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چکیده
حماسه ها بدون درنگ ،بازتابی از روند رویدادها ،عناصر و موجودات طبیعی و فراطبیعی زندگی
بشری هستند .دخالت و همراهی عناصر زندۀ طبیعت در کنار ادوات حماسی ،تصاویر بسیار زیبایی
از عظمت روح حماسهها را منعکس ساختهاست .از جملۀ این عناصر ،حضور چشمگیر «اسب» و
توصیفات و تصاویر آن در صحنههای مختلف حماسی -رزمی نبردهاست .حماسۀ شاهنامه بر مبنای
اصل حضور خاندانهای پهلوانی و ارزش عظیم اسب در کنار عناصر دیگر جنگی ،تصاویر زیبایی
را از این موجودخلق کردهاست .در مقابل ،این عنصر با بهکارگیری نسبی آن ،یکی از نمودهای
پرتکرار نمادینۀ جانوری و ارزش رزمی در البهالی حماسۀ جاهلی اعراب ،یعنی دیوان عنتره ،است.
پژوهش حاضر با روش توصیفی– تحلیلی ،به بررسی و مقایسۀ جایگاه اسب و جلوههای آن در دیوان
شعری عنتره بن شدّاد و شاهنامۀ فردوسی میپردازد .براساس یافتههای این پژوهش ،توصیفات
حماسی اسب و شخصیتپردازیهای میدانی آن به همراه قهرمان ،در ایجاد توازن قدرت از مهمترین
مضامین مشترک در این دو اثر بوده است؛ با این تفاوت که افق دید عنتره در توصیفات و تشبیهات
اسب ،نسبت به فردوسی ،کوتاه و اشارات او به اصالت نژادی در اینگونه توصیفات اندک است.
واژههاس کلیدس :حماسب ،ابوالقاسم فردوسی ،عنترهبنشداد ،شاهنامب ،دیوان
حماسی ،اسب.
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 -1مقدمب
حماسه و حماسهسرایی ،یکی از غریزیترین موضوعات خاص مردمان پیشینهداری است که
با بهرهگیری از آن از اصل و نسب ملّی و میهنی خویش ،بر پایۀ تاریخ اسطورهای و حماسۀ
تاریخی سخن میراندند .حماسههای ایرانی نیز طومارهایی از آداب ،سنن ،روشهای زندگی
اجتماعی و حتّ ی سیاسی و باورهای دینی است که با تلفیق اسطوره ،حماسه و تاریخ ،نمونۀ
برتری از تمدّن فکری – فرهنگی را برای سرزمینشان رقم زدهاست .نمونۀ بارز این نوع
حماسه ،شاهنامۀ ابوالقاسم فردوسی طوسی است که لوحهای حجیم است از داستانهای
پرفراز و نشیب ایران و اندیشۀ سرایندهاش ،انعکاس هویّت تمدّن دیرینۀ ایران است در کارنامۀ
ملّی – تاریخی شاهنامه .هرچند در دنیای عرب جاهلی ،بهخاطر شرایط نامناسب زیستی-
محیطی و حتّی سیاسی ،خالء حماسه بهخوبی احساس میشود ،نمیتوان جایگاه عنتره بن
شدّاد عبسی و دیوان نسبتاً حماسیاش را در این زمینه نادیده گرفت.
«شهرت عنتره در قهرمانی و شجاعت ،از عصر جاهلیّت تا به امروز ،ذهن عرب را به خود
واداشته است و وی مَثَل بزرگی و قهرمان جنگی در میان آنهاست .در داخل جزیرۀ العرب و
بیرون از آن در حبشه ،ایران ،سرزمینهای روم ،فرنگ ،شمال آفریقا و اندلس جنگ میکند
و بر صلیبیها حمله میبرد( ».ضیف )370:1119،ما در اینجا عنترۀ اسطورهای را مدّ نظر
نداریم بلکه کسی که در این بحث مورد نظر ماست ،عنترهای است که «با شجاعت در جنگ
«داحس و الغبراء» 1خودش را از ننگ کنیززادگی نجات داد ،تا جایی که پدرش وی را به
خود منسوب ساخت .او بعد از اینکه مشهورترین قهرمان رزمی عرب شد ،در جنگ با «بنی
نبهان» از قبیلۀ «طییّ»به قتل رسید( ».بروکلمان 90:1119،و )91وی ابتدا به خاطر وضعیّت
ظاهری (رنگ سیاه پوستش) در جهت اثبات حقّانیّت شخصیّت خویش در جنگها ،دیوان
اشعارش را در شرح رزمها و قهرمانیهای خود و قبیلهاش سرود امّا بعدها ،بهخاطر زبان
حماسی دیوانش و انتخاب لغات سهمگین حماسی و موسیقیای که خاص حماسهسرایی
است ،در ردۀ حماسهسرایان دنیای عرب درآمد و بهعنوان نخستین شاعر حماسهسرای عرب،
مشهور گردید.
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هرچند فردوسی در شاهنامه ،اساس هویّت میهنیاش را بر مبنای اساطیر و بیان وقایع
تاریخی با زبان حماسی قرار داده است ،نبوغ وی را در توصیفات مختلف زنده و غیر زنده
در حماسه نمیتوان نادیده گرفت؛ توصیف موجودات زنده ،چون انسان ،دیو ،زن ،اسب و
 ...و توصیف اجسامی چون کوه ،سنگ و  ...که همه حکایت از نوآوری وی در این زمینه
دارد؛ البته در میان این توصیفات و پردازش به عناصر مختلف دنیای اطراف ،اسب و جایگاه
آن در رزم و بزم کامالً چشمگیر است.
دیوان حماسی نخستین شاعر حماسهسرای عرب «عنتره بن شدّاد» نیز از توصیفات مختلف
طبیعی و غیرطبیعی عناصر زنده و غیرِزندۀ طبیعت ،برکنار نماندهاست .اسب در کنار دیگر
جانوران مورد استفاده در بادیههای عرب جاهلی ،چون شتر ،شترمرغ و میش و  ،...در حماسۀ
عنتره ،به جهت دارا بودن ارزشهای مختلف مادی ،اجتماعی و حتّی معنوی ،نمودی برجسته
دارد .توصیفهای مربوط به اسب و بازتاب نمونههای ارزش مادّی و معنوی آن در
حماسههای این دو شاعر در دو محیط مختلف ،پژوهشگران را برآن داشته که با تکیه بر
پژوهشهای پیشین ،با بیان تضادها و وجوه مشترک این دو شاعر در زمینۀ جایگاه اسب در
حماسۀ ایشان ،مشوّق کارهای تازهتری در این حیطه برای محقّقان بعدی باشند.
 -1-1بیان مسئلب
اسب از جمله حیواناتی است که از نظر حماسی دارای ارزش خاصّ قهرمانی در کنار قهرمان
حماسه بودهاست و از این نگاه ،پرورش صحنههای وصفی و لحاظکردن قهرمانمداری اسب
در نبردها ،امور جنگی و  ...از جنبههای خاصّ توجه به کارکرد آن در توازن قدرت است.
از جمله حماسههایی که کاربرد این حیوان در آن بسامد باالیی دارد ،شاهنامۀ فردوسی و
دیوان حماسی عنتره است که بحث پیرامون آن ،قابل تأمّل و اندیشه است.
 -2-1پیشینة تحقیق
در زمینۀ عنوان این مقاله تحقیقی یافت نشده است ولی از مواردی که موضوع اسب در
شاهنامه مورد پژوهش قرارگرفتهاست ،میتوان به این موارد اشاره کرد« :اسب پرتکرارترین
نمادینۀ جانوری در شاهنامه و نقش آن در تکامل کهنالگوی قهرمان» از فرزاد قائمی و محمّد
جعفر یاحقی ،چاپشده در فصلنامۀ زبان و ادب فارسی ،شماره  ،42زمستان .1388
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 «بررسی تطبیقی اسب در اشعار امرؤالقیس و منوچهری دامغانی» از محمود شکیب و یعقوبمقدیمی ،چاپ شده در بهارستان سخن (فصلنامۀ علمی -پژوهشی ادبیّات فارسی) ،شمارۀ
 ،17بهار و تابستان .1390
 -3 -1ضرورت و اهمّیّت تحقیق
اسب و جایگاه آن ،گسترۀ مباحث حماسی ابوالقاسم فردوسی و عنتره بن شدّاد را به خوبی
در بر گرفته است .این مسئله ،با این که به فراوانی در اشعار حماسی دو شاعر یافت میشود،
فقط بهطور مستقل در شاهنامۀ فردوسی ،در مقالهای که پیشتر از آن نام بردیم ،مورد بررسی
قرارگرفته ولی این بررسی دربارۀ دیوان حماسی عنتره به صورت نوشتاری جداگانه و یا به
گونهای تطبیقی انجام نگرفتهاست .جستوجو و تحقیق این قضیه در این دو حماسه ،میتواند
موضوعی مناسب برای اندیشیدن باشد .اهمّیّت مسائل حماسی از یک طرف و نقش این
موجود و کارایی آن در تنشهای حماسی از طرف دیگر ،اهمّیّت این تحقیق را بیشتر میکند.
پژوهشگران با بهره گیری از شناساندن شخصیّت حماسی شاعران در جهت بررسی و تطبیق
این موجود ،به بررسی اشعار این دو شاعر پرداختهاند.
 -2بحث
«اسب از روزگاران باستان در میان ایرانیان مورد توجّه بودهاست .بدون شک برای مردان
بزرگ در داستانهای اسطورهای و حماسی ،داشتن مرکبی خوب و مناسب که آنها را در
سختترین لحظات و بهخصوص در جنگها همراهی کند ،بسیار حائز اهمّیّت است».
(شریعت و زینلی )49:1388،ایرانیان کهن در زندگی معیشتی خود نیز از اسب در زمینههای
مختلف شکار ،تیراندازی ،نبرد و ...استفاده میکردهاند .اهمّیّت سوار و سوارکاری برای
ایشان تا آنجا بودهاست که آن را به کودکان خود میآموختند و حتّی زنان و دختران خویش
را از این نعمت محروم نمیساختند و بهعالوه ،در اجتماع باستان ایران ،اسب وسیلۀ جنگ
نبود بلکه از این حیوان ارجمند برای رسومی چون تحویل هدایا ،تودیع و ...استفاده میشده
است؛ متناسب با شأن طرف و نوع مراسمات ،آن را میآراستند ،گاه غرق در زیورآالت در
بزم شاهان و گاه ساده و بیآالیش در وسایل و حتّی کوتاهکردن و بریدن دم اسبان در
عزاداریها و هرگاه میخواسته اند منصبی را به کسی دهند ،آن منصب را تعیین کرده و
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تحویل مقام را با اسب همراه میکردند( .ن.ک :قایمی و یاحقی )91:1388 ،از طرفی ،گاهی
تقدّس اسب و چهارپایان برای ایرانیان تا آنجا بوده که در متون دینی قبل از اسالم ،برای
کسانی که به آن آزار میرساندند ،عقوبتهای اخروی وضع شده است؛ چنانکه در فصل
 77ارداویرافنامه آمدهاست:
«پس دیدم روان کسانی که پشت و دست و پای آنها زخم داشت و مقعد به طرف روی
آویخته شده بودند و سنگ گران به پشت آنها میبارید و پرسیدم که ایشان که هستند و چه
گناه کردند؟ سروش اهلو و آذر ایزد گفتند که این روان آن دروندانی است که آنان را در
گیتی ستور بود و آن را کار سخت فرمودند .خوراک به سیری ندادند و نزار کردند و چون
ستور زخمی شد او را از کار باز نداشتند و درمان نکردند( ».ارداویرافنامه )88:1372،

در میان اعراب جزیرۀالعرب نیز اسب از دیرباز ،از جمله حیواناتی بوده که دارای اهمّیّت
فراوان بوده است؛ مردمان به تربیّت آن اقدام و از آن برای امور جنگی ،شکار ،تفریح استفاده
میکردند و سوارکاران بر پشت آن به مسابقه میپرداختنند و تماشاگران نیز بر سر برنده ،به
شرطبندی روی میآوردند و سوار ،به هنرمندی گوناگون  ،در حال تاخت و تاز برمیخاست.
«گوستاو لوبون» دربارۀ اهمیت اسب در این سرزمین چنین میگوید:
«اسب عربستان ،بسی مشهور است و بسیاری از نویسندگان در تعریف و توصیف آن
مضامینی را به رشتۀ تحریر درآوردهاند  . ...اسب عربی ،متناسب األعضاء و قوی ،زیرک و
حسّاس ،چست و چاالک ،پرنخوت و ناز است .وقتی که در چراگاه آزاد میگردد ،هیچ
حیوانی از حیث صورت و شکل زیباتر و همچنین در سیرت ،عالیتر از وی به نظر نمیآید».
(لوبون28:1334،و)29

براسا س همین کارکرد اسب در اجتماع عرب بوده که در میان اشعار عربی ،وصف این
حیوان ،نمودی ویژه پیدا کردهاست و شعر جاهلی واقع در «المعلقات»« ،المفضّلیّات»،
«األصمعیّات» و ...صحّت این گفتار را نشان میدهد.

5

نشریّۀ ادبیّات تطبیقی ،سال  ،9شمارۀ  ،17پاییز و زمستان 1396

6

 -1-2ایگاه اسب حماسی و توصیفات آن در دو اثر
«در ادبیّات حماسی ایران ،بزرگترین حماسهها در بحر متقارب سروده میشدند که بحرهای
آن متناسب با موضوعات رزمی در ریتم چهارنعلهرفتن اسبان بودهاست( ».محمّدی:1390،
 )23بخش عمدهای از روایات شاهنامه ،داستانهای حماسی و دالوری جنگجویانی است که
زندگی آنها با اسب قرین شدهاست؛ از همین فراخور ،این موجود پرکاربردترین حیوان
نمادین در داستانهای شاهنامه است .با نگاهی گذرا به شاهنامه میتوان فهمید که این حیوان
مفید از چه ارزشی برخوردار بودهاست؛ حتّی در جاهایی از شاهنامه ،با اسمهایی روبهرو
میشویم که قسمتی از آنها در تلفیق با واژۀ اسب مفهومی نمادین پیدا کردهاست:
بباریــــــــــد گلگون لهراســپی

نهید از برش زین گشـــتاســـپی
(شاهنامه،1384،ج)663:6

آمدن پسواژۀ اسب در نامهای شاهان و پهلوانان شاهنامه ،مثل گشتاسب و ،...دلیل بر
کارکرد خاص مفهوم اسب در بازنمود الگوی قهرمانمحوری آن در این حماسه است.
همچنین ،بر مبنای ویژگیهای ظاهری ،نامهایی برای اسبان انتخاب شده که متناسب با
نشست و برخاستهای آن در میادین نبرد ،زیبایی دو چندان به حماسه بخشیدهاست؛ برای
مثال شبدیز ،نام اسب خسرو پرویز ،در معنای شبرنگ ،حسن انتخاب شاعر را در گزینش
نام شب برای اسب نشان میدهد که شبگردی قهرمان و اسبش و خستگیناپذیری آنها در
جنگها ،حتّی در شباهنگام ،تیرگی و هماهنگی آن را با تاریکی شب به ذهن خواننده متبادر
میکند:
من و ر ستم و ا سب شبدیز و تیغ

نیــارد برو ســــایــه گســـترد میغ
(همان،ج)97:2

فردوسی توانستهاست ،هنر تصویرآفرینی را در شاهکار بیبدیل خود به نمایش بگذارد.
اسب از حیواناتی است که بیشترین حوزۀ توصیف و تصویر را در شاهنامه به خود اختصاص
دادهاست ،چرا که از قوانین کلی داستانهای حماسی ،داشتن مرکبی خاص است؛ بنابراین

نگاه تطبیقی به جایگاه اسب در حماسۀ شاهنامه و دیوان حماسی عنتره

وسیعترین قلمرو تصاویر حیوانات در شاهنامه مربوط به اسب است که عامل پیروزیها و
شکستهاست و به داشتن اوصافی نظیر پیلتنی ،تیزتکی ،پرقدرتی و ...متّصف است:
بــجــویــم هــمــی بــارۀ پــیــلــت ـن

بجویم به هر سو که هست انجمن
(همان،ج)71:2

هجیر دالور میان را ببســــــــــــت

یکی بارۀ تیز تک بر نشـــســــت
(همان)10:

در حماسههای عربی نیز در کنار وسایل و ادوات جنگی چون شمشیر ،نیزه و ، ...اسب و
نقش آن همراه با توصیفات گیرا و زیبایی که حماسهسرا از آن ارائه میدهد ،حضوری
چشمگیر دارد .جنگاوریهای این موجود در کنار قهرمانان و پهلوانان حماسی ،تصاویر و
رشادتهای آن ،وصف نشست و برخاستهایش در صحنههای نبرد ،شخصیّتبخشی،
رهایش و گشایش کارهای رزمی توسط آن و دهها و شاید صدها مورد دیگر ،به اسب
حماسی عرب تشخّص بخشیدهاست و شاید بر همین اساس بودهاست که بعضیها معتقد
بودهاند که حتّی در اشعار غنایی «توصیف اسب و جنگ ،خاص شاعران کهن عرب بوده که
بعدها برخی از شاعران ایران ،آن را تقلید کردهاند( ».دودپوتا)116:1382 ،
اگر بخواهیم در البهالی اشعار حماسی عنتره ،ردّ پای نقشآفرین حماسهساز
شخصیّتهای برتر آن را بیابیم ،بعد از خود او که قهرمان و دالورمرد برتر صحنههای میدانی
نبردهاست ،نقش دوم از آنِ اسب حماسی اوست که نه چون یک موجود صامت حیوانی،
بلکه با ویژگی و خصوصیّات برتر جنگی ،اصلیترین محرّک قهرمانی را برای صاحب خود
به ارمغان میآورد:
ت رعی َل هَا
ل قَد َو َز ع ُ
خی ٍ
ب َ
َو َل ُر َّ

ن َو ال مِجف ـ ـا ِل
ب ال ضِغ ـ ـ ٍ
بأ َق ـ ـ َّ
(دیوان)192: 1992،

«چه بسا گله اسبانی که مانع اسبهای پیشرو آنان شدم با اسبی اصیل و الغرمیان که در
راهرفتن به ضربه نیاز نداشت و ترسو نبود».
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حضور این حیوان ،آنقدر برای شاعر ارزشمند است که عالوه بر تأثیر بر زندگی واقعی
او ،با احاطۀ ذهن و زبان شاعر ،او را از قلمفرسایی در مورد توصیفاتش رهایی نمیبخشد:
وَ لَرُبَّ مُشـــعِ لَۀٍ وَزَ عتُ رِ عالَ ها

ل
ل هَیک َـ ِ
ص نَه ـ ِد ال مَراک ِـ ِ
بِ مُ قَل ٍ
(دیوان)61:1992،

«چه بسا جنگ برافروختهای که جماعت و فرماندهان پیشرو آن را با اسب بلند و سینهستبری،
محاصره کردم».
وی در هنگامۀ رزم ،اسب مادۀ عربی األصل و همچنین شتابش را یادآور میشود:
عَلَی مُهــــــــــــــ ـرَۀٍ مَنسوبَۀٍ عَربیَۀٍ

تطیرُ إذا إشـــت ـَدَّ الوَغَی ب ـِالقَوَائِمِ
(همان)211:

«آنگاه که جنگ به وسیلۀ نیزههای بلند شدّت گیرد ،بر اسب مادۀ عربی األصل الزم میگردد
که از شدّت سرعت به پرواز درآید».
چنان که میبینیم ،توصیفاتی که عنتره از اسب خویش ارائه میدهد ،در قالب جمالت
وصفی و در قصیده است که گاه آنچنان به طول میانجامد که بیتهای متوالی یک قصیده
و حتّی قصایدی پیاپی از دیوانش را دربرمیگیرد ،درحالیکه هنر فردوسی در توصیف و
شخصیّتپردازی با رعایت ایجاز و حفظ اصول اوّلیۀ فصاحت و بالغت به وسیلۀ صفت است
که با بیان صفات مختلف در صحنههای متفاوت و برای برشمردن ویژگیهای اسب ،از آن
بهره جستهاست .در این توصیفات ،صفات مقلوب و صفاتی چون بارۀ پیلتن ،بارۀ تیزتک
که کمک زیادی به توصیف اسب نموده ،از بسامد باالیی برخوردار است که اهمّیّت صفت
را در صحنهپردازی ،شخصیّتپردازی و توصیف اسب در میادین نبرد نشان میدهد.
 -2-2توصیف اندام اسب در هر دو حماسب
در شاهنامه ،شاعر عالوه بر برشمردن خصایص چشمگیری چون سرعت ،قدرت و ...از
توصیف اندام ظاهری اسب ،غافل نماندهاست .بیان ویژگیهای ریز و درشت اندامهای اسب،
چون یال ،سر ،بر ،سم ،نعل و ،...حکایت از تعمّق حماسهسرا در توصیف این حیوان دارد.
اسبی که فردوسی به آن نظر دارد ،با بر و لنگ تیزپای:

نگاه تطبیقی به جایگاه اسب در حماسۀ شاهنامه و دیوان حماسی عنتره

یکی مادیانی تیز بگذشـــت خنگ

برش چون بر شـــیر کوتـاه لنـگ
(شاهنامه،1384،ج)81:2

وگوشهایی به سان خنجرهایی بُرّنده به همراه بر و یالی برتر:
دو گوشـــش چو دو خنجر آ بدار

بــر و یــال فــربــه مــیــان ـش نــزار
(همان،ج)81:2

موجودی است که اینچنین با تیزبینی خاص آن را توصیف کردهاست .شاعر ،اسبان
آهنیننعل را یادآور میشود که از شدّت محکمی نعلهایشان ،کوهها به دریا مبدل میگردد:
زمین شد ز نعل ستوران ستـــــوه

همه کوه دریا شـــد و دشـــت کوه
(همان،ج)279:4

فردوسی ،گستردگی و خوشنشینی پشت اسب را یکی از خصلتهای مهمّ برای این
موجود در همگامی با پهلوان میداند:
کنون چند سال ا ست تا پ شت زین

مرا تخت گاه اســـت و اســـبم زمین
(همان)

نقش مهمّ و حسّاس اسب در کنار خودبرتریهای عنتره در میادین جنگ ،او را بر آن
داشتهاست تا بهمانند فردوسی ،آنچنان ارزشمندی این موجود را در حماسهاش درک کند
که زیبایی ظاهری آن ،در کنار سایر ارزشهای حماسیاش ،از نگاه وی پنهان نماند .ذهن
سادۀ این شاعر کهن ،اوصافی را از ظاهر اسب خود انعکاس میدهد .او فربهبودن سرین اسب
و استحکام و طول گردنش را از جذّابیتهای خاصّ اسب پهلوان میداند و با بهرهگیری از
عناصر طبیعی ،چون صخره ،آب و  ،...بزرگمنشی اسب خویش را توصیف میکند:
نَه ـدِ القَطــاۀِ کــأنه ـَا مِن صـــَخرَۀٍ

مَلســـاءَ یَغشـــاهَا المَســـیلُ بِمَحفَلِ

وَ کَأن هادیَــــــهُ إذا استَقبَلتَـــــــهُ

جِذعٌ أُذِل وَ کانَ غَیــــــــ ـرَ مُذَللِ
(دیوان)61:1992،
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«سرین او فربه و چاق است ،گویی که صخرهای نرم است که جریان آب جمع شده ،آن را
میپوشاند و زمانی که به او روی میآوری ،گویی گردنش ،تنۀ درختی است که شاخههایش
قطع شده (طوالنی و محکم است) و (این موجود) دست نیافتنی و رام نشدنی است».
همچنین از نکات ریزتری چون سوراخهای بینی ،پشت ،سم و دم این حیوان غافل نمانده
و در جمالتی کوتاه و دلنشین ،چنین تابلویی از اسبش را براساس صفات زیبا ترسیم میکند:
وَ کــأن مَخرَجَ روح ـِهِ فی وَجه ـِهِ

سَربــــــــــــانِ کانا مولَجَین لِجیألِ

ج ـ ـرد َت ـ ـ ـ ـ ُه
َو َکأَن مَتنَی ـ ـ ـ ـ ِه إذا َ

وَ نَزَعــــتَ عَنــــــــه الجُل مَتنَا إیّلِ

ق تَرکی ُب ـ ـهَا
َو َل ـ ُه حَوا ِف ـ ـ ُر مُو ِث ـ ـ ٌ

صــُمُّ النُّســُــــــورِ کأنهَا مِن جَندَلِ
(همان)

«گویی مکان تنفسش در چهرهاش ،دو راه زیرزمینی است که دو در ورودی برای کفتارند و
اگر جل را از دو طرف پشتش برداری ،بهسان دو طرف پشت بز نر میشود .سمهای محکمی
دارد که از گوشت سفتی که درون آنهاست ،تشکیل شده؛ گویی جنس آن از سنگ است».
در ادامه ،با زیرکی در پردازش طرحی حماسی از خودبرتریهای فردی خویش ،از ظاهر
اسبش نیز چیزی فراتر از یک موجود عادی ارائه میدهد و وسعت پشت آن را چنان توصیف
میکند که آن را نه تنها ابزاری در نبرد ،بلکه به صورت مکانی جهت آرامش پهلوان میبینیم:
وَ حَقِّکِ ال زالَ ظَهــــــــرُ الجَوادِ

مَقیلی ،وَ سَیفی وَ دِرعی وِسادی
(همان)119:

«به جان تو سوگند ،همچنان پشت اسب ،مکان خواب من است و شمشیر و زره ،بالش من».
دراین ابیات ،گویی شاعر ،نقاشی است که با قلممو ،تصویری کامل از این موجود را
منعکس میکند؛ بهگونهای که بیننده ،این حیوان را در پیشگاه خویش به تجسّم مینشیند.
با نگاهی کلّی میتوان گفت که ذهن دو شاعر به یک اندازه ،توصیفات خاصّ ظاهر
اسب را در میان اشعارشان نشاندهاست؛ هرچند فردوسی در گسترۀ وسیعتری به این موضوع
پرداختهاست و شاید دلیل این امر را بتوان به طول زیاد شاهنامه نسبت داد .همچنین ،دو شاعر

نگاه تطبیقی به جایگاه اسب در حماسۀ شاهنامه و دیوان حماسی عنتره

در توصیفات خویش ،از صفات در قالب تشبیهات و بویژه جنبههای محسوس آن ،بهره
جستهاند.
 -3-2شخصیّتبخشی بب اسب حماسی در دو اثر
یکی از شاخصههای اسب حماسی ،شخصیّتبخشی و جاندارانگاری آن در طی داستان و
ماجراهای حماسه در کنار قهرمان است .حماسهسرا برای پیشبرد ماجراجوییهای قهرمانانۀ
حماسی ،عالوه بر پهلوان و قهرمان داستان ،از ملزومات همراه وی نیز قهرمان میسازد.
سالحها ،لوازم جنگی قهرمان ،برتر از دیگران است و اسب او نیز باید صاحب قدرت ،درایت
و حتّی پندار و کردار انسانی باشد و این به اصالت حماسه برمیگردد که پدیدههای آن،
فراطبیعی و موجودات آن ،ماورای طبیعت ذاتّی خویش هستند .در شاهنامه ،هنگامی که رستم
در جستوجوی یک اسب قدرتمند است ،گویی که نه به دنبال حیوانی چارپا که در پی
شخصیّت نیرومندی است که چون یک انسان یاریدهنده ،او را در تمامی مراحل رزمهایش
یاری میدهد:
هر ا سبی که ر ستم ک شیدش به پیش

به پشــتش بیفشــاردی دســت خویش

ز نیــــــروی او دست کردی به خـــم

نهــادی بــه روی زمیــن بر شکــم

چنین تـــــــا ز کا بل برآ مد زر نگ

فســـی له همی تاخت از ر نگ ر نگ

یکی مادیـــانی نیز بگذشت خنـــگ

َب ـ ـرَش چو بر شی ـ ـر و کوتاه لن ـ ـگ
(شاهنامه،1384،ج)72:2

رخش رستم ،چون یک قهرمان با دیوها مبارزه میکند؛ زمانی که رستم برای نجات
کاووسشاه از اسارت دیوها ،به کوه مازندران میرود ،او و اسبش مسیری مستقیم ولی
مخاطرهانگیز را انتخاب میکنند .رستم برای رفع خستگی ،در مرتعی دراز میکشد که در
واقع خانۀ شیر است .وقتی رستم به خواب میرود ،شیر برمیگردد و به رخش حملهور می-
شود و سرانجام ،رخش ،مثل یک قهرمان ،شیر را زیر پاهای خود لگدکوب میکند:
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ســـوی رخش رخشـــان برآمد دمان

چو آتش بجوشـــید رخش آن زمان

همیزد بر آن خاک تا پاره کرد

ددی را بر آن چــاره بیچ ـاره کرد

چو بیدار شــد آن رســتم تیز چنگ

جهان را دید بر شیر تاریک و تنگ
(همان)81:

این اسب نمادین ،نهتنها همدم و مکمّل شخصیّت اساطیری پهلوان است بلکه بخشی از
شخصیّت وجودی اوست که در موجودی بیرونی ،بازتاب یافتهاست.
در دیوان عنتره نیز شاعر در کنار خویش ،اسب خود را بهعنوان قهرمان برتر اشعار
حماسیاش و الگویی از اقتدار جنگی و رزمی معرفی میکند که برترمنشی انسانمدارانۀ آن،
جزء الینفک عناصر داستانهای حماسیاش است .گاهی اسبش را مانند یک دوست خسته
از تالش سهمگین که بر او زبان بر گله میگشاید ،میبیند:
فــازورّ مـِن وَقـعِ الــقــن ـَا بــلـَبــان ـِهِ

م
ح ِ
حم ُ
ی ِب عبر ٍۀ و َت َ
َو شـــَکــا إ َل َّ
(دیوان)30:1992،

«از بس که نیزه بر سینۀ اسبم نشست ،به سویم روی برگرداند و با اشک و شیهههای سوزناک،
گله آغاز کرد».
و گاهی هم او را بهخاطر همراهی صادقانهاش در نبردها ،شایستۀ پاداش میداند:
ج ـَزَی اهللُ األغ ـَر ج ـَزاءَ صــــِدِقٍ

إذا مــا أوقــَدَت نــارُ الــحــُروبِ
(همان)34:

«خداوند اسبم را جزا و پاداشی صادقانه دهاد؛ آن هنگامی که آتش جنگ برافروخته شد».
هنگامی که اسبش ،وی را فرا میخواند ،با شتاب به او پاسخ میدهد:
ب
ی ا نتســــا ٌ
َو لِســ ُـ م ِر ا ل قَن ـَا إ ل ّ

وَ جــوادی إذا دَعــَانــی أُجــیــبُ
(همان)101:

«و نیزه به من منتسب است و اسبم زمانی که مرا فرامیخواند ،او را اجابت میکنم».

نگاه تطبیقی به جایگاه اسب در حماسۀ شاهنامه و دیوان حماسی عنتره

بیشترین بهرهای که در حماسه ،شاعر قهرمان از اسب میبرد ،حضورش به عنوان شاهد و
گواهی بر رشادتهای خویش است؛ در آن هنگام که میخواهد معشوقه و یا قبیلهاش را قانع
کند:
ی عَنی یو َم یح ِملُنی
ســـلوا جواد َ

ل
ت عَن ب ط ِ
حل ُ
ل أم ُ
هَل فاتَنی َب َط ٌ
(همان)196:

«در مورد من از اسبم در روزی که مرا حمل میکند ،بپرسید که آیا قهرمانی بر من تجاوز
میکند یا قهرمانانه بر میگردم».
غالباً وقتی اسبش را وصف میکند ،نهایت دقّت را به کار میبرد زیرا چنان اسبی ،باید
که چون سوارش از جرأت و اقدام بهرهمند باشد:
فَســـائِلی فَرَســـی :هَل کُنتُ أُطلِقُهُ

ک
ل مُح َت ِب ِ
ب کَال ّل ی ِ
إال عَلی مَو ِک ٍ
(همان)180:

«از اسبم بپرس :آیا او را مگر در جماعتی که مانند شب دوخته شدهبود ،رها کردم؟»
از آنجا که حماسهها جایگاه انعکاس خودبرتریها و قهرمانیهای پهلوانان حماسی و
ملزومات آنها و از جمله اسبانشان است ،شاعرانی چون فردوسی و عنتره ،بهخوبی به این امر
واقف بودهاند که موجودی بیروح نمیتواند در روح حماسی ،حماسه بدمد؛ به این جهت،
جانبخشیدن و شخصیتپردازی به این حیوان را از جنبههای تفکیکناپذیر رزمایشهای
حماسی دانسته و در پرورش این نوع ،بهطور جدّی تالش کردهاند.
 -4-2اسب ،قهرمان و توازن قدرت در دو اثر
در حماسههای ملّی ،بخش عمدهای از داستانها و ماجراهای رزمی ،مربوط به کارکردهای
جنگی خاندانهای پهلوانی است .در کنار قهرمان ملّی این خاندانها ،شخصیّت قدرتمند اسب
نیز نمود پیدا میکند که در تمامی مراحل قدرتنمایی و بزرگمنشی پهلوان ،جنبهای
الینفک از اقتدار او در صحنههای مختلف زندگی و نبردهاست« .اسب ،نمادی از بخش
تشکیلدهندۀ زندگی غریزی جانوری انسان است؛ یعنی ،نمایندۀ بخش مادون انسان یا سویۀ
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جانوری وجود اوست که فرافکنی ناخودآگاهانۀ این بخش قدرتمند از وجود قهرمان در
موجودی بیرونی ،صاحب خویشکاری شدهاست( ».فروید)185:1362،
«اسب یاور ،همراه و مکمّل شخصیّت قهرمان است ،آنچنان که او را در نبردها یاری
میکند و حتّی با وی سخن میگوید .اغلب اسبها در شاهنامه ،صاحب شخصیّت مستقلی
هستند که از نیمۀ پنهان پهلوان در وجود آنها فرافکنی شدهاست و مهمّترین نمونۀ این
شخصیّت مکمّل ،این شخصیّت فرافکنیشده در چهرۀ اسب قهرمان ،رخش ،مرکب و یار و
همدم شخصیّت اوّل حماسی شاهنامه ،یعنی رستم است( ».قائمی ،یاحقی )18:1388،در
شاهنامه ،همراهی اسبان در میدان نبرد با پهلوان یا پهلوانان و ایجاد توازن قدرت برای ایشان
در نبرد تنبهتن رستم و سهراب ،نمود آشکاری دارد:
دو اســب اندر آن دشــت بر پای بود

پر از گرد رســـتم دگر جــای بود
(شاهنامه،1384،ج)112:2

در این بیت ،چون نبرد تنبهتن دو پهلوان است ،اسبهای دو پهلوان در عین حضور در میدان
نبرد ،در رزم دو قهرمان دخالت نمیکنند.
آنجا که کاووس از رستم تعریف میکند ،از اسب پهلوانش در کنار وی و بهعنوان مکمّل
قدرت و توان او یاد میکند:
بدو گفت که همرزم تو پیل نیســت

چو گرد پی رخش تو ن یل نیســــت
(همان،ج)127:3

خود رستم نیز چنین میگوید:
زمین بنده و رخش گاه من اســـت

نگین گرز و مغفر کاله من اســـت
(همان،ج)104:2

وقتی که رستم به نهایت عظمت و قدرت پهلوانی میرسد ،برای تکمیل قدرت و نیروی
ابررزمیاش ،بهخوبی وجود یک اسب خوب را درک میکند:
کنون گشت رستم چو سرو سهی

بزیبد بر او برکاله مهــــــــــــــی

یکی اسـ ـب جنگیاش باید همی

کز ایـــن تازی اسپان نشاید همی

نگاه تطبیقی به جایگاه اسب در حماسۀ شاهنامه و دیوان حماسی عنتره

بــجــویــم هــمــی بــارۀ پــیــلت ـن

بجویم به هر سو که هست انجمن
(همان)71:

یا آنجا که رخش بهتنهایی از پس شیر ژیان برمیآید ،سخنان رستم بهوضوح این موضوع را
القا میکند که کشتهشدن و نبودن اسب او در جنگهای آتی ،برابر با شکست وی و در یک
کالم ،نقص اقتدار پهلوانی وی خواهدبود:
چنین گفت با رخش که ای هوشـــیار

که گفت که با شــیر کن همی کارزار

اگر تو شـــدی کشـــته در چنگ اوی

مـــــــن این گرز و مغفر جنگجوی

چـگـونــه کشــــیــدی بــه مــازن ـدران

کــمــنــد کــیــانــی و گــرز گــران

ســرم گر ز خواب خوش آگه شــدی

تو را رزم با شــیــــــــــر کوتاه ش ـدی
(همان)81:

این موضوع ،در دیوان عنتره با حضور ضروری اسب در تمامی پیروزیها دیدهمیشود.
وقتی شاعر از خودبرتریهایش سخن میگوید ،بدون شک ،جایگاه اسب خویش را در
پلهای فراتر قرارمیدهد ،بهگونهای که اگر خود عنتره را از حماسهاش حذف کنیم ،این اسب
اوست که میماند و قهرمان حماسه را پرورش میدهد؛ تکمیل و توازن قدرت عنتره در این
ابیات ،آنگاه که با اسبش وارد میشود ،با به خاک و خون کشیدن دشمنان تصویر شدهاست:
إذ ال أزالُ عَلی رِح ـَال ـَۀِ ســــا بِحٍ

ن ـَه ـدٍ ت ـَعــاوَرُهُ الــک ـُمــاۀُ م ـُک ـَل ـمِ
(دیوان)25:1992،

«زمانی که بر زین اسب درشتهیکل تندرو بودم ،قهرمانان در خون و زخم گرفتار بودند».
وی با سر و سینۀ اسبش ،با آنان به مبارزه برمیخیزد و این ،هنگامی است که اسب او،
نقش خود را در بهکرسینشاندن برتری قهرمان نشان میدهد:
ت أر م ی هِم ِب ُث غ َر ِۀ َن ح ِر ِه
مــازِل ـ ُ

وَ لَبــان ـِهِ حَ تّی تَســ ـَرب ـَلَ بــال ـدَّمِ
(همان)29:

«با سر و سینۀ اسبم چنان با آنها جنگیدم که سر تا پایش به خون آغشته شد».
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و تا جایی پیش میرود که اساس پیروزیهای بزرگ خود را نقشآفرینی و حضور بیدریغ
اسبش در صحنههای خشن نبرد میداند:
وَ لَرُبَّ مُشـــعِلـَۀٍ وَزَعـتُ رِعــالَه ـَا

ل
ل هَیک َـ ِ
ص نَه ـ ِد ا ل مَراک ـ ِ
ِب ُم َق ل ٍ
(همان)61:

«چه بسا جنگ برافروختهای که جماعتش و فرماندهان پیشرو آن را با اسب بلند و سینهستبری،
محاصره کردم».
و بر همین مبنا ،در نهایت برای اسبش چنین پاداشی را شایسته و بهینه میبیند:
وَ نُنع ـِلُ خی لَن ـَا فی ک ـُلِّ الحربِ

عـِظــامــــــــً دامــیــاتٍ أو جــلـودا
(همان)123:

«و اسبهایمان را با استخوان کشتهشدگان یا پوستهایشان در هر جنگی نعل میکنیم».
 -5-2اصالت نژادس اسب
در کنار توصیفاتی که فردوسی و همچنین عنتره از اسب ارائه دادهاند ،در اشعار ایشان ارزش
اصالت و نژاد اسب نیز در جهت پرورش جنبههای قهرمانگرایی حماسه به شیوهای بارز،
نمود پیدا کردهاست .با آنکه اسبان ایرانی اصالتی دیرینه دارند ،نژاد اسب تازی بهوفور در
شاهنامه آمدهاست .این اسب از زیبایی و قدرت و سرعت بینظیری برخوردار بودهاست.
«اسب عربی ،متناسب األعضاء و قوی ،زیرک و حسّاس ،چست و چاالک است .وقتی که
در چراگاه آزاد میگردد ،هیچ حیوانی از حیث شکل ،زیباتر و همچنین در سیرت ،عالیتر
از وی به نظر نمیآید .سر کوچک و کمگوشت ،چشم تیز و گیرنده و سوراخهای بینی
گشاده و باز ،کمر باریک ،کفل کمی کشیده ،دم از زیر برجسته ،دست و پای نازک ،زیرک
و باهوش ،مطیع و بیآزار و ...و همین خصایص و صفاتاند که اسب عربی را از تمام اسبان
دنیا متمایز ساختهاست( ».لوبون28:1334،و)29

با وجود اینکه در سراسر شاهنامه عربستیزی و ملّیّتگرایی ایرانی موج میزند ،اصالت این
نوع اسب از نگاه فردوسی نیز دور نماندهاست:
ه مان تازی اســـ پان آگ نده یال

به گیتی ندانســـت کس را ه مال
(شاهنامه،1384،ج)77:2

نگاه تطبیقی به جایگاه اسب در حماسۀ شاهنامه و دیوان حماسی عنتره

با اینحال ،در شاهنامه از اسبانی خاص سخن میرود که بر مبنای حسّ نژادگرایی شاعر
در مورد قهرمان ،این اسبان نیز ریشهای ایرانی و اصالتی کهن ،همچون نژاد برتر خاندان
قهرمان دارند .نمونۀ آشکار آن ،اسب رستم ،رخش ،است:
بــه رســـتم چنین گفــت چوپــان پیر

که ای مهتر اســـب کســـان را مگیر

بپرســید رســتم که این اس ـب کیس ـت

که دو رانش از داغ آتش تهی اســـت

چنین داد پاســـخ که داغش مجوی

کز این هســـت هرگونهای گفتگوی

همی رخش خوانیم بور ابرش اســـت

به خود آتشــی و به رنگ آتش اســت
(شاهنامه،1384،ج)72:2

این اسب ایرانی ،آنچنان از نظر اصالت بیهمتاست که ترکان ،همسایگان شرقی ایران ،در
هنگام یافتن ،در پی جستن و بهوجودآوردن نسلی از آن ،پویان و شادان به شهر روی مینهند:
یکی اســــپ دی ـدن ـد در مرغزار

بگـــ ـ شتنــــــــــد گرد لب جویبار

چو بر دشــــت مر رخش را یافت ند

ســوی بند کردنــــــــــش بشــتافتند

گرفتند و بردند پویــــــان به شهــــــر

همی هریکی جســـت از رخش بهر
(همان)99:

با اینکه ارزش اسب قهرمان در دیوان عنتره ،انکارناپذیر است ،بر خالف فردوسی ،به
صورت آشکار از نژاد اسب تازی یاد نکردهاست ،مگر در یکی دو قسمت که آوردهاست:
ع لی ُم هرۀ منســــوب ـۀ ا ل عر بی ـّۀ

م
تطی ُر إذا اشـــت َـ َّد الوغی بــالقوا ِئ ِ
(دیوان)211:1992،

«زمانی که جنگ به وسیلۀ نیزههای بلند شدّت میگیرد ،بر اسب مادۀ عربیاألصل واجب
میگردد که سرعت گیرد».
وَ لَرُبَّ خَیـلٍ قـَد وَزَعـتُ رعیلَهـَا

بــأق ـَبَّ ال ضــ ـِ غنٍ وَ ال مِ جفــالِ
(همان)192:

«چه بسا گله اسبانی که مانع اسبهای پیشرو آنان شدم ،با اسبی اصیل و الغر میان که در
راهرفتن به ضربه نیاز نداشت و ترسو نبود».
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این در حالی است که نمونۀ آن در شاهنامه فراوان آمدهاست و البته بر مبنای آنچه گوستاو
لوبون آوردهاست ،میتوان گفت توصیفاتی که عنتره ارائه دادهاست ،همان اشارههای
غیرِملموس به برتری نژاد مشهور اسب عربی در میان گونههای دیگر بودهاست.
 -3نتیجبگیرس
براساس ارزش اجتماعی اسب در دو اجتماع کهن پارس و عرب ،ابوالقاسم فردوسی طوسی
و عنتره بن شدّاد عبسی ،از جمله شاعران حماسی این دو سرزمین هستند که اسب در آثارشان
به همراه رزمها و قهرمانیهای آنان ،بویژه در هنگامههای نبرد ،حضوری چشمگیر
داشتهاست .توصیفات حماسی اسب و شخصیتپردازیهای میدانی آن به همراه قهرمان ،در
ایجاد توازن قدرت از مهمترین مضامین مشترک این دو شاعر بودهاست .تشخّصبخشی به
اسب پهلوان در هر دو حماسه و انعکاس برترمنشی این موجود ،دیدگاه عمیق اساطیری
حماسل ایشان را پرورش داده و در جهت انعکاس خودبرتری پهلوان و ادوات رزمی همراه
او در میادین نبرد وکارکردهای بشری آن ،جلوههایی خاص به حوادث حماسه بخشیدهاست.
از طرفی ،نمود دیگری از ارزش اسب از نگاه این دو شاعر ،جایگاه و نقش اصلی اسب
در ایجاد و توازن قدرت یا همان رهاورد برتری فردی برای پهلوان اوّل حماسه در طی
رویدادهای حماسی است .اشاره به اصالت اسب و انتساب نژادی آن ،بهعنوان موضوع مهمّی
در انتخاب اسب از طرف قهرمان حماسی شاهنامه ،از مواردی است که فردوسی بسیار بر آن
تأکید کردهاست امّا افق دید عنتره در توصیفات و تشبیهات اسب ،نسبت به فردوسی ،کوتاه
و اشارات او به اصالت نژادی ،در اینگونه توصیفاتش اندک است و نهایتاً توصیفات میدانی
اسب به همراه شرح خصایص آن ،از گستردهترین موضوعاتی است که هر دو شاعر به آن
پرداختهاند.
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