
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 «کرلش هفت»و « بازی رستم/ باز  رستم»
 (دو ترکیب فارسی با منشأ حماسی)

 
 (دانشیار دانشگاه پیام نورِ اورمیّه) سجّادآیدِنلو

 
در زبان فارسی لغات، ترکیبات، تعابیر، کنايات و امثالِ گوناگونی هست که با استفاده از 

ها و متون پهلوانی ساخته  و ديگر منظومه های حماسیِ مذکور در  ها و داستان نام
ها جز با  است و دريافتِ معنای درست و دقیق و خاستگاه و علتِ ايجاد و رواجِ آن شده

شناسیِ زبان فارسی هنـوز   اين حوزه از جامعه. توجه به اين آثار و روايات ممکن نیست
در ايـن  . نظـران اسـت   مورد بررسی کامل قرار نگرفته و نیازمندِ تأمالتِ بیشـترِ صـاحب  

ها و  ها برگرفته از نام پردازيم که منشأ و معنای آن فارسی می يادداشت به دو ترکیبِ نادرِ
 .های حماسی است سنت
 
 بازی رستم/ باز رستم. 1

 است استاد بهرام بیضايی در صفحۀ آغازينِ گزارش خويش از داستان آرش نوشته
بیضايی )« و ديگر اجراها [تأکید از نگارنده است] بازی رستمروايت برای روايت، برای »

چند سال بعد دکتر ثمینی پس از نقلِ اين عبارت، دربارة ترکیب . (3 ، ص5393
ای نقالی است که به  ی، گونهباز رستماحتماالً منظور از » است توضیح داده« بازی رستم»
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اثر بیضايی و ديگر  در کتاب . شود ی رستم مربوط میها نقل داستان
 .(، زيرنويس337، ص5319ثمینی )« است وان نیافتهمنابع موجود نگارنده ردی از اين عن

جوهای نگارنده ظاهراً در و در حدود جست« باز رستم»و نیز « یباز رستم»ترکیب 
و  (اسدی تا  از )های فارسیِ رسمی  يک از فرهنگ هیچ

و  ها نامه و واژه (5319؛ نجفی 5311زاده  ؛ جمال5311؛ پرچمی 5317امینی  ←)عامیانه 
و همچنین  (5375؛ نظرزاده 5375عباسی آقا ←)های تخصصیِ ادبیاتِ نمايشی  دانشنامه

آيد ترکیبِ نادر و  که از توضیح دکتر ثمینی هم برمی فارسی نیست و همچنان های متن
 .رسد مبهمی به نظر می

ترکیِ وارد زبان  ـ به احتمالِ فراوان، فارسیِ گفتاری ـ از زبان فارسی« باز رستم»
های ترکی به معنای  های فارسی در معدودی از فرهنگ رغم فرهنگ آذربايجانی شده و به

ə , ,؛ 5553 ، ص1 ، ج5317جعفرزاده  ←)است  ثبت شده« بندباز» ə 

2006, vol. 3, p. 667) . که فعالً  ـ در زبان فارسی« یباز رستم»وجهِ کاربرد و معنای ترکیب
در ترکیِ « باز رستم»تَبَع،  و به ـ شاهدِ مکتوب آن عبارتی از استاد بیضايی استتنها 

توضیح اينکه در . بازیِ ايرانی است شب آذربايجانی مقتبس از ابزار و آدابِ خیمه
بازی، عروسکِ پهلوانی هست که مغفری از کاسۀ سرِ ديو سپید بر سر و  شب خیمه

او رهانندة دختر شاه پريان از بند . شود نامیده می «رستم»خفتان و بازوبند در بر دارد و 
بازیِ  شب و يکی از پنج شخصیتِ اصلیِ نمايشِ خیمه (541 ، ص5375آقا عباسی  ←)ديو 

ها و اصطالحاتِ  احتماالً در آيین. (551 ، ص5375نظرزاده  ←)است « پهلوان کچل»
شد و از  گفته می« باز ستمر»بازی  شب نمايشِ ايرانی به گردانندة عروسک رستم در خیمه

کار رفته و  به« بازی شب نمايش و خیمه»مجازاً به معنای « یباز رستم»اينجا ترکیب 
در زبان ترکیِ آذربايجانی استعمال « گیر معرکه»و « بازبند»در معنیِ مجازیِ « باز رستم»

 .است شده
ا توضیحِ منشأ و ب« یباز رستم»و « باز رستم»کند که دو ترکیبِ  نگارنده پیشنهاد می

. وارد شود ها در  معنای اصلی و مفهومِ مجازی و سپسینِ آن
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زبان و ادب نويسیِ فرهنگستان  جو در پیکرة زبانیِ غنیِ گروه فرهنگو شايد با جست
 .ديگری نیز برای اين دو ترکیبِ نادر يافت هایهدفارسی بتوان شاهد يا شا

 
 لشکر هفت. 2

ای است که فقط در  ترکیب عامیانه« يکی از انواع تنقالت»به معنای « کرلش هفت»
پرويز دوايی آمده و آن شاهد  استاد نجفی با شاهدی از کتابِ  

پولی اگر گیرمان  .گذاشتیم وسط هرچه او داشت يا هرچه من داشتم می»اين است 
خريديم با هم  چه میهر، لشکر هفت لواشک، آلوچه، ،خريديم آمد و چیز می می
های فارسیِ  در ديگر فرهنگ« لشکر هفت». (5515 ، ص5319نجفی  ←)« خورديم می

که نگارنده  تاجايی (چه رسمی و چه عامیانه)های فارسی  عامیانه نیست و اساساً در فرهنگ
هم  شادروان دکتر معین آن بررسیده غیر از فرهنگ استاد نجفی فقط در 

وارد  «لشکرهای بسیار»و کنايه از  «(واحد نظامی) لشکر هفتمجموعۀ »با دو معنای 
 .(31، ص 5317والی  ←، ذيل مادّه و نیز، 5395معین  ←)است  شده

از کتابِ  پرويز دوايی که يگانه نمونۀ استعمالِ اين ترکیب در 
ضمنِ يادکرد از خاطرات ايام مدرسۀ « لشکر هفت»ای با نام  ايشان است، در نامه 

ی کوچک سخن ها در تهران، از نوعی خوردنی در بسته 5310های  خود در حدود سال
که شامل هفت گونه تنقل از قبیلِ تخمه، نخودچی، گندم، شاهدانه، کشمش،  است گفته

 ، ص5375دوايی  ←) است هنامید می« لشکر هفت»ها را  و فروشنده آن هبود توت خشکو 

در معنایِ مورد بحث « لشکر هفت»اين هم توضیح و شاهدِ کاربردِ ديگری برای . (9
 .است
شده از  ای ترشیِ ساخته ظاهراً بر گونه ،غیر از نوعی از تنقالت« لشکر هفت»

اين  5.شود ة غذايی هم اطالق میآمده از هفت ماد های مختلف و کوکويی فراهم سبزی

                                                      
هـا را بايـد در    شـواهدِ کـاربردِ مکتـوبِ آن   /  است و شـاهد  جو در اينترنت يافته شدهو اين دو ترکیب از جست .5

 .وزشِ آشپزی جُستهای آم کتاب
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 رسمی و عامیانههای فارسی  در فرهنگ (لشکر هفتکوکویِ  و لشکر هفتترشیِ )دو نمونه 
 ،و وجه تسمیه و مبنای آن« لشکر هفت»الیهِ توضیحیِ  اما به لحاظِ داشتنِ مضافٌ ،نیست

استاد نجفی  منقول در « لشکر هفت»مشابهِ  ،که اشاره خواهد شد
 .است
سنت نقالی است که در برخی طومارها هایِ  يکی از مشهورترين داستان« لشکر هفت»

با همین نام و در بعضی ديگر بی ذکرِ نام آمده و در آن هفت لشکر در دشت ری 
است و در سوی  در يک سو سپاه ايران به سرکردگی کیخسرو ايستاده. کنند آرايی می صف

رستم هژبرِ بال و / پیمانان او، مانند خاقان چین، هزبر  ديگر افراسیاب و ياران و هم
تیمور، فرزند برزو و نبیرة رستم، / در اين میان يالنی چون تمور . دست قرار دارند يک

بخش، پسر  کوهکش که همان فرامرز پسر رستم است و نقاب بر چهره افکنده و جهان
آورند و با ايرانیان و تورانیان و با يکديگر رويارو  فرامرز و نوة رستم نیز لشکر می

لشکر پس از رويدادهای متعدد با پیروزی کیخسرو و ايرانیان پايان  روايت هفت. شوند می
شوند و  اند متحد می يابد و فرزندان و فرزندزادگان رستم که همديگر را شناخته می

 ـ 147، ص 5395  ←برای تفصیلِ اين داستان، )گريزد  افراسیاب می

 .(545ـ317، ص 5399 ؛ 915 -111، ص5375 ؛ 931
رسمیِ فارسی نیز راه يافته و در بیتی  به تأثیر از روايات نقالی در شعر« لشکر هفت»

و  (از شاعران دورة قاجار)، شعر صحبت الری (از عصر صفوی)فندرسکی  از منظومۀ 
 :است بدان اشاره شده (هجری 5330ـ5140)دشتستانی /  ای از فايز دشتی ترانه

 جهان داوری را ستايش سزاست

 
 به زير لواست لشکر هفتکش اين  

 (3، ص5375فندرسکی ) 
 آن چون شهِ روم و غزوة روس

 
 لشکر هفتاين رستم و جنگ  

 (557صحبت الری، بی تا، ص)  
 دل فايز فشرده تار زلفش

 
 لشکر هفتچو رستم در نبرد  

 (5افزارِ دُرج  برگرفته از نرم) 
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« لشکر هفت» (هجری 5171کتابتِ )مارهای کهنِ نقالی از دورة قاجاری يکی از طو
فردوسی  احمد، وهگیلويه و بويرتر اينکه در عشاير ک و جالب 5است نامیده شده

دهندة میزان شهرت  که نشان (915 ، ص5315غفاری  ←)شود  شناخته می لشکر هفتبا نام 
 .و مقبولیتِ اين داستانِ نقالی است

وجه به اين روايتِ معروف و محبوبِ نقالی که هفت سپاه در آوردگاه با هم با ت
شود،  پی در آن ديده میدر شوند و ترکیبی از پهلوانان گوناگون و پیکارهایِ پی مقابل می

« لشکر هفت»چند نوع مادّه وجود دارد /  ها هفت يی که در آنها در تداولِ عامه خوردنی
اين کاربرد گواه ديگری بر رواج . است نامیده شده« متنوع ترکیب وپر»در معنای مجازیِ 

ی مختلفِ زبان و زندگی ها نقالی در گذشتۀ فرهنگیِ ايران و نفوذ و تأثیر آن بر جنبه
 .مردم است

در روايات نقالی، اهمیتِ اين عدد نزدِ « هفت»شود که علت کاربردِ  يادآور می
هفت طبقۀ آسمان، ترکیبات و تنِ است که عمدتاً با در نظر داش مردمانِ گذشته

کار  ی گوناگون بهها ساخته و در حوزه« هفت»ی فراوان و متنوعی با عدد ها بندی تقسیم
 ،بر مفهومِ نمادينِ تمامیت و کمال داللت دارد« هفت»در اغلبِ اين موارد  1.اند برده

ای نوعی از به معن« لشکر هفت»نقالی، سپاهیان بسیار و در « لشکر هفت»که در  همچنان
 .تنقالت، ترشی يا کوکو، کثرت و تنوع مورد نظر است

                                                      
به زبان گورانی نیز هست که دربردارنـدة روايـات نقّـالی و پهلـوانی اسـت و بـه       « لشکر هفت»ای به نام  منظومه. 5

 .تصحیح و ترجمۀ دکتر آرش اکبری مفاخر منتشر خواهد شد

ی مبتنـی بـر آن،   ها بندی در فرهنگ و تمدّن بشری و ترکیبات و تقسیم« هفت»برای آگاهی کامل دربارة اهمیّتِ . 1
 ، ص5315، ، تهـران، نشـر شـهید سـعید محبّـی، چـاپ دوم       ،شريفآقااحمد  ←
، تهـران، پژوهشـگاه علـوم انسـانی و      ،حسینی شکرايیالسادات  احترام؛ 513ـ534

، ترجمـۀ سـودابه فضـايلی،    ؛ ؛ ژان شوالیه و آلـن گربـران  511ـ595 ، ص5370 ،مطالعات فرهنگی
، ترجمۀ فاطمه توفیقی، قم، دانشگاه اديـان   ،شیمل ؛ آنه ماری491ـ449 ، ص4 ، ج5319 ،تهران، جیحون

، تهـران، اسـاطیر، چـاپ دوم،    والی؛ زهره ؛ 517ـ555 ، ص5311و مذاهب 
5317. 
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شمار سپاهیانی است که « لشکر هفت»نکتۀ ديگر اينکه در دو روايت مذهبی، 
شوند و  رويارو می (عج)و در آخرالزمان با حضرت مهدی  (ع)ترتیب با امام علی  به

لذا اين احتمال را هم  ؛(115 ، ص5317والی  ←برای اين دو روايت، )خورند  شکست می
ويژه در  که به ،نبايد ناديده گرفت که شايد پردازندگانِ روايات نقالی و داستانگزاران

پهلوانی به پسندهای دينی و مذهبیِ شنوندگان  ـ های ملی عصر صفوی ضمنِ داستان
ی مختلف پیوندی میان اشخاص و عناصر ها هم توجه داشتند و می کوشیدند به شیوه

گوشۀ « لشکر هفت»مذهبی ايجاد کنند، در ساختنِ روايت و ترکیبِ  ـ یملی و دين
اند و به تقلید از اين الگو که امامان شیعه  های مذهبی داشته چشمی هم به اين گزارش

اند که در آن کیخسرو پادشاه آرمانی و  ساخته دهند داستانی را شکست می« لشکر هفت»
 .شود روز میپی« لشکر هفت»اهورايیِ ايران در نبردِ 

 
 :منابع

 .، قطره با همکاریِ دانشگاه باهنر کرمان، تهران، (5375) للهآقا عباسی، يدا
 .زاده، مازيار، تهران کاظم. افشار و م صدری. ، به کوشش غ، (5317)قلی رامینی، امی

 .، نیلوفر، تهران، چاپ چهارم، (5393)بیضايی، بهرام 
 .، به سرپرستی دکتر حسن انوری، سخن، تهران، (5311) للها می، محبچپر

 .، نی، تهران(اسطوره و کهن نمونه در ادبیات نمايشی ايران) ، (5319)ثمینی، نغمه 
 .، احرار، تبريز، (5317)زاده، اسماعیل جعفر
، به کوشش محمدجعفر محجوب، سـخن، تهـران،   ، (5311)لی زاده، محمدع جمال

 (.اول برای ناشر)چاپ دوم 
پیـاپی  ) 4ــ 3، شـمارة  59سـال  ، ، «لشـکر  هفـت : ای از پراگ نامه»، (5375)دوايی، پرويز 

 .7ـ9های  فحهمرداد، ص ـ ، خرداد(197ـ199
 .فت، شیراز، کتابفروشی معر، (بی تا)صحبت الری 

 .نژاد، دنیای کتاب، تهران ، به کوشش جمشید صداقت(5395) 
 .نگار، تهران اد آيدنلو، بهسج: ، مقدمه، ويرايش و توضیحات(5375) 
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ش ، بـه کوشـ  ، «احمدموسیقی در کوهگیلويه و بوير»، (5315)غفاری، يعقوب 
ايرج افشار با همکاری کريم اصفهانیان و محمدرسول درياگشـت، بنیـاد موقوفـات دکتـر محمـود      

 .915ـ951های  فحه، ص1 ، بخش(نامه ستوده) 51لدِ افشار، تهران، ج
رضا عبـداللهی کچوسـنگی، کتابخانـۀ مجلـس،     ، تصحیح علی، (5375)ابوطالب فندرسکی، میرزا

 .تهران
 .کبیر، تهران، امیر، (5395)معین، محمد 

 .، نیلوفر، تهران، (5319)نجفی، ابوالحسن 
، (اثر نظم و نثر ادبی 131ترين کتابخانۀ الکترونیک شعر و ادب فارسی،  بزرگ)، (5370) 

 .موسسۀ فرهنگی مهر ارقام ايرانیان، تهران
 .، افراز، تهران، (5375)زاده، رسول نظر

 .، اساطیر، تهران، چاپ دوم، (5317)والی، زهره 
مهـدی مـداينی، پژوهشـگاه علـوم      ـ  ، تصحیح مهران افشاری(5399( )طومار جامع نقاالن) 

 .انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران
, Әliheydər, Bəhruz Abdullayev, Nərgiz Rəhimzadə (2006), Azərbaycan Dilinin 

Izahli Lǘğəti, Baki. 



 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 «لشکر هفت»دربارة 
 

 اشرفصادقيعلي
 

را کـه در دورة  « رزمـايش »و « مـانور »به معنـی  « لشکر جنگ هفت»در اينجا بايد اصطالح 
هـای معـروف    فرهنـگ يـک از   اين اصطالح در هـیچ . است نیز اضافه کرد قاجار رايج بوده

، تـألیف  ةفارسی ثبت نشده و تنها در 
 :است آمده و دو شاهد زير برای آن نقل شده (571ص )مدرسی، سامعی و صفوی مبرهن 

میرزا،  عباس) ( ) 

 ؛(کتابخانۀ ملی تهران 7153خۀ خطی، شمارة ، نس

 ؛(514، ص 5340، چاپ ايرج افشار، امیرکبیر، ) 
 :است نويسی فرهنگستان آمده دو شاهد زير نیز در پیکرة گروه فرهنگ

میرزا محمد نواب رضوی، ) 
 .(5311اکبر تشکری بافقی، تهران، سخن،  جلد، به کوشش علی 1، 

 
، بـه کوشـش ايـرج افشـار و     میرزا طاهر بصیرالملک شیبانی، )

 .(5395محمدرسول درياگشت، تهران، دنیای کتاب، 


