب خود او را كشان كرده چو باد
اسخخخب خخخخود را یخخخاوه داند آن جخواد
هخخخر طخخخرف پرسخخان و جویان دربهدر
در فغخخخخان و جسخختوجخو آن خیرهسر
ایخخخن كه زیخخخر ران توسخخت ،ای خواجه چیست؟
كان كه دزدید اسخخب ما را ،كو و كیسخخت؟
با خخخخود آی ،ای شهسخخخخوار اسخبجخو
آری این اسخخخب اسخخت ،لیک این اسب كو؟
(مثنوی معنوی ،دفتر اول ،ابیات  19خ )1115
ا ستاد فروزانفر در تو ضیح ابیات باال میگوید« :ا سپ مثالی ا ست برای روح و یا عقل؛ از آن جهت كه در
بدن انسان و یا اجزای جهان تصرّف میکند و محرّک اصلی بدن و اجزای عالم است و سوار نموداری است
از تن و یا اجزای جهان به سبب آن كه به خود متحرّک نیست و روح و یا عقل است كه آنها را از سویی به
سخخویی میبرد؛ ولی این سخخوار از وجود اسخخب غفلت دارد و دربهدر در طلب محرّک خود میگردد .این نکته
میتواند ناظر به این باشخخد كه انسخخان خدا را در روشخخهای مختلف میجوید و از معیت و ظهور حق و آثار
تصرّف او در وجود بیخبر است( ».شرح مثنوی شریف ،فروزانفر :ص )428
اسب در دفتر پنجم نیز با همین مفهوم به كار رفته است:
چیسخخخخت این؟ گفخخت اسب ،لیکن اسب كو؟
اسخخخب زیخخخخر ران و فخخخارس اسبجو
گفخخت :آری ،لیخخک خود اسبی كه دید؟
هی نه اسخخخب است این به زیرِ تو پدیخد؟
(مثنوی معنوی ،دفتر پنجم ،ابیات  8خ)1077
در دفتر اوّل منثوی حکایتی آمده ا ست مربوط به پر سش پیامبر از زید كه امروز چون ه ستی؟
زید به شرح ایمان خود و مشاهدۀ حقایق عالم معنا میپردازد و مطالبی در مورد بهشت و جهنم و
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احوال مردمان آن جهان بیان میکند كه فهم و عقل آدمیان از درک آن عاجز اسخخت .این جاسخخت
كه مولوی از زبان پیغمبر خطاب به زید میگوید:

عکخخخسِ حخخخق الیسختحی زد ،شرم شد
گفخخت هین دركش كه اسبخخت گرم شد
(همان ،دفتر اوّل ،بیت )3544
اسب در این بیت نماد روح و باطن زید است كه از مشاهدۀ حقایق سرمست شده و با سرعت به
بیان زیباییهای عالم معنا میپردازد و انعکاس این كه خدا از بیان حقایق شخخرم ندارد در وجود او خود
را نشان داده است.
مولوی در دفتر چهارم مثنوی معنوی نیز حکایتی آورده ا ست كه در آن وجود نف سانی آدمی
چون اسبی است كه تربیتپذیر است .او بیان میکند كه حضرت محمد (ص) برای ریاضتكردن
و تربیت نفس جفاكار آدمیان آمده اسخخخت .مولوی از زبان پیامبر میگوید كه برای تربیت نفس
این مردمان سخخخختیهای زیادی دیدهام .آنها چون اسخخخبانی كندرو هسخخختند و حرف های گرم
تأثیرگذار من آنها را رهوار میكند.
حکخخخم ،غخخخالب را بروَد ای خخودپرسخت
تو ستوری هم كه نفسخخت غخخخالب است
اسخخب تخخازی را عخخرب گخخوید :تعخخخال
خخخر نخواندت ،اسخخب خواندت ذوالجخخخالل
بهخخخرِ اسخخخختورانِ نفخخخخسِ پخرجفخخخخا
میخخرِ آخخخور بخخود حخخق را مصطخخخفی
تا ریاضخخختتان دهخخخم ،مخخخن رایضخخخم
قخخخل تعخخخالوا گفخخخخت از جخخذب كرم
زیخخخن سخخختوران ،بس لگخخدها خوردهام
نفسخخخخها را تخخخخا مرخخخخروَّض كخخخردهام
هخخخر كجخخخخا باشد ریاضخخخختبخخارهای1
از لگخخخدهخخخایخش نباشخخخد چخخخخارهای
كخخخه ریاضخخخت دادن خامخخخان بالست
الجخخرم اغخخخلب بخخخال بر انبیخخخخاسخخت
تخخخا یخخخخواش4و مخخركب سلطان شوید
سرخکسرخکخخانیخد 2،از دَمَخخخم یررغخخا3روید
(مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ،ابیات  10خ )2003
در دفتر شخخشخخم مثنوی نیز حکایتی آمده اسخخت كه در آن اسخخب نماد نفس اماره اسخخت .مولوی در پایان این
حکایت میگوید كه میتوان با كنترل امیال و هدایت آنها در مسیر درست از سركشی نفس اماره جلوگیری كرد.
روزی شخصی اسبی را از امیری طلب كرد .امیر گفت :برو به اصطبل و آن اسب اشهب (دو رنگ) را بگیر؛ ولی
آن شخص به سبب سركش بودن ا سب و واپس رفتن آن از گرفتنش سرباز میزند .امیر میگوید :حاال كه این
اسب به عقب برمیگردد ،دمش را به طرف خانه قرار ده تا تو را به خانه رساند.
 -1ریاضتباره :کسي که دوست دارد اسب را تربیت کند.
 -2سُکسُک :اسبي که ناهموار رود.
 -3یرغا :راهوار ،تیزرو (دهخدا)
 -4یواش :اسبي که هموار رود و راهوار و تیزرفتار باشد.
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زیخخخن سبخخب پس پس رود این خودپرست
دم ایخخخن اسخختور نفست شهخخوت است
مولوی در پایان چنین نتیجه میگیرد كه دم ا سب نفس ،شهوات و خوا ستههای نف سانی ا ست؛ پس تو
ای انسان ،بیا و این تعلقات دنیوی را به امیال اخروی تبدیل كن و با اسب نفس بگونهای رفتار كن كه تو را
به مقصد برساند( .همان ،دفتر ششم ،ابیات  25خ )1118
نظامی نیز شبدیز را در معنی جان و روح به كار برده است .او در اقبالنامه چنین میگوید:
ز مخخخخن بخخخخاد وامخخخاندگخان را شکیب
چخخخو بر مخخخن نمانخخخد سخخخرای فریب
ز مخخخن بخخخاد بخخخر دوسخخختداران درود
چخخخو شبدیخخز من جست از این تندرود
(اقبالنامه ،نامه نوشتن اسکندر به مادر ،ابیات  109خ )108
 -2-4اسب نماد پایداری و بقا
مولوی آنگاه كه میخواهد فنای انسان را در برابر بقای حضرت حق نشان دهد ،تابلویی زیبا خلق
میکند؛ اسبی تازنده كخه بخا سرعت پیش میرود در برابر گخرد و غبخاری برخاسته از حركت اسب .او
انسان ناپایخدار را چون آن گخرد و غبار میداند و پایداری حضرت حق را چون اسب.
مخخای مخخخا شد بهخخخخر مخخخای او فنخخا
جنخس مخا چون نیسخت جنس شخخاه ما
پیخخخش پخخای اسخخب او گخردم چو گخرد
چون فخخخنا شخد مخخای مخخا ،او ماند فرد.
(مثنوی معنوی ،دفتر دوم ،ابیات  4خ )1173
 -3-4نماد چشم حس و دید ظاهربین
مولوی در دفتر دوم مثنوی ،چشم ظاهربین و دید حسّی را اسب میداند و نور خدا را سواركار
فرض میکند و نتیجه میگیرد كه همچنان كه اسخخب بدون سخخوار نمیتواند راهی را بپیماید و به
مقصد برسد ،تا زمانی كه نور خدا و توجّه الهی نباشد ،چشم ح سّی از درک حقایق عاجز است؛
پس باید این اسب تربیت شود تا بتواند به مقصد خود برسد و ادامه میدهد كه این اسب بینایی
چشخخم خود را از نور حق میگیرد و اگر بیتوجّه به آن نور باشخخد ،فقط گرفتار ظاهر میشخخود و در آن
صورت است كه اگر به دیدن زیباییها و معنویات دعوت شود چون ظاهربین است زیباییهای معنوی
او را سیر نمیکند و با آنها مخالفت میورزد.
بی سخخواره اسخخب خخخخود نخخخاید به كار
م حخخس ،اسخب است و نو ِر حق ،سخوار
چشخ ِ
ور نخخخه پیخخخش شخخخاه باشخخد اسب رد
پخخس ادب كخخن اسخخخب را از خخوی بد
چشخخم او بی چشخخم شخخه مضخخطر بود
چشخخخم اسخخب از چشخخم شه رهبر بود
هر كجخخخا خخخخوانی بگخخخوید :نی ،چرا؟
چشخخخم اسخخخبان جخخز گیاه و جخز چرا
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نور حخخخق بر نور حخخخس راكخخخب شود
اسخخخب بی راكخخخب چه داند رسخخم راه

آن گهخخخی جخخان سوی حق راغب شود
شخخخخخخاه بایخخخد تا بخخدانخخد شخخخخاهراه
(همان ،ابیات  91خ )1286

 -4-4اسب سرکش نماد شیطان
در مثنوی معنوی وقتی از تکبّر سخن به میان میآید ،مولخخخخوی آن را صفتی پایدار در شیطان
معرّفی میکند .او بخرای ملموس ساختن این ویژگی ،اسب سركش را شیطان میخواند.
بخخازگخخویخم دفخخختخری بخایخخخخد دگخخخر
بیخخخ و شخخخاخ ایخخن ریاسخخخت را اگخخر
نی سخخخختخوری را كخه در مخخرعخا بماند
اسخخخب سركخش را عرب شیطانش خواند
(همان ،دفتر پنجم ،ابیات  4خ )523
 -5-4نعل اسب نماد تردید
مولوی انسان گرفتار در دست شیطان را به سان اسبی میداند كه برای نعل كردن او لبهایش را
ب ستهاند .او تردید آدمیان در كارها را چون نعلی فرض میکند كه شیطان بر پای ا سب وجود آدمی
میزند و او را در انتخاب مسیر درست دودل و مردّد میسازد.
وز لخخخخویشخخخخه1پیخچخخخخد او لبهات را
پیخخخخش آرد هخخخیهخخی و هیهخخخات را
تا نمخخخاید سخخخخنگِ كمتخخخر را چخو لعخل
هخخخمچخخخو لبهخای فخخرس در وقت نعل
میكشخخخاند سخخخوی حرص و سخوی كسب
گخخخوشهایت گیرد او چون گوش اسخب
كخخخه بمخخخانخخخی تخخخو ز درد آن ز راه
برزنخخد بر پخخخخات نعخخخخلی ز اشخختبخخاه
ایخخخن كنخخم یخا آن كنخم؟ هین هوشدار
نعخخخل او هسخخخت آن تردّد در دو كخخار
(همان ،ابیات  62خ )158
 -6-4اسب نماد جسم
در مثنوی اسخخب در مفهوم نمادین جسخخم و بدن انسخخان به كار رفته اسخخت .در دفتر پنجم
میگوید :چه بسیارند انسانهایی كه كشته میشوند؛ ولی نفس امّارۀ خود را كنترل نکردهاند و بر
آن پیروز نگشخخختهاند؛ یعنی مركب جان آنها و اسخخخب جسخخخم آنها بیجان شخخخده؛ ولی چون بر
خواهشهای خود مسلّط نشدهاند ،در خامی و آشفتگی آن جهانی قرار دارند.

 -1لویشه :لبیشه ،لبیش :حلقة ریسمان كه بر چوبي نصب كنند و لب باالي اسب بدنعل را در آن نهند و تاب دهند تا عاجز
شود( .ر .ک :لغتنامه دهخدا)
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ای بسخخا خامی كه ظخاهر خونش ریخت
آلتخخخش بشکسخخت و رهخخزن زنده ماند
اسخخخب كشخخت و راه او رفخخخته نشخخخد

لیخخخک نفخخخس زنخده آن جانب گریخت
نفخخس زندهست ار چه مركب خخون فشخخاند
جخخخز كه خخخخخام و زشخت و آشفته نشد
(همان ،ابیات  24خ)3822

 -7-4اسب نماد مردان خدا و سالکان راه طریقت
حکایتی در دفتر پنجم مثنوی آمده ا ست كه در آن ،ا سب نماد رهروان راه طریقت ا ست كه
ل سختیهای راه ع شق برخوردار شدهاند .سقّایی خری دارد كه
از الطاف حق ،به وا سطۀ تح ّم ِ
تحمّلِ بار گران كمرش را خم ساخته و رنجور است .روزی سقّا آن را به میرآخور میسپارد تا در
ل شاه به او ر سیدگی شود و توانایی حا صل كند؛ خر وقتی توجّه و عنایت میرآخور به
ا صطب ِ
اسبان تنومند و خوشاندام و زیبا را میبیند ،خطاب به خدا میگوید:
از چخخخه زار و پشخخختریخخخش و الغخرم
نه كخخخه مخخخخلوق توام ،گیخخخرم خخخرم
آرزومنخخخدم بخخخخه مخخخخردن دمبخخخهدم
شخخخب ز درد پشخخخت و از جخوع شخکم
من چخه مخخخصخوصخم به تعخذیب و بال؟
حخخخال این اسخخبان چنین خخخوش بانوا
ناگهان صخخدای چکاچاک ابزار جنگی به گوش میرسخخد .بیدرنگ اسخخبان دونده را برای حركت به
سخخخوی جنگ آماده میکنند .اسخخخبان رهسخخخپار میگردند؛ ولی در میدان نبرد پیکانهای زیادی در
اندامهایشان فرومیرود؛ به گونهای كه هنگام بازگشت جانی در بدن ندارند و باید شخصی ماهر بیاید
و بدنهای آنها را ب شکافد تا بتواند پیکانها را از اندامهای شان درآورد .آن خر كه متوجّه ق ضیه می شود و
جراحتهای ا سبان را مشاهده میکند میگوید :ای خدا ،من به او ضاع خود را ضیم و آن عنایت و توجه
را كه چنین سختی به دنبال داشته باشد نمیخواهم( .همان ،ابیات  81خ )2361
مولوی در دفتر ششم مردان راه خدا و سالکان راه طریقت را اسبان تندرو میداند كه همواره رو
به سوی جلو دارند و پایبند به ارزشها هستند و سركشی را از نهاد خود به در كردهاند.
نخخخه سپخخخس رو ،نخخخه حخخرونی را گرو
حخبخخخذا اسخخخخبخخخان رام پیشخخخخخخخرو
تا به بحخخرینخخش چخخو پهخخخنای گخلیم
گخخخرمرو چخخون جسخخخم مخخوسیّ كلیم
(همان ،دفتر ششم ،ابیات 27خ )1126
 -8-4اسب نماد جهان هستی
ور بگیخخخخخخرد پخخخاش بسخخختاند لگخخخد
گخخخردن اسخخب ار بگخخخیرد ،برخخخخورد
(همان ،دفتر چهارم ،بیت )464
این بیت دارای ابهام اسخخت و این ابهام مربوط میشخخود به اسخخب .ممکن اسخخت منظور از اسخخب جهان
ه ستی با شد .چنان كه در نخ ستین بخش از اوپانی شاد ،جهان را به یک جاندار (ا سب) ت شبیه كرده
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میگوید :همانگونه كه اسب دارای عضوهایی است ،جهان نیز اعضایی دارد؛ مثالً چشم جهان ،خورشید
ا ست و نَفَس جهان ،باد ا ست و رگهای جهان ،رودخانهها ست و موهای جهان ،درختان ا ست و امعا و
اح شای جهان ،كوه ها ست و پ شم جهان ،گیاهان ا ست .در این صورت میتوان گردن ا سب را كنایه از
مرتبۀ اعال و وحدت جهان دان ست و پای ا سب را كنایه از جانب ا سفل و كثرت جهان .بنابراین ك سی
میتواند حقیقت جهان را بشناسد كه از مرتبۀ وحدت بدان بنگرد و اگر كسی جهان را از مرتبۀ كثرتش
نگاه كند به حقیقت آن راه نمیبرد و گمراه میشود( .تعلیقات دفتر چهارم مثنوی ،ص  3خ  )152مولوی
در بیت زیر كه به دنبال بیت پیشین میآید نیز اسب را در معنی حقایق جهان هستی و لگام را در معنی
استعاری ایمان و اعتقاد به كار برده است( .همان :ص )153

عقخخخل و دیخخخن را پیشخخوا كن ،والسالم
كم نشخخخین بر اسخخب توسن ،بیلگخخخام
(مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ،ابیات )465
او در این بیت میگوید :بدون ایمان كه زاییدۀ عقل و دین است به حقایق جهان دست پیدا نمیکنی.
 -5مفاهیم نمادین دیگر حیطهها
 -1-5دورنگی
ابلق اسب دورنگ است؛ اسب سیاه و سفید یا یک رنگ سفید و دیگری هر رنگی كه باشد.
تو گفخخختی شخخد آن بخخخاره پرّان همای
بگفخخت و برانگیخخخخت ابلخخق ز جخخخای
(شاهنامه ،ج ،9بیت )164
موكخخبیخخانِ سَحَخخخر ابلخخخق به دسخخخت
وز پخخخی بخخخازآمخخخدنش پخخخایبسخخت
به همین سبب نماد دورنگی واقع میشود و در معنای روزگار دورنگ (به سبب سیاهی شب و
سپیدی روز) یا هرچیز دورنگ قرار میگیرد .در بیت زیر از مخزن اال سرار نظامی به نعت پیامبر
و قضیۀ معراج میپردازد( .مخزن االسرار ،نعت رسول اكرم ،بیت )23
ابلق در این بیت بیانگر مفهوم شخخب و روز اسخخت و موكبیان سخخحر سخختارگان هسخختند .نظامی
میگوید :سخخختارگان ابلق دو رنگ شخخخب و روز را در اختیار دارند و منتظرند تا پیامبر بازگردد .نیز
میتوان موكبیان سخخحر را سخخحرخیزان گرفت و ابلق را قلم سخخیاه و كاغذ سخخفید؛ و بدینگونه بیت
معنی میشود :پارسایان سحرخیز ،قلم و كاغذ به دست ،منتظر هستند تا پیامبر از معراج بازگردد
و كالم او را ث بت كن ند( .تعلیقات مخزن االسخخخرار ،ثروت یان :ص  )225ابلق در اب یات زیر نیز در
معنای روزگار دورنگ یا شب و روز به كار رفته است.
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جخخخز تخخخو كخخخه یارد كخه اناالحق
چخخخون قخخدمخت بانخخخگ بر ابلق زنخخخد
(مخزن االسرار ،توحید و مناجات ،بیت )7
بخخخه ایخخخن ابلخخخخق عنان خویش مگذار
شخخخب و روز ابلخخخقی شخخخد تند زنهخار
(خسرو و شیرین ،خبردار شدن خسرو از رفتن شیرین ،بیت )71
حرکخخمخخخت زده ایخخخخن طخخویلخۀ بخخام
بخخخر ابلخخخخق صبخخح و ادهخخخم شخخخخام
(لیلی و مجنون ،در توحید ،بیت )20
البتّه در بیت زیر از لیلی و مجنون ابلق ا سب سفید ا ست كه صبح به آن ت شبیه شده؛ نیز
میتوان صخخبح زود و هنگام تاریک و روشخخن هوا را در نظر گرفت كه در این صخخورت با مفهوم
دورنگی تناسب دارد .نظامی پگاه را گردنبندی میداند كه زینتبخش شبان و روزان است.
نظامی در توصیف اسکندر بعد از پیروزی بر زنگیان میگوید :حخال كخه بخر سیاهان تسلّط یافتهای ،بخه
ممالک سفیدپوست نیز حملهور شو و این گونه سیاه و سفید یعنی تمامی ممالک را رام خود ساز.
چنیخخخن ابلقخخخخی بایخخخدت ناگخخخزیخخر
سیخخخخاهی گخخخرفتخخی سپیخخدی بگیخر
(شرفنامه ،صفت اسکندر در شکار ،بیت )27
در بیت زیر از شخخخرفنامه نیز تصخخخویری زیبا آفریده شخخخده اسخخخت .نظامی میگوید :روزآخور
(خورشید) بر اسب دورنگ پگاه (صبح زود كه هوا تاریک و روشن است) سوار شده و طویله بر
مرغزار سرسبز آسمان میزند.
طخخخویلخخخخه بخخخخرون زد بر این مرغزار
چخخخو روزآخخخخخور صبخخح ابلخخقسخخوار
(همان ،كشته شدن دارا ،بیت )188
مولوی نیز ابلق را در معنی دورنگی به كار برده است:
رویخخخش ابخخلخخخخق گخخخردد از دودآوری
مخخخرد رومخخخی كو كنخخخد آهنگخخخخری
(مثنوی معنوی ،دفتر دوم ،بیت ) 3376
 -2-5شبدیز نماد سیاهی
شبدیز اسب سیاه خسرو پرویز است و به سبب رنگ خود نماد سیاهی واقع میشود .شبدیز
در بیت زیر استعاره از شب است كه روز نعل زر (خورشید) را بر آن میبندد.
درآمخخخخخد به زیخخخن شخخخاه گیتیفخروز
چخخخو شبدیخخخز را نعخخخل زر بسخت روز
(شرفنامه ،رفتن اسکندر به بردع ،بیت )88

 -1نظامي این بیت را در توحید و مناجات حضرت حق میگوید.
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در بیت زیر شبدیز با همین مفهوم آمده و به همین سبب شب به آن تشبیه شده ا ست؛ آن
جا كه در نعت ر سول اكرم خطاب به او میگوید :به ایران بیا كه دیگر زمان ماندن در بین اعراب
نیست و اسب زردرنگ روز و سیاهرنگ شب برای آوردن تو به ایران زین شده است.

زردۀ روز اینخخخک و شخخخبخدیخخز شخخخب
سخخوی عجخخخم ران منشیخخن در عخخرب
(مخزناالسرار ،نعت رسول اكرم ،بیت )4
از شاهنامه چنین برمیآید كه سوار شدن بر ا سب سیاه ،ن شانۀ ت شخّص بوده و سرافرازی برای
سواركار به ارمغان میآورده است؛ برای نمونه اسفندیار به بهمن سفارش میکند و میگوید:
بیخارای تخخخن را بخخه دیبخخخای چیخخخخن
بخخدو گفخت ک :اسپ سیخخخخه برنشخخین
(نامۀ باستان ،ج ،6بیت )3499
اسفندیار نیز در جنگ با رستم بر اسبی سیاه سوار است:
نهادنخخخخد و بخردنخخخد نزدیخخک شخخخخاه
بفرمخخود تخا زیخخخن بخر اسخخخخپ سیخخاه
(همان ،بیت )4288
باربخد هنگخام مرگ خسروپرویز میگوید:
كه زیخخخر تخو انخدر ،بخخخدی ناشخکخیخخب
كجات اسخخخخپ شبدیخخزِ زرّیخنْ رِكیخخب
(همان ،ج ،9بیت )4523
مولوی در حکایتی كه در دفتر سوم مثنوی آورده است میگوید :شخصی غالمی سیهچرده داشت .روزی
در بیابانی ،به دسخختور پیامبر (ص) آن غالم را به نزد آن حضخخرت میبرند تا كاروانی كه در آن بیابان گرفتار
تشخخنگی شخخده اسخخت از مشخخک او آب بخورد .غالم كه اعتقادی به پیامبر و مقام واالیش ندارد ،متوجّه
معجزهای میشخخود .امر الهی بر این قرار میگیرد كه مشخخک او تمام كاروان و چارپایان آنان را سخخیراب كند؛
همین مو ضوع سبب شگفتی او میگردد و از عمق جان به پیامبر ایمان میآورد و بدین گونه ج سم و جان
شخخبدیزگونۀ او به سخخپیدی میگراید .وقتی به خانه بازمیگردد ،صخخاحبش خطاب به او میگوید :غالم من
كجاست؟ غالم میگوید :من همانم و نشانههایی میدهد.
گخخخر چه از شبدیخخز من صبحخخی گشود
تخخخا بدانی كه هخخخمانخخخم در وجخخخخود
در این بیت مولوی برای بیان سیاهی جان و دل و همچنین ظاهر غالم ،از شبدیز (نماد سیاهی)
بهره برده اسخخت .او از این حکایت چنین نتیجه میگیرد كه ممکن اسخخت كه گاهی روح و جان و نیز
ظاهر آدمیان تغییر كند ،ولی آن شخخخص همان اسخخت؛ امّا ظاهربینان با اندک تغییری در شخخکل و
شمایل ظاهری فرد او را گم میکنند( .مثنوی معنوی ،دفتر سوم ،ابیات  90خ )3177
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 -6نتیجه گیری
با نگاهی به مطالب باال و جدولهای بررسی مفاهیم نمادین تطبیقی اسب در ادبیات حماسی،
غنایی و عرفانی به این نتیجه میرسیم كه:
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 )1این چارپای اصخخیل با نامهای مختلف خود (اسخخب ،شخخبدیز ،گلگون ،ادهم ،ابلق ،فرس ،بور،
شبرنگ ،ابرش ،سمند ،بارگی ،كمیت و رخش) در آثار مورد بررسی بسامد بسیار باالیی دارد
(1439بار كاربرد) و بعد از شیر ( 1487بار كاربرد) دومین جانور پركاربرد است؛ در شاهنامه
هزار و هف تاد و ه شت بار ،در خم سه دوی ست و بی ست و چهار بار و در مثنوی صد و سی و
هفت بار آمده ا ست .اگر ا سب در این آثار هم از نظر تکرار نام و هم از نظر باال بودن مفاهیم
نمادین ،میدان جوالنی و سیع برای خود گ شوده ا ست به شکوه و صفناپذیر او برمیگردد و
هیبتی كه به سخخخواركار خود میبخشخخخد .این چارپا ،در تمامی آثار به كار میرود تا نیرومندی
خود را به شخصیتهای حماسی ،داستانی و عرفانی هدیه كند .عظمت او مایۀ خستگی دریا و
صحرا میشود ،نگهبانی باوفا است .در آثار غنایی نظامی نیز خوش میدرخشد و مایۀ آراستگی
سوار خود میشود .همین عوامل سبب میگردد كه در مثنوی ،نماد مردان خدا و بزرگان عالم
معنا قرار گیرد؛ البته گاهی نیز نماد جسم واقع میشود تا سواركارش نماد روح باشد.
 )2از بی ست مفهوم نمادین كه در آثار مورد بحث برای ا سب به كار رفته ا ست ،بین چهار مفهوم
(دورنگی ،تندرو بودن ،خشخخخمگینی و قدرتمندی) در هر سخ خه اثر تطابق كامل وجود دارد (20
درصخخد)؛ نیز بین پنج مفهوم از مفاهیم (تنومندی ،باارزشخخی و عظمتبخشخخی ،زیبایی ،وجود
روحانی و جسمانی و سیاهی) فقط در دو اثر از آثار مورد بحث مطابقت وجود دارد ( 25درصد)
و یازده مفهوم نمادین فقط در یکی از آثار به كار رفته است ( 55درصد).
 )3بسامد نام اسب در شاهنامه باالتر از دیگر آثار است؛ امّا تعداد مفاهیم نمادین این جانور در
مثنوی بیشتر است؛ یعنی از مجموع بیست مفهوم نمادین ،سیزده مفهوم در مثنوی بخه كار
رفته است ( 65درصد)؛ در حالی كه در شاهنامه ،نه مفهوم نمادین ( 45درصد) و در خمسه یازده
مفهوم ( 55درصد) برای اسب وجود دارد.
 )4از بین مفاهیم نمادین به كار رفته برای اسب ،پنج مفهوم آن نزدیک به مایههای حماسی،
پنج مفهوم غنایی ،هشت مفهوم نیز در حیطۀ مفاهیم عرفانی و دو مفهوم جزا مفاهیم
نمادین دیگر حیطهها (غیر از حماسی ،غنایی و عرفانی) است.
 )5از تعداد بیست مفهوم نمادین برای این چارپا ،ده مورد (تندروی ،قدرتمندی ،تنومندی،
باارزشی و عظمتبخشی ،یاور و نگهبان ،وفاداری ،رقصان بودن ،زیبایی ،پایداری و بقا و مردان خدا)
جزا مفاهیم نکو و هشت مفهوم (خشمگینی ،بیوفایی ،چشم ظاهربین ،شیطان ،تردید ،جسم،
جهان هستی و دورنگی) نکوهیده به حساب میآیند .دو مفهوم نمادین این چارپا نیز دو بعدی
هستند( :وجود و سیاهی)؛ اسب گاهی نماد وجود روحانی قرار میگیرد و گخاه وجخود نفسانی .سیاهی
نیز در شاهنامه مفهومی نکو دارد؛ اما در مثنوی بیانگر مفهومی نکوهیده است.
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 )6بین دو مفهوم نمادین اسب (تندروی و قدرت) كه در اوستا و متون پهلوی منعکس شده است ،با
همین مفاهیم نمادین در شاهنامه ،خمسه و مثنوی ،تطابق وجود دارد .نیز بین جایگاه اسب در
ایران باستان (اهورایی بودن) و مفاهیم نمادین نکوی این جانور (مانند وفاداری ،زیبایی ،مردان خدا،
وجود روحانی و باارزش بودن) در آثار مورد بررسی تناسب دیده میشود .مولوی از جایگاه اسب در
ایران باستان و مفاهیم نمادین این جانور در شاهنامه و خمسه بهره میگیرد و آن را نماد مردان خدا
كه از قدرت روحانی برخوردارند و سریع به سوی حق میشتابند به كار میگیرد.
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