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 چکیده
ها بدون درنگ، بازتابی از روند رویدادها، عناصر و موجودات طبیعی و فراطبیعی زندگی حماسه

بشری هستند. دخالت و همراهی عناصر زندۀ طبیعت در کنار ادوات حماسی، تصاویر بسیار زیبایی 
و  «اسب»از جملۀ این عناصر، حضور چشمگیر است. منعکس ساخته ها راحماسهاز عظمت روح 

رزمی نبردهاست. حماسۀ شاهنامه بر مبنای  -های مختلف حماسیتوصیفات و تصاویر آن در صحنه
 ارزش عظیم اسب در کنار عناصر دیگر جنگی، تصاویر زیبایی و های پهلوانیاصل حضور خاندان

کارگیری نسبی آن، یکی از نمودهای . در مقابل، این عنصر با بهاستخلق کردهاز این موجود را 
. تاس الی حماسۀ جاهلی اعراب، یعنی دیوان عنتره،بهارزش رزمی در الو پرتکرار نمادینۀ جانوری 

 آن در دیوان هایبه بررسی و مقایسۀ جایگاه اسب و جلوه ،تحلیلی –پژوهش حاضر با روش توصیفی
فات یهای این پژوهش، توصاساس یافتهپردازد. برشعری عنتره بن شدّاد و شاهنامۀ فردوسی می

ن تریدر ایجاد توازن قدرت از مهم ،های میدانی آن به همراه قهرمانپردازیحماسی اسب و شخصیت
مضامین مشترک در این دو اثر بوده است؛ با این تفاوت که افق دید عنتره در توصیفات و تشبیهات 

 ک است.اندگونه توصیفات کوتاه و اشارات او به اصالت نژادی در این ،نسبت به فردوسی ،اسب

شداد، شاهنامب، دیوان بنکلیدس: حماسب، ابوالقاسم فردوسی، عنتره هاسواژه

 حماسی، اسب.
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 مقدمب -1

که  داری استترین موضوعات خاص مردمان پیشینهیکی از غریزی ،سراییحماسه و حماسه

ماسۀ حای و ب ملّی و میهنی خویش، بر پایۀ تاریخ اسطورهاصل و نسآن از از گیری با بهره

های زندگی های ایرانی نیز طومارهایی از آداب، سنن، روشراندند. حماسهتاریخی سخن می

ی سیاسی و باورهای دینی است که با تلفیق اسطوره، حماسه و تاریخ، نمونۀ اجتماعی و حتّ

نوع  این بارز نمونۀاست. رقم زده انفرهنگی را برای سرزمینش –ن فکری برتری از تمدّ

 هایای حجیم است از داستانلوحهابوالقاسم فردوسی طوسی است که شاهنامۀ  حماسه،

در کارنامۀ  است ن دیرینۀ ایرانانعکاس هویّت تمدّ ،اشۀ سرایندهو اندیش فراز و نشیب ایرانپر

 -خاطر شرایط نامناسب زیستیدر دنیای عرب جاهلی، به چندنامه. هرتاریخی شاه –ملّی 

 نتوان جایگاه عنتره ب، نمیشودمیخوبی احساس به ء حماسهخال، ی سیاسیمحیطی و حتّ

 ش را در این زمینه نادیده گرفت. اشدّاد عبسی و دیوان نسبتاً حماسی

ذهن عرب را به خود  ،از عصر جاهلیّت تا به امروز ،شهرت عنتره در قهرمانی و شجاعت»

واداشته است و وی مَثَل بزرگی و قهرمان جنگی در میان آنهاست. در داخل جزیرۀ العرب و 

ند کهای روم، فرنگ، شمال آفریقا و اندلس جنگ میبیرون از آن در حبشه، ایران، سرزمین

را مدّ نظر  ایجا عنترۀ اسطوره( ما در این1119:370)ضیف، «د.برها حمله میو بر صلیبی

جنگ  با شجاعت در»ای است که نداریم بلکه کسی که در این بحث مورد نظر ماست، عنتره

ه تا جایی که پدرش وی را ب ،خودش را از ننگ کنیززادگی نجات داد 1«داحس و الغبراء»

 نیب»در جنگ با  ،رمان رزمی عرب شدکه مشهورترین قهخود منسوب ساخت. او بعد از این

طر وضعیّت وی ابتدا به خا (91و 1119:90)بروکلمان،« به قتل رسید.«طییّ»بیلۀ از ق «نبهان

وان ها، دیدر جهت اثبات حقّانیّت شخصیّت خویش در جنگظاهری )رنگ سیاه پوستش( 

خاطر زبان ، بهامّا بعدها اش سرودخود و قبیلههای ها و قهرمانیش را در شرح رزماشعار

 سراییای که خاص حماسهسهمگین حماسی و موسیقی حماسی دیوانش و انتخاب لغات

، سرای عربعنوان نخستین شاعر حماسهبهدنیای عرب درآمد و سرایان حماسهاست، در ردۀ 

 مشهور گردید.
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را بر مبنای اساطیر و بیان وقایع  اشمیهنیهرچند فردوسی در شاهنامه، اساس هویّت 

تاریخی با زبان حماسی قرار داده است، نبوغ وی را در توصیفات مختلف زنده و غیر زنده 

 انسان، دیو، زن، اسب و ، چونموجودات زنده فتوان نادیده گرفت؛ توصیدر حماسه نمی

ر این زمینه ... که همه حکایت از نوآوری وی د چون کوه، سنگ و اجسامی ... و توصیف

البته در میان این توصیفات و پردازش به عناصر مختلف دنیای اطراف، اسب و جایگاه  ؛دارد

 گیر است. چشمکامالً  در رزم و بزم آن

مختلف  توصیفاتنیز از  «عنتره بن شدّاد»سرای عرب اسی نخستین شاعر حماسهدیوان حم

ار دیگر است. اسب در کنکنار نماندهطبیعت، بر زندۀیعی و غیرطبیعی عناصر زنده و غیرِطب

ۀ حماسدر  ،... چون شتر، شترمرغ و میش و ،های عرب جاهلیجانوران مورد استفاده در بادیه

ه نمودی برجست ،ی معنویاجتماعی و حتّهای مختلف مادی، دارا بودن ارزش جهتبه عنتره، 

آن در      ی و معنوی های ارزش مادّو بازتاب نمونههای مربوط به اسب توصیفدارد. 

پژوهشگران را برآن داشته که با تکیه بر  ،محیط مختلفاین دو شاعر در دو های حماسه

پیشین، با بیان تضادها و وجوه مشترک این دو شاعر در زمینۀ جایگاه اسب در  یهاپژوهش

 تری در این حیطه برای محقّقان بعدی باشند.حماسۀ ایشان، مشوّق کارهای تازه

 بیان مسئلب -1-1

ان مدر کنار قهر ی دارای ارزش خاصّ قهرمانیاسب از جمله حیواناتی است که از نظر حماس

 مداری اسبکردن قهرمانلحاظ و های وصفیصحنه پرورش ،از این نگاهاست و حماسه بوده

 .استتوجه به کارکرد آن در توازن قدرت  های خاصّر جنگی و ... از جنبهامودر نبردها، 

شاهنامۀ فردوسی و  دارد، مد باالییکاربرد این حیوان در آن بساهایی که جمله حماسهاز 

 .است است که بحث پیرامون آن، قابل تأمّل و اندیشهدیوان حماسی عنتره 

 پیشینة تحقیق -1-2

ر د از مواردی که موضوع اسبولی  یافت نشده است تحقیقی عنوان این مقالهدر زمینۀ 

ارترین تکراسب پر: »اشاره کرداین موارد توان به می ،استقرارگرفته مورد پژوهش شاهنامه

از فرزاد قائمی و محمّد « الگوی قهرماننقش آن در تکامل کهن جانوری در شاهنامه و ۀنمادین

 . 1388، زمستان 42شده در فصلنامۀ زبان و ادب فارسی، شماره ، چاپجعفر یاحقی
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وب از محمود شکیب و یعق «ؤالقیس و منوچهری دامغانیبررسی تطبیقی اسب در اشعار امر» -

پژوهشی ادبیّات فارسی(، شمارۀ  -چاپ شده در بهارستان سخن )فصلنامۀ علمی ، مقدیمی

 . 1390، بهار و تابستان 17

 یّت تحقیقضرورت و اهمّ -3 -1

ی وبخاسب و جایگاه آن، گسترۀ مباحث حماسی ابوالقاسم فردوسی و عنتره بن شدّاد را به 

ود، شگرفته است. این مسئله، با این که به فراوانی در اشعار حماسی دو شاعر یافت میدر بر

ورد بررسی م ای که پیشتر از آن نام بردیم،، در مقالهیدر شاهنامۀ فردوس طور مستقلبه فقط

دیوان حماسی عنتره به صورت نوشتاری جداگانه و یا به این بررسی دربارۀ ولی  گرفتهقرار

تواند می ،هر این دو حماسجو و تحقیق این قضیه دوجست. استای تطبیقی انجام نگرفتهونهگ

موضوعی مناسب برای اندیشیدن باشد. اهمّیّت مسائل حماسی از یک طرف و نقش این 

کند. یماهمّیّت این تحقیق را بیشتر  های حماسی از طرف دیگر،تنش موجود و کارایی آن در

گیری از شناساندن شخصیّت حماسی شاعران در جهت بررسی و تطبیق پژوهشگران با بهره

 اند.اشعار این دو شاعر پرداخته بررسیبه  ،این موجود

 بحث -2

است. بدون شک برای مردان ر میان ایرانیان مورد توجّه بودهاز روزگاران باستان داسب »

اسب که آنها را در من داشتن مرکبی خوب و ،ای و حماسیهای اسطورهبزرگ در داستان

« یّت است.ها همراهی کند، بسیار حائز اهمّخصوص در جنگو به ترین لحظاتسخت

ای هایرانیان کهن در زندگی معیشتی خود نیز از اسب در زمینه (1388:49)شریعت و زینلی،

یّت سوار و سوارکاری برای اند. اهمّکردهمختلف شکار، تیراندازی، نبرد و... استفاده می

آموختند و حتّی زنان و دختران خویش به کودکان خود میکه آن را است جا بودهایشان تا آن

 اسب وسیلۀ جنگ اجتماع باستان ایران،در  ،عالوهو به ساختندرا از این نعمت محروم نمی

ده شنبود بلکه از این حیوان ارجمند برای رسومی چون تحویل هدایا، تودیع و... استفاده می

آراستند، گاه غرق در زیورآالت در آن را می ،ناسب با شأن طرف و نوع مراسماتاست؛ مت

 اسبان در دم کردن و بریدنآالیش در وسایل و حتّی کوتاهبزم شاهان و گاه ساده و بی

اند منصبی را به کسی دهند، آن منصب را تعیین کرده و خواستهها و هرگاه میعزاداری
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گاهی  ،از طرفی (91:1388 قایمی و یاحقی،ن.ک: ) کردند.می تحویل مقام را با اسب همراه

 ایبر ،که در متون دینی قبل از اسالمبوده س اسب و چهارپایان برای ایرانیان تا آنجا تقدّ

ل فصکه در چنان ؛های اخروی وضع شده استعقوبت رساندند،میکسانی که به آن آزار 

 است: نامه آمدهارداویراف 77
روان کسانی که پشت و دست و پای آنها زخم داشت و مقعد به طرف روی پس دیدم »

چه  بارید و پرسیدم که ایشان که هستند وآویخته شده بودند و سنگ گران به پشت آنها می

گناه کردند؟ سروش اهلو و آذر ایزد گفتند که این روان آن دروندانی است که آنان را در 

مودند. خوراک به سیری ندادند و نزار کردند و چون گیتی ستور بود و آن را کار سخت فر

 (1372:88ویرافنامه ،)اردا« ستور زخمی شد او را از کار باز نداشتند و درمان نکردند.

ت دارای اهمّیّ بوده که جمله حیواناتی از ،دیرباز اسب از العرب نیزدر میان اعراب جزیرۀ

ستفاده ان برای امور جنگی، شکار، تفریح و از آ بوده است؛ مردمان به تربیّت آن اقدامفراوان 

به  ،دهپرداختنند و تماشاگران نیز بر سر برنکردند و سوارکاران بر پشت آن به مسابقه میمی

 .ستخابرمیدر حال تاخت و تاز ، به هنرمندی گوناگون  آوردند و سوار،بندی روی میشرط

 گوید: مین چنین میاین سرز در اسبدربارۀ اهمیت « گوستاو لوبون»
ن آ بسی مشهور است و بسیاری از نویسندگان در تعریف و توصیف ،اسب عربستان»

متناسب األعضاء و قوی، زیرک و  ،اند ... . اسب عربیآوردهمضامینی را به رشتۀ تحریر در

گردد، هیچ حسّاس، چست و چاالک، پرنخوت و ناز است. وقتی که در چراگاه آزاد می

« ید.آتر از وی به نظر نمیعالی ،حیث صورت و شکل زیباتر و همچنین در سیرتحیوانی از 

 (29و1334:28)لوبون،

ین اوصف س همین کارکرد اسب در اجتماع عرب بوده که در میان اشعار عربی، اسابر

 ،«المفضّلیّات»، «المعلقات»جاهلی واقع در و شعر است نمودی ویژه پیدا کرده ،حیوان

 .دهدصحّت این گفتار را نشان می و...« األصمعیّات»
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 دو اثر ایگاه اسب حماسی و توصیفات آن در  -2-1

های شدند که بحرها در بحر متقارب سروده میترین حماسهدر ادبیّات حماسی ایران، بزرگ»

 :1390)محمّدی،« است.رفتن اسبان بودهسب با موضوعات رزمی در ریتم چهارنعلهآن متنا

جویانی است که های حماسی و دالوری جنگای از روایات شاهنامه، داستانبخش عمده (23

کاربردترین حیوان این موجود پر از همین فراخور، ؛استزندگی آنها با اسب قرین شده

حیوان  اینتوان فهمید که با نگاهی گذرا به شاهنامه می های شاهنامه است.نمادین در داستان

 روهایی روبه، با اسماز شاهنامه جاهاییی در حتّ ؛استاز چه ارزشی برخوردار بوده مفید

 :استپیدا کرده ی نمادیناسب مفهوم ه قسمتی از آنها در تلفیق با واژۀشویم کمی

ــد گلگون لهراســپ  ـــــ  یبباریـــ

 

ــپ     ــتاسـ  ینهید از برش زین گشـ

 (6:663،ج1384)شاهنامه،         

دلیل بر  ،و... اسبتشگو پهلوانان شاهنامه، مثل  های شاهاناسب در نامواژۀ آمدن پس

 محوری آن در این حماسه است.در بازنمود الگوی قهرمان مفهوم اسب کارکرد خاص

هایی برای اسبان انتخاب شده که متناسب با نام ،های ظاهریبر مبنای ویژگی ،همچنین

؛ برای استزیبایی دو چندان به حماسه بخشیدههای آن در میادین نبرد، نشست و برخاست

رنگ، حسن انتخاب شاعر را در گزینش نام اسب خسرو پرویز، در معنای شبمثال شبدیز، 

ا در ناپذیری آنهدهد که شبگردی قهرمان و اسبش و خستگینام شب برای اسب نشان می

تبادر به ذهن خواننده  متیرگی و هماهنگی آن را با تاریکی شب  ،حتّی در شباهنگام ،هاجنگ

 کند:می

شبدی      سب  ستم و ا  ز و تیغمن و ر

 

ــترد می   ــایــه گسـ  غنیــارد برو ســ

 (2:97ج)همان،                           

 .گذاردبدیل خود به نمایش برا در شاهکار بی آفرینیتصویر هنر ،استفردوسی توانسته

اسب از حیواناتی است که بیشترین حوزۀ توصیف و تصویر را در شاهنامه به خود اختصاص 

راین بناب های حماسی، داشتن مرکبی خاص است؛از قوانین کلی داستاناست، چرا که داده
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ا و هاست که عامل پیروزی یر حیوانات در شاهنامه مربوط به اسبترین قلمرو تصاووسیع

 صف است:... متّو پرقدرتیتیزتکی،  ،تنیپیل  و به داشتن اوصافی نظیر ستهاشکست

ــ     ــت ــل ــی ــارۀ پ ــمــی ب ــم ه ــجــوی  نب

 

 بجویم به هر سو که هست انجمن 

 (2:71)همان،ج                      

ــت هجیر دالور می ـــــ  ان را ببســـــ

 

ــ      ــســ تک بر نشـ بارۀ تیز  تیکی 

 (10)همان:                                    

و  ... ، اسبوات جنگی چون شمشیر، نیزه ودر کنار وسایل و اد نیز های عربیدر حماسه

حضوری  دهد،سرا از آن ارائه مینقش آن همراه با توصیفات گیرا و زیبایی که حماسه

های این موجود در کنار قهرمانان و پهلوانان حماسی، تصاویر و دارد. جنگاوریچشمگیر 

، بخشیهای نبرد، شخصیّتهایش در صحنههای آن، وصف نشست و برخاسترشادت

به اسب  ،ها و شاید صدها مورد دیگررهایش و گشایش کارهای رزمی توسط آن و ده

عتقد مها است که بعضیو شاید بر همین اساس بوده استبخشیده تشخّصحماسی عرب 

خاص شاعران کهن عرب بوده که  ،توصیف اسب و جنگ»ی در اشعار غنایی حتّاند که بوده

 (1382:116 )دودپوتا،« اند.آن را تقلید کرده ،بعدها برخی از شاعران ایران

    ساز آفرین حماسهردّ پای نقش ،الی اشعار حماسی عنترهبهدر ال اگر بخواهیم

میدانی  هایمرد برتر صحنههای برتر آن را بیابیم، بعد از خود او که قهرمان و دالورشخصیّت

اسب حماسی اوست که نه چون یک موجود صامت حیوانی،  م از آنِنبردهاست، نقش دو

 ودترین محرّک قهرمانی را برای صاحب خاصلیه با ویژگی و خصوصیّات برتر جنگی، بلک

 آورد:به ارمغان می

َها        عُت رعیَل َقد وََز یٍل   َو َلرُبَّ َخ

 

ـاِل              ـ ـٍن وَ ال مِجف ـ ـبَّ ال ضِغ ـ  بأَق

 (192: 1992دیوان،)                     

 اسبی اصیل و الغرمیان که درهای پیشرو آنان شدم با چه بسا گله اسبانی که مانع اسب»

  «رفتن به ضربه نیاز نداشت و ترسو نبود.راه
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اقعی بر زندگی و عالوه بر تأثیرقدر برای شاعر ارزشمند است که آنحضور این حیوان، 

 د:بخشرهایی نمی شفرسایی در مورد توصیفاتبا احاطۀ ذهن و زبان شاعر، او را از قلم او،

عالَ      وَ  عتُ رِ لَۀٍ وَزَ ــعِ  ها لَرُبَّ مُشـ

 

ل        قَ مُ ـَِل       بِ یکـ َه َمراکــِِل  ل ــِد ا نَه  ٍص 

 (1992:61)دیوان،                        

تبری، سبا اسب بلند و سینهرا  و فرماندهان پیشرو آن ای که جماعتچه بسا جنگ برافروخته»

 «.محاصره کردم

 شود:شتابش را یادآور می همچنین وی در هنگامۀ رزم، اسب مادۀ عربی األصل و

ــرَۀٍ  عَلَ ــــ ــــ ــــ  ربیَۀٍمَنسوبَۀٍ عَی مُهــ

 

ــَدَّ الوَغَ  ــت ــِالقَوَائِمِتطیرُ إذا إشـ  ی ب

 (211)همان:                                

ردد گهای بلند شدّت گیرد، بر اسب مادۀ عربی األصل الزم مینیزهگاه که جنگ به وسیلۀ آن»

 «که از شدّت سرعت به پرواز درآید.

 التدر قالب جم، دهدبینیم، توصیفاتی که عنتره از اسب خویش ارائه میچنان که می

یده های متوالی یک قصانجامد که بیتچنان به طول میدر قصیده است که گاه آنو وصفی 

یف و توص که هنر فردوسی درحالیگیرد، دربرمیدردیوانش را از و حتّی قصایدی پیاپی 

 است تفصاحت و بالغت به وسیلۀ صف پردازی با رعایت ایجاز و حفظ اصول اوّلیۀ شخصیّت

، از آن های اسببرای برشمردن ویژگی و های متفاوتکه با بیان صفات مختلف در صحنه

تک تیز ارۀتن، بپیل چون بارۀ یدر این توصیفات، صفات مقلوب و صفات است.ره جستهبه

فت که اهمّیّت ص ه، از بسامد باالیی برخوردار استکه کمک زیادی به توصیف اسب نمود

 دهد.پردازی و توصیف اسب در میادین نبرد نشان میپردازی، شخصیّترا در صحنه

 حماسب توصیف اندام اسب در هر دو -2-2
... از گیری چون سرعت، قدرت ودر شاهنامه، شاعر عالوه بر برشمردن خصایص چشم

ب، های اسهای ریز و درشت انداماست. بیان ویژگیصیف اندام ظاهری اسب، غافل نماندهتو

 این حیوان دارد. سرا در توصیفق حماسهحکایت از تعمّ ،چون یال، سر، بر، سم، نعل و...

 پای:تیز  بر و لنگبا  ،به آن نظر دارداسبی که فردوسی 
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ــت خنگ      یکی مادیانی تیز بگذشـ

 

ــیر کوتـاه لنـگ       برش چون بر شـ

 (2:81،ج1384)شاهنامه،               

 هایی به سان خنجرهایی بُرّنده به همراه بر و یالی برتر:وگوش

بدار   ــش چو دو خنجر آ  دو گوشـ

 

ــ    ــان ــی ــه م ــرب ــال ف ــر و ی ــزارب  ش ن

 (2:81)همان،ج                          

ان     ، اسبشاعر است.چنین با تیزبینی خاص آن را توصیف کردهموجودی است که این

 ردد:گها به دریا مبدل میکوه، هایشانشود که از شدّت محکمی نعلنعل را یادآور میآهنین

ــوه      ستـــ ستوران  شد ز نعل   زمین 

 

   کوه همه کوه دریا شـــد و دشـــت 

        (4:279)همان،ج                          

ین های مهمّ برای انشینی پشت اسب را یکی از خصلتگستردگی و خوش ،فردوسی

 داند:موجود در همگامی با پهلوان می

شت زین      ست تا پ سال ا  کنون چند 

 

ــبم زمین  را تخت م  ــت و اسـ  گاه اسـ

 )همان(                                          

ن جنگ، او را بر آن های عنتره در میادیمهمّ و حسّاس اسب در کنار خودبرترینقش 

د ناش درک کچنان ارزشمندی این موجود را در حماسهمانند فردوسی، آنبهاست تا داشته

ذهن  از نگاه وی پنهان نماند. ،اشهای حماسیدر کنار سایر ارزش ،که زیبایی ظاهری آن

 بودن سرین اسبفربه دهد. اورا از ظاهر اسب خود انعکاس می اوصافی سادۀ این شاعر کهن،

از  گیریداند و  با بهرههای خاصّ اسب پهلوان میاز جذّابیتو طول گردنش را  و استحکام

 کند:منشی اسب خویش را توصیف میبزرگ ،چون صخره، آب و ... ،عناصر طبیعی

ــَخرَۀٍ   نَهــدِ القَطــاۀِ کــأن هــَا مِن صـ

 ادیَــــــهُ إذا استَقبَلتَــــــــهُ  وَ کَأن  ه

 

 مَلســـاءَ یَغشـــاهَا المَســـیلُ بِمَحفَلِ 

ــرَ مُذَل لِ ـــــ  جِذعٌ أُذِل  وَ کانَ غَیـــ

 (1992:61)دیوان،                        
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ای نرم است که جریان آب جمع شده، آن را گویی که صخره سرین او فربه و چاق است،»

ایش هگویی گردنش، تنۀ درختی است که شاخه ،آوریپوشاند و زمانی که به او روی میمی

 «قطع شده )طوالنی و محکم است( و )این موجود( دست نیافتنی و رام نشدنی است.

 ماندهغافل ن های بینی، پشت، سم و دم این حیوان سوراخهمچنین از نکات ریزتری چون 

 کند:سیم میفات زیبا  تراساس صشین، چنین تابلویی از اسبش را برو در جمالتی کوتاه و دلن

 وَ کــأن  مَخرَجَ روحــِهِ فی وَجهــِهِ

ـُه                ـ ـ ـ ـر دَت ـ ـِه إذا َج ـ ـ ـ  وَ کََأن  مَتنَی

ـَها             ـ ـقٌ َترکیُب ـ ـُر مُوِث ـ ـهُ حَواِف  وَ َل
 

 

ــانِ کانا مولَجَین لِجیألِ     ــــ ــــ  سَربــ

ــه الجُل  مَتنَا إیّلِ  ــــ ــتَ عَنــ  وَ نَزَعــ

ــُمُّ ــورِ کأن هَا مِن جَندَلِ  ص  النُّســُــــ

 )همان(                                           
 

دو راه زیرزمینی است که دو در ورودی برای کفتارند و  ،اشگویی مکان تنفسش در چهره»

می های محکشود. سمسان دو طرف پشت بز نر میجل را از دو طرف پشتش برداری، به اگر

  «سفتی که درون آنهاست، تشکیل شده؛ گویی جنس آن از سنگ است.دارد که از گوشت 

 های فردی خویش، از ظاهردر پردازش طرحی حماسی از خودبرتری با زیرکی ،در ادامه

و وسعت پشت آن را چنان توصیف  دهده میئاسبش نیز چیزی فراتر از یک موجود عادی ارا

 بینیم:آرامش پهلوان می ی جهتمکان به صورتبلکه  ،کند که آن را نه تنها ابزاری در نبردمی

 وَ حَقِّکِ ال زالَ ظَهــــــــرُ الجَوادِ 

 

 مَقیلی، وَ سَیفی وَ دِرعی وِسادی 

 (119)همان:                           

 «به جان تو سوگند، همچنان پشت اسب، مکان خواب من است و شمشیر و زره، بالش من.»

تصویری کامل از این موجود را  مو،که با قلم دراین ابیات، گویی شاعر، نقاشی است

 شیند.نای که بیننده، این حیوان را در پیشگاه خویش به تجسّم میگونهبه کند؛منعکس می

 توان گفت که ذهن دو شاعر به یک اندازه، توصیفات خاصّ ظاهربا نگاهی کلّی می

ضوع تری به این مووسیع چند فردوسی در گسترۀاست؛ هراسب را در میان اشعارشان نشانده

دو شاعر  ،همچنین طول زیاد شاهنامه نسبت داد.بتوان به دلیل این امر را است و شاید پرداخته
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هره ب ،های محسوس آنویژه جنبهو ب از صفات در قالب تشبیهات ،در توصیفات خویش

 اند.جسته

 بخشی بب اسب حماسی در دو اثرشخصیّت -2-3

بخشی و جاندارانگاری آن در طی داستان و حماسی، شخصیّتهای اسب یکی از شاخصه

ۀ انهای قهرمانسرا برای پیشبرد ماجراجوییماجراهای حماسه در کنار قهرمان است. حماسه

 سازد. حماسی، عالوه بر پهلوان و قهرمان داستان، از ملزومات همراه وی نیز قهرمان می

 نیز باید صاحب قدرت، درایت و اسب اواست  از دیگرانبرتر قهرمان، ها، لوازم جنگی سالح

 ،آن هایگردد که پدیدهو حتّی پندار و کردار انسانی باشد و این به اصالت حماسه برمی

 رستم هنگامی که ،ماورای طبیعت ذاتّی خویش هستند. در شاهنامه ،فراطبیعی و موجودات آن

ر پی د یوانی چارپا کهحجوی یک اسب قدرتمند است، گویی که نه به دنبال ودر جست

 ایشهاو را در تمامی مراحل رزمدهنده، انسان یاریشخصیّت نیرومندی است که چون یک 

 دهد:مییاری 

شیدش به پیش     ستم ک سبی که ر  هر ا

ــم  ــروی او دست کردی به خـ ـــ  ز نیـ

ن       مد زر بل برآ کا ــا ز   گچنین تـــــ

 یکی مادیـــانی نیز بگذشت خنـــگ 

 

 به پشــتش بیفشــاردی دســت خویش 

ــن بر شکــم           ــه روی زمی ـادی ب  نهـ

ل  ــی تاخت از رنگ رنگ     فسـ  ه همی 

ـگ         ـ ـر و کوتاه لن ـ ـرَش چو بر شی ـ  َب

 (2:72ج،1384)شاهنامه،               

کند؛ زمانی که رستم برای نجات مبارزه می هابا دیوچون یک قهرمان  ،رخش رستم 

او و اسبش مسیری مستقیم ولی  ،رودمیکوه مازندران به  ،هاشاه از اسارت دیوکاووس

د که در کشدر مرتعی دراز می ،رفع خستگیبرای کنند. رستم انگیز را انتخاب میمخاطره

-میر وگردد و به رخش حملهمیبرشیر  ،رودواقع خانۀ شیر است. وقتی رستم به خواب می

 :کندرا زیر پاهای خود لگدکوب میشیر یک قهرمان، مثل  ،رخش ،و سرانجامشود 
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 ســـوی رخش رخشـــان برآمد دمان

پاره کرد     همی تا  خاک   زد بر آن 

 چو بیدار شــد آن رســتم تیز چنگ 

 

 چو آتش بجوشـــید رخش آن زمان 

 اره کرد ددی را بر آن چــاره بیچــ    

 تنگ جهان را دید بر شیر تاریک و

 (81:)همان                                         

مکمّل شخصیّت اساطیری پهلوان است بلکه بخشی از  همدم و تنها، نهاین اسب نمادین

 است. ، بازتاب یافتهشخصیّت وجودی اوست که در موجودی بیرونی

عنوان قهرمان برتر اشعار را به ، اسب خوددر دیوان عنتره نیز شاعر در کنار خویش

دارانۀ آن، مانسان که برترمنشیکند معرفی میالگویی از اقتدار جنگی و رزمی  و شاحماسی

گاهی اسبش را مانند یک دوست خسته  .است شاهای حماسیجزء الینفک عناصر داستان

 بیند:می ،گشایداز تالش سهمگین که بر او زبان بر گله می

ــِهِ  ــان ــَا بــلــَب ــازورّ مــِن وَقــعِ الــقــن  ف

 

ُحِم              م َح َت برٍۀ و  ع ِب لَیَّ   َو شـــَکــا إ

 (1992:30)دیوان،                        

 ،ای سوزناکهبس که نیزه بر سینۀ اسبم نشست، به سویم روی برگرداند و با اشک و شیهه از»

 «گله آغاز کرد.

 داند:پاداش می اش در نبردها، شایستۀخاطر همراهی صادقانها بهو گاهی هم او ر

ــِدِقٍ   جــَزَی اهللُ األغــَر  جــَزاءَ صــ

 

ــُروبِ    ــح ــارُ ال ــَدَت ن ــا أوق  إذا م

 (34)همان:                                      

 «افروخته شد.خداوند اسبم را جزا و پاداشی صادقانه دهاد؛ آن هنگامی که آتش جنگ بر»

 دهد:به او پاسخ میخواند، با شتاب وی را فرا می ،هنگامی که اسبش

ــاٌب          نتســ لّی ا ــَا إ قَن ل مِر ا  َو ِلســــُ

 

ــبُ    ــی ــی أُج ــَان  وَ جــوادی إذا دَع

 (101)همان:                               

 «کنم.خواند، او را اجابت میمیتسب است و اسبم زمانی که مرا فراو نیزه به من من»
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برد، حضورش به عنوان شاهد و شاعر قهرمان از اسب می در حماسه، ای کهبیشترین بهره

 انعاش را ققبیلهخواهد معشوقه و یا هنگام که می های خویش است؛ در آنگواهی بر رشادت

 :کند

ــلوا جوادَی َعنی یوَم یحِمُلنی             سـ

 

طِل         لُت عَن ب طٌَل أم ُح فاتَنی َب  هَل 

 (196)همان:                                    

کند، بپرسید که آیا قهرمانی بر من تجاوز اسبم در روزی که مرا حمل می در مورد من از»

 «گردم.کند یا قهرمانانه بر میمی

باید  ،برد زیرا چنان اسبیکند، نهایت دقّت را به کار میقتی اسبش را وصف میغالباً و

 مند باشد:که چون سوارش از جرأت و اقدام بهره

ــی: هَل کُنتُ أُطلِقُهُ     ــائِلی فَرَسـ  فَسـ

 

ِبِک         یِل مُحَت کَالّل کٍِب   إال َعلی مَو

 (180)همان:                                  

 «بود، رها کردم؟در جماعتی که مانند شب دوخته شدهاز اسبم بپرس: آیا او را مگر »

های پهلوانان حماسی و ها و قهرمانیها جایگاه انعکاس خودبرتریاز آنجا که حماسه

ن امر خوبی به ای، شاعرانی چون فردوسی و عنتره، بهاز جمله اسبانشان استو  ملزومات آنها 

 ،جهتبه این  ؛تواند در روح حماسی، حماسه بدمدروح نمیموجودی بیاند که واقف بوده

های ناپذیر رزمایشهای تفکیکپردازی به این حیوان را از جنبهبخشیدن و شخصیتجان

 اند.تالش کردهطور جدّی ، بهحماسی دانسته و در پرورش این نوع

 اسب، قهرمان و توازن قدرت در دو اثر -2-4

مربوط به کارکردهای  ،ها و ماجراهای رزمیای از داستانملّی، بخش عمدههای در حماسه

ها، شخصیّت قدرتمند اسب است. در کنار قهرمان ملّی این خاندانهای پهلوانی جنگی خاندان

ی امنشی پهلوان، جنبهنمایی و بزرگکند که در تمامی مراحل قدرتنیز نمود پیدا می

، نمادی از بخش اسب»های مختلف زندگی و نبردهاست. در صحنهاو  الینفک از اقتدار

ۀ نمایندۀ بخش مادون انسان یا سوی ،دهندۀ زندگی غریزی جانوری انسان است؛ یعنیتشکیل
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خودآگاهانۀ این بخش قدرتمند از وجود قهرمان در جانوری وجود اوست که فرافکنی نا

 (1362:185)فروید،« است.، صاحب خویشکاری شدهموجودی بیرونی

چنان که او را در نبردها یاری آن و مکمّل شخصیّت قهرمان است، اسب یاور، همراه» 

صاحب شخصیّت مستقلی  ،ها در شاهنامهگوید. اغلب اسبکند و حتّی با وی سخن میمی

ترین نمونۀ این است و مهمّپهلوان در وجود آنها فرافکنی شدههستند که از نیمۀ پنهان 

ر و مرکب و یا ،شده در چهرۀ اسب قهرمان، رخششخصیّت فرافکنی ، اینشخصیّت مکمّل

در  (1388:18)قائمی، یاحقی،« ماسی شاهنامه، یعنی رستم است.همدم شخصیّت اوّل ح

ان وازن قدرت برای ایشهمراهی اسبان در میدان نبرد با پهلوان یا پهلوانان و ایجاد تشاهنامه، 

 نمود آشکاری دارد: ،تن رستم و سهراببهدر نبرد تن

 دو اســب اندر آن دشــت بر پای بود

 

ــتم دگر جــای بود         پر از گرد رسـ

 (2:112ج،1384)شاهنامه،               

یدان حضور در معین دو پهلوان در  هایاسب ،تن دو پهلوان استبه، چون نبرد تندر این بیت

 کنند.نبرد، در رزم دو قهرمان دخالت نمی

مکمّل  عنواناز اسب پهلوانش در کنار وی و به کند،رستم تعریف می جا که کاووس ازآن

 کند:قدرت و توان او یاد می

ــتبدو گفت که هم  رزم تو پیل نیس

 

یل نیســــت    چو گرد پی رخش تو ن

 (3:127)همان،ج                              

 گوید:خود رستم نیز چنین می

ــت  زمین بنده و رخش گاه من اسـ

 

ــتنگین گرز    و مغفر کاله من اسـ

 (2:104)همان،ج                           

 رسد، برای تکمیل قدرت و نیرویوقتی که رستم به نهایت عظمت و قدرت پهلوانی می

 کند:خوبی وجود یک اسب خوب را درک میهب ،اشابررزمی

 کنون گشت رستم چو سرو سهی

 اش باید همیب جنگییکی اســـ

 رکاله مهــــــــــــــیاو ب ربزیبد ب  

ــن تازی اسپ  ان نشاید همیکز ایـ
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ــارۀ پــیــل   نتــبــجــویــم هــمــی ب

 

 بجویم به هر سو که هست انجمن

 (71)همان:                                

وضوع را این م وضوحآید، سخنان رستم بهتنهایی از پس شیر ژیان برمییا آنجا که رخش به

در یک  با شکست وی و برابر ،آتیهای جنگاسب او در نبودن شدن و کند که کشتهالقا می

 بود:، نقص اقتدار پهلوانی وی خواهدکالم

ــیار       چنین گفت با رخش که ای هوشـ

ــ ــته در چنگ اوی  اگر تو شـ  دی کشـ

ــ    ــه مــازن ــیــدی ب ــه کشــ  درانچـگـون

ــدی  ــرم گر ز خواب خوش آگه ش  س

 

 که گفت که با شــیر کن همی کارزار 

 ویمـــــــن این گرز و مغفر جنگج           

ــ      ــرز گ ــی و گ ــان ــی ــد ک ــن ــم  رانک

ــ   ــر کوتاه ش ـــــ  دیتو را رزم با شــیـــ

 (81)همان:                                          

 د.شومیدهدی هادر دیوان عنتره با حضور ضروری اسب در تمامی پیروزیاین موضوع، 

 را در جایگاه اسب خویش ،بدون شک ،گویدسخن می یشهاوقتی شاعر از خودبرتری

ن اسب ای ،اش حذف کنیمای که اگر خود عنتره را از حماسهگونهبه دهد،میای فراتر قرارپله

دهد؛ تکمیل و توازن قدرت عنتره در این ماند و قهرمان حماسه را پرورش میست که میاو

 ست:اکشیدن دشمنان تصویر شدهبا به خاک و خون  ،شودگاه که با اسبش وارد میآن ،ابیات

بِحٍ      ــا ــَۀِ ســ لی رِحــَال عَ  إذ ال أزالُ 

 

ــَهــدٍ   تــَعــاوَرُهُ الــکــُمــاۀُ مــُکــَلــ مِ  ن

 (1992:25)دیوان،                          

 «هیکل تندرو بودم، قهرمانان در خون و زخم گرفتار بودند.بر زین اسب درشت زمانی که»

، وهنگامی است که اسب ا ،خیزد و اینبا آنان به مبارزه برمی ،وی با سر و سینۀ اسبش

 دهد:نشاندن برتری قهرمان نشان میکرسینقش خود را در به

حِرِه                 َن غرَِۀ  ُث ِب هِم  ی م ــُت أر  مــازِل

 

ــدَّمِ        ــال ــَلَ ب تّی تَســــَرب حَ ــِهِ  ــان لَب  وَ 

 (29)همان:                                     

 «شد. آغشته با سر و سینۀ اسبم چنان با آنها جنگیدم که سر تا پایش به خون»
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ریغ دآفرینی و حضور بیهای بزرگ خود را نقشرود که اساس پیروزیو تا جایی پیش می

 داند:های خشن نبرد میاسبش در صحنه

ــعِلــَۀٍ وَزَعــتُ رِعــالَهــَا   وَ لَرُبَّ مُشـ

 

ـَِل               یکـ َه َمراکــِل  ل ــِد ا نَه ل ٍص  َق ُم  ِب

 (61)همان:                                      

ستبری، هرا با اسب بلند و سین ای که جماعتش و فرماندهان پیشرو آنچه بسا جنگ برافروخته»

 «محاصره کردم.

 بیند:و بر همین مبنا، در نهایت برای اسبش چنین پاداشی را شایسته و بهینه می

لَ       نعــِلُ خی نُ ــَوَ   ا فی کــُلِّ الحربِ    ن

 

ــ    وداعــِظــامـــــــــً دامــیــاتٍ أو جــل

 (123)همان:                                   

 «نیم.کنعل می یهایشان در هر جنگشدگان یا پوستهایمان را با استخوان کشتهو اسب»

 اصالت نژادس اسب -2-5
ن ارزش ر اشعار ایشااند، دارائه داده از اسبو همچنین عنتره توصیفاتی که فردوسی در کنار 

، ای بارزگرایی حماسه به شیوههای قهرماناسب نیز در جهت پرورش جنبه اصالت و نژاد

وفور در هبه دارند، نژاد اسب تازی آنکه اسبان ایرانی اصالتی دیرین. با استنمود پیدا کرده

  .استنظیری برخوردار بوده. این اسب از زیبایی و قدرت و سرعت بیاستشاهنامه آمده
متناسب األعضاء و قوی، زیرک و حسّاس، چست و چاالک است. وقتی که  ،اسب عربی»

تر یعال ،زیباتر و همچنین در سیرت ،هیچ حیوانی از حیث شکل ،گردددر چراگاه آزاد می

نی های بیگوشت، چشم تیز و گیرنده و سوراخ. سر کوچک و کمآیداز وی به نظر نمی

گشاده و باز، کمر باریک، کفل کمی کشیده، دم از زیر برجسته، دست و پای نازک، زیرک 

ان از تمام اسبند که اسب عربی را ااتآزار و... و همین خصایص و صفو باهوش، مطیع و بی

 ( 29و1334:28)لوبون،« است.دنیا متمایز ساخته

ت این زند، اصالگرایی ایرانی موج میستیزی و ملّیّتکه در سراسر شاهنامه عرببا وجود این

 است:ب از نگاه فردوسی نیز دور نماندهنوع اس

یال          نده  پان آگ ــ تازی اسـ مان   ه

 

ندانســـت کس       را همال به گیتی 

 (2:77،ج1384)شاهنامه،                
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عر گرایی شاکه بر مبنای حسّ نژاد رودسخن می اسبانی خاصدر شاهنامه از حال، با این

ای ایرانی و اصالتی کهن، همچون نژاد برتر خاندان ریشهاین اسبان نیز در مورد قهرمان، 

 :است ،رخش، اسب رستم. نمونۀ آشکار آن، دارند قهرمان

ــتم چنین گفــت چوپــان پی  ــه رسـ  رب

 تب کیســبپرســید رســتم که این اســ

که داغ     نچنی ــخ  پاسـ  ش مجویداد 

ــتهمی رخش خوانیم بور اب  رش اسـ

 

 ره ای مهتر اســـب کســـان را مگی ک  

 ســـتا ش تهیکه دو رانش از داغ آت

 گویای گفتکز این هســـت هرگونه  

 شــی و به رنگ آتش اســتبه خود آت

 (2:72،ج1384)شاهنامه،                    

همتاست که ترکان، همسایگان شرقی ایران، در چنان از نظر اصالت بیآن ،این اسب ایرانی

 هند:نپویان و شادان به شهر روی می ،نسلی از آنوجودآوردن و بههنگام یافتن، در پی جستن 

ــ یک   ــپ دی ــی اســ  زارد در مرغ  دن

ند    یافت  چو بر دشــــت مر رخش را 

 بردند پویــــــان به شهــــــرگرفتند و 

 

ــد گرد لب جویب     ـــــ شتنـــ ــ  اربگـــ

ــش بشــتافتن  ـــــ  دســوی بند کردنـــ

 از رخش بهر همی هریکی جســـت

 (99:)همان                                      

ناپذیر است، بر خالف فردوسی، به سب قهرمان در دیوان عنتره، انکارکه ارزش ابا این

 ت:اساست، مگر در یکی دو قسمت که آوردهردهشکار از نژاد اسب تازی یاد نکصورت آ

ــ          ــوب منســ هرۀ  ُم لی  ــّۀ     ع بی عر ل  ۀ ا

 

ــالقواِئِم            ـَدَّ الوغی ب ــتـ  تطیُر إذا اشـ

 (1992:211)دیوان،                      

واجب  لاألصگیرد، بر اسب مادۀ عربیهای بلند شدّت میزمانی که جنگ به وسیلۀ نیزه»

 «گردد که سرعت گیرد.می

 خَیــلٍ قــَد وَزَعــتُ رعیلَهــَا وَ لَرُبَّ

 

غ    ــِ ــَبَّ ال ضــ ــأق جفــالِ   ب مِ  نٍ وَ ال 

 (192)همان:                                  

ر اسبی اصیل و الغر میان که دبا  ،های پیشرو آنان شدمچه بسا گله اسبانی که مانع اسب»

 « رفتن به ضربه نیاز نداشت و ترسو نبود.راه
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و است و البته بر مبنای آنچه گوستافراوان آمده آن در شاهنامه این در حالی است که نمونۀ

ی هااست، همان اشارهتوان گفت توصیفاتی که عنتره ارائه دادهاست، میلوبون آورده

 است.های دیگر بودهملموس به برتری نژاد مشهور اسب عربی در میان گونهغیرِ

 گیرسنتیجب -3

اجتماع کهن پارس و عرب، ابوالقاسم فردوسی طوسی اساس ارزش اجتماعی اسب در دو بر

از جمله شاعران حماسی این دو سرزمین هستند که اسب در آثارشان  ،و عنتره بن شدّاد عبسی

گیر          های نبرد، حضوری چشمویژه در هنگامهب ان،های آنها و قهرمانیبه همراه رزم

در  ،های میدانی آن به همراه قهرمانپردازیتوصیفات حماسی اسب و شخصیتاست. داشته

ی به بخشصتشخّاست. بوده ترین مضامین مشترک این دو شاعرایجاد توازن قدرت از مهم

موجود، دیدگاه عمیق اساطیری اسب پهلوان در هر دو حماسه و انعکاس برترمنشی این 

رزمی همراه تری پهلوان و ادوات ایشان را پرورش داده و در جهت انعکاس خودبر حماسل

 ست.اخاص به حوادث حماسه بخشیده هاییکارکردهای بشری آن، جلوهو در میادین نبرد او

نمود دیگری از ارزش اسب از نگاه این دو شاعر، جایگاه و نقش اصلی اسب  ،از طرفی

در ایجاد و توازن قدرت یا همان رهاورد برتری فردی برای پهلوان اوّل حماسه در طی 

عنوان موضوع مهمّی ، بهرویدادهای حماسی است. اشاره به اصالت اسب و انتساب نژادی آن

ی شاهنامه، از مواردی است که فردوسی بسیار بر آن در انتخاب اسب از طرف قهرمان حماس

کوتاه  ،ردوسینسبت به ف ،افق دید عنتره در توصیفات و تشبیهات اسب است امّاتأکید کرده

یدانی و نهایتاً توصیفات مگونه توصیفاتش اندک است در این ،و اشارات او به اصالت نژادی

موضوعاتی است که هر دو شاعر به آن ترین از گسترده ،اسب به همراه شرح خصایص آن

 اند.پرداخته

 هایادداشت
بندی طشر ،رخ داد. سبب این نبرد «ذبیان»و « عبس»میان دو قبیلۀ « داحس و غبراء»جنگ  -1

ین ا«. غبراء»ذبیان، نام داشت و اسب  «داحس»عبس، دوانی بود. اسب در یک مسابقۀ اسب

 (1986:253)الفاخوری،م طول کشید. 608 م تا  568از سال جنگ، 
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