
  

  

  

  

  

  *هاي ايراني عدد هفت در افسانه

  

  سيدحسن شهرستاني
  ت علمي دانشگاه هنرئعضو هي

  

  

هاي سنتي  ارزش. گاه بخش مهمي از ميراث فرهنگي هر قوم و ملتي است ها جلوه ها و افسانه  قصه

آدمي . يابد ميهاي اجتماعي در آن انعكاس  شناختي بسياري از پديده هاي فرهنگي و روان و زمينه

 ،خواب ديدن است قصه مانند. زيد و خواهد زيست  مي است،با قصه زيسته. صه را دوست داردق

. ها و ناماليمات آن را هم ندارد با زندگي پيوستگي و شباهت دارد اما خود زندگي نيست، تلخي

 كشد سوي خود مي هاي عمر از كودكي تا پيري آدمي را به  دورهةست كه در هم ااي قصه را جاذبه

   ١.داند بشر پيوسته با قصه سروكار دارد و آن را كليد گنجينة رازها و رمزهاي كهن مي ...

كرات در  از ميان اعداد گوناگون، هفت به. ها نفوذ چشمگيري دارند اعداد نيز در افسانه  

هاي عمدة ملل شرق و غرب جهان  اين عدد رازآلود در افسانه اگرچه. خورد چشم مي ها به قصه

هاي ايراني   هفت در افسانهددر اين مقاله تنها به حضور عد انگيزي دارد، حضور شگفت

  . پردازيم مي
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  آداب و رسوم ايراني
هاي ايراني يكي از  قصه«. هاي ايراني نيز چشمگير است نفوذ اعداد مهمي چون عدد هفت در قصه

ت زندگي و مباحث دهندة كيفي هاي اصيل تفكر و تخيل مردم اين سرزمين و نشان ترين نمونه كهن

 ،پندارها مردم اين مرزوبوم، از روزگاران بسيار دور. آيد شمار مي ذهني و شادي و اندوه اين قوم به

هاي خود را در قالب قصه ريخته و آن را مانند گوهري ناياب و عزيز   آرزو و تجربه ، افكار،باورها

اند تا سرانجام به اين شكل  ن كاستهي از آي بر آن افزوده و اجزاياند و سطوح به مرور تراش داده

است كه هركدام از آنها در عين سادگي و صفاي   دست ما رسيده هانگيز درآمده و ب زيباي تحسين

 يعني ؛سازد اختيار مجذوب مي پيرايه چنان لطيف و دلكش است كه خواننده و شنونده را بي بي

هاي بديع كاشيكاري اين ديار  و رنگآور مينياتور ايران  همان رمز و رازي كه در آفرينش بهت

شود و تأللو غوغايي و  ناهايي كه از انواع خط فارسي خوانده ميحها وان ، همان ظرافته استنهفت

افزايد، همان زيبايي نجيب و تنوع  نوازي آن مي ي و چشميخاموش تذهيب و نقاشي هم، بر دلربا

شود و جملة آنها بينندة  ان ديده ميهاي قالي، اين شاهكار هنر اير انگيزي كه در طرح خيال

برد در تار و پود اين  ها مي  دارد و به دنياي رازها و حال هنرشناس را به تحسين و اعجاب وامي

   ٢.»ها هم وجود دارد قصه

 كه اغلب چوپان است، ، اشخاصي چون شاه، پسر پادشاه، كچلعالوه برهاي ايراني،  در قصه  

و نقشي فعال چون زن و همچنين خويشان شاه يا پسر كوسه، خاركش يا خاركن، شخصيت 

كنند  پادشاه، درويش، صاحبان مشاغل گوناگون و ديوها و اشباح، اعداد نيز نقش مهمي را ايفاء مي

عدد هفت . هاي ايراني قابل توجه است و از ميان اين اعداد، نفوذ عدد هفت در جاي جاي قصه

ي از آن به عدد هفت ي كه در جااستاي  كمتر افسانههاي ايراني عجين شده كه  چنان با افسانه

  . روز جشن و چراغاني به پايان نرسد برنخورده يا الاقل داستان با هفت شبانه

هفت دختر، هفت پسر، هفت زن، هفت خواهر و هفت برادر، هفت شاهزاده، هفت كور   

م زيرين، آسمان هفتم،  دنياي هفت، هفت پيرمرد خاركن با هفت دختر نابينا، هفت ديو باز، حقه

هفت كبوتر، گل هفت رنگ و بو، هفت خم خسروي، هفت چشمة رنگين، هفت خيك گوشت 

ش آهني و هفت عصاي آهني، فو هفت مشك آب، هفت ديگ، هفت رنگ پلو، هفت جفت ك
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 ازجمله ...هفت سال يا هفت روز رسيدگي كردن، اژدهاي هفت سر، هفت نارنج و تورنج و 

  . اند هاي ايراني تكرار شده ند كه بارها و بارها در قصهكلمات آشنايي هست

  

  گانگي  هفت برادر و هفت
 دو مظهر يگانگي، رقم يك، زيرا از رقم ؛است  اقوام، رقم كامل و تمام پنداشته شده  هفت نزد همة

اند، و فضيلت  ترتيب، نخستين اعداد مذكر و مؤنث  بهچهار و سهمظهر دوگانگي كه بگذريم، ارقام 

 اعداد جفت هميشه ،واقع در. ست در همين است ادو  نيز كه حاصل جمع آنهفتو مزيت رقم 

 ٣.اند  شمار رفته پذيرند و اعداد طاق برعكس مذكر به سبب آنكه تقسيم اند قطعاً به مونث به نظر آمده

 ةهفت مرتب   نفس و ذهن انسان،ةهفت قو  رقم هفت كنايه از هفت تن آدمي، هفت حالت ماده،«

   ٤.» تكامل استةوجود يا معرفت و هفت مرحل

 ةنام قص بهيا ) فسقلي(نام داستان بندانگشتي  هاي هفت برادران، كه بنا به روايتي به در قصه  

هاي هفت برادران با  قصه -گردد  ، كه در انتهاي اين بخش نقل مي)نيمه خروسي(لت خروسي 

تر و نزارتر و هوشيارتر از همه و گاه  كوچك برادر هفتم كه -است  هاي گوناگون روايت شده نام

  . رساند رهاند و به دولت مي ساحر و جادوگر است، برادران و والدين خود را از بال مي

واقع يك تن بيش   وجودند درةاين هفت برادر كه تجسم هفت بدن انسان يا هفت مرتب«  

ترين   سنگين،خستين جسمبه موجب حكمت عرفاني و باطني، آدمي هفت جسم دارد كه ن. نيستند

ست كه روح در سير تعالي، يكي  اييها مثابة جامه هشش جسم ب. ترين آنهاست و آخرينش لطيف

شش . هفتمين برادر، انسان معنوي و جاوداني است. افكند دور ميه ند و بكَ پس از ديگري مي

شش برادر . بديت استبخش و مظهر بقا و ا اند و هفتمين برادر منجي، رهايي برادر ميرنده و خاكي

هفتمين برادر . اند اند كه اين اصل ابدي حيات سرمدي را پوشانده هاي خاكي و فاني جامه

بخش و مظهر زندگاني جاودانه و فيض الهي و داراي گوهرهاي آسماني است كه راهنماي  نجات

بنابراين رقم شش خود آدميست بدون عنصر . سوي ابديت و جاودانگي است شش برادر به

   ٥.»بخشي كه وسيلة پيوند او با الوهيت است نجات
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رقم شش در روزگار باستان نشانة عشق جسماني و مجازي و آيت «:  سجاديةبنابر نوشت  

يافته و رستگار يعني مرد خدا   عشق بود و رقم هفت رمز عشق رباني و حقيقي يا انسان نجاتةاله

  شش،.زندگاني روحاني) ٦+١يعني (ت پس شش، زندگاني جسماني است و هف. يا انسان خداوار

در اين تعبير بايد عدد . معرف انسان مادي و فاني و هفت، نمايشگر انسان خداوار يا باقي است 

   ٦.» تقسيم كرديك و ششدو جزء ه  را بهفت

 اين موضوع را به ٧ در تأليف بزرگش راجع به مرگ(Raoul Montandon)رائول مونتاندون   

  : دهد نحو زير شرح مي

هرگاه هفت نت گام موسيقي را بر وجه مشابهت و قياس، نمودار هفت اصل فيزيكي فرض كنيم «

ترتيب  توانيم گفت كه دو، ر، مي، نمايشگر عناصر جامد، مايع و بخارند و فا، سل، ال و سي به مي

ر بدن ما واقع نمونة مضاعف يا ثانوي اثيرهاي عالم و كيهان، كه د مربوط به چهار اثير متمايز و در

   ٨.»شوند موجودند، مي

اي كه علوم خفيه  نخستين مرحله از سلسله حوادث پياپي(رسد  وقتي كه مرگ فرا مي«  

عناصر درشت و خشن دو، ر، مي منحل و مضمحل شده به دنياي ) سازند فرآيند آن را آشكار مي

 ،اش فا لفهؤا چهار مآنگاه جسم اثيري ب. گردند اند، بازمي  كه خود از همانجا برخاسته،جسماني

سل، ال، سي عناصر فروتر را رها كرده و عناصر برتر جسم را با خود به عالم ماوراي حواس 

  ٩.»برد مي

 جسم اثيري، - كه مدت آن براي هريك از ما متفاوت است-پس از زماني كمابيش دراز«  

ماند  ن باقي ميشود و تنها جسم فلكي، مركب جا خود در اثيرهاي مختلف جهان اثيري منحل مي

ي از كثافات زير و ستبر و ناپايدار جهان جسماني زدوده شده، پس از مرگ يطور نها كه چون به

   ١٠.»دهد نيز در عوالم فوقاني به تكامل خود ادامه مي

بريم كه سه برادر اول   پي مي قصة فسقليهبتطبيق دهيم حال اگر اين علم و شناخت را   

تر فا،    و چهارمين و پنجمين و ششمين برادر، نمودار اجسام اثيري معرف عناصر مادي دو، ر، مي

مرگ از  تنها جسم بي   زيرا نمايشگر جسم فلكي،؛ همه قرار داردسفسقلي در رأ. سل و ال هستند

 كه چرا شش برادر ميرا و فاني، فاقد توان فهميد ميبا اين شناخت، بهتر . ميان هفت جسم است
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مانند تا برادر هفتم، نمودگار اصل حيات جاويد كه شش برادر  و منتظر مياند  ابتكار و قوة فاعله

براي (. روند، بيايد و هدايتشان كند تا نجات يابند شمار مي هاي ناپايدار آن به ديگر نشانگر پوشش

  )اطالع بيشتر، نگاه كنيد به جدول زير

  ١١معناي رمزي فسقلي و شش برادرش
  نگياصل جاودا  اصول ميرائي  در مرتبة

  حيات الهي  حيات ذهني    حيات عيني  

معناي (دنيوي 

  )پسند قصه عامه

نخستين 

  برادر

دومين 

  برادر

  سومين

  برادر

  چهارمين

  برادر
  ششمين برادر  پنجمين برادر

هفتمين برادر فسقلي 

  )منجي(

  عواطف  حواس  مينوي
 -هوش

  خرد

شهود و 

  اشراق
  وجدان مطلق  اراده  معنويت

معناي (رازآموزانه 

  )الطبيعي قصهمابعد
  دومين اثير  نخستين اثير  بخار  مايعات  جامدات

 سومين ةاراد

  اثير

چهارمين اثير با جسم 

فلكي، اصل حيات 

  باقي و جاويد

  

دانيم كه  مي. و شش برادر اوست داستان هفت برادر، يادآور داستان كريشنا « : ستاريةبنا به نوشت

اند و كريشنا همان خداي  ده شده زاركريشنا از يك رحم و شش برادرش از رحمي ديگ

جاي هفت برادر، هفت ابر آمده كه ابر هفتم درخشان و  ها به  در بعضي قصه١٢.»دهنده است نجات

  : مثابة منجي قوم، هادي و دستگيري است كه راهنما و راهبر قوم است رهاننده و به

يكي در دست   كرد،  ميرفتند، هفت ابر ستبر از جمع آنان حفاظت بني اسرائيل در بيابان مي«  

راست و يكي در دست چپ، يكي در جلو، يكي در عقب و يكي باالي سر براي آنكه اشعة 

ر و صاف و هموار كردن بسوزان خورشيد را بپوشاند، يكي در پايين براي كشتن مار و شير و ب

  آنهااره پيشاپيشهفتمين ابر، كه تابناك بود، همو. ها تا قوم بتوانند راست پيش روند   و درهها كوه

   ١٣.»رفت تا راه را بنمايد مي

اند و ظاهراً اين هفت تن  غار خوابيده  اصحاب كهف در قرآن نيز هفت تن در حديثدر «  

شوند و ديگر بار  ي هستند كه براي ارشاد داللت آفريدگان در روز موعود بيدار مييارواح راهنما

   ١٤.»نهند پا به عرصة وجود مي
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جنگ ). انوخ هفت(رو شد  هنگي خود به مازندران با هفت حادثه روبرستم در سفر ج  

 فردوسي وجود دارد و مطالب شاهنامةس شاه با كشور بربر و جنگ هفت پهلوان نيز تنها در وكاو

منظومة هفت پيكر نظامي نيز بر . شود ان اسفنديار ديده ميوهفت خ ان رستم درواساسي هفت خ

نظامي هفت را شناخته . فت پيكر نظامي، تكرار عدد هفت استه. زند مدار شمارة هفت دور مي

  . گيرد و آن را در اختيار مي

ها و متون مقدس و كتب الهي روشنگر اهميت  تكرار و توادر رقم هفت در اساطير و قصه  

تشرف . هفت، نماد زندگاني جاودان و كنايه از هفت مرحلة تكامل است. نمادي رقم هفت است

 مربوط - اصل الهي-سه با رقم هفترقم «رحله دارد و بنابر نوشتة ستاري،  هفت م،به اسرار

، ١٦سه رقم اول نمودار حيات عيني«: توان به سه جزء تقسيم كرد  يعني رقم هفت را مي١٥؛»است

 و عدد يك كه از تركيب آن با شش رقم هفت ،١٧سه رقم دوم معرف زندگاني ذهني و معنوي

   ١٨.»استآيد جلوة الوهيت  دست مي به

  : افكنيم هاي ايراني نگاهي مي در اينجا به اختصار، به چند نمونه از افسانه

  

   ]نيمه خروسي[ 19 هفت زن در قصة لت خروسي-1
 درويشي به خانة  روزي از روزها،. شدند  دار نمي  بچهها كدام از زن مردي هفت زن داشت اما هيچ«

 ها شش نفر از زن. دار شوند  و بچهبخورندا مرد آمد و هفت سيب به هر يك از هفت زن داد ت

 سيبش را خورد و نصف ديگرش را به فهمة شش سيب را كامل خوردند، ولي زن هفتم نص

دنيا آوردند ولي زن هفتم نصفه پسري ه  بي سالمانپسرزن، شش . ناگاه خروسي آمد و خورد

خانوادة لت .  بودخروس) نيمه(يد كه اسمش را لت خروسي گذاشتند چون مانند يك لت يزا

رود تا از او پول   لت خروسي پيش حاكم مي،رو شوند، از اين خروسي دچار تنگدستي مي

شود و آنها را  رو مي هدر راه با آب و حيوانات وحشي چون شير، گرگ، روباه و پلنگ روب. بخواهد

ك آب ولي لت خروسي به كم. آيد  كشتن لت خروسي برميدحاكم درصد. برد به همراه خود مي

 كند، براي مثال، با آب آتش را خاموش مي(دهد  و حيوانات وحشي كه آنها را از خود بيرون مي
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ي چموش را ها ها گاوها را، گرگ گوسفندها را، و نيز شير اسب  پلنگ،ها را روباه خروس 

  . ماند ، زنده مي)خورد مي

ود را از خزانة شاه دهد لت خروسي مبلغ درخواستي خ اي ندارد، اجازه مي حاكم كه چاره  

  مختصريكند كه تنها چيز كشد و وانمود مي اما لت خروسي تمام خزانة شاه را در خود مي. بردارد

گويد  رود و در خانه به مادر مي سوي خانه مي به. است   با خود برداشته-دهد  كه نشان مي-را 

 كه ،دختر خل و چل همسايه. ايدآنقدر او را بزند تا از آن طريق گنجينه و پول از او باز بيرون بي

گويد كه  اش مي خورد و به ننه اي را مي شاهد اين ماجراست، از لت خروسي تقليد كرده و سكه

مادر او آنقدر زده تا دختر . دهد آنقدر او را بزند تا پول بريزد و خود را دم چك و كتك قرار مي

   ٢٠.»ميرد مي

  

   (Mune-Celkorre)ل كره  هفت زن در داستان مون ِچ-2
به وسوسه و توصية ماده ديو، پادشاه، . شود پادشاهي با داشتن هفت زن، عاشق ماده ديوي مي«

ها در  هر يك از ملكه. اندازد كند و به چاهي مي هاي ديگر خود، يعني هفت ملكه را كور مي زن

فقط . ات يابند تا از مرگ ناشي از گرسنگي نجخورند مي ها  زنرا ها  همة بچه. زايند چاه پسري مي

برد و همين پسر است كه بعدها غذاي زنان را  ترين زن، پسر خود را از اين معركه در مي كوچك

هاي خطرناكي  شناسد، ماده ديو به او مأموريت ادامة داستان، شاه پسرش را باز مي در. كند تهيه مي

 كار، گهوارة ي انتهاآيد و در كند كه پسر به كمك مرد مؤمني از عهدة همه آنها برمي محول مي

كشد و شيشة عمر ديو   بچة ديو را ميسپساست   كه در آن بچة ديو خوابيدهدارد  را برميحريري 

شود و هفت ملكه را با گوشت بچة ديو  كند و ماده ديو نيز كشته ميش  و آن را ميكند ميرا پيدا 

   ٢١.»سازد بينا مي

  

   هفت دختر در قصة ني خوش صدا -3
تر چنين  شوند، فقط خواهر كوچك  مردي از رودخانه عبور داده مي به  دادن بوسههفت دختر با«

. رويد راني ميزاز خون او خي. برند خواهران براي اينكه رازشان برمال نشود سرش را مي. كند نمي
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. كند سازد كه به هنگام نواخته شدن، داستان دختر را بازگو مي چوپاني از آن خيزران يك ني مي

 كه ،رويد و درمان شاهزاده اي مي اندازد، از خاكستر آن خربزه تر ني را در آتش مي زرگخواهر ب

از ميان خربزه دختر بيرون  .برند خربزه را به نزد شاهزاده مي.  با آن خربزه ممكن است،بيمار است

   ٢٢.»شوند كند و بدطينتان كيفر داده مي آيد و شاهزاده با او ازدواج مي مي

  

  فت دختر نابينا در قصة گل خندان  خاركن و ه-4
دهند،  آورد پريان به اين دختر خصايلي جادويي مي هنگامي كه زن فقيري دختري به دنيا مي«

 و گوهر از ردگريد مرواريد و  ريزد، وقتي كه مي خندد گل از دهانش بيرون مي هنگامي كه مي

هاي طال و نقره درست   خشتريزد و در حين راه رفتن زير پايش چشمانش چون اشك بيرون مي

 شده بودند دوباره به مكنت فقيرخانوادة او كه . كند شود و هر شب زير بالش خود طال مي مي

خواهد با او  شود و مي شاهزاده عاشق دختر مي. گردند مي رسند و به شهر و ديار خود باز مي

دهد كه  ي به دختر آب ميكند و فقط در صورت خالة حسود در بين راه او را تشنه مي. عروسي كند

اندازد و دختر   در چاهي مي،است   كه اينك نابينا شده،خالة حسود، دختر را. چشمانش را بگيرد

 كه هفت دختر ،كه گل خندان نام دارد خاركنيرا دختر نابينا . گذارد جاي او مي ترشيدة خود را به

 پريان درمان رايش ها ود و چشمش  و دختر با او موافق و همراه ميدهد  نجات مي،نابينا دارد

   ٢٣.»شود كند و خالة بدطينت مجازات مي رسد و با او عروسي مي  و شاهزاده به او ميكنند مي

  

   هفت پسر در داستان دختر پادشاه -5
اش دختري بزايد  دهد وقتي كه در سفر است هرگاه همسر حامله شاه به هفت پسرش دستور مي«

علت عالقه و محبتي كه نسبت  بهپسران . آورد دنيا ميه پادشاه دختري باتفاقاً همسر . او را بكشند

 و خون كبوتر كشند مي، كبوتري را كنند ميبه خواهر خود پيدا كرده بودند از كشتن او خودداري 

بعدها پادشاه به حقيقت . كنند دهند و خواهر خود را در اتاق زيرزميني پنهان مي را به پدر ارائه مي

ها از كردة خود  گذشت سالاز وقتي كه پس . راند هايش را از خود مي رد و زن و بچهب امر پي مي

 خانوادة خود را كه به گل تبديل  پادشاه در بيابان،.  تا آنها را بيابدگذارد ميشود سر به بيابان  نادم مي
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بابا كه مرا : رسد را بچيند اين صدا به گوشش مي خواهد آنها يابد و هنگامي كه مي اند مي شده

پادشاه از كردة خود بسيار پشيمان و نادم . گل ندهي گل ندهي   به نيمه نان محتاج كرد، اخراج كرد،

   ٢٤.»گردند صورت اوليه خود باز مي ها باز به ر اثر پشيماني صادقانة او، زن و بچهبشده و 

  

  فقير و كوران شياد باز در داستان مرد   هفت كور حقه-6
دهد  اي مي به مرد كوري صدقه. آورد دست مي مرد فقيري با فروش زباله و آشغال پول زيادي به

دهند و  مردم به مرد كور حق مي. ها متعلق به اوست شود همة پول كه بالفاصله مرد كور مدعي مي

نزد شش تن از همدستان  كه ،خورده مرد كور را مرد فريب. آورد دست مي او بالفاصله پول را به

هاي هفت كور شياد  آورد بلكه پول  پول خود را به چنگ مينه تنهااو . كند رود، تعقيب مي خود مي

اندازند آنها را از هوا  هاي پول خود را به هوا مي  وقتي كه كورها كيسه، براي مثال.دزد را هم مي

 يكي .كند صاها را با هم عوض مي او عوهايش را در عصايي پنهان  گيرد، يكي از آنها پول مي

اش را از تن  كنند ناگزير جبه اش دوخته، چون زنبورها به او حمله مي يش را در جبهها ديگر پول

   ٢٥.»كشد باز را مي در خاتمه، مرد فقير هفت كور حقه. آورد بيرون مي

  

   هفت ديو در داستان تنبل احمد -7
 تا به غاري در دل افتد مياو به راه . كنند خانه بيرون ميخاطر تنبلي و بيكاري از  تنبل احمد را به«

 و با آيد ميكردند، تنبل احمد به نزد آن هفت ديو  هفت ديو در آن غار زندگي مي. رسد كوه مي

تنبل . اندازد تر از آنهاست ترس و وحشتي در دل هفت ديو مي ادعاي اينكه او ديوي وحشتناك

كند و تنبل   ديو، سنگ را خرد مي.رنداگذ ابقه را با هم مياحمد و هفت ديو قرار انجام چند مس

جاي مو،  احمد، تخم مرغي را، در جواب اينكه چه كسي بلندترين موي را دارد؟ تنبل احمد به

ترين شپش را دارد؟ تنبل احمد،  دهد و در جواب اينكه چه كسي بزرگ طنابي را نشان مي

  . دهد اي را نشان مي قورباغه

ي كجاي خود خي فهمد و به تنبل احمد مي. كنند  مي را قصد جان تنبل احمدشب ديوها يك  

اند؛ تنبل احمد  كنند او را كتك زده و كشته كه ديوها خيال مي وقتي. گذارد را در رختخواب مي
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در ادامة داستان، ديوها به تنبل احمد . است  قدر قلقلك داده پرسد كه ديشب چه چيز او را اين مي

خواهد  كند مي ترساند كه وانمود مي او ديوها را از اين راه مي. د هيزم و آب بياورددهن دستور مي

ديوها براي خالص شدن از دست تنبل . آب رودخانه را برگرداند و همة درختان جنگل را بيندازد

گيرند كه در راه او را بكشند ولي  كنند و تصميم مي احمد، او را با مقداري جواهر راهي خانه مي

 پزد ميهمسر تنبل احمد آشي . رسد  و تنبل احمد با ديوي به خانه ميشوند نمي بار نيز موفق اين

 و به رود مير اثر فوت ديو، تنبل احمد به هوا بكند كه  ديو آش را فوت مي. دهد و به ديو مي

و  تا ديببنددخواهد دريچة سقف را  كند كه مي تنبل احمد وانمود مي. چسبد اي در سقف مي دريچه

 روباهي در سر راه ديو .گريزد كند نيرومندتر است مي ديو از برابر دشمني كه خيال مي. فرار نكند

ديو و روباه به خانة تنبل احمد . سازد آگاه مياند  اي كه به او زده  حقهازگيرد و ديو را  قرار مي

 و حاال او  استهتنبل احمد از اينكه روباه، ديو خالفكار و مقصر را بازگردانيد. گردند برمي

كند روباه  مي ديو كه خيال. كند تواند درست و حسابي او را تنبيه كند، از روباه تشكر مي مي

   ٢٦.»گريزد كشد و از فرط ترس مي باز است او را مي نيرنگ

  

   هفت ديو در داستان يوسف، شاه پريان و ملك احمد-8
ها را به گرگ و شير و باز شوهر خانم، آن طبق وصيت پادشاه محتضر، برادرهاي سه شاهزاده«

 كه ،ترين برادر زن خود  هستند به جوان،ها خانم  كه شوهران شاهزاده،بعدها اين حيوانات. دهند مي

تر از دست ساير  پس از عروسي خواهران، برادر كوچك. كنند  مساعدت مياست  در تنگنا افتاده

 ازاي كاري كم به او قول مزد زياد گيرد و در گريزد و تاجري او را به خدمت مي برادران مي

 كوه ياي او را به باال كند كه پرنده دوزد و كاري مي تاجر او را در پوست حيواني مي. دهد مي

خواهد پايين بيايد  اندازند، وقتي كه مرد مي جواهر به پايين ميكوه  ياز آن باالرا مرد . جواهر ببرد

مرد در باالي كوه رفت . ر آن باال از گرسنگي بميردگويد راهي در كار نيست و او بايد د تاجر مي

در .  عقد برادري بست،كردند   كه در آن قصر زندگي مي،و رفت تا به قصري رسيد و با هفت ديو

. گردد رسد و با او به سرزمين خود برمي كند و به شاهزاده خانم پري مي آنجا شاه پريان را آزاد مي

خاطر اينكه آسيبي به او و فرزندانش  هزاده خانم پري بهشوند و شا آنها صاحب دو فرزند مي
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پردازد،  ي زن ميجستجوشوهر به . رود  و به كوه قاف ميگيرد ميلباس پري را از شوهر   نرسد،

جوان به هنگام پرواز، . دهد پرندة پيري كه زيردست باز است به جوان راه كوه قاف را نشان مي

 وقتي كه ديگر از گوشت خبري نيست جوان مقداري از دهد، پرنده را با گوشت و آب غذا مي

كند و در  خورد و بعد جوان را درمان مي پرنده متوجه شده گوشت را نمي. برد ران خود را مي

  ٢٧.»يابد انتها، جوان زن گمشدة خود را كه از پريان بود، باز مي

  

ن سبز قبا  هفت جفت كفش آهني، هفت دست لباس آهني و هفت عصاي آهني در داستا-9
  و شكر هوا 

روزي از . اسم اين مار سبز قبا بود. عنوان پسر به فرزندي پذيرفتند  را بهيزن و مرد پيري مار«

حاكم در قبال دريافت . روزها به اصرار سبز قبا، پدر و مادر به خواستگاري دختر حاكم رفتند

ل ازدواج دخترش را به سبز قبا  قو، هفتاد غالم، هفتاد كيسة جواهرات و هفتاد دستمال هفتاد شتر،

  . كنند ميگيرد و هفت شب و هفت روز، شهر را چراغان  عروسي سر مي. دهد مي

 ناميده »شكر هوا«آيد و آن را به زنش كه  يك شب سبز قبا از جلد حيواني خود بيرون مي  

هفت كفش اگر آن را آتش بزني ديگر پيدايم نخواهي كرد مگر اينكه : گويد دهد و مي شود مي مي

  . آهني، هفت دست لباس آهني و هفت عصا پاره كني

زند، كه  افتد و بالفاصله آن را آتش مي روز خواهر شكر هوا، چشمش به جلد مار مي يك  

دختر در طلب شوهر ناگزير است كه هفت كفش آهني، هفت . شود درنتيجه سبز قبا ناپديد مي

 در پي يافتن سبز قبا به هفت چشمة رنگين شكر هوا. دست لباس آهني و هفت عصا را پاره كند

كوشد كه زنش را از  سبز قبا، مي. يابد رسد و در چشمة هفتم، نشاني سبز قبا و شوهر را باز مي مي

مادر ديو بوي شكر هوا را هر بار .  پنهان كند، كه ديو است،خصوص مادرش اقوام خود و به

 به شكر ،مادر ديو، كه بدطينت است. كند رار مينحوي كه سبز قبا سرانجام مطلب را اق شنود، به مي

مادر . رساند كند كه او با كمك سبز قبا آنها را به انجام مي هوا كارها و تكاليف شاقي محول مي

اما زن به پيروي از نصيحت سبز . فرستد ديو، براي كشتن شكر هوا، او را به خانة خواهر خود مي

كند؛ استخوان و علف جلوي اسب و سگ   مهرباني رفتار ميقبا در بين راه با حيوانات و اشياء به
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كند و بدون آنكه خواهر ديو بتواند  كند، درهاي بسته را باز و زنگوله را پر از پنبه مي را عوض مي

كنند و براي رهايي از دست  گردد و اين دو با هم فرار مي به او آسيبي برساند پيش سبز قبا برمي

هاي گوناگون چون يك جاروي كهنه و يك بند، پيرمرد و  صورتكنندگان خود را به  تعقيب

كنندگان  آورند و در انتهاي داستان تعقيب باغبان، آسيابان و آسياب و درخت سپيدار و اژدها درمي

   ٢٨.»دهند شوند و آنها به خوبي و خوشي به زندگي خود ادامه مي كشته مي

  

  زاد   آسمان هفتم در داستان پري-10
او به . شود  برگزيده ميياي، به شوهري شاهزاده خانم پرواز دادن پرنده ا قرعة بخت بجواني با «

 كه دل به دختر پادشاه سپرده بود، پادشاه را وا ، وزير حسود.دهد شاهزاده خانم دو كبوتر هديه مي

جوان اسب ). مانند يافتن اسب پريزاد و جفت او. (دارد كه تكاليف شاقي به جوان محول كند مي

پادشاه به حيلة وزير حسود، بار ديگر جوان را در پي جفت . كند ريزاد را يافته به پادشاه هديه ميپ

 و در جوي آب آن شود ميپسر در پي يافتن جفت اسب پريزاد، وارد باغي . فرستد اسب پريزاد مي

 كه بديا ميان در پي يافتن گوهرهاي ديگر، دختري را وپسر ج. كند باغ گوهر شب چراغي پيدا مي

 ربايد مي ديوي كه عاشق اوست رادختر . كند ايجاد ميخون او در آب به نحوي سحرآسا، جوهر 

برد و باز به اين اميد كه ممكن است روزي دختر تسليم او شود  و هر روز ديو سر دختر را مي

. كند كه دختر از محل اختفاي شيشة عمر ديو آگاه شود پسر جوان كاري مي. كند  مياش زنده

. خوابد پسر در حضور ديو در كنار دختر مي. يشة عمر ديو در بدن كبوتري است در آسمان هفتمش

.  تا از آنجا او را به زمين پرت كندبرد مي او را به آسمان هفتم شود مي ديو خشمگين ،درنتيجه

ند ك رسد و ديو را وادار مي  و صحيح و سالم به زمين ميآورد مي عمر ديو را به چنگ ةجوان شيش

شكند و ديو دود  آن وقت شيشة عمر ديو را مي. كه هر دوي آنها را به قصر خودشان برساند

  . شود مي

دنبال ه  جادو بةهاي وزير حسود و بدطينت، بار ديگر، پادشاه جوان را به خان بر اثر حيلت  

و يك  آيد ميفرستد و باز جوان به كمك پريزاد از عهدة انجام آنها بر كفش طال و جفت آن مي

  . آورد جفت كفش طال براي پسران پادشاه مي



 

  

355 هاي ايراني عدد هفت در افسانه  

 كه جوان را به درون كند ميوزير حسود اين بار به قصد كشتن جوان، پادشاه را وسوسه   

جوان به كمك پريزاد . نياكان پادشاه خبري آورد آتشي بفرستد تا به آن جهان روانه گردد و از

ها  روز كه هيزم  پس از هفت شبانهفرستد و درون آتش ميه كند و ب آدمك چوبي درست مي

كند كه شرح زندگي وزير پادشاه  اي را به زير خاكستر پنهان مي نامه   پري،بسوخت در صبح هفتم

خواهد كه آتشي   و فرداي آن روز از پادشاه ميخواند ميوزير نامه را . است  در آن نوشته شده

رود و  وزير به ميان آتش مي. مل كنددستور نياكانش عه  تا او به آن دنيا رود و بندفراهم ك

   ٢٩.»سوزد مي

  

 هفت طبقة آسمان، هفت طبقه زيرزمين، هفت دختر، هفت خيك گوشت و هفت مشك -11
  آب، در قصة شيرزاد 

همچنين در نزديكي قصر پادشاه، هفت دختر فقير . در روزگار قديم پادشاهي هفت دختر داشت«

 دختران پادشاه به همراه هفت دختر فقير براي روزي از روزها يكي از. كردند زندگي مي

. برد  به درون چاهي ميربايد و ميدر صحرا، شيري، دختر پادشاه را  .چيني به صحرا رفت علف

آورد كه از پا تا كمر شبيه شير بود  دنيا ميه كند و فرزندي ب دختر پادشاه به ناچار با شير ازدواج مي

شود و با مادر از درون چاه بيرون آمده و راه  شيرزاد بزرگ مي. تمانس و از كمر به باال به انسان مي

شود و داستان زندگي او  پادشاه از ديدن دخترش خوشحال مي. گيرند قصر پادشاه را در پيش مي

  . شنود را مي

 قصر پادشاه را ترك ،رو فهمد كه پسر پادشاه نيست از اين بعد از گذشت مدتي، شيرزاد مي  

شود و در ادامة داستان اين سه  در راه بيابان با دو پهلوان آشنا مي. گذارد يابان مي و سر به بكند مي

در ته چاه، شيرزاد، . تواند به درون چاه برود رسند و تنها شيرزاد است كه مي به سر چاهي مي

يرزاد  ش،آورد، اما دو پهلوان كند و او را با كمك دو پهلوان از چاه بيرون مي دختر زيبايي را پيدا مي

جاي آنكه بر روي ديو  در ته چاه شيرزاد به. ربايند  و دختر زيبا را ميگذارند ميرا در ته چاه باقي 

 ديو سياه كه به طبقة هفتم دنياي ةرود بنشيند، به اشتباه، بر گرد  آسماني مية كه به هفت طبق،سفيد

سازد  ن را از خود خشنود ميكشد و پادشاه آن سرزمي در آنجا شير را مي. نشيند ، ميرود زيرين مي
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سيمرغ نيز . دهد هاي سيمرغ را از گزند ماري نجات مي و در ادامة راه خود در آن سرزمين، بچه

 شيرزاد هفت خيك ،رو از اين. كند تا به روي زمين بازگردد براي قدرداني به شيرزاد كمك مي

   .كند زمين حركت ميسوي  گوشت و هفت مشك آب براي آذوقة سفر تهيه و به كمك سيمرغ به

 روز در راه بودند تا اينكه در نزديكي زمين از آذوقه هر آنچه داشتند تمام  هفت شبانه،اين دو  

 ، كه گرسنه است،عنوان گوشت به سيمرغ كند و به اي مي شيرزاد از گوشت پاي خود قطعه. شد

شيرزاد . كند مان ميدر خورد و شيرزاد را ولي سيمرغ متوجه مطلب شده و گوشت را نمي. دهد مي

رسد و به كمك سيمرغ دختر را از دست دو پهلوان آزاد و با او زندگي خوشي را آغاز  به زمين مي

  ٣٠.»كند مي

  
  رسيدگي كردن در داستان سنگ صبور ) هفت روز( هفت سال -12

وي با پدر و مادرش از منزل بيرون . شود براي دختري سرنوشت دردناك پرمشقتي پيشگويي مي«

  . شود شود و بالفاصله پشت سر او بسته مي روند، برابر باغي دري به روي دختر باز مي مي

 و بر بدن او  است شود كه چون مرده خوابيده رو مي هدر آن قصر دختر با جواني روب  

هفت سال پرستاري كند يا (كه او  است درصورتي  در كاغذي نوشته شده. اند هايي فرو كرده سوزن

ها را بيرون  و سوزن) اري كند يا هفت سال و هفت روز آن جوان را باد بزندهفت روز خدمتك

  . شود بكشد و نكات ديگري را رعايت كند جوان دوباره زنده مي

تا به هنگام ) كه معموالً دختري است كولي(خرد  در آخرين روز دختر، كنيزي را مي  

جاي ناجي خود  شود كنيز را به هنگامي كه جوان بيدار مي. استراحت وظيفة او را تقبل كند

جوان بايد از سفر خود براي . شود  ناجي واقعي خدمتكار مي وكند و با او عروسي مي گيرد مي

جوان به راهنمايي فروشنده هنگامي كه . دختر، سنگ صبور يا چيزي از آن قبيل سوغات بياورد

اي كه دختر   در لحظهدرست. كند ي او گوش ميها كند به حرف دل ميد دختر با سنگ صبور در

ازدواج ناجي واقعي . كشد شود و او را در آغوش مي خواهد خود را بكشد جوان وارد عمل مي مي

اغلب با بستن موهاي او به دم اسبي چموش و رها كردن ( و عروس دروغين نيز گيرد ميصورت 

   ٣١.»شود كيفر داده مي) آن در بيابان
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