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  99- 128صص، 1392پاييز و زمستان ، شانزدهمشمارة ، همنسال ، پژوهشنامة ادب حماسي
  

  بررسي اهميت اسب در اساطير ايران و ساير ملل 
  و بازتاب آن در شاهنامة فردوسي

  

  *راد سيده صديقه سجادي
  ، ايرانبم واحد –عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي 

   **راد سيد كريم سجادي
  ، ايران واحد بم –عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي 

  28/12/1391: يخ دريافتتار
  18/2/1392: تاريخ پذيرش

  چكيده
عـالم هـستي و مابعـد       ،  خـدا ،  خـود ة  بار گذشته در  روايت باورهاي اقوم  ها    اسطوره
هـا،    ينيبراي توجيه آ  ها    در حقيقت اسطوره  ؛   داستان است   رمز و در قالب    الطبيعه به زبان  
شناسي   و هدف اسطوره  است    مدهاجتماعي، فرهنگي يا اخالقي پديد آ     هاي    رسوم و قاعده  

  نهفته در اساطير است كه زير بناي فرهنگ و روحيات هـر قـوم محـسوب                ةكشف انديش 
كشف و پي بردن به روحيات و ذهنيـات مردمـي كـه خواسـت و آرزو و بـيم و                     ؛  شود مي

  . اند اميدشان را به زبان رمز در روايات اساطيري باز گفته
يكي از  . اند  است كه روزگاري انسان بوده    يي  ها  از تصاوير حيوان   سرشارها    اسطوره 

  . ها، فقدان حد و مرزهاي مشخص ميان انسان و حيوان است عناصر مهم در اسطوره
انسان و خدايان در گذشتة دور، در اساطير و روايات          نيز   و   ، رابطة انسان و حيوانات   

هاي   و مشخصه ها    كهن از اهميتي خاص برخوردار است، در اين ميان اسب به خاطر ويژگي            
اين نوشتار به بررسي موقعيت و جايگـاه        . خاص، در اساطير از اهميت بسيار برخوردار است       

زيرا . پرداخته است .. . اسب در اساطير و برخي ملل ديگر از جمله مصر، چين، يونان، هند و             
ام هـا در مقـ   هر گاه يك اثر ادبي در كنار اثري ديگر مورد مقايسه قرار گيرد و هر يك از آن  

  .گذارد تر را بنمايش مي  معنايي عميقايسه با ديگري مورد ارزيابي باشد،مق
  ها كليدواژه

  .ملل مختلف، اسطورهشاهنامه، اسب، 

                                                      
* sssajadirad@gmail.com 
**  s906sajadi@yahoo.com 
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  مقدمه
وي . شـود   مـي  انسان پيوسته با واقعياتي در جهان و دنياي اطراف خود رو بـه رو             

ـ           مي  گونه نآجهان را    ط اقتـصادي و     مطـابق شـراي    وبـرد     مـي  سرداند كـه خـود در آن ب
 اجتماعي خود اصل و منشاء هر چيز از زمين و آسمان و گياه و حيوان و انسان را تعيين                  

دهد كه چـشمانش در اطـراف         مي هر چيز همان صورتي را    ة  به اصل و سرچشم   . كند مي
آنچه كه در زندگيش مثبـت و نيـك اسـت را بـه           . كند  مي بيند و حواسش درك     مي خود

نچه را كه ناشناخته و در نتيجه مضرّ است، به نيروهاي منفي            نيروهاي مثبت آسماني و آ    
ـ          ديگر سوياز  . كند  مي منتسب وده تـا كيفيـت     آدمي از آغاز آفرينش پيوسته در تالش ب

  چه ديوسـيرت و    موانع را چه آدم نما،      راه دشمنان و    بخشد و در اين    زندگي خود را ارتقا   
زنـدگي را   هـاي     سـختي  گذر مـشكالت و   از سر راه بردارد تا از اين ره       ،  موانع طبيعي چه  

   بــه آرزوهــايش دســت هنگــامي كــه. دســت يابــد كــاهش دهــد و بــه رفــاه و آســايش
هاي   گفته و سينه به سينه به نسل        مي هايش را باز   و موفقيت ها    داستان پيروزي ،  يافته مي
طي قـرون   » حماسه «مصالح بدين گونه كم كم بستر و مواد و       . كرده است   مي منتقل بعد

آرزوهــا و ، در رســيدن بــه اهــدافانــسان امــا هنگــامي كــه . گيــرد  مــيشــكل صارو اعــ
هـا    و روايـت  هـا     خود را در قالب افـسانه     هاي    آرمان  آمال و  ،مانده  مي هايش ناكام  موفقيت

حقايق و اوهـام را     ،  شده و در عالم خيال      مي پردازي متوسل  كشيده و به خيال    مي تصويرب
ترتيب پـس از گذشـت        بدين .ساخته است   مي  محقق خود را هاي    ريخته و آرزو    مي درهم

  .  استوجود آمده و ب شكل گرفتهها  ساليان دراز كم كم اسطوره
امري بسيار رايج   ،  عاميانههاي    و قصه ها    افسانه،  در اساطير ،  العاده وقوع امور خارق   

ايـن برخـورد هميـشگي     . است كه براي ذهن انسان جاذبه و لطفي خـاص داشـته اسـت             
انگيـز اسـت و سـهمي عمـده در           بر اسـاطيري بـسيار تأمـل     هـاي     زايـي   شـگفت  انسان با 

هـا    ايـن گونـه داسـتان      بـدين معنـي كـه در      . توجه مردم به اسـاطير دارد      گذاري و  تأثير
طبيعـي و   ة  پردازند كه خارج از حوز      مي بينم كه به انجام دادن كارهايي       مي موجوداتي را 

انـسان  . ميـسر نيـست   ،  روي مـاوراي طبيعـي    جز با ني  ها    هاست و انجام دادن آن     ذاتي آن 
كنـد و    ميبه عمق زمين سفر؛ گذرد  مياز روي آب، آيد  ميبدون هيچ ابزاري به پرواز در     

 گـويي  آموزانـد و پـيش      مـي  آمـوزد و   ؛ مـي  كند  مي با فرشتگان و موجودات ماورايي ديدار     
در ايـن   . شود  مي گونهرود كه خدا    مي تا آنجا پيش  . ..گويد و   مي با جانوران سخن  ،  كند مي

از انـسان را    اي    معاني و مفاهيم همه جانبه و دقيق خود چهره        ،  ها با ظرفيت ها    جا اسطوره 
 سر مويي با حقيقت بيشتر فاصله ندارد و تأمل در رفتار و گفتـار و                 كه گذارد  مي بنمايش
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ره و بـاالخ   تولـد و مـرگ    ،  تواند راهگشاي بسياري از ابهامات انديشه و رفتـار          مي كردار او 

  . نوع انسان باشدهاي  آرزومندي
هـاي    بـه افـسانه   ،  مندانـه ا روزي كه انسان باور    آي:  مطرح است  ها  اكنون اين سؤال   

 ممكن بود كسي تصور كند كـه        ،پرداخت مي... بظاهر دور از حقيقت كاووس يا سيمرغ و       
هنگام كـه   آيا آن    ؟ها را تجربه كند     و كهكشان ها    تواند در آينده پرواز به آسمان      انسان مي 

و در حالت كشف    اند،    از درياها گذشته  ،  شودتر    كه پايشان   آن دونكردند ب   مي عارفان ادعا 
بـراي كـسي بـاور      اند،    و صداي گياهان و جانوران را شنيده      اند    و شهود به حقايقي رسيده    

د و  وخطر دريايي فـراهم شـ      امكان سفرهاي بي  ،  علمهاي    پيشرفت با كردني بود كه روزي   
ايـد كـه چـرا       آيـا هرگـز انديـشيده      ؟ببينـد دور از خـود را      هـاي     سـرزمين  ربتوان تـصوي  

هـاي    اين همه به آرمان   ،  انسان پيشرفته و متمدن امروزي    ة  زندگي آرزومندان هاي    واقعيت
انسان اساطيري نزديك است؟ آيا برخي از آنچه كه ما آن را حاصـل علـم و                 ة  هزاران سال 

هـاي   خيـاالت و افـسانه  ، ر مبناي جهان بينـي    شناسيم ب   مي هنر و فرهنگ و عرفان امروز     
؟ حقيقت اين است كه انسان اساطيري بسيار پيش از مـا            انسان كهن شكل نگرفته است    

كـه جهـان آفـرينش بـا نظـم          هايي    شناخته بود و با همة دشواري     زندگي و مسائل آن را      
ة لقوبـا هـاي     از توانـايي  تـر     و روشـن  تـر     اضـح ي يشناخت،  كرد  مي خاص خود بر او تحميل    

  . خودش و جهان داشته است
اسطوره از نخستين تجليات هوش بشري است و منبع الهـام نخـستين   « در واقع   

اسطوره بيـاني مـستقيم و فلـسفي         «)48 :1366،  لوفر(» .است كه انسان يافت   هايي    قصه
شود و برشي     مي است كه وراي علم است و در ساختار و شمايل يك نماد يا روايت ظاهر              

  )190 :1385. امامي(» . دهد  مي را نشاناز واقعيت
ايـن  . زند  مي آدمي در رويارويي با اسطوره به گفتماني جديد دست         «حقيقت در 

به اين . كند  مي خود را بازسازي  هاي    و رمز ها    نشانه،  زماني و فرهنگي  ة  گفتمان در هر دور   
 هي ديگر اضافه  پيشين حذف و گرو    و رمزها از اسطوره و روايت     ها    برخي از نشانه  ،  ترتيب

اسـطوره در ايـن كـاركرد و        . گيـرد   مي خود بعضي بار ارزشي و فكري ديگري ب       د و شو  مي
ن را بر اساس آرزوهاي خـود       آماند كه اهالي فرهنگ و اقليمي         مي به متني ،  تحول جديد 

  » .كنــد  مــيكننــد و بــراي رســيدن بــه ســاحت قدســي تــالش  مــيبــازخواني وتفــسير
    )203-185 :1389، دهقاني ديزلي و اميري(
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  هاي اسطوره  كاركرد
 برخي از كاركردهاي مهم اسطوره در جهان امروز بي ترديد كاركردهـاي دينـي،              

ها به دليـل وجـوه مـشترك و فطـرت            ها و سمبل    مطالعة اسطوره . ادبي و هنري آن است    
ترين انگيزه و عامل حركت انسان طـي دوران متمـادي از              خداجوي انسان به عنوان مهم    

  . رود ن گذشته تا حال بشمار ميقرو
اعـصار    به داالن تاريك و نامعلوم قـرون و        است براي ورود  شاه كليدي   ها    اسطوره 

به همين جهت اهميت شناخت و      .  شناخت  معرفت و  راههاي    گذشته و شمعي در تاريكي    
هـاي    و محوطـه  هـا     در تپـه  شناسـي     كمتر از تحقيق و تفحص باسـتان      ها    واكاوي اسطوره 

  . يستتاريخي ن
.  كودكي ماسـت    دوران و هر سرزمين ديگر،    دوران اساطيري ايران  ديگر   از سوي   
 كنـد؛   با تخيل خـود زنـدگي مـي        با منطق و عقل خود بينديشد،      كه،آن  كودك پيش از    

 تـرين قـدرت و نيرويـي،        كـم   اطراف خـود و چيزهـاي موجـود شـناخت نـدارد،             چون به 
  . ترسد رسد و از آن مي ها بنظرش مي ترين قدرت يشب و  ترين بزرگ

ت و تـوان ذهـن و           و از اين   هاي خود فرار كنيم؟     آيا ما بايد از كودكي      كـه ظرفيـ
بايـد ايـن دوران را شـناخت و از     خير؛ اندوهگين باشيم؟ مغزمان هنوز تكامل نيافته بود،   

  بـا  وكه نسبت به محيط اطراف خود شـناخت          از اين  ايم،  كه از ناداني به دانايي آمده      اين
 ةبـه علّـت همـ    كـه  تـر ايـن   و نيز مهم ايم  پيدا كرده   غلبه طبيعيهاي     نيرو دانش خود بر  

  . بر خود بباليم ايم، به توحيد رسيده پي برده، »خداوند بزرگ«يعني ها، علّت
 اسـاطيري در دوران      ترين نمادهـاي   يابيم كه بيش    مي درتوجه به اين موضوع     با   
  . گرفت مه مياز نبود شناخت حقيقي سرچش باستان،

تـاريخي،  هـاي     شـناخت چرايـي و چگـونگي بـسياري از حركـت            از طرف ديگـر     
هـاي   ملـل نيـز در گـرو شـناخت اسـاطير و انديـشه      ة سياسي، مذهبي، فرهنگـي و غيـر    

چگونگي تبيين آفرينش جهان اغلب به چگونگي تبيين زندگي زميني          . بنيادينشان است 
ة يـات و روحيـات قـومي غالبـاً از سرچـشم           شود و اخالق    مي آن منجر هاي    و تعيين شيوه  

ما را در شناسايي كامـل      ها    اسطورهة  در حقيقت مطالع  . گيرد  منشأ مي  آغازينهاي    فلسفه
  . دهد  ميياريها  تاريخ رشد تمدن و فرهنگ ملت

گـردد كـه اسـطوره بيـان          مـي  با مطالعة اسطوره در واقعيت زنـدگيش، آشـكار        « 
 در حكم احياي واقعيتي كهـن در        كند و   وايت مي واسطة موضعي است كه ر     مستقيم و بي  

ج اخالقـي   يعميق ديني و حوا   هاي     نيازمندي يقالب نقل و روايت است كه هدفش، ارضا       
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كـه  . و ضروريات عملي در زنـدگي اسـت       ها و مطالبات اجتماعي       از خواست داري   و جانب 

 دارد و قـوت   مـي كند و اخالق را پاس  ميبخشد و رمزگذاري  ميمعتقدات را اعتال و ارتقا    
ضوابط عملـي    گيرد و متضمن قواعد و      مي ر ديني را بر عهده    يبخشد و اثر بخشي شعا     مي

   )157: 1386كراپ و ديگران، (. كردار آدمي است براي رفتار و

 شناسي  اسطورهة پيشين

 قرن سوم و دوم     فيلسوفانتوجه كردند،   شناسي    نخستين كساني كه به اسطوره    « 
از جمله اوهمر كه مكتب اوهمريسم را بنيان نهـاد و بـراي روايـات               . دپيش از ميالد بودن   

به عنوان يك دانـش     شناسي    در عصر جديد، اسطوره   . جست  مي اساطيري مبناي تاريخي  
مستقل با فريدريش كروتسر، دانشمند قرن نوزده آغاز گرديد كه مكتب نمادين يا رمزي              

  )13: 1390اسماعيل پور، (  ». دكر را بنيان نهاد و از اسطوره تعابير نمادين مي
جديـد و مـستقل در       بيـست و يـك، مكـاتبي          قـرن   نوزده و آغـاز    قرندر اواخر    
كـاوي   مكتب روان  ،مكتب دوركيم ،  مكتب ماكس مولر  (، مانند   وجود آمد بشناسي    اسطوره
از منظـري  هر كدام از ايـن مكاتـب،   ). اليادهشناسي    مكتب پديدار  ،مكتب دومزيل ،  يونگ

  . اسطوره را واكاوي و بررسي نمودند.) ..وشناسي  شناسي، روان جامعهچون (خاص 
 هـر . يكي از مباحث مهم فرهنگي جامعة امـروز اسـت         شناسي     اسطوره و اسطوره  

چند ايران، اين سرزمين پهناور، با فرهنگي چند هزار ساله، از لحـاظ پيـشينة تـاريخي،                 
 خاص از اين همتايان قدر خـويش        پاي يونان و هند است و در ادوار         فرهنگي و هنري هم   

  . اند كمي دير جنبيدهشناسي  پيشي گرفته، اما ايرانيان در زمينة مباحث اسطوره
ها در راه شناخت فرهنـگ اسـاطيري ايـران را اسـتاد پـورداوود بـا               نخستين گام 

وي شـرح و    . هاي اوستايي كه مأخـذ اصـلي اسـاطير ايـران اسـت، برداشـت                ترجمة متن 
اي مهم بر آشنايي با       ها آورده است، دريچه     راه با ترجمه، بويژه در يشت     هايي كه هم    وصف

شناسي   گذار اسطوره  توان پايه   مهرداد بهار، كه به حق او را مي       . اساطير ايران گشوده است   
هـاي    هاي پهلوي و تأليف كتـاب       ايراني در اين سرزمين بشمار آورد با ترجمة برخي متن         

جستاري چنـد   «و  » پژوهشي دربارة اساطير ايران   «جمله  مختلف دربارة اساطير ايران از      
. درباره اسب و اهميت آن صحبت كرده اسـت        » از اسطوره تا تاريخ   « و   »در فرهنگ ايران  

دربارة اسطورة اسـب    » فرهنگ اساطير و اشارات داستاني    «محمد جعفر ياحقي در كتاب      
  . اي سخن گفته است هاي اسطوره و اسب

پـور ترجمـه     القاسـم اسـماعيل   ابوكه توسط   » ير جهان دانشنامة اساط « در كتاب   
مهـوش  . هاي مختلف اختصاص يافته است       فصلي به اساطير حيوانات در ملت      ،شده است 
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بـه بررسـي    » هـاي اسـاطيري در شـاهنامة فردوسـي          نهادينـه «واحد دوسـت در كتـاب       
شـرح  اي را در شـاهنامه        هـاي اسـطوره     پردازد و اسب    ها در شاهنامة فردوسي مي      اسطوره

  . دهد مي
و » پژوهشي دربارة دنياي ايران باسـتان     «هايي همچون     م رضي با ارائة كتاب     هاش

ـ  هايي ارزنده در شناخت اسـاطير       گام» دين قديم ايران  « ويژه اسـطورة اسـب برداشـته       ، ب
  . است

  شناسي  روان و اسطوره
 ةوي هم.  يك كشيش پروتستان آلماني زبان بازل بود   ،كارل گوستاو يونگ فرزند    

 ةوي در رشـت   . زوريخ گذراند س، در فاصله ميان شهرهاي بازل و        ئيزندگي خود را در سو    
  .  زيگموند فرويد بودتحصيل كرد و مدتي هم شاگردشناسي  عصب پزشكي و
يونگ از همان ابتداي كار خود بر ارتبـاط ميـان نمادهـاي موجـود در روياهـا و                    

ن توسط فرويد و تلقي آنها بـه مثابـه          نفي اسطوره و دي   . توجه داشت اي    نمادهاي اسطوره 
هـا   از ديـدگاه يونـگ ايـن انگـاره    . ناخودآگاه شخصي، مورد انتقاد يونگ بود    هاي    فرافكني
،  ناخودآگـاه جمعـي    او معتقد بود كه   . مشترك بود ها     انسان ةشمول و در ميان هم     جهان

 نوعي يا مثالي اسـت كـه در زيـر سـطح ظـاهري             هاي    براي صورت اي    ظرف و سرچشمه  
 ة خـانواد  يوجود دارد كه به صورت عامل مشترك مـوروثي و روانـي تمـام اعـضا                آگاهي

  . بشري در آمده است
اي است از خـاطرة آثـاري كـه آدمـي از نياكـان بـسيار                   ناخودآگاه جمعي، گنجينه  

اين آثار مربوط بـه مـشهودات   . خود بارث برده است) حيواني(دوردست و حتي غير انساني     
هاي متوالي تكرار شـده    كه ذهن نياكان را عارض گرديده و در نسل         تاسحسي و مدركاتي    

و به تجربه پيوسته و خالصه و عصارة تحـول و تكامـل روانـي نـوع انـسان را تـشكيل داده             
هاي ما در ناخودآگاه جمعـي حـضور دارد، و يونـگ حـروف يـا                  متن روياها و اسطوره   . است
گ معتقد بود كه ناخودآگاه جمعـي خـود، در          يون«. نامد  مي »كهن الگوها «هاي آن را      نويسه

. بـرد   ها را هر انساني از نياكان خـود بـارث مـي             اين كهن نمونه  . هاست  بر دارندة كهن نمونه   
ايـن اليـة    . هاي آن ملـت اسـت       هاي هر ملت در واقع بازتاب كهن نمونه         ها و افسانه    اسطوره

  نمادها گاهي جهان شـمول   . ستژرف ناخودآگاه، نمادين و از زبان و بياني رمزي برخوردار ا          
    )370: 1389بيرلين، (  ».اي نيست  قوم يا ملت ويژهاست و از آنِ

شود كه اين اسطوره      مي غناي ادبي يك اسطوره زماني آشكار      «به نظر پير برونل    
در متون مختلف مورد بحث قرار گيرد و در واقع تبديل به يك كهن اسطوره گـردد كـه                   
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ارزش ادبي يك اسطوره زماني اسـت كـه         ،  ي و جمعي ثبت شود    در ضمير ناخودآگاه فرد   

  » .كـرد قهرمـان اصـلي خـود باشـد          كرد ايـن اسـطوره هرچـه بيـشتر شـبيه عمـل             عمل
)Brunel ,1992:24 (  

   اسب
 از . و فراسـت معـروف اسـت   منـدي   كه بـه هـوش  ست همان حيوان چهارپا  باس 

نگهبـاني و تيمـار ايـن حيـوان     به همواره  روزگار كهن در اساطير ملل مورد توجه بوده و          
 اهتمـام  ،سودمند كه به صـفات تنـد و تيـز و چـاالك و دليـر و پهلـوان موصـوف اسـت                    

  . اند داشته
باورهـاي قـومي و     . دانند  مي كاوان اسب را نماد روان ناخودآگاه و غير بشري         روان 

ك  اسب در ميان ملل رايج است و سبب شده تا معـاني سـمبولي              بارةاساطيري فراواني در  
آزادي، اندام زيبا، انرژي خورشيد، بخشندگي، پايـداري، حـس شـنوايي،            : فراوان از قبيل  

پيروزي، قدرداني، سرعت، فهميدگي و فراست،      ،  خيرخواهي، دانش زماني، سپاس گزاري    
فرهنگي تبلـور   نيرومندي، هوش، خيره سري، سرسختي و غرور در هنر و انديشه ادبي و              

  . دياب
. انـد   و پهلوانان پارتي، اسب سواراني خبره بـوده مشهور،اسب به داشتن  ها    ييآريا 

يان، نخستين قومي بودند كه اسب را اهلي كردند و توسط ايرانيان نيز اين              يهند و اروپا  «
تيانـشان در   هـاي     مركز پرورش اصلي اسب، كوه    . جانور به سرزمين بابل و مصر راه يافت       

اسـب عربـي كـه بـه     . ا به چين راه يافتتركستان شرقي بود و اسب گردونه نيز از اين ج     
در كتـاب مقـدس نيـز آمـده      . خوبي معروف است به نظر برخي همان اسب ايراني اسـت          

تهمورث هم زمين را    . را به آسمان بردند   » ايليا «آتشين،اي    است كه اسبي آتشين و ارابه     
ان رزم در چشم ايرانيـ «. بر پشت اهريمن كه به صورت اسبي در آمده بود، در هم نورديد 

ــراف   ــشانه اش ــه، ن ــتن اســب و گردون ــي آور، داش ــشمار م ــاز ب ــت يت و امتي ــده اس    ».آم
   )54 :1388، دادور و مبيني(

براي اين اقوام پس از گاو، اسب مفيدترين جانور است كه با گذشت زمان رام شـد و                  
 و  گوشت و شير اسب در ميان اقوام كهـن        . داد  هاي ديگر به انسان شير و گوشت          در كنار دام  

آمـده    ترين منابع تغذيـه بـشمار مـي         در نزد عشاير آلتايي از جمله تركان و مغوالن، از عمده          
مصرف شير اسب از ديرباز در ميان اقوام آريايي ساكن آسياي ميانه نيز رواج داشـته و                 . است
هـا، اشـاره شـده        در متون پهلوي اشاره به شير اسب به عنوان يكي از بهترين خـوراكي             . دارد

  . شد در خاندان زردشت از ميهمانان با شير اسب پذيرايي مياست و 
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  اسب در شاهنامه
از پيل عظيم جثه گرفته تا تذرو كوچك اندام بـه     ،  در شاهنامه حيوانات گوناگون    

 تصاوير حيوانات مربوط بـه      ةحوزترين    وسيع. گيرند   قرار مي  استفاده مورد     گسترده ينحو
كـه اگـر سـواري اليـق و         اي است      و وسيله  ها  فتر ها و پيش   اسب است كه عامل پيروزي    

. بالنـد   مـي كارآمد داشته باشد ياري بزرگ براي پهلونان و دالوران است و سـواران بـدان          
 نوع تصوير مختلـف و مجـزا ارائـه شـده       61 مورد تصويري و در      415بطور كلي اسب در     

   :ست از اها عبارت است كه مالك تفاوت آن
 يبـاد پـا    و   بـاد ،   تشبيهات و استعاراتي چون آهـو      تيز تكي و سرعت اسب در      -1
  . اين خصوصيت است  بيشتر اوصاف اسب در شاهنامه ناظر بر.همراه باد
 اشقر ، ابلق، ابرش :هاي متنوع اسب رنگ -2
 ديو ، اهريمن، اژدها :هيبت و شكوه اسب -3
 باركش ، آهن گون، آتش سپار :تحمل و قدرت اسب -4
كـوه   كوه البـرز،  ،  كوه بيستون ،  كوه پيكر ،  پيلتن،  پيكرپيل   :جثه و پيكر اسب    -5
 كارزاري 
 ةبـار ،   خـسروي  ةبـار ،   بربـري  ةبـار ،   پهلوي ةبار :شايستگي و نژاد و نسب اسب      -6
 اسب لهراسبي ، زريري

  گامزن رهنورد، دستكش، راهجو، :ييفراست و راه پيما -7
  لگـون،  رنـگ، گ   شـب  :نواخـت آن   رنگي و درخشندگي اسب و رنگ يـك        خوش -8

  آذر گشسب رنگ،  گلسيم رنگ، خنك عاج، سمند، سباه، شبرنگ، شبديز،
 اختـه  سنگ سم، آگنده يال، پوالد، خارا شكن،      :مشخص بودن عضوي از اعضا     -9

 .  آهوبر، كوتاه لنگ،زهار
  كركس عقاب،: پرش و جهندگي -10
  نهنگ كشتي، :ييآب پيما-11
  پيل مست گرگ،: خشونت -12
  باريك بين وربين،د :بينايي -13
  برنشست گاه، نشست :راحتي -14
 كفك افكن  :حاالت -15

ـ          .شاهنامه بسيار مفصل است     اوصاف اسب در   ه  در اين مقولـه گـاهي حيوانـات ب
شوند و زماني نظير گياهان و اشيا هستند و اغلب به صفتي از صفات                مي ديگر تشبيه  يك

 ياعـضا ... غرم چـون اسـب اسـت و        . ماهي يك لخت كوه است     به عنوان مثال  . موصوفند
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اسـب چـون عقـاب      : ي كلي دارد  يتصويرها بدن حيوانات نيز اغلب به تناسب حال و مقام        

گرز چون سر گاو ميش و گاو چهر و گاو پيكر اسـت و روز و شـب، اسـب سـياه و             ،  تكاور
  . سپارند  مي و به باره عنان استسفيد

، مـثال اسـب     موصـوفند ازاتي  گوناگون به صـفات و امتيـ      هاي    در شاهنامه، اسب   «
خاندان گشتاسب سياه است؛ اسب بيدرفش كه بعد از كشته شـدن او بـه دسـت بـستور              

هم سياه توصيف شده است و چنان كه گذشت اصالً سياوش به            سياوش   افتاد و نيز اسب   
توصيف فردوسي از اين اسب سياه، يادآور اسب معروف         . است» هدارنده اسب سيا   «معني

  ) 113: 1391ياحقي، ( » كه در اثر سياهي به شبديز معروف شدخسروپرويز است

  رخش -3-2 
به معني سرخ و سـپيد بـه        ها،    نام اسب مشهور رستم است كه اصالً در فرهنگ         «

و نيـز   ) مختلفهاي    شايد به دليل رنگ   (ديگر آميخته و نيز قوس قزح يا كمان رستم           يك
كه رنگ سـرخ و سـپيد و در هـم             اين را هم به اعتبار   » بورابرش«. مطلق اسب آمده است   

آور رستم است كه با يك آزمون دشـوار از    اما رخش، اسب شگفت   اند،    است رخش خوانده  
و عمـري بـه درازي عمـر خـود          ) 2/52:شاهنامه(فراوان اسب برگزيده شد     هاي    ميان گله 

ر رستم داشت و سرانجام همراه با خود او به چاه غـدر نـابرادرش، شـغاد افتـاد و بـا سـوا        
م تـالش خـود را      كند، تما   مي رخش در آخرين لحظه كه مرگ را حس       . خويش جان داد  

در . رونـد   مـي  افتد و هر دو به كـام مـرگ          نمي گيرد كه كارگر    مي كاربراي نجات رستم ب   
شـباهت بـه فقـره       عجيب يافته و توصيفي كه از او شده، بي        اي    شاهنامه، اين اسب چهره   

  )387: 1391ياحقي،  (»:دهم دين يشت نيست
 ســـيه چـــشم و بــــور ابــــرش و گـــاودم    
 تــــنش پـــــرنگار از كـــــران تـــــا كـــــران
ــشك راه   ــر خـ ــه بـ ــودي چـ ــر آب بـ ــه بـ  چـ
ــياه    ــالس سـ ــر پـ ـــه بـ ــب مـورچـ ـــه شـ  بـ
ــون    ـــاال هيـ ـــه بـ ــل و بـ ــروي پيـ ـــه نيـ  بــ

 

ـــم     ـــوالد ســ ــد و پــ ـــه و تنـ ــيه خـايـ سـ
ـــو داغ  ـــلچــ ـــفران گـ ـــر زعـ ـــرخ بــ  سـ

بـــه روز از خـــور افـــزون بـــدي، شـــب زمـــاه
ــو ـــرسنگ راه  نمـ ـــوش از دو فـ ـــه گـ دي بـ

ــستون    ــهِ بيـ ـــر كُـ ـــو شيـ ـــره چـ ـــه زهـ بـ
  )53: 2شاهنامه، (

گونه كه هنگام انتخاب،     قادر نبود تن رستم را بكشد، همان      جز رخش، هيچ اسبي     
. هوش او نزديك به آدميان اسـت      . هيچ اسبي نتوانست زير فشار پنجه او پشت خم نكند         

 كنـد و در خـان اول بـا شـير          مي شدن به اژدها آگاه   در خان سوم، صاحبش را از نزديك        
  :دهد  ميزند و همچون يك انسان مخاطبش قرار  ميرستم با او حرف. جنگد مي

 چنــين گفــت بــا رخــش كــاي نيــك يــار      
ــنم       ـــان ك ــي ج ــو ب ــر ت ــاه را ب ــن ش ــه م  ك

مكــــن ســـسـتـي انــــدر گــــه كــــارزار     
كـــنمبــــه خـــون ســـنگ را رنـــگ مرجـــان 
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ــر   ـــد رخـــش آتـــش گهـ ـــرم شـ ــان گـ  چنـ

  
 

ــر  ـــر آمـــد ز پهلـــوش پـ ـــي بـ ـــه گـفـتـ كـ
)167: 2شاهنامه، (  

ملـي، اسـب رسـتم را از        هـاي     كنندگان داسـتان   رسد كه تدوين    مي نظرچنين ب «
ي او را صـفت رخـشان   چنان كه فردوسي هـم گـاه    . اند  حيث درخشندگي، رخش ناميده   

  »:ذكر كرده است
ــاد  ــو بـ ــشان چـ ــد از رخـــش رخـ ــرود آمـ  فـ

 

ـــاال    ـــوي بــ ـــور ســ ـــر نـامــ ـــهادســ  نــ
)388: 1391ياحقي، (  

كـه   رسـتم پـيش از آن     . رود  مي ل شاهنامه از رخش سخن    يبراي اولين بار در اوا    «
جوي شاه شاهان، كيكاووس برآيـد،      و  شود و به جست   ها    عازم سفر پرماجراي خود به كوه     

ا    ميجوي اسبي مناسب بر و  زادگاه خود زابلستان به جست    هاي    در ميان كلية رمه    آيد، امـ
دهد، هـيچ يـك وزن او را          مي گامي كه براي آزمودن، دست خود را بر پشت آنها فشار          هن

ه كبيند   ميدر اين هنگام ناگهان مادياني را. رسد  ميآورند، و شكمشان به زمين  نميتاب
به دنبال اين اسـب     . اند  مانند دو خنجر به بيرون آمده     هايش    به شير شباهت دارد و گوش     

كنـد    مي كند، كره اسبي به شكل مادرش حركت        مي  سريع حركت  كوتاه و هاي    كه با گام  
هـاي   رنگ بور پيكر او بـا خـال  . مانند فوالد داردهايي  كه چشماني سياه، دمي بلند و سم    

   )166: 1387برن و ديگران، (  ».قرمزي پوشيده شده است
 يك شتر، و قدرتش ماننـد       ةقدش به انداز  . درخشد  مي مانند خورشيد در آسمان    

 رستم در نظر دارد با كمند خويش اين كـره را بگيـرد كـه چوپـان بـه او                   . پيل است يك  
كند صـاحب ايـن كـره      ميهنگامي كه رستم سوال. گويد نبايد اسب ديگران را بگيرد  مي

داند كه ايـن كـره بـه رخـش       ميكند، اما همين قدر  مياطالعي كيست، چوپان اظهار بي   
  . رستم معروف است

اندازد، و بالفاصله بـا حملـة         مي ني خود را بر سر اين كره      سپس رستم كمند كيا    
. شـود   مي شود و از جوش و خروش شير مانند اين ماديان هراسان            مي رو همادر رخش روب  

كند كمر او را با يك دست بـه پـايين             مي گيرد و سعي    مي هنگامي كه سرانجام رخش را    
 ،شود  مي كني كه بر او وارد    كند، چنانچه گويي از فشار كمرش       نمي خم كند، اسب حركتي   

. پرسد  مي رستم پس از يك دور سوار شدن بر رخش، از چوپان پير بهاي آن             . آگاه نيست 
، اگر او   بنابراينگويد، بهاي اين اسب برابر با كل ارزش كشور ايران است؛              مي چوبان به او  
شور دور   بايد كشور ايران را از چنگ دشمنان برهانـد، و انـدوه را از ايـن كـ                  ،رستم است 

ماند، و سرانجام،     مي اري وفادار تا پايان كار در كنار رستم       زگ رخش همچون خدمت  . سازد
  . شوند  ميهر دو، به دست شغاد، برادر ناتني رستم، كشته
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 رخش و مراتب ايثار او در مقابل رستم، در جريان هفت خوان،         ةهوش فوق العاد  «

زيبـايي  فردوسي به منظور تاكيد بر      . ه است يا اعمال پهلواني رستم، به زيبايي تصوير شد       
 يـاد ) رخـش رخـشان   ( هـا  عنوان رخش همة رخش    او را با     موضوع،اهميت اين   رخش و   

در . را دارد » پهلـوان پهلوانـان    «و» شـاه شـاهان    «كند كه طنـين عنـاويني از قبيـل         مي
 گـذارد و بـه اسـتراحت     مـي نخستين ماجرا، رستم در يك بيشه شمشير خود را بر زمين 

بـا  » خروشان چـون آتـش     «رخش،. شود  مي ازد، غافل از آنكه شيري به او نزديك       دپر مي
هنگـامي كـه    . كوبـد   مـي  او را با پشت بر زمـين       برد  مي پاهاي پيشين خود به شير حمله     

بيند، اسب خود را به دليل به مخـاطره افكنـدن             مي شود و جانور مرده را      مي رستم بيدار 
توانست باعث شود كه او هيچ گـاه          مي ند، چون اين كار   ك  مي اخذهمؤجانش در اين نبرد     

   )167: 1387برن و ديگران،  (».ان نرسدربه مازند
رخش در هفت خوان، هنگامي كه رستم به خواب رفته است بـا شـيري كـه بـه وي                    «

  )664-665صص ،1368سرامي، (» . آورد از پاي در ميرا كند و او  حمله كرده است، پيكار مي
ـــا  ــد بـــــــ ـــاي دژمبغرّيــــــ  اژدهــــــــ

 چراگــــاه بگذاشــــت رخــــش آن زمــــان   
ـــود    ــيم بـ ــه دو نـ ــگفتي بـ ـــش زان شـ  دلـ
 هـــــم از بـــــهر رســــتم دلـــــش نارميــــد
 ســـوي رخــــش رخــــشان برآمــــد دمــــان 

 

ــه دم    ـــي بـ ــت گـفـتـ ــش افروخـ ــي آتـ همـ
نيـارســـــــت رفـتـــــــن بــرپـهـلـــــــوان
ـــود    ـــم بــ ـــا بيـ ــتم و اژدهـ ـــش از رسـ كـ
ـــد  ـــزد رســـتم دويـ ـــان نـ ـــاد دمـ ــو بـ ...چـ

ــ ــو آتـ ـــان چـ ـــش آن زمـ ــيد رخـ ش بجوشـ
)307-280: 2شاهنامه، (  

كنـد تـا      مـي  ادراك دارد، جنـگ و سـتيز      ة  رخش همانند انساني، احـساس و قـو       
  . نجات دهدصاحبش را 

 مـُرويينـــه ســـ ، همـــي كوفـــت برخـــاك  
 اي دژمــــــــــهـاز اژدــــــــد بـــــــــيغرّـب

ـــان   ــش آن زمــ ــت رخــ ــاه بگذاشــ  چراگــ
ــود    ــيم بـ ـــه دو نـ ــگفتي بـ ــش ز آن شـ  دلـ

 اسخ كـــه مـــن رســـتمم  ـچنيــــن داد پـــ 
 ينه در لــــشگـرمــه تنهــــا يكــــي كـــــــــب

 

ــو تن  ـــچــ ـــــ ــشاندـدر خــ  دمروشيد و افــ
همــــي آتــــش افروخــــت گفتــــي بــــه دم

ــ  ــت رفتـــ ـــنياراســـ ــــر پـن بـــ لوانـهـــ
...كـــــش از رســــتم و اژدهــــا بــــيم بــــود

ـــرم  ـــم از نيـــــ ــامم هـــ ــتان ســـ ز دســـ
بــــــه رخــــش دالور، زمــــين بــــسپـرم   

)387-365: 2، مانه(  

 رستم و رخش را     ،كه تشنگي ( دوم   ةستم پس از خوان فرسايند    در خوان سوم، ر   «
 كه بخوابـد، از رخـش      وي پيش از آن   . به خواب رفته است   ) به سرحد مرگ كشانده است    

رسـد كـه از       مي بزودي يك اژدهاي غول پيكر از راه      . خواهد كه با شير و اژدها نجنگد       مي
كند بـا كوبيـدن سـم         مي كند و سعي    مي رخش احساس خطر  .  گز است  80سر تا دمش    

 خود بر زمين سوارش را از خواب بيدار كند، امـا هنگـامي كـه رسـتم چـشمان خـود را                     
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كند كه چرا آرامش او را بـه          مي رستم رخش را سرزنش   . شود  مي گشايد، اژدها ناپديد   مي
 هر بار كه رستم به وسيلة رخش بيدار       اما  دهد،    مي اژدها به اين بازي ادامه    . هم زده است  

كند كه اگـر      مي سرانجام رخش را تهديد   . بيند  مي ، در بيابان برهوت فقط تاريكي     شود مي
 هنگامي كه يك اژدها يك بار ديگر ظـاهر        . بار ديگر او را بيدار كند سرش را خواهد بريد         

فرستد، رخش تهديد رستم و حيلـة         مي خود آتش و دود به بيرون     هاي    شود و با نفس    مي
 كـشد و سـم بـر زمـين          مي برد و با خشم و هيجان شيهه       ي م ناپديد شدن اژدها را از ياد     

آتـش اژدهـا را در تـاريكي        هاي    شود شعله   مي اين بار، هنگامي كه پهلوان بيدار      .كوبد مي
كنـد و     مـي  رخش كه تا اين زمان افسون شده اسـت بـه اژدهـا حملـه              . كند  مي مشاهده

 ژدهـا را از بـدنش جـدا   گيرد، و رستم با شمـشير خـود سـر ا     مياو را به دندان هاي    شانه
حتـي در آن هنگـام كـه        . رسند  مي سرانجام، رخش و رستم، با هم به پايان راه        . سازد مي

كند با آخرين تالش خود اربابش را      مي رخش سعي ،  كند  مي مرگ پهلوان بزرگ را تهديد    
 او كه پيشاپيش بوي مرگ و خطر را استـشمام كـرده اسـت، بيهـوده سـعي                 . نجات دهد 

 خـودداري   ،باري كه پر از زوبين و خنجر اسـت         ن رستم به طرف چاه مرگ     كند از برد   مي
   )169: 1387برن و ديگران،  ( ».كند

   در شاهنامه با باورهاي اساطيرياسب مقايسة 
اسب مقامي شامخ دارد، و     ،  ها نيز   بسياري از تمدن   و مراسم دينيِ  ها    در اسطوره  «

 قرباني،  كشيد و براي خدايان خورشيد      مي نماد خورشيد بود و گردونه او را      ،  در وهله اول  
 آفـرينش، اسـب  هاي  با توجه به اسطوره . تندسدان  مي شد، آن را با خدايان دريا مربوط       مي

از سـتارگان   اي    سـتاره ) آمـده » اسـت  «در برخي موارد اصالً به صورت     (به مفهوم هستي    
 فرشـته گردونـه     رونده، قوس يا برج نهم سال، يكي از مظاهر تجلي و ظهور عالم امكـان،              

به صورت اسب تجسم      ...كش خورشيد كه هر روز از بام تا شام خورشيد را راهبر است و             
   )68: 1390دادور و منصوري، ( ».يافته است

گـاه خـدا     براي تداوم گردش خورشيد و آسمان، اسـب را در پـيش            مردم باستان   
در اكثر مـوارد    . يد است اسب با بال موج دار نشانه خورش      . كردند  مي خورشيد قرباني براي  
 يكـي   ،پرسـند دو اسـب      مي در شاهنامه از زال   .  اسب به همراه ماه، ستوده شده است       نيز

  ديگرند، كدامند؟   كه بيهوده در صدد رسيدن به يك،سپيد و ديگري سياه
ــرفراز   ــاي ســ ــت كــ ــدي گفــ ــر موبــ  دگــ
ــار    ــاي قــ ــردار دريــ ــه كــ ــي زآن بــ  يكــ

 انــــــد بجنبنــــــد و هــــــر دو شــــــتابنده
 

ــران  ــپ گـــ ــاز  دو اســـ ــز تـــ ــة تيـــ مايـــ
دار يكـــــي چـــــون بلـــــور ســـــپيد آب   

انـــــد گـــــر را نيابنـــــدهد همـــــان يـــــك
)1424-1422، 166: 1شاهنامه،(  
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  : دهد همان روز و شب است  ميزال پاسخ

 كـــه گفتـــي ز كـــار دو اســـپ    كنـــون آن
 ســـــپيد و سياهـــــست هـــــر دو زمــــــان

ــي   ــه مــ ــد كــ ــب و روز باشــ ــذرد شــ  بگــ
  

 

ــسپ     ــردار آذر گشـــ ــه كـــ ــروزان بـــ فـــ
ــك  ــس يــ ــر    پــ ــز هــ ــر تيــ دو دواندگــ

دم چــــرخ بـــــر مــــا همــــي بــــشمرد    
)1449-1447، بيت 167، مانه(  

شاهنامه اسـب سـهراب نيـز نـشاني از     هاي  در بيتي الحاقي بر برخي نسخ و چاپ 
  . خورشيد دارد

 بـــه زور و بـــه رفـــتن بـــه كـــردار هـــور     
 

ــور   ــز بــ نديدســــت كــــس همچنــــان تيــ
)189، بيت 331: 2، مانه(  

 احتمـاالً . شـود   مي ط ميان باد و اسب نيز ديده      در اساطير ايراني شواهدي از ارتبا     
ة اسـاطيري   اين بيت شاهنامه در توصيف اسب شيده، پسر افراسياب، نيز نـاظر بـر رابطـ               

ويژه با توجه به بادنژادي بعضي بارگان در روايات ملل گوناگون كـه در              اسب و باد است، ب    
  : ادامه اشاره شده است

ــژاد    ــاد دارد نـــ ــبش از بـــ ــان اســـ  همـــ
  

 

ــ  ــاد گرازيــــ ــزي بــــ ــير و تيــــ دن شــــ
)547، بيت4، 206، مانه(  

شوند كه يا خـود مـستقيماً از          در اساطير و روايات ملل گوناگون، اسباني ديده مي        «
كه از گشني كردن اسبي كه از دريا و چشمه خارج شده،              اند و يا اين     دريا و رود بيرون آمده    

اي دريايي     اسبي دريايي يا كره    اند و در هر صورت به عنوان        هاي معمولي زاده شده     با ماديان 
  )107: 1388آيدنلو، (» .شوند اي شگفت و غير طبيعي محسوب مي نژاد، باره
رد اشاره به اسب دريايي در قالب داستان در شاهنامه مربوط به يزدگـ            ترين    كهن 

كـه بـراي درمـان    ) 365-331، بيـت   1581: 5،  شـاهنامه (بزه كار، پدر بهرام گور اسـت        
جا اسـبي از     رود و در آن    مي» سو«ة  به سفارش پزشكان به كنار چشم      شريزي بيني  خون

اي   شود، ناگهان بـا جفتـه       مي كه در برابر پادشاه رام     آيد و پس از اين      مي درون رود بيرون  
  . شود  ميرود و پنهان  ميكشد و دوباره به چشمه  مييزدگرد را
 از  خانـه دو  منـد بـود كـه        اسب براي پادشاهي چون كـاووس چنـان مهـم و ارج            

همين امر به   . اختصاص داد ) اصطبل(= ا از آبگينه ساخت و به اسبستان        خود ر هاي    خانه
خواست با ايـن كـار اسـبانش در           مي ارتباط اسب با آب است، شايد كاووس      ة  نحوي نشان 

  . شبيه به مسكن آبي خود باشنداي  خانه
از جملـه   . افته است تركيب ي » اسب«ة  نام بسياري از بزرگان و شاهان نيز با واژ         «
 ،)دارندة اسـب تنـد    (، لهراسپ   )دارندة اسب ارجمند  (، ارجاسب   )ة اسب الغر  دارند(گرشاسب  

  ، ) اســب فربــه و زورمنــدةدارنــد( ، تهماســب) اســب از كــار افتــادهةدارنــد(گــشتاسب 
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 اسـب   ةدارند(، شير اسپ    ) ده هزار اسب   ةدارند(، بيوراسپ   ) اسب خوب  ةدارند (ر اسب هو
  . ) اسب سياهةدارند(ياوش ، و س)درخشان

   ايران اي در منابع اساطيري اسطورههاي  اسامي اسب
  . كهن مورد استفاده بوده استهاي   از زمان، آنةاسب و گردوندر فرهنگ ايران،  
، و صورت اوستايي آن تيـشتريه     .  نام ايزد باران و نام ستاره باران است        تشتر -1 

چهـارمين مـاه    . انـد   را ميكائيل نام كـرده     تر و آن  در پهلوي تيشتر و در فارسي تير يا تش        
تيـشتر بـه صـورت      ،  نخستين اين مـاه   ة  كه در ده  اند     گفته .سال به تيشتراختصاص دارد   

ة در دهـ . لگي در تفكر ايراني سـن آرمـاني اسـت     انزده سا آيد كه پ    مي له در  سا 15مردي  
هشن تيشتر  ت بند به رواي . آيد  مي سوم به صورت اسبي در    ة  دوم صورت گاوي نر و در ده      

وجـود  جاد كرد هر قطره باراني كـه وي ب        آمد و باران اي   در آغاز آفرينش به اين پيكرها در      
در سرودي كه به    . تشتي شد تا آب به بلندي قامت مردي زمين را فراگيرد          ة  آورد به انداز  

سالي بازگو شده است و تيشتر بـه         نبرد ميان اين خدا و ديو خشك      ،  تشتر اختصاص دارد  
جا با ديواپوش كـه بـه    به درياي كيهاني فرو رفت و در آن ،  سب زيباي سفيد زرين   ا شكل

ـ   شكل اسب سياهي بود و با گوش و دم سياه خود ظاهري ترس      . رو شـد  هناك داشـت روب
مده و تيشتر با غم و انـدوه  آدر تر از كار ب  اما اپوش نيرومند  ،سه شبانه روز باهم جنگيدند    

و هـا     كـه نـاتواني او از آن اسـت كـه مردمـان نيـايش               وردبه سوي اهوره مزدا فرياد بـرآ      
گاه اهورا مزدا خود براي تيشتر قرباني كـرد        آن. اند  به او تقديم نكرده     شايستههايي    قرباني

 بار ديگر تيشتر و    .ده كوه و ده رود دراو دميده شد       ،  ده گاو نر  ،  ده شتر ،  تا نيروي ده اسب   
بـدو  يـن بـار تيـشتر كـه نيـروي قربـاني و قـوت                 اما ا  ،اپوش رو در روي هم قرار گرفتند      

 در. د، به مزارع و چراگـاه جـاري شـ         مانع بيها    و آب  درآمد، از كارزار پيروز ب    بخشيده بود 
گونـاگون  هـاي   عمل زندگي بخش تيشتر از جنبه، هشن و در سرود مختص به تيشتر  بند

در . هاست درياچهاولين باران و درياها و ة هشن وي ايجاد كننددر بند. توصيف شده است
مـي  يداة  تيشتر سرچـشم  ،   طبيعت ةتكيه بيشتر بر اين است كه در گردش ساالن        ،  تيشتر

ة سرور همـ  ،  شكند  مي جادوگران را در هم    كند،  مي كسي است كه فرزند عطا    ،  هاست آب
  )37-38: 1384، هينلز( ».آريايي استهاي  سرزمين ستارگان و حامي

  شعراي يماني يـا كلـب اكبـر تجـسم پيـدا     ةتيشتر، خداي باران، در قالب ستار  «
، و از آن بدتر، اپوشه يا خشكـسالي         )محصول بد (دشمنان او جادوگران دژيائيريا     . كند مي

دار به مثابه خدايي تصوير شده اسـت كـه از سرچـشمه              وي با بياني زنده و جان     . هستند
 ن كشورها تقـسيم را در مياها  خيزد، و آب  مي بر] فراخكرت[ درياي وروكشهها،    همه آب 

  . در قسمت قبل آمد با اپوشه دراو در نب توصيف )127: 1387برن و ديگران، (  ».كند مي
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شكل اسبي در    به    اهريمن را  ،شر تهمورث ديوان را شكست داد و در نبرد با        « -2

تـشتر سـرور سـتارگان اسـت و     . گشت  ميآورد و به مدت سي سال سوار براو گرد جهان    
  )474-475: 1374، عفيفي( ».تواند بدو آسيب رساند مي نهيچ پري و جادويي

. درواسـپا شـود و گهـي     مـي   گهي گوش خوانـده    ، نگهبان چار پايان   ةفرشت« -3
 جـزء اول در  : معني جزء اخيـر معلـوم اسـت   .اسپ+ درواسپا مركب است از دو جزء درو   

نـابراين   ب . اسـت  درسـتي  ت و تـن   به معني عافيت و صح    ) دوروو(و در فرس    ) درو  (اوستا  
 اسم جنس اراده ،بي شك در اين جا هم از كلمه اسب. اسبة درواسپا يعني درست دارند

ة دارنـد   در آغاز يشت نهم نيز درواسپا سالم نگه        . است ن مطلق ستوران مقصود   آده و از    ش
 ،كه اسب هـم بـراي تعيـين اسـم فرشـته            از آن . چارپايان خرد و بزرگ ناميده شده است      

 يافته براي اين است كه اسب پس از گـاو مفيـدترين سـتوران               موكل چارپايان تخصيص  
كه از براي نبرد و جنگ به غايت محتـاج آن       ،   در نزد ايرانيان دلير و رزم آزما       ، بويژه است
 از اسـامي    رياي بـس  .عالوه اسب و گردونه هر دو عالمت شرافت بـوده اسـت           ه  و ب اند    بوده

 اسـب   ةبـا كلمـ   ...  و   گرشاسـب ب،  ، گشتاسب، جاماسـ   خاص ايرانيان قديم مثل لهراسب    
هاي زين شده  اسبة دارنده  آن را ب، درهر جايي كه درواسپا ذكر شده .تركيب يافته است  

دليران و نـاموران در نمـاز و        . اند  هاي خروشنده متصف كرده    تند رو و چرخ   هاي    و گردونه 
ز  حتـي اسـب خورشـيد ا       ؛كننـد   مـي  هاي قوي پيكر و سـالم اسـتغاثه        ستايش از او اسب   

داران از   هفت تن از نـام     ،گوش يا درواسپا يشت    در «)375-374: 1377پور داود   ( ».اوست
مذكور براي غلبه كردن بر هماوردان خويش يا براي موفق شدن بـه امـري بـه او                  ة  فرشت

  )80- 79: 1388عرب گلپايگاني، ( ».كنند  مينماز برده و ياري درخواست
ايان ايرانـي اسـت، و دلـيلش هـم تـا            ترين خدا در ميـان خـد       معروف ميترا – 4

 اوستايي ميژه بـه     ةواژ. گسترش و محبوبيت ميترائيسم در امپراطوري روم است       اي    اندازه
، مهـر يـشت، ميتـرا نـاظر بـر      10در يـشت   . اسـت » پيمان، قرارداد و قول و قرار      «معني
ه اسـبان   اي اسـت كـ      سوار بر گردونـه   . هاست و قراردادهاي آن  ها    و اعمال، توافق  ها    انسان

   )124: 1387برن و ديگران، ( . آورند  ميحركت درسفيدي آن را ب
شهر و خداي فيروزگري و ايزد ملي آرياها  دار ايران بهرام ايزد پاس « يا1 ورثرغنه– 5

رها و سپاهيان گبهرام در انجمن ايزدان اوستايي از صدرنشينان است و در نقش ساالر لش. بود
  )41: 1386بنونيست، (» .نماياند گرانش مي  به ستايشهاي متفاوت خود را در گونه

ايـن  . اسـت ) پيروزي بـر يـورش خـصم       (]بهرام[» ورثرغن «نام فرشتة پيروزي   «
است كه مخصوص فرشتة پيروزي بـزرگ     ) كشندة ورتر (» ورترهن «فرشته يادآور صنعت  

                                                      
1 - Vrthragna 
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رسوم گرديـد   يا اژدهاي ستيزه جو م  )اهي(به نام   ) يورش ()ورتر(بعدها  . است) ايندر(ودا  
تجليات مختلف ورثرغن به صورت بـاد، سـپس   . معروف شد » اژي« اين كلمه در ايران به    

 ماننـد تـشتر    زيبا سومين بار در كالبد اسب سفيدي،زردهاي   باگوشي زيبابه شكل گاو  
 )32- 33 :1388،  دادور و مبينـي    ( ».دليل جملگي اين تجليات، مظاهر نيرو و قدرت است        

ايـن ايـزد در     . اسـت ) ورثرغن( يين مهر، تغيير شكلي از خداي پيروزي        دار در آ   اسب بال 
  . سومين تجلي خود در پيكر اسبي سفيد درآمده است

برداري و انضباط اسـت      معني اين نام اطاعت و فرمان      «:1)سرئوشه(سروش   - 6
او در مراسـم آيينـي و       . آيد  مي شمارهاي محبوب و باورهاي ايران باستان ب        و از شخصيت  

كند و در سرودها به عنوان سرور         مي را به بهشت منتقل   ها    حضور دارد و نيايش   ها    ايشني
  . شود  ميديني به ياري طلبيدههاي  آيين

سروش بر فراز البرز كاخي دارد، با هزاران ستون كه از درون، خود بخود روشـن                 
وي زيبـا بـا      او چهار اسب سفيد تنـدر      ةگردون. گيرد مي نور از ستارگان  است و در بيرون،   
بـاني   نوردد تا آفريدگان را نگـاه       مي در شبانه روز جهان را در      بار او سه . پاهاي زرين است  

   )32- 31 :1388دادور و مبيني،(»كند

روي زمـين و    هـاي     اردوي سور آناهيتـا ايـزدي بـانوي همـة آب          « :2آناهيتا - 7
 اسـب آن را   سـوار اسـت كـه چهـار         اي    او بـر گردونـه    .  اقيانوس كيهاني اسـت    ةسرچشم

  . باد، باران، ابر و تگرگ: كشند مي
  :كنـد   مي آبان يشت به او اختصاص داده شد و نزول او بر زمين را چنين توصيف               

ستارگان به سوي زمـين آفريـده اهـورا فـرود           ) كره(اردوي سور ناهيد از آن      ! زرتشتاي  
   ) 34 :همان( ».آمد، و اين چنين گفت اردوي سور ناهيد

ي، يـ  ايراني، همتاي سرس وتي ودا     يناهيتاآگران معتقدند كه     هشبرخي از پژو   «
ناهيتا با ايزد بـانوان آب و       آطراز دانستن    هم. ايشتر بابلي، ديمتر و آفروديت يوناني است      

باروري ساير كشورهاي آسياي صغير در واقع از نتايج گسترش امپراتـوري هخامنـشي و               
ايرانيان و هنديان كه خود را آريـايي  . تاقدامات شاهان كشورگشاي اين دودمان بوده اس    

عقايد مشتركـشان پـس از جـدايي        اند،    زيسته  مي از آن جا كه ديرزماني با هم      اند،    ناميده
گونه كه در ودا و   آن-مشتركات بسيار هنديان و ايرانيان. از هم نيز باقي مانده استها  آن

اين جا بايد از سرس وتي نـام        در  . شود  مي  از همين نكته ناشي    -اوستا بازتاب يافته است   
  . برد كه وجوه مشترك زياد با اردوي سور اناهيتاي ايراني دارد

                                                      
1 - Sraosha 
2 - Anahita 
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چـه   تـوان بـا آن    مياست كه آن رااي  سرس وتي رودي آسماني است و اين نكته   

 سوار اسـت و آن را     اي    او نيز بر گردونه   .  آناهيتا در باورهاي اوستايي است، سنجيد      ةدربار
در مورد سرس وتي و هدايت نمودن       ها    ناهيتا بر گردونه با بارش آب     آ سوار بودن . راند مي

  )32-31: 1388گويري، (».رود آسماني به وسيله او هم پيوندي مستقيم دارد
. از هماوردگان گشتاسب و از ديويـسنان اسـت        «:تانثريه ونت / تانثرياونت - 8 

 تـا   29، بنـد    )يشتدر واسپ   (» گوش يشت  «در. است» تيره منش  «تانثرياونت به معني  
 كي گشتاسب از اين ايزدبانو كـه نگاهبـان چهارپايـان اسـت، درخواسـت          :  آمده است  32
 را از   2»وارذكنـا  « و 1»همـاي  «نهاد را براندازد و    كند، بدو نيرو بخشد تا تانثرياونت بد       مي

و ) هماي و وارذكنا دختران كي گشتاسب هستند(به خانمان بازگرداند ها  سرزمين خيون
  )137: 1388گويري، (. بخشد  مييابي پ او را كامدرواس

   هنداسب در اساطير 
بعـضي از  . بي شمار و گوناگون آكنده است     هاي    هندي از شخصيت  هاي    اسطوره «

يـا  ) اشتاديك پاالها ( رانند    مي اصلي فرمان هاي    ها از جمله هشت خدايي كه بر جهت        آن
ايندره، خداي باران، آگني، خداي     . دريشه در كيش ودايي دارن    )  آسمان ةدارند هشت نگه (

  )هشت :1390دال پيكوال، (. اند سوريا يا خورشيد و اوشاها يا الهة طلوع از آن جمله. آتش
. كند يا به صـورت گروهـي        مي  خدايان به صورت انفرادي جلوه     ةمراتب سه گان   «

، ن آسـماني  خـدايا : ازند  عبارتاند    خداياني كه بر مبناي مراتب سه گانه عالم تقسيم شده         
   )52- 51: 1389شايگان، ( »  خدايان خاكي وخدايان برزخي

در ، هـاي شـمالي   پس از حمالت طوايف آريـايي از اسـتپ     ،  اسب در هندوستان   «
 را كه به وسيله اسـب كـشيده       هايي    شناخته شد و آنان ارابه    ،  الديدومين هزاره پيش از م    

  )25 - 24: 1390هال، (  ».بردند  ميكار، بشد مي
، كـه در    civaخـداي   . انـد    خدايان نيز سوار بر اسب تصور شده       ، اساطير ودايي  در 

gokarna      در مراسـم ازدواج سـوما و سـوريا، اينـدرا           .  سكونت دارند، براي خود اسب دارد
  . هستندها  اسبان ودايي اسبان اشوينترين  اما مشهور. سوار بر اسبي بود

 اسـت كـه در چهـار    3دايي ددهي كـرا   اساطير و هاي    ترين اين اسب     يكي از برجسته   -1
ددهي . شود اين نام در متون متاخر ودايي بندرت ديده مي     . سرود پاياني وداها تكريم شده است     

  .كرا حتي در برخي متون تبديل به اسم عام براي اسب شده و مترادف اسب گشته است
                                                      
1 - Humaya 
2 -Vari & kana 
3 - Dadhikra 
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 آن را بـراي   هـا     شود اشـوين    مي  است، كه گفته   1 اسب اساطيري بعدي پئيدوه    -2
pedu اين . يابد  مي دستها    اين اسب در نبرد فاتحي بالمنازع است كه به آسمان         .  آوردند

با خورشيد ارتبـاط دارد و نمـادي      اي    كه اين اسب اسطوره    هم دليلي ديگر است براي اين     
  . از خورشيد است

  او را بـا خورشـيد يكـي    ي نيز نام اسبي رنگارنگ و منقش است كه گاه         2 اتشه -3
كـار رفتـه    هـاي خورشـيد نيـز ب        جمع اين نام براي اسب يا اسب       رت مفرد و  صو. دانند مي

. آورد  مـي  حركت در ة خورشيد را ب   اتشه در حالي كه به يوغ بسته شده است،گردون        . است
  )232-199 :1388، زاده قلي(

  در ادبيات برهمن اسب
ه عنوان يك حيوان وابسته به قرباني در ادبيات برهمني به مراتب ستوده اسب ب« 

. اهميت فـراوان يافتـه اسـت     ،  )3سنسكريت آشوامدها  (»قرباني اسب سلطنتي  «و در   ،  شد
گرفـت و نيـز مقـام         مـي  اين تشريفات توسط پادشاه براي ترقي بخـشيدن كـشور انجـام           

در . در اواخـر سـده هفـتم از ميـان رفـت           ،  اين رسـم  . برد  مي شخصي و الوهيت او را باال     
يا اسـب   ،  4كالكينشكل  ،  ين و آخرين تجسم خود    ويشنو در دهم  ،  اساطير متأخر هندوها  

ديـو اسـب    5هايـا گريـوا  ، با، بعنوان ماهي وي  ،  در نخستين تجسم خود   . را به خود گرفت   
  . هويت او را به خود گرفت، جنگيد كه بعدها  ميسري

  اسب در فرهنگ بودايي
ر ، اسـب يكـي از چهـا   6هاي آشوكا هاي بودايي، يعني ستون   يادمانترين    بر روي كهن  
، مركب سـاكياموني، بـه هنگـام        7انة بودايي، اسبي به نام كانتاكا     در افس . حيوان مقدس است  

 از آن كه ساكياموني به صـورت انـسان ترسـيم            پيش(در هنر پيشين    . ترك قصر پدرش بود   
خـورد و بـدين ترتيـب، سـكوت           هاي اسب به زمين نمي     سم. ، اسب بدون سواركار بود    )شود

هاياگريواي ديو، پس از آن     . اسب يكي از هفت گنج بود     . كرد   مي حركت ساكياموني را تأمين   
. شـود   كه به صورت بودهي ستوه، آوالوكي تشوار درآمده بود، دوباره در هنر بودايي ظاهر مي              

                                                      
1 - paidva 
2 - Etaca 
3 - ashvamedha 
4 - kalkin 
5 - hayagriva 
6 - Ashoka 
7 - Kantaka 
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وي، خداي سرپرستي با هيبتي مخوف و حامي حيوانات بود و سـري بـه شـكل سـر اسـب                     

  . است1ب را تناسامب هاوا، دهياني ـ بودااسب، مركَ. داشت كه بر فراز سرهاي ديگر او بود

  اساطير ژاپن 
هاي جهـان     ترين سرزمين   ها و روايات و شايد از اين نظر غني          ژاپن سرزمين افسانه   «

نباتات و حيوانـات در     . هاي ژاپن بسياري از درختان و حيوانات پيك خدايانند          در آيين . است
   )11 -12 :1373پيگوت وفرخي، ( » .اساطير و فولكور ژاپن از نقش اساسي برخوردارند

مــند   مقـامي ارج   هـا   هاي عاميانه و مراسم ديني ژاپنـي        اسب در اساطير و قصه     «
 سابقاً رســم بر اين بود كه اســب را بـه معبـد خـدايان شينــتو تقـديم                 . داشتــه است 

 اسب سياه براي تقاضاي باران از خدا و اسب سفيد براي هواي خـوب، قربـاني               . كردند مي
. )2اِمـا (بردند    مي كارا بر روي چوب، به جاي خود او، ب        بعدها، تصوير اين حيوان ر    . شد مي

اسبان مقدس سفيد را    . شد  مي اين هداياي نذري، به تعداد زياد در معابد شينتويي ديده         
، 3النة اوسـاكاجين جـا    در جـشن سـا    . داشـتند   مـي  بعضي از معابـد نگـاه     هاي    در اصطبل 

آوردنـد، كـه بـه گنـاه          مي هايي براي زنان زناكار در     ورت مترسك هاي معابد را به ص     اسب
  :  )26: 1390هال، (  ».خوردند  ميشدند و كتك  ميكردند و تعقيب  ميخود اعتراف

  مقدس ژاپنيهاي  اسب
پيوند انسان و حيوانات هميشه تـابع اعتقـاد بـه موجـودات فـوق               : ايكه ذوكي  -1

دادهاي  گي انسان و حيوان و اعتقاد به روي        تركيبي است از وابست    يطبيعي نيست و گاه   
  . غير عادي
راه يافتـه روزگـاري     هـا     اسب مشهور ژاپني موسوم به ايكه ذوكي كه بـه افـسانه           «

آبشاري ديـد و بـه هـواي    ة ايكه ذوكي نقش مادر را درتن  روزي.  بوده است  توسني راهوار 
شد و يكه ذوكي به نرياني       اين ماجرا چندين بار تكرار       .خود را به آب افكند    ،  يافتن جفت 

ايكه ذوكي همان اسبي است كه بعدها يوريتومو قهرمان ژاپني          . شناگر و ماهر مبدل شد    
  )186: 1373پيگوت و فرخي، ( ».آن را به بهايي گزاف خريد و در همه نبردها همراه او بود

دختـر اربـاب كـه نريـان       ،  داشـت  اربابي در اصطبل خود نرياني اصيل و زيبا       « -2
 روزي نريان را سه بار نوازش كرد و گفت اگر انسان بود          ،كرد  مي هاي ديگر را تيمار    واسب

دادگي نريان چندان  شد و نريان با شنيدن اين كلمات عاشق دختر شد و دل  ميهمسر او

                                                      
1 - Dhyani-Buddha 
2 - ema 
3 - Usakajinia 
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. آشاميد و با گذشت زمـان بيمـار و رنجورشـد            مي خورد و نه چيزي     مي نه چيزي  بود كه 
 گـو گفـت نريـان      غيـب . جويـا شـد    يي علت بيماري نريان را    گو ارباب از طالع بين و غيب     

  ارباب خشمگين شد و فرمـان داد       . او را جز اين بيماري نيست       و عاشق دختر ارباب است   
 دختر كه بـه     .اسب را كشتند و پوستش را كندند و براي خشك شدن در آفتاب افكندند             

 دور او پيچيـد و او را         غمگين به كنار پوست رفت و پوست نريان بـه          ،نريان خو كرده بود   
ابريـشم از آسـمان فـرو باريـد و          هاي    چند روز بعد رگباري از كرم     . با خود به آسمان برد    

توت را خوردند و ابريشم سـياه و سـفيد و           هاي    برگها    كرم. توتستان ارباب را فرو پوشيد    
ـ               .آنان فراهم شد  ة  مرغوبي از پيل   ا  بدين سان پرورش كـرم ابريـشم رواج يافـت و اربـاب ب

  . فروش ابريشم غني از وصلت نريان و دختر خويش خشنود شد
 سخن از عشق نريان     ،گاهي چيني دارد   ي ديگر كه احتماالً خاست    ا در افسانه « -3

 در ژاپن اين افـسانه در مراسـم         .شود  مي و دختري است كه از وصلت آنان ابريشم پديدار        
اسب و ابريـشم سـخن    ة رابطدر بخش كهن نيهونگي از . شود  مي يني احضار روح بازگو   يآ

  )224: همان(  ».رفته است
 شـنونده اعترافـات اسـت       ،اسب سفيد ،  گاه در كيوتو در محراب مركزي نيايش      -4

  )217:همان(. شنود  ميكه با گوش بزرگ خود حتي نجواها را

  اساطير چين
 عظيم كه تاريخ مدون سـه هـزار سـاله و فرهنگـي              يپرداختن به اساطير كشور    
 چين داراي شرايط اقليمي متفاوت است و ايـن        .  كاري است دشوار   ،مال دارد ه بيژرف و   

حـاره در  ة زيـر منطقـ  هـاي   زير قطب در تايگاي منچوري تـا جنگـل  ة گوناگوني از منطق  
و در ايـن ميـان حيوانـات نقـش مهـم و اساسـي در                . گيرد  مي جنوب غربي چين را دربر    

ة هـاي چينـي از رابطـ       اري از داسـتان   بسي«. فرهنگ و اساطير و فولكور اين منطقه دارند       
 ».غالبـاً داسـتاني دارد     گويد و هر يـك در ارتبـاط بـا انـسان             مي انسان و حيوانات سخن   

  )198 :1384فرخي  كريستي و(
اسب . كاربرد داشت گيري    مغوالن هميشه در سپاه   ة   تا دور  »هان« اسب از دورة   «

 ت اسبي سـفيد نمايـان     أيكه گون در ه     چنان ،در اساطير چين داراي نقشي خاص است      
دور تنـديس اسـب در      ة  از گذشت . آورد  مي اژدها اسبي به جانب فوسي     را شود و با گوا    مي

 اروح خبيث را بـر عهـده داشـته           نقش محافظ مقبره از    ، چيني هاي  هبيرون و درون مقبر   
  ) 51: همان(» .است
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. كاف دارد يانگ است، زيرا يك سم منحصر به فرد و بدون شـ           ) ما ma(در چين، اسب    «

اسب، هفتمين شاخه از دوازده شاخه زميني تقويم چينـي          . بنابراين، نماد حالت مردانگي است    
  اي   پادشـاه افـسانه    muگردنـه شـاه مـو       انـد،      در دشت رها شـده     هشت اسب، كه معموالً   . است

   )26: 1390هال، ( ».كشند را مي)  در سده دهم پيش از ميالدbokuبه ژاپني بوكوئو (
اين خدا هشت پا، دو سـر و        . شبيه به يك ورزاو است    ،   تيان شن  ،سمانخداي آ  «

 ».ظهور اين خدا نشانة جنگ اسـت      . كند مي يك دم اسبي دارد و مانند يك خزوگ وزوز        
  )291: 1387برن و ديگران،(

گاه آبياري   گوياي خاست ،  در افسانه و روايتي ماجراي سيل و توفان       « :يائووگون 
روايـي   و سـيل بـه هنگـام فرمـان         در اين روايت زمان توفان    . رساني است  و مهندسي آب  

خواند و گـون در       مي روايان چهار كوهستان گون را به ياري       نمايي فرمان  خاقان يائو به راه   
سازي ا سد ب و گون مبارزه با سيل را      شود  مي ت اسبي سفيد نمايان   به هيأ ها    برخي افسانه 

  )133-135: همان( ».كند  ميآغاز

  ها استپنشينان  چادر
هـايي    گـسترده جنـوب روسـيه بخـش       هـاي     پيش اسـتپ  سال  حدود سه هزار     «
كيمريـان در غـرب دريـاي        :از اقوام هند و اروپايي را در خود جـاي داده بودنـد              پراكنده

در ايـن دوران يـا   ها،  يا اسكوتيايي، ايرانيان ساكن شمال. مازندران و ايرانيان در شرق آن 
 و غرب   ق شر ميانباب ارتباط و مبادله     . واركار مبدل شدند  اندكي بعد به چادر نشينان س     

در پهنة  ) سبك حيواني (ديني و اشكال هنري     هاي    كه انديشه اي     به گونه  ،را نيز گشودند  
. شدند  مي گاه ايزدان قرباني   در پيش ها    ويژه اسب ، ب حيوانات. هاي پهناور جاري شد    استپ

هـاي حيـوان     را بر فراز آتشي از استخوان     ها   كردند و گوشت آن     مي اين چهارپايان را خفه   
يك خـداي   . شد  مي از گوشت حيوان نيز در آتش انداخته      اي    تكه. كردند  مي باني كباب قر

از خار و علف علم اي   جنگ وجود داشت كه نماد آن شمشيري آهني بود كه بر فراز توده            
و خون   شدند  مي گاو و اسب و نيز اسيران جنگي قرباني       از  براي او شماري زياد     . شده بود 

  . شد  ميها بر شمشير خدا ريخته آن
 ميان قبايل تحـت فرمـانش     اي    جسد او را در ارابه    ،  مرد  مي هنگامي كه پادشاهي   

پس از اين   . كردند  مي اش در صفي طوالني ارابه را دنبال       گرداندند و همسران و خدمه     مي
ه خفـه شـده بودنـد و        كـ   با تعدادي از خدمـة دربـار       هاو را در گوري چوبي همرا     ،  مراسم
تلي عظـيم از خـاك بـر آرامگـاه شـاه            . دادند  مي هايش و تعدادي ظرف طاليي قرار      اسب

  )105: 1391پاتريج، ( ».شد  ميريخته
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نامي كه هم به ايـزد و هـم بـه آسـمان           ،  ايزدِ ايزدان تنگري نام داشت    « :تنگري 
كوهستان كه در    هاي  حاجت مندان عزلت گزينِ ساكن در قله      . الجوردي داده شده است   

گران را به     نيايش ،سوزاندند  مي كردند و به افتخار او چوب سروكوهي        مي برابر او كمر خم   
انگيـز يـا     شگفت،  "آسماني"كه به هر آنچه      استاي     واژه " تنگري ". شدند  مي او رهنمون 

طـور  ه  شود كه ب    مي است نيز داللت دارد و شامل خدايان نود و نُه گانة تنگري            آور حيرت
آتاگا تنگري موجب بختياري در پرورش اسـب        ،  براي نمونه . هستندها    اص نگهبان گله  خ

  . است

  اساطير يونان و رم
 در فرانسه   1980 ة خداي بومي در دوران امپراتوري روم كه تا ده         375از ميان    «

برخـي در نـواحي     .  بار ضبط شده اسـت     ك خدا فقط ي   305نام   ،اند  كنوني شناسايي شده  
  )98: همان(» نددرد احترام بوموتري  گسترده

مربـوط بـه ايـزدان و       هـاي     در اساطير يونان و رم، برخي از جانوران در افـسانه           «
: در اين زمينه بايد ميان دو گروه از جانوران تفاوت گذاشت. دارند  ويژهيپهلوانان جايگاه

ده و بـا    شدند و جانوراني كه نمـاد ايـزدان بـو           مي جانوراني كه براي قرباني كردن انتخاب     
ن خالف اسـاطير مـصريان در اسـاطير يونانيـا         بر «)200: 1389اسميت،  ( ».راهند ها هم  آن

  آنهـا، ايـزدان پرسـتش      ةسخن از پرستش جانوران نيست، بلكه بايد گفت كه بـه واسـط            
  )201: همان( ».شدند و در واقع در نزد يونانيان، جانوران تنها رمزهاي مقدس بودند مي

  :  داستانيواي  اسطورههاي  اسب
هـا   نآ. نرئيدها ايزد بانوان دريايي، دختـران نـره و دوريـس بودنـد            « :نرئيدها -1

 نيمه ماهي، سوار بر تريتـون يـا اسـب           –تر به صورت آفريدگاني جادويي، نيمه زن         بيش
  )351- 350: همان( ».شدند  ميبر سطح آب پديدارها،  و خزهها  در ميان خيزاب دريايي،

تصاحب  را ب   نتوانستند آن  ، تروا ةانيان پس از ده سال محاصر     يون«: اسب تروا  -2
 يـا شـايد     –گـوي ديگـر      گو و به روايتـي كالخـاس، پـيش         دان پيش  پريليس، نهان . آورند
آگاممنون اپئيـوس و پانوپـه را       .  به آگاممنون پيشنهاد كرد اسبي چوبين بسازند       -اوليس

 سـاختند كـه دموفـون، مـنالس،         آنان اسب چوبي و ميان تهي     . مامور انجام اين كار كرد    
يونانيـان ايـن اسـب      . جويـان در درون آن پنهـان شـدند         اوليس و بسياري ديگر از جنگ     

. خواهند به محاصره پايان دهند      مي چوبين را در كرانه تروا رها كردند و وانمود كردند كه          
، كه از   گو برخي مانند كاساندر پيش   . زني نشستند كه حال چه بايد كرد       اهالي تروا به راي   
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سوي ايزدان محكوم بود، كسي حرفش را باور نكند، عقيده داشـت كـه ايـن اسـب يـك                    
نيرنگ جنگي است و به هيچ روي نبايد آن را به بهانه اهـداي آن بـه ايـزدان وارد شـهر                      

بـه جانـب حيـوان      اي    الئوكون پيشواي مذهبي نيز بر همين باور بود و حتـي نيـزه            . كرد
ولـي چيـزي    .  از آن صـداي شـيئي ميـان تهـي برخيـزد            سنگي پرتاب كرد تا ثابت كند     

نگذشت كه مارهايي او را خفه كردند و مردم تروا گمان كردند اهـانتي بـه مقدسـات روا                   
جويان يوناني از تاريكي     جنگ. بدين ترتيب اسب چوبي را داخل شهر كردند       . داشته است 

ودند و شـهر را     شـهر را گـش    هـاي     شب سود جستند و از شكم اسب بيرون آمدند، دروازه         
   )69 - 68 :همان(  ».تصاحب كردند

 ،رفتنـد   آنها بردو پا راه مي    . موجوداتي بودند نيم اسب و نيم انسان       :ها  سيلن- 3
دم اسبي  ها باشد سم داشت و هميشه         كه مثل پاي انسان    اما اغلب پاهايشان به جاي اين     

 . هاي يوناني نقش بسته است شان بر گلدانداشتند و تصاوير

ــاني  - 4 ــاطيري يون ــدار اس ــب بال ــوس« :اس ــدوزا 1پگاس ــسل م  و 2، از ن
گفتند كه اسب در هنگام مرك مـدوزا    ميگاهي هم. نپتون، خداي درياهاست /پوسئيدون

 بود و در تمثيالت     4 و بلروفون  3پگاسوس، مركب پرسئوس  . از خون او بيرون جهيده است     
 با آتنه بر فراز آكروپوليس پوسئيدون در مبارزة مشهوري. دورة رنسانس، نماد شهرت شد

جا بي درنگ اسبي بيـرون       زة سه شاخة خود بر زمين زد و از آن         ي، آتنه را با ن    )شهر بلند (
شـود،    مـي  گاه گاه اسب، در هنر تدفيني عيسويان پيشين در دهليزهاي رم يافت           . جست

 روح به   هاي يادماني كافران به عاريت گرفته شد، كه به عنوان هادي           كه احتماالً از ستون   
. از لحاظ عيسويان اين مطلب، به پل مقدس اشـاره دارد   . شود  مي جهان ديگر، نشان داده   
 از آن، چهار اسب مكاشفات يوحنا، ناد جنگ، فتح، قحطـي و   پسدر هنر قرون وسطي و      

 از  7 و مـارتين   6 هـوبرت  5اسـب، مركـب اوسـتاس،     . مرگ، يعني عمال قهر آسماني اسـت      
آدم . ، مربوط به اسبان وحشي و تكه تكه شدن اوسـت          8شهادت هيپوليت . مقدسان است 

   ». اسـب تنـه؛ چهـاربخش جهـان ـ اروپـا؛ جـشن پيـروزي ـ عـشق؛ اسـب تكـه شـاخ              
  )27: 1390هال، (

                                                      
1 - Pegasus 
2 - Medusa 
3 - PERSEUS 
4 - Bellerophon 
5 - Eustace 
6 - Hubert 
7 - Martin 
8 - Hippolyus 
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م نيم اسب و نيم انسان هستند ور در اساطير يونان و : قنطروسسنتورها يا -5
نهـا بـه نـام      آاما يكـي از      ،ها  اصوالً به موجودات وحشي بيشتر شباهت داشتند تا انسان         و

 ميـان در  . كيرون به خاطر درايت و سـجاياي اخالقـي پـسنديده، شـهرت داشـته اسـت                
 آموزگـار پهلوانـان از همـه مـشهورتر          هاي يوناني سنتوري به نام چيرون به عنوان         افسانه
 در دوران قديم از سمبل قنطروس به عنوان نمادي براي آشـوب اسـتفاده  ها   يوناني. است
 پيدايش اين موجودات احتمـاالً بـه        ةريش.  اما خود چيرون سمبل دانش است      ،كردند مي

مـردم  (هـا     مينوسي. گردد  مي خرافي مردم جزيره كرت واقع در درياي اژه باز        هاي    روايت
 موجوداتيها     به اشتباه پنداشتند سواران و اسب      ،كه تا آن زمان اسب نديده بودند      ) كرت

خود را از اين شهر آسيايي وام       هاي    خيلي از افسانه  ها    ييگانه هستند و از آن جا كه يونان       
 يـا سـانتور،     برطبق اساطير يونان، قنطورس   . يوناني شد هاي     سنتور وارد اسطوره   ،گرفتند

 انـسان داشـتند، امـا       ة، پادشاه تسالي، بود كه سـر و دسـت و سـين            1نام اَخالف ايكسيون  
گر و وحـشي    رفتاري سخت آشوب   خوردند و   سانتورها گوشت مي  . شان اسب بود    تنه  پايين

تنها سـانتور   .  انسان هستند  ةعانبگر نيروي ظلماني و س     سانتورها به نوعي نمايان   . داشتند
 بود كه آموزگار بسياري از پهلوانان يونان،        2ر اساطير، سانتوري به نام خيرون     رفتار د   نيك

وس تـصوير   ؤرد و ز   م 4 هركولس ةخيرون از تير ناخواست   .  بود 3جمله آخيلوس يا آشيل   از  
از او در آسمان شكل     » تيرانداز«يا  » قوس«فلكي    خيرون را به آسمان فرستاد كه صورت        

  . گرفت

  اساطير سلت 
در . قهرمـاني اسـت   هاي    اسطورهترين    معمولسلتي باستان از غير   شناسي     اسطوره

 و پردازد ميها  به رسوم و سلوك اين شخصيت، حقيقت قهرمانان درخشاني را شامل شده
بوند كه زبان مشترك داشتند و در شـمال         هايي    طبقهها    سلت«. گذارد  مي نمايشآن را ب  

  مديترانـه زنـدگي  حوزةهاي  از سرزمينهايي    و بخش  پلآآلپ در اروپا و جنوب رودخانه       
نـي بـر اشـراف سـاالري        متي مبت  داراي حكـو   مردمي بودند سلحـشور و    ها    آن. كردند مي

  )97: 1391پاتريج،  (».نظامي
تمـاس  ، م كـه در جنـوب اروپـا سـاكن بودنـد     وبـا مردمـان يونـان و ر       ها    سلتي «

   )130 -119 :1384، ناردو(» .اند داشته

                                                      
1 - Ixion 
2 - Chiron 
3 - Achilles 
4 - Hercules 
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نيز مانند بسياري اقوام غير مسيحي، حيوانـات را بـه دليـل خـصوصيات       ها    سلت 

. كردنـد   مـي ها از قبيل سرعت، درنده خويي باروري، ارزش يا زيبايي آنها تكـريم        آن ةويژ
  . از نمادهاي مذهبي شكل بخشيده استهايي  ر بعضي حيوانات به نظامرفتا

يچيـدگي و تنـوع قربـاني       پهـا،     و اسـطوره  ها    نظر از شواهد موجود در نگاه      صرف 
  . دكن  ميسلتي حكايتهاي  روشني از اهميت حيوانات در آيينحيواني، ب
بـه اپـوس   ي شناسـ  ترين خداي اسب سلتي اپونا بود كه نامش از نظر واژه       بزرگ «

وي آن قـدر اهميـت داشـت كـه     . سلتي براي اسب است اي    شود، و اپوس واژه     مي مربوط
. شـد   مـي   دسامبر يك جشنوارة رسمي رومي به افتخارش برگزار        18همه ساله در تاريخ     

جامعـه بودنـد، در نـواحي نظـامي رايـن و         هاي    از تمام بخش  هايي    پرستندگان اپونا گروه  
در .  اسب و سوار، مورد احترام افسران سواره نظام ارتش روم بود           بان دانوب، به عنوان نگه   

 در بورگوندي به عنوان خدايي بومي، الهة پـرورش اسـب و بـه طـور                 بويژهجاهاي ديگر،   
  )168: 1389ژيران و ديگران، (. شد  ميكلي خداي فراواني و رونق پرستيده

 دو اسب اسـتفاده سريع خود از  سبك وهاي  در جنگ براي كشيدن ارابه  ها    سلت 
در دنيـاي سـلتي      شاسب به دليل زيبايي، سرعت، شجاعت و قـدرت جنـسي          . كردند مي

ـ     جـوي جامعـة سـلتي، يعنـي شـواليه          مورد احترام بود، و نماد نخبگان جنـگ         شمارهـا ب
خـدايان جنـگ از قبيـل مـارس         : با اسـب ارتبـاط داشـتند      ها    بسياري از كيش  . رفت مي

 سـوار بـر اسـب نـشان داده        هـا     ، در شـمايل نگـاري     كوروتياكوس در مارتل شام سوفوك    
 شمارها اسب حيواني خورشيدي ب      شوند؛ شواهدي نيز در دست است كه به موجب آن          مي
افتـاد واجـد      مـي  دادي اتفـاق   شدند، اما اگر چنين روي      مي ندرت قرباني بها    اسب. آيد مي

رهـاي چهـار    پيك. شـدند   مي اهميت بود، زيرا صاحب اسب و جامعه دچار خسراني جدي         
 دست آمده كه مربوط بـه نـوعي       ر بايشيكاال در چك و اُسلواكي ب      تكه شدة دو اسب در غا     

در تپة پادشاهان واقع در يوركشاير شـرقي       . م است .وديعه سپاري آييني در قرن ششم ق      
كشف شده كه متعلق به اواخر عصر آهن اسـت و در آن يـك جفـت اسـب                   اي    نيز مقبره 

  . اند  دفن شدههمراه با ارابه و صاحب آن
تپـه پرداخـت    ة  كه از گل سفيد دامنـ     ،  اسب سفيد در اوفينگتون در برك شاير       «

تجسم اسـب در دوران سـلتي       ترين    شايد برجسته ،   به آن عصر تعلق دارد     الًشده و احتما  
گاليايي سوار هاي   ايزد بانويي كه در برخي از پيكره–اين حيوان با آيين اپونا اسب      . باشد

در اولستر شواهدي از وصـلت نمـادين        . تنگا تنگ دارد  اي    رابطه،  داده شده بر اسب نشان    
ژيـران و ديگـران،     ( ».وجـود دارد  ،  پادشاه جديد با مادياني كه نمودگار بارروري زمين بـود         

1389 :169 - 170(  
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  اساطير مصر
فرهنگـي و باسـتاني ايـن       هـاي     اهـرام و آرامگـاه    ،  سيماي جذاب مصر بـا معابـد      «

ة اين اسناد يادمان نظام باورهايي است كه چندين هزار سال بـر در            . اردسرزمين پيوند د  
توان كوششي دانست كه در   مياساطير مصر را) 33: 1375ايونس وفرخي  (»نيل چيره بود 

بسياري از خدايان محلي خداياني بودنـد كـه         . گرفت  مي داري اقتدار شاه انجام    جهت نگه 
در ايـن ميـان جـانوران مقـدس نقـش و            . دبزرگ و به اساطير پيوسـتن      مجذوب خدايان 

  . داشتند  ويژهيجايگاه
زايي و نمـاد مـادر و شـيردهي          تائوثرت به معني بزرگ ايزد بانوي محبوب فرزند       «

آويختـه دارد و روي     هـايي      او را هم چون اسب آبي ماده تصوير كردند كـه پـستان             .است
 و طومـاري از پـاپيروس را   )نگاه باني(نشان هيروگليفي سا   . ايستاده است ش  پاهاي عقبي 

پرستيدند و به دوران سلطنت نوين در ميـان مـردم            ويژه در تب مي   او را ب  . در دست دارد  
 اغلـب نـامش را بـر فرزنـدان خـود           متوسط از محبوبيـت بـسيار برخـوردار بـود و          ة  طبق
تائوئرت در نقش ايزد بـانوي      . آراستند او مي هاي    خويش را با نگاره   هاي    گذارند و خانه   مي
بدين گونـه، او را نـه تنهـا بـه           . بان، گاهي به عنوان ايزد انتقام گيرنده نيز مطرح بود          نگاه
نماياندند كه به حالتي      مي ايزد بانويي با پيكر اسب آبي، بل كه گاه با سر شير ماده            ة  چهر

كشتن تشريفاتي يـك اسـب آبـي         «)95: 1389ويو،  . ژ (».كشد  مي تهديد آميز دشنه بر   
نماد هـوروس بـود كـه سـت را بـه قتـل              ،   سلطنت قديم  ةفرعون در دور  سفيد به وسيلة    

هـاي گـوري مربـوط بـه عهـد           با اين مفهـوم نمـادين در نقاشـي        ،  شكار اسب آبي  . رساند
  )28-27: 1390هال، ( ».شود  مييافت، سلطنت قديم و بعد از آن

  گيري  نتيجه
در    برجـسته  يجايگـاه ،  ترين جانوران در زندگي بشر      يكي از مهم   اسب به عنوان   
اهميت و توجه خاص به اسب باعث شده تا از ديـر بـاز بـراي                .   يافته است  جهاناساطير  

  .  در نظر گيرندهو الگويي از اسب نژاد خاص قايل شوند يهاي اين جانور ويژگي
يـا همـواره سـوار بـر        . خدايان با اسـب مرتبطنـد     ها،    تقريبا در اساطير اكثر ملت     
  . برخي از خدايان خود از نسل اسبانند، آيند  ميب در شكل اسهب يا خود. اسبند

هاي ملي ميهنـي كـه بازتـاب فرهنـگ و اعتقـادات و آداب و           در حماسه  »اسب «
گيرد؛ با وظايفي خاص و مهـم حـضور           اي است كه در آن شكل مي        رسوم مردم آن ناحيه   

 طـوري   ازآن جمله شاهنامه فردوسي است كه اسب و تصويرهاي مربوط بـه آن بـه              . دارد
  . شود  ديده مي گسترده
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ة اين همه مورد توجه واقع گرديده و چرا اسم فرشـت          ،  اينك ببينيم كه چرا اسب     

 ،دليلش بسيار واضـح اسـت     ؛  از كلمه گاو مشتق شده است      حافظ جانوران مفيد در اوستا    
مركـوب، محمـول و     به عنـوان    ها    قرناسب حيواني است متفاوت با ساير حيوانات و         زيرا  

در حقيقت اسب نزد اقـوام و ملـل قـديم بـه              .نشين مطرح بوده است   اقوام چادر مظروف  
هـا و سـواركاري و خبـر          تژيك مطرح بوده كه همـواره در جنـگ        اعنوان يك حيوان استر   

ناپذير از سرنوشت    سرنوشتي جدايي بنابراين  ها مورد اهميت و استفاده بوده است؛          رساني
  . انسان دارد

اسب معنايي كهن الگويي قائل است و تصوير جهـاني          براي  شناسي    روانيونگ در   
تحليلي اسب  شناسي    از منظر روان  . هاي قدرت ناخودآگاه مي داند      اسب پادشاه را از نمود    

موجـودي تنومنـد، نجيـب و       . از بخش تشكيل دهندة غريزة جانوري روان انـسان اسـت          
هـاي مهـار      ا بر نيـرو   وفادار كه نشستن قهرمان برآن، تسلط وجود پااليش يافتة روان او ر           

بـه همـين دليـل، مجموعـة معـاني          . كنـد   نشدني طبيعت و غرايز سركش او نمادينه مي       
هاي بشري، از سـويي قـدرت و سركـشي طبيعـت و غرايـز را از        نمادين اسب در فرهنگ   

هـاي بيرونـي و     بازدارنـده  سوي ديگر، مقاومت و آزادگي روح متعـالي انـسان را در برابـر             
  . كند دروني نمادينه مي

هاي بشري برخي از معـاني سـمبوليك اسـب            غالب فرهنگ   با توجه به اينكه در    
توان گفـت دومـين معنـاي         داري، پيروزي، سرعت، سرسختي و غرور بود، مي         آزادي، پاي 

اسطوره شناختي نمادينگي اسب در ارتباط با سهمي كه در الگوي رواني انـسان متعـالي                
ك مركب صرف كه يك شخصيت قدرت بخـش         چنين اسبي نه ي   . شود  دارد، مشخص مي  

گر و تأمين كنندة بخشي از قـواي مـادي و             و انسان واره، براي پهلوان نقش مكمل، ياري       
  . كند روحاني پيروزي بخش طبيعت را ايفا مي

اسب بخشي از وجود غريزي و نيمه حيواني وجـود انـسان اسـاطيري اسـت كـه                  
كند و در     ر زمين و طبيعت را نمادينه مي      پيوندش با آب و دريا، ارتباطش با نيروي سرشا        

 بر اسـب بـسان روحـي    انسان سوار. حقيقت تجسم عيني قدرت غريزي ناخودآگاه اوست     
است كه تصويري نمادين از اوج گـرفتن         )يا خودآگاه چيره بر ناخودآگاه    (مسلط بر جسم    

  . گذارد اين كهن الگو را به سوي نقطة غايي حركتش را بنمايش مي
و آرزوهاي  ها    آرمانة  توان گفت بخشي از اساطير باز گو كنند         مي ليلبه همين د   

بـروز   فرو خورده و دست نيافتني ملل قديم است كه چون در عالم واقعي امكان ظهـور و       
. انـد   در عالم خيال به شكل آمال و آرزوها ويا باور و اميد تجلي و نمود پيدا كرده              ،نداشته

اين است كه از يك طرف به سطح فكـر          ها    ليل اسطوره بنابراين يكي از فوايد واكاوي وتح     
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و انديــشه واز طــرف ديگــر بــه آمــال و آرزوهــاي ملــل قــديم و تفــاوت و تطــابق آن بــا 
 زيرا شناخت انسان بدون شناخت آمال و آرزوهـاي او           ،بشر امروز دست يابيم   هاي    انديشه

كه به شناختي     آن برايبدين ترتيب   . نيست  ميسر ،اي از روح و روان آدمي است       كه جلوه 
 انـسان را كـه      گزيريم تا آرزوهاي بلندپروازانة    نا ،واقعي و همه جانبه از انسان دست يابيم       

ــرواز و   ــد پـ ــي روح بلنـ ــت،   تجلـ ــسان اسـ ــراي انـ ــان گـ ــان از  آرمـ ــول زمـ   در طـ
  : تحليل قرار دهيم بيابيم و مورد تجزيه وها  زمان ترين و ناپيداترين اعصار و كهن

 خانه دوش مست و خـراب     چه گويمت كه به مي    
 كــــه اي بلنــد نظــر شــاهبـــاز ســدره نـــشين

ـــ ــي و ت ـــرش م ـــگرة ع ـــير را زكن ـــند صـف  زن
 

ــژده    ــه م ــبم چ ــالم غي ــروش ع ــا دادســت س ه
ـــادست   ــه ايــن كــنج محنــت آب ــو ن ــشيمن ت ن
ــت    ــه افتادس ــه چ ــن دامگ ــه در اي ــدانمت ك ن

)5-3 ابيات 54: 1372حافظ، (  

ـ قَ فَ هفس نَ فرَن ع م«ناخت خداست   جايي كه شناخت انسان مقدمة ش       از آن  رَد عفـ  ر به« ،
 خداشناسـي  و سپس مقدمةشناسي  تواند مقدمة انسان  ميتحقيق و تفحص در اين وادي    

رفت علمـي و تكنولـوژي       و حصول به معرفت حقيقي باشدو نتيجه گيري كنيم كه پيش          
، مـافوق بـشري    همچـون كـسب قـدرت        ، آمال و آرزوهاي بشر     با بن ماية   تفاوتي فاحش 

وفتح كرات و سيارات و غلبه و چيرگي بر عوامل ها  پرواز در آسمان، مرگي و جاودانگي بي
پيدا ، روايي و حكومت مطلق بر زمين و هستي زا و خالصه فرمان خطر آفرين و محدوديت

 رود در صـدد بـرآوردن همـان آمـال و            مي توان گفت بشر هرچه به پيش       مي  بلكه .نكرده
  . نخستين خويش است كه در خلقت او عجين و سرشته شده است وآرزوهاي كهن 
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- Brunel, p. (1992). mythocritique theorie et parcours, puf. 
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