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چکیده
یکـی از موضوعـات مهـم و قابل تأملی که ذهن پژوهشـگران را به خود مشـغول داشـته ،تداوم
فرهنگـی ایرانیـان اسـت .بسـیاری از مؤلفههـای فرهنگـی ایرانیـان از پـس هزارههـا گذشـته و
امـروزه بـه همـان شـیوه در بین مـردم ایران رایج هسـتند .یکـی از این موارد ،تقـدس و جایگاه
بـاالی عـدد هفت اسـت؛ گرچه ایـن عدد در اکثـر فرهنگها از جایـگاه باال و آیینـی برخوردار
بـوده و هسـت؛ ولـی تمرکـز ایـن مقالـه بـر هفتگانههای موجـود در فرهنـگ مردم کـرد و لر
و ریشهشناسـی تاریخـی آنهـا بـود کـه بسـیاری از آنهـا ریشـه در تاریخ و اسـاطیر ایـران دارد.
جلوههـای عـدد هفـت را در جشـنها ،باورهـای مذهبـی ،عزاداریهـا ،بازیهـا ،نـام مناطـق
جغرافیایـی و نـام طوایـف ایـن اقـوام بـه وضـوح میتـوان دیـد .در ایـن تحقیـق با اسـتناد به
منابـع کتابخانـهای و تحقیقـات میدانـی و بـه روش توصیفـی _ تحلیلـی ،هفتگانههـای رایـج
در فرهنـگ مـردم کـرد و لـر از نظـر تاریخی بررسـی شـد؛ درواقع هـدف از انجام ایـن تحقیق
یافتـن پاسـخ بـرای ایـن سـؤاالت بود کـه هفتگانههـای موجـود در فرهنـگ مردم کـرد و لر
کدامنـد و تـا چـه میـزان ریشـه در تاریـخ و فرهنگ ایـران دارنـد؟ از جمله هفتگانههـای رایج
در فرهنـگ مـردم کرد و لر ،هفت شـبانه روز جشـن عروسـی ،هفت سـاز و هفـت دهل ،هفت
رقـم شـام عـروس ،هفـت کـوه ،هفت چشـمه ،هفت آسـیاب ،هفت لنـگ ،هفت سـنگ ،هفت
کِل و  ...را میتـوان نـام بـرد.
واژگان کلیدی :هفتگانه ،ریشۀ تاریخی ،فرهنگ مردم ،کرد ،لر.

 .1استادیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
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مقدمه
عـدد هفـت یکـی از پر رمـز و رازترین اعـداد در ادیـان ،مذاهب ،باورهـا و فرهنگ
اقـوام مختلـف جهـان میباشـد .حضور و جایگاه ایـن عدد و تـداوم آن در فرهنگ
مـردم ایـران از مـوارد قابـل توجهی اسـت کـه هنوز جـای تعمق ،تفکـر و پژوهش
دارد .در ایـن پژوهـش سـعی بـر آن اسـت کـه هفتگانههـای موجـود در فرهنـگ
مـردم زاگـرس؛ بهویـژه مـردم کـرد و لـر بررسـی شـود .شـواهد موجـود حاکی از
جایـگاه ویـژۀ عـدد هفـت در فرهنـگ آنـان اسـت؛ ضمـن اینکـه هفتگانههـای
موجـود در فرهنـگ مردم این اقوام تـا حدودی تداوم باورهای اسـاطیری و تاریخی
ایرانیـان میباشـد؛ بـه عنـوان نمونه در تاریـخ ایران ،این عـدد در نامگـذاری مناطق
جغرافیایـی همچـون« :هفت کـوه»« ،هفت رود» و «هفت چشـمه» مـورد توجه بوده
اسـت .امـروزه نیـز همیـن عناویـن در جاینامهـای مردم کردسـتان ،لرسـتان ،ایالم،
بختیـاری و یاسـوج موجـود اسـت .در طـول تاریخ ایـران پیش و پس از اسلام در
منابـع از جشـنها و عزاداریهـای «هفـت روزه» سـخن رفتـه اسـت که امـروزه نیز
در فرهنـگ مـردم ایـران؛ بهویـژه زاگرسنشـینها بـه وضـوح دیـده میشـود؛ البته
در آیینهـای عروسـی مـردم لـر و کرد ،هفتگانههای بسـیاری (هفـت روز و هفت
شـب عروسـی ،هفت سـاز و هفـت دهل ،هفـت خلعت ،هفـت رقم شـامِ عروس،
هفـت پایبنـد زرین) وجـود دارد که تاکنون توجـه چندانی به آنها نشـده و تقریب ًا در
حـال فراموش شـدن هسـتند؛ همچنیـن در میان مردم لـر ،طوایفی بـا نامهای «هفت
تخـم » 1و «هفـت لنـگ» وجـود دارد کـه میتوانـد بـا «هفت خانـدان» تاریـخ ایران
باسـتان سـنخیتی داشـته باشـد؛ عالوه بر ایـن ،هفتگانههـای موجـود در آیین اهل
حـق ،جـای بسـی تعمـق و تفحـص دارد کـه در ایـن تحقیق تالش شـده اسـت به
شـرح و بسـط مطالـب باال پرداخته شـود.
پیشینۀ تحقیق
دربـارۀ جایـگاه عـدد هفت ،مقـاالت و تحقیقات ارزشـمندی انجام گرفته اسـت؛ به
عنـوان نمونـه ،روحاالمینـی ( )1361در مقالۀ خود به جایگاه «عدد هفت در اسـاطیر
و ادیـان» جهـان و تواضعـی ( )1373در مقالـهای بـه «نقـش و تأثیـر عـدد هفت در
 .1هفت تخمه ،هفت دودمان
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شـاهنامه فردوسـی» پرداختـه اسـت .شـریف محالتـی ( )1357نیـز کتابی بـا عنوان
«هفـت در قلمـرو فرهنگ جهان» نگاشـته اسـت؛ امـا تاکنون تحقیق مسـتقلی راجع
بـه جایـگاه عـدد هفـت در فرهنگ مـردم کـرد و لر انجـام نگرفتـه اسـت؛ بنابراین
پرداختـن بـه ایـن موضوع و ریشـهیابی تاریخی این سـنتها از اهمیـت و ضرورت
باالیی برخوردار اسـت.
جایگاه عدد هفت در فرهنگ ایرانیان
عـدد هفـت از دیربـاز همـواره مـورد توجـه اقوام مختلـف جهـان؛ بهویـژه ایرانیان
بـوده اسـت (ر.ک .مویـد شـریف محالتـی1357 ،؛ روحاالمینـی1109- :1361 ،
 .)1013بـه نظـر میرسـد قدیمیتریـن قومـی کـه بـه عـدد هفـت توجه داشـتهاند،
سـومریان بودهانـد (دهخـدا :1373 ،ذیـل واژه) .در تاریـخ ایـران نیـز آنگونـه که از
شـواهد پیداسـت ،ابتـدا در میـان ایالمیـان ،عدد هفـت از جایگاه خاصـی برخوردار
ِ
زیگـورات چغازنبیـل را دیـواری فـرا گرفتـه اسـت که این
بـوده؛ چنانکـه پیرامـون
دیـوار ،هفـت دروازه داشـت (هینتـس .)190 :1389 ،عـدد هفـت در آییـن میترایی
نیـز جایـگاه سـپندی داشـت .در ایـن آیین هفـت مرحلۀ سـلوک وجود داشـت که
سـالک آییـن میترایـی میبایسـت از آن میگذشـت و ایـن نمادی بـود از عبور روح
از هفـت آسـمان تـا منزلـگاه نـور و این بـه گمـان زرینکـوب (« )21 :1383مقدمۀ
اتحـاد عارفـان با مقـام الوهیـت بود».
در آییـن زرتشـت نیـز هفـت از اعـداد سـپند میباشـد؛ چنانکـه گاهـان به هفت
نسـک تقسـیم شـده اسـت .هادک مانسـریگ نیز در بردارندۀ نیایشهـای هفتگانه
میباشـد .ودادیک نیز هفت نسـک دارد (راشـد محصل21-22 :1382 ،؛ ساسـانفر،
 )56 :1386ضمـن اینکـه در تفکـر زرتشـتی ،هفـت امشاسـپند وجـود دارد کـه
همکـردار ،همگفتـار و هماندیشـهاند (پـورداود 2536 ،الـف .)334 :همچنیـن بنـا
بـر بـاور زرتشـتیان ،زمانـی که زرتشـت بـه دنیا آمد ،هفـت جهی یا هفـت جادوگر
پیرامـون او گـرد آمـده بود کـه از تولد معجزهآمیز او ترسـیدند (آمـوزگار و تفضلی،
)43 :1370؛ علاوه بـر ایـن ،مالقـات زرتشـت بـا هفت سـالمند در کنـار رود هان
( )hanو هفـت همپرسـگی و گفتگـوی او با امشاسـپندان (رضـی)69-75 :1388 ،
و هفـت کشـور کـه در یشـتهای متعدد گاتها به آن اشـاره شـده اسـت (پـورداود،
 2536الـف )334 :همگـی گـواه بـر اهمیت و سـپندی عدد هفت در آیین زرتشـت
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اسـت؛ البتـه عـدد هفت در شـاهنامۀ فردوسـی و دیگـر منابـع ادبی نیز جایـگاه باال
و رمزآمیـز خـود را دارد (ر.ک .تواضعـی .)40-47 :1373 ،در شـاهنامۀ فردوسـی از
هفـت خـوان رسـتم ،هفت کشـور ،هفت ُگرد ،هفـت مرد ،هفت کوه ،هفت چشـمه
و  ...بارهـا نـام بـرده شـده کـه در متـن به آنها اسـتناد خواهد شـد.
در آییـن مـزدک نیـز اعتقـاد بـر این بـود که عالـم روحانی مانند عالم جسـمانی
اسـت و مانند همین عالم تشـکیل یافته اسـت« .و میگفت خداوند آسـمانها روی
تختـی نشسـته و ماننـد پادشـاهی اسـت و برابـر او چهـار نیـرو ایسـتادهاند کـه این
چهـار نیـرو کارهـای جهانی را به دسـت هفـت وزیر که آنها را سـاالر و پیشـکار و
بلـوان یـا بـروان و کاردان و دسـتور و کـودک نامیده اسـت اداره میکنند» (نفیسـی،
 .)82 :1388در آییـن مانـوی نیـز عـدد هفـت ،جایگاه ویـژهای دارد؛ به عنـوان مثال
در ایـن آییـن از هفـت مهـر نـام برده شـده که سـالک باید رعایـت کند.
عـدد هفـت در فرهنـگ مـردم ایـران پس از اسلام نیز همچنان جایـگاه مقدس
و رمـزی خـود را حفـظ کرد؛ بـه طوری که در نیمۀ اول سـدۀ دوم هجـری ،بهآفرید
هفـت نمـاز را بـر پیـروان خـود واجـب گردانیـد« :یکـی در توحیـد خـدا ،یکی در
خلقـت آسـمانها و زمیـن ،یکـی در خلقـت جانـوران و روزی ایشـان و نمـازی در
مـرگ ،نمـازی در رسـتاخیز و روزشـمار ،نمـازی در بـاب اهـل بهشـت و دوزخ و
آنچـه بـرای ایشـان آماده شـده و نمازی در سـتایش اهل بهشـت» (بیرونـی:1363 ،
 .)210جایـگاه بـاالی عـدد هفـت همچنان در فرهنـگ مردم ایران موجود اسـت که
بـه دلیـل گسـتردگی موضـوع ،در ایـن پژوهـش بـر هفتگانههـای زاگرسنشـینان
تمرکز میشـود.
 .1هفتگانههای جشن و عروسی

ت شب و هفت روز عروسی همراه با هفت ساز و هفت دهل
هف 

عـدد هفـت در خردهفرهنگهـای مـردم ایـران از جایـگاه باالیـی برخوردار اسـت.
تقریبـ َا میتـوان گفـت در نـزد تمام اقـوام ایرانـی تا پیـش از اینکه گرفتـار هیاهوی
دنیای مدرن و مدرنیته شـوند ،مراسـم عروسـی و جشـن ،هفتروزه بود؛ به طوری
که هنوز در برخی از مناطق سـنتیِ اسـتانهای کرمانشـاه ،کردسـتان ،ایالم ،لرسـتان،
خوزسـتان ،یاسـوج و شـهرکرد ،مراسـم عروسـی یک هفته اسـت .جالب توجه این
اسـت کـه هفتهـا در مراسـم جشـن و عروسـی اقـوام لـر و کـرد جایـگاه ویژهای
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دارنـد؛ بـه طـوری کـه آنهـا در عروسـیهای هفـتروزه ،هفت سـاز و هفـت دهل
میآورنـد.
جشـنهای هفتروزه در تاریخ ایران سـابقۀ دیرینهای دارد؛ چنانکه در شـاهنامۀ
فردوسـی بارهـا به جشـنهای هفت روزه اشـاره شـده اسـت؛ بـه عنـوان نمونه ،به
مناسـبت به پادشـاهی رسـیدن کیخسرو:
از آن پس همی خوان و می خواستند

ببودنـد یـک هفتـه بـا رود و می

همچنین در داستان سیاوش آمده است:
یکـی سـور فرمودند کانـدر جهان

بیـک هفتـه زان گونه بودند شـاد
همچنین:

تهمتـن بـدو گفت یک هفته شـاد

ز هـر گونـه مجلـس بیاراسـتند

بـزرگان بـه ایـوان کاوس کـی

(فردوسی ،1393 ،ج )376 :1

کسـی پیش ازوی نکـرد از مهان

بهشـتم درِ گنجهـا برگشـاد

(همان)258 :

همـی بـاش تا پاسـخ آریم یاد

(همان)280 :

در منابـع مربـوط بـه عهـد ساسـانی نیـز از جشـنهای هفـتروزه بسـیار یـاد
کردهانـد؛ چنانکـه بـه عهـد قباد ،هنگامی کـه مزدک توانسـت از راه مناظـره بر موبد
پـارس پیروز گردد «شـاد شـد و به آتشـکده شـد که هفـت روز خدمـت آتش کند»
(خواجـه نظامالملـک .)237 :1394 ،بهـرام گـور نیـز بعـد از آنکه به یاری لشـکری
از اعـراب توانسـت بـر تخـت پادشـاهی بنشـیند ،یـک هفته جشـن گرفـت و تمام
ایـران نیـز یک هفته جشـن گرفتند و پایکوبـی کردند...« :و بهرام بر تخت پادشـاهی
نشسـت و جملـة بـزرگان فـرس و عرب در پیـش او بخدمت بایسـتادند  ...و جملة
پارسـیان منـذر را بشـفاعت آوردنـد کـی این خطـا کی بر مـا رفت ببخشـید و عفو
کنیـد و بهـرام شـفاعت وی قبول کرد و هفتة بنشـاط مشـغول شـدند» (ابـن بلخی،
 .)78 :1385طبـری ( ،1362ج  )621-622 :2نیـز بـه ایـن جشـن هفـت روزه و بار
عـام دادن هفـت روزۀ بهـرام گـور اشـاره کرده اسـت؛ در شـاهنامۀ فردوسـی هم به
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به شـهر اندر آمد ز نخجیرگاه

یکی هفته بد شادمان با سپاه

ببودند یک هفته با می به دست

همه شاد و خرم به جای نشست

(فردوسی ،1393 ،ج )1120 :2

(همان)1150 :

در هفـت پیکـر نظامـی نیـز بهـرام هفـت دختر را از هفت کشـور خواسـتگاری
میکنـد .از آنجا که او شـاه هفت کشـور اسـت ،هفـت گنبد با هفت رنگ میسـازد
و بـه هـر عروسـی یـک گنبـد میدهـد و در هفـت شـب بـه نشـانۀ هفـت سـتارۀ
آسـمانی ،بـرای عروسـان هفت داسـتان رمزی میگوید و جشـن میگیـرد (نظامی،
.)135 143- :1315
برکشـیده بـر ایـن صفـت پیکر
هفـت کشـور تمـام در عهـدش

هفـت گنبـد بطبـع هفـت اختر

دختـر هفـت شـاه در مهـدش

(همان)146 :

چنیـن بـه نظـر میرسـد کـه جشـنهای هفـت روزه در گنبدهـای هفتگانـه
و هفترنـگ نمادیـن بـوده و بـا آسـمان و سـیارات ارتبـاط داشـتهاند؛ البتـه وجود
قلعههـای هفتگانـه سـابقهای دیرینهتر داشـته؛ چنانکـه در توصیـف کاخ بلندی که
بـه تقلیـد از معبد «بیوس» نمرود به دسـتور پادشـاه ماد (دیااکو) در همدان سـاختند
چنیـن آمـده اسـت« :ایـن قصـر هفـت قلعه تـو در تـو و با دیـواری محـاط درهم
داشـت و بتقلیـد از معابد بابـل و بخصوص معبد بیوس برای هر یکـی از دیوارهای
قلعـه رنگـی انتخاب کرده بود» (گزنفـون47 :1340 ،؛ هـرودوت .)187 :1336 ،نکتۀ
قابـل توجـه ایـن اسـت کـه از میـان این هفـت قلعۀ تـو در تـو ،رنگ قلعـۀ هفتم یا
دیـوار هفتـم طالیی بود کـه بیانگر برتری قلعۀ هفتم نسـبت به دیگر قلعه-هاسـت.
گزنفـون ( )47 :1340شـرح میدهـد کـه «ایـن رنگهـا در بابـل عالمـت سـیارات
سـبعه بـود و خزائـن پادشـاه در درون قلعـه هفتـم محفوظ بـود» و ایـن به وضوح
گـواه بـر فلسـفه و اهمیـت عدد هفـت در فرهنگهـای اقوام مختلف اسـت.
سـنت برگـزاری جشـن یـک هفتـهای در دربـار اسـماعیلیان الموت نیز مرسـوم
بـود؛ چنانکـه آنهـا بعـد از قتـل خلیفـه المسترشـد هفـت شـبانهروز جشـن برگزار
دورة بیستم یکم ،شمارۀ  66و 67؛ بهار و تابستان 1399

فصلنامۀ علمي

176

هفتگانهها در فرهنگ مردم کرد و لر و ریشۀ تاریخی...

کردنـد (لوئیـس)109 :1383 ،؛ همچنیـن بـه دنبـال قتل خلیفۀ عباسـی ،الرشـید ،به
دسـت اسـماعیلیان خراسـانی ،در الموت به افتخار این پیروزی یک هفته جشـن و
سـرور برپـا بود (همـان.)112 :
جواهرات هفتگانه عروس
در لرسـتان و برخـی نواحـی ایلام وقتی عروس را بـه خانۀ بخت میبرند به نشـانۀ
سـعادت او در آینـده ،هفـت پایبنـد از جواهـرات مختلف بـر پـای او میبندند . 1به
نظـر میرسـد کـه ایـن مـورد نیـز ریشـه در اسـاطیر ایران داشـته باشـد؛ زیـرا یکی
از اعیـاد ایرانیـان باسـتان ،عیـد شـهریورگان یـا آذرجشـن ،مصـادف بـا روز چهارم
شـهریور بود .ایرانیان اعتقاد داشـتند که «شـهریور فرشتهایسـت که بجواهر هفتگانه
کـه طلا و نقـره و دیگـر فلـزات که قـوام صنعـت و دنیا و مـردم بدان اسـت موکل
اسـت» (بیرونی.)366 :1363 ،
هفت رقم شام عروس
در لرسـتان ،ایلام و کرمانشـاه رسـم اسـت که شـب اول زفـاف ،هفت رقـم غذا در
هفـت ظـرف ،طـی مراسـمی نمادین ،به وسـیلۀ هفت دختـر رعنا و زیبـا با حرکات
مـوزون بـا عنوان «شـام عـروس» ،به خانۀ عـروس و دامـاد میبرند.
هفت خلعت عروس
یکـی از سـنتهای رایـج در فرهنـگ مردمـان لـر و کـرد ایـن بود کـه دامـاد بعد از
خواسـتگاری ،معمـوالً هفت نـوع خلعت برای هفت تن از بسـتگان عـروس (مادر،
پـدر ،دایـی ،عمـو ،بـرادر ،خواهـر و خالـه) میگرفت .خلعتها نیز بسـته به وسـع
خانـوادۀ داماد ،شـامل :اسـب زین و برگ و لـگام کرده ،تفنگ برنو ،سـاعت و لباس
بـرای مـردان و چـادر ،لبـاس ،جلیقـۀ پـولدوزی و طلا و جواهـرات بـرای زنـان
میشـد کـه قبـل از مراسـم عروسـی میگرفتند .2سـنت هفـت خلعت از سـابقهای
 .1مصاحبـه بـا پری غالمیان 50 ،سـاله از شـاهیوند لرسـتان؛ قزی غیاثی 70 ،سـاله از درهشـهر ایلام و زینت عزیزی 75 ،سـاله
از روسـتای بدرآباد روانسر.
خـان آبدانان؛
 .1مصاحبـه با جعفر فیلی 55 ،سـاله از شهرسـتان درهشـهر؛ کدخدا سـوخته حقنژاد 75 ،سـاله از روسـتای تخت
ِ
محمدنقـی غالمـی 60 ،سـاله از شهرسـتان چگنی لرسـتان ،عابد پرهیـز 70 ،سـاله از گیالنغرب کرمانشـاه؛ هاجر حسـنپور70 ،
ساله از روسـتای آسـمانآباد سرابله.
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تاریخـی نیـز برخـوردار اسـت؛ چنانکـه خلیفـه الطائـع فرموده بـود سـلطنت را به
فخرالدولـه اعطـا کننـد .ایـن کار را با اعطـای لقـب «فلکالدوله» و فرسـتادن هفت
دسـت خلعـت انجـام داد (کرمـر .)274 :1375 ،در تاریـخ گزیـده نیز راجع به سـفر
ملکشـاه سـلجوقی بـه حـج آمده اسـت که «پیشـتر رسـم بـود کـه از هر جایـی ،به
چنـد جایـگاه ،هر جـا هفت مثقـال زر سـرخ میسـتدند» (مسـتوفی.)435 :1364 ،
 .2مراسم هفت روز در عزاداری
مراسـم هفتـه در عـزا در بیـن تمامـی اقـوام ایرانی مشـترک اسـت؛ البته این مراسـم
خـاص ایرانیـان نیسـت؛ چنانکـه در حماسـه گیلگمـش ،او بعد از مـرگ رفیق خود
انکیـدو ،شـش روز تمـام گریـه میکنـد و در روز هفتـم کـه بـدن او رو بـه فسـاد
مـیرود و کرمهـا در او ظاهـر میشـوند ،او را دفـن میکند (منشـیزاده69- :1382 ،
 .)68گیلگمـش تـا روز هفتـم بـه امید زنده شـدن دوسـت خود او را دفـن نمیکند:
«شـب و روز بر او گریسـتم و او را در گور نگذاشـتم .من منتظر بودم و میپنداشـتم
رفیـق مـن بایـد با فریـاد من بیدار شـود .هفت روز و هفت شـب آنجا افتـاده بود تا
کـرم بـر او افتـاد ( »...همـان)82 :؛ بر این اسـاس به نظر میرسـد بشـر در ابتدا یا به
امیـد زنـده شـدن مـرده یا عـدم دل کندن از او تا سـوم یـا هفتم ،جسـد را در خاک
دفـن نمیکـرده و پس از گذشـت این چند روز با فاسدشـدن الشـه ،مجبـور به دفن
و تـرک او میشـده اسـت؛ به همین دلیل این ایـام از جایگاه ویـژهای برخوردار بود؛
در هـر حـال ،در بیـن اقـوام لـر و کرد ،مراسـم سـه روزه ،هفتم ،چهلم و سـالگرد با
انـدک تفاوتهایـی مانند سـایر مناطـق ایران برگزار می-شـود (بلوکباشـی:1344 ،
78؛ ماسـه ،1355 ،ج 169 :1؛ سیسـتانی .)427 :1373 ،در شـاهنامۀ فردوسـی نیـز
مـدت ایـام سـوگواری ،سـه روزه ،یک هفتـه ،چهل روزه و یک سـاله اسـت .زمانی
کـه خبـر مرگ سـیاوش به رسـتم میرسـد ،او و زال یک هفته در مـرگ او عزاداری
میکنند:
به یک هفته با سـوگ بود و دژم

بـه هشـتم برآمد ز شـیپور دم

(فردوسی ،1385 ،ج )372 :1
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رستم وقتی از زابلستان به دربار کاووس میرسد نیز یک هفته سوگواری میکند:
چو یک هفته با سوگ و با آب چشم

به هشـتم بزد نـای رویین و کوس

به درگاه بنشست پر درد و خشم

بیامـد به درگاه گـودرز و طوس

(همان)373 :

.3هفت در جاینامها

نام کوهها

در کوههـای بیـن لرسـتان ،ایلام و خوزسـتان ،امامـزادهای در قلـۀ کوه وجـود دارد
کـه مشـهور بـه شـاهمحمد هفتکوه میباشـد .بـرای رسـیدن به ایـن امامـزاده باید
از هفت کوه گذشـت که در گذشـته مسـیری سـخت و دشـوار داشـته اسـت؛ ولی
امـروزه بـه راحتـی میتـوان به آن رسـید؛ همچنین کـوه هفتتنان (بـه لهجۀ محلی:
هفتنون) با ارتفاع بیش از  ۱۸۰۰متر از سـطح دریا در منطقۀ سردشـت خوزسـتان
واقع شـده است.
در شـاهنامۀ فردوسـی نیـز بارهـا از «هفـت کوه» یاد شـده؛ چنانکه در پادشـاهی
کـیکاووس و رفتـن او بـه مازندران آمده اسـت:
مگـر یـار باشـدت یـزدان پـاک

سـر جادوان انـدر آری به خاک

یکـی غـار پیـش آیـدت هولنـاک

چنانچون شنیدم پر از بیم و باک

گـذر کـرد بایـد بـر هفـت کـوه

چو رخش اندرآمد بر آن هفت کوه

ز دیـوان به هر جای کرده گروه
(همان)188 :

بـران نـره دیـوان گشـته گـروه

(همان)200 :

نام چشمهها ،رودها ،شهرها و روستاها
از نمونههـای «هفتگانـه» کـه در اکثـر نقـاط کشـور و به تعـداد فراوان تکرار شـده
اسـت ،نـام برخـی چشـمهها ،آبشـارها و روستاهاسـت؛ همچـون« :هفتچشـمه»،
«هفتـرود»« ،هفتآبشـار» و  ...کـه آوردن فهرسـت همـۀ آنها از حوصله به دور اسـت؛
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ولی بیشـک همگان همداسـتان هسـتند کـه در اکثر شـهرهای ایران روسـتاهایی با
نـام «هفتچشـمه» ،وجـود دارد .در میـان زاگرسنشـینان نیز این تعدد وجـود دارد.
شـهرهای «هفتکل» و «هفتتپه» در خوزسـتان ،شـهر «هفت چشـمه» در لرسـتان و
روسـتای «هفتچشـمه» در ایالم و شهرسـتانهای تابع ،کرمانشـاه و شهرسـتانهای
تابـع ،کردسـتان و شهرسـتانهای تابـع ،لرسـتان ،شـهرکرد ،یاسـوج و خوزسـتان
وجـود دارد؛ علاوه بر این در شهرسـتان درهشـه ِر اسـتان ایالم ،منطقهای توریسـتی
و گردشـگری بـه نـام «هفتآسـیاب» وجـود دارد کـه دارای «هفت آسـیاب» با «هفت
آبشـار» بسـیار زیبا و دیدنی اسـت.
بر اهل تحقیق پوشـیده نیسـت که آب و چشـمه و رود در تفکر ایرانیان مقدس
بـود (کریستنسـن)211 :1377 ،؛ چنانکـه در اوسـتا بارهـا از سـتایش آب سـخن
بـه میـان آمده اسـت« :همـۀ آبهـای چشـمه و آبهـای روان در رودها را میسـتاییم»
(دوسـتخواه263 :1374 ،؛ گویـری)106 :1382 ،؛ «همـۀ آبهـای خـدا آفریـده را
خواسـتار سـتاییدنم» (پـورداود 2536 ،ب .)129 :عـدد هفـت نیز چنانکه گفته شـد
از تقـدس باالیـی برخوردار بـود؛ به طوری کـه در وندیداد آمده اسـت« :پانزدهمین
سـرزمین و کشـور نیکـی که مـن -اهورهمـزدا -آفریـدم «هفـت رود» بـود» (همان:
)11؛ بنابرایـن عناویـن و نامهای «هفت چشـمه» و «هفـت رود» جمع بین دو مقدس
(هفت و رود) هسـتند .در شـاهنامۀ فردوسـی نیز بارها از «هفت چشـمه» یاد شـده
اسـت؛ فریـدون سـه چیـز را بـه ایرج میدهد کـه یکـی از آنها «هفت چشـمه گهر»
است:
جهانـدار شـاه آفریـدون سـه چیز

بـر آن پادشـاهی برافـروزد نیـز

سـدیگر کجـا هفـت چشـمه گهر

همـی خوانـدی نـام او دادگـر

یکـی تخـت و آن گـرزۀ گاوسـار

که ماندست زو در جهان یادگار
(فردوسی ،1393 ،ج )1487 :2

 .4نام طوایف
در لرسـتان طایفـهای بـا نـام «هفت تخـم» وجـود دارد کـه از هفت تیره یـا «تخمه»
تشـکیل شـده اسـت؛ البتـه در بختیـاری نیـز طایفـۀ «هفـت لنـگ» وجـود دارد کـه
ظاهـرا ً از «هفـت برادر» گرفته شـده باشـد .در منابـع تاریخی به کـرات از خاندانها
و دودمانهـای «هفتگانـه» نـام بـرده شـده کـه در تحـوالت سیاسـی ایران باسـتان
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نقشآفریـن بودهانـد (فـرای167 :1388 ،؛ بریـان 1620 :1378 ،و نیـز ر.ک .ایمانپور
و گیالنـی .)43-56 :1389 ،ایـن هفت خاندان در عهد اشـکانی و ساسـانی در رأس
امـور بودنـد و مشـاور ،ملازم و پشـتیبان پادشـاه بـه حسـاب میآمدنـد (طبـری،
 .)621 :1362در شـاهنامۀ فردوسـی نیـز بارهـا از «هفـت ُگرد یل» یاد شـده اسـت:
وزان هفـت گـرد سـوار دلیـر

کـه بودند هـر یک بکردار شـیر

گر این هفت یل را به چنگ آوریم

جهـان پیش کاووس تنگ آوریم

کـه مـا را ببایـد کنـون سـاختن

بـه نـاگاه بـردن یکـی تاختـن
(فردوسی)181 :1385 ،

.5بازیها
یکـی از موضوعـات مهـم و قابـل توجهـی کـه پژوهشهـای عمیـق و گسـتردهای
میطلبـد ،بازیهـای محلـی اسـت کـه میتـوان حـدس زد هـر کـدام از آنهـا بـا
فلسـفهای خـاص بـه وجود آمـده اسـت .در ایـن رابطـه ویلدورانـت ()98 :1378
میگویـد« :آنچـه امـروز در نظـر مـا بـازی و تفریـح به نظر میرسـد ،بیگمـان برای
انسـان اولیـه از امـور جدی به شـمار میرفته اسـت» .بسـیاری از بازیهـای محلی،
فلسـفۀ جنگـی دارنـد؛ حتـی رقـص با چـوب در میـان مـردم بختیاری ،بـه وضوح
مشـق نظامـی و تمریـن جنگیدن میباشـد.
یکـی از بازیهایـی کـه در میان مردم بختیاری رایج اسـت« ،هفت کِل» میباشـد.
ایـن بـازی کـه از دو تیم تشـکیل میشـود ،به این صورت اسـت که هـر تیم «هفت
سـنگ» نشـانه در یک راسـتا مینشـاند که اولین سـنگ از بین آنها از جایگاه برتری
برخـوردار میباشـد و آن را بـه نـام «پیـش جنگ» میشناسـند .هر کـدام از اعضای
دو تیـم بـه ترتیب سـعی میکننـد «هفت کِل» را نشـانهگیری کنند و شکسـت دهند.
اینکـه چـرا اولیـن سـنگ از بیـن ایـن سـنگها بـا عنـوان «رئیـس» و «پیشـجنگ»
شـناخته میشـود و اینکـه بعـد از شکسـت یا افتـادن «هفتسـنگ» یک تیـم پیروز
میـدان میشـود ،قابـل تأمل اسـت؛ آیا ایـن موارد «هفت ُ
گـرد» در شـاهنامه یا «هفت
خانـدان» در تاریـخ ایـران باسـتان را در ذهـن تداعـی نمیکنـد؟ در ایران باسـتان از
میـان هفـت خانـدان ،یکی سـرخاندان یا خاندان شـاهی به حسـاب میآمد و شـش
خانـدان دیگـر از او پیـروی میکردنـد .در جنگهـا نیز آن شـش خانـدان ،حامی و
پشـتوانۀ نظامـی خاندان شـاهی بودنـد .ضمن اینکه در شـاهنامه آمده اسـت که اگر
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میخواهیـم کاووس را بـه تنـگ آوریـم ،باید آن هفـت گرد یل به دسـت آوریم؛ در
واقـع بـرای شکسـت یک کشـور باید هفت گـرد یل که سـرخاندان هفـت خاندان
تکِل ،هفت
بودنـد را شکسـت میدادنـد .در ایـن بـازی نیـز بعـد از شکسـتن هفـ 
نشـانه و هفـت ُگرد اسـت که تیـم مقابل پیـروز میدان میشـود.
 .6هفتگانههای اه ِ
ل حق (یارسایان)
اهـل َحـقّ یا یارسـایان عنـوان پیروان طریقتـی مذهبی  -عرفانی اسـت کـه در میان
طوایـف کـرد و لـر پیـروان بسـیار دارد و در بسـتری اسلامی رشـد کـرده اسـت
و در عیـن حـال ،بـه سـبب غلـو در حـقّ حضـرت علـی (ع) بـا سـایر فـرق غالی
شـیعه قرابـت دارد؛ بـا ایـن وجـود ،بعضـی از مبـادی آن را میتـوان در اعتقـادات
و سـنتهای فکـری و فرهنـگ عامـۀ مـردم سـاکن غـرب ایـران جسـتجو کـرد و
رگههایـی از اعتقـادات ایرانـی پیش از اسلام را نیز در آن یافت« .آییـن حق»« ،آیین
حقیقـت» یـا «دیـن حقیقـت» از نامهـای دیگر فرقـه اهل حقّ اسـت .به راهـروان و
پیـروان ایـن فرقـه« ،یـار» گفته میشـود؛ بـه همین دلیـل اهل حـقّ به «یارسـتان» یا
«یارسـان» مشـهورند (جیحونآبـادی 420 :1345 ،و .)445
در طریقـۀ یارسـان بسـیاری از آداب و سـنن ایـران باسـتان را میتـوان بازیافت.
شـواهد موجـود حاکـی از پیوسـتگی ایـن آییـن بـا اندیشـهها و آداب ایرانـی کهن
اسـت (افضلـی شـاهابراهیمی)467 :1345 ،؛ از جملـه ایـن آداب میتـوان به اعتقاد
راسـخ آنهـا بـه اصول خالقـی زرتشـتی از جملـه :گفتار نیک ،کـردار نیـک و پندار
نیـک اشـاره کـرد .برپایـی آتش بر سـر مـزار و اصـول رمـزی و هفتگانـۀ آنها نیز
بیشـتر بـه آییـن مهرپرسـتان تشـابه دارد؛ چراکه آنها نیـز چون مهرپرسـتان باورهای
خـود را بـه صـورت رمـزی و همـراه با شـعر بیـان میکننـد و هفت در مراسـمات
آنهـا از جایـگاه خاصی برخوردار اسـت (صفـیزاده .)282-283 :1345 ،عدد هفت
در مراتـب روحانـی اهـل حق هماننـد مراحل روحانـی آیین مهر و مراتـب عرفانی
در ایـران پس از اسلام از جایگاه ویژهای برخوردار اسـت؛ چنانکـه مراتب روحانی
آنـان بـه ترتیـب ،عبارتند از .1 :هفتنان .2 ،هفتوانه .3 ،هفت سـردار و  .4قولطاسـیان
(هفـت نفـر اهـل قولطاس) کـه جمع آنهـا  28تـن میشـود (جیحونآبـادی:1345 ،
 .)387 383یـاران طبقـۀ اول کـه «هفـت تـن» یـا «هفتنـان» نامیـده میشـوند برایهدایـت مـردم در هـر دورهای در قالـب انبیـا یـا خاصـگان ظاهـر میشـوند و خود
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دارای مقـام هفـت ملـک مقـرب هسـتند (الهـی .)154 :1343 ،ایـن مورد بـا مراحل
هفتگانـۀ سـیر و سـلوک اسـماعیلیان نیـز شـباهت دارد (مایـل هـروی و عشـیق
کابلـی)109 :1344 ،؛ علاوه بـر ایـن ،اهل حق مراسـم نـذری دارند ،با عنـوان «نذر
یـاری» کـه بـه معنـای نذر یـاری رسـاندن یـاران میباشـد .در این مراسـم به مدت
هفـت روز ،اهـل حـق نـذری درسـت مینماینـد و در بین مـردم تقسـیم میکنند.1
نتیجهگیری
عـدد هفـت یکـی از اعـداد رمـزی در بیـن بسـیاری از اقـوام ،ادیان و ملـل مختلف
میباشـد کـه از گذشـتههای دور باسـتانی تاکنـون جایگاه و سـپندی خـود را حفظ
کـرده اسـت .در ایـن مقالـه هفتگانههـای موجـود در فرهنـگ مـردم لـر و کـرد و
ریشـۀ تاریخـی آنهـا مورد تحلیل و بررسـی قرار گرفت .شـواهد حاکی از آن اسـت
ت در فرهنـگ مـردم زاگـرس از قداسـت خاصـی برخـوردار اسـت و اکثر
کـه هفـ 
جلوههـای آن ،ریشـه در تاریـخ و اسـاطیر ایـران دارد؛ از جملـه مـواردی کـه مورد
بررسـی قـرار گرفـت هفتگانههـای موجـود در جشـنها ،عزاداریها ،نام شـهرها،
روسـتاها،کوههـا ،چشـمهها ،رودهـا ،طوایـف و بازیهـا بـود .مردمـان کـرد و لـر
در گذشـتههای نـه چنـدان دور هماننـد دیگـر مردمان ایـران در عروسـیهای خود،
هفـت شـبانه روز جشـن داشـتند .گاهـی اوقات در مراسـم عروسـی ،هفت سـاز و
هفـت دهـل میآوردنـد و بـا هـم مینواختنـد؛ البتـه جشـنهای هفت روزه ریشـه
در تاریـخ باسـتانی ایـران دارد؛ بـه طوری که در شـاهنامه بارها از جشـنهای هفت
روزه نـام بـرده شـده اسـت .در آثـار نظامـی گنجـوی ،نظامالملـک ،طبـری و دیگر
منابـع کهـن نیـز بارها از جشـنهای هفـت روزه به مناسـبتهای مختلف یاد شـده
اسـت؛ علاوه بـر ایـن ،در بیـن مردم لـر و کرد رایج اسـت کـه داماد بعد از مراسـم
خواسـتگاری ،هفـت خلعـت برای هفت تـن از نزدیکترین بسـتگان عـروس بخرد.
این سـنت نیز ریشـه در تاریخ دارد؛ چنانکه خلیفه عباسـی ،الطائع ،هفت خلعت به
همـراه لقب بـرای فخرالدواله دیلمی فرسـتاد؛ همچنین در مراسـم عروسـی مردمان
زاگـرس؛ بهویـژه در لرسـتان و ایالم (کوهدشـت و درهشـهر) چنین رایج اسـت که
در شـب زفـاف ،هفـت رقـم غـذا در هفـت ظـرف توسـط هفـت دختر رعنـا ،طی
 .1مصاحبه با برانازار رشیدپور 60 ،ساله از کوهدشت لرستان و پیرو فرقۀ اهل حق..
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مراسـم خاصـی بـا عنوان شـام عـروس به خانـۀ عروس و دامـاد میبرنـد؛ همچنین
در برخـی جاهـا مثـل شـاهیوند لرسـتان رایج اسـت که هفـت پایبند زریـن بر پای
عـروس میبندند.
عـدد هفـت در مراتـب روحانـی اهـل حـق نیـز هماننـد مراحـل روحانـی آیین
مهـر و مراتـب عرفانـی در ایران پس از اسلام از جایـگاه ویژهای برخوردار اسـت؛
چنانکـه مراتـب روحانی آنان بـه ترتیب ،عبارتنـد از :هفتنان ،هفتوانه ،هفت سـردار
و قولطاسـیان (هفـت نفـر اهـل قولطاس) کـه جمع آنهـا  28تن میشـود؛ عالوه بر
ایـن ،اهل حق مراسـم نـذری هفـت روزه دارند.
عـدد هفـت در نـام مناطـق جغرافیایـی ،کوهها ،رودها ،چشـمهها و آبشـارها نیز
آمـده اسـت کـه این مـورد نیز ریشـه در باورهای اسـاطیری و آیینـی دارد؛ همچنین
در لرسـتان و بختیـاری طوایفـی بـا نامهـای «هفتتخـم» و «هفتلنگ» وجـود دارد
که تداعیکنندۀ هفت خاندان مشـهور در ایران باسـتان و هفت گرد شـاهنامه اسـت.
تکِل» نیـز یـک بـازی محلـی در بیـن بختیاریهاسـت کـه بـه نظـر میرسـد
«هفـ 
فلسـفۀ جنگی داشـته باشد.
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	-صفـیزاده ،صدیـق؛ ( ،)1345دورۀ هفتوانـه جـزوی از نامـۀ مینـوی سـرانجام،
تهـران :طهوری.
	-طبـري ،محمـد بـن جريـر؛ ( ،)1362تاريـخ طبـري ،ترجمـۀ ابوالقاسـم پاينده،
تهران :اسـاطير.
	-فرای ،ریچارد نلسـون؛ ( ،)1388تاریخ باسـتانی ایران ،ترجمۀ مسـعود رجبنیا،
تهران :علمی فرهنگی.
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	-فردوسـی ،ابوالقاسـم؛ ( ،)1385شـاهنامۀ فردوسی ،بر اساس نسـخه ژول مل ،به
کوشـش عبداهلل اکبریـان راد ،تهران :الهام.
 _______________-؛ ( ،)1393شـاهنامه ،پیرایـش خالقـی مطلـق ،تهـران:سخن .
	-کرمـر ،جوئـل .ل.؛ ( ،)1375احیـای فرهنگـی در عهد آل بویه :انسـانگرایی در
عهد رنسـانس اسلامی ،ترجمۀ محمدسـعید حنایی کاشـانی ،تهران :مرکز نشـر
دانشگاهی.
	-کریستنسـن ،آرتور؛ ( ،)1377ایران در زمان ساسـانیان ،ترجمۀ رشـید یاسـمی،
تهـران :دنیای کتاب.
	-گزنفون؛ ( ،)1340کورشنامه ،ترجمۀ رضا مشایخی ،تهران :علمی و فرهنگی.
	-گویری ،سوزان؛ ( ،)1382یسنهای اوستا و زند آنها ،شمشاد :تهران.
	-لوئیـس ،برنـارد؛ ( ،)1383حشاشـین فرقـهای تنـدرو در اسلام ،ترجمۀ حسـن
خاکباز محسـنی ،تهـران :کتـاب زمان.
	-ماسـه ،هانـری؛ ( ،)1355معتقـدات و آداب ایرانی ،ترجمۀ مهدی روشـنضمیر،
تهـران :انجمن فرهنگ ايران باسـتان.

	-مستوفی ،حمداهلل؛ ( ،)1364تاریخ گزیده ،تحقیق عبدالحسین نوایی ،تهران :امیرکبیر.

	-منشـیزاده ،داود؛ ( ،)1382افسـانۀ گیلگمـش :کهنترین حماسـۀ بشـری ،ترجمۀ
لوحههـای میخـی :جـرج اسـمیت ،ترجمۀ فارسـی :داود منشـیزاده ،تهـران :اختران.
	-نظامـی گنجـوی ،الیـاس؛ ( ،)1315هفتپیکـر ،بـه تصحیـح و حواشـی وحیـد
دسـتگردی ،تهـران :آگاه.
	-نفیسی ،سعید؛ ( ،)1388تاریخ تمدن ایران ساسانی ،تهران :کتاب پارسه.

	-هرودوت؛ ( ،)1336تاريخ هرودوت ،ترجمۀ هادي هدايتي ،تهران :دانشگاه تهران.

	-مایـل هـروی ،نجیب و اکبر عشـیق کابلـی؛ ( ،)1344نامة الموت ،مشـهد :بنگاه
کتاب مشهد.
	-هینتس ،والتر؛ ( ،)1389شهریاری ایالم ،ترجمۀ پرویز رجبی ،تهران :ماهی.
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