
 
 

 

 

829- 972 ، صص22 بهار و تابستان، 92، پياپي اولدهم، شمارة شانزنامة ادب حماسي، سال هشپژو       

       لشكرهفت شناسي مثنوي معّرفي و بررسي سبك    

 *فهيمه گردگيران
 گاه آزاد اسالمي، دهاقان، ایرانجوی دکتری زبان و ادبيات فارسي، دانشدانش

 **مریم محمودی
 گاه آزاد اسالمي، دهاقان، ایران )نویسندة مسؤول(یار زبان و ادبيات فارسي، دانشدانش

 *** هااحمدرضا یلمه

 گاه آزاد اسالمي، دهاقان، ایراناستاد زبان و ادبيات فارسي، دانش

 01/4/0927فت: تاریخ دریا

 4/6/0927تاریخ پذیرش: 

 چكيده
)هـ .ق(  09و  09های در قالب مثنوی، داستاني است حماسي که در سده هفت لشكر     

آغاز و انجام آن افتاده است، اطالعي دربارة شاعر آن در دست  سروده شده است. چون صفحة

های سبكي و وجه به مشخصهنيست؛ گویا سراینده از مردم شبه قارّة هند بوده است. با ت

های سبك دورة صفوی است. این مثنوی، روایت منظومي شناسي، این اثر دارای ویژگينسخه

آمده است. بخش اعظم و قابل « لشكرهفت»از داستاني است که در طومارهای نقّالي با نام 

تخت نشاندن ای از این مثنوی، به داستان برزو و فرزندش تمور یا تيمور که قصد بر مالحظه

نماید که شاعر در سرودن این خسرو دارد، اختصاص یافته است. چنين ميبرزو را بجای کي

فردوسي بسيار نظر داشته، اما اشعار، سست و نااستوار است و گاه وزن  شاهنامة، به مثنوی

گيرد. های بزمي و رزمي بكار ميپردازیشود. سراینده، بزم و حماسه را در صحنهمختل مي

هفت ای بر روی تنها نسخة برجا مانده از مثنوی خانهقالة حاضر به روش اسنادی و کتابم
های سبكي اثر شناسي مورد بررسي قرار داده و به حيطهانجام شده و آن را از نظر سبك لشكر

 از جهت زباني، محتوایي و ادبي پرداخته است. 

 .وی، حماسه، سبك، عصر صفوی، مثنلشكرهفت  ها:کليدواژه

 
 * fahimegordgiran@gmail.com 

 ** m.mahmoodi75@yahoo.com 

 *** ayalameha@yahoo.com 
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 مهمقدّ  

های عظيم ميراث فرهنگي هر کشور و حاصل نگرش و های خطي از گنجينهنسخه 

بيني شاعران و مؤلفان است. احيای نسخ خطي و زدودن گرد فراموشي از سيمای جهان

 متون کهن و شناسایي آفرینندة این آثار اهميت بسيار دارد. 

مصطفا درایتي، نسخة منحصر به های خطي ایران )فنخا( تأليف بنابر فهرست نسخه 

المعارف در مرکز دایره 0811کيا به شمارة اهدایي دکتر صادق لشكر هفت شاهنامةفرد 

)هـ .ق( سروده شده، توسط  09و  09شود. این نسخه که در سدة داری مياسالمي نگه

صفحه است و هر  166ناشناس به تحریر درآمده است. نسخة مذکور مشتمل بر  کاتبي

بيت دارد. خط آن نستعليق تحریری است، اما کاتب نامشخص است.  01فحه ص

سربندهایي که در متن آمده، پس از نگارش کاتب آمده است، زیرا خط آن با خط کاتب 

متفاوت است و شاید کاتب دوم عناوین را اضافه کرده است. آغاز و انجام نسخه افتادگي 

 ست:دارد. آغاز آن با دو بيت زیر شروع شده ا
 نظر کرد  بر لشكری سر به سر

 یكي مرد خواهم کــه در کـــارزار
 

 خوربگفت ای دليران پرخاش 

 برآرد به مـــردی ز بُرزو دمــــار 
 

 و انجامش چنين است:
 ســوی خان هفتـم نهادنــد روی

 

 جـویدو ســـردار فرخنـــدة رزم 
 

های عصر ثر دارای ویژگيشناسي، این اهای سبكي و نسخهبا توجه به مشخصه 

های تاریخي و دیني در عصر صفوی سرایي و ساختن حماسهشاهنامهصفوی است. 

اند. از سرودهیژه فردوسي، ميمرسوم بوده و بسياری از شاعران به شيوة گذشتگان، به و

ای که ما را به این منظومه نشاني در دست نيست و در متن منظومه نيز، نكته ةسرایند

 شود. ته هدایت کند دیده نمياین نك

ترین داستان که ظاهراً مهم هفت لشكرای از مثنوی بخش اعظم و قابل مالحظه 

برزو فرزند سهراب است و مادرش شهرو »منظومه است، به داستان برزو اختصاص دارد. 

ن رویي َانيراني به نام فهر سيمي، عاشق مهشاهنامهنام دارد و مانند بسياری از قهرمانان 

چنين در این شود. همها دچار مياست و برای دست یافتن به معشوقة خود، به فتنه

خوریم. برزو پس از ازدواج با های جادوزني به نام سوسن برميانگيزیداستان، با فتنه

رود. تمور یا تيمور که ثمرة این ازدواج است، دختر پادشاه خوارزم به ایران زمين مي
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که برزو را به جای آید. او در جواني به قصد آنبه شمار مي رلشكهفت قهرمان اصلي 

راه افراسياب و لشكر توران به ایران زمين خسرو بر تخت سلطنت بنشاند، به همکي

ریزی شود، که خونآنکند، امّا سرانجام بيآید و در ایران با خاندان رستم نبرد ميمي

 (.091: 0976: چهل و دو؛ اسالمي ندوشن، 0977ني، )افشاری و مدائ« شناسنددیگر را ميآنان هم

شكند، رستِم افتد: برزو شانة رستم را ميدادهایي مهم اتفاق ميدر این داستان روی 

جنگد. فرامرز و برزو برای جانشيني رباید و تمور با ایرانيان ميدست رخش را ميیك

رود. با توجه خان ميه هفتبخش، برای یافتن رخش بستيزند. جهاندیگر ميرستم با یك

یابد: کشتي گرفتن برزو به سربندهایي که در متن آمده است، داستان این گونه ادامه مي

خسرو و فرستادن و فوالدوند در برابر لشكر و کشتن برزو فوالدوند را، نامه نوشتن شاه کي

تيمور با  خسرو، رزمگيو را به طلب روستم، رسيدن رُهام با لشكر شكسته به خدمت کي

هومان و گرفتاری هومان به دست تيمور، رزم گرازه با تيمور و گرفتار شدن گرازه، جنگ 

دست با تيمور به نمودن تيمور با لشكر خاور و کشته شدن کماساس، رفتن روستمِ یك

اردوی ایران، رزم زواره با سيه رنگ دیو و گرفتار شدن زواره، مجلس آرایي روستم در 

خسرو، به شكار رفتن برزو و دیدن هومای دختر فغفور و يدن قاصد کيمازندران و رس

بردن او را، به شكار رفتن کهكش و گرفتن همای را از دست اومان، آمدن تيمور در پي 

دلدار، رزم برزو با کهكش و رسيدن زال زر با دوازده هزار کس از زابلستان، داوطلب شدن 

و شبيخون زدن او به لشكر ایران، رفتن برزو  دست و تاخت بر سر زابل بردنروستِم یك

با نوفل به مرز سنجاب از پي بيژن و بانو، رسيدن لشكر زال با بانوگشسپ و پارس به 

ميدان و جنگ بانوگشسپ با صفيار، زاری نمودن افراسياب از برای قراخان، به شكار 

ن اوّل و بخش به خارفتن کهكش و کشتن سخراب دیو و رهانيدن سام، رسيدن جهان

کشتن هزبر، خان دویم و کمان دیو، خان سيم و کشتن دیو، خان چهارم و از آتش 

گذشتن، خان پنجم و شكستن طلسم، رسيدن جهانبخش به خان ششم و جنگ کردن با 

 زنگيان. داستان تا پيش از خان هفتم، ناتمام مانده است.

نمای نگارش راهاز کتاب الخط نسخه به شيوة امروزی در این مقاله برای تطابق رسم 
شناسي از و برای اطالع و شناخت شيوة نسخه (0926)یاحقي و ناصح، تأليف  و ویرایش

پردازی و تصحيح تاریخ نسخه (،0921بخش، جهانتأليفِ ) نمای تصحيح متونراههای کتاب
 ایم.مند گردیدهبهره (0924)مایل هروی، تأليِف  های خّطيانتقادی نسخه

 هفت لشكربه نظم و نثر تحت عنوان  شاهنامهتاکنون چندین  ژوهش:پيشينة پ 

ها تصحيح گردیده است که با اثر مشخص شده در این مقاله نگاشته شده و برخي از آن
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خانة ، موجود در کتاب09در قرن  لشكرهفت مغایرت دارند از جمله: داستان فارسي 

هفت لشكر، طومار عنوان  که تحت 922106مجلس شورای اسالمي به شمارة نسخه 
هفت  شاهنامة( تصحيح گردیده است، 0977توسط افشاری و مدائني، ) جامع نّقاالن

هجری است و  09تردید از سرایندگان اواخر قرن به زبان کردی که ناظم آن بي لشكر

ای است. منظومه 00297خانة آستان قدس رضوی به شمارة نسخة موجود آن در کتاب

خانة مجلس ، داستاني کردی است و نسخة موجود آن در کتابلشكرت هفدیگر به نام 

ناظم آن سيد بهاءالدین قطبياني است و نيز کتاب  09682شورای اسالمي به شمارة 

چنين در کتاب (، هم0929) ای است از عصر صفوی، تصحيح آیدنلومنظومه قبانامهزرّین

که ناظم آن نامشخص  لشكرهفت ام ای منظوم به نآمده است که نسخه 02جلد  الذریعه

(. اما 0901)آقا بزرگ تهراني، ( موجود است؛ or 8960است در موزة ملي بریتانيا به شمارة )

 رسي نيافتند.نگارندگان با مراجعه به سایت موزه، به این نسخه دست

 الخط نسخهرسم

 ابدال حروف در این اثر، بسامد باالیي دارد از قبيل تبدیل:

 ←نوذر، زوالجالل  ←آذرگشسپ، نوزر  ←، مانند: آزرگشسپ «ذ»بجای « ز»حرف 

 ذوالجالل.

 زیّ.  ←زال، ذّی  ←، مانند: ذال «ز»بجای « ذ»حرف 

 نَسَب.. ←اسلحه، نَصَب  ←نسل، اصلحه  ←، مانند: نصل «س»بجای « ص»حرف 

 غول.  ←یغما، قول  ←، مانند: یقما «غ»بجای « ق»حرف 

 پدیدار. ←پدید، بدیدار  ←ند: بدید ، مان«پ»بجای « ب»حرف 

 اشكبوس. ←بي، اشكپوس  ←، مانند: پي «ب»بجای « پ»حرف 

 سپيد. ←پيروزی، سفيد  ←، مانند: فيروزی «پ»»بجای « ف»حرف 

 نظر. ←، مانند: نضر «ظ»بجای « ض»حرف 

 زریر. ←، مانند: ضریر «ز»بجای « ض»حرف 

 روح. ←، مانند: روه «ح»بجای « ه»حرف 

 خوار. ←خوارزمي، خار  ←، مانند: خارزمي «واو معدوله»بجای « الف»حرف 

 ←به پا خاست، خواسته  ←، مانند: به پا خواست «الف»بجای « واو معدوله»

 خاسته.

 )مي( یا )همي( استمراری پيوسته به فعل آمده است. 
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 هميكُشت و ميریخت خون شير ژوش

 
 به گردونِ گردان درآمد خروش 

 (91:)همان                                    

 کاربرد )چه(  بجای )چو( : 
 چه پرسي ز حال گرازه خبــر

 
 بگویيم ای خســـرو تاجـــور 

 (72 :)همان                                      

 خور مدامچه جم جام بردار و مي

 
    که بگذشت جمشيد و بگذاشت 

 (19 :)همان                                     

 آمده است.« نه»فعل منفي جداگانه و به شكل « نـ »پيشوند   

ــكری ــت از لش ــه برگش ــن ن ــي ت  یك

 
          همــــه کشــــته گشــــتند بــــا داوری 

 (08:)همان                                       

 فردوسيشاهنامة از  هفت لشكرتأثيرپذیری  -0

ان یگانه مصداق حماسة ملّي ایران، جریان یا به عنو شاهنامهگاه ویژه و اشتهار جای

توان نهضتي دیرباز در تاریخ، فرهنگ و ادب ایران به وجود آورده است که آن را مي

هایي گرایي منظومهشاهنامهناميد. یكي از انواع « گرایيشاهنامه»جریان، نهضت یا سنّت 

ه شده است و معموالً در سه او سرود شاهنامةاست که پس از فردوسي و غالبًا به تقليد از 

. از (2-8الف:0929)آیدنلو،شود بندی ميگروهِ آثار پهلواني، تاریخي و دیني طبقه

پایيزی،  شاهنامةها، توان به اسكندرنامهفردوسي مي شاهنامةروِ های تاریخي پيحماسه

و از  انامة صبنامة قاسمي، شهنشاهنامة آذری، تمُرنامة هاتفي، شاهرخظفرنامه، بهمن

نامه، حملة حيدری، مختارنامه، قراننامه، صاحبنامه، خاورانوالیتهای دیني، به حماسه
لواني به ـهای پهو از حماسه اکبرامه، داستان عليـحملة راجي، خداوندنـاب کت

 اشاره کرد. بُرزونامه وزاد، فرامرزنامه نامه، داستان کُِك کوهنامه، سامنامه، کوشگرشاسپ

تقليد  شاهنامهاز جمله آثاری است که در چندین موضوع از  لشكرهفت نوی مث   

 شاهنامهها را دانسته یا ندانسته از برخي ابيات و مصراع لشكرهفت نموده است. ناظم 

توان کار او را حتمًا تضمين دانست، ها نكرده است و نميای به گویندة آنآورده و اشاره

ها، ابيات، واژگان و ترکيبات که ملكة سي، از بسياری از مصراعزیرا شاعران و مقّلدان فردو

 از جمله: (،092-091ب : 0929)آیدنلو،کردند شان شده است، استفاده ميذهن
 به کُشتي گرفتن نهادند سر

 
 خورچو شيران آشفته، پرخاش 

 (04: هفت لشكر)                            
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 طالیه در آن هفت لشكر هراس

 
 بان پاسرس برکشيده نگهج  

 (011)همان:                                      

 قضا چون ز گردون فروهشـت پر

 
 کسان چشم تيره شود، گوش کر 

 (998)همان:                                        

 ز گفتار دهقان یكي داستان

 
  بپيوندم از گفتة باستان 

 (011)همان:                                  
 داریكي ضربِ دست مرا پای 

 
 اگر زنده ماني، به مَرَدم مدار 

 (916)همان:                                        
 دست اکنون یكي داستانز یك

 
 بپيوندم از گفتة باستان 

 (901)همان:                                   
 چنين است چرخ فلك را مدار

 
 تو چشم مدار از مدارش مدار 

 (119)همان:                                        

های دستوری و لفظي ها، ترکيبات، عبارات و کنایات و ویژگيگاهي برخي واژه

فردوسي نيست،  شاهنامةشود که البته تنها مختص به در هفت لشكر دیده مي شاهنامه

تكرار شده است، اّما به دليل توجّه شاعر به که در متون سبك خراساني بسيار بل

ترین این تواند از مقولة تأثيرپذیری از زبان فردوسي به شمار آید. مهم، ميشاهنامه

 تأثيرات عبارت است از:

« که»بار(، کجا )در معني 29بار در سراسر منظور به کار رفته(، اَبَر )998ها: ابا )واژه -

بار(، ویر 48بار(، نيو )  0440بار(، مر ) 8بار(، برگاشت ) 1) بار(، ایدون14بار(، ایدر )098

 بار(، گَرد  12بار(، آذرگشسپ )8بار(، گُشن )0787بار(، چو )06بار(، هميدون ) 08) 

 بار(.9بار(، چرمه ) 99) 

بار(، با دار و گير  01بار(، ناورد خواه ) 41خور ) بار(، پرخاش 0آفرین )ترکيبات: با -

 بار(.91بار(، بدرگ )0بار(، دَه دَه زنان ) 0بار(، ده و دو هزار ) 90نوس )بار(، آب 0)

عبارات و کنایات: سربخت گشته شدن، عنان گرایيدن، آتش در دل افتادن، بر کوه  -

 عَلَم زدن.

های دستوری و لفظي: کاربرد مخفّف افعال مانند )ستادند، شست(، کاربرد ویژگي -

« که تا بُردمش پيش شاهش یكي»ن به فعل و اسم مانند: ضمير )ش( مفعولي و اتّصال آ
 (.028)همان: 
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 شناسي مثنوی هفت لشكرسبك -9  

 های زبانيویژگي  -9-0  

 سطح آوایي  -9-0-0  

فردوسي در بحر متقارب  شاهنامةروی از بيت و به پي 8177در  لشكرهفت مثنوی  

ذر تقارب و نزدیكي چهار هجای کوتاه، گاین وزن، وزني است که از ره»سروده شده است. 

آورد که با حال و هوای حماسه و شور و شكوه دليری و تندی و کوبندگي ویژه از پي مي

گاهي شاعر برای حفظ (. 98: 0921گوفر،پناهي، راست)رسالت« نمایدجنگاوری متناسب مي

 ای را آورده است:وزن و موسيقي بيروني، مخفّف واژه

 مرا(: مخفّف )چه  ←چم 
 دار    بدو گفت آن ترك کای نام

 
  ز هر چم بپرسي کنم آشكار 

 (004: لشكرهفت )                            
 مخفف )ابرو(:  ←بُرو 

 چو بشنيد این گفته افراسياب
 

      بُرو کرد پُرچين و سرپُرشتاب 
 (94)همان:                                       

 را آمده است:« ی»ت بعد از مصوّت بلند )آ( حرف در برخي ابيا
 آزمایبشد پيش آن گُرِد رزم

 
   به دستش ندیدم یك دم رهای 

 (61و  01)همان:                               

 آمده است:« ه»برای رعایت حرف رَویّ، بعد از کسرة مضاف، حرف 
 زن         چگونه رود جوجة پيره

 
    زنن پنجهبه شاهين شاهنشها 

 (91)همان:                                     
ای در مصراع اوّل برای هماهنگي با قافيه در مصراع دوم، حذف گاهي حرف آخر واژه

 گردیده است:   
 رُخ شهِ ارجمنمنم پور شه

 
   سرافراز شيران به هر انجمن 

 (076)همان:                                      
 به ضرورت وزن، مشّدد شده است: در مواردی واژه

 که گردد شكسته طلسم آن زمان
 

     به یاریّ پروردگار جهان 
 (411)همان:                                      
های دورة صفویه مصدر)نویشتن( فرایند واجي افزایشي به جای )نوشتن( که از ویژگي

 ه شده است:است در این منظومه بسيار استفاد
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 یكي نامه فرمود تا شهــریار

 
      دارنویشتند بــر رستم نام 

 (2)همان:                                        
 مختوم به صفت مفعولي نيامده است:« ـه»گاهي 

 شـد آراستدگر بــاره رزم تو   
 

 کاستز نعره دل شير نّر  
 (901همان: )                                    

 گاهي ميانوند )ی( را به فعل سوم شخص مفرد اضافه شده است:
 او   داریدیكي جشن شاهانه   
 

  او کاریدکه در گلشــن دهر  

 ( 99)همان:                                  
 بان این سخن را شنيدچو دروازه  
 

       پژمریدز گفتار و از کار او  
 ( 99)همان:                                     

 سطح لغوی   -9-0-9  

شناسي، بررسي معنای واژگان و ترکيبات خاص کلمات های سبكیكي از ویژگي 

اند و امروزه در زبان فارسي به کار است. برخي لغات و ترکيبات مهجور و متروك شده

زغال، نَوَند به معني روند. مانند فرسته به معني پيك و فرستاده، انگِشت به معنای نمي

اسب، گواژه زدن به معني مسخره کردن و طعنه زدن که جز با مراجعه به فرهنگ لغات 

برای خوانندگان قابل فهم نيست.  برخي دیگر از واژگان و ترکيبات هستند که امروزه از 

به این »تفاوت دارد.  شود، امّا معنا و کاربرد امروزی آن با معنای گذشتهها استفاده ميآن

ها نيازمند کار گویند که به راحتي قابل فهم نيستند و برای درك آننوع، واژگان فریب

مانند واژة پتياره که در  (008:  0924زاده و دیگران، )مجلّي« تتبّع بسيار در متون قدیم است

در حيا است، پرستنده که گذشته به معنای بال و پيشامد بد بوده و امروز به معنای زنِ بي

گذشته به معني کنيز بوده و امروزه معنای دیگر دارد، سور در گذشته به معنای باره و 

های ویژگي هفت لشكرگرداگرد شهر و قلعه و امروزه به معنای جشن و شادی. در مثنوی 

 لغوی یه شرح زیر است:

 چنينبسامد واژگان جنگي مانند: تبيره، گاودُم، خدنگ، پالهنگ، خشت، سَلَب و هم -

 لغات و ترکيبات فارسي کهن  بسيار باالست. 

ه، )هميدون( به معني ـا( به معني کي و کـل: )کجـن از قبيـاربرد واژگان کهـک -

چنين، )نَوَند( به معني اسب، )ویر( به معني هوش، )گواژه زدن( به معني طعنه زدن، هم

 )خایيدن( به معني جویدن.
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 شكل قدیمي )اَبَر( بجای )بر(: -
 ر ميمـنه ایستـــاده تمـــوراَبَ  
 

 کجا لشكر او فــزون بُد ز مور 
 (49: لشكر هفت)                              

 شكل قدیمي حرف اضافة )ابا( بجای )با(: -
 که شاد آمدی ای سرافرازِ تور  
 

 همــه سال بادی ابا عيش و سور 
 (48)همان:                                    

 «:یك هفته»در معني « یكي هفت» -
 یكي هفت در پيش من ِمي بنوش  
 

 زمين رو بكوش   گه به ایرانپس آن 
  (091)همان:                                    

های مردمان عدد چل )چهل( که از اعداد نمادین و پرتكرار فرهنگ، ادب و آیين -

در این منظومه در چندین بيت  (61: 0929)آیدنلو، مختلف جهان از جمله ایران است، 

 آمده است:
 بخش شيرشهش داد رخصت جهان  
 

 روان گشت با چل هزارِ دلير  
  (29: لشكر هفت)                             

 بيان کرد با ما ز حال طلسم  
 

 همانا سپردم به جنّي چل اسم 
 (986)همان:                                  

  اربرد اسم صوت مرکّب:ک -
 سُمّ ستـوران گذشتژرا ژار   
 

    دشتبه فرمان گردان از آن پهن 
 (019)همان: ص                              

 کنان تير چون تيره تارفَشافَش   
 

     گذارهمه کرد از درع جوشـن 
 (091)همان:                                  

 اك گرزتير و چكاچ شقاشاق 
 

 بمانند بـــاران که ریزد ز بُـرز   
 (019)همان:                                   

 سطح نحوی  -9-0-9

کاربرد فراوان افعال مرکّب از قبيل دست یازیدن، یاد کردن، دم برزدن، خيره  -

 ماندن، عنان گرایيدن، عَلَم زدن، رخت بربستن و گِرد کردن.

دی با بسامد باال از قبيل برنشستن، اندر آمدن، بربستن، کاربرد افعال پيشون -

 برگرایيدن، اندر رسيدن.

 کاربرد عبارات فعلي:             -
 چو رخشنده شد تيغ مردان ز کين

 
 تو گفتي ز جا اندر آمد زمين 

 (89)همان:                                 
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 هزبر دالور به زنهار داشت

 
 پيكار داشت به رستم همي رزم و 

 (96)همان:                                        
گاز درآمدن، به تاراج رفتن و ين افعال )گوش درگماردن، در دل افتادن، سربه چنهم

)... 

 کاربرد دو حرف اضافه برای یك متمم به شيوة سبك خراساني: -
 به زیر اندرش کرّة رخش بود

 
 به دست اندرش تيغ سربخش بود 

 (08)همان:                                
 دهيبه چين اندرم هست فرمان

 
 همه چينيانم به خدمت رهي 

 (78)همان:                                
 گاهي بين پيشوند )همي( و فعل فاصله افتاده است:             -

 تهمتن همي لب به دندان گزید
 

 چو در انجمن این سخن را شنيد 
 (91)همان:                                

 برای نهاد جمع، فعل مفرد آمده است:             -
 ز تيغ سرافراز ما چينيان

 
 بسي کشته گردید تورانيان 

 (96)همان:                                 
 سواران خروشيد چون پيل مست

 
       به صيد افكني ...........  

 (91)همان:                                     
 نـون نفي بعد از )مي( نشانة ا خباری آمده است:   -

 بكردند پيمان و عهد تمام
 

 نگویند نامکه جز کوهكش مي 
 (82)همان:                                 

 گاهي صفت را برخالف قياس با )ان( جمع بسته شده است: -
 زمانبه گنجور فرمود تا در   
 

 بيـــارد همي جامة وافران 
 (42)همان:                                

 به شيوة سبك خراساني و برای تأکيد:« مر». کاربرد حرف -
 ستمر این یل که از راه هند آمده  
 

    ستز قنّوج دریای چنين آمده 
 (96)همان:                                 

 و بُرزوی رابرِ من روان کن ت  
 

    مر آن ریمن زشت بدخوی را 
 (97)همان:                                

 روح:کاربرد ضمير )او( بجای )آن( برای سوم شخص غير ذی -
 پي ضبط او باغبان خواستند          به هر جا که باغي برآراستند  

 (099)همان:                               



  982       لشكرهفت شناسي مثنوی معرّفي و بررسي سبك

 

 

 خالف قياس، مصدر و اسم مصدر ساخته شده است:از اسم بر -
 کوسِ کين غریویدنبرآمــد   
 

     سيه شد زمان و سيه شد زمين 
 (994)همان:                              

 شب آمد کنون وقت آسایش است  
 

   است رنجایشنه هنگام کين است ]و[  
 (442)همان:                              

 د مكرّر )یكي( پيش از اسم نكره و وحده:کاربر -
 یكي گرز زد بر سر کوهكــش  
 

     کـه از کوهكش رفت نيرو و هـش 
 (979)همان:                               

 یكي هفت درپيش من مِي بنوش
 

      گه به ایران زمين رو بكوشپس آن 
 (97)همان:                               

 وّل شخص مفرد برای احترام با فعل جمع آمده است:نهاد ا -
 چو دیدیم ایشان ستودم بسي  
 

   سخن گفتم و هم شنودم بسي 
 (968)همان:                               

 من ار چه به توران زمين دختریم  
 

 آوریمو ليكن گه کينـــه نام 
 (962)همان:                              

 شما(  با )ها(ی جمع فارسي بكار رفته است:ضمير ) -
 که امشب شماها  رهایم ز بند  
 

 نمانم که یابيد زیشان گزند 
 (971)همان:                              

ای افعال، مثالً در بيت زیر، فعل )بگردون( به معني )بگردان( به کار کاربرد محاوره -

 رفته است:
 گویوفتبده باده تا چند از این گ  
 

     جویوبگردون قدح تا کي این جست 
 (19)همان:                             

 یا فعل )بنداخت( مخفّف )بينداخت( آمده است:
 گاهیكي گوش بنداخت آن جای    
 

     همي کرد بدیشان و پنهان نگاه    
 (010)همان:                              

 دن( در معني )نوشيدن(:کاربرد فعل )نيوشي -
 بدانست گردان فرخنده پي    
 

 بــدان بارگه مي نيوشنــد مِي   
 (24)همان:                               

 کاربرد ضمير متّصل مفعولي )ش( و اتصال آن به فعل و اسم: -
 و را آشنایي ز وی اندکي    
 

         که تا بُردمش پيش شاهش یكي   
 (028)همان:                             
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به معني « خواهيد گفت»کاربرد فعل مستقبل در معني فعل امر: مانند فعل  -

 «:بگویيد»
 از ایدر کجا رفت خواهيد گفت    
 

 های پنهان بيار از نهفـتسخن   
 (148)همان:                             

 های ادبيویژگي  -9-9     

ها از تر تشبيهاست. بيش لشكرهفت پربسامدترین صور خيال در ، تشبيه -9-9-0    

 نوع حسّي به حّسي است و تشبيهات بدیع در آن بسيار اندك است:

 تشبيه مفصّل:   -
 به زیرش یكي اسپ با تُندرخش    
 

      جهنده بماننــدة تيربخش   
 (06)همان:                                

 چو زلفين یارهم جهان تيره شد     
 

        بدان لشكر آمد زماني قرا  
 (46)همان:                                

 تشبيه ُمجمل:    -
 دو بازو بسان دو رانِ هيون    
 

    بَرَش چون برِ شير، چهره چو خون  
 (04)همان:                             

 که تا من برانم از این جای اسپ   
 

 كردار رخشنده آذرگشسپب  
 (61)همان:                               

 تشبيه مؤکّد یا بالكنایه: -
      گه بزد نای و بربست کوسهمان    
 

 ز گرد سپه شد هوا آبنوس   
 ( 08)همان:                              

 تشبيه بليغ:     -
 هوا شد ز گرد سپه آبنوس    
 

 دگل، بانگ کوسدر آن نعرة رع 
 (02)همان:                             

 تشبيه تفضيل:   -
 ز سرو سهي قامتش برتر است    
 

    اش پيكر استچو خورشيد تابنده 
 (01)همان:                              

 قدی دید چون سرو آزاده راست    
 

 رُخي دید کز رشك آن ماه خاست 
 (91)همان:                              
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 تشبيه حّسي به حسّي:   - 
 چو بشنيد پوالدوند این سخن

 

 بپيچيد چون مار بر خویشتن   
 (9)همان:                               

 که تا من برانم از این جای اسپ
 

 بكردار رخشنده آذرگشسپ 
 (61)همان:                               

 ه حسّي:  تشبيه عقلي ب -
 پيام ورا باز گوید جواب    
 

    ها چو دُرّ خوشابسراسر سخن 
 (6)همان:                                

 تشبيه خيالي:     -
 درآورد در شورنگ تيز پای

 
     چو دریای آتش درآمد ز جای 

 (6)همان:                                

 هم استفاده شده است: گاهي از دو ادات تشبيه در کنار
 یكي زرنگاری محفّه بدید

 
     چو مانند شيددر آن دختری هم 

 (90همان: )                               
 چو مانند قيرسپاهي بد او هم

 
 شان پشّه بگذاشت شيرکه از سهم 

 (81)همان:                                 
« گرد»و « آذرگشسپ»رترین ادات تشبيه است و کاربرد واژة به کرداِر و بماننِد پرتكرا     

 به، بسامدی باال در این اثر دارد.به عنوان مشبه  

گردد،  ای که در آثار حماسي نمودار ميترین آرایهترین و وسيعمهم اغراق، -9-9-9    

ن، )حميدیاکه از ذاتيات حماسه است اغراق و غلوّ است که یك صنعت بدیعي نيست، بل

، همه زور و لشكرهفت ساده و زودفهم است. قهرمانان  لشكرهفت های . اغراق(490:  0979

 آورند:             که با یك ضرب دست فيل و اژدها را از پای درمينيرویي غيرطبيعي دارند، چنان
 صدای دف و چنگ و باب و رَباب

 
 دل زُهره را کرد هر دم کباب 

 (929: لشكرهفت )                               
 ز نيزه نيستان شد آوردگاه

 ستانغمين شد دلِ شير در ني
 

 بپوشيد دیدار خورشيد و ماه 

 ستانستان گشت چون مِيزخون ني
 (48)همان:                                       

 به گردون برآمد غوِ طبل باز
 

 سازدليران، با هم شده رزم 
 (06)همان:                                  
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 بسامدی باال دارد: لشكر هفتنيز در آثار حماسي از جمله  کنایه -9-9-9     

 کنایه از آشفتگي و نگراني ←دل در خراس بودن 
 گریزان بيامد به استخر فارس

 

     دل شاه ایران از آن در خَراس 
 (01)همان:                              

 کنایه از مشرق به مغرب ←تا قيروان قيروان 
 از این قيروان تا بدان قيروان   
 

       شده موج دریای آهن روان 
 (018)همان:                            

 کنایه از کار بيهوده کردن است. ←باد در قفس پيمودن 
 بدو گفت برزو که بيهوده بس   
 

ـــاد را در قفـــس  ـــن ب ـــر ای  مپيمـــا م

 (962)همان:                            
 کنایه از ناتوان و ناشكيبا شدن: ←جان به لب رسيدن 

 رفت تا شب رسيدگفت و ميهمي   

 
ــي  ــيدز ب ــب رس ــانش برل ــگي ج  توش

 (919)همان:                            

 کنایه از بيدار ماندن و آسایش از کسي سلب کردن:  ←بندِ خواب را بستن  
 ه بخت شه افراسيـابولي من ب   

 
           به رستم ببندم همي بند خواب 

 (70)همان:                             

 کنایه از بسيار نزدیك شدن:  ←تنگ اندر آمدن  
 چو تنگ اندر آمد برِ کوهكـش   

 
 به گرز گران دست تا کرد خوش 

 (87)همان                              

نایات )سر به گاز درآمدن، آتش در دل افتادن، به تاراج رفتن بخت، چنين کهم      

خُسبيدن رگ، قران بر شمامه دهن بستن، زبان نرم کردن، دست یازیدن، نمد از حيله 

ترکردن، عنان گرایيدن، سرِ بخت گشته شدن، ماه در اختر بودن، به لب صفحة خاك را 

 (.نقش بر بستن، قلم از نقش بندِ عَدَم در کشيدن

های غریب خبری اند و از استعارهها، از نوع مُصَرّحهتر استعارهبيشاستعاره:  -9-9-4     

 تر دارد:نيست و  نسبت به تشبيه کاربردی کم
 شهِ  هندوان چون علم برکشيد   

 چو زلفين یارجهان تيره شد هم  
 

 سپيدی بشد در جهان ناپدید 

     بدان لشكر  آمد زماني قـرار
 (11)همان:                                    
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 شهِ هندوانْ استعاره از ماه و لشكر، استعاره از ستارگان است.
 شهنشاهِ انجم یكي شمع زرد   
 

      بگستــرد بـــر گنبد الجورد 

 (11)همان:                                      
 استعاره از آسمان. شهنشاِه انجمْ استعاره از ماه و گنبد الجوردْ

  مراعات النظير: -9-9-1     
 صــدای دف و نالة ارغنـون   
 

 كونز جان برد آرام و صبر و س 

 ( 40)همان:                                    
       سبُك دلو کيوان به چه درفكن   
 

 که درتابم از دلو آن چون رسن 

 ( 10ان: )هم                                  
 آرایي: تكریر و واج -9-9-6      
 چنين است چرخ و فلك را مدار   
 

        تو چشم مــدار از مدارش مدار 

 ( 119)همان:                                 
 شان غم، نه از نيزه هَمّ نه از تيغ   
 

 شان بيم و از مرگ همنه از قتل 

 ( 19همان: )                                  
 خور مُدامچو جَم جام بردار و مي   
 

 که بگذشت جمشيد و بگذاشت جام 

 ( 19)همان:                                    
 های فكری و محتوایيویژگي -9-9      

از نظر محتوایي این اثر، روایتي است منظوم از داستاني که در طومارهای نّقالي به نام      

، داستان در هفت لشكرآمده و مورد توجّه مجالس نّقالي بوده است. متن  شكرهفت ل

های داستاني، به دليل فقدان و دیگر مثنوی شاهنامهبرخالف  هفت لشكرداستان است. 

ای مستقل ندارد و حضور شاعر در سراسر متن چندان آشكار آغاز و انجام نسخه، مقدمه

آید، های او به دست نميبيني و اندیشهارة جهاننيست و به همين دليل مطلب زیادی درب

 توان به چندین مورد اشاره کرد:اما مي

، زنان را ستوده و از دالوری و نامة باستانجای برخالف فردوسي که در جای      

نمایي مردان جنگاور و هوشياری زنان، به ویژه زنان ایران، وفاداری کامل و فداکاری، راه

 – 067:  0972)رنجبر،  ها یاد کرده استو محجوب و باحيا بودن آن تكاور و خردمندی

های داستان، زنان را نكوهش کرده و چندین بار از زبان شخصيت هفت لشكرناظم  (،071

ستيزانة های زنوفا، رازنادار، حاسد و کم خِرَد دانسته است که بازتابي از اندیشهآنان را بي

ارة ـدرب (.99: 0924)آیدنلو، از جمله عصر صفوی است  رانـاریخي ایـت -گذشتة فرهنگي

 زبان نشدن با زنان چنين آمده است: هم
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 چه خوش گفت دانای پيشين زمان

 
 زبان در جهانکه با زن مشو هم 

 (471: لشكرهفت )                           
 در جایي به ناشایست بودن حضور زنان در ميدان جنگ اشاره شده:      
 يا را چنين گفت بانوگشسپن

 مرا هم ابا خویشتن بر یكي

 چنين گفت دستان در شهر باش

 زن ار هست دانا و بازو ز دست

 شبستان زنان را بُوَد در جهان

 

 ميفروز جانم چو آذرگشسپ 

 که تا باز دانم سخن اندکي

 ابا شادی و رامش و مهر باش

 چو پيالنِ مستولي زن بُوَد هم

 سنان ]و[تيغ ]و[ز مرد است ميدان
 (472)همان:                              

از دیگر باورهایي که دربارة زنان در این منظومه مطرح شده این است که زنان را پس      

سپردند و ُکشتن و خون ریختن زنان را ها به خاك ميراه آنشان هماز مرگ شوهران

 دانستند:بدشگون مي
 دز کاِر قميران بدان کارکر

 چنانش گرفتم به خواب اندرون

 کنون گر زنش را به آیينِ او

 ببينم درین کار رایِ تو چيست

 همالبدو گفت گستهم که ای بي

 

 که چونش گرفتم به زورِ نبرد 

 ازان خواب هرگز نياید برون

 بخوابانم اکنون به بالينِ او

 نمایِ تو چيستهميدون بدین ره

 ز زن خون چه ریزی، بد آید به فال
 (119)همان:                               

ها، در یك یا چند بيت روی از شيوة فردوسي در خالل ابيات و داستانشاعر به پي      

ها ستایش یزدان و مناجات تر آنگریزی به مسائل تعليمي و اخالقي زده است که در بيش

داوند، نكوهش جهان و سرای پهلوانان به درگاه خداوند و امداد و دخالت غيِر مستقيم خ

چون مناجات خورد. هماعتباری آن، دادگری و ستایش خِرَد و ... به چشم ميسپنجي و بي

 خسرو و آمدن رستم و پهلوانان ایران به یاری او:نمودن کي
 که ای پادشاه زمين و زمان

 دادگرتو داني که این شاه بي

 

 ستاندهِ جانخداوند روزی 

 ما سر به سر کمر بسته بر کينِ
 (907)همان:                              

 کند:در جایي دیگر، بُرزو به درگاه پروردگار خویش استغاثه مي    
 آفرینندة دادگرجهان 

 به آهِ اسيران با درد و سوز

 

 تو باشي نگارندة بحر و بر 

 که دارند مویه ز شب تا به روز
 (979ن: )هما                              
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نویسد، پروردگار را حامي و پناه تمام افراد بشر ای که به گيو ميخسرو در نامهکي    

 کند:دانسته و به صفت رزّاقيّت خداوند اشاره مي
 خداوند این الجورد سپهر

 رسانخداوند رزّاق روزی

 

 چنين ماه و مهرنگارندة این 

 کسانپناهِ کسان و کس بي
 (41)همان:                                

در جایي دیگر پس از ستایش یزدان، به ستایش خِرَد پرداخته که برگرفته از تعليمات      

 (27: 0969)مجلسي، « اَوَّلُ ما خَلَقَ اهلُل العَقل»اسالمي است و به حدیث نبوی  –اخالقي 

 اشاره دارد:
 که در اوّل نامه نام خدای

 خدایي که او الجوردین سپهر

 ين طُرفه بنياد عالم نهادچن

 

 نمایدِه رهخداوند روزی 

 مهر ]و[بياراست از انجم و ماه 

 خِرَد در سر مغز آدم نهاد
 ( 41)همان:                                

 اعتباری دنيا هم چنين اشاره شده است:به بي   
 رُبایجهان اژدهایيست مردم

 
 تواني ميای برِ اژدها تا 

 (400)همان:                               
 ببينيد کردار این گوژپشت    

 کند روبهان را همي شير گير

 

 که با ما هميشه بُوَد او درشت 
 شود شير در چنگِ روبه اسير

 (80)همان:                               

ان اهميتي ـایـگزاران و دانوسط خوابـهای دور، دیدن خواب و تعبير آن تاز گذشته    

گرفته است. دربارة ها صورت ميها از طریق خوابگویيسزا داشته و بسياری از پيشبه

خواب پریشان دیدن بُرزو در باب فهر سيمين عذار و گفتن آن خواب به مادرش چنين 

 آمده است:
 زجا جست پس فهر سيمين عذار

 بدو گفت بُرزو که ای حوروش

 گرفتش در آغوش فهر آن زمان

 خویگفت شهرو که ای نيكبدو 

 بدو گفت ای مادر مهربان

 

 بگفتند چه بودت ایا نامدار 

 یكي لحظه گيرم تو در زیر کش

 چو آمد به هوش آن زمان پهلوان

 مران خواب خود را به مادر بگوی

 چه گویم که از غم شدستم توان
 (46)همان:                                   

های حماسي ایران و هند سخن به ميان اطير باستاني و داستان، از اسهفت لشكردر     

با تأکيد شگرف زورمندی، پایداری و شجاعت  هفت لشكردر سراسر کتاب »آمده است. 
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مردی پهلوانان ایران مالزمت تمام دارد، ستوده شده و رنگي و جوانکه پنداری با یك

مردی دشمنان ایرانيان اجوانپستي، سستي و بيم که گویا نتيجة دورنگي، مكّاری و ن

است، نكوهش شده است که این خود به طرح حماسي کتاب مربوط است. این نكته 

ای نيكو گویي به شيوه، پاکيزهلشكرهفت های عاشقانة شایان ذکر است که در داستان

)افشاری و « توان یافتحيایي و سخنان مستهجن نميرعایت شده است و نشاني از بي

 (.41:  0977مدائني، 

نيز  لشكرهفت بهترین شيوة رزم در حماسه، نبردهای تن به تن است. بخش اعظم     

اختصاص به شرح نبردهای تن به تن دارد. مثل ُکشتي گرفتن بُرزو و فوالدوند در برابر 

یژه پهلوانان ایراني، در هنگام هجوم رویِ پهلوانان به واز تك لشكر هفتلشكر. درمثنوی 

( برای مثال هنگامي که رستِم 991: 0972)صفا، توان یافت؛ های فراوان ميونهدشمن نم

دست به سيستان حمله کرد تا اهل و عيال و خاندان زال را به اسارت درآورد، زال یك

خواهد که به مقابله با او روند، پهلوانان نيز هریك پس از خبردار شده و از پهلوانان مي

 شوند.ن نبرد ميدیگری نامزد رفتن به ميدا

هر چند اندك، اّما به زیبایي توصيف شده و گاهي این توصيف  هفت لشكرطبيعت در      

با تشبيه آميخته است، مانند داستان رفتِن بُرزو با نوفل به مرز سپنجاب از پي بيژن و بانو 

تر چهره خواهر زنگاوه کمان .... و یا به شكار رفتن برزو و دیدن هومای دخو دیدن گل

 فغفور.  

 گيرینتيجه     

)هـ .ق( سروده  09و  09های ای حماسي است که در سدهمنظومه هفت لشكرمثنوی     

شده است. به علّت فقدان آغاز و انجام نسخه، اطّالعي از مؤلّف آن در دست نيست و گویا 

ست و گاه قارة هند بوده است. اشعار این منظومه سست و نااستوار اسراینده از مردم شبه

گيرد. های بكار ميپردازیشود. سراینده حماسه و بزم را در صحنهها مختل ميوزن بيت

فردوسي، یعني بحر شاهنامة شناسي از جهت زباني، این مثنوی بر وزن در ارزیابي سبك

بيت سروده شده است. بسامد واژگان جنگي، لغات و ترکيبات فارسي و  8177متقارب، در 

این اثر باالست و گاه شاعر، لغات را در معنایي خاص به کار گرفته است.  واژگان کهن در

تر در متون حماسي ، که بيششاهنامهمانند  هفت لشكرها در ترین صور خيال و آرایهمهم

کاربرد دارد، عبارتند از: انواع تشبيه، به ویژه حّسي به حّسي، استعاره به ویژه مصرحّه، 

آرایي. از نظر محتوایي متن النظير، تكریر، واجکنایه، مراعات های ساده و زودفهم،اغراق
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های ، چندین بار از زبان شخصيتهفت لشكر، داستان در داستان است. ناظم هفت لشكر

وفا، رازنادار، حاسد و کم خِرَد دانسته داستاني منظومه، زنان را نكوهش کرده و آنان را بي

یزی به مسائل اخالقي و تعليمي زده است، از است. شاعر گاهي، در یك یا چند بيت گر

جمله: ستایش یزدان و مناجات پهلوانان به درگاه خداوند و امداد و خداوند، نكوهش 

 اعتباری آن، دادگری و ستایش خِرَد.جهان و بي
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