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شرايط پذيرش مقاله راهنماي نگارش و

نامه با شـرايط زيـر، در مباحـث تحقيقـات اين فصل
پذيرد:، مقاله ميزبان و ادب فارسي تمثيلي در

هاي فرستاده شده، در نشرية ديگري مقاله .1
خارجي هاي داخلي و چاپ و يا به ساير مجلّه

ارسال نشده باشد. ضمناً گرايش مقاالت فقط
و با است زبان و ادب فارسيدر تحقيقات 

رويكرد تمثيلي است.
هيأت تحريريه در رد يا قبول و ويرايش ادبـي .2

و كوتاه كردن مطالب، آزاد است.
ايـن فصـل«حقّ چاپ، پس از پذيرش بـراي   .3

ــه ــد محفــوظ اســت و» نام نويســندگان، نباي
را در نشرية ديگري بـه چـاپ هاي خود مقاله

برسانند.

تأخّر آن در بررسـي و  تقدم و ها و چاپ مقاله .4
شود. ت تحريريه، تعيين ميأتأييد هي

حاصل كـار ، بايد تحقيقي وي ارساليها مقاله .5
پژوهشي نويسنده يا نويسندگان باشد.

اولويت در گزينش چاپ مقالـه بـه ترتيـب بـا .6
تأليفي است. و هاي پژوهشي مقاله

ــؤوليت  .7 ــا و مس ــبدرج گفتاره ــحت مطال ص
حقوقي مندرج در هر مقاله، به لحاظ علمي و

به عهدة نويسنده است.و ... 
نخسـت  ها، هاي مستخرج از پايان نامه مقاله .8

استاد و سپس با ذكر نام با ذكر نام دانشجو
راهنما بالمانع است.

ص مقاله .9 ط استادان متخصـهاي دريافتي، توس
شد.داوري خواهد 

هاي ارسالي: * ضوابط مقاله
قرار داده شوند: . اشعار مقاله مانند نمونه زير در جدول1

ستا  دنيا ساعتي  فرمود  مصطفي    ستا پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتي
)56، 1: د 1371(مولوي، 

چكيده انگليسي بايد مطابق چكيده فارسي باشد.. 2
ــه، اســم نويســنده(گان)، ســمت  (شــامل اســم مقال

نويسنده(گان)، متن چكيده، كلمات كليدي.
انگليسـي (در  . مقاله، بايد شامل چكيدة فارسـي و 3

كلمه، واژگان كليـدي 160حدود  -سطر 10 حدود)
پيشينه، بيان مسأله، سواالتواژه)، مقدمه،  5 (سه تا

فهرسـت نتيجـه و تحقبيق، اهـداف، روش تحقيـق،   
ضمناً آدرس پست الكترونيكي و .مĤخذ باشد منابع و

ها درج شمارة تلفن همراه نويسنده در پايين چكيده
شود.

. در صــفحة اصــلي مقالــه، بــراي درج مشخّصــات،4
بدين گونه عمل شود:

ه)(در وسط صفح عنوان كامل مقاله -
(در سمت چپ صفحه، نام نويسنده يا نويسندگان. -

در دو نيمه سطر)
نام دانشگاه يا مؤسسه محلّ اشتغال. رتبة علمي و -
شامل: نشاني كامل پسـتي، نشاني كامل نويسنده، -

شمارة تلفن، دورنگار، پست الكترونيكي.



هـاي ديگـران ها و ذكـر نوشـته   محدودة نقل قول. 6
و پـس از آن آدرسگيومـه قـرار داده   بايد در درون 

.درون متني در پرانتز درج شود
ارجاعات در متن مقاله، در درون پرانتـز و بـدين. 7

گونــه تنظــيم گــردد: (نــام خــانوادگي مؤلّــف، ســال
)14:  1387)، براي مثال: (اسالمي ندوشن، : انتشار

. در مقاله به پيشينة پژوهش اشاره شود.8
، به ترتيـب حـروفر پايان مقالهمنابع و مĤخذ، د. 9

بدين گونه تنظيم گردد: الفبايي و
نـام )،سـال انتشـار  ( ،، نامكتاب: نام خانوادگيـ  الف

. كتاب. شمارة ج. نام مترجم يـا سـاير افـراد همكـار    
  شر، چ .... نام نانشر محل
عنـوان )،سال انتشار( ، نام،نام خانوادگي اله:مق ب ـ 

ريه.. نـام نشـ  مقاله. نام مترجم يا ساير افـراد دخيـل  
  ( : )شمارة ص .دوره يا سال. شمارة نشريه

)،سـال انتشـار  ( ،، نـام نام خانوادگي :هاـ مجموعه ج
. نام مجموعة. نام گرد آورنده يا ويراستارعنوان مقاله

  ( : ). شمارة صمقاالت. محل نشر. نام ناشر
نام خانوادگي، نام. تاريخ دريافتد ـ پايگاه اينترنتي:  

. نام پايگاه و نشـانياز پايگاه اينترنتي. عنوان مطلب
پايگاه اينترنتي به خط ايتاليك.

: نام خـانوادگي، نـام. سـال انتشـار.لوح فشرده ـهـ  
عنوان مطلب. نام لوح فشرده. محل نشر. نام ناشر.

در پرانتــزهــاي خــارجي . معــادل مفــاهيم و نــام10
دركلمه فارسي يا در زير همـان صـفخه يـا     روبروي

نوشت، ذكر شود.پايان مقاله با عنوان پي
ــا، جــدول11 ــا و تصــويرها در صــفحات. نموداره ه

به صورت گويـا و هاي مربوطه،جداگانه ارائه و عنوان
روشن در باالي آنها نوشته شود.

الگوي فني تنظيم مقاالت
و متن )B lotusبي لوتوس ( با قلم متن فارسي

  Traditionalيا Badr عربي با  قلم بدر (

Arabic.نوشته شود  (
ها به شرح زير باشد: اندازه قلم

  سياه 16عنوان مقاله با
  سياه 13كلمه چكيده با 

 سياه 13ها با  كلمه كليد واژه 

 12ها با قلم  متن چكيده و كليد واژه
 نازك

 13در متن با قلم فرعي  و عناوين اصلي
سياه

  نازك 13متن مقاله با قلم 

 ارجاعات در داخل متن و بين دو پرانتز
 نازك 11(كمان) با قلم 

 كلمات و حروف التين به خاطر هماهنگي
 11با متن، با قلم 

 هتمام ارجاعات داخل متن، به جز كلم
شود. و همان، غير ايتاليك نوشته مي

هشود. نحو كلمه همان ايتاليك نوشته مي
 شود: ع نيز به اين صورت نوشته ميارجا

 (اسم نويسنده، و شماره صفحه).

  نازك نوشته شود. به اين 11منابع با قلم
خانوادگي نويسنده، نام ترتيب: (نام

عنوان كتاب، محقق، سال، نويسنده
ناشر، چاپ) :(مترجم) كتاب، مكان انتشار

سايت دكتر سيد احمد حسيني كازرونيآدرس وب 
www.sahkazerooni.ir 

بعد از تاييد مقاله بايد بر روي سايت مجله بارگذاري شود و
اطالعات تمام نويسندگان در سايت ثبت گردد.
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د  و دا م  د    جان  و 
  

  سخن سردبير

ــاديم ــه نهـ ــحر در ره ميخانـ ــا درس سـ  مـ
  

ــاديم     ــه نهـ ــا در ره جانانـ ــول دعـ  محصـ
  

ــش ــد آت ــل زن ــد عاق ــد زاه ــرمن ص  در خ
  

ــه    ــن داغ ك ــااي ــاديم   م ــه نه ــر دل ديوان  ب
 

ــا داد ــه م ــق ب ــم عش ــنج غ ــلطان ازل گ  س
  

 تــا روي در ايــن منــزل ويرانــه نهـــاديم     
  

 ان رابتــاز ايــن مهــردر دل نــدهم ره پــس
  

ــاديم      ــه نه ــن خان ــر در اي ــب او ب ــر ل  مه
 

ــيدر خرقــه از ايــن ــودب  ش منــافق نتــوان ب
  

ــاديم     ــه نهـ ــيوه رندانـ ــن شـ ــاد از ايـ  بنيـ
  

 چون مي رود اين كشتي سركشته كـه آخـر
  

 جــان در ســر آن گــوهر يــك دانــه نهــاديم  
 

ــه  ــودالمن ــن ب ــاني دل و دي ــه چوپ ــه ك  لّل
  

ــل و  ــب عاق ــه لق ــاديم آن را ك ــه نه  فرزان
 

 قــانع بــه خيــالي ز تــو بــوديم چــو حــافظ
  

ــه نهــاديم   ــا رب چــه گــدا همــت و بيگان  ي
 

  حافظ نامه بهاء الّدين خرمشاهي.
  189: غ  1032ص  2ج 

  

بهار است و روزگار شكوفايي گل و نغمة قمري و بلبل، سايه سار ابر نيسان و صفاي باران و 
سر سبزي سيماي طبيعت و زايش و رويش الله ها، كاهش تيرگي  گلگشت چمنزاران،

شبانگاهان و فزوني روشنايي و درخشاني آفتاب، باروري دشت و دمن و بي تابي شيدايان و 
  و يخ كوهساران. ، رواني جويباران و آب شدن برفگل و ياسمنزمزمة دلبران 

  زد  بر  آسمان  توان گلبانك سربلندي   بر آستان  جانان  گر  سر  توان   نهادن
  بر خاك ره گذارش آب روان توان  زد  بر جويبار چشم گر سايه افكند دوست

 90حافظ، ديوان :    
 ااين جاست كه دل ها به وجد مي آيد و زمين و زمان نداي شادي سر مي دهند، سازها به صد

  بدعت پردازي.در مي آيد و شاعران نغمه سرايي مي كنند و نويسندگان در خلق مضامين 



  چون جمع شد معاني گوي بيان توان زد  عشق و شباب و رندي مجموعه مراد است
 حافظ: همان   

  

بهاران، انديشه هاي نوين آدميان را در فراسوي زمان صيقلي داده، گشايش خاطرها را طراوتي 
  خاص مي بخشد و راز و رمز بدعت ها را عيان مي سازد.

  كرشمه برسمن و جلوه بر صنوبر كن  تواندچو شاهدان چمن زير دست حسن
 206) : غ 1368(2حافظ، به نقل از حافظ نامه، ج 

خورشيدي، سي و نهمين شمارة فصل نامة تحقيقات تمثيلي زبان و ادب  1398در بهاران 
هشي حضور ومقاله علمي پژ ششواحد بوشهر با درج  –فارسي دانشگاه آزاد اسالمي 

  پژوهشگران عرصة زبان و ادبيات فارسي عرضه مي دارد.انديشمندان و 
م در ياميداست به ياري خداوند بزرگ در سال جديد با دريافت مقاالت بديع و ارزشمند بتوان

ارتقاي اين نشريه علمي دانشگاهي بيش از پيش موفّق و انتظار ارزندگان ادب را برآروده 
  سازيم.
  يار مهيا نشود ياركجاست؟ عيش بي  و مطرب و مي مهياست ولي هدبا

 حافظ، چ سايه، به نقل از گلبانگ يربلندي  
 ) سيد احمد حسيني كازروني و سيد جعفر حميدي1379(

  
  با احترام

ی ی کازرو مد    ّید ا
ی ر یات  تاد زبان و اد   ا

ی  ه آزاد اسال و –دا د    وا
   ١٣٩٨ ھار 
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 نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيفصل

  دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد بوشهر
   27 تا 8از صفحة  - 1398 بهار - نهمو  شماره سي

  

  فردوسي ةدر شاهنام اسب نمادين يها ليتمثتحليل 
  3ييچترا، مهرداد 2*، عطامحمد رادمنش1هيمحمدحسن تاجيك 

 .دانشگاه آزاد اسالمي، نجف آباد، ايرانواحد نجف آباد، يات فارسي، زبان و ادب گروه دانشجوي دكتري -1
  .نجف آباد، ايران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمي، استاد گروه زبان و ادبيات فارسي -2
  .نجف آباد، ايران ،دانشگاه آزاد اسالميواحد نجف آباد، استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي،  -3

 

  چكيده
ر ادبيات فارسي و فرهنگ ايراني جايگاهي ويژه دارد. در متون اوستا و ادبيات باستاني ايران از د  اسب

و   پردازان و خردمندان، پادشاهان و اميران، گردان  نيكي ياد شده است. شاعران، عارفان، نكته  اسب به
و رستگاري و فراست و  آوران بزرگ آن را مظهر خوشبختي  دالوران، دهقانان و كارورزان ايراني و دين

متجلي است.  گوناگون يها جلوهاند. حضور اسب در فرهنگ و تاريخ كهن ايران در   تيزهوشي دانسته
ه خاص به ت و توجهخامنشي گواه اهمي ة، سنگ نبشته ها، الواح سيمين و زرين دورها بهيكتكه بيشتر 

عالي كشور ايران  يها اسبيوش نيز نام دار ةگلي دور يها بهيكتاين حيوان زيباي اساطيري است و در 
در روايات  دارد. يا ژهيوعنوان شده است. اسب همچنين در فرهنگ اسالمي نيز مقام و جايگاه 

اسب  - و حوادث فراروي اوست يكه متضمن ماجراي قهرمان -كهني  يها افسانهحماسي و اساطير و 
ناصر غيرانساني جهان اساطير، صاحب ع جانوري است كه مثل همة تمثيلي پركاربردترين نمادينة

بررسي كرد. به جهت نقش  متون كهنبايد در ارتباط با  هويت انساني شده است و نمادينگي آن را تنها
 در روايات زندگي قهرمانان يا افسانهنمادين و  يها اسب، جايگاه يقهرمان نقش اين حيوان در تكامل

يافت  ها آن كم و بيش مشابه بسياري براي يها نهنموو اقوام مختلف،  ها فرهنگاساطيري كه در 
ابوالقاسم فردوسي با شخصيت بخشي به اسب و اعطاي نقش  ميحك .نظر بوده است هميشه مد شود يم

گرديده، ضرورت و اهداف تمثيلي به اين حيوان باعث جذابيت و ارزش بيشتر داستانهاي شاهنامه 
  شده است. طريق تحليلي ارائه و به يا كتابخانهتحقيقي اين مقاله به روش 

 تمثيل .اسب، نمادسبك خراساني، ، هحماس: يديكل گانواژ

  20/1/98تاريخ پذيرش:                       5/9/97تاريخ دريافت: 
 a_radmanesh21@yahoo.com* پست الكترونيك نويسنده مسؤول: 

h_tajikmohamadiyeh@yahoo.com 
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مهمقد  
و  نيتر لياصو  نيتر نقش يكي از پر اند نمودهكه آن را نمادي از نجابت و زيبايي ذكر  اسب

حيوانات اهلي در دنياي پيش از اسالم، اساطير ايران باستان، متون كهن  نيتر يليتمثهمچنين 
تاريخي و آثار به جا مانده از آن دوران است و داراي نقشي بسيار  يها دورهنامه، ديني، شاه

و غير از استفاده رايج آن مانند  گرفت يمحياتي و ارزشمند بوده كه همواره مورد ستايش قرار 
يني و تشريفاتي نيز داشته يحمل و نقل و شكار، كاركردهاي آييني، اقتصادي، رزمي، بزمي، تز

يان باستان همان گونه كه براي خود و خانواده خويش از اهورا مزدا طلب نيكي است. ايران
. در اوستا از اسب به عنوان يكي از خواستند يم، براي اسب خود نيز نيرومندي كردند يم

ي براي معالجه و نيك نگاهداري از آن نيز دستوراتي حيوانات نام برده شده و حتّ نيتر دهيبرگز
تي است كه در فرهنگ ايراني براي اين حيوان از پاكي، اصالت و اهمي يا نهنشاو اين  آمده است

اندازه است كه هر ايزد داراي  ايران تا به آن يدر دنياي اساطير ت اسب. اهمياند بودهقائل 
  تيزتك بود. يها اسبزرين و  يها گردونه

اسالمي و اسب  _ني، متون ايراه به اسب در برخي آيات قرآن كريمپس از اسالم هم با اشار
شواهد  ت اين موجود سخن به ميان آمده است.، از سرشت نيك و پر اهمي)ها نامه(فرس  ها نامه

و قراين تاريخي و ادبي حكايت از دلبستگي هاي ژرف ايرانيان به نگهداري و پرورش اسب و 
ترين ه بيشيكي از حيواناتي كس به اين حيوان نجيب و باهوش دارد. لذا تقد يها جنبهدادن 
را در متون حماسي سبك خراساني از جمله شاهنامه به تمثيلي  يكاربردهاو تصوير ة حوز

  خود اختصاص داده، اسب است.
ت، سرعت و حماسي داشتن مركبي خاص است كه به قو يها داستان قطعي لوازماز 

ويري كه تصهوشمندي ممتاز باشد. فردوسي مانند شاعران بـزرگ ديگـر سـعي كـرده است 
  واقع از اين حيوان انسان صفت به دست دهد. فرا

 

 بيان مسأله

آن است. اين  نمادين يها جنبهو  ها ليتمثآثار ادبي زبان فارسي مملو از كاربرد اسب و ذكر 
باعث تمجيد و ستايش آنها از اسب و موارد كه به انحاء مختلف دستماية شاعران قرارگرفته، 
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  صوير سازي هاي بديع از اين حيوان اصيل شده است.خلق معاني متعدد، و تهمچنين 
بيانگر نمادها و همچنين ممثل عظمت، اشعار حماسي سبك خراساني اين چهارپا در 

نجابت، كياست، قداست، زيبايي، قدرت، حركت و ... است كه نشانة جايگاه عالي و ممتاز آن 
آنها از اين حيوان بوده  يها يازپرددر ميان حيوانات ديگر و در نتيجه توجه شاعران و تصوير 

  است.
عالوه بر اين، خاصيت برونگرايي و توصيفي شعر سبك خراساني به ويژه آثار حماسي اين 
دوره، عامل مهمي در خلق توصيفات زيباي عناصر طبيعي مانند اسب بوده است. اديبان با به 

بسيار به وصف  يها هيكناو كارگيري ابزارهاي بياني و بديعي نظير اغراق، تشبيه، استعاره 
. اند نمودهو با كمك اين ابزارها بهترين توصيفات را ارائه  اند پرداختهتمثيلي اسب  يها جنبه

زيادي چنين توجهي كم نظير به اسب، موجب پيدايي و كاربرد تركيبات و اصطالحات نمادين 
ر گاه ارزشي اسب ددر آثار منظوم حماسي سبك خراساني شده كه همگي نشانة اهميت و جاي

  ميان شاعران اين دوره بوده است.
از كاربرد اسب و  آنانتوان دليل بذل توجه با نظري اجمالي به آثار شعراي سبك خراساني، مي 

را در سابقة درخشان فرهنگي، غلبة  ها ليتمثو ها  استعارهخلق اين گونه تشبيهات، كنايات و 
و نمادين، نقش و  يا اسطورهات توصيفي، جنبة ادبيات حماسي در دورة مذكور، رواج ادبي

  سياسي و زندگي اجتماعي مردم و كاركردهاي متعدد دانست.مسائل  جايگاه اين چهارپا در
كاربردهاي متعدد آن، به تفصيل به بررسي و  كوشد با ارائة پيشينة اسب وتحقيق حاضر مي 

بپردازد و ضمن اهنامة فردوسي شحماسي اثر  اين حيوان درو تمثيلي تحليل جايگاه نمادين 
اين مضمون بديع را در شعر حماسي اين  و تمثيلي بيان وجوه فوق، كاركردها و مظاهر نمادين

  مورد پژوهش قرار دهد.ة دور
 

  ضرورت و اهميت تحقيق
آفريني آن  با عنايت به عشق و عالقة ديرينة ايرانيان به اسب و همچنين قدمت حضور و نقش 

ي و خصوصيات جسماني و رواني اين حيوان صورتي نمادين و تمثيلي به اسب در جامعة انسان
در ادبيات بخشيده است كه در اين تحقيق هدف كلي پژوهش بررسي و تحقيـق در خصـوص   
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  نمادهاي تمثيلي اسب در شاهنامة فردوسي است.
 

  روش تحقيق
  است. يا كتابخانهروش تحقيق در اين پژوهش  

 

 پيشينة تحقيق

بارة اسب و سوابق فرهنگي و اجتماعي آن صورت  در يا ارزنده يها پژوهش تحقيقات و
نشان  ها يبررسبا وجود اين پيشينه، كه به چند نمونه از آنها در زير اشاره خواهد شد)، گرفته (

  تاكنون تحقيق مبسوطي با اين عنوان در حوزة ادبيات فارسي انجام نشده است. دهد يم
، مركز 8)، اسب، دايرالمعارف بزرگ اسالمي، ج 1377 زييپاآذرتاش، آذرنوش ( .1

  .111-92صص دايرةالمعارف بزرگ اسالمي، 
)، فرهنگ ايران باستان، تهران، موسسه انتشارات و چاپ 1386پورداوود، ابراهيم، ( .2

 .297-220صص دانشگاه تهران، 

)، نگاهي به اسب و اسب سواري در ايران، مجلة 1389عيسوي، روژان، (بهار  .3
 .133-155صص ، 17ات ايراني، ش مطالع

)، اسب در اساطير هند و اروپايي، مجلة مطالعات 1388قلي زاده، خسرو، (پاييز  .4
 .199-232صص ، 16ايراني، ش 

)، اسب در ادبيات فارسي و فرهنگ ايراني، مجلة 1377ماحوزي، مهدي، (پاييز  .5
  .210-235صص ، 146دانشكده ادبيات و علوم انساني، ش 

 

  اسب پيشينة
پنجم قبل ازميالد آغاز شد. اسب از جانوراني است كه از ة اهلي كردن حيوانات از حدود هزار

آغاز در ميان آرياييها و در فرهنگ اقتصادي و اعتقادي ايرانيان جايگاه ويژه داشته است. جا به 
از اسبي و استفاده مهم  يها ارابهجايي آرياييها در هزار و چهارصد سال پيش از ميالد توسط 

ه تاريخ نگاران را به خود جلب كرده معروف آنها از همه چيز بيشتر توج يها ارابهاسب بوده و 
اند كردهياد  ها آنت از و آنان با اهمي. 
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ق.م افزون بر يك سده و نيم حكومت كردند در نبردهاي  701-554مادها كه به سال  ةدر دور«
ند كه همين امر باعث شد كه كياكسار پادشاه نقش را به سواره نظام داده بود نيتر ياساسخود 

سواره  ةسيس رستأه در بين النهرين وجود داشت به تسوم ماد براي رويارويي با ارتش آشور ك
كه همگي آريايي بودند، يورش به قوم  ها پارسو  ها پارتنظام بپردازد و بعد از اتحاد مادها و 

بردن نسل و نژاد آنها پيش آمد و اين وحشي آشور و شكست دادن آن قوم وحشي و از ميان 
ه پيش از آن زمان هم به دنياي عرب گرديد، البتّ اييبراي ورود اسب آري يا دروازهپيروزي 

متمادي قبلي  يها ورشينيز اسب را در  ها يآشورگرفته بودند و  ها يآشوراعراب اسب را از 
  به دست آورده بودند. ايياز قوم آري

در  ها ينيچ« قابل توجه است كه يا اندازهبه اسب ايراني  نقشن همچني ارزش و اهميت و
. اند بردهثرترين ابزار كار پارتيان بوده، نام ؤمنابع فرهنگي خود از اسبان تيزتك اشكاني كه م

پارتيزان  ةپارت قومي است ايراني و آريايي كه مردان و اسبان جنگي بسيار خوبي داشته و واژ
از نام قوم پارت برداشته شده است به دليل چاالكي و دليري در  جنگي يها كيچربه معناي 

  .)3: 1391عبدالرضا خاني،( »جنگ با دشمن
تيرداد سوم پادشاه اشكاني كه با برادر خود بر سر فرمانروايي در جنگ و ستيز بود از بروز 

تند كليد اين . خوابگزاران به او گفبرد يمخشكسالي ديرپايي كه گريبانگير مردم ايران بود رنج 
بدبختي در دست تواست و اين امر پايان نپذيرد مگر با قرباني كردن اسب خود به درگاه خدا 
ر كه اين امر با تمامي عالقه تيرداد به اسبش در كنار رود فرات انجام گرفت. اين را بايد متذكّ

م آزاد نبوده و شد كه قرباني كردن اسب در آيين اول ايرانيان يعني دين زرتشت و در دين اسال
اين حيوان نجيب از سوي حضرت محمد (ص) مكروه اعالم شد تا نسل اين حيوان گرانقدر 
 ةبه انقراض كشيده نشود، پس به گواه تاريخ بدون هيچ ترديدي خاستگاه اين چهارپاي برازند

ياچه در يها كنارهايران بزرگ و يا ايرانويچ يا سرزمين موعود بوده است كه محدود از شمال به 
خليج هميشه فارس تا  يها كرانهلنهر و از جنوب به ءاآرال، از خاور به دامنه پامير و ماورا

شمال آفريقا و از باختر به ميان رودان (بين النهرين) تا سرزمين بيزانس بوده است تا آنجا كه 
روان  شيها رگاسبي يافت كه خون اسب ايراني در  توان ينممي گويند در سراسر جهان 

  .اشدنب
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كه به نام  شود يممورخين مانند هرودوت، هومر، امين نارسلن، آريه گزنفون ديده  يها كتاب«
جا بحثي از سوار و سواركاري به ميان آمده آن را به ايرانيان  و هر اند گذاشتهاحترام  ها ييايآر

ن ايرانيان رسم در دوران باستان در بي ها انسان. نام اسب را به عنوان بخشي از نام اند دادهربط 
  بوده، مانند ارجاسب، جاماسب، طهماسب، لهراسب، گشتاسب، بيوراسب، ويشتاسب.

كومت نقش بسزايي داشته كه حبطور كلي اين حيوان آنقدر در زندگي مردم و سرنوشت 
نيرومند باشد  يها ارابهو خود آورده است كه هر كجا اسبان تندرو  يها ادداشتيگزنفون در «

سواري را بايد از ايرانيان  ديگو يمت خود ر آنجاست و براي تشويق ملّبزرگي حكومت د
  .)5: 1391عبدالرضا خاني،( »باشد يمآموخت، هر سوار ايراني با اسب يكي و چسبيده به آن 

 

  جايگاه اسب
اسب، در ادبيات فارسي و فرهنگ ايراني جايگاهي ويژه دارد. در متون اوستا و در ادبيات 

شاعران ايراني نشده است.   شكوه و زيبايي توصيفيچ حيواني چون اسب، به باستاني ايران، ه
 اند.  ياد كرده  انگيز از اين حيوان اصيل  صورتي ستايش  هاي خود به  در ديوان

در اعتقادات مردم در طول دورانها داشته و دارد تا  يا ژهيوعالوه بر اين همواره داراي جايگاه 
كه اسب سفيد باعث خير و بركت در زندگي صاحب چنين است جاييكه هنوز در باور مردم 

در ادبيات سمبوليك، اسب را معراجي، آسمان پيما و عرش نيز عارفان ايراني  و ،شود يمخود 
انسان يعني پيامبر  نيتر ستهيشاوسيله براي عروج  نيتر فيشر و آن را به عنوان اند دانستهورد ن

  گويد:، چنانكه سعدي اند دانستهاكرم (ص) 
گذشت دراز ملك جاه و به تمكين   در گذشتبر نشست از فلك شبي  

بـاز ماند از او جبرييـل بـر سـدرهكه   بـرانـدقربـتچنـان گـرم در تيـه  

)1393:10سعدي،(  
  

تيز  :تفرس (مظهر هوشياري و فراست است و در پيشگاه خردمندان و نكته پردازان، اسب «
 .)210: 1377ماحوزي، ( »اند كردهو ويژة آدميان دانا و تيز هوش  اند تهگرفرا از نام فرس  )هوشي

در نظر پادشاهان و اميران و گردان و دليران، اسب مظهر نجات و پيروزي و خوشبختي و 
 ةبركت و فراواني و سرماي ةرستگاري تلقّي شده است. دهقانان و كارورزان ايراني، آن را نشان
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فرخندگي  ةنبرد با دشمن، آن را ماي ةنگاوران و پيكارگران، در عرصاند و ج  شناخته مي  زندگي
  .باليدند  كردند و بدان مي  و سرافرازي و اميد و اطمينان يافته، با آن زندگي مي

پادشاه، ساالر « خسرو پرويز گويد: در بيان جايگاه اين حيوان مفيد همين نكته كافي است كه
 :ستدر قابوسنامه آمده ادر تكميل اين سخن همچنين . »مردان است و اسب ساالر چهارپايان

اسب  ها وانيحكه جهان به مردمان بر پاي است و مردم به حيوان، نيكوترين  اند گفتهحكما «
تاست و داشتن آن هم از كدخدايي است و هم از مرو«.  

د خالصه اينكه اسب نزد گذشتگان به سبب آنكه داراي زندگي عشايري و چادرنشيني بودن
 گذشت يم ها اسبو بيشتر زندگي مردان گذشته بر روي  هداراي اهميت و جايگاه بسزايي بود

و اهميت  مؤثرهم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ سياسي، نقش  توانسته يماسب در نتيجه 
مين اقتصاد جامعه و تحكيم أسب در تا« سدينو يمچنانكه گيرشمن است. داشته  شاياني

ت بااليي برخوردار از اهمي ها جنگبه دليل رقم زدن سرنوشت  ها دولتياسي قدرت س يها هيپا
  )10-12: 1349گيرشمن، . (»بوده است

 

س اسبتقد  
همانطور كه مي دانيم اسب حيواني است كه بيشترين كاربرد را در زندگي ايرانيـان و همچنـين   

رد در مهاجرتها، تشريفات، ديگر مردمان دنياي باستان برخوردار بوده است، اسب بيشترين كارب
و ... داشته است، به همين علت اسـب در اسـاطير و كتـاب مقـدس زرتشـتيان داراي       ها جنگ

  تقدس و در نتيجه احترام خاصي بوده است.
. چه وي شاه تر از اسب نيستكه از صورت چارپايان هيچ صورت نيكو :چنين گويند

، الخير معقود في نواصي الخيل« :ه است. و رسول عليه السالم فرمودچهارپايان چرنده است
اسب يكي از ادوات جنگ  .)51: 1343خيام،( ».اسب بسته است گفت نيكي در دو پهلوي پيشاني

ببرق السيف اال مطر  الفرس سحاب الحرب ال يمطر« بوده بطوري كه خيام در نوروز نامه گويد:
 اسب .)53: همان( »خون گفت اسب ابر جنگ است نبارد بدرخشيدن شمشير مگر باران .دمٍ
جانور است و در طي زندگي انسان بهترين يار اوست از اين جهت از پي شكرانه  نيدتريمف

است  نعمت ايزدي روان نخستين جانور به اسم گاو و اسب مانند ساير فرشتگان ستوده شده



 15                 )39، (ش. پ: 1398 بهارزبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد بوشهر ـ  مثيلي درتنامة تحقيقات  فصل

س و نيك است و آنچه به حال انسان نافع است ستوده و مقددر آيين مزديسنا آنچه مفيد 
است. آسمان و زمين و آب و گياه و ستور و باد و ماه و خورشيد و ستاره همه از براي آسايش 

  .)97: 1386پورداوود،( باشند يمانسان در كارند و همه مظهر نيكي و مهر اهوره 
كه اين جانور بسيار سودمند، از نظر  ميابي يمبا بررسي مندرجات اوستا در بارة اسب، در 

ايرانيان به شدس بود. اسب همچنين با خورشيد، آب، باد و از ميان ايزدان با اردوسور ت مقد
اناهيد، تيشتر، خورشيد، درواسب، سروش، بهرام و مهر ايزد ارتباط داشت. در اساطير ملل 

 قائلگويي و غيره براي اسب مانند بركت بخشي، درمان بخشي، پيش ييها تيخاصمختلف 
از جانب خدايان است و باعث فتح و پيروزي  يا هيهداسب در نزد بسياري از ملل  .دبودن
. ارتباط اسب با خورشيد و ايزدان خورشيدي و آب و ايزدان مربوط به آن و همچنين شود يم

باشد يمس اسب ارتباط اسب با ديگر ايزدان و خدايان اقوام مختلف همگي بهترين دليل تقد .
بشر انجام  كه اسب در طي هزاران سال به نوع س به واسطة خدماتي استاين تقدافزون بر آن 

  داده است.
 

  اسب مقياس سنجش ثروت
بسزا وسيله و حيوان يا چيزي كه بيشتر در زندگي مردم آن زمان نقش  ،يا دورهدر هر زمان و 

در گذشته در «چنانكه  ،آمد يمسنجش و دارايي آنها به حساب  داشته معياري برايو موثري 
مقياس سنجش ثروت، چهارپايان بودند. وقتي به تدريج كاالها و جوامع بشري پايه و 

معين شد  ها بردهو حتي  ءمادي اشيا يها ارزشمختلف ايجاد شد، مقياسي براي  يها فرآورده
. بعضي از كلمات دادند يمكه همانا حيوان بود و حتي دستمزدها را نيز براساس حيوانات قرار 

التين و سامي نيز مشتق از چهارپايان است. چنانكه  يها انزبمانند پول، سرمايه و دارايي در 
يعني سرمايه داري از كلمه  »سمكاپيتالي« و  التين به معني حشم و چهارپايان »پكون«از » پكونيا«
ز مال يعني ثروت به مفهوم يعني سر حيوان ريشه گرفته است. در فارسي ني» تالكاپي«

: 1372تاج بخش،(. »دندينام يميعني آسيب پذير  »ديمال با«ست. چنان كه حيوانات را چهارپا
236(.  
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  اسبنمادين  يها ليتمثتحليل 
پهلواني و  يها خاندانحماسي  يها داستاناز روايات شاهنامه،  يا عمدهه به اينكه بخش با توج
قرين بوده، پركاربردترين حيوان » اسب«با  ها آنجنگجوياني است كه زندگي  يها يدالور

  شاهنامه، اسب است. يها داستاندر تمثيلي  ونمادين 
شـواليه،  ( داننـد  يمـ روان ناخود آگاه و يـا روان غيـر بشـري    و تمثيل  روان كاوان، اسب را نماد

نمـود و  را كه اسـب پـدرش سـياوش و در حقيقـت،     » بهزاد«شبرنگ  نيز كيخسرو .)136:1384
  :ديجو يم» آب«اپديدشدن، در كنار ن ها سالباقيماندة وجود قهرمانانة اوست، پس از  ي ازتمثيل

 بـخوردنـد سيراب و گشتند باز  فسيلـه چـو آمـد بـه تـنگـي فـراز
 يكي باد سرد از جگـر بـركشيد  نـگـه كـرد بهـزاد و كـي را بـديـد
 ركـيب دراز و جـنـاغ خـدنـگ  بـديـد آن نشست سيـاوش پـلنـگ
 از آن جا كه بد دست ننهادپيش خويشخورد پايهمي داشت در آب  

)1388:3/210،فردوسي(  
  
در اين ميان، اسب از بارزترين نمادهاي تخصيص دهندة زندگي غريزي روان ناخودآگاه انسان 

  است.
. خاصـه اسـب سـياه.    بـرد  يمـ ي را با خـود  اسب در هنر تدفيني، نماد مرگ است و روان متوفّ

 ةكه در شاهنام باشد يم )سياورشن(اوش ايران سي يها چهرهاز مشهورترين  ).145: 1388شواليه، (
فردوسي هم او در گذر از آتش هنگام آزمايش بي گناهي و پاكي (ور) سوار بـر اسـب سـياهي    

ييدي باشـد  أت تواند يمو اين  شود يمبوده است، و ايشان مرگي زود رس دارد و به ناحق كشته 
  .اند بودهمرگ و ميرندگي  تمثيلي برايبر اينكه اسبان سياه 

  سيـه را بـرانـگيخـت بر سـان دود  چو زين گـونه زاري بسيار نمود

  تو گفتي كه اسبش به آتش بساخت  سياوش سيه را بدان سان بتاخت

)235/  2: 1388فردوسي،(    
         

فردوسي در چند جاي ديگر از اسب سياه سخن به ميان آمده است، يكي در جنـگ   ةدر شاهنام
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سب است كه در اين جنگ زرير برادر كي گشتاسب سوار بر اسب ارجاسب توراني با كي گشتا
و اسـب سـياه بـه تصـرف      شـود  يمو به دست بيدرفش كشته  رود يمو به جنگ  شود يمسياه 

و اسـب سـياه را    كشد يم. سپس زرير به كين خواهي خون پدر، بيدرفش را ديآ يمبيدرفش در 
  :ديگو يمبا اسفنديار، اسفنديار  و در جنگ رستم گرداند يمبه خاندان كي گشتاسب باز 

بفرمود تا زين بر اسب سياه« »نهادند و بردند نزديك شاه  
 )337/ 5:همان(

  
شكوه شاهانه بوده و نشانگر نوعي  كند و كامالً مثبت پيدا مي ةرنگ سياه گاهي جنب ،در شاهنامه

ن شـاهنامه همگـي   پادشـاها  .گيرتر است  ويژه در مورد رنگ اسب پادشاهان چشماين موضوع ب
اسب سياه دارند و سياهي در اين مورد نماد قـدرت و شـكوه شـاهانه اسـت. بـراي نمونـه در       

گذار اين سلسـله، اسـب    بينيم كه اردشير، بنيان جريان انتقال قدرت از اشكانيان به ساسانيان، مي
انتقال قدرت  تواند نمودي از برد و اين بردن اسب سياه مي سياه و محبوب اردوان را با خود مي

كنـد و   همچنين است، هنگامي كـه بهـرام چـوبين از خسـروپرويز سـرپيچي مـي       به شمار آيد.
اي در اسـب او نمـود پيـدا     درصدد گرفتن تاج و تخت خسروپرويز است، رنگ سياه بـه گونـه  

سـياه در اسـاطير    اسـب  .شود كند و اسبش ابلق (سپيد و سياه) و حمايلش سياه توصيف مي مي
جـانوري   تواند يمخر أستايي نماد ديوان است و منابع متگانه دارد. در منابع اوايراني سرشتي دو

ديو خشكسالي يعني اپوش به پيكر اسب سياه بي يال و بريده گوش و با دم سياه و  ،نيك باشد
ياه نشـانة مـرگ   . در سوئيس ديدن اسب سـ شتابد يمكوتاه و ظاهري ترسناك به مقابله با تيشتر 

قلي . هنوز هم در باورهاي روسي اسب سياه منادي مرگ است (باشد يمقريب الوقوع فرد بيمار 
  .)226: 1388زاده، 

در آثـار ادبـي زبـان     تـوان  يمـ و در نتيجـه   باشد يمس و مقد با وفا طور كلي اهورايي،ه اسب ب
و نگهداري اسـب  اهده كرد وفاداري اين حيوان را مش تمثيلشاهنامة فردوسي  فارسي خصوصاً

. شـود  يمـ خود موجب رانده شدن موجودات اهريمنـي يعنـي اجنـه و شـياطين      ةسفيد در خان
بـه   باشـد  يمـ دارنده اسبهاي سفيد صفتي است كه براي ايزد مهر، ايزد فـروغ و عهـد و پيمـان    

ي سفيد مهر كه اسبهاة خورشيد با گردونة و گردون اند دانستهخورشيد يكي  طوري كه وي را با
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ــآن را  ــوروت اســب    كشــند يم ــا صــفت ائ يكــي اســت و در اوســتا از خورشــيد هميشــه ب
)Aurvataspa    يعني تند اسب ياد شده است. سفيدي درخشان اسب سـفيد، نمـاد شـاهوارگي (

  ).160: 1388شواليه،( است
  چون وفوري مطبوع
  چون جايگاهي غني

  چون كوهي قدرتمند، چون خيزابي گوارا
  ، جهان بر جادهچون شتابان اسبي

  چون رودي با موجهايش
تو را! ستانديا يمكه باز   

  )65 :ريگ ودا، سرود يكم(
  

 دهـد  ينمـ رخش به دليل وفاداري به رستم به شخص ديگري غير از رستم تـن  نيز در شاهنامه 
رخش را از رستم جدا كننـد تـالش    خواهند يمچنانكه در آغاز داستان رستم و سهراب، وقتي 

ولي رخش از گرفتار شدن سر باز مي زند و به خاطر وفاداري به رستم سـخت   دكنن يمزيادي 
  :برد يمآنها را از بين و تعدادي  كند يممقاومت و مبارزه 

 نيامد سر رخش جنگي به بند  سه تن كشته شد زان سواران چند
)38/ 2: 1388فردوسي، (

  
تمثيلـي بـراي   نمـاد و  كـه   كنـد  يمـ چوپان پير در شاهنامه اسب رستم را براي او چنين تصوير 

  :تندرويي اسب در اثر بي بديل حماسي شاهنامه است
 بخوبي چو آب و به تگ آتش است  همي رخش خوانيم و بور ابرش است

)335/  1: 1388فردوسي، (    

  
در نخجيرگاه شاه كابل كه قتلگاه  اين مركب نمادين گاه از راكب خود هوشيارتر است، چنانچه

كه فردوسي با  ا اجل چشم خرد تهمتن را كور كرده استو خطر را درمي يابد، امرستم است، ا
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  :كشد يمآوردن ابياتي تمثيل و نمادي از هوشياري اين حيوان باهوش را به تصوير 
 

 تن خويش را كرد چون گرد گوي يبـوافتييمهمي رخـش زان خاك  

 زمين را به نعـلش همي كرد چاك بوي خاكهمي جست و ترسان شد از  

 چـنيـن تـا بيـامد ميــان دو چـاه  بــزد گــام رخــش تـگـاور بــه راه
 زمـانـش خـرد را بپوشيد چـشم  دل رستم از رخـش شـد پـر زخـشم

)6/330:همان(    

   
  :كند يمدر خان اول پس از كشتن شير، رستم رخش را هوشيار خطاب 

 كه گفتت كه با شير كن كارزار؟ ش كاي هوشيارچنين گفت با رخ  

)22/ 2: همان(  

  
خـانتوس  «هوش و زيركي رخش شبيه به هوش و زيركي خانتوس اسـب آشـيل اسـت، زيـرا     

شميسـا،  »(دارد يمـ مرگ آشـيل را ابـراز    تروآدر جنگ «ي و حتّ» يشگويي و سخن گفتن داشتپ
س و در پيشگاه خردمندان و نكته پردازان، اسب مظهر هوشـياري و فراسـت و تفـرّ    ).75: 1383

  .)210: 1377ماحوزي،( اند كردهآدميان دانا و تيز هوش تيزهوشي را از نام فرس برگرفته، ويژة 
) براي اولين بار 11بند  1يسن نمادي از خورشيد بود. در يسنا ( اسب در نزد بسياري از ملل كهن

 ابيـات فردوسي نيز اسب در برخي از  . در شاهنامهميشو يمبا تركيب خورشيد تيز اسب مواجه 
بـه   كنـد  يمـ كه ايشان اين نماد را به شكل و صورت تمثيلي زيبا بيـان  از خورشيد بوده  نمادي

دو اسب يكي سپيد و ديگري سياه كه بيهوده در صدد رسيدن  پرسند يماز زال  طوري كه وقتي
  به يكديگرند، كدامند؟

تاز  دو اسب گـرانمـاية تيز   سر فرازياكهدگر موبدي گفت  

آبدار  لور سفيديكي چون ب    يكـي زان به كـردار دريـاي قـار
 همان يكديگر را نيابنده اند اندشتابندهدوهـربـجنبنـد و  

)166/ 1: 1388فردوسي،(
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  همان روز و شب است. دهد يمزال پاسخ 
 فروزان به كردار آذر گشسب  كنون آنكه گفتي زكار دو اسپ
 پس يكديگر تيز هر دو دوان هست هر دو زمـانسپيد و سيا  

 دم چرخ بر مـا هـمي بشمرد  شب و روز باشد كه مي بگذرد
)167: همان(  

  
در برخي موارد  قداست بوده كه جلوه و نمودي ازايران  گهمانطور كه گفته شد اسب در فرهن

ي يافته است، زيرا برخي معتقدند صداي سم اسبان ديـوان  ي به سم او نيز تسرّس اسب حتّتقد
. شايد در پس آيين ساخته يا آراسته شدن گور سهراب با سم ستور نيز به گزارش زانديرگ يمرا 

شاهنامه در كنار همة احتماالت مطرح شده، بتوان رد پايي از اهميس آميز سـم اسـب را   ت تقد
  نيز يافت.

 جهاني به زاري هم گشت كور  يكي دخمه كردش ز سم ستور
)198/ 2: همان(    

   
چنان  ترسد ينمست كه از هيچ چيز ا و شجاع اسبي بسيار جسور و بي پروادر شاهنامه رخش 

  :و شجاعت است جسارت و بي پرواييو ممثل  نمادكه در ابيات زير اسب 
 به زهره چو شير كه بيستون  به نيروي پيل و به باال هيون

)335 /1: همان(    

   
از جنگ با دشمنان باز  در خان دوم، رستم به دليل گستاخي و جسارت زياد رخش، او را

  :دارد يم
 كه با كس مكوش و مشو نيز جفت  تهمتن به رخش ستيهنده گفت

)25/ 2: همان(
 »اين اسب شير كـش داراي ويژگيهـاي فـره نيرويـي اسـت     «فرهمند و فرخ است  يرخش اسب

 توانـد  يمـ و از جمله ابياتي كه داللت بر فرخـي و خجسـتگي اسـب دارد    ). 37: 1374،مسـكوب (
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كـه   دانـد  يمـ زماني است كه زال رخش را تنها اسـبي  يلي از اين ويژگي نيكوي اسب باشد تمث
  به مازندران برود: تواند يم

 پي رخش فرخ ورا بسپرد داگر چه به رنجست هم بگذر  

)2/19 :1388 فردوسي،(
  

 نام يكي از .»است» آتش اسب نر«آذرگشسب يا آذرگشنسب به معني « آذرگشسب:
روف كه در شاهنامه اسمي از آن برده شده است. فردوسي بيش از آن كه معناي هاي مع آتشكده

كند. در ادب فارسي اغلب از  آن را اراده مي هاولين و اصلي آن را خواسته باشد، مفهوم ثانوي
  آتش معناي تندي و تيزي خواسته شده است:

آفرين را همي خواندند جهان    به كردار آتش همي راندند
)249/  5 :1388فردوسي، (

  
  و اسب مشبه به سرعت و تندپويي به كار رفته است:

 همي راند مر رخش چون باد را  ابا خويشتن برد و اوالد را
)41/ 2: همان(  

       
كار را به  بنابراين، آذرگشسب كه متشكل از دو كلمة آتش و اسب است، اوج تندي و تيزي

  :از حركت و تند پويي اين حيوان است در نتيجه تمثيلي كند القا مي ذهن خواننده
 ز كاول سوي سام شد بر سه اسب آذرگشسبسواري به كردار  

)207/ 1:همان(  

آذرگشسب كردار رخشندهبه بر اسبرستمونشستند گردان  

)358/ 3:همان(  

  
نمادين شاهنامه، اسب سپيد زيبايي است كه در داستان يزدگرد آشكار  يها اسبيكي از 

و درعين حال كه نمادي از تاوان الهي مرگ، براي پادشاهي خطاكار است، نمادي از  شود يم
فرّ الهي پادشاه ايران است كه به واسطة بزهكاري يزدگرد تبديل به آلت عذاب او شده است. 
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سو«س و درمانگر در اين داستان، وقتي يزدگرد براي درمان بيماري العالجش به چشمة مقد «
و  شود يم. يزدگرد شيفتة اسب زيبا كند يمخود را بر شاه نمايان  يا بندهيفر ، اسب سپيدرود يم

ا پيش از آنكه شاه مغرور ران بر ، امشود يمرام يزدگرد  شود ينماين اسب اگرچه رام كسي 
  :كند يمپهلوي اسب زيبا بفشارد، اسب با لگدي شاه را به سوي مرگ روانه 

بديد  درياو مهد   از  آمد برون   رسيدسوچشمةنزديكي چو  

و كوتاه لنگگور  سرين گرد چون   خنگيكي اسپز دريا برآمد  

چشم  زاغو  خايه   سيه   وبلند    دنان و چو شير ژيان پر ز خشم
شير كش  كفك افكن و و  سمسيه   و بشدر پاي، با يالكشان دم  

سم   سنگبارة  آن شد   خروشان   دمشكه بنددشداوپس پاي  

افسرش  وسر  آمد  ندرخاك  ابه    بغريد و يك جفته زد بر سرش
 چه جويي تو زين بر شده هفت گرد؟!  ز خاك آمد و خاك شد يزدگرد

)284/ 7: همان(  

  
فرومايه است و در اين داستان يزدگرد نماد و ممثل انسان غافل و اسب دريايي رمزي از دنياي 

كه اگر دنيا با تو رام شد و به عبارت ديگر بر وفق مراد تو شـد  كل داستان تمثيلي است از اين 
  تصور مكن هميشه به همين صورت خواهد ماند.

اسب همچنين ياور و همراه و مكمل شخصيت پهلوان است، آنچنان كه او را در نبردها ياري 
اساطيري شاهنامه، صاحب شخصيت  يها اسب. اغلب ديگو يمو حتّي با وي سخن  كند يم

 نيتر مهمفرافكني شده است.  ها آنقلي هستند كه از نيمة پنهان ضمير پهلوان، در وجود مست
مكمل فرافكني شده در چهرة اسب قهرمان، رخش، مركب و يار و  يها تيشخصنمونه براي 

  :ديگو يمهمدم شخصيت اول حماسي شاهنامه، رستم است. رستم با او سخن 
 كه با كس مكوش و مشو نيز جفت رخش سراينده گفتتهمتن به  

)2/94 :همان(  

مكمل بودن شخصيت اسب براي پهلوان، در هفت خوان رستم پديدار تمثيلي بهترين نمود 
. در اين مرحلة مهم از تكوين شخصيت حماسي تهمتن، او بدون ياري رخش قطعاً يك شود يم
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ين پس شكست خورده است. در خوان نخست، رستم هيچ نقشي ندارد و وقتي در خواب سنگ
  را از پاي درمي آورد: يا درندهاز شكار فرو رفته است، رخش شير 

 همان تيز دندان به پشت اندرش  دو دست اندر آورد و زد بر سرش
 ددي را بر آن چاره بيچاره كرد  همـي زد بر آن خاك تا پـاره كرد

)2/92: همان(  

  

 دهند يمدر يك گور قرار پيوستگي وجودي اسب و پهلوان تا آنجاست كه رستم و رخش را 
نمادي از وحدت جسم قهرمان و اسبش باشد، رسمي كه آن را متعلّق به  تواند يمكه اين 

. در اساطير نروژ نيز اسب همراه صاحبش به خاك سپرده يا اند دانستهجنگاوران سكايي 
عبور دوزخ  و اعتقاد بر اين بود كه بدين طريق اسب سوار خود را از داالن شد يمسوزانده 

). اين اسب نمادين، نه فقط همدم و همراز و مكمل شخصيت 16: 1370جابز، خواهد داد (
اساطيري پهلوان است، بلكه بخشي از وجود اوست كه در موجودي بيروني بازتاب يافته است؛ 

، سوگوار وي كه ديگر از سخن گفتن با او ناتوان است، با رديم يمآنچنان كه وقتي پهلواني 
؛ آن طور ندينش يمبه راز  -يافته از شخصيت حماسي اوست  كه بخشي تبلور - اسب قهرمان

و با او  كشد يمرا در آغوش  اش جگرگوشهكه پس از مرگ سهراب، تهمينه سر اسب فرزند 
  :كند يمنجوا 

 به پيشش همـي اسـب سهراب را  زخـون او همـي كرد لعـل، آب را
 جهاني بـدو مـانـده انـدر شگـفت بـه بـر درگـرفترااوسـر اسـب  

 ز خون زير سمش همي راند جوي سر زدش گه به رويگهي بوسه بر  

 همه ريگ و خـاك زمين لعـل كرد  ز بس كاو همي گريه بر نعـل كرد
)2/261: 1388،فردوسي(   

   
مورچـه كـوچكي را از دو فرسـنگي بـر روي پـالس       تواند يمكه  ،رخش بيت زيرفردوسي در 
  :و تمثيلي از تيز بيني اين حيوان باشد مظهر تواند يمكه  برد يماقي را به كار اغر دسياهي ببين

 بديدي به چشم از دو فرسنگ راه  به شب مورچه بر پالس سياه
)1/٣٣۵ :همان(
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و چند بار رسـتم را از   پردازد يمدر خان سوم به دليل حملة اژدها به دفاع از خود و رستم      
رستم از بيدار شدن ناراضي است. در ابتدا با مهرباني بـا رخـش سـخن    اما  كند يمخواب بيدار 

  :ديگو يمو  كند يمو او را مهربان خطاب  ديگو يم
»كه تاريكي شب نخواهي نهفت   بدان مهربان رخش بيدار گفت«  

)2/62:همان(  

   
، دكنـ  يمـ و رستم رخش را تهديد به كشتن  كند يمرخش، رستم را بيدار  چنانكه وقتي مجدداً 

و او را  رساند يمبه رستم حمله كند خودش را سريع به رستم  خواهد يمكه اژدها  نديب يموقتي 
  :كند يمبيدار 

 چو باد دمان پيش رستم رسيد  هم از مهر رستم دلش نارميد
)همان(  

   
عطوفت و مهر و محبت  و احساس مسئووليتنماد و تمثيلي از داستان اين اسب  در اين كه 

كه  خواهد يمرستم از رخش  .آورد يمن اول زماني كه رخش شير را از پاي در در خا است.
رخش هم سخنان رستم را در  كند يمديگر با كسي نستيزد و او را از مبارزه با ديگران منع 

  :از حرف شنوي رخش استو تمثيلي  نشانكه اين خود  كند يمو به آنها عمل  ابدي يم
نيز جفت وكه با كس مكوش و مش   متن به رخش ستيهنده گفتته  

)2/25 :همان(
  

  نتيجه گيري
و دست يابي به نتايج  شاهنامة فردوسيدر  نمادين اسب يها ليتمثتحليل و پس از بررسي  

گردد يمه، مطالب ذيل ارائه درخور توج:  
در ايران مورد بررسي قرار گرفته و اشاره شد كه يكي از  »اسب«ة در اين پژوهش، تاريخچ -1

بوده است.  ها انسانثير زياد آن در زندگي أپرورش اسب در ايران، خوش آب و هوايي و تعلل 
عربي برده شده است. ايرانيان از اسب  يها نيسرزماسب تازي همان اسب ايراني است كه به 

و مهارت سوار كاري  كردند يمبراي شكار، تير اندازي، نبرد، چوگان بازي و ارابه راني استفاده 



 25                 )39، (ش. پ: 1398 بهارزبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد بوشهر ـ  مثيلي درتنامة تحقيقات  فصل

 .آموختند يمدكي به فرزندان را در كو

و  ، جايگاهي برجسته در اساطيرجانوران در زندگي بشر نيتر مهمز به عنوان يكي ا »اسب« -2
ه خاص به اسب باعث شده تا از دير باز براي اين ت و توججهان يافته است. اهمي تماثيل
 .شوند و الگويي از اسب نژاده در نظر گيرند قائلخاص  ييها يژگيوجانور 

از بخش تشكيل دهندة غريزة جانوري روان انسان  »اسب«از منظر روان شناسي تحليلي  -3
است. موجودي تنومند، نجيب و وفادار كه نشستن قهرمان برآن، تسلط وجود پااليش يافتة 

. به همين دليل، كند يممهار نشدني طبيعت و غرايز سركش او نمادينه  ان او را بر نيروهايرو
بشري، از سويي قدرت و سركشي طبيعت و  يها فرهنگنمادين اسب در  مجموعة معاني

غرايز را از سوي ديگر، مقاومت و آزادگي روح متعالي انسان را در برابر بازدارند ه هاي بيروني 
 .كند يمو دروني نمادينه 

4- اسب« و تمثيلي از معاني سمبوليكبشري برخي  يها فرهنگه به اينكه در غالب با توج« 
و ممثل بودن گفت نمادينگي  توان يمداري، پيروزي، سرعت، سرسختي و غرور بود، ادي، پايآز

. چنين اسبي شود يماسب در ارتباط با سهمي كه در الگوي رواني انسان متعالي دارد، مشخص 
اره، براي پهلوان نقش مكمل، نه يك مركب صرف كه يك شخصيت قدرت بخش و انسان و

 .كند يمخشي از قواي مادي و روحاني پيروزي بخش طبيعت را ايفا گر و تأمين كنندة بياري

 ،ها حضور دايمي آن در تمامي آيين ،»اسب« يها ليتمثو  ت بررسي نمادهات اهميعلّ -5
 هاست. ياها، ادبيات و هنرهاي خرافهؤحضور دايمي آن در ناخودآگاه آدمي، ر، باورها

بازتاب فرهنگ و اعتقادات و آداب و رسوم  ،نيي ميهملّ يها حماسهو  ها ليتمثدر » اسب« -6
شاهنامه فردوسي است كه اسب  ،آن جمله . ازرديگ يماست كه در آن شكل  يا هيناحمردم آن 

 .شود يممربوط به آن به طوري گسترده ديده  يها ليتمثو و تصويرهاي 

ه از اين جنگ و كارزار نبوده است بلكة حماسي فردوسي تنها وسيلة در شاهنام »اسب« -7
 ها آراستنعت حيوان ارجمند براي رسومي چون تحويل هدايا، توديع، استقبال، عزاداري و خل

كه اسب در آن حضور زينت  شود يم. و كمتر مراسمي در شاهنامه يافت است شده يماستفاده 
شده . در شاهنامه از اسبان خاصي نام برده و تمثيلي از آن به كار نرفته باشد بخشي نداشته باشد

بان سياه يا مانند خاندان اسفنديار، اس اند بودهكه يا چون رخش، اسب افراد مشخصي 
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خاص در شاهنامه  يها اسب. شبديز خسرو پرويز نيز يكي از آن اند داشتهمخصوص به خود 
نامه زبانزد بوده است. خسرو پرويز به اسبش در شاه از حدبيش ة است كه عشق و عالق
: ارجاسپ، گرشاسپ، لهراسپ، بسياري از بزرگان و شاهاني مانندم فردوسي در شاهنامه نا

ت اسب در ذكر كرده كه نشان از اهمي اند شدهساخته » اسب«ة گشتاسپ و هوسب را كه از واژ
 آن روزگاران دارد.
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Abstract 
The horse in Persian literature and culture has a special position. In Avesta 
text and ancient Persian literature the horse has been praised. The Iranian 
poets, sufists, wits, intelligent, kings, leaders, warriors, farmers, battalion, 
and religious messengers    considered it as the symbol of fortune, luck, 
wisdom, and sharpness. The presence of horse in culture and ancient history 
of Iran Has been presented in the different images that inscriptions, silver 
and golden tablets, engraved stones of Achaemenian era This is the 
importance and special attention to this beautiful and mythological animal 
and on the earthen tablets of Dariush’s era also have been presented names 
of great horses of the country of Iran The horse also has special position in 
the Islamic culture. In the epical, ancient and mythological narratology-
which guarantee hero’s adventure and the future events- the horse has the  
most important symbolic animal usages Which like all none human 
elements of mythological world, has got a human identification and its 
symbol only can Be studied in the ancient texts. For analyzing of the rule of 
this animal in developing the hero’s position, symbolic and mythological 
horses’ position In the narratology of heroes’  mythological  lives which are 
in  the different cultures and tribes we have some more similar samples that 
are always being considered. Personnifying horses and dedicating 
allegorical roles to them, Hakim Abulqasem Ferdowsi contributed to 
attraction and value of most of his Shahnameh stories. 
Keywords: epic texts, Khorasani style, horse, symbol, allegory. 
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