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کنکاش مفاهیم نمادین رنگ اسب ها درشاهنامه فردوسی
2

آزاده ابراهیمی پور،1رقیه صدرایی

-1دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی در دانشگاه علوم وتحقیقات
-2استادراهنما،استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات
چکیده:
یکی از بارزترین ویژگی آثار فردوسی هنر تصویر سازیست ،که به بهترین شکل ممکن در شاهنامه،اثر گرانقدرشعرپارسی به
اجرا گذاشته شده است .فردوسی دروصف جنگ ها ووقایع ساری وجاری درآن ،چنان ابتکاری به نمایش می گذارد که
خوانندگان شاهنامه با مطالعه ابیاتش می توانند تصویری ازآن چه را که مد نظر فردوسی بوده پیش چشمشان تجسم
کنند.یکی ازعناصر نقش حیوانات به خصوص" اسب" می باشد" .اسب " به عنوان یک دوست یا حتی یک قهرمان ،همراه
پهلوانان داستان های شاهنامه صاحب امتیازوقدرت می شوند چنان چه برخی بر دیگری برتری می گیرند که این برتری
دراسب رستم "رخش"کامال هویدا می شود ومسئله قابل تآمل دیگر اینکه پهلوانان به نام هرکدام دارای اسبی بودند که
درمسیر ماجراهای صاحبانشان شاهد وقایع و به نوعی نگهبان آنها بودند "اسب " به عنوان یک دوست یا حتی یک قهرمان،
همراه پهلوانان داستان های شاهنامه صاحب امتیازوقدرت می شوند چنان چه برخی بر دیگری برتری می گیرند که این
برتری دراسب رستم "رخش" کامال هویدا می شودومسئله قابل تآمل دیگر اینکه پهلوانان به نام هرکدام دارای اسبی بودند که
درمسیر ماجراهای صاحبانشان شاهد وقایع و به نوعی نگهبان آنها بودند.کلیدواژه،:اسب،نام ،رنگ،صفات اسب
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مقدّمه:
حکیم ابوالقاسم فردوسی با سرودن شاهنامه پایه واساس ادب ملی وحماسی راپی ریزی کرداما درکناراین مسئله باید به
صراحت بیان نمود که شاهنامه تاریخ نیست بلکه ماجرای زندگی پارسیان را به تصویرمی کشد،فردوسی حکیمی فرزانه ،
خردمندانه به هستی می نگردو ندا می دهدکه فریب خوشی های ظاهری دنیا را نخوریم وشاید به جرات بتوانم بگویم
تصویرسازی وتصویرنگا ری توسط ابوالقاسم فردوسی شناسانده شد یکی ازاین تصویرسازی وصف اسب وجایگاه آن در
میان پهلوانان  ،پادشاهان وکارزارها ونام گزاری اسب ها(رخش،شبرنگ،ارجاسپ،لهراسب )....وبرای هرمراسمی نوعی اسب
خاص واینکه هرشاهی اسب مخصوص خود راداشته واین مسئله درقسمت های گوناگون شاهنامه به نمایش گذاشته است .در
تجزیه سطوح سبکی هر شاعر ،یکی از عناصر مهم مربوط به صور خیال ،رنگ است که افکار و عواطف وی را از سویی ،و
موضوع و درونمایه اثر را از سوی دیگر به هم مربوط می سازد .لذا بررسی نحوه کاربرد رنگ در آثار شاعران صاحب سبک
و غیر مقلد دریچ ه ای به روی شناخت عوالم درونی ایشان است و در عین حال نقدی است بر میزان توانایی هنری و ادبی آنها
در بهره گرفتن از عناصر مختلف خیال .در پی این هدف ،مقاله حاضر چگونگی به کارگیری رنگ را در صور خیال فردوسی
و توجه شاعر را به تناسب و هماهنگی رنگ ها با هسته روایی داستان های شاهنامه بررسی کرده ،نشان می دهد که رنگ در
صورخیال فردوسی اصالت ندارد ،اما رابطه معناداری میان کاربرد رنگ با مضمون ،حوادث و وقایع داستان ها دیده می شود.
به همین دلیل ،رنگ اسب پهلوانان در موارد متعدد با هسته روایی داستان و اتیمولوژی نام صاحبانشان ارتباط پیدا می کند و
نیز درفش هر پهلوان با رنگ و نقش ویژه ای ظاهر می شود .همین طور رنگ خیمه هر یک از نامداران متفاوت با دیگران
است .این همه در برخی موارد قابلیت تاویل نمادین پیدا می کند و مهارت فردوسی را در استفاده از تمام گنجایش های ادبی
نشان می دهد .در ا ین مقاله با عرضه بسامد هر یک از رنگ های به کار رفته در شاهنامه ،امکان مقایسه دقیق کاربرد رنگ ها
در شاهنامه فراهم آمده و نشان می دهد که  %53.69از فضای رنگ های به کار رفته در شاهنامه ،به مناسبت فضای حماسه و
جنگ و پیکار ،به رنگ های سرد و تیره تعلق دارد و گروه رنگ سیاه با  33.29%کاربرد در راس رنگ ها قرار گرفته است .
"
جایگاه واهمیت اسب درنبردها وتوجه فردوسی به این مسئله وهمچنین ترکیب اسم برخی از پهلوانان وقهرمانان داستان های
شاهنامه(بیورسپ،ارجاسپ).............از جمله از مسائلی است که دراین پژوهش به آن پرداخته شده واهمیت اسب دریک
برهه زمانی به اندازه ایی بوده که به عنوان هدیه درردیف زرو گوهرقرارمی گرفته وبه صاحب منصبان تعلق می گرفته است.
تاریخچه اسب:
اسب حیوانی است که درتمامی اعصار مورد توجه انسان ها بوده وبه اشکال مختلف (در زمین های کشاورزی،جنگ ،حمل
ونقل ،ابزار حرکتی ،نابود کردن دشمن ).....مورد استفاده قرارمی گرفته وهیچ گاه حتی درعصر حاضر جایگاه خود را از
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دست نداده .به طوری که می توان اظهارداشت اسب درنزد ایرانیان وآریایی هاازارزش واالانسانی برخورداربوده وبه گونه ایی
که مهرازخدایان آیین زرتشتی وخدای جنگ وپیروزی است«دارای اسب تیزویااروند اسب است(».عفیفی)434 :1374،
اسب درفرهنگ لغات:
دهخدا:
«نظربه ایی که این جانوردرمیان چارپایان خانگی دیگرچون شتروگاو وخر،تندتروتیزروتراست چه بسا
دراوستا"ائورنت" خوانده می شودکه به معنی تند وتیزوچست وچاالک ودلیرو پهلوان ،صفتی است که درنامه ی دینی ایرانیان
باستان بسیاربه کاررفته است وچندین بارهمین صفت چون اسم آمده ولفظ مترادف اسب است(».دهخدا،1371،ذیل واژه ی
اسب)
کاربرد اسب درآیات قرآن
اسب حیوانی است که بارها نامش درقرآن ذکرشده واین نشانه اهمیت اسب می باشد که همواره مورد توجه بوده وپیامبران
وامام ازان به نیکی یاد می کندد .درجای جای قرآن نام اسب دیده می شود که برای نمونه به چند مورد ازآن ها اشاره می
کنم :
درسوره عادیات:
«والعادیات ضبحا( ) 1فالموریات قدحا() 2فالمغیرات صبحا()3فاثرن به نقعا()4فوسطن به جمعا( )5فالانسان لربه
لکنود»(6عادیات)
-1سوگندبه اسبان تازنده ای که(به سوی میدان جهاد)نفس زنان پیش می روند-2آن اسبانی که (براثربرخوردچخماق سم
هایشان به سنگ های سرراه)جرقه ها بر می افروزند-3.همان اسبانی که بامدادان (برسرسپاهیان دشمن )یورش می برند-4.ور
درآن گردوغبارزیادی رابرمی انگیزند-5.وبامدادان به میان جمع (دشمنان)می تازند(-6.به چنین اسبانی سوگند که )انسان
نسبت به پرودگارخودبسیارناسپاس وحق شناس است.
سوره نحل آیه8 /
«والخیل والبغال والحمیرلترکبوها وزینه ویخلق ما ال تعلمون (».نحل ایه هشت )
و(خدا)اسب ها واسترها واالغ ها را (آفریده است)تابرآن ها سوارشویدوزینتی باشند(که به دل هایتان شادی
بخشندوخداوند)چیزهایی را(برحمل ونقل وطی مسافت)می آفریندکه (شماهم اینک چیزی ازآن ها)نمی دانید.
درسوره آل عمران( آیه،) 14سوره انفال(ایه ) 60نیزبه اشکال گوناگون بیان شده است .گفتمان حاکم دربین آیات گوناگون
قرآن خود دلیلی براهمیت این مسئله می باشد واین مسئله به اندازه ایی حایزاهمیت است که پیامبراکرم دراحادیث گوناگون
به آن اشاره کرده است.

www.SID.ir
3

Archive of SID

پیامبراکرم صلی اهلل علیه وسلم فرمودند:
«احب اللهوالی اهلل اجراءالخیل والرمی(نهج الفصاحه)40: 1385،
محبوب ترین بازی هاوسرگرمی هادرپیشگاه خدامسابقه ی اسب سواری وتیراندازی است.
درجایی دیگرفرمودند:برکت وبالندگی درپیشانی اسب هاست.درصفحه 260نهج الفصاحه آمده است پری به خانه کسی که
درخانه اش اسب اصیل دارد آسیب نمی رساند.نکته بسیارجالب که ازاحادیث پیامبراکرم به دست آوردم درجایی
فرمودندهرکس به اسب تازیانه ای بزندتازمانی توبه نکندگناهکاراست.درصفحه 294به نقل از پیامبراکرم صلی اهلل علیه وآله
بیان شده:نیکی وخوبی ،یا پاداش وغنایم تا روز رستاخیز بر پیشانی اسب ها گره خورده است .پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله
فرموده اند:دستی که برای تیمار ونگهداری به سوی اسبی درازشود گویی دستی است که پیوسته درراه پرودگارصدقه
دهد.درصفحه  295باز به نقل ازپیامبراکرم صلی اهلل علیه وآله نیکی وخوبی تارروزرستاخیزبرپیشانی اسب گره خورده است
وصاحبان ایب ها به وسیله آن ها یاری می شوند وکسی که هزینه نگهداری اسبی را بدهد چنان است که صدقه داده
است.اعتقاد قلبی اعراب براین مسئله که اگر اسبان را نوازش کنندوپیشانی آن ها را دست بکشندبرای خود برکتی عظیم
کسب کرده اند.
تناسب رنگها با فضاي حماسی و هسته روایی شاهنامه
رنگها در شاهنامه ،به تناسب فضای حماسی ساخته میشود .در این فضا که فضـای جنگ و پیکار است ،رنگهای سرد و تیره
غلبه دارند .میدان جنگ پـیدرپـی زیـر سـم اسبان نیلگون میشود و سپهر از گرد سپاهیان ،رنگ زنگار و آبنوس به خـود
مـیگیـرد  .درفشهای سیاه و کبود و بنفش برافراشته میشوند ،مردانی که زره آهنین پوشـیدهانـد ،به کردار کوهی سیاه بر
دشمن تاخته ،با شمشیرهای بنفش و آبگون ،روز سپید دشـمن را قیرگون و شبگون میسازند ،و چهرهها هنگام درد و انـدوه
الجـوردی مـی گـردد.هنـر فردوسی ،تصاویر شعری را با هستة روایی داستان ،متناسب و هماهنگ میکند .در نمونة زیر،
سیاهی و دود ناشی از سوختن چوب و نفت ،و نیز گرد و خاک میدان نبرد ،با پیکار قهرمان که به سرعت «دود» است،
هماهنگ میگردد و تصاویر صحنه بـا تکـرار کلمـات دود ،گرد ،کبود ،نیلگون ،الژورد و سیاه ،فضایی متناسب میآفریند :
کمــر بــر میــان بســت و در بررسی کاربرد رنگ در شاهنامه ،نباید از تأثیر رنگ در تداعی تصویرها غافل ماند .همان گونه
که استاد شفیعی کدکنی یاد آور شدهاند ،رنگ در شاهنامه قوی ترین عامـل تداعی تصویرهاست ( شفیعی کـدکنی1358 ،
 .) 464:مقـدمتات ً بایـد گفـت رنـگ سبز در شاهنامه ،جز به ندرت ظاهر نمیشود .بسامد موجود نیز اغلب به عبـارت دعـایی
«سر فالن سبز باد» تعلق دارد .شاید صالبت مردان جنگی و خشونت میادین کـارزار در فضای حماسی شاهنامه ،مجالی به
ظهور لطافت گل و گیاه و طبیعت سر سـبز نمـیداد .داستان باربد نشان میدهد که هرگاه ه ستة روایی اقتضا کند ،فردوسی حق
مطلب را بـه جا میآورد.
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در شاهنامه ،رنگ اسبان هم ،نقشی در هماهنگیکل ّ منظومه دارند .چنانکه پیشتر گفتیم ،فضای شاهنامه به اعتبار صحنههای
جنگ ،تیره رنـگ اسـت .در ایـن فضـا و در میادین پیکار ،رنگ سیاه اسبان چشمگیرتر از رنگهای دیگر است و با آن فضـای
کلـی مناسبت بیشتری پیدا میکند .از این گذشته ،در شاهنامه که اثـری حماسـی و هنـری اسـت ،الزم مـیآیـد کـه همـة اجـزا
و عناصـر ،از بهتـرینهـا انتخـاب شـوند و از نظـر اسبشناسی ،بهترین رنگها سیاه است (دو فرس نامه منثور و منظوم)18: 1366 ،
صاحبان اسب سیاه در شاهنامه عبارتند از :سام ،مهـراب ،الکـوس (پهلـوان تـرک(  ،سهراب ،سیاوش ،فرامرز ،گیو ،بیـژن،
کـیخسـرو ،لهراسـب ،شیدسـب پسـر گشتاسـب ؛اسفندیار ،بستور ،بهمن ،بهرام گور و خسرو پرویز
 .اسبان سرخ که بسامد کمتری دارند ،متعلق به این اشخاص هستند :فریدون ،رسـتم ،سرخه پسر افراسیاب ،کشواد ،گودرز،
هومان (پهلوان ترک) ،اورمزد پسر گشتاسب ،بهرام گور
و اسـبان زرد از آن زال ،بهـرام گـودرز ،گـرگین مـیالد ،گرامـی ،نـوشآذر ،زریـر و نوشیروان است.
 .اسب سفید به ندرت در شاهنامه دیده میشود :در دو جا ،نیروهـای غیبـی در قالـب اسب سفید نمایان شده اند (ج- 283: 7
284؛ ج) 121: 9و رخش از مادیان سـپید زاده شـده است (ج). 52: 2خسرو پرویز هم در سرکوب بهرام چوبین ،بر اسب
سـپید نشسـته اسـت (ج )19: 9این موارد در شاهنامه به نوعی با نمادهـای زرتشـتی ارتبـاط دارنـد .در آیـین زرتشت مانند
بسیاری از آیینهای دیگر ،اسب سـفید نمـادی قدسـی و مـاورایی اسـت؛ چنانکه در اوستا آمده تشتر فرشتة باران پس از 30
روز بارندگی ،در پیکر اسـب سـپید زیبایی ظاهر شد تا زهر موجودات موذی کشته شده را از زمین پاک کند (پورداود،
 : 1347ج351، 349، 347: 1؛ فرنبغ دادگی.) 64: 1385 ،
ایـزد بهـرام در سـومین روز تجلـی خـود بـر زرتشت در کالبد اسب سپید زیبایی با گوشهای زرد و لگام زرین درآمد
(پـورداود : 1347 ،ج )121: 2در شاهنامه میخوانیم که چون خسرو پرویز در جنگ بـا بهـرام چـوبین در آسـتانة شکست قرار
گرفت ،به درگاه یزدان نالید و از او یاری خواست .خروشی از کـوه برآمـد و ایزد سروش سوار بر اسب سپید پدیدار شد و
دست او را گرفته از میانة کارزار بیرون برد(.ج)121 :9
فردوسی از زمینههای نمادین رنگ در صحنهآرایی این داستان استفاده کرده و آن را با هستة روایی پیوند زده است .چنانکه
بـرای خسـرو کـه شـاه اسـت و از فـرة ایـزدی برخوردار ،اسب سفید در نظر گرفته است:
نشــسته جـهــاندار بــر خنــگ

عـاج فـریـدون یـل بــود بـا فــر ّ و تـاج(ج)19 :9

برای بهرام چوبین سردار نامآور اما شورشی ،ابلق (اسب سپید و سیاه )؛ او قبای سپید پوشیده و حمایل سیاه بر گردن دارد:
قبایـــش سپیـــد و حـمایـــل سـیـــاه

همـــی رانـــد ابـلـــق مـیـــان سـپـــاه(ج)20 :9

ساده نگری است که بپنداریم کاربرد رنگ سیاه و سفید در صحنه آرایی ایـن داسـتان تصادفی و بدون ارتباط منطقی با
پیرنگ و هستة روایی آن است .البته داستان های کهن معموال ً بدون توجه به چنین ارتباطهایی میان صـحنه و معنـای کلـی
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داسـتان نگاشـته میشدند و صحنه پردازیهای هماهنگ با وقایع و حوادث از ویژگیهای داستان نویسـی بعـد از قـرن نـوزدهم
اسـت (میرصـادقی) 304-303: 1364 ،امـا فردوسـی از ایـن مقولـه مستثناست و از نبوغ خود در این زمینه بهره برده است؛ به
نظر نمیرسد ترکیـب رنـگ سیاه و سپید که نمادی از اهریمن و اهوراست ،بدون انتخاب آگاهانـه در آرایـش جنگـی بهرام
چوبین به کار رفته باشد .بهرام دالوری از دودمان بزرگ مهـران و از سـپهداران ری بود و یکی از سه تیرانداز مشهور  -بعد از
آرش کمانگیر و سوخرا تیرانداز ترک  -به شـمار می رفت (رستگار فسایی: 1369 ،ج)209: 1؛ اما چون بر شـاه شـوریده
بـود ،فریفتـه اهـریمن محسوب میشد و از همین رو حمایل سیاه او که بر روی قبای سپید افزوده شده ،و نیـز اسب او که
ترکیبی از سیاه و سپید اسـت ،و هـم درفـش سـیاهش معنـایی منطقـی در صحنهپردازی داستان پیدا میکند و نشانة زمین های
پیشین اهورایی و پسین اهریمنـی در زندگی و شخصیت او میگردد .فردوسی در موارد دیگر هم به رنگ اسب و تناسب آن با
سوار توجه کرده است .پیش سـرخه ،فرزنـد جـوان از این ،تناسب نام سـیاوش و اسـب سـیاهش را یـاد کـردیم؛ سوار بر
اسب سرخ رنگ بور اسـت .افراسیاب ،که شاعر رخ گلگون او را توصیف کرده( ،ج)178: 3؛ زال که به جهت تابناکی و
سپیدی روی و موی ،صفت زال زر گرفته بر اسـب زرد (سمند) مینشیند که بیش از رنگهای دیگر با سیمای زرین او هماهنگ
است:
زمـیـــن را بـبـوســیـــد زال دلـیـــر

سـخن گفــت بــا او پــدر نـیــز دیـر

نشـــست از بـــر تــازی اسب سمند چـــو زریــن درخشــنده کــوهی بلـــند(ج)199 :1
همچنانکه رستم مهمترین شخصیت شاهنامه است ،اسب او رخـش نیـز مهـمتـرین اسبهاست که به تنهایی با صد لشکر برابر
است (ج) 276: 4از نیروهای خارق العاده بهـره دارد (ج، 2ص96-95؛ ج، 6ص ) 330همیشه همراه و یاور رستم است و
آنگاه هم کـه بـا او میمیرد ،طی مراسمی خاص کفن میشود و مانند انسانها برایش دخمه میسـازند (ج(336 – 337: 6در
شاهنامه با اصطالحات بور ،ابـرش ،آتـش رنـگ و گلرنـگ از رخـش یاد می شود .در نماد پردازی جانوران ،اسب سرخ
نمایندة جنگ و خونریزی اسـت (جـابز ،1370 ،ج ) 16: 1و این دربارة رخش که مرکب جنگجوترین قهرمان اساطیری ایران
است،کامال ً صدق میکند .اما از آنجا که جنگ و پیکـار رسـتم ،همگـی در راه راسـتی و درسـتی ،و تحقق صلح و دوستی
میان اهورائیان است ،شاهنامه مـادر رخـش را مادیـان سـفیدرنگ معرفی میکند تا خواننده ریشه و اصل اهورایی رخش را
فراموش نکند.
اسب درشاهنامه فردوسی
نگاه اجمالی به شاهنامه فردوسی واقعیتی مبرم را برای خواننده آشکار می کند،حکیم ابوالقاسم فردوسی نگاه خاصی به اسب
داشته واین رادرهر جای اثرگرانقدرش شاهنامه گنجانده وازهرحیثی جای بررسی دارد این بررسی می توانند هم به صورت

www.SID.ir
6

Archive of SID

سیمای ظاهری،رنگ،نام ،قدرت وتوان هراسب درجنگ ها بوده که متفاوت بوده وهم ازجهت کاربرد اسب در زمینه های
گوناگون مانند:
نام های بسیاری ازشاهان واشخاص برجسته با واژه اسب همراه بوده(شهرسب،ارجاسب،جاماسب)...واین را می توان دلیلی
براهمیت جایگاه اسب دربین مردم ایران دانست وبنابر گفته ایی «بودن این ها درشاهنامه نشانگرارزش اسب درنزد ایرانیان
است که ریشه درباورهای کهن اساطیری دارد(».نهادینه های اساطیری)230 :1374،
انواع اسب ازحیث رنگ ونام :
درطی کنکاش در ابیات شاهنامه فردوسی به موضوعی مهم پی بردم وآن مسئله که دربیشترابیاتی که اسب درآن ها به کاررفته
،نام اسب رنگ خودرادربطنش دارد واین موضوع به صورتی کامال هنرمندانه با شخصیت صاحب اسب ارتباط برقرار می
کندواین را به جرات می توان در کارنامه نبوغ فردوسی جای داد.
شبرنگ:اسب تیره رنگ،کمیت سیاه،تیره وتارمانندشب(.معین :1371،ذیل واژه اسب)
سیاوش چو گشت ازجهان ناپدید
چنین گفت شبرنگ بهـــزادرا

برو تیره شدروی روز سپید
که فرمان مبرزین سپس بادرا
(شاهنامه)288 : 1387،

شبرنگ اسب سیاوش،جلوه ویژه این اسب درهنگام عبوراین اسب ازآتش می باشد.سیاوش از سودابه درخواست اسب
سیاهش رامی کند.
دیزهاسبی که قوایم اش سیاه است(معین:1371،ذیل واژه اسب)اسب سیاه رنگ وخاکستری
یکی دیزه یی برنشسته چونیل

به تک هم چوآهوبه تن هم چوپیل
(همان)659،

دراین که دیزه اسب مخصوص چه کسی بوده جای بسیاربحث می باشدچون دربخش های مختلف شاهنامه برای اشخاص
متفاوت به کاربرده است.منوچهردرنامه ای که به سام می فرستدمی گویداودرجنگ دیزه رامی چماند.
چماننده دیزه هنگام گـــرد چراننده کرکس اندرنبــــــــرد
(همان)73،
چوبشنیدبیژن برآشفت سخت

به خشم آمدآن شیرپنچه زبخــت

بفرمودتابرنهادندزیــــــــن برآن پیل تن دیزه دوربیــــــن
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(همان)485،
شبدیزشب رنگ،سیه فام.اسب خسرو پرویزکه وی بدان بسیارعالقه داشت وبه مناسبت سیاهی رنگ آن راشبدیزمی گفتند.
نیاردبراوسایه گسترده میغ

من ورستم واسب وشبدیزوتیغ

(همان)97،
سمنداسبی که رنگش مایل به زرداست.
چوسهراب رادیدگردآفرید
کمان به زه رابه بازوفکند

که برسام آتش همی بردمید
سمندش برآمدبه ابربلنــــد
(همان )178،

گلرنگگل سرخ یا سرخ رنگ،درشاهنامه نام اسب فریدون می باشد.
سرش تیزشدکینه وجنگ را

به آب اندرافگند گلرنگـــــ را
(همان)25،

گلگوننام اسبی سرخ رنگ ،درشاهنامه مالک این اسب معشوقه فرهاد شیرین می باشد.
دریغ آن گوشاه زاده دریغ

چوتابنده ماه اندرون شد به میغ

ببارید گلگون لهراسبی

نهید ازبرش زین گشتاسپی
(همان)633،

بوراسب سرخ وقهوه ای
که زین را نه بردارم ازپشت بور به نیروی یزدان کیوان وهور
(همان)387،
رخشدرخشنده رنگ سرخ وسفیدودرهم آمیخته(معین:1371،ذیل واژه رخش)
یکی رخش بودش به کردارگرگ

کشیده زهاروبلندوستــرگ
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(همان)325،
البته درباب رخش نظرات گوناگونی وجوددارد که تاحدی نزدیک به یکدیگربوده که به شرح زیر می باشد:
«رخش رنگ سرخ وسفیدوبه هم آمیخته،رنگ بین سیاه وبور»(زنجانی) 527 :1380 ،
بنابرسخن دیگری«مرکب بودازرنگ قرمزوزرده تخم مرغ وسفیدی وگلهای بسیارکوچک زردوقرمزداشت».کزازی:1380،
،ج)26 :2
رخش نام اسب رستم و عجیب ترین موجود شاهنامه فردوسی بوده که حکیم فردوسی تصویری انسانی به آن بخشیده
وگاهی در تصویرانگاری ها اغراقاتی هم به چشم می خورد که عقل ازقبول ان سرباززند ورخش را به عنوان یک موجود
ماوراذهن تصورکند .جایگاه رخش برای رستم حکم روحی برای ادامه حیات است زیرا برخالف سایراسبان به نوعی دارای
قوه ودرک انسانیست وبارزترین صحنه برای درک این مطلب گفتمان حاکم بین رستم ورخش می باشد که صحه گذاری
براین مطلب است که رخش برای رستم نقش یک دوست وغمخوارراداشته ودرابیات زیرکامال هویداست:
تهمتن به رخش سراینــده گفت

که با کس مکوش ومشونیزجفت

اگردشمن آید سوی من بپــوی

توبادیووشیران مشوجنگ جــوی
(همان)138،

واین وفاداری وهمراهی رخش بارستم تاواپسین لحظات مرگ رستم نیزادامه داشته وتوصیف دکترتجلیل دراین باره
بسیارجالب است«:کاراگهی آمیخته باحقشناسی ووفای رخش چنان است که تاواپسین دم زندگی بارستم همراهی می
کندوپاسش می دارد(».تجلیل)140 :1368 ،
اشقراسبی که یال ودم آن سرخ می باشد.
هراسبی که بابادهمبربـــدی

همه زیربهرام بی پرشـــدی

برین گونه تابرگزیــد اشقری

یکی بادپایی گشاده بـــــری
(همان)928،

ابرشاسبی که نقطه های مخالف رنگ بربدن اوباشد.
سیه چشم وبورابرش وگاودم

سیه خایه وتندوپوالدســـم

تنش پرنگارازکران تا کــران

چـوداغ گل سرخ برزعفران

بینداخت رستم کیانی کمند

سرابرش آوردناگه به بنــــد
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(همان)119،120،
خنگاسب سفید،درباره شکل ظاهری خنگ می توان اشاره کرد که پهلویش مثل شیروپاهایش کوتاه بوده است.
همان شب یکی کره ای زاد خنگ

برش چون برشیروکوتاه لنـــــگ
(همان)785،

ابلقاسبی دورنگ می باشد.
بگفت وبرانگیخت ابلق زجای

توگفتی شدآن باره پران هــــمای
(همان)1213،

چرمهاسب سفیدرنگ.فردوسی با تامل بسیاردرباره این نوع اسب صفاتی همچون :تیزرو،گام زن،سنگ رنگ برای چرمه نام برده
است.
فرستـاده درپیش اوبادگشت

به زیراندرش چرمه پوالدگشـــــت
(همان)74،

انواع اسب ازنظرنیرووتوان:فردوسی برای به تصویرکشیدن توان ونیروی اسب ازنام واسامی زیباودرعین حال تامل برانگیزاستفاده کرده ودرزمان حال
درباره کارایی اسب ها تفاسیرمتفاوتی وجوددارد.
هیون:اسب بزرگخروش تبیره برآمــدزدر

هیون دالوربرآوردپــــــــر
(همان)80،

بارگی:اسب قوی ونیرومندورابارگی باش وگیتی بکوب

زدشمن زمین رابه نعلـــت بـروب

زهرسوهمی بارگی رانــدید

بدان مرغزاراندرون بنگریـــــــد
(همان)173:

بارگیر،بارکش:اسب بابریمرابارگیراینـک جوشن کشد

دوماندست اگرزیــــن یکی راکشد
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(همان)325:
باره:اسب تیزرفتارونیکیکی باره پیشش به باالی او

کمندی فروهشـــــــته تاپای او
(همان)187:

حال دراینجا به یک مسئله یابه دیگرصورت اشتباهی که بسیاری ازپژوهشگران باآن مواجهه هستند اشاره می کنم وآن مسئله
این است که صفات اسب رابه عنوان یک گونه ازاسب ها معرفی میکنند واین اشتباه است صفاتی
همچون(بادپا،تکاور،پوینده،تیزرو،تندتاز).....
ویژگی های نامبرده شده به هیچ صورت گونه ای اسب به شمارنمی آیندبلکه درجاهای متفاوت برای صفات اسبان
کاربرددارد.
آرایه های ادبی درباره اسب:حکیم ابوالقاسم فردوسی دربه کاربردن آرایه های ادبی درشاهنامه نهایت تامل وتعمق رابه کاربرده وبه چندمورد اکتفا نموده
که ازآن مواردمی توان به (تشبیه ،استعاره ،شخصیت بخشی،اغراق ،مبالغه ،غلووشخصیت بخشی)می باشد...بیشترین آرایه به
کاررفته درسرتاسرشاهنامه اغراق وشخصیت بخشی بوده ،بخش اسب هم ازاین قضیه بی نصیب نمانده است.اینکه به دوآرایه
اغراق وشخصیت بخشی تاکید بیشتری دارم زیرادرشاهنامه بازتاب بیشتری داشته وحکیم توس به بهترین صورت با بکاربستن
این دوآرایه به ترسیم وقایع شاهنامه پرداخته است....
بیان دکترشفیعی کدکنی درکتاب"صورخیال درشعرفارسی" خالی ازلطف وبی ارتباط با موضوع نمی باشد«:عناصرتشبیه
درشاهنامه عناصری است مادی ودرحوزه ی ملموسات واین مادی بودن دیدفردوسی یکی مهم ترین رمزهایی است که بیان
حماسی اوراتااین حدملموس وحسی کرده است زیرابه علت فضای خاص اساطیری ،نفس حوادث دارای نوعی غرابت
وپیچیدگی هست واگرسراینده بخواهدبا تصاویری که درک آن ها،خودنیازمندتامل است به ترسیم به حوادث
بپردازد،ازصراحت ودرشتی بیان اوکاسته خواهد شدوذهن خواننده به جای این که به عمق حادثه متوجه شوددرپیچ وخم های
تصاویرانتزاعی گم وگیج خواهدشد(».شفیعی کدکنی)454 :1372،
تشبیهات اسب به حیواناتی همچون شیر ،عقاب،آهو،گور،خر ...واشیائی چون کشتی ،آهن،کوه،آتش ...درشاهنامه
بسیارفراوان و بیان آن ازمجال این پژوهش خارج وحمل برزیاده گویی می شود.اما دراین بین تحلیل زیبای چهره
ماندگارادب فارسی استاد تجلیل بسیاربی نظیراست«رهنوردی وسیراسبان که باهمه تندی وشتاب آرامش بخش وسکون
آفرین سواران بوده اند،ایجاب کرده که شاعران حالت های سیروسکون اسب رابه کشتی مانندکنندچنان عنصری دراین
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تصویرنمودارقوی ترین آمیزش طبیعت وتخیل هنری است،اسب رابرکشتی برتری می دهدازآن که کشتی چون
لنگراندازددیگرروان نیست ولی اسب که لنگروسنگینی سواران احساس کندبیش روان ترمی گردد(».تجلیل)141 :1368،
آرایه جانبخشی درباب اسب ،گفتگورستم با رخش بارزترین آن می باشد.
نام شخصیت های شاهنامه همرای اسب:نام بسیاری ازبزرگان وشخصیت های اصلی وفرعی شاهنامه با واژه اسب درهم آمیخته شده وبه دفعات تکرارشده به شرح
زیرمی باشد.
نام شخصیت

دفعات تکرار

-شیدسپ

3

-جاماسپ

47

-لهراسپ

68

-گشتاسپ

202

-ارجاسپ

67

-ارجسپ

1

-گشسپ

29

-ایزدگشسپ

8

-پیداگشسپ

8

-آیین گشسپ

13

-اشتاگشسپ

2

-زرسپ

17

-گرشاسپ

7

-بیورسپ

1
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نمودار1-1
درباب معنای هرکدام :بیورسپ(بیور:ده هزاراسب)،گرشاسپ(دارنده اسب الغر)،
زرسپ(دارای اسب گرانمایه)،اشتاگسپ(دارنده اسب)،ارجسپ(دارای اسب ارجمند)،
گشسپ،آیین

گشسپ

،پیداگشسپ،ای زدگشسپ(معنای

خاصی

درفرهنگ

برای

آن

به

کارنرفته

است)،شیدسپ(شید:درخشان،اسب درخشان)جاماسپ(دارنده اسب فربه)،لهراسپ(لهر:تند وتیز،اسب تندرو)ارجاسپ(اسب
ارزشمند)،گشتاسپ(اسب ازکارافتاده)
نقش سازوبرگ درآالیش اسباناهمیت به اسب درشاهنامه فراتر ازآن چیزی است که انسان امروزه به آن می اندیشدواین یک مسئله غیرقابل انکارست
.توصیفات درباره اندام اسب به نام های متفاوت(بش ویال،سروپی،سم،دم،تن،وموی )...وذکر همه جزییات دراین باره
دربخش های گوناگون شاهنامه موجود بوده است.
ساز وبرگ دراالیش اسبان یک مسئله بسیارمهم برای صاحب اس ب بوده وتمام تالش خود رابرای این کارانجام می داده
واسب برای صاحبش مثل فرزندبوده که دراین باب می توان به عالقه وافررستم به اسبش رخش اشاره کرد تا دم مرگ رستم
به عنوان یک یارجدانشدنی درصحنه های گوناگون حضورداشته وبه نوعی نگهبانی برای رستم بوده است .
-انواع ساز وبرگ
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*زین :زین کیانی ،زین زر،زین خدنگ،زین پلنگ،زین توزی،نمدزین
*ستام:زرین ستام،سیمین ستام
*خفتان:یک نوع جامه که به هنگام جنگ می پوشیدند.
*فتراک:تسمه ودوالی است که ازپس وپیش زین می بستند.
*جناغ خدنگ:طاق پیشین زین اسب.
*لگام:دهنه وافساراسب.
*برگستوان:پوششی که جنگ آوران قدیم به هنگام جنگ برروی اسبان می گذاشتند.
*پالهنگ:ریسمانی که بریک جانب لگام اسب بندندواسب یدک را باآن می کشند.
*تنگ:تسمه ونواری که به کمراسب می بستند.
*رکاب:وسیله ایی فلزی که به دوطرف زین می آویختند.
*هرا:گلوله ایی زرین وسیمین که درزین لگام وسینه اسب بندند(.نوشین)462 :1385 ،
نتیجه گیری:
پژوهش حاضرسعی کرد با بررسی رنگ اسب در شاهنامه  ،شواهد بسیاری می توان یافت ک با این باور کهن در پیوند
است .می توان گفت اسب در اسطوره های ایرانی در ارتباط با خاندان های پهلوانی و شیوة نام گذاری افراد است؛ برای
مثال تکرار موروثی نام گاو در خاندان فریدون و نام اسب در اسم پهلوانانی مثل بانوگشسب و ...از آن جمله است .
همچنین ،گرزة گاوسر ،جنگ افزار آیینی هیة پهلوانان ایرانی است که همواره آن را در جایگاه نماد جنگ و ستیز با
نیروهای اهریمنی همراه داشتند .آشکارشدن این مطلب مستلزم بررسی همه جانبه

زوایای متفاوت اسب

ازجهت(رنگ،نام،اندام،اهمیت ،سازوبرگ)...بوده و تاحد امکان تالشم رادربرطرف کردن مجهوالت زوایای مبهم اسب به
کارگرفته تابرای مخاطب شاهنامه ،چالشی باقی نماندو پاسخی درخورنیازگرفته باشد رنگ در صور خیال شاهنامه ،محور
تخیل شاعر و کانون توجه وی نیسـت؛ گرچـه تصاویر متعددی وجود دارد که مهارت فردوسی را در آفریدن صور مبتنی بر
رنگ نشـان میدهد..اماهدف دیگر که این پژوهش برای مخاطب خود دنبال می کرده این است که اسب صرفاحیوانی برای
جنگ وتفریح نبوده بلکه رنگ اسب پهلوا نان در مـوارد متعـدد بـا هسـتةروایی داسـتان و اتیمولـوژی نـام صاحبانشان ارتباط
دارد و به پیگیری پیام داستان کمک میکند درجای جای شاهنامه می توان دیدنقش یک دوست ،مبارزیاحتی پیشکشی
ارزشمند دربرابرکاری سترگ اهدا بوده .وامیدوارم که راهی جدید برای پژوهش های دیگردراین باره راگشوده باشم.
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منابع:
قران کریم اسدی طوسی ،ابونصرعلی ( ) 1356لغت فرس ،به کوشش دکتر محمد دبیرسیاقی ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات کتابخانهطهوری.
پورداود ،ابراهیم (  ) 1347اوستا(یشتها) ،چاپ دوم ،تهران ،کتابخانه طهوری.تجلیل،جلیل(:)1368نقشبند سخن،تهران :انتشارات سخنحمیدیان،سعید(:)1387شاهنامه بر اساس چاپ مسکو ،انتشارات قطره،چاپ سیزدهمجابز ،گرترود( )1370سمبل ها(کتاب اول:جانوران)ترجمه و تالیف محمدرضا بقاپور،چاپ اول،تهران،ناشرمترجمکزازی ،جالل الدین(:)1380نامه باستان،سازمان مطالعات وکتب دانشگاهی  ،تهران،چاپ اول،پاییزشفیعی کدکنی،محمدرض(:)1385صورخیال درشعرفارسی،تهران،انتشارات سمت،چاپ چهارم، رستگار فسایی ،منصور() 1370-1369فرهنگ نامهای شاهنامه ،چـاپ اول ،تهـران ،مؤسسـه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.فردوسی ،حکیم ابوالقاسم ،شاهنامه ،مسکو ،آکادمی علوم اتحاد شوروی ،جلد 9 فرنبغ دادگی ( ) 1385بندهش ،گزارنده مهرداد بهار ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات توس.زنجانی،محمود(:)1380فرهنگ جامع شاهنامه،نشر عطائی،تهران،ج دوم،عفیفی،رحیم(:)1374اساطیروفرهنگ ایرانی درنوشته های پهلوی،تهران ،نشر توس،ج اول،تابستاندهخدا،علی اکبر()1371ر:لغت نامه،تهران ،مجلد1365واحد دوست،مهوش(:)1379نهادینه های اساطیری،نشر توس،تهران،چ اول،معین،محمد(:)1371فرهنگ فارسی،تهران،چاپ خانه سپهر،چاپ هشتم ،میرصادقی ،جمال ()1364عناصر داستان ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات شفا.-نوشین،عبد الحسین(:)1385واژه نامک،تهران ،انتشارات معین ،چاپ اول،
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