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 چکيده

یخته شده اند نمادها که اغلب از اسطوره ها سرچشمه میگیرند چنان با تار و پود آثار ادبی آم   

در که گاهی دریافت مفهوم شعععرهاس سععرایندگان بدون درا مفاهیم نمادیک مميک نیسععت   

معناس ها حیوان وفور استفاده شده است  گاه از ایک     نمادهاس حیوانی بهنامها و  ازادبیات فارسی  

ست و گاه معناس نمادیک  ورم واقعی شیوة  د نظر ا صیفی   ایک پژوهش با روش کتابخانه  اس و  تو

عه بررسی تطبیقی مفاهیم نمادیک اسب در آثار حماسی، غنایی و عرفانی )   با تيیه بر ع تحلیلی ب

ا و متون شاهنامة فردوسی، خمسة نظامی و مثنوس مولوس( میپردازد  ابتدا نگرش حاکم بر اوست    

، غنا و مورد اسععب خواهدآمدآ آنگاه مفاهیم نمادیک ایک چارپا در حیطه هاس حماسععه پهلوس در

صد تطبیق مفاهیم نمادیک در دو یا       سمت در شد  نیز در پایان هر ق سه  هعرفان بیان خواهد ر 

   اثر، بسامد نام جانور و درصد کاربرد مفاهیم نمادیک اسب در هر اثر تعییک میگردد

 ، شاهنامة فردوسی، خمسة نظامی، مثنوس مولوس نماد، اسب کلمات کليدي:

 

 

                                                           
 (s_mousavi@azad.ac.irمي ـ واحد تهران جنوب )الدانشيار زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه آزاد اس -1
 (takhtehsiyah_1@yahoo.comواحد تهران جنوب )ميـ  الزبان و ادبيّات فارسي، دانشگاه آزاد اس دانشجوي دکتري -2
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 مقدّمه -1
نی اهمیّت  اسب در شاهنامة فردوسی، خمسة نظامی و مثنوس مولوس و بطور کلّی در اندیشة ایرا

هاس ایرانی نماد قدرتمندس استآ بارزتریک صفتش اصالت استآ     زیادس داردآ ایک جانور در اسطوره 

تا آن جاست که   ایزدان، شاهان، بزرگان و پهلوانان استآ عزّتش  رسان  به همیک سبب هماره یارس 

ست که اغلب     ضرورس ا شی نیيو به آن مینگرند و وجودش تا آن جا  پهلوانان   بزرگان به عنوان پادا

شععود که را بدون وجود او یاراس به سععامان رسععاندن کارها نیسععت  اهمیّت اسععب آنگاه نموده می 

لوانانآ م همراه ایزدان است، هم مرکب شاهان و هم مصاحب په   بگوییم فقط ایک جانور است که ه 

ت رقّت  عظمتش تا آن جاسعت که پهلوانان آن را تخت پادشعاهی خود میخوانندآ ایک جانور پرهیب  

 قلبی دارد که سبب محبوبیّتش شده است 

استان  ر فرهنگ ایران بجایگاه اسب را د توصیفی ععع تحلیلیاس و شیوة کتابخانهروش ایک پژوهش با 

سة          شاهنامه، خم سب در  سی مفاهیم نمادیک ا شخّص میيند  آنگاه به گونة تطبیقی به برر ظامی و  نم

هیم نمادینی  مثنوس معنوس میپردازد و نشان میدهد که اسب در هر یک از آثار مورد بررسی در چه مفا   

ایة  ارد؟ کدام مفهوم ماست؟ آیا بیک مفهوم نمادیک اسب در آثار مورد بررسی تطابق وجود د    به کار رفته

سب در    سی، کدام مایة غنایی و کدام مایة عرفانی دارد؟ آیا میان مفاهیم نمادیک ا سی   آحما ثار مورد برر

ست تط        شده ا ستا و متون پهلوس منعيس  ستان که در او ابق وجود  با دیدگاه حاکم بر فرهنگ ایران با

گرفتهآ آن   ار مورد مطالعة دقیق قرار، نخسععت ایک آثعلمیدارد یا خیر؟ براس به دسععت آوردن پاسععخی 

ستعاره گاه مفاهیم نمادیک نهفته در تمثیل شبیه ها، ا شدهآ نیز      ها و ت سته  هاس موجود در ایک آثار برج

هاس حماسی، غنایی و عرفانی هستند مشخص گردیدهآ سرانجام با رسم نمودار       مفاهیمی که داراس مایه

 به مقایسة ایک مفاهیم پرداخته شده است 

 مفاهيم نمادين حماسي -2

 تندرو بودن -2-1

تیزتک و تیزاسب دو صفتی است به معنی تندرو که در اوستا نیز براس اسب به کار رفته است: در         

ایک خانه »پاا اَشَوَنان، براس بخشندگان چنیک خواستار شوند:       1یشت آمده است که فروهر  فروردیک

 (416یشت: ص )اوستا، فروردیک«  بادور از اسب تیزتک و گردونة استوار بهره

ست، از آن با لفظ عقاب و دیو یاد م      سب ایک ویژگی را دارا سبب که ا سی بدیک  یيند  او فردو

 در بیت زیر در توصیف سرعت رخش، آن را بسان عقابی میداند که پرواز میيند:

                                                           
فروهر: در پهلوي َفَرَوهَر، نام پنجمين نيروي آفريدگان است كه پيش از آفرينش گيتيانه و هستي تن وجود داشته  -1

مرگ نيز پايدار ميماند. در اوستا آمده است که تنها پارسايان فروهر دارند؛ اين فروهر از آفريدگان است و پس از 
 (1024اهورايي پاسداري ميكند. )تعليقات اوستا، دوستخواه: ص 
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 رخععععش با پعرّ و بعالعقععععابعی شعده             و کعععردش دوال ردبعععه ران انععععدر آو

 (3044، بیت 4، جنامة باستان) 
 دیو استعاره از اسب:

 دیععععو جنگعی ز جعاس آنپالشععان بععه پاسععخ نيعرد ایعععچ راس             برانگعععیخت 

 (917، بیت همان) 
سام نامه     شود  شق رودابه می سب تيلیف    آنگاه که زال عا سد و از او ک شاه مینوی  اس به منوچهر

 میيند  فردوسی شتاب زال براس بردن نامه را اینگونه بیان میيند 

 بععه نعععزد منوچعععععهر شععععد زال زر             چععععنان شعععد که گفععععتی برآورد پر

 به زیعععک اندر آمعععد که زیععک را ندیعد            همعععان نععل اسپععش زمیعک را نعدیعد

  (3293، بیت 1ج)همان، 
ستم که          سنگی بزرگ به طرف ر ست  او از باالس کوه،  ستم ا سفندیار به ر بهمک گزارندة پیغام ا

در نخجیرگاه است رها میيندآ تا او را از پاس درآورد، امّا رستم با پاس، سنگ را مهار میيند  بهمک     

 که ایک وضعیت را میبیند، سرخورده میشود و   

 بععععادپعاس             پُراندیشععععه، از کععععوه شععد بازِ جعاس رةنشعععسعت از بعععر بعععععا

 ( 3615، بیت 6)همان، ج  
سیاوش به گونه    سرعت  سب  سی، ج     ا سد  )ر  ا: فردو ست که خاا نعلش به ماه میر ، بیت  3اس ا

توانسته   ( نیز قدرت پرواز او که می2146یافته است  )ر  ا: همان، بیت  ( و در روز کیک باد را درمی483

 از نظرها پنهان شودآ هنگام سوار شدن کیخسرو بر همیک اسب:  

 گیععععععو شعععد نعاپعدیعد ازبعه کعععععردار بعععععاد هعععوا بعردمیععد            بپرّیععععد و 

 (3132، بیت همان)             

 که گیو پنداشت، اهریمک خود را به شيل اسب درآورده و جان کیخسرو را ستانده است  طورسب

 راندن خسرو میگوید:نیز اسب را بیانگر ایک مفهوم نمادیک میداند و در توصیف خوشی نظامی

 شبی کععععاسععب نشاطش لنعگ رفتعی            روا بععودس کععععه سعععی فرسنگ رفتی

 (64قصة شير اصفهانی، بیت  و شیریک، خسرو)    
 او ممدوح خود را چون رستمی میداند که اسبش بر فلک سوار شده و به سرعت میتازد 

 بخشسعععوارس رخش             هعععم بزرگ اسعععت و هعم بزرگیرسعععتمی کز فلععععک

 (15، در دعاس پادشاه سعید، بیت پیير)هفت
 او باز پس میماند  نظامی در سرعت اسب میگوید که باد از

 



 1397 زمستان /42 پياپی شمارهسبک شناسی نظم و نثر فارسی/  /266

 

 آن چعععنان بر پِیَعععش فععععرس میراند            که از او بععععععاد بعععععاز پعععس میماند  

 (114)همان، حيایت ماهان، بیت 
ند که در میانسعععالی جنبش و جهش دورة جوانی را         وس تک خود را چون اسعععبی تندرو میدا

 یيسوس نهاده است 

 گانی بععادپاس            نجععنبد به صعععد زخععم چوگان ز جاسهمععععان بععععور چعععععو

 (34، در حسب حال، بیت )شرفنامه
برخی از مردمان بلندهمّت هستند و زود به مراتب عالی میرسندآ مولوس همّت آنان را به اسبی    

 تندسیر تشبیه کرده است 

 ععود  را  نشععععنعاخعععتیاسععععپ همّععععت سعوس اخععتر تاختی            آدم  مسععععج

 (540)مثنوس معنوس، دفتر اول، بیت 
سیر آیة   مولوس صارهم »در تف ( میگوید: برخی از 51)قلم/ « و ان یياد الذیک کفروا لیزلقونک باب

سان با نگاه       شم دیدن تواناییهاس دیگران را ندارندآ ایک ک ستند که چ سود ه آدمیان آن چنان ح

سان بلیت میندازندآ براس نمونه با نگاه کردن به شترس پرشتاب که بهبه هر چیز خوب، او را از قا

 اسبی که خود نماد سرعت است میدود آن شتر را بیمار میسازند 

 سععععربریععععده از معععرض آن اشعترس             کععاو به تعععک با اسععب میيردس مرس

 (510)همان، دفتر پنجم، بیت 

 خشمگيني -2-2
بودن همیک ویژگی اسععت که فردوسععی از اسععب با لفظ اادها یاد میيند  او در به سععبب دارا 

 توصیف سهراب هنگام روس برگاشتک گردآفرید از نبرد با او میگوید:

 سپهبععد عنعععان اادهععععا را سپععععرد             بععه خشعععععم از هععوا روشنایعی ببعرد

 (2531، بیت 2)نامة باستان، ج 
 آهنگِ اادهاوارِ خود سوار میشود و میتازد خواهی ریونیز، بر اسبِ خشمکیکزراسب براس 

 نشعععسععت از بععععععر اادهعععععاس دام            خعرامعععععان بیامععد بععععه راه جَععععرَم

 (693، بیت 4)همان، ج 
وااة توسک  نظامی نیز اسب را با ایک مفهوم همراه ساخته استآ او براس بیان خشونت اسب از      

 بانو را از حال شیریک باخبر سازد، میگوید: بهره میبرد  وقتی خسرو میخواهد مهیک

 جععا ناپدیدش یکشنععععیدم کععععادهم توسععک کشیدش            چو عنقعععععا کععرد از ا

 (18بانو را، بیت )خسرو و شیریک، خبر دادن خسرو مهیک
 آن سوار شده و میتازد شب و روز ابلقی سرکش است که جهان بر 
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 لگعععد خعععوردن از او هم در شمار است            ابلقی توسععععک سععوار است برجهعععان 

 (55)همان، لشيرکشی خسرو به جنگ بهرام، بیت  
ست  عاقلی که دل از دنیا          شده ا شاره  شمگینی آن ا سب و خ سنی ا در مثنوس معنوس نیز به تو

شنهاد بر مسند قضاوت نشستک، خود را به دیوانگی میزند  محتسب او        بریده بود براس رهایی از پی

 را مییابد و پرسشهایی مطرح میيند  مولوس از زبان او خطاب به محتسب میگوید:

 رانعععد سعععوس او که هیععک زوتر بگععو             کععاسب مک بس توسعک است و تندخعو

 از چععه میپعععرسی؟ بیانععش کک تو فاشتا لگععععد بر تو نيععععوبد، زود بععععاش             

 نخعععععیزس تععا ابععدبرتععا تععععو را اسععععبم نپعععراند لگععععد            کعععه بیفعععتی؟ 

 بر تعو رسد دور شعععو تا اسععععب ننعععدازد لگععععد            سععععم اسععععب توسععععنم

 (2401ع  14)مثنوس معنوس، دفتر دوم، ابیات 

 قدرتمندي   -2-3
سب  ستآ           ا شده ا شت با قید نیرومندس همراه  ست و در بند پنج از تیری ستا نماد قدرت ا در او

 « هاس آب به نیرومندس اسبی، دیگر باره روان شود؟کی چشمه» پرسدتیشتر از اهورامزدا می

صحبت میيند، در مورد رفتک آنها به هفت اقلیم    در بندهش آن گاه که دربارة آفرینش جانوران 

سفندان برفتند به       »چنیک میآید:  شدند و گو سَوَه  ست کَرَ ماهی و اَرَز، به آب اروند، فرود به  نخ

«   فشوُروبَرِشععک و وروجَرِشععک، سععیمرر به دریاس فراخيرد و اسععب نیرومند به فِرَدَدَفش و ویدَدَ

 (80دادگی، دربارة چگونگی مردمان: ص )بندهش، فرنبغ

شيوه، در   ست    شاهنامه ایک چارپاس با سپاهیان   نیز نماد نیرومندس و قدرت ا شتک  هنگام گذ

سب از جایی آن  شودآ ایک طمطراق و    با ا شيوهی ایجاد میگردد که مایة ترس مردمان می چنان 

سب و       سم ا سهمگیک  صداس  سب بر میگردد، به   عظمت که به یقیک به  حالت رزمجویی خود ا

 شيلهاس مختلف در شاهنامه انعياس یافته است: 

 نععععل اسپععععان ایشععان ستععوه ازصحعععرا و دریعا و کعوه            شعد  کهسپععععاهععی 

 (1798، بیت 2)نامة باستان، ج 

 آمعععد، از سُمّ اسپعان بعه هععم دم            زمیعععکبعدرّیععععد کعععععععوه از  دم گعععععاو

 (1807)همان، بیت  
 یا وقتی که در اثر تاختک اسبان و ایجاد گرد و غبار ناشی از آن، فردوسی میگوید:

 دشعت            زمیک شد شععش و آسمعان گشت هشتز سععععمّ ستععوران بععر آن پهعک

 (71، پادشاهی کیقباد، بیت 1مول، ج)شاهنامة اول
 گوید:لیلی و مجنون در توصیف قدرتمندس اسب ملک اخستان بک منوچهر می در نظامی
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 عک شععود گعمآن جعععا کععه سمنععد او زنععععد سععم             شیععععر از نمععط زمیععع

 (55)لیلی و مجنون، در سبب نظم کتاب، بیت  
ا چنان رمیپردازد، اسععب او گاه که به توصععیف بهرام گور و توانایی و قدرت او و اسععبش آن وس

 قوس و قدرتمند معرّفی میيند که کوه زیر سم آن اسب ساییده میشود 

 عععر سعم سمنددیععععو بندد به خعععععم خععععام کعمند            کععععوه سععععاید به زیع

 (4، خبر یافتک بهرام از وفات پدر، بیت پیير)هفت
 در مثنوس معنوس نیز با همیک مفهوم همراه است  اسب

 مراد            بعععار اسععععبان و اسععععتران نتوان نهادریععش بیبعععر خععععران پشعععععت

 (1453، دفتر سوم، بیت معنوس)مثنوس 

 سب نماد تنومنديا -2-4
ر سععتبرس، به را د میپردازد، آن 1گاه که اهورامزدا به توصععیف بازوان زیبا و سععپید آناهیتا آن 

شبیه میيندآ در آبان    سبی ت ست:    پهنی کتف ا شت، کردة اوّل، بند هفت آمده ا شت:  »ی اس زرت

خیزد  بعععازوان زیبا و سپیدش ععع که به زیورهاس  اَرِدویسوَر آناهیتا از سوس آفریدگار مزدا برمی

  «  باشيوه دیدنی آراسته است ع به ستبرس کتف اسبی است

سب با لفظ پیل و کوه یاد       از آ شاهنامه از ا ست، در  سب نماد تنومندس ا شود     ن جایی که ا می

 فردوسی از زبان سام کمربستک و برنشستک ایک پهلوان بزرگ را چنیک وصف میيند 

 پیععير سمععندعلمیعععان را ببسعععتم بععه نعععععععام بلند            نشعععستم بععر آن پیع

 (3146بیت  ،1)نامة باستان، ج

 ت در بیت زیر رخش رستم کوهی عظیم فرض شده است که رستم پیلوار بر آن برنشسته اس

  شیران کمندیيعی پیععل، بعر پشععت کعععععوه بلنععد            به چعععنگ انععدر، از چعرمِ

 (3711، بیت 4)همان، ج      
 پنجگان را چنیک وصف میيند قوسنظامی در بیان نبرد روسیان با سپاه اسيندر، اسب یيی از 

 نتر از رود نیلاسععپی بخععععارس بععععه باالس پیععل            خعععروشعععععان و جوشععا بر

 (87، مصاف اسيندر با روسیان، بیت )شرفنامه

 

 

                                                           
ها؛ اردويسور آناهيتا سه جزء دارد: اردوي، به معني رود است؛ سورا يا سوَر به معني آناهيتا: ايزد بانوي آب -1
رفته به معني رود نيرومند پاك. )ر. ک: تعليقات اوستا، دوستخواه: هم آاليش. روييرومند و آناهيتا يعني پاك و بين

 (907ص 
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 و عظمت بخشيدن اسب نماد باارزش بودن و عزّت -2-5

 نععامعاده بععععر او دار کعععععاووسنهعععع   لگام          ده اسععععععب آوریعععععدنععد زرّیک
 (74، بیت 5)نامة باستان، ج

 انمعععایه بعردند نامز آخعععععور، به سیمععععیک و زرّیک لگام            ده اسعععععپ گعععععر

 (4677، بیت 7)همان، ج
سب      دربارة انعياس عظمت و نیز عزت شاهنامه همیک بس که پهلوانان ا سب در  شیدن ا را تخت   بخ

شاهی خود می  سته پاد ست میآوردآ         دان ستک بر تخت به د ش شاه با ن اندآ یعنی همان ارجمندس که پاد

 گوید:که رستم میخود سوارند، از آن برخوردار هستند  چنان گاه که بر اسبپهلوانان آن

 استاله معک کزمیععععک بنعده و رخعععش گاه مک است            نگععععیک گععرز و مغععفر 

 (2691، بیت 2)همان، ج
 ست افراسیاب میگوید:شدن نوذر به دو زال هم هنگام شنیدن خبر کشته

 معک است 1چمعععان چرمه، در زیر، تخت مک اسعت             سنانعدارْ نیععععزه درخععععت

 (462)همان، بیت  
ی تخت شععاهایک مفهوم در شععرفنامة نظامی نیز انعياس یافته اسععت  در بیت دوم اسععب را  

 رفتار است که سوار بر آن متوجّه حرکتش نمیشود دانسته که آن قدر رهوار و نرم

 صبحعععگععاه درسیاه            تيععععاورتر از بعععععععاد  و دم 2خعععرامنده خنعععععگی فش

 آگععهیش از پعععععویععه بیرونعععده یيععععی تخععععت شاهععنشهی            نشعععینعنده

 (64ع 5)شرفنامه، مهمان کردن خاقان اسيندر را، ابیات 

 مفاهيم نمادين غنايي -3

 اسب نماد ياوري مهربان و نگهباني هوشيار  -3-1
به کار نرفته  ایک مفهوم نمادیک که در حیطة مفاهیم غنایی میگنجد، برخالف توقعی که میرود در خمسععه

قی اسب هستندآ   اسبهاس شاهنامه، ضمک ایک که در مفهوم حقی    استآ امّا در شاهنامه کاربرد دارد  برخی از   

میفهمند   ولی شخصیت انسانی مییابند و حاالت آدمی را درا میينند  ایک اسبان حرفهاس صاحب خود را      

از خود بروز میدهد، واضح است که اسبی     به یقیک میتوان گفت اگر جایی پهلوانی را میبینیم که سلحشورس  

ها بیافرینند    رسععتم و اسععب با یارس همدیگر میتوانند در مراحل مختلف رزم، حماسععهبزرگ در کنار اوسععت

 ادّعاس گزاف نخواهد بود، اگر بگوییم، بی اسب، گذر رستم از هفت خوان میسّر نبود 

                                                           
درخت: به معني درفش؛ مثل بخت كه شكلي از بخش است به معني بهرة آسماني و سرنوشت. )ر. ک: تعليقات نامة  -1

 (255: ص 2باستان، کزازی، ج
 فش: يال اسب.. 2
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ستم به مازندران، آن  شه هنگام رفتک ر شیرس که در    گاه که در بی ستراحت میپردازد،  اس به ا

شه، جایگاه دار  ست روبه    آن بی سد  با رخش و پهلوانی بزرگ که در خواب ا سر میر شود   د،  رو می

ش میآیدآ با خود میگوید: ابتدا رخش را نابود کنم و بعد پهلوان را  با خشععمگینی به سععوس رخ 

 ولی رخش در کنار رستم است و نگهبان اوست به همیک سبب:

 رش       تیعععز دنعدان به پشعت انعدهمععان              دو دسععععت انعععدر آورد و زد بر سرش

 (1175، بیت 2)نامة باستان، ج  
وگوس رستم بعد از بیعدار شدن گونه شیر را نابود میيند  نيتة قابل تأمّل در ایک خوان، گفت و ایک

که  بععععا اسب است  وس رخش را مورد عتاب قرار میدهد: به چه دلیل مرا بیدار نيردس؟ جالب ایک 

انسععانی تیزویر میداند، رسععتم چه میگوید و چه نیيوسععتب اگر به قول دکتر کزّازس   رخش چونان 

اس از رسععتم اسععت یا به عبارت دیگر نیمة دیگر وجود اوسععت  حال اگر بگوییم بگوییم: رخش پاره

 ایم؟ایران است، سخنی به گزاف گفته 1اسایک اسب، جانورپهلوانِ اسطوره

تیزبیک   م به خوان سوم میرسدآ دمی میآرامدآ ولی چشمان   بر اساس روایت شاهنامه، وقتی رست   

اس که با شیر داشته و مورد عتاب   رخش، نگهبان اوست  اادهایی از راه میرسد  اسب بعد از مبارزه   

بار نمیخواهد باعث ناراحتی او گرددآ بدیک سبب رستم را بیدار میيندآ   رستم واقع شده است، ایک    

شود  بار د  ست و رخش ن  ولی اادها مخفی می ستم در خواب ا گران وسآ وم نیز وقتی اادها میآید، ر

شودآ امّا اادها دوبار   آن ستم بیدار می ه مخفی  چنان پا بر زمیک میيوبد که زمیک به لرزه درمیآید  ر

ه میخوابد  میگرددآ به همیک سبب پهلوان با اسب، تندس میيند و تهدید به مرگش مینماید  دوبار  

سد    سر میر سو تهدید به     تا جهان اادها باز  ستآ از یک  ضطرب ا پهلوان را از پاس درآورد  رخش م

د برایش مرگ شده و از دیگر سو نگران تهدیدکنندة خود استآ ولی در برابر جان رستم، جان خو    

جاسعععت که رسعععتم متوجّه اادها میشعععود و آن را از پاس مقدار مینماید  او را بیدار میيند  ایکبی

 (1221ع  1270همان، ابیات  میآورد  )ر  ا:در

مراهی اسب  هیاور و راهبر اوست  اسب سیاه سیاوش، حتّی در آتش هم پهلوان را تنها نمیگذارد و 

 با سیاوش در شيل آیینی خود، نشانة آن است که اسب از سیاوش جداناشدنی است:

 نعدر کنعاراچنعان آمععععد اسععپ و قبععاس سعععوار            که گفعععتی سمعععک داشعت 

 (500، بیت 3)نامة باستان، ج 

                                                           
چون براق )اسب پيغمبر )ص( در قصص و روايات اسالمي نيز به اسبهايي با خصوصّيات شبه اساطيري هم -1

 دلُُدل )اسب حضرت علي)ع( ذواالجناح )اسب سيدالّشهدا( برميخوريم.
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دهندة آن )مقاومت قهرمان در برابر  در ایک گونه داسععتانها از توتم )اسععب، کبوتر و   ( و نیروس پایدارس»

اسععتفاده شععده   نامالیمات( و سععرانجام توانایی آن در رهایی )به شععرا رعایت همة لوازم پیرامون توتم(

 (  97: ص سیاوشان، حصورس)«  الزمة پیروزس است است  سر نهادن به فرمان توتم،

اس خود از آب است  یيی دیگر از موارد یاریگرس ایک اسب، همراهی با کیخسرو در گذار اسطوره 

 آب نماد پاکی است و گذر کسی از آب، مثل ایک است که او دوباره متولّد شده است  

 تعا بااگععاه دنچععععو کشععتعی همععی رابعه آب انععععدر افگنععععد خسعرو سیعاه            

 (3399، بیت 3)نامة باستان، ج 
 ذارد: در داستان سیاوش، وس با اسبش به گفت و شنود مینشیند و رازها با او در میان میگ

 روز کیعععععک بععاد را کععه دریععععافتععععیبیععععاورد شعبعععععرنگ بهععععععععزاد را            

 ا کعس مسعععازانععععدرش گفت رازس دراز             کععه بیعععداردل باش و ببه گععععوش 

 (2146ع  2148، ابیات 3)همان، ج
سرو          سرو و میگوید: زمانی که کیخ شود جز کیخ سب میخواهد، رام هیچ کس ن  سیاوش از ا

هاس  براس گرفتک انتقام مک نزد تو آمد، از اصعععطبل دل بيک و او را همراهی کک  اسعععب حرف    

ر گیو از سیاوش را به گوش جان میسپارد تا ایک که کیخسرو میبالد و یلی میشود  از سوس دیگ     

به کیخسععرو  ایران به توران میآید تا کیخسععرو و فرنگیس را به ایران ببردآ فرنگیس مرغزارس را

 جا برو و: نشان میدهد و میگوید: با گیو به آن

 چععو او رام گعععععردد تعععو بععردار گام           بنمععاس زیعععک و لععگام   ،1بعه بهععععزاد
یک و یراق خود  آن دو میروند تا به گلة اسبان در آن مرغزار میرسندآ ناگهان بهزاد، کیخسرو و ز   

سیاوش بر آن می  سرو             را که  شد  کیخ سبب آهی میي شاهده میيندآ به همیک  ست، م سته ا ش ن

چنان میتازد که از نظر گیو مینهد و برمینشععیند و آندسععت به سععر و روس او میمالد  زیک بر او  

س     شاید اهریمک خود را به پیير ا شود و با خود میگوید:  بی درآورده پنهان میگردد  گیو غمگیک می

سب را متوقّف م        سافتی، ا سرو بعد از طی کردن م سرو را بگیرد  خ ست و اکنون جان کیخ یيند و ا

ید: چنیک ه ایک که وقتی گیو میرسعععد، شعععاه به او میگوبه انتظار گیو مینشعععیند  نيتة قابل توجّ 

 اس از ذهک تو گذشت و ایک مایة شگفتی گیو میشود  از اسب پیاده میشود و بر خسرو دروداندیشه

 (3039ع  3150، ابیات 3میفرستد  )ر  ا: همان، ج

يند و با  اسب پالشان، پهلوان تورانی، نیز وقتی متوجّه آمدن اسب بیژن میشود، احساس خطر می      

( اسععب 909، بیت 4آمده مینماید  )همان، ج کشععیدن شععیهه، پالشععان را متوجّه مشععيل پیش

 اس وس از آب یاور اوست  فریدون نیز در گذر اسطوره

                                                           
 بهزاد: اسب سياوش. -1
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شده کارس از او برنمیآیدآ نمونه را            سالح  سب خود، کامالً خلع  ست دادن ا سو پهلوان با از د از آن 

زند، دیگر   فرود به طرف دا میرود، وقتی فرود اسعععب وس را با تیر می  گاه که توس براس از بیک بردن   آن

 (674، بیت 4کارس از توس برنمیآید و با ناتوانی سوس سپاه باز میگردد  )ر  ا: همان، ج

 نماد وفاداري -2-3
سة نظامی نه تنها نماد وفادارس قرار نگرفته که با بی   سب در خم ستآ اما   ا شده ا وفایی همراه 

ایک مفهوم کاربرد دارد  یيی از کارکردهاس اسب سیاوش وفاس به عهد استآ چنان     در شاهنامه 

که وقتی سعععیاوش سعععر او را در آغوش میگیرد و از او میخواهد با بیداردلی، هنگام کینخواهی 

کیخسرو، همراه و یاریگر او باشد، همیک کار را انجام میدهد و تا زمانی که کیخسرو او را مییابد    

 مراهی نمیيند با هیچ کس ه

و   سیاوش به اسب خود وصیّت میيند و کیخسرو را به او میسپارد     اسب نشانة وفععععادارس به توتم         »

سیاوشان،    )«  نگهدارس آن است  در واقع از توتم خواسته شده است که یيی از فرزندان خود را بپاید    

هاس او  ناسد و تمام نشانه  سرانجام وقتی اسب، کیخسرو را میبیند، گویا او را میش     (43: ص حصورس 

 را به یاد داردآ چرا که با دیدنش، رام او میشود و لگام به او میسپارد:

 یيععی بعععععاد سعععرد از جگعر برکشیععدنگعععه کعرد بهعععزاد، کععععی را بعدیععد            

 به سوس او شتعافت بپعععویععععیعد و با زیکچو کیخسععععرو او را بععه آرام یعععافعت            

 د، یععاددرلگععععامش به سعععر کرد و زیک بر نهعاد            همععی از پععععدر کعععرد، بععا 

 (3125ع 3130، ابیات3)نامة باستان، ج

 وفايينماد بي -3-3
ستآ       شاهنامه، نماد وفادارس ا سب در  امّا در خسعرو و شعیریک دیدس متفاوت در   گفتیم که ا

 وفا معرّفی میيند:داردآ نظامی از زبان مریم خطاب به خسرو، اسب را بیمورد اسب وجود 

 نشعععایععد یافتعک در هیعععععچ بعععرزن            وفععععا در اسععب و در شمشعیر و در زن

 (21و شیریک، شفاعت خسرو پیش مریم، بیت  خسرو)    

 رقصنده و رقصان بودن -3-4
گاه که به بیان رزم و جنگ میپردازد نیز از       اسعععت و حتّی آننظامی گویندة داسعععتانهاس بزمی     

صطالحات و وااه  شیریک،       ا سرو و  ست  )تعلیقات خ شادس ا هایی بهره میگیرد که خاص محفل بزم و 

اسععب در میدان جنگ به رقص   هاس موزون سععرنیزه،( وس میگوید: بر اثر ضععربه550ثروتیان، ص

 درآمده بود و حرکاتی موزون داشت 

 عععوزونععععی ضعععربهعععاس سعنان            بععععه رقعععععص آمععده اسعب زیر عنانز معع

 (258، پیغام اسيندر به شاه زنگبار، بیت )شرفنامه



 273/تطبیق مفاهیم نمادیک اسب در آثار حماسی، غنایی و عرفانی

 
 

پیير نیز نظامی به تأثیر موسععیقی بر به رقص درآمدن اسععب اشععاره داشععته   زیر از هفت بیتدر 

 است 

 داشت ماهان کهرقععص کعرد آن فععرس             شتهعععم بدان زخمعععه کان سیاهان دا

 (133پیير، حيایت ماهان، بیت )هفت

 بايينماد زي -3-5
ست:              شده ا صیف  صفت زیبایی تو ستا با  شت او ست تیری سب که در بند بی سپیتمان »ا  1اس 

 مند به پیير اسععب سععفید زیبایی با گوشععهاس زرّیک و لگامرایومند، فرّه 3گاه تشععترب آن2زرتشععت

شان به دریاس فراخيرت فرود آید     ستآ آن    «زرن شده ا شرفنامه نیز با همیک مفهوم قریک   ، در 

سپاه زنگبار پیروز میشود غنایم بی    سيندر بر  شمارس از آنها میگیردآ از گوهر و لعل و  زمان که ا

 چون طاووس و زیباس هم کافور گرفته تا زر و سیم و اسبان تازنده

 وشکعش            همععععان تععععازس اسععبان طاووسپیععععالن گنجععینههمعععان زنده 

 (74، ظفر یافتک اسيندر بر پادشاه زنگبار، بیت )شرفنامه 
 در شاهنامه به آراستگی اسب اشاره شده است:

 ععب  آراسعععععتعهپرسعععتعنده  و  اسعع            ندانعععد  کسعععی  ارج  آن  خععععواسته

 (5285، بیت 5، ج )نامة باستان 
آراستک آن   اسب نه تنها خود زیبا است، بليه به دلیل ارج که براس آدمیان داشته است، براس    

 ده است:آمدر شاهنامه اند  گرفتهاز زیک و یراق و نعل جواهرنشان و پربها بهره می

 عه نیز زریک لگام، همععتعععازس اسعععپان زریعک ستام            صعععد اسعععععتر ازصععععد 

 (1739، بیت 2)همان، ج

شاخه    سرخ بر روس  شته   نظامی براس بیان زیبایی درخت انار که زیر آن گلهاس  سوار گ اند ها 

 رنگ دارد خوش آن را چون اسبی زیبا میداند که نعل

 عععلععر گلنعار لخععرامععنده بر رخععش بیجععععاده نعل            گععععل نععععععل در زیع

 (63شرفنامه، لشيرکشی اسيندر به رس، بیت ) 

 

 

                                                           
 : نام خاندان زرتشت پيامبر.سپيتمان -1
رنگ است. پيامبر دارندة اشتر زرد و به تعبيري ديگر دارندة روشنايي زّرينزرتشت: در اوستا َزَرثوْشَتَر به معني  -2

 (994گاهان است. )ر. ک: تعليقات اوستا، دوستخواه: ص و بنيانگذار دين زرتشتي و سرايندة گاثاها يا پنج
 (962تشتر: در دين زرتشتي ايزد باران و يكي از مهمترين ايزدان است. )ر. ک: همان: ص  -3



 1397 زمستان /42 پياپی شمارهسبک شناسی نظم و نثر فارسی/  /274

 

 مفاهيم نمادين عرفاني -4

 اسب تمثيل وجود )روحاني و نفساني( -4-1
در ابیات زیر، اسععب را با ایک مفهوم نمادیک همراه سععاخته و زیک اسععب را نماد جسععم گرفته   مولوس

 ها، ایک اسب بدون زیک به سیر در عالم دیگر میپردازد است که شبانگاه با در خواب شدن انسان

 رااح  میعرهععععانعی  میعيععععَنی  الععععو            راهعععر شبععععی  از  دام  تععععک  ارواح 

 است ایک       « النععععومُ اخُ المعوت»اسعععب جععععانها را کنعد عععارس ز زیک            سععععر 

 (388ع  400)مثنوس معنوس، دفتر اول، ابیات  
زیر نیز اسععب در معنی روح به کار رفته اسععت  مولوس میگوید: آدمی وجود روحانی  ابیاتدر 

سب روح و         سو دنبال آن میگرددآ در حالی که ا سبب به هر  ستآ به همیک  خود را گم کرده ا

ضوع بی   ست و او از ایک مو سان میگوید:   وجود روحانی او همراه او ست  مولوس خطاب به ان خبر ا

 را بیابی به سوس خودت بازگرد  براس ایک که اسب روحت

 دواند اسعععب خعععود در راه تیععزاسعععب خعععود را یعععاوه داند وز سعتیز            معععی

 اسعععب خعععود را یعععاوه داند آن جعواد            و اسععععب خود او را کشان کرده چو باد

 درعر طعععرف پرسععان و جویان دربهسر            هععوجعو آن خیرهدر فغععععان و جسععت

 ایعععک که زیعععر ران توسععت، اس خواجه چیست؟کان که دزدید اسععب ما را، کو و کیسععت؟             

 جعوبا خعععود آس، اس شهسععععوار اسعبآرس ایک اسعععب اسععت، لیک ایک اسب کو؟              

 (1115ع  19)مثنوس معنوس، دفتر اول، ابیات  
ستاد   ضیح ابیات باال میگوید:  فروزانفرا ست براس روح و یا عقلآ از آن جهت که در    » در تو سپ مثالی ا ا

بدن انسان و یا اجزاس جهان تصرّف میيند و محرّا اصلی بدن و اجزاس عالم است و سوار نمودارس است        

ن که به خود متحرّا نیست و روح و یا عقل است که آنها را از سویی به   از تک و یا اجزاس جهان به سبب آ 

در در طلب محرّا خود میگردد  ایک نيته سععویی میبردآ ولی ایک سععوار از وجود اسععب غفلت دارد و دربه

میتواند ناظر به ایک باشععد که انسععان خدا را در روشععهاس مختلف میجوید و از معیت و ظهور حق و آثار   

 (428)شرح مثنوس شریف، فروزانفر: ص  «خبر است در وجود بیتصرّف او 

 اسب در دفتر پنجم نیز با همیک مفهوم به کار رفته است: 

 چیسععععت ایک؟ گفععت اسب، لیيک اسب کو؟جو             اسعععب زیععععر ران و فعععارس اسب

 لیععک خود اسبی که دید؟؟            گفععت: آرس، هی نه اسعععب است ایک به زیرِ تو پدیعد

 (1077ع 8)مثنوس معنوس، دفتر پنجم، ابیات  
ستی؟       سش پیامبر از زید که امروز چون ه ست مربوا به پر در دفتر اوّل منثوس حيایتی آمده ا

شرح ایمان خود و مشاهدة حقایق عالم معنا میپردازد و مطالبی در مورد بهشت و جهنم و     زید به 
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ن میيند که فهم و عقل آدمیان از درا آن عاجز اسععت  ایک جاسععت  احوال مردمان آن جهان بیا

 که مولوس از زبان پیغمبر خطاب به زید میگوید:

 ، شرم شدزدعيعععسِ حعععق الیسعتحی             گفععت هیک درکش که اسبععت گرم شد

 (3544)همان، دفتر اوّل، بیت  
ت به  مشاهدة حقایق سرمست شده و با سرع      اسب در ایک بیت نماد روح و باطک زید است که از   

در وجود او خود   بیان زیباییهاس عالم معنا میپردازد و انعياس ایک که خدا از بیان حقایق شععرم ندارد

 را نشان داده است 

سانی    ست که در آن وجود نف آدمی  مولوس در دفتر چهارم مثنوس معنوس نیز حيایتی آورده ا

کردن ریاضت   او بیان میيند که حضرت محمد )ص( براسپذیر استچون اسبی است که تربیت  

یت نفس  و تربیت نفس جفاکار آدمیان آمده اسعععت  مولوس از زبان پیامبر میگوید که براس ترب          

گرم هاس  ام  آنها چون اسعععبانی کندرو هسعععتند و حرف     ایک مردمان سعععختیهاس زیادس دیده    

 کند می را رهوارها تأثیرگذار مک آن

 نفسععت غعععالب است            حيعععم، غعععالب را بُوَد اس خعودپرسعتتو ستورس هم که 

 اسععب تععازس را عععرب گععوید: تععععالخععر نخواندت، اسععب خواندت ذوالجعععالل              

 میععرِ آخععور بععود حععق را مصطعععفی             بهعععرِ اسععععتورانِ نفععععسِ پعرجفععععا

 تان دهعععم، معععک رایضعععمریاضعععت تاقعععل تععععالوا گفععععت از جععذب کرم            

 امزیعععک سعععتوران، بس لگععدها خوردهام            تععععا مُععععروَّض کعععرده رانفسععععها 

 اسچععععارهاز لگعععدهعععایعش نباشعععد            1اسبععارههعععر کجععععا باشد ریاضععععت

 الجععرم اغعععلب بعععال بر انبیععععاسععت            کعععه ریاضعععت دادن خامعععان بالست

 و مععرکب سلطان شوید 4تعععا یععععواش            یدرو 3، از دَمَعععم یُرغععا2سُعيسُعيععانیعد

 (2003ع  10)مثنوس معنوس، دفتر چهارم، ابیات  
آمده اسععت که در آن اسععب نماد نفس اماره اسععت  مولوس در پایان ایک حيایتی در دفتر شععشععم مثنوس نیز 

جلوگیرس کرد   حيایت میگوید که میتوان با کنترل امیال و هدایت آنها در مسیر درست از سرکشی نفس اماره     

ولی ا بگیرآ رروزس شخصی اسبی را از امیرس طلب کرد  امیر گفت: برو به اصطبل و آن اسب اشهب )دو رنگ(         

سرباز میزند  امیر میگوید: حاال         سب و واپس رفتک آن از گرفتنش  سرکش بودن ا سبب  شخص به   که ایک آن 

 اسب به عقب برمیگردد، دمش را به طرف خانه قرار ده تا تو را به خانه رساند 

                                                           
 باره: کسي که دوست دارد اسب را تربيت کند.ضتريا -1
 ُسکُسک: اسبي که ناهموار رود. -2
 يرغا: راهوار، تيزرو )دهخدا( -3
 يواش: اسبي که هموار رود و راهوار و تيزرفتار باشد. -4
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 زیعععک سبععب پس پس رود ایک خودپرستدم ایعععک اسععتور نفست شهععوت است            
سته    مولوس در  شهوات و خوا سب نفس،  ستآ پس تو   پایان چنیک نتیجه میگیرد که دم ا سانی ا هاس نف

اس رفتار کک که تو را اس انسان، بیا و ایک تعلقات دنیوس را به امیال اخروس تبدیل کک و با اسب نفس بگونه  

 (1118ع  25به مقصد برساند  )همان، دفتر ششم، ابیات 

 نامه چنیک میگوید:را در معنی جان و روح به کار برده است  او در اقبال شبدیزنظامی نیز 

 چعععو بر معععک نمانعععد سعععراس فریب            ز مععععک بععععاد وامعععاندگعان را شيیب

 چعععو شبدیععز مک جست از ایک تندرود            ز معععک بعععاد بعععر دوسعععتداران درود

 ( 108ع  109نوشتک اسيندر به مادر، ابیات امه نامه، ن)اقبال 

 اسب نماد پايداري و بقا -4-2
شان دهد، تابلویی زیبا خلق      آن مولوس ضرت حق ن سان را در برابر بقاس ح گاه که میخواهد فناس ان

عارس برخاسته از حرکت اسب  او        عرد و غب عا سرعت پیش میرود در برابر گ عه ب میيندآ اسبی تازنده ک

 میداند و پایدارس حضرت حق را چون اسب  اپایعدار را چون آن گعرد و غبارانسان ن

 جنعس معا چون نیسعت جنس شععاه ما             مععاس معععا شد بهععععر معععاس او فنععا

 چون فعععنا شعد مععاس مععا، او ماند فرد            پیعععش پععاس اسععب او گعردم چو گعرد

 (1173ع  4دوم، ابیات )مثنوس معنوس، دفتر 

 نماد چشم حس و ديد ظاهربين   -4-3
مولوس در دفتر دوم مثنوس، چشم ظاهربیک و دید حسّی را اسب میداند و نور خدا را سوارکار  

چنان که اسععب بدون سععوار نمیتواند راهی را بپیماید و به  فرض میيند و نتیجه میگیرد که هم

مقصد برسد، تا زمانی که نور خدا و توّجه الهی نباشد، چشم حّسی از درا حقایق عاجز استآ        

ایک اسب تربیت شود تا بتواند به مقصد خود برسد و ادامه میدهد که ایک اسب بینایی       پس باید

توجّه به آن نور باشععد، فقط گرفتار ظاهر میشععود و در آن  بیچشععم خود را از نور حق میگیرد و اگر 

دعوت شود چون ظاهربیک است زیباییهاس معنوس  صورت است که اگر به دیدن زیباییها و معنویات

 سیر نمیيند و با آنها مخالفت میورزد  او را

 کار بهسععواره اسععب خعععود نعععاید  بیچشعمِ حععس، اسعب است و نورِ حق، سعوار              

 پععس ادب کععک اسعععب را از خعوس بد            ور نعععه پیعععش شعععاه باشععد اسب رد

 چشععم او بی چشععم شععه مضععطر بود چشعععم اسععب از چشععم شه رهبر بود            

 چشعععم اسعععبان جععز گیاه و جعز چرا             هر کجعععا خعععوانی بگعععوید: نی، چرا؟
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 نور حعععق بر نور حعععس راکعععب شود             آن گهعععی جععان سوس حق راغب شود

 راهه بایعععد تا بععدانععد شععععاهاسعععب بی راکعععب چه داند رسععم راه             شععععععا

 (1286ع  91)همان، ابیات   

 نماد شيطان سرکشاسب  -4-4
ر شیطان  در مثنوس معنوس وقتی از تيبّر سخک به میان میآید، مولععععوس آن را صفتی پایدار د   

 معرّفی میيند  او بعراس ملموس ساختک ایک ویژگی، اسب سرکش را شیطان میخواند 

 س بعایععععد دگعععراگععر            بععازگععویعم دفعععتعر رابیععخ و شعععاخ ایععک ریاسعععت 

 عرععا بماندنی سععععتعورس را کعه در معاسعععب سرکعش را عرب شیطانش خواند             

 (523ع  4)همان، دفتر پنجم، ابیات 

 د ترديدنعل اسب نما -4-5
هایش را  شیطان را به سان اسبی میداند که براس نعل کردن او لب   مولوس انسان گرفتار در دست   

سته  سب وجود آدمی     ب شیطان بر پاس ا اند  او تردید آدمیان در کارها را چون نعلی فرض میيند که 

 میزند و او را در انتخاب مسیر درست دودل و مردّد میسازد 

 راپیعچععععد او لبهات  1ععویشععععهوز  لعع            راهععی و هیهعععات پیععععش آرد هعععی

 لععلچعو را چعععو لبهعاس فععرس در وقت نعل           تا نمعععاید سععععنگِ کمتعععر هعععم

 سعععوس حرص و سعوس کسب کشعععاندهایت گیرد او چون گوش اسعب            میگعععوش

 پععععات نعععععلی ز اشععتبععاه            کعععه  بمعععانعععی تعععو  ز درد آن ز راه بربرزنععد 

 دار نععععل او هسعععت آن تردّد در دو کععار            ایعععک کنععم یعا آن کنعم؟ هیک هوش

 (158ع  62)همان، ابیات 

 سب نماد جسما -4-6
م به کار رفته اسععت  در دفتر پنج در مثنوس اسععب در مفهوم نمادیک جسععم و بدن انسععان  

اند و بر هایی که کشته میشوندآ ولی نفس امّارة خود را کنترل نيرده  میگوید: چه بسیارند انسان  

جان شعععدهآ ولی چون بر اندآ یعنی مرکب جان آنها و اسعععب جسعععم آنها بیآن پیروز نگشعععته

 ر دارند شفتگی آن جهانی قرااند، در خامی و آخواهشهاس خود مسلّط نشده

                                                           
ريسمان كه بر چوبي نصب كنند و لب باالي اسب بدنعل را در آن نهند و تاب دهند تا عاجز  لويشه: لبيشه، لبيش: حلقة -1

 نامه دهخدا(شود. )ر. ک: لغت
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 اس بسععا خامی که ظعاهر خونش ریخت            لیعععک نفعععس زنعده آن جانب گریخت

 ست ار چه مرکب خعون فشععاندنفععس زندهآلتعععش بشيسععت و رهععزن زنده ماند            

 اسعععب کشععت و راه او رفعععته نشعععد            جعععز که خععععام و زشعت و آشفته نشد 

 (3822ع 24)همان، ابیات 

 اسب نماد مردان خدا و سالکان راه طريقت -4-7

ست که      سب نماد رهروان راه طریقت ا ست که در آن، ا حيایتی در دفتر پنجم مثنوس آمده ا

شده        شق برخوردار  سختیهاس راه ع سطة تحّملِ  سقّایی خرس دارد که  از الطاف حق، به وا اند  

تحمّلِ بار گران کمرش را خم ساخته و رنجور است  روزس سقّا آن را به میرآخور میسپارد تا در     

شا    صطبلِ  صل کندآ خر وقتی توجّه و عنایت میرآخور به      ا شود و توانایی حا سیدگی  ه به او ر

 اندام و زیبا را میبیند، خطاب به خدا میگوید: اسبان تنومند و خوش

 ریعععش و الغعرمنه کعععه مخعععلوق توام، گیعععرم خععرم            از چعععه زار و پشعععت

 دمبعععهآرزومنعععدم بععععه مععععردن دم             شعععب ز درد پشعععت و از جعوع شعيم

 حعععال ایک اسععبان چنیک خععوش بانوا            مک چعه مخععصعوصعم به تععذیب و بال؟
درنگ اسععبان دونده را براس حرکت به  ناگهان صععداس چياچاا ابزار جنگی به گوش میرسععد  بی

میگردندآ ولی در میدان نبرد پیيانهاس زیادس در        سعععوس جنگ آماده میينند  اسعععبان رهسعععپار       

اس که هنگام بازگشت جانی در بدن ندارند و باید شخصی ماهر بیاید     رودآ به گونهاندامهایشان فرومی 

شود و        ضیه می شان درآورد  آن خر که متوجّه ق شيافد تا بتواند پیيانها را از اندامهای و بدنهاس آنها را ب

شاه   سبان را م ضیم و آن عنایت و توجه    جراحتهاس ا ضاع خود را ده میيند میگوید: اس خدا، مک به او

 (2361ع  81را که چنیک سختی به دنبال داشته باشد نمیخواهم  )همان، ابیات 

مولوس در دفتر ششم مردان راه خدا و ساليان راه طریقت را اسبان تندرو میداند که همواره رو       

 اند هستند و سرکشی را از نهاد خود به در کرده به سوس جلو دارند و پایبند به ارزشها

 حعبعععذا اسععععبعععان رام پیشعععععععرو            نعععه سپعععس رو، نعععه حععرونی را گرو

 رو چععون جسعععم مععوسیّ کلیم            تا به بحععرینععش چععو پهعععناس گعلیم گعععرم

 (1126ع 27)همان، دفتر ششم، ابیات                                                             

 اسب نماد جهان هستي -4-8

 ور بگیععععععرد پعععاش بسعععتاند لگعععد             گعععردن اسععب ار بگعععیرد، برخعععورد

 (464)همان، دفتر چهارم، بیت 
اسععت منظور از اسععب جهان   ایک بیت داراس ابهام اسععت و ایک ابهام مربوا میشععود به اسععب  مميک

شبیه کرده              سب( ت شاد، جهان را به یک جاندار )ا ستیک بخش از اوپانی شد  چنان که در نخ ستی با ه
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گونه که اسب داراس عضوهایی است، جهان نیز اعضایی داردآ مثالً چشم جهان، خورشید        میگوید: همان

ست و رگهاس جهان، رودخانه    ست و نَفَس جهان، باد ا ست و موها ا ست و امعا و   ها س جهان، درختان ا

شاس جهان، کوه  سب را کنایه از          اح صورت میتوان گردن ا ست  در ایک  شم جهان، گیاهان ا ست و پ ها

سی          سفل و کثرت جهان  بنابرایک ک سب را کنایه از جانب ا ست و پاس ا مرتبة اعال و وحدت جهان دان

و اگر کسی جهان را از مرتبة کثرتش    میتواند حقیقت جهان را بشناسد که از مرتبة وحدت بدان بنگرد  

( مولوس  152ع   3نگاه کند به حقیقت آن راه نمیبرد و گمراه میشود  )تعلیقات دفتر چهارم مثنوس، ص 

در بیت زیر که به دنبال بیت پیشیک میآید نیز اسب را در معنی حقایق جهان هستی و لگام را در معنی  

 (153)همان: ص  استعارس ایمان و اعتقاد به کار برده است 

 ، والسالمککرا پیشععوا  عقعععل و دیعععک            لگعععامکم نشعععیک بر اسععب توسک، بی

 (465)مثنوس معنوس، دفتر چهارم، ابیات  
 میينی ناو در ایک بیت میگوید: بدون ایمان که زاییدة عقل و دیک است به حقایق جهان دست پیدا 

 هاهحيطمفاهيم نمادين ديگر   -5

 دورنگي -5-1
   دورنگ استآ اسب سیاه و سفید یا یک رنگ سفید و دیگرس هر رنگی که باشد اسبابلق 

 ععاره پرّان هماسبگفععت و برانگیخعععت ابلععق ز جعععاس            تو گفعععتی شععد آن بع

 (164، بیت 9)شاهنامه، ج

 ععتوکععبیععانِ سَحَعععر ابلعععق به دسعبسععت            مسوز پعععی بعععازآمعععدنش پعععا

ب و ش به همیک سبب نماد دورنگی واقع میشود و در معناس روزگار دورنگ )به سبب سیاهی     

سرار نظامی به   بیتسپیدس روز( یا هرچیز دورنگ قرار میگیرد  در   عت پیامبر نزیر از مخزن اال

 (23و قضیة معراج میپردازد  )مخزن االسرار، نعت رسول اکرم، بیت 

می ابلق در ایک بیت بیانگر مفهوم شععب و روز اسععت و موکبیان سععحر سععتارگان هسععتند  نظا 

ازگردد  نیز ب ابلق دو رنگ شعععب و روز را در اختیار دارند و منتظرند تا پیامبر    سعععتارگان میگوید: 

گونه بیت میتوان موکبیان سععحر را سععحرخیزان گرفت و ابلق را قلم سععیاه و کاغذ سععفیدآ و بدیک

ست، منتظر هستند تا پیامبر از معر       سحرخیز، قلم و کاغذ به د سایان  اج بازگردد معنی میشود: پار

یان: ص       قات مخزن االسعععرار، ثروت ند  )تعلی بت کن ی 225و کالم او را ث یر نیز در ات ز( ابلق در اب

 معناس روزگار دورنگ یا شب و روز به کار رفته است 
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 1چعععون قععدمعت بانعععگ بر ابلق زنعععد            جعععز تعععو کعععه یارد کعه اناالحق زند

 (7)مخزن االسرار، توحید و مناجات، بیت 

 عنان خویش مگذار عععقشعععب و روز ابلعععقی شعععد تند زنهعار            بعععه ایعععک ابلع

 (71)خسرو و شیریک، خبردار شدن خسرو از رفتک شیریک، بیت 

 ععک طععویلعة بععامبعععر ابلععععق صبععح و ادهعععم شععععام            حُيععمعععت زده ایعع

 (20)لیلی و مجنون، در توحید، بیت  
صبح        درالبتّه  ست که  سفید ا سب  شد   بیت زیر از لیلی و مجنون ابلق ا شبیه  هآ نیز به آن ت

هوم  میتوان صععبح زود و هنگام تاریک و روشععک هوا را در نظر گرفت که در ایک صععورت با مف   

 است  بخش شبان و روزانبندس میداند که زینتدورنگی تناسب دارد  نظامی پگاه را گردن

عر سیاهان تسلّ     درنظامی  عه ب عال ک عه  ط یافتهتوصیف اسيندر بعد از پیروزس بر زنگیان میگوید: ح اس، ب

 ور شو و ایک گونه سیاه و سفید یعنی تمامی ممالک را رام خود ساز ممالک سفیدپوست نیز حمله

عد                                  ع ع عی بای ع ع ع عک ابلق ع ع عر             چنی عدس بگی ع عی سپی ع عرفت ع ع عاهی گ ع ع ع ت سی

 رناگعععزیعع

 (27)شرفنامه، صفت اسيندر در شيار، بیت 
ور در بیت زیر از شعععرفنامه نیز تصعععویرس زیبا آفریده شعععده اسعععت  نظامی میگوید: روزآخ 

له بر )خورشید( بر اسب دورنگ پگاه )صبح زود که هوا تاریک و روشک است( سوار شده و طوی        

 مرغزار سرسبز آسمان میزند 

 ن زد بر ایک مرغزارعوار             طعععویلععععه بععععروسعچعععو روزآخععععور صبععح ابلععق

 (188)همان، کشته شدن دارا، بیت 
 مولوس نیز ابلق را در معنی دورنگی به کار برده است:

 ردد از دودآورسمعععرد رومعععی کو کنعععد آهنگععععرس            رویعععش ابععلععععق گععع

 ( 3376)مثنوس معنوس، دفتر دوم، بیت  

 بديز نماد سياهيش -5-2
شبد            سیاهی واقع میشود   سبب رنگ خود نماد  ست و به  سیاه خسرو پرویز ا سب  یز شبدیز ا

 در بیت زیر استعاره از شب است که روز نعل زر )خورشید( را بر آن میبندد 

 فعروزعععاه گیتیشچعععو شبدیعععز را نععععل زر بسعت روز            درآمعععععد به زیعععک 

 (88)شرفنامه، رفتک اسيندر به بردع، بیت  

                                                           
 نظامي اين بيت را در توحيد و مناجات حضرت حق ميگويد. -1
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شبیه       شب به آن ت سبب  شبدیز با همیک مفهوم آمده و به همیک  ستآ آن   شده در بیت زیر  ا

سول اکرم خطاب به او میگوید: به ایران بیا که دیگر زمان ماندن در بیک اعراب   جا که در نعت ر

 ایران زیک شده است  رنگ شب براس آوردن تو بهنیست و اسب زردرنگ روز و سیاه

 دة روز اینعععک و شعععبعدیععز شعععبزرعععرب             درسععوس عجعععم ران منشیععک 

 (4االسرار، نعت رسول اکرم، بیت )مخزن 
سرافرازس براس              شاهنامه از  شخّص بوده و  شانة ت سیاه، ن سب  شدن بر ا سوار  چنیک برمیآید که 

 آورده استآ براس نمونه اسفندیار به بهمک سفارش میيند و میگوید:سوارکار به ارمغان می

 نشععیک            بیعاراس تعععک را بععه دیبعععاس چیععععک     بربععدو گفعت ا: اسپ سیععععه 

 (3499، بیت 6ن، ج)نامة باستا 
 اسفندیار نیز در جنگ با رستم بر اسبی سیاه سوار است:

 بفرمععود تعا زیعععک بعر اسععععپ سیععاه            نهادنععععد و بعردنعععد نزدیععک شععععاه

 (4288)همان، بیت  
 مرگ خسروپرویز میگوید: هنگعامباربعد 

 زیعععر تعو انعدر، بعععدس ناشعيعیععب که    کجات اسععععپ شبدیععزِ زرّیعکْ رِکیععب        

 (4523، بیت 9)همان، ج 
چرده داشت  روزس مولوس در حيایتی که در دفتر سوم مثنوس آورده است میگوید: شخصی غالمی سیه

در بیابانی، به دسععتور پیامبر )ص( آن غالم را به نزد آن حضععرت میبرند تا کاروانی که در آن بیابان گرفتار 

شععده اسععت از مشععک او آب بخورد  غالم که اعتقادس به پیامبر و مقام واالیش ندارد، متوجّه   تشععنگی 

اس میشععود  امر الهی بر ایک قرار میگیرد که مشععک او تمام کاروان و چارپایان آنان را سععیراب کندآ معجزه

شگفتی او میگردد و از عمق جان به پیامبر ایمان میآورد و بدیک گونه     سبب  ضوع  سم و جان   همیک مو ج

گردد، صععاحبش خطاب به او میگوید: غالم مک شععبدیزگونة او به سععپیدس میگراید  وقتی به خانه بازمی 

 هایی میدهد کجاست؟ غالم میگوید: مک همانم و نشانه

 تعععا بدانی که هعععمانعععم در وجععععود            گعععر چه از شبدیععز مک صبحععی گشود
سیاهی جان و دل و هم در ایک بیت مولوس براس  سیاهی(     بیان  شبدیز )نماد  چنیک ظاهر غالم، از 

بهره برده اسععت  او از ایک حيایت چنیک نتیجه میگیرد که مميک اسععت که گاهی روح و جان و نیز   

ظاهر آدمیان تغییر کند، ولی آن شععخص همان اسععتآ امّا ظاهربینان با اندا تغییرس در شععيل و    

 (3177ع  90میينند  )مثنوس معنوس، دفتر سوم، ابیات شمایل ظاهرس فرد او را گم 
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 مفاهیم نمادیک اسب در ابیات حماسی، غنایی و عرفانی -1جدول 

 بررسي تطبيقي مفاهيم نمادين اسب در ادبيات حماسي، غنايي و عرفاني

 مثنوي خمسه شاهنامه مفاهيم نمادين حيطة مفاهيم

 

 مفاهيم حماسي

   تندرو بودن 1

 خشمگینی  2

   قدرتمندس3

   تنومندس4

 بخشی  باارزشی و عظمت5

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

 

 مفاهيم غنايي

   اسب نماد یاور و نگهبان 1
   وفادارس 2

 وفایی  نماد بی3

   رقصان بودن4

   زیبایی5

* 

* 

 

 

* 

 

 

* 

* 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 عرفانيمفاهيم 

   وجود روحانی و نفسانی1

 بقا  نماد پایدارس و 2

   نماد چشم ظاهربیک3

   شیطان4

   تردید5

   نماد جسم6

   مردان خدا7

   جهان هستی8

 

 

 

 

 

* * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

مفاهيم ديگر 

 هاحيطه

   دورنگی1

   نماد سیاهی2

* 

 

* 

* 

* 

* 

 نتيجه گيري -6
سب در ادبیات حماسی،     سی مفاهیم نمادیک تطبیقی ا با نگاهی به مطالب باال و جدولهاس برر

 غنایی و عرفانی به ایک نتیجه میرسیم که: 
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( ایک چارپاس اصععیل با نامهاس مختلف خود )اسععب، شععبدیز، گلگون، ادهم، ابلق، فرس، بور،    1

سی بسامد بسیار باالیی دارد     شبرنگ، ابرش، سمند، بارگی، کمیت و رخش( در آثار مورد برر  

در شاهنامه  بار کاربرد( دومیک جانور پرکاربرد استآ   1487بار کاربرد( و بعد از شیر ) 1439)

سی و            صد و  ست و چهار بار و در مثنوس  ست و بی سه دوی شت بار، در خم هزار و هفتاد و ه

ست   سب در ایک آثار هم از نظر تيرار نام و هم از ن  هفت بار آمده ا ظر باال بودن مفاهیم  اگر ا

صف        شيوه و ست به  شوده ا سیع براس خود گ گردد و  ناپذیر او برمینمادیک، میدان جوالنی و

هیبتی که به سعععوارکار خود میبخشعععد  ایک چارپا، در تمامی آثار به کار میرود تا نیرومندس 

ا و  خود را به شخصیتهاس حماسی، داستانی و عرفانی هدیه کند  عظمت او مایة خستگی دری     

صحرا میشود، نگهبانی باوفا است  در آثار غنایی نظامی نیز خوش میدرخشد و مایة آراستگی      

سوار خود میشود  همیک عوامل سبب میگردد که در مثنوس، نماد مردان خدا و بزرگان عالم     

 معنا قرار گیردآ البته گاهی نیز نماد جسم واقع میشود تا سوارکارش نماد روح باشد 

ست م ( 2 ست، بیک چهار مفهوم     از بی سب به کار رفته ا فهوم نمادیک که در آثار مورد بحث براس ا

  20، تندرو بودن، خشعععمگینی و قدرتمندس( در هر سعععه اثر تطابق کامل وجود دارد )دورنگی)

بخشععی، زیبایی، وجود  درصععد(آ نیز بیک پنج مفهوم از مفاهیم )تنومندس، باارزشععی و عظمت 

درصد(    25فقط در دو اثر از آثار مورد بحث مطابقت وجود دارد )روحانی و جسمانی و سیاهی(   

 درصد(  55است ) و یازده مفهوم نمادیک فقط در یيی از آثار به کار رفته

( بسامد نام اسب در شاهنامه باالتر از دیگر آثار استآ امّا تعداد مفاهیم نمادیک ایک جانور در 3

وم نمادیک، سیزده مفهوم در مثنوس بعه کار مثنوس بیشتر استآ یعنی از مجموع بیست مفه

درصد( و در خمسه یازده  45شاهنامه، نه مفهوم نمادیک )درصد(آ در حالی که در  65رفته    است )

 درصد( براس اسب وجود دارد  55مفهوم )

هاس حماسی، از بیک مفاهیم نمادیک به کار رفته براس اسب، پنج مفهوم آن نزدیک به مایه( 4

مفهوم نیز در حیطة مفاهیم عرفانی و دو مفهوم جزء مفاهیم  هشتپنج مفهوم غنایی، 

  ها )غیر از حماسی، غنایی و عرفانی( است نمادیک دیگر حیطه

تنومندس، س، قدرتمندس، تندروا، ده مورد )( از تعداد بیست مفهوم نمادیک براس ایک چارپ5

بخشی، یاور و نگهبان، وفادارس، رقصان بودن، زیبایی، پایدارس و بقا و مردان خدا( باارزشی و عظمت

وفایی، چشم ظاهربیک، شیطان، تردید، جسم، جزء مفاهیم نيو و هشت مفهوم )خشمگینی، بی

مفهوم نمادیک ایک چارپا نیز دو بعدس  جهان هستی و دورنگی( نيوهیده به حساب میآیند  دو

هستند: )وجود و سیاهی(آ اسب گاهی نماد وجود روحانی قرار میگیرد و گعاه وجعود نفسانی  سیاهی 

 نیز در شاهنامه مفهومی نيو داردآ اما در مثنوس بیانگر مفهومی نيوهیده است 
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ون پهلوس منعيس شده است، با ( بیک دو  مفهوم نمادیک اسب )تندروس و قدرت( که در اوستا و مت6

همیک مفاهیم نمادیک در شاهنامه، خمسه و مثنوس، تطابق وجود دارد  نیز بیک جایگاه اسب در 

ایران باستان )اهورایی بودن( و مفاهیم نمادیک نيوس ایک جانور )مانند وفادارس، زیبایی، مردان خدا، 

دیده میشود  مولوس از جایگاه اسب در  وجود روحانی و باارزش بودن( در آثار مورد بررسی تناسب

ایران باستان و مفاهیم نمادیک ایک جانور در شاهنامه و خمسه بهره میگیرد و آن را نماد مردان خدا 

 که از قدرت روحانی برخوردارند و سریع به سوس حق میشتابند به کار میگیرد 
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