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1- مقدمه
و  نقش ترین  پر  از  یکی  نموده اند  ذکر  زیبایی  و  نجابت  از  نمادی  را  آن  که  »اسب« 
اصیل ترین حیوانات اهلی در دنیای پیش از اسالم، اساطیر ایران باستان، متون کهن دیني، 
شاهنامه، دوره هاي تاریخي و آثار به جا مانده از آن دوران است و داراي نقشي بسیار حیاتي 
و ارزشمند بوده که همواره مورد ستایش قرار مي گرفت و غیر از استفاده رایج آن مانند 
حمل و نقل و شکار، کارکردهاي آییني، اقتصادي، رزمي، بزمي، تزییني و تشریفاتي نیز 
داشته است. ایرانیان باستان همان گونه که برای خود و خانواده خویش از اهورا مزدا طلب 
نیکی می کردند، برای اسب خود نیز نیرومندی می خواستند. در اوستا از اسب به عنوان 
یکی از برگزیده ترین حیوانات نام برده شده و حّتی برای معالجه و نیک نگاهداری از آن نیز 
دستوراتی آمده است و این نشانه ای از پاکی، اصالت و اهمیتی است که در فرهنگ ایرانی 
برای این حیوان قائل بودند. اهمیت اسب در دنیای اساطیر ایران تا به آن اندازه است که هر 

ایزد دارای گردونه های زرین و اسب های تیزتک بود.
پس از اسالم هم با اشاره به اسب در برخي آیات قرآن کریم، متون ایراني اسالمي و اسب 
نامه ها )فرس نامه ها(. از سرشت نیک و پر اهمّیت این موجود سخن به میان آمده است. 
شواهد و قراین تاریخی و ادبی حکایت از دلبستگی های ژرف ایرانیان به نگهداری و پرورش 
اسب و دادن جنبه های تقّدس به این حیوان نجیب و باهوش دارد. لذا یکي از حیواناتي 
که بیش ترین حوزة تصویر را در متون حماسی سبک خراسانی از جمله شاهنامه به خود 

اختصاص داده، اسب است. 
از لوازم  قطعی داستان هاي حماسي داشتن مرکبي خاص است که به قّوت، سرعت 
که  است  کـرده  سـعی  دیگـر  بـزرگ  شاعران  مانند  فردوسی  باشد.  ممتاز  هوشمندي  و 

تصویری فرا واقع از این حیوان انسان صفت به دست دهد.
پیشینه ی تحقیق

اجتماعی آن  ارزنده ای درباره ی اسب و سوابق فرهنگی و  تحقیقات و پژوهش های 
صورت گرفته )که به چند نمونه از آنها در زیر اشاره خواهد شد(. با وجود این پیشینه، 
بررسی ها نشان می دهد تاکنون تحقیق مبسوطی با این عنوان در حوزة ادبیات فارسی 

انجام نشده است. 
مرکز   ،8 ج  اسالمی،  بزرگ  دایرالمعارف  اسب،  )پاییز1377(.  آذرنوش  آذرتاش،   .1

دایرةالمعارف بزرگ اسالمی، ص111-92 .
2.پورداوود، ابراهیم، )1386(. فرهنگ ایران باستان، تهران، موسسه انتشارات و چاپ 

دانشگاه تهران، ص297-220. 
3.عیسوی، روژان، )بهار 1389(. نگاهی به اسب و اسب سواری در ایران، مجله ی مطالعات 
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ایرانی، ش 17، ص133-155.
4.قلی زاده، خسرو، )پاییز 1388(. اسب در اساطیر هند و اروپایی، مجله ی مطالعات 

ایرانی، ش 16، ص199-232.
ایرانی، مجله ی  ادبیات فارسی و فرهنگ  5.ماحوزی، مهدی، )پاییز 1377(. اسب در 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ش 146، ص210-235.

2-بحث و بررسی
2-1-پیشینه ی اسب:    

اهلی کردن حیوانات از حدود هزاره ی پنجم قبل ازمیالد آغاز شد. اسب از جانوراني است 
که از آغاز در میان آریایي ها و در فرهنگ اقتصادي و اعتقادي ایرانیان جایگاه ویژه داشته 
است. جابه جایی آریایي ها در هزار و چهارصد سال پیش از میالد توسط ارابه هاي اسبي و 
استفاده مهم از اسب بوده و ارابه هاي معروف آنها از همه چیز بیشتر توّجه تاریخ نگاران را 

به خود جلب کرده و آنان با اهمّیت از آنها یاد کرده اند.
در دوره ی مادها که به سال 554-701 ق.م افزون بر یک سده و نیم حکومت کردند 
در نبردهاي خود اساسي ترین نقش را به سواره نظام داده بودند که همین امر باعث شد 
که کیاکسار پادشاه سوم ماد براي رویارویي با ارتش آشور که در بین النهرین وجود داشت 
به تأسیس رستة سواره نظام بپردازد و بعد از اتحاد مادها و پارت ها و پارس ها که همگي 
آریایي بودند، یورش به قوم وحشي آشور و شکست دادن آن قوم وحشي و از میان بردن 
نسل و نژاد آنها پیش آمد و این پیروزي دروازه اي براي ورود اسب آرین به دنیاي عرب 
گردید، البّته پیش از آن زمان هم اعراب اسب را از آشوري ها گرفته بودند و آشوري ها نیز 
اسب را در یورش هاي متمادي قبلي از قوم آرین به دست آورده بودند. چیني ها در منابع 
فرهنگي خود از اسبان تیزتک اشکاني که مؤثرترین ابزار کار پارتیان بوده، نام برده اند. پارت 
قومي است ایراني و آریایي که مردان و اسبان جنگي بسیار خوبي داشته و واژه ی پارتیزان 
به معناي چریک هاي جنگي از نام قوم پارت برداشته شده است به دلیل چاالکي و دلیري 

در جنگ با دشمن )عبدالرضا خانی،1391: 3(.
در بازرگاني اشکانیان اسب بسیار مهم بوده است. هم براي حمل و نقل با و هم از براي 
فروش، اسبان را به جزایر و سرزمین هاي خلیج فارس مي بردند و اعراب با خرید اسب در 
برابر خرما و هم چنین به دست آوردن اسب از راه دزدي و غارت اسب هاي مورد نیاز خود 
را تا حّدي تامین کرده اند. ضمناً آشوري هاي ساکن بین النهرین در انتقال نژاد اسب ایراني 
به آن طرف آب هاي خلیج مؤثر بوده اند. اشکانیان براي حفظ جان اسبان خود در مبارزه ها 
را  اسبان  بدن  چرمي  و  فلزي  پوشش هاي  با  و  فلزي مي نهادند  هاي  پوشش  آنها  تن  بر 

تحلیل ادبی نمادهای حماسی و اساطیری اسب در شاهنامه ی فردوسی



دو فصل نامه ی زبان و ادبیات فارسی14 /

مي پوشاندند، این پوشش ها را در اصطالح برگستوان مي گفتند. براي اثبات این گفته همان 
به که سخن فردوسي بزرگ را به خاطر آوریم که در جنگ رستم و اسفندیار فرمود:

کف اندر دهان شان شده خون و خاک                       همه گبر و برگستوان چاک چاک
)فردوسی،1388: 5/ 22(

تیرداد سوم پادشاه اشکاني که با برادر خود بر سر فرمانروایي در جنگ و ستیز بود از بروز 
خشک سالي دیرپایي که گریبان گیر مردم ایران بود رنج مي برد. خواب گزاران به او گفتند 
کلید این بدبختي در دست تواست و این امر پایان نپذیرد مگر با قرباني کردن اسب خود 
به درگاه خدا که این امر با تمامي عالقه تیرداد به اسبش در کنار رود فرات انجام گرفت. 
این را باید متذّکر شد که قرباني کردن اسب در آیین اول ایرانیان یعني دین زرتشت و در 
دین اسالم آزاد نبوده و این حیوان نجیب از سوي حضرت محمد )ص( مکروه اعالم شد تا 
نسل این حیوان گران قدر به انقراض کشیده نشود، پس به گواه تاریخ بدون هیچ تردیدي 
خاستگاه این چهارپاي برازنده ایران بزرگ و یا ایرانویچ یا سرزمین موعود بوده است که 
محدود از شمال به کناره هاي دریاچه آرال، از خاور به دامنه پامیر و ماوراءالنهر و از جنوب 
به کرانه هاي خلیج همیشه فارس تا شمال آفریقا و از باختر به میان رودان )بین النهرین( تا 
سرزمین بیزانس بوده است تا آن جا که مي گویند در سراسر جهان نمي توان اسبي یافت که 
خون اسب ایراني در رگ هایش روان نباشد، که این مدعا دور از ذهن نیست چون در اوستا 
در گاتاهاي زردشت در اشتردگات فرگرد 17 آمده: از تو مي پرسم اي خدا آیا ده مادیان، 
یک شتر و یک نریان که وعده شده به من خواهد رسید؟ دراهنووگات فرگرد 19 آمده از 
آن تو بود نیروي آفریننده ستوران باز در فرگرد 11 خداوند دهقان ستور پرور را براي غم 
خواري تو مقرر داشت. باستان شناسان از دل خاک سنگ نبشته ها و ستون هایي را برپا 
ایستاده از کاخ هاي آپادانا و شوش و تخت جمشید در کاوش هاي خود به دست آورده اند که 
هر چه ژرف تر به آن مي نگریم در آن نقش ها از پیکر اسبان نمود بیشتري مي یابد و کشف 
اسکلت چند سوار و اسب در رستم آباد شمال و یا اشیا دیگر هم چون لگام و زین در مناطق 
لرستان و پارس، یک نوع اسب به نام هیپاریون که در مرز چال مراغه کشف شده اتکای 
ایرانیان را در امور سیاسي و نظامي و اقتصادي به اسب اثبات مي کند. در سیلک کاشان 
بقایاي زین و برگ، در منطقه سلوز در پنجاه کیلومتري ارومیه لوازم سواري و سوارکاري 
کشف شده، در تپه ی گیان در نهاوند و در خوروین در نزدیک کردان تصاویر اسب بر روي 
گلدان کشف شده، در املش گیالن کوزه هاي سفالین مربوط به 1200 سال پیش از میالد 
که نقش اسب در روي آن حک شده، به دست آمده است. اسب از دیرباز در خدمت انسان 
بوده و بار اول این حیوان به دست ایرانیان تربیت گردیده و به جهان عرضه گشته است. اما 
قوم دیگر میوه ی زحمات آرین را در چپاولگري هاي بي رحمانه غارت نموده و حّتي به نام 
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خود نام گذاري کرده اند.
کتاب هاي مورخین مانند هرودوت، هومر، امین نارسلن، آریه گزنفون دیده مي شود که 
به نام آریایي ها احترام گذاشته اند و هر جا بحثي از سوار و سوارکاري به میان آمده آن را 
به ایرانیان ربط داده اند. نام اسب را به عنوان بخشي از نام انسان ها در دوران باستان در 
بین ایرانیان رسم بوده، مانند ارجاسب، جاماسب، طهماسب، لهراسب، گشتاسب، بیوراسب، 
ویشتاسب. گزنفون در یادداشت هاي خود آورده است که هر کجا اسبان تندرو و ارابه هاي 
نیرومند باشد بزرگي حکومت در آن جاست و براي تشویق ملّت خود مي گوید سواري را 
باید از ایرانیان آموخت، هر سوار ایراني با اسب یکي و چسبیده به آن مي باشد )عبدالرضا 

خانی،1391: 5(.
پرورش اسب در ابتدا برای قربانی کردن در پیشگاه خدایان بود ولی بتدریج پی بردن به 
این که آنها منابع مناسبی برای کار و حمل و نقل هستند، باعث شد از آن زمان تاکنون برای 
این امور نیز به کار گرفته شوند. نقش این حیوانات از جمله اسب در زندگی مردم باستان 
آن چنان مؤثر بوده است که نقوش آنها در سفالینه ها و انواع مهرها کنده و یا نقاشی شده 
است و حّتی در گذشته به هنگام فوت شخصی، اشیاء مربوط به حیوان متعلّق به او نیز با 
آن شخص دفن می گردید تا در دنیای دیگر با او همراه باشد. در دوران باستان از جمله 
در دوران کاسیان و آشوریان نبردهای سهمگینی برای دستیابی به منابع و رمه های اسبان 
صورت می گرفت که حّتی در مواردی باعث از میان رفتن دولتی و جایگزین شدن دولت 
دیگری می گردید )تاج بخش،1372: 14- 10(. اسب حیوان نجیبی است که از دیر باز 
در خدمت انسان بوده و در زمین های کشاورزی و ترابری و هم چنین در جنگ ها به مانند 
ابزاری برای حرکت تند و ضربه زدن به دشمن بهره گیری می شده است، این حیوان زیرک 
در سفر و حضر و در جنگ و صلح، یار دیرین و وفادار آدمی به شمار می آمده است. نامی که 
امروزه این جانور در فارسی دارد، همان است که در چندین هزار سال پیش نزد آریایی ها 
داشته است. در سنگ نبشته  داریوش در بیستون چهار بار کلمه ی اسب به کار رفته است. 
در طول تاریخ هر جا اثر و نشانی از ایرانیان باقی مانده باشد نام و نشانی هم از اسب وجود 
دارد. پیروزی و سرافرازی ایرانیان در پیکارها از برکات این چهار پای دلیر و هوشمند است. 
کورش پرورش اسب و سوارکاری را در فارس رواج داده و به به جنگ جویان فارس، هنر 
سوارکاری آموخته است. به گواهی تاریخ و آثار کهن اسب به کمک ایرانیان به سرزمین های 
بابل و مصر رسیده است. در میان آثار سومری ها اسب دیده نمی شود و نامی هم از این 
جاندار در کتیبه های آنان نیست، پس از رسیدن اسب به سرزمین بابل آن را خرکوهی 

خواندند )دهخدا،1372 :1725(.

تحلیل ادبی نمادهای حماسی و اساطیری اسب در شاهنامه ی فردوسی
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2-2-اهمّیت و کارکردها:
هرودت در باره ی ماساگت ها می نویسد: »رخت و زندگی ماساگت ها مانند سکاهاست 
سواره یا پیاده پیکار می کنند و به تیر و تبرزین مسلح هستند. در میان همه ی خدایان آنان 
به جز خورشید خدای دیگر را نمی ستایند و از برای او اسب قربانی می کنند، زیرا عقیده دارند 
که باید از برای چاالک ترین خداوند، چست ترین و تندترین جاندار فدیه گردد«. به گفته ی 
کزنـفون ارمنی ها نیز از برای مهر )خورشید( اسب قربانی می کردند )پورداوود،1386: 243(.

فرشته ی نگهبان چهارپایان سودمند که در اوستا درواسپا Drvaspa خوانده شده، نیز 
دارای گردونه است درَو Drva= درست + اسپا Aspa لفظا" یعنی درست یا سالم اسب یا 
دارنده ی اسب درست و سالم. این ایزد به نگهبانی چارپایان سودمند گماشته شده و به نام 

بهترین و گران بهاترین چارپایان که اسب باشد خوانده شده است )همان: 245(.
در تیریشت فقرات 13-18 فرشته ی باران تیشتر به پیکر اسب سفیدی در آمده با دیو 
خشکی اپئوَش APaosha که آن هم به صورت اسبی در آمده اّما اسب سیاه و زشت و بی 
یال و دم، در نبرد است، سرانجام تیشتر از کارزار پیروز به در آید و باران به کشتزارهای 
ایران فرو بارد )همان: 250(. تیشتر با طلوع خود نوید دهنده ی روان شدن چشمه های آب 
به قّوت اسبی است و مرحوم بهار تیشتر را با ایزد مصری سوتیس Sothis  برابر دانسته و به 
وجود ارتباطی میان طلوع خورشیدی این ستاره  جاری شدن سیالب های تابستانی معتقد 

است )بهار، 495:1375(.
اسب که در اصل اهریمنی است بتدریج خورشیدی و اهورایی می شود، به مورد اورالی  
گاو  و  سفید  اسب  جفت گیری  با  را  آسمان  و  زمین  مقّدس  ازدواج  که  می رسیم  آلتایی 
خاکستری نشان می دهد. اسب، البّته نر، در اینجا مظهر الوهیت آسمانی است. اسب ارابه ی 
خورشید را می کشد و وقف خورشید می شود. اسب عالمت آپولون است، زیرا آپولون ارابه 
ران خورشید است )شوالیه، 1388: 157(. در چین، اسب، مرکب وایو یا خدای باد است. 
باد مطرح  با معنی اهورایی اش به صورت مظهر  چابکی اسب را در نظر بگیریم، که اغلب 
می شود. در قصه های عربی، چهار اسب نشانه ی چهار باد هستند )همان: 159 (. باوری 
تثبیت شده در ذهن تمامی اقوام، اسب را در اصل با ظلمت جهان اهریمنی )ختونیایی( 

مرتبط می داند زیرا که می جهد و یورتمه می رود )همان: 135(.
در میان آلتاییها، زین  و اسب یک متوّفی در کنار جسدش گذاشته می شود تا سفر آخر 
او را تضمین کند. در میان بوریات ها، اسب فرد بیمار، که هر لحظه امکان مرگ و جدایی 
روحش می رود، در کنار بسترش بسته می شود تا بازگشت روح او را عالمت دهد و روح 
هنگامی ظاهر می شود که اسب شروع به لرزیدن می کند. وقتی شمنی  می میرد او را روی 
جل اسب قرار می دهند و زین را به جای بالش زیر سرش می گذارند و افسار و تیر و کمانی 
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در دستش می نهند. در میان بلتیرها، اسب شخص متوّفی قربانی می شود تا روحش، روح 
صاحبش را راهنمایی کند؛ و بسیار پر معنی است که گوشت اسب پس از ذبح میان سگ ها 
و پرندگان تقسیم می شود، که آنها هم خود هادی ارواح هستند، و به دو عالم زیرین و زبرین 

رفت و آمد می کنند )شوالیه، 1388: 140(.
در باورهای کهن برای اسب دو جنبه الهی و اهریمنی قائل شده اند که در ارتباط با رنگ 
این حیوان بوده است. چنان که اسب سفید را موجودی خورشیدی و مقّدس و اسب سیاه را 
نماد مرگ می دانستند و معتقد بودند که با دنیای دیگر در ارتباط است. در باورهای کهن 
رنگ سفید نشانه ای از روشنی، پاکی و بطور کلی رنگی اهورایی است و رنگ سیاه نشانه ای 

از تاریکی است که خود نماد اهریمنی است )بهرامی،1385: 27(.
در سنت بسیار کهن ما، پرورش اسب و هنر بر اسب نشستن از ایرانیان دانسته شده 
است. این سنت را بلعمی چنین یاد می کند: »و زینت ملوک و اسپ نشستن و زین بر نهادن 

او ]طهمورث[ آورد« )پورداوود، 1386: 265(.
اهمّیت آیینی و حضور مقّدس و دیر سال اسب در زندگی و باورهای هند و اروپایی و از 
جمله ایرانی مضامین، داستان ها، تعابیر و ترکیبات متنوعی در جنبه های مختلف فرهنگ 
با  نام های مرکب  قربانی کردن آن،  یادگار گذاشته است. پرستش اسب،  به  ایران  ادب  و 
این واژه، اهمّیت سم اسب، تعدد فرس نامه ها و ... مواردی از این نمودهاست. کیخسرو از 
مشهورترین شاهان در زمان کیانی گفته است:»هیچ چیزی در دربار من گرامی تر از اسب 

نیست« )عیسوی،1389: 134(.
پیامبر )ص( می گوید: »علیکم باناث الخیل فاّن ظهورها جرز بطونها کنز«: بر شما باد 
که اسبان مادیان دارید که پشتشان حرزست، شکمشان بنتاج دان گنج است )مدبر،1346: 

.)176
یکی از خاصّیت و برکت اسپ آنست که در خانه ای که اسپ باشد دیو در آن خانه نرود 
و در آن خانه مرگ مفاجات نباشد و برکت و نعمت باشد و نزدیک ابلیس هیچ آوازی دشمن 
تر از آواز اسپ نیست و اگر مالک او را واقعه ای خواهد بود پیش از آن چهل روز به الهام 
ایزد تعالی او را معلوم کرده باشد و از کاه و آب و جو خوردن به سیر باز ایستد و از جملة 
حیوانات چهار چیز در بهشت رود اسپ غازی و اشتر صالح علیه السالم و خر عزیز و سگ 
اصحاب کهف )همان: 179(. پیغامبر )ص( می گوید: »که چون ایزد سبحانه و تعالی بر بنده 
نیکویی خواهد کرد او را چهار کرامت کند مرکبی راهوار و خانه ای فراخ و همسایه ای نیک 
و جفتی با جمال مساعد و زیبا« )همان:186(. برای اقوام هند و اروپایی پس از گاو، اسب 
مفیدترین جانور است و در طی زندگانی انسان بهترین یار او بوده است. اسب ابتدا شکار و 

خورده می شد )قلی زاده، 1388: 200(.
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اگر بپذیریم که اولین ها مقّدسند، پس اسب از جانوران مقّدس است. زیرا طبق بندهش 
زرد گوش  اسب سپید  اسبان نخست  »از  آفریده شد:  بود که  اولین جانورانی  اسب جزء 
درخشان موی سپید چشم فراز آفریده شد. اوست سرور اسبان«. فرزندزایی از مقّدس ترین 
امور در کیش زردشتی است و پس از این که اسب و دیگر جانوران آفریده شدند در آن که 

نخست به فرزند خواستن اندیشد شتر و اسب بود )همان: 206(.
خورشید  زیرا  است.  خورشیدی  جانوری  اسب  کهن  اقوام  همه ی  بین  در  تقریباً 
سریع السیرترین کوکب آسمان است و اسب سریع ترین جانور در خدمت بشر. هردوت نقل 
می کند: »که برای سریع ترین ایزدان، یعنی خورشید، باید سریع ترین جانوران، یعنی اسب، 
قربانی شود. در اساطیر ژرمنی هم اسب سفید نماد روز و خورشید است« )همان،1388: 
از نظر  او می شود.  ارابه ی خورشید را می کشد و وقف  207(. در اساطیر یونان هم اسب 
یونانیان اسب نشانه ی آپولون، خدای موسیقی، شعر، پیش گویی، پزشکی و مظهر روشنی و 

جوانی و زیبایی است. خود آپولون ارابه ران خورشید است )شوالیه،1384: 157(.
2-3-جایگاه اسب:

اسب، در ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی جایگاهی ویژه دارد. در متون اوستا و در ادبیات 
ایران، هیچ حیوانی چون اسب، به شکوه و زیبایی توصیف  نشده است. شاعران  باستانی 

ایرانی در دیوان  های خود به صورتی ستایش  انگیز از این حیوان اصیل  یاد کرده  اند.
عارفان ایرانی در ادبیات سمبولیک، اسب را معراجی، آسمان پیما و عرش نورد دانسته 
اند و آن را به عنوان شریف ترین وسیله برای عروج شایسته ترین انسان یعنی پیامبر اکرم 

)ص( دانسته اند، چنان که سعدی گوید:
به تمکین و جاه از از ملک درگذشت »شبی بر نشست از فلک در گذشت               

چنـان گـرم در تیـه قربـت بـرانـد                که بـر سـدره جبرییـل از او بـاز ماند«
)سعدی،1393 :10(
در پیشگاه خردمندان و نکته پردازان، اسب مظهر هوشیاری و فراست است و تفرس 
):تیز هوشی( را از نام فرس گرفته اند و ویژه ی آدمیان دانا و تیز هوش کرده اند )ماحوزی، 
1377:210(. در نظر پادشاهان و امیران و گردان و دلیران، اسب مظهر نجات و پیروزی و 
خوشبختی و رستگاری تلّقی شده است. دهقانان و کارورزان ایرانی، آن را نشانه ی برکت 
نبرد  عرصه ی  در  پیکارگران،  و  جنگاوران  و  می شناخته  اند  زندگی   و سرمایه ی  فراوانی  و 
زندگی  آن  با  یافته،  اطمینان  و  امّید  و  سرافرازی  و  فرخندگی  مایه ی  را  آن  دشمن،  با 
می  کردند و بدان می  بالیدند )همان: 211(. در اوستا فرشته ی نگهبان چهارپان سودمند نیز 
دارای گردونه است و نام این فرشته درواسپا است. در این کتاب مقّدس در فصل درواسپ 
را می ستایم کسی که چهارپایان  پاک  آفریده ی  مزدا  توانای  درواسپ  است.  آمده  چنین 
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ُخرد را دوست نگه دارد. او کسی است که با دیو خشکی در نبرد است و پیروز می شود 
)همان: 226(. خسرو پرویز گوید: »پادشاه، ساالر مردان است و اسب ساالر چهارپایان«. در 
قابوسنامه آمده است: »حکما گفته اند که جهان به مردمان بر پای است و مردم به حیوان، 
نیکوترین حیوان ها اسب است و داشتن آن هم از کدخدایی است و هم از مرّوت«)همان: 
228(. در زبان های باستانی ایران چون اوستا و فرس هخامنشی، مادینه ی اسب را اسپا 
Aspa  یا اسپی Aspi  می گفتند، در زبان فارسی مادیان که مادینه ی اسب است، از ریشه ی 

Mata  فرس هخامنشی است که در پهلوی مات شده و به معنی مادر آمده است. اّما استر 

 Asva که به گفته ی بلعمی »خر بر  اسپ او )طهمورث( افکند تا استر آمد«. در سانسکریت
tava خوانده می شود و به خوبی پیداست که جزء اول آن اسَو Asva  =اسپ Aspa می باشد 

)پورداود، 1386: 226(. اسب در اوستا در شمار یکی از ارجمندترین و محترم ترین ستوران 
معرفی شده است. ستور در اوستا سَته اُر )Ataora( به معنی چهار پایان بزرگ است چون 
اسب، خر، شتر، گاو و جز آن می باشد. در اوستا اسَپه و برای ماده اسب و مادیان اسپا یا 
اَسُپو –دئِنو )Aspo-daenu( آمده است در فارسی مادیان که مادینه ی اسب است، از ریشه 
و بن ماتا فرس هخامنشی است که در پهلوی مات شده و بمعنی مادر آمده است. مادیان 
چنانکه ماکیان )مرغ خانگی( با واژة ماده )در پهلوی ماتک( یا مادینه یکی است. در پارسی 
باستان، آس )ās( و )Aspa(. در پهلوی اسپ و در سانسکریت اسَو )Asva( می باشد. واژه 
هایی که در فارسی از اسب ترکیب یافته است بسیار است از جمله اسپست که امروزه یونجه 
می گویند جزء دوم این واژه از ریشة »اَد« می باشد که در سانسکریت به معنی خوردن 
است. سپست: اسپ + اَست، دیگر واژة اسپریس یا اسپرس می باشد که به معنی میدان 
اسب دوانی و میدان جنگ است )رضی،1381: 297(. یونجه در زبان مادی، اسپا استا به 
اقوام مختلف هند و  معنی خوراک اسب گفته می شد. اصطالحات اسب داری در میان  
اروپایی از همین »اسپه« مادی منشأ می گرفت که خود دلیل سبقت مادها در پرورش اسب 
بوده است. استرابون ضمن شرح اوضاع مادها از فراوانی یونجه ی آنجا سخن می گوید. به 
عقیدة »دوکاندول« در کتاب »منشأ گیاهان« یونجه ی وحشی و صحرایی از اعصار باستان 
در بخش های از ایران، جنوب قفقاز، بلوچستان و کشمیر بومی بود و سپس به گیاه اهلی 
و پرورش یافته تبدیل شد )دیاکونف، 1357: 146(. در زبان اوستایی Aspa به کار می رفته 
است.در پارسی باستان" as = Asa-bar" به معنای اسب بردن، سواری بوده است. در زبان 
پهلوی Asp و در زبان سانسکریت اسب Acva بوده است. اسب در اوستا به نام Aspa خوانده 
شده اسب را از مصدر h"as=ak" aآ آریایی به معنی تند رفتن گرفته اند )تبریزی،1362: 118(. 
قدر و اعتبار اسب به آن اندازه است که گردونه ایزدان را در آسمان، این ستور هوشیار و 
 )Aurvant تند تاز می کشد. سروش نیز دارای گردونه ایست که چهار اسب تند تاز )اَئورَونت
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به رنگ سپید درخشان، با هوشمندی و زیرکی فراوان که آنان را سایه ای نیست، گردونه را 
 ، Pasu ( ایزد نگهبان چارپایان خرد )پَسوDrvaspa( در عرش برین می کشند. ایزد درواسَپه
گوسفند، بز، بره، بزغاله( و چارپایان بزرگ یا ستوران )سَته اَُر Staora( است. که ایزدی است 
که چارپایان، پیروان و دوستداران و کودکان را درست نگاه می دارد نام مرکبی است که 
جزء نخست درَو Drva به معنی درست، سالم، استوار، نیرومند. و جزء دوم همان اسب است 
یعنی درست اسب، نیرومند اسب، دارنده ی اسب درست و نیرومند که ایزد چارپایان خرد 
و کالن است و به نام ِگئوش =گاو نیز نامیده می شود. و اسپا حالت تأنیث اسم و به معنی 
مادیان است، چنانکه برای اسب نر، اَرَشن Arsan می آید و در پهلوی ُگشن Gosn شده که 
در فارسی باقی مانده است نیز کاربردی به معنی مرد و دلیر و نیرومند دارد. در نام سیاوش 
)سیاَو Syava  = سیاه و اَرَشن به معنی اسب نر( مالحظه می شود )رضی، 1381: 297(. 
نامی که امروزه این جانور در فارسی دارد، همان است که در چندین هزار سال پیش نزد 
  Aspi یا اسپی Aspa و مادة آن اسپا  Aspa آریایی ها داشته: در اوستا و فرس هخامنشی اسپ
و در سانسکریت اسَو Asva  خوانده شده و در التینی Equus . برخی از دانشمندان واژه ی 
اسب را از مصدر اک ak  )= اس as( آریایی که به معنی تند رفتن است گرفته اند. در اوستا 
به واژه ی آسواسَپ āsuaspa  یعنی دارنده ی اسب تند، بسیار بر می خوریم. مطابق آسو اسَو 
āsuasva در سانسکریت. در این جا یادآور می شویم که نام آهو در فارسی و آهوک āhuk در 

پهلوی، جانوری که در تازی غزال خوانند، از صفت آسو āsu  می باشد اسو در اوستا و در 
سانسکریت به معنی تند و چست و تیز است. آسو اسپیه āsuaspya  یعنی دارای اسب تندرو 
و یا تیز تک و چون آهو جانوری است تندرو و چست، خود صفت آسو )= تیز ، تند( نام آن 
گردیده است و تبدیل هاء و سین به هم دیگر در لغات زبان های آریایی بسیار دیده می شود 
)پورداوود، 1386: 222(. نظر به اینکه این جانور در میان چارپایان خانگی دیگر چون شتر، 
گاو و خر، تندتر و تیزروتر است، و ریشه و بن اسب را از مصدر اک )اس( که به معنی تند 
رفتن است گرفته اند، بسا در اوستا ائورونت Aurvant خوانده شده است ائورونت یعنی تند و 
تیز و چاالک و دلیر و پهلوان. و ستور در فارسی واژه ای است که به معنی اسب گرفته شده 

)دهخدا،1372:ذیل اسب(. چنان که فردوسی گوید:
زمین شد شش و آسمان گشت هشت« »ز سم ستوران در آن پهن دشت                
)فردوسی،1388: 3/ 35(

این واژه در اوستا ستئوَر Staora  آمده و از آن چارپایان بزرگ چون اسب، شتر، گاو و 
خر اراده می شود. در مقابل انومیه Anumaya  یا پسو Pasu یعنی چارپایان خرد اهلی چون 

میش )=گوسفند( و بز )پورداوود، 1386: 226(.
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2-4-تقّدس اسب:
چنین گویند: که از صورت چارپایان هیچ صورت نیکوتر از اسب نیست. چه وی شاه 
چهارپایان چرنده است. و رسول علیه السالم فرموده است: »الخیر معقود فی نواصی الخیل، 
گفت نیکی در دو پهلوی پیشانی اسب بسته است«. مر اسب را پارسیان باد جان خوانده اند 
و رومیان آن را باد پای  و ترکان گام زن کام ده و هندوان تخت پران و تازیان براق بر 
زمین، چنین گویند: روزی بر سلیمان علیه السالم اسب عرض کردند، وی گفت: »شکر 
خدای تعالی که دو باد را فرمان بردار من کرد، یکی با جان و یکی بی جان، تا به یکی زمین 
می سپرم و به یکی هوا«. و کیخسرو گفت: »هیچ چیز در پادشاهی بر من گرامی تر از اسب 
نیست« )خیام،1343: 51(. اسب یکی از ادوات جنگ بوده بطوری که خیام در نوروز نامه 
گوید: »الفرس سحاب الحرب ال یمطر  ببرق السیف اال مطر دٍم. گفت اسب ابر جنگ است 
نبارد بدرخشیدن شمشیر مگر باران خون« )همان: 53(. خیام همچنین در نوروز نامه چهل 
و یک نام را برای اسب بر می شمارد که نشان از اهمّیت این حیوان در میان مردم بوده 
است: الوس آن است که گویند آسمان کشد و گویند دوربین بود و از دور جای بانگ سم 
اسبان شنود و به سختی شکیبا بود و لیکن به سردسیر طاقت ندارد و به داشتن خجسته 
بود و لیکن نازک بود. چرمه: بدخشم و دوربین بود. سرخ چرمه، تازی چمه، خنگ... کمیت: 
پیسه:  بود.  خجسته  و  آهسته  بود.خورشید:  مبارک  و  مند  روزی  شبدیز:  بود.  بردار  رنج 
خداوند دوست و مهربان بود. سمند: شکیبا و کارگر بود )همان:64(. در خلقت اسب حدیثی 
مفّصل در دست است که این حدیث را فخر مدبر به روایت امیرالمومنین علی)ع( از پیامبر 
)ص( آورده و به فارسی ترجمه کرده است. بر اساس آن چون ایزد سبحانه خواست اسب 
را بیافریند، باد جنوب را گفت: »که من از تو خلقی خواهم آفرید که اندر وی عّز باشد 
دوستان مرا«. در روایتی دیگر که کلبی آورده است، خداوند صد اسب بالدار برای سلیمان 
)ع( از دریا بیرون آورد که نامشان خیر بود. در نخستین روایت که رنگ عواطف دینی بر آن 
آشکار است، اسماعیل )ع( نخستین کسی است که بر اسب سوار شد. خداوند صد اسب از 
دریا برای او بیرون آورد. این اسبان در چراگاه های اطراف مکه می چریدند تا اندک اندک به 
نزدیک خانة او رسیدند. وی نیز آنها را افسار زد و سوار شد و بار بر نهاد )آذرتاش،1377: 
94(. در برخی روایات چنین آمده است که چون حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل )ع( 
خانه ی کعبه را بنا نهادند، خداوند اسماعیل را گنجی پنهان عطا کرد. چون وی به کوه 
جیاد رسید، آن دعایی که باید برای یافتن گنج می خواند، به او الهام شد و آن گاه همی 
اسبان جوان که همان گنج پنهان بودند نزد وی آمدند. خداوند همه را فرمان بردار اسماعیل 
کرد. در حکایتی دیگر آمده است که حضرت سلیمان دیوان را به گرفتن اسبان وحشی 
فرمان داد. آنان چون در این کار عاجز ماندند، ناچار آبشخور اسبان را بخشکاندند و به باده 
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بیاکندند و آن گاه توانستند اسبان را اسیر کرده، نزد سلیمان بیاوردند. بنا بر اغلب روایات، 
این اسبان نخست همه دو بال داشتند که به خواهش سلیمان، خداوند بال را از آنها گرفت. 
)همان:95(. یونانیان آفرینش اسب را به نپتون ایزد دریاها و اقیانوس ها نسبت می دادند 
)کریستن سن، 1355: 22(. اسب  مفید ترین جانور است و در طی زندگی انسان بهترین 
یار اوست از این جهت از پی شکرانه نعمت ایزدی روان نخستین جانور به اسم گاو و اسب 
مانند سایر فرشتگان ستوده شده است در آیین مزدیسنا آن چه مفید و نیک است و آنچه به 
حال انسان نافع است ستوده و مقّدس است. آسمان و زمین و آب و گیاه و ستور و باد و ماه 
و خورشید و ستاره همه از برای آسایش انسان در کارند و همه مظهر نیکی و مهر اهوره می 
باشند الجرم در مزدیسنا از کلیه ی نعم ایزدی هر یک را به اسمی و عنوانی باید سپاسگزار 
بود )پورداوود،1377: 97(. داریوش دریکی از کتیبه های فارس گوید: »این)مملکت( پارس 
را که اهورا مزدا به من ارزانی داشت زیباست اُواسپ اُومرتیا )اسب و مردم خوب( دارد از 
پرتو اهورامزدا و نیروی خود من که پادشاه هستم این کشور از دشمن بیم و هراس ندارد« 
)همان: 89 (. کلمه ی درواسپ مرکب است از دو جزء از درو Drva که در فارسی کنونی 
)درست( گردید و از اسب، مجموعاً یعنی دارنده ی اسب درست و سالم، درواسپ و گوش هر 
دو اسم فرشته ایست که حمایت چارپایان و جانوران سودمند سپرده به اوست )همان: 98(.
با بررسی مندرجات اوستا در باره ی اسب، در می یابیم که این جانور بسیار سودمند، 
از نظر ایرانیان به شّدت مقدس بود. اسب همچنین با خورشید، آب، باد و از میان ایزدان 
با اردوسور اناهید، تیشتر، خورشید، درواسب، سروش، بهرام و مهر ایزد ارتباط داشت. در 
اساطیر ملل مختلف خاصیت هایی مانند برکت بخشی، درمان بخشی، پیشگویی و غیره 
برای اسب قایل بودند )قلی زاده،1388: 205(. در نزد بسیاری از ملل اسب هدیه ای از جانب 
خدایان است و باعث فتح و پیروزی می شود. ارتباط اسب با خورشید و ایزدان خورشیدی 
و آب و ایزدان مربوط به آن و همچنین ارتباط اسب با دیگر ایزدان و خدایان اقوام مختلف 
همگی بهترین دلیل تقّدس اسب می باشد. افزون بر آن این تقّدس به واسطه ی خدماتی 
است که اسب در طی هزاران سال به نوع بشر انجام داده است. در هوم یسن)یسن 11، بند 
1-2 ( از اسب به عنوان یکی از سه مقّدس ها نام برده شده است، به درستی سه پاکان نفرین 
خوانند: گاو و اسب و هوم. تقّدس اسب به حدی است که افراد ناالیق و دیو صفت شاستگی 
سوار شدن بر آن ندارند )همان: 206(. جنبه ی مقّدس بودن اسب در عقاید کهن اروپایی 
نیز دیده می شود مثاًل طبق روایات فرانسوی وقتی روباه می میرد، اسب برایش انجیل می 
خواند. در هند برای انتخاب گل و ساخت آتشدان از راهنمایی اسب استفاده می شود و خود 
دلیل دیگری بر تقّدس اسب است. بدین صورت که در محلی که گل یافت می شود، اسبی 
را به همراه یک بز و یک خر قرار می دهند. هرجا اسب پایش را بر زمین بکوبد، همان نقطه 
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به دقت برای برداشتن و استخراج گل انتخاب می شود )همان: 207(.
2-5-اسب مقیاس سنجش ثروت:

در گذشته در جوامع بشری پایه و مقیاس سنجش ثروت، چهارپایان بودند. وقتی به 
تدریج کاالها و فرآورده های مختلف ایجاد شد، مقیاسی برای ارزش های مادی اشیاء و 
حتی برده ها معین شد که همانا حیوان بود و حتی دستمزدها را نیز براساس حیوانات 
قرار می دادند. بعضی از کلمات مانند پول، سرمایه و دارایی در زبان  های التین و سامی نیز 
مشتق از چهارپایان است. چنانکه »پکونیا« از »پکون« التین به معنی حشم و چهارپایان  و 
»کاپیتالیسم« یعنی سرمایه داری از کلمه »کاپیتال« یعنی سر حیوان ریشه گرفته است. 
بادی«  را »مال  مفهوم چهارپاست. چنان که حیوانات  به  ثروت  یعنی  مال  نیز  فارسی  در 
یعنی آسیب پذیر می نامیدند. در پشت سکه های »داریک« و »شکل« هخامنشی معموال 
فرورفتگی نامنظم، مربع یا مربع مستطیل یافت می شود که در آن نقوشی مانند حیوان 
خوابیده، سر اسب، پرنده و یا ماهی وجود دارد )تاج بخش،1372: 236(. اسب در تأمین 
زدن سرنوشت  رقم  دلیل  به  ها  دولت  قدرت سیاسی  های  پایه  تحکیم  و  اقتصاد جامعه 
جنگ ها از اهمّیت باالیی برخوردار بوده است. باستان شناسان در اکتشافات خود در 350 
متری از تپه ی جنوبی گورستان متعلّق به طبقه ششم سیلک، به قبرهایی برخوردند که 
همراه مردگان اشیاء متعّدد از جمله ابزارهای مزیّن به نقوشی از قبیل آفتاب و اسب های 
جنگجویان به دست آمد. در قبر مردگانی که در زندگی سوارکار بودند، اشیاء مربوط به زین 
و برگ اسب وجود داشت و بررسی سفالینه هایی که نقش اسب بر روی آن ها دیده می شود، 
نشان دهندة اهمّیت فراوان آن در زندگی ایشان است )گیرشمن، 1349: 12-10(. در هنر 
تدفینی نیز اسب نماد مرگ بود و روان متوّفی را با خود می برد. اپونا Epona ، اسب الهه ی 
سلتی، به طور گسترده ای در اروپا به عنوان یک خدای مربوط به تدفین مورد ستایش بود. 
در مراسم تدفینی کهن، اسب جزو دارایی با ارزش شخص متوّفی به شمار می آمد و با او 

دفن می شد. 
2-6-اسب در اساطیر:

انسان پیوسته با واقعیاتي در جهان و دنیاي اطراف خود رو به رو مي شود. وي جهان 
را آن گونه مي داند که خود در آن به سر مي برد و مطابق اوضاع اقتصادي و اجتماعي خود 
اصل و منشأ هر چیز از زمین و آسمان و گیاه و حیوان و انسان را تعیین مي کند. به اصل 
و سرچشمه ی هر چیز همان صورتي را مي دهد که چشمانش در اطراف خود مي بیند و 
حواسش درک مي کند. آن چه را که در زندگیش مثبت و نیک است به نیروهاي مثبت 
آسماني و آنچه را که ناشناخته و در نتیجه مضّر است، به نیروهاي منفي منتسب مي کند. 
از سوي دیگر آدمي از آغاز آفرینش پیوسته در تالش بوده تا کیفیت زندگي خود را ارتقا 
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بخشد و در این راه دشمنان و موانع را چه آدم نما، چه دیوسیرت و چه موانع طبیعي، از 
سر راه بردارد تا از این رهگذر مشکالت و سختي هاي زندگي را کاهش دهد و به رفاه و 
آسایش دست یابد. هنگامي که به آرزوهایش دست مي یافته، داستان پیروزي ها و موفقیت 
هایش را باز مي گفته و سینه به سینه به نسل هاي طي قرون »حماسه« بعد منتقل مي کرده 
است. بدین گونه کم کم بستر و مواد و مصالح و اعصار شکل مي گیرد. اّما هنگامي که انسان 
در رسیدن به اهداف، آرزوها و موفقیت هایش ناکام مي مانده، آمال و آرمان هاي خود را در 
قالب افسانه ها و روایت ها به تصویر مي کشیده و به خیال پردازي متوّسل مي شده و در عالم 
خیال، حقایق و اوهام را درهم مي ریخته و آرزوهاي خود را محقق مي ساخته است. بدین 

ترتیب پس از گذشت سالیان دراز کم کم اسطوره ها شکل گرفته و بوجود آمده است.
وقوع امور خارق العاده، در اساطیر، افسانه ها و قصه هاي عامیانه، امري بسیار رایج است 
با  انسان  برخورد همیشگي  این  انسان جاذبه و لطفي خاص داشته است.  براي ذهن  که 
تأثیر گذاري و  انگیز است و سهمي عمده در  بر  شگفت زایي هاي اساطیري بسیار تأمل 
توّجه مردم به اساطیر دارد. بدین معني که در این گونه داستان ها موجوداتي را مي بینم 
که به انجام دادن کارهایي مي پردازند که خارج از حوزه ی طبیعي و ذاتي آن هاست و انجام 
دادن آنها جز در ماوراي طبیعي، میّسر نیست. انسان بدون هیچ ابزاري به پرواز در مي آید، 
از روي آب مي گذرد؛ به عمق زمین سفر مي کند و با فرشتگان و موجودات ماورایي دیدار 
مي کند؛ مي آموزد و مي آموزاند و پیش گویي مي کند، با جانوران سخن مي گوید و ... تا آنجا 
پیش مي رود که خدا گونه مي شود. در این جا اسطوره ها با ظرفیت ها، معاني و مفاهیم همه 
جانبه و دقیق خود چهره اي از انسان را به نمایش مي گذارد که سر مویی با حقیقت بیشتر 
فاصله ندارد و تأمل در رفتار و گفتار و کردار او مي تواند راه گشاي بسیاري از ابهامات اندیشه 

و رفتار، تولد و مرگ و باالخره آرزومندي هاي نوع انسان باشد.
اکنون این سؤال ها مطرح است: آیا روزي که انسان باورمندانه، به افسانه هاي به ظاهر 
دور از حقیقت کاووس یا سیمرغ و ... مي پرداخت، ممکن بود کسي تصور کند که انسان 
مي تواند در آینده پرواز به آسمان ها و کهکشان ها را تجربه کند؟ آیا آن هنگام که عارفان 
ادعا مي کردند بدون آن که پایشان تر شود، از دریاها گذشته اند، و در حالت کشف و شهود 
به حقایقي رسیده اند و صداي گیاهان و جانوران را شنیده  اند، براي کسي باور کردني بود 
که روزي با پیشرفت هاي علم، امکان سفرهاي بي خطر دریایي فراهم شود و بتوان تصویر 
زندگي  واقعیت هاي  اندیشیده اید که چرا  آیا هرگز  ببیند؟  را  از خود  سرزمین هاي دور 
آرزومندانه ی انسان پیشرفته و متمدن امروزي، این همه به آرمان هاي هزاران ساله ی انسان 
اساطیري نزدیک است؟ آیا برخي از آن چه که ما آن را حاصل علم و هنر و فرهنگ و عرفان 
امروز مي شناسیم بر مبناي جهان بیني، خیاالت و افسانه هاي انسان کهن شکل نگرفته 
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است؟ حقیقت این است که انسان اساطیري بسیار پیش از ما زندگي و مسائل آن را شناخته 
بود و با همه ی دشواري هایي که جهان آفرینش با نظم خاص خود بر او تحمیل مي کرد، 

شناختي واضح تر و روشن تر از توانایي هاي بالقوه ی خودش و جهان داشته است. 
2-7-تطبیق اسب در شاهنامه با باورهاي اساطیري:

در اسطوره ها و مراسم دیني بسیاري از تمدن ها نیز، اسب مقامي شامخ دارد، و در وهله 
اول، نماد خورشید بود و گردونه او را مي کشید و براي خدایان خورشید، قرباني مي شد، 
آن را با خدایان دریا مربوط مي دانستند. با توّجه به اسطوره هاي آفرینش، اسب به مفهوم 
هستي )در برخي موارد اصاًل به صورت »است« آمده( ستاره اي از ستارگان رونده، قوس یا 
برج نهم سال، یکي از مظاهر تجلّي و ظهور عالم امکان، فرشته گردونه کش خورشید که 
هر روز از بام تا شام خورشید را راهبر است و ... به صورت اسب تجسم یافته است )دادور 
و منصوري، 1390: 68(. مردم باستان براي تداوم گردش خورشید و آسمان، اسب را در 
پیشگاه خدا براي خورشید قرباني مي کردند. اسب با بال موج دار نشانه ی خورشید است. در 
اکثر موارد نیز اسب به همراه ماه، ستوده شده است. در بیتي الحاقي بر برخي نسخ و چاپ 

هاي شاهنامه اسب سهراب نیز نشاني از خورشید دارد.
به زور و به رفتن به کردار هور       ندیدست کس همچنان تیز بور

)فردوسی2:1388/ 331(
در اساطیر ایراني شواهدي از ارتباط میان باد و اسب نیز دیده مي شود. احتماالً این 
بیت شاهنامه در توصیف اسب شیده، پسر افراسیاب، نیز ناظر بر رابطه ی اساطیري اسب 
و باد است، به ویژه با توّجه به باد نژادي بعضي بارگان در روایات ملل گوناگون که در ادامه 

اشاره شده است:
همان اسبش از باد دارد نژاد       گرازیدن شیر و تیزي باد

)همان:4/ 206(         
       در اساطیر و روایات ملل گوناگون، اسباني دیده مي شوند که یا خود مستقیماً از 
دریا و رود بیرون آمده اند و یا این که از گشني کردن اسبي که از دریا و چشمه خارج شده، 
با مادیان هاي معمولي زاده شده اند و در هر صورت به عنوان اسبي دریایي یا کره اي دریایي 
نژاد، باره اي شگفت و غیر طبیعي محسوب مي شوند )آیدنلو، 1388: 107(. کهن ترین 
اشاره به اسب دریایي در قالب داستان در شاهنامه مربوط به یزدگرد، پدر بهرام گور است  
که براي درمان خون ریزي بینیش به سفارش پزشکان به کنار چشمه ی »سو« مي رود و در 
آن جا اسبي از درون رود بیرون مي آید و  پس از این که در برابر پادشاه رام مي شود، ناگهان 

با جفته اي یزدگرد را مي کشد و دوباره به چشمه مي رود و پنهان مي شود:
چو نزدیکی چشمه ی سو رسید                      برون آمد از مهد و دریا بدید

تحلیل ادبی نمادهای حماسی و اساطیری اسب در شاهنامه ی فردوسی



دو فصل نامه ی زبان و ادبیات فارسی26 /

ز در دریا برآمد یکی اسپ خنگ                    سرین گرد چون گور و کوته لنگ
دنان و چو شیر ژیان پر ز خشم                     بلند و سیه خایه و زاغ چشم

کشان دم در پای، با یال و بش                      سیه سم و کفک افکن و شیر کش
چنین گفت با مهتران یزدگرد                       که این را سپاه اندر آرید گرد

بشد گرد چوپان و ده کره ناز                        یکی زین و پیچان کمندی دراز
چه دانست راز جهاندار شاه                          که آوردی آن اژدها را به راه؟!

فرو ماند چوپان و لشکر همه                         برآشفت از آن شهریار رمه
هم آنگاه برداشت زین و لگام                         به نزدیک آن اسپ شد شادکام

چنان رام شد خنگ بر جای خویش                که ننهاد دست از پس و پای پیش
ز شاه جهاندار بستد لگام                              به زین بر نهادن همان گشت رام

چو زین بر نهادش برآهیخت تنگ                   نجنبید بر جای یازان نهنگ
پس پای او شد که بنددش دم                       خروشان شد آن باره ی سنگ سم

بغرید و یک جفته زد بر سرش                       به خاک اندر آمد سر و افسرش
ز خاک آمد و خاک شد یزدگرد                      چه جویی تو زین بر شده هفت گرد؟!

)فردوسی، 1388: 6/ 387(
اسب براي پادشاهي چون کاووس چنان مهم و ارجمند بود که دو خانه از خانه هاي خود 
را از آبگینه ساخت و به اسبستان )= اصطبل( اختصاص داد. همین امر به نحوي نشانه ی 
ارتباط اسب با آب است، شاید کاووس مي خواست با این کار اسبانش در خانه اي شبیه به 

مسکن آبي خود باشند.
2-8-اسب نماد روان ناخودآگاه: روان کاوان، اسب را نماد روان ناخود آگاه و یا روان 
غیر بشری می دانند )شوالیه، 136:1384(. حتی آن را یک الگوی ازلی، نزدیک به الگوی 
ازلی مادر که حافظ جهان است یا الگوی زمان می شمارند )همان، 13(. در ادبیات ودایی، 
جهان هستی به صورت اسب تجسم یافته است، در فرهنگ ایران، به ویژه اسب و گردونه از 
زمان های کهن مورد استفاده بوده اند؛ مهر از ایزدانی است که به گردونه ی مینوی نشسته 
است. اساساً در ذهن اقوام هند و اروپایی، اسب نشانه ی ویژه ی ایزد آفتاب و ایزد ماه و ایزد 
باد بوده است. ایزد بهرام در سومین و ویشنو در دهمین تجلّی خود به صورت اسبی سفید 
و زیبا ظهور نمودند. کیخسرو نیز شبرنگ »بهزاد« را که اسب پدرش سیاوش و در حقیقت، 

باقیماندة وجود قهرمانانه ی اوست، پس از سال ها ناپدیدشدن، در کنار »آب« مي جوید: 
فسیلـه چـو آمـد بـه تـنگـي فـراز              بـخوردنـد سیراب و گشتند باز
یکي باد سرد از جگـر بـرکشید نـگـه کـرد بهـزاد و کـي را بـدیـد   
رکـیب دراز و جـنـاغ خـدنـگ بـدیـد آن نشست سیـاوش پـلنـگ            
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از آن جا که بد دست ننهادپیش همي داشت در آبخورد پاي خویش   
)فردوسي،1388 :210/3(
در این میان، اسب از بارزترین نمادهاي تخصیص دهنده ی زندگي غریزي روان ناخودآگاه 

انسان است.
2-9-اسب نماد خورشید: در اسطوره ها و مراسم دینی بسیاری از تمّدن ها از آن 
جایی که اسب در میان آنها از مقام شامخی برخوردار بوده، آن را خورشید و گردونه ران او 

می دانستند.
سیه خایه و تند و پوالد سم سیه چشم و بور ابرش و گاو دم     
چو داغ دل سرخ بر زعفران تنش پـر نگـار از کـران تا کـران   

)همان: 10/2(
نماد  قهرمانان،  و  جنگ جویان  مرکب  عنوان  به  اسب  شجاعت:  نماد  2-10-اسب 
شجاعت، قدرت و سرعت بود )هال، 1383: 24(. در ایران این نماد بیشتر مّد نظر بوده، 

افزون بر شجاعت آن را نشانة اشرافیت می دانستند.
2-11-اسب نماد جنگ، فتح، قحطی و مرگ: در هنر قرون وسطی و بعد از آن، 
چهار اسب مکاشفات یوحنا، نماد جنگ، فتح، قحطی و مرگ یعنی عمال قهر آسمانی است 

)همان: 27(.
2-12-اسب سیاه نماد مرگ: اسب در هنر تدفینی، نماد مرگ است و روان متوّفی 
را با خود می برد. خاصه اسب سیاه. اپونا / Epona اسب الهی سلتی، به طور گسترده ای در 
اروپا به عنوان خدایی مربوط به تدفین ستایش می شد. در مراسم تدفینی کهن، اسب جزو 
دارایی با ارزش شخص متوّفی به شمار می آمد و با او دفن می شد. گاه گاه در هنر تدفینی 
مسیحیان دوران های کهن در دهلیز های رم، اسب یافت می شود که به عنوان هادی روح 
به جهان دیگر، نشان داده می شود. از نظر مسیحیان معنای اسب مصّور بر روی برخی از 
کارهای هنر تدفینی این است که ساعت عزیمیت من فرا رسیده است، در مسابقه شرکت 
کرده ام، مسیر را به پایان رسانده ام. اسب های مرگ سیاه هستند، از جمله کاروس خدای 
مرگ یونانیان چنین بود. گاهی اسب شخص متوّفی را قربانی می  کردند تا روحش، روح 
برای صاحب در گذشته به حّدی رایج بوده که  را راهنمایی کند. قربانی اسب  صاحبش 
به عنوان یکی از عوامل شناسایی تمّدن های اولیة اقوام هند و اروپایی به حساب می آید 

)شوالیه، 1388: 145(.

2-13-اسب سفید نماد شاهوارگی و عروج: در میان بسیاری از ملل اسب سفید، 
خورشیدی است و بسته به ارابه ی ستاره و به دلیل سلطنت روح صاحب ارابه بر تمامی جهات، 
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تبدیل به صورت خیالی زیبایی می شود. سفیدی درخشان اسب سفید، نماد شاهوارگی است 
)عیسوی،1389: 19(. تصویر نمادین اسب سفید شاهانه، مرکب قدسیان معنوی، قهرمانان 
در لحظات روحانی و معراج است. چنان که ختم پیامبران، محمد مصطفی )ص( سوار بر 
اسبی سفید به معراج می رود. تمام شخصیت های بزرگ مسیحی بر اسب سپیدی سوار 
هستند. در آیین بودایی، اسب سفید بدون سوار، مظهر و نماد خود بوداست. در هند کالکین 
با  اسب سفید،  بر  قهرمانی سوار  به صورت  یشنو  و  و تجسم  است، مظهر  اسب  که خود 
شمشیر مشتعلی در دست، یا به صورت غولی با سر اسب، یا به صورت اسبی سفید توصیف 

شده است )شوالیه، 1388: 161(. 
2-14-  تحلیل ادبی نمادهای برخاسته از اسب در شاهنامه:

با توّجه به اینکه بخش عمده اي از روایات شاهنامه، داستان هاي حماسي خاندان هاي 
پهلواني و دالوري هاي جنگجویاني است که زندگي آن ها با »اسب« قرین بوده، پرکاربردترین 

حیوان نمادین در داستان هاي شاهنامه، اسب است.
2-14-1-اسب سیاه نماد مرگ: از مشهورترین چهره های ایران سیاوش ) سیاورشن( 
می باشد که در شاهنامه ی فردوسی هم او در گذر از آتش هنگام آزمایش بی گناهی و پاکی 
)َور( سوار بر اسب سیاهی بوده است، و ایشان مرگی زودرس دارد و به ناحق کشته می شود 

و این می تواند تأییدی باشد بر اینکه اسبان سیاه نماد مرگ و میرندگی بوده اند.
چو زین گـونه زاری بسیار نمود                  سیـه را بـرانـگیخـت بر سـان دود

سیاوش سیه را بدان سان بتاخت                تو گفتی که اسبش به آتش بساخت
)فردوسی،1388: 2 / 235(

در شاهنامه ی فردوسی در چند جای دیگر از اسب سیاه سخن به میان آمده است، یکی 
در جنگ ارجاسب تورانی با کی گشتاسب است که در این جنگ زریر برادر کی گشتاسب 
سوار بر اسب سیاه می شود و به جنگ می رود و به دست بیدرفش کشته می شود و اسب 
را  بیدرفش  پدر،  خواهی خون  کین  به  زریر  می آید. سپس  در  بیدرفش  تصرف  به  سیاه 
می کشد و اسب سیاه را به خاندان کی گشتاسب باز می گرداند و در جنگ رستم با اسفندیار، 

اسفندیار می گوید:
نهادند و بردند نزدیک شاه« »بفرمود تا زین بر اسب سیاه                   

)همان:5/ 337(
در شاهنامه، رنگ سیاه گاهي جنبه ی کاماًل مثبت پیدا مي کند و نشان گر نوعي شکوه 
شاهانه بوده و این موضوع به ویژه در مورد رنگ اسب پادشاهان چشم  گیرتر است. پادشاهان 
شاهنامه همگي اسب سیاه دارند و سیاهي در این مورد نماد قدرت و شکوه شاهانه است. 
براي نمونه در جریان انتقال قدرت از اشکانیان به ساسانیان، مي بینیم که اردشیر، بنیان گذار 
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این سلسله، اسب سیاه و محبوب اردوان را با خود مي برد و این بردن اسب سیاه مي تواند 
نمودي از انتقال قدرت به شمار آید. همچنین است، هنگامي که بهرام چوبین از خسروپرویز 
سرپیچي مي کند و درصدد گرفتن تاج و تخت خسروپرویز است، رنگ سیاه به گونه اي در 
اسب او نمود پیدا مي کند و اسبش ابلق )سپید و سیاه( و حمایلش سیاه توصیف مي شود. 
از پادشاهان ساسانی هم  بهرام گور و خسرو پرویز بر اسب های سیاه سوار می شده اند و از 
پادشاهان دیگر که بر اسب سیاه سوار می شده است ناصرالدین شاه قاجار بوده است که همه 
این پادشاهان در نهایت دچار سرنوشت بدی شده اند. اسب سیاه در اساطیر ایرانی سرشتی 
دو گانه دارد. در منابع اوستایی نماد دیوان است و منابع متأخر می تواند جانوری نیک باشد، 
جنبة منفی اسب سیاه: در عقاید عامه رنگ سیاه محصول امتزاج اخالط بد و مضر است. در 
برخی منابع اسب سیاه سرشتی دیوی دارد و با دیو سیاه تطبیق می کند. در یشت هشتم 
)تیشتر یشت، بند 21( دیو خشک سالی یعنی اپوش به پیکر اسب سیاه بی یال و بریده گوش 
و با دم سیاه و کوتاه و ظاهری ترسناک به مقابله با تیشتر می شتابد. در سوئیس دیدن اسب 
سیاه نشانة مرگ قریب الوقوع فرد بیمار می باشد. هنوز هم در باورهای روسی اسب سیاه 

منادی مرگ است )قلی زاده، 1388: 226(.
2-14-2-وفاداری: اسب به طور کلی اهورایی،  با وفا  و مقّدس می باشد و نگه داری 
اسب سفید در خانه ی خود موجب رانده شدن موجودات اهریمنی یعنی اجنه و شیاطین 
می شود. دارنده اسب های سفید صفتی است که برای ایزد مهر، ایزد فروغ و عهد و پیمان 
می باشد به طوری که وی را باخورشید یکی دانسته اند و گردونه ی خورشید با گردونهی 
 مهر که اسب های سفید آن را می کشند یکی است و در اوستا از خورشید همیشه با صفت 
ائوروت اسب )Aurvataspa( یعنی تند اسب یاد شده است. سفیدی درخشان اسب سفید، 
نماد شاهوارگی است. اغلب کسی بر آن سوار است که امین و حق نام دارد. تصویر نمادین 
اسب سفید شاهانه مرکب قهرمانان، قّدیسان و بزرگان معنوی در هنگام معراج است. تمام 
شخصیت های بزرگ مسیحی سوار بر چنین اسبی هستند. بر همین قیاس در هند کالکین، 
مظهر اهلل آینده که خود اسب  است، به صورت اسب سفیدی باز می گردد؛ و همچنین محمد 
رسول اهلل سوار بر اسبی سفید به معراج می رود. مرکوب بودا در ارتحال بزرگ، اسب سفید 

است )شوالیه،1388: 160(.
چون وفوری مطبوع
چون جایگاهی غنی

چون کوهی قدرتمند، چون خیزابی گوارا
چون شتابان اسبی، جهان بر جاده

چون رودی با موجهایش
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که باز می ایستاند تو را !
)ریگ ودا، سرود یکم: 65(
در شاهنامه هم رخش به دلیل وفاداری به رستم به شخص دیگری غیر از رستم تن 
نمی دهد چنانکه در آغاز داستان رستم و سهراب، وقتی می خواهند رخش را از رستم جدا 
کنند تالش زیادی می کنند ولی رخش از گرفتار شدن سر باز می زند و به خاطر وفاداری 

به رستم سخت مقاومت و مبارزه می کند و تعدادی آنها را از بین می برد:
سه تن کشته شد زان سواران چند                   نیامد سر رخش جنگی به بند

)فردوسی، 1388: 2/ 38(
2-14-3-قدرت و نیرو: در این ابیات مفهوم آب جاری و آتش )آگنی( با هم مرتبط 
شده اند. اسب در اینجا نماد نیرو، قدرت خاّلق و جوانی است، که هم مفهوم جنسی، و هم 
مفهومی معنوی می یابد، و از همین جا نمادگرایی آن دارای دو وجه اهریمنی و اهورایی 
می شود، و نتیجتاً اسب سفید در مفهوم خورشیدی و درخشان القا می شود. در گذری کوتاه 
یادآور می شویم که برای اسب سیاه نیز از نظر نماد گرایی دو مفهوم وجود دارد: مثاًل در 
شعر عامیانه روس اسب سیاه که تا اینجا منحصراً به عنوان مرکب مرگ شناخته شده بود 

به صورت نماد جوانی و قوه ی غالب حیاتی ارابه می شود:
اسب سیاه می دود، زمین می لرزد

از سوراخ های بینی اش آتش می جهد
و از گوش هایش دود

از زیر سم هایش جرقه
)شوالیه،1388: 153-154(

این  پادشاهان شاهنامه همگي اسب سیاه دارند و سیاهي در  همانطور که گفته شد 
مورد نماد قدرت و شکوه شاهانه است. براي نمونه در جریان انتقال قدرت از اشکانیان به 
ساسانیان، مي بینیم که اردشیر، بنیان گذار این سلسله، اسب سیاه و محبوب اردوان را با 
خود مي برد و این بردن اسب سیاه مي تواند نمودي از انتقال قدرت به شمار آید. همچنین 
است هنگامي که بهرام چوبین از خسروپرویز سرپیچي مي کند و در صدد گرفتن تاج و تخت 
خسروپرویز است، رنگ سیاه به گونه اي در اسب او نمود پیدا مي کند و اسبش ابلق )سپید 

و سیاه( و حمایلش سیاه توصیف مي شود.
2-14-4-تندرو و حامی: سروش بر فراز البرز کاخی دارد با هزار ستون که از درون، 
خود به خود روشن است و از بیرون از ستارگان نور می گیرد. گردونه ی او چهار اسب سفید 
تندروی زیبا با پاهای زرین دارد. او سه بار در شبانه روز جهان را در می نوردد تا آفریدگان 
را نگاهبانی کند. بهترین حامی درماندگان است و در پاداش دادن به مردمان با ایزد بانو 
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دارنده ی  به معنی    Druvaspa)درواسپا( )آموزگار،1374: 27(. درواسپ  اشی همراه است 
اسبان تند روست و از ایزدان حامی چهارپایان و بخصوص اسبان است که ارتباط نزدیکی 
با مهر دارد )همان: 31(. نخستین ایزد مینوی که پیش از خورشید فنا ناپذیر تیز اسب در 
باالی کوه هره بره زئیتی)البرز کوه(برآید، نخستین کسی که با زیورهای زرین آراسته از 
فراز کوه زیبا سر به در آورد، ازآن جا )آن مهر( بسیار توانا تمام منزل گاهان آریایی را بنگرد 
)سرخوش کرتیس،12:1373(. آن گاه اسپنتمان زردشت! تشتر رایومند فرهمند به پیکر 
اسب سفید زیبایی با گوهرهای زرین و لگام زرنشان به دریای فراخکرت فرود آید؛ به ضد او 
دیو اپوش به پیکر اسب سیاهی به در آید. یک )اسب کل( با گوش های کل یک اسب کل 
یا گردن کل، یک اسب کل با دم کل، یک اسب گر مهیب. هر دو ای اسپنتمان زردشت! 
تشتر رایومند و دیو اپوش به هم درآویزند )همان: 16(. فریدون قبل از آنکه با اژدها به 
جنگ برخیزد از اردوی سوراناهیتا درخواست کمک کرد و از برای او صد اسب، هزار گاو و 
ده هزار گوسفند قربانی کرد )همان: 29(. خدایان مهم بر گردونه سوارند، گردونه هایی با 
چهار اسب. اسب ها تناسبی با خدای گردونه ران دارند، مثاًل چهار اسب گردونه ی آناهیتا، 
ابر، باران، برف و تگرگ هستند )آموزگار، 1374: 18 (. ایزد مهر بر گردونه مینوی ستاره 
نشانی با چهار اسب سفید نامیرا که نعل های زرین و سیمین دارند و ساخته ی سپند مینو 
هستند، سوار می شود. در این گردونه نه هزار تیر و هزار نیزه و هزار تبرزین پوالدین است. 
به هنگام حرکت در گردونه ایزد بهرام پیشاپیش او به صورت گرازی گام بر می دارد )همان: 
19(. اپام نپات یا برز ایزد به عنوان ایزدی نیرومند و بلند باال و دادرس دادخواهان ستایش 
می شود و صفت تند یا تیز اسب دارد و خواسته ی او این است که به  فره ای که در نبرد ایزد 
آتش با اژدهای سه پوزه ی بد دین )ضحاک( به سوی دریای فراخکرد گریخته است، دست 
یابد )همان: 20(.  در ده شبانه روز سوم به شکل اسبی در می آید زیبا، سفید، زرین گوش، 
و با ساز و برگ زرین، و در آسمان پرواز می کند و از ابرها باران می باراند. جانوران زیان 
بخش و زهرآگین همه هالک می شوند و در زمین فرو می روند. تیشتر در هیأت اسب سفید 
زیبا برای پاک کردن زمین از هر جا جانوران زیان بخش به دریای فراخکرد فرو می رود و در 
آنجا با دیواپوش که به شکل اسب سیاهی است بی یال و بریه گوش و با دم سیاه و کوتاه و 

ظاهری ترسناک، رو به رو می شود )همان: 23(.
اّما در داستان های مربوط به رستم زال دو نکته وجود دارد که شرقی بودن و سکایی 
به خاک  را  یکی در شاهنامه، هنگامی که می خواهند رستم  را مسلّم می کند.  او  بودن 
اسبش،  بعد  و  را درون دخمه می گذارند،  او  بزرگ می سازند،  برایش دخمه ای  بسپارند، 
رخش را برابر دخمه ایستاده در خاک می کنند. این نحوه ی خاک سپاری رستم و رخش 
با هم در مرگ هیچ یک از پهلوانان دیگر ایرانی تکرار نمی شود، زیرا رستم مردی سکایی 
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است و مرد سکایی را باید با اسبش به خاک سپرد )بهار،1387: 229(. به واسطه ی پیوند 
ناگسستنی اسب و انسان، در هنگام تدفین قهرمانان و بزرگان، مرکب آنان نیز در کنارشان 
به خاک سپرده می شد تا در عالم دیگر نیز به یاری راکب خود آیند و او را از راه های دشوار 

به جهان نیکان رهنمون شوند )قلی زاده،1388: 201(.
چوپان پیر هم در شاهنامه اسب رستم را برای او چنین تصویر می کند:

همی رخش خوانیم و بور ابرش است            بخوبی چو آب و به تگ آتش است
)فردوسی، 1388: 1 / 335(

از راکب خود هوشیارتر است،  نمادین گاه  این مرکب  2-14-5- هوشیاری اسب: 
چنانچه در نخجیرگاه شاه کابل که قتل گاه رستم است، او خطر را درمي یابد، اّما اجل چشم 

خرد تهمتن را کور کرده است:
       

همي رخـش زان خاک مي یافت بـو            تن خویش را کرد چون گرد گوي
همي جست و ترسان شد از بوي خاک          زمین را به نعـلش همي کرد چاک
بــزد گــام رخــش تـگـاور بــه راه             چـنیـن تـا بیـامد میــان دو چـاه

دل رستم از رخـش شـد پـر زخـشم            زمـانـش خـرد را بپوشید چـشم
)همان:330/6(         

در خان اول پس از کشتن شیر، رستم رخش را هوشیار خطاب می کند:
چنین گفت با رخش کای هوشیار                که گفتت که با شیر کن کارزار؟

)همان: 2/ 22(
هوش و زیرکی رخش شبیه به هوش و زیرکی خانتوس اسب آشیل است، زیرا »خانتوس 
پیشگویی و سخن گفتن داشت« و حّتی »در جنگ تروا مرگ آشیل را ابراز می دارد«)شمیسا، 

.)75 :183
و  تفّرس  و  فراست  و  هوشیاری  مظهر  اسب  پردازان،  نکته  و  خردمندان  پیشگاه  در 
تیزهوشی را از نام فرس برگرفته، ویژه ی آدمیان دانا و تیز هوش کرده اند )ماحوزی،1377: 

.)210
2-14-6-اسب سرخ نماد خورشید: اسب سرخ و سوار سرخپوش در نزد بسیاری 
از ملل کهن نمادی از خورشید بود. در یسنا ) یسن 1 بند 11 ( برای اولین بار با ترکیب 
خورشید تیز اسب مواجه می شویم. در شاهنامه از زال می پرسند دو اسب یکی سپید و 

دیگری سیاه که بیهوده در صدد رسیدن به یکدیگرند، کدامند؟
دو اسب گـرانمـایه ی تیز تاز دگر موبدی گفت که ای سر فراز        

یکـی زان به کـردار دریـای قـار                   یکی چون بلور سفید آبدار
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بـجنبنـد و هـر دو شتـابنده انـد                  همان یکدیگر را نیابنده اند
)فردوسی،1388: 1/ 166(

زال پاسخ می دهد همان روز و شب است.
کنون آنکه گفتی زکار دو اسپ               فروزان به کردار آذر گشسب
سپید و سیاهست هر دو زمـان              پس یکدیگر تیز هر دو دوان
شب و روز باشد که می بگذرد                دم چرخ بر مـا هـمی بشمرد

)همان: 167(
2-14-7-قداست: در برخی موارد تقّدس اسب حّتی به سم او نیز تسّری یافته است، 
زیرا برخی معتقدند صدای سم اسبان دیوان را می گریزاند. شاید در پس آیین ساخته یا 
آراسته شدن گور سهراب با سم ستور نیز به گزارش شاهنامه در کنار همه ی احتماالت 

مطرح شده، بتوان رد پایی از اهمّیت تقّدس آمیز سم اسب را نیز یافت.
یکی دخمه کردش ز سم ستور              جهانی به زاری هم گشت کور

)همان: 2/ 198(
و  جسور  بسیار  اسبی  رخش  شاهنامه  در  پروایی:  بی  و  جسارت  2-14-8-نماد 

بی پرواست که از هیچ چیز نمی ترسد:
به نیروی پیل و به باال هیون                           به زهره چو شیر که بیستون

)همان: 1/ 335(
در خان دوم، رستم به دلیل گستاخی و جسارت زیاد رخش، او را از جنگ با دشمنان 

باز می دارد:
تهمتن به رخش ستیهنده گفت                       که با کس مکوش و مشو نیز جفت  

)همان: 2/ 25(
و فرخ است »این اسب  2-14-9-نماد فرخی و خجستگی: رخش اسب فرهمند 
شیر کش دارای ویژگی های فره نیرویی است« )مسکوب ،1374: 37(. از جمله ابیاتی که 
داللت بر فرخی و خجستگی اسب دارد زمانی است که زال رخش را تنها اسبی می داند که 

می تواند به مازندران برود:
اگر چه به رنجست هم بگذری                         پی رخش فرخ ورا بسپرد

)فردوسی، 1388: 19/2(
2-14-10-نماد حرکت و تندپویی: آذرگشسب: »آذرگشسب یا آذرگشنسب به معنی 
»آتش اسب نر« است« )یاحقی، 1386: 23(. نام یکی از آتشکده های معروف که در شاهنامه 
اسمی از آن برده شده است. فردوسی بیش از آن که معنای اولین و اصلی آن را خواسته 
باشد، مفهوم ثانویه آن را اراده می کند. در ادب فارسی اغلب از آتش معنای تندی و تیزی 
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خواسته شده است:
به کردار آتش همی راندند                        جهان آفرین را همی خـواندند

)فردوسی، 1388:  5 / 249(
و اسب مشبه به سرعت و تندپویی به کار رفته است:

ابا خویشتن برد و اوالد را                        همی راند مر رخش چون باد را
)همان: 2/ 41(
بنابراین، آذرگشسب که متشکل از دو کلمه ی آتش و اسب است، اوج تندی و تیزی کار 

را به ذهن خواننده القا می کند:
سواری به کردار آذرگشسب                         ز کاول سوی سام شد بر سه اسب
)همان:1/ 207(

نشستند گردان و رستم بر اسب                    به کردار رخشنده آذرگشسب
)همان:3 /358(
2-14-11-نماد تاوان مرگ: یکي از اسب هاي نمادین شاهنامه، اسب سپید زیبایي 
است که در داستان یزدگرد آشکار مي شود و درعین حال که نمادي از تاوان الهي مرگ، 
براي پادشاهي خطاکار است، نمادي از فّر الهي پادشاه ایران است که به واسطه ی بزهکاري 
یزدگرد تبدیل به آلت عذاب او شده است. در این داستان، وقتي یزدگرد براي درمان بیماري 
العالجش به چشمة مقّدس و درمانگر »سو« مي رود، اسب سپید فریبنده اي خود را بر شاه 
نمایان مي کند. یزدگرد شیفته ی اسب زیبا مي شود و این اسب اگرچه رام کسي نمي شود 
رام یزدگرد مي شود، اّما پیش از آنکه شاه مغرور ران بر پهلوي اسب زیبا بفشارد، اسب با 

لگدي شاه بزهکار را به سوي مرگ روانه مي کند:
بغرید و یک جفته زد بر سرش                            به خاک اندر آمد سر و افسرش
)همان: 7 /284(

شخصیت  مکمل  و  همراه  و  یاور  همچنین  اسب  پهلوان:  مکمل  2-14-12-نماد 
پهلوان است، آن چنان که او را در نبردها یاري مي کند و حّتي با وي سخن مي گوید. 
اغلب اسب هاي اساطیري شاهنامه، صاحب شخصیت مستقلي هستند که از نیمه ی پنهان 
ضمیر پهلوان، در وجود آنها فرافکني شده است. مهم ترین نمونه براي شخصیت هاي مکمل 
فرافکني شده در چهره ی اسب قهرمان، رخش، مرکب و یار و همدم شخصیت اول حماسي 

شاهنامه، رستم است. رستم با او سخن مي گوید:
تهمتن به رخش سراینده گفت                       که با کس مکوش و مشو نیز جفت
)همان: 94/2(       
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بهترین نمود مکمل بودن شخصیت اسب براي پهلوان، در هفت خوان رستم پدیدار 
رخش  یاري  بدون  او  تهمتن،  تکوین شخصیت حماسي  از  مهم  مرحلة  این  در  مي شود. 
قطعاً یک شکست خورده است. در خوان نخست، رستم هیچ نقشي ندارد و وقتي در خواب 

سنگین پس از شکار فرو رفته است، رخش شیر درنده اي را از پاي درمي آورد:
دو دست اندر آورد و زد بر سرش    همان تیز دندان به پشت اندرش
همـي زد بر آن خاک تا پـاره کرد     ددي را بر آن چاره بیچاره کرد

)همان: 92/2(
در خوان سوم نیز که رستم در خواب است و اژدها بر او آشکار مي شود، رخش هر بار 
مي کوشد که رستم را از خواب غفلت بیدار کند و سرانجام، در کشتن آن نیز به پهلوان 

کمک مي کند:
چو زور تن اژدها دید رخش    کز آن سان بر آویخت با تاج بخش
بمالید گوش اندر آمد شگفت    بلنـد اژدهـا را بـه دنـدان گـرفـت
بدرید کتفش به دندان چو شیر    بـر او خیـره شــد پهـلـوان دلیــر

)همان:96(
در پنجمین خوان نیز که تاریکي مطلق است، رستم عنان را به رخش مي سپارد و او 

که پهلوان را از سیاهي به روشنایي رهنمون مي شود:
همي رفت پویان به جـایـي رسیـد    که اندر جهـان روشنایي ندید

شب تیره چـون روي زنگـي سیـاه    ستاره نه پیدا نه خورشید و ماه
تو خورشید گفتي به بند اندر است    ستاره به خم کمند انـدر است
عنـان رخـش را داد و بنهـاد روي    نه افراز دید از سیاهي نه جوي
وز آنجـا سـوي روشنـایي رسیـد    زمین پرنیان دید و یکسر َخوید

)همان:99(
در هفت خوان اسفندیار نیز، خوان هفتم براي رسیدن به »رویین دژ«، دریاي مهیبي 

است که اسفندیار باید در  تاریکي شب و به مدد »بارگي« خود از آن گذر کند: 
سپهبد بفرمود تا مشک آب                بریزند در آب و در ماهتاب

به دریا سبک بار شد بارگي                سپاه انـدر آمد بـه یکبارگي
)همان: 190/6(
فریدون نیز براي به چنگ انداختن ضحاک، اسب خود، »گلرنگ« را به آب مي سپارد تا 

از اروند رود بگذرد:
هـم آنگـه میـان کیـاني ببست   بر آن باره ی تیز تک برنشست

سرش تیز شد کینه و جنگ را    به آب اندر افکند گلرنگ را
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)همان: 67/1(
کیخسرو نیز بهزاد را به آب مي افکند و از جیحون مي گذرد:

چو کشتي همي راند تا بارگاه به آب اندر افکند خسرو سیاه   
)همان: 228/3(         

پیوستگي وجودي اسب و پهلوان تا آنجاست که رستم و رخش را در یک گور قرار مي 
دهند که این مي تواند نمادي از وحدت جسم قهرمان و اسبش باشد، رسمي که آن را 
متعلّق به جنگاوران سکایي دانسته اند. در اساطیر نروژ نیز اسب همراه صاحبش به خاک 
سپرده یا سوزانده مي شد و اعتقاد بر این بود که بدین طریق اسب سوار خود را از داالن 
دوزخ عبور خواهد داد )جابز، 137: 16(. این اسب نمادین، نه فقط همدم و همراز و مکمل 
شخصیت اساطیري پهلوان است، بلکه بخشي از وجود اوست که در موجودي بیروني بازتاب 
یافته است؛ آن چنان که وقتي پهلواني مي میرد، سوگوار وي که دیگر از سخن گفتن با او 
ناتوان است، با اسب قهرمان که بخشي تبلور یافته از شخصیت حماسي اوست به راز مي 
نشیند؛ آن طور که پس از مرگ سهراب، تهمینه سر اسب فرزند جگرگوشه اش را در آغوش 

مي کشد و با او نجوا مي کند:
به پیشش همـي اسـب سهراب را زخـون او همـي کرد لعـل، آب را   
جهاني بـدو مـانـده انـدر شگـفت سـر اسـب او را بـه بـر درگـرفت   
ز خون زیر سمش همي راند جوي گهي بوسه برسر زدش گه به روي   

همه ریگ و خـاک زمین لعـل کرد ز بس کاو همي گریه بر نعـل کرد   
)فردوسی،8138: 261/2(

2-14-13-نماد تیز بینی: فردوسی در توصیف تیزبینی رخش که می تواند مورچه 
کوچکی را از دو فرسنگی بر روی پالس سیاهی ببیند:

به شب مورچه بر پالس سیاه                       بدیدی به چشم از دو فرسنگ راه
)همان:335/1(
2-14-14-نماد احساس مسئوولیت و مهر محبت: در خان سوم به دلیل حمله ی 
اژدها به دفاع از خود و رستم می پردازد و چند بار رستم را از خواب بیدار می کند اما رستم 
از بیدار شدن ناراضی است. در ابتدا با مهربانی با رخش سخن می گوید و او را مهربان خطاب 

می کند و می گوید:
» بدان مهربان رخش بیدار گفت                   که تاریکی شب نخواهی نهفت«

)همان:2/ 26(
چنانکه وقتی مجدداً رخش، رستم را بیدار می کند و رستم رخش را تهدید به کشتن 
می کند، وقتی می بیند که اژدها می خواهد به رستم حمله کند خودش را سریع به رستم 
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می رساند و او را بیدار می کند:
هم از مهر رستم دلش نارمید                        چو باد دمان پیش رستم رسید

)همان(
2-14-15-نماد حرف شنوی: در خان اول زمانی که رخش شیر را از پای در می آورد. 
رستم از رخش می خواهد که دیگر با کسی نستیزد و او را از مبارزه با دیگران منع می کند 

رخش هم سخنان رستم را در می یابد و به آنها عمل می کند:
تهمتن به رخش ستیهنده گفت                     که با کس مکوش و مشو نیز جفت

)همان:25/2(
      مصداق این بیان، سخن صفا است: »رستم با رخش سخن می گفت و او هم سخنان 

وی را به نیکی در می یافت« )صفا، 1369 : 568(.
2-14-16-نماد مجازات، بستن به دم اسب: در شاهنامه، پوران/ بوران دخت، پیروِز 

شاه کش را به کّره های نوزین مي بندد و بر زمین مي کشد:
ز آُخر همانـگه یکي کّره خواست     به زین اندرون نوز ناگشته راست
ببستش بر آن باره ی بر همچو سنگ     فگنده به گـردن درون پالهنـگ

چنـان کـّرة تـیـِز نـادیـده زیــن                   به میـدان کشید آن خداوند کیـن
... چنین تـا بر او بر بدرید چـرم     همي رفت خون از برش نرم نرم

 )فردوسی، 395/8:1388(
     بستن مرد یا زن خائن به دم اسب و کشیدن او بر روي زمین از شیوه هاي نسبتاً 
معموِل مجازات- به ویژه درباره ی زنان بدکاره و پیمان شکن است. مارزلف پس از اشاره به 
این مضمون در قصه هاي ایراني نوشته است: »شاهد مستقیمي براي این امر نتوانستیم پیدا 
کنیم« )مارزلف، 1376: 45(. اّما به جز از شاهد آشکار شاهنامه، در منابع و روایات ایراني 
نمونه هاي دیگري نیز وجود دارد. مثاًل در بهمن نامه، مجازاتي که به فرمان بهمن براي 

کتایون، زن خیانتکار او، تعیین مي شود این است:
بیاورد چـوپـان دو اسـب از گلـه     دو توسن که همـواره بـودي یلـه
بـه دنبـال اسبـانش گـیسو ببست     دو چوپان بر آن توسنان برنشست
پس آن گه دوانید بر کوه و دشت        همي تا کتـایون تنش پـاره گشت

)ایرانشاه بن ابي الخیر،1370: 179(
     در بعضي از منابع تاریخي، شاپور دستور مي دهد که دختر ضیزن را که عاشق پادشاه 
ایران شده و با خیانت به پدرش قلعه را در اختیار وي نهاده است، به اسب/ اسبان ببندند 
و بر زمین بکشند )زریاب خویي، 1357: 189-191(. در منظومة کردِي الس و خزال نیز 
جزاي دختر خطاکار، بستن او به دم قاطر است )آیدنلو، 1379: 112(. در احیاالملوک که 

تحلیل ادبی نمادهای حماسی و اساطیری اسب در شاهنامه ی فردوسی



دو فصل نامه ی زبان و ادبیات فارسی38 /

ملک شاه حسین سیستاني به رسم نّقاالن عصر خویش در جزئیات داستان هاي شاهنامه 
دست برده رستم پس از شنیدِن خبر کشته شدن سیاوش متوّجه ایران شده هم چنان 
از گرد راه به حرم سراي کاوس رفته سودابه را بیرون آورد و بر دم رخش بسته، رخش را 
برانگیخت )سیستاني، 1344: 37(. در تاریخ بیهقی هم به  دستور خواجه احمد عبدالصمد، 
قائد ملنجوق را به اسب می  بندند و در شهر می گردانند: و من که بوالفضلم کشتن قائد 
ملنجوق را ]به[ تحقیق تر از خواجه احمد عبدالصمد شنودم... . من دست بر دست زدم 
که نشان آن بود و مردمان کجات انبوه در آمدند و پاره پاره کردند او را. و خوارزمشاه آنگاه 
خبر یافت که بانگ غوغا از شهر برآمد که در پای او رسن کرده بودند و می کشیدند )بیهقی، 
1375: 472/2(. ظاهراً این نوع مجازات در داستان هاي غیر ایراني هم دیده مي شود )کراپ، 
1368: 131(. نمونه ی تقریباً مشابه این کار در روایات حماسي اساطیري، بستن پهلوان 
پیکِر هماورد کشته شده ی خود را به گردونه ی اسبان و کشاندن او بر روي خاک است که 
نهایت خشم و خواري را نسبت به دشمن نشان مي دهد. آرزوي )آیفت( گرشاسپ در اوستا 
)رام یشت، کرده ی 7، بند 28( این است: این کامیابي را به من ده تو اي اندرواي زبردست 
که من کین برادر خود، اورواخشیه، را خواسته هیتاسپ را بکشم و او را به گردونه ی خویش 
بکشم، این چنین )شد( )یشت ها، 1377: 150/2(. در ایلیاد نیز آشیل، جسد هکتور را به 
گردونه مي بندد و در آوردگاه مي گرداند: همان دم با هکتور با همان آزارگري پیروزمندي 
خشمگین رفتار کرد، پاهایش را شکافت آنها را با دوالي به هم فشرد او را به دنبال گردونه ی 
خود بست، سرش بر روي زمین کشیده مي شد... گیسوان سیاه هکتور بر روي شن زار 
انداخت )هومر،1370: 669-668(.  پر گرد شیار مي  بر دشت  کشیده مي شد و سرش... 
کلیما با استناد به این دو نمونه، بستِن پیکر دشمن به گردونه و بر خاک کشیدن او را 
)کلیما،  دانسته است  نمایي  براي کین خواهي و خشم  اروپایي  و  شیوه اي هند  احتماالً 
با پیکر مرده در یک منبع آلماني هم گزارش شده و  1383: 56(. این رفتار تحقیرآمیز 
طبق آن، جسد مردي اعدام شده را به دم اسب مي بندند و در خیابان هاي شهر مي کشند 

)مارزلف، 1376: 45(

3-نتیجه گیری
پس از بررسي تحلیل جایگاه اسطوره ای و نمادین اسب در گزیده ی متون حماسی 
ارائه  ذیل  مطالب  برجسته،  نکات  و  توّجه  نتایج درخور  به  یابي  و دست  سبک خراسانی 

مي گردد:
3-1-در این پژوهش، تاریخچه ی »اسب« در ایران مورد بررسی قرار گرفته و اشاره شد 
که یکی از علل پرورش اسب در ایران، خوش آب و هوایی و تأثیر زیاد آن در زندگی انسان ها 
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بوده است. اسب تازي همان اسب ایرانی است که به سرزمین هاي عربی برده شده است. 
ایرانیان از اسب براي شکار، تیر اندازي، نبرد، چوگان بازي و ارابه رانی استفاده می کردند و 

مهارت سوار کاري را در کودکی به فرزندان می آموختند .
3-2- »اسب« به عنوان یکي از مهم ترین جانوران در زندگي بشر، جایگاهي برجسته در 
اساطیر جهان یافته است. اهمّیت و توّجه خاص به اسب باعث شده تا از دیر باز براي این 

جانور ویژگي هایي خاص قایل شوند و الگویي از اسب نژاده در نظر گیرند. 
3-3-از منظر روان شناسي تحلیلي »اسب« از بخش تشکیل دهنده ی غریزه ی جانوري 
روان انسان است. موجودي تنومند، نجیب و وفادار که نشستن قهرمان برآن، تسلط وجود 
نمادینه  او  غرایز سرکش  و  طبیعت  نشدني  مهار  نیروهاي  بر  را  او  روان  یافته ی  پاالیش 
مي کند. به همین دلیل، مجموعه ی معاني نمادین اسب در فرهنگ هاي بشري، از سویي 
قدرت و سرکشي طبیعت و غرایز را از سوي دیگر، مقاومت و آزادگي روح متعالي انسان را 

در برابر بازدارنده هاي بیروني و دروني نمادینه مي کند.
3-4-با توّجه به اینکه در غالب فرهنگ هاي بشري برخي از معاني سمبولیک »اسب« 
معناي  دومین  گفت  توان  مي  بود،  غرور  و  سرسختي  سرعت،  پیروزي،  پایداري،  آزادي، 
اسطوره شناختي نمادینگي اسب در ارتباط با سهمي که در الگوي رواني انسان متعالي دارد، 
مشخص مي شود. چنین اسبي نه یک مرکب صرف که یک شخصیت قدرت بخش و انسان 
واره، براي پهلوان نقش مکمل، یاریگر و تأمین کننده ی بخشي از قواي مادي و روحاني 

پیروزي بخش طبیعت را ایفا مي کند.
3-5-علّت اهمّیت بررسي نمادهاي »اسب«، حضور دایمي آن در تمامي آیین ها و باورها 

و حضور دایمي آن در ناخودآگاه آدمي، رؤیاها، ادبیات و هنرهاي خرافه هاست.
با »اسب« مرتبطند. یا همواره سوار بر  در اساطیر اکثر ملّت ها، خدایان  3-6-تقریباً 

اسبند. یا خود به شکل اسب در مي آیند، برخي از خدایان خود از نسل اسبانند.
3-7-به همین دلیل مي توان گفت بخشي از اساطیر باز گو کننده ی آرمان ها و آرزوهاي 
فرو خورده و دست نیافتني ملل قدیم است که چون در عالم واقعي امکان ظهور و بروز 

نداشته، در عالم خیال به شکل آمال و آرزوها و یا باور و امید تجلّي و نمود پیدا کرده اند.
3-8-»اسب« در حماسه هاي ملّي میهني که بازتاب فرهنگ و اعتقادات و آداب و رسوم 
مردم آن ناحیه اي است که در آن شکل مي گیرد؛ با وظایفي خاص و مهم حضور دارد. از 
آن جمله شاهنامه فردوسي است که اسب و تصویرهاي مربوط به آن به طوري گسترده 
دیده مي شود. واژه ی اسب 648 بار در شاهنامه تکرار شده که دلیل بر اهمّیت آن در اثر 

حماسی فردوسی است.
3-9-ساز و برگ در آرایش »اسب« در شاهنامه از نظر فردوسی بسیار مهم و مؤثر بوده 
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و آن را با ساز و برگ هاي عالی در ابیاتش تزیین کرده است. بنا بر قراین، پوشش اسب در 
شاهنامه متعلّق به دورة گذشته، خصوصاً سامانیان بوده است و اسبان داراي ساز و برگ 

کامل بوده اند.
3-10-»اسب« در شاهنامه ی حماسی فردوسی تنها وسیله ی جنگ و کارزار نبوده است 
بلکه از این حیوان ارجمند براي رسومی چون تحویل هدایا، تودیع، استقبال، عزاداري و 
خلعت آراستن ها استفاده می شده است. و کمتر مراسمی در شاهنامه یافت می شود که اسب 
در آن حضور زینت بخشی نداشته باشد. در شاهنامه از اسبان خاصی نام برده شده که یا 
چون رخش، اسب افراد مشخصی بوده اند یا مانند خاندان اسفندیار، اسبان سیاه مخصوص 
به خود داشته اند. شبدیز خسرو پرویز نیز یکی از آن اسب هاي خاص در شاهنامه است که 
عشق و عالقه ی بیش از حّد خسرو پرویز به اسبش در شاهنامه زبانزد بوده است. فردوسی 
در شاهنامه نام بسیاري از بزرگان و شاهانی مانند: ارجاسپ، گرشاسپ، لهراسپ، گشتاسپ 
و هوسب را که از واژه ی »اسب« ساخته شده اند ذکر کرده که نشان از اهمّیت اسب در آن 

روزگاران دارد. 
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