بازتاب اعداد مهري در اندیشه و اشعار عطار
شهین قاسمی

*

چکیده
در آيین كهن مهر كه پیوند عمیقی با علوم اخترشناسی دارد و جنبش و حركت ،نخس تین و ب رر ت رين
اصل آيینی آن بشمار میرود؛ به يقین ارقام و اعداد از اهمیتی واال برخوردار هستند .در دنیاي كه ن و ن رد هم ه
اديان ،اعداد همچون نخستین مفاهیم شناخته شده بشر هوشمند تلقی می ش وند ،و از جنب ه ديگ ر ك ه بنگ ريم،
موضوع الوهیت و تقدس معنوي اعداد مطرح می گردد .نمادها ،زبان تفهیم و تفاهم بش ر دي روز در مواجه ه ب ا
محیط ناشناخته و اسرارآمیر اطراف خود بودند و از آنجا كه مفاهیم روانشناختی نمادهاي استفاده شده در جهان
ديروز ،با وجود اختالف فرهنگی فراوان میان مردمان ،تشابهات و اشتراكات زيادي نشان میدهد؛ اع داد بمنرل ه
زبان عمومی و مشترك مردمان شناخته شدند .تاريخچه كاربرد عدد در نرد بشر ابتدايی ،به تاريخچ ه اس تفاده او
از مفاهیم و عناصر زبانی و نمادين برمیگردد .يعنی از روزي كه بشر توانست براي انتقال دانش و خواس تهه اي
خود بر ديوارها نماد ترسیم كند ،عدد هم در ذهن او وجود داشت .اما مبحث قابل بی ان در اي ن مقال ه ،تق دس
اعداد و نمادهاي آيینی در اشعار عطارنیشابوري است و در اين جستار برآنیم تا اعداد پربسامد م ورد اس تفاده در
اين متون حماسی عرفانی را كه در انديشه عطار تبلور و جلوهي آيینی داشتهاند ،بررسیم و بكاويم.

واژه هاي کلیدي :اعداد  ،آيین مهر  ،عطار نیشابوري  ،اشعار
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مقدمه
انسان  ،مجذوب تقدس و راز و رمر نهفته در اعداد بوده است .در اديان بسیار قديمی  ،آمیره هايی اله ی
در اعداد مشاهده گرديده است.در هند  ،عدد يک نوع « برهما» محسوب می شد .در يونان  ،فیث اوورس مكت
خود را بر اساس خصوصیات اعداد پايه گذاري نمود .تمثی ل اع داد در ش كل بس یار گس ترده ا

در تص وف

اسالمی و همچنین فلسفه اخوان الصفا و آيین حروفیه رسوخ پیدا كرد و از اهمیت شايانی برخوردار گرديد.
از نگاه افالطون و ارسطو ،اعداد ن شانگر انسجام جهان و جوهر اصلی كاينات هستند .مردمان متدين قرون
گذشته ،براي شمار

رئوس قربانی خويش نیاز به اعداد داشتند و چون منشأ عدد را از افالك میدانستند ،براي

اعداد شعور و حس حیات قايل بودند و حتی عدد را صاح

جنسیت می شمردند .اعداد فرد را مذكر و زوج را

مونث میپنداشتند« .در تاريخ تفكر بشر ،عددشناسی و حتی ستايش اعداد هم ديده میشود و میتوان گفت ك ه
طالعبینی ،ستاره شناسی ،كیمیاگري و علومی از اين قبیل نیر هركدام به نوعی احتیاج به عددشناس ی داش تهان د».
(نورآقايی )71 :7831 ،فیثاوورث كه به گفتهاي شاگرد زرتشت پیامبر بوده است؛ عدد را اصل هستی میدانس ت
و میگفت همه اتفاقات جهان ،نتیج ه تركی

اع داد هس تند و حقیق ت چی ري نیس ت ج ر ع دد .در مرات

ايردشناسی يونانی ،به هركدام از ايردان عددي نسبت داده بودند و با توجه به میران اعتبار و قدرت و ش كوه آن
ايرد ،درجه اهمیت عدد ويژه او متفاوت بود« .اعداد از يک تا ده مقابل خدايان «هم ر» ق رار م یگیرن د و ش ک
نیست كه فیثاوورث آنها را با يكديگر تطبیق داده است( ».فاطمی)873 :7811 ،
بنابراين هم در آثار اسالمی و ساير آثار معادل يابی براي حروف و اعداد در جهت تفسیر و تبیین منطقی –
عرفانی مت ون مذهبی از جايگاه وااليی برخوردار بوده است.به طوري كه از میان عل وم اس المی ،علم ی ب ه ن ام
«جفر» كه بر پايه اعداد و حروف استوار است  ،متولد می گردد كه ي ک س ره ب ه راز و رم ر نهفت ه در اع داد و
حروف می پردازد و از اين رهگذر در جهت كشف ناشناخته ها گام بر می دارد .
در اشعار عطار ،اعداد نمادين و آيینی ويژه مهريان بسامد بااليی دارد و بیشینه اين اعداد در ارتباط با شمار
اختران و افالك و بروج است و در حیطه نجوم و ویره میگنجد« .مغان جمشیدي و میترايی دان ش اع داد را ب ا
خود از دوره زرين آتالنتید به دوره سپسترآوردهاند( ».فرخراد )191 :7831 ،پرتكرارترين اعداد در اشعار عط ار
عبارتند از؛ سه ،چهار ،پنج ،شش ،هفت ،هشت ،چهل  ،صد و هرار .اما اعداد دو ،ي ک،دوازده و س ی در مرتب ه
دوم از اهمیت قرار دارند.

عدد سه
بیترديد عدد سه يكی از مهم ترين اعداد میترايی و مه ري اس ت .هرگ اه در فرم ول نه ادين آي ین مه ر
بنگريم ،دو قط

مثبت و منفی يا خیر و شر را در تقابل با يكديگر میبینیم كه هرگر ب دون می انجیگ ري ي ک

محور میانین ،دوام و ثبات نخواهند داشت و به تكامل نخواهند رسید .محور میانین ،چون ان اهرم ی اس ت ك ه
ضامن حفظ تعادل و توازن دو سر اطراف خود باشد و فواصل و نظم و سامان و ترتی

و م رز می ان دو س ر را

تعیین میكند.
مهر میانجی است بین اهريمن و اهورمردا ،به منرله پديده سومی كه می انداري پدي دهه اي پ یش و پ س
خود را به عهده گیرد .آيین مهر ،برپايه اصل توازن و نظم بنا شده است.
تعادل و بیراري ا ز افراط و تفريط ،ركن بنیادين آيین مهر است .همین نكته ب ه دي ن اس الم ه م رس ید و
شعار آن قرار گرفت « :اسالم دين میانهروي و تعادل است يا خیراالمور اوس طها» .ع دد س ه ،همچ ون س تونی
است كه از سقوط دو لبه سايبان جلوگیري میكند« .عدد سه شامل آواز و میان و پاي ان اس ت يعن ی ع دد ك ل
است .تداعی كننده سه زمان گذشته ،حال و آينده است .سه عددي است كه وقتی ب ا ع دد پ س از خ ود جم ع
شود عدد مقدس هفت؛ووقتی درعدد پس از خود ضرب شود عدد مقدس دوازده را پديد م یآورد(».نورآق ايی،
 )89 :7831نشان ديگري كه بر پیوند عدد سه با زير ساخت هاي اصول مهري حكايت دارد؛ جادويی بودن اي ن
عدد و ارتباط آن با عالم جادو و سحر است« .عدد سه به خاطر فايده جادويی و كم الش هم واره مه م در نظ ر
گرفته شده است( ».همان)14 :
در معتقدات شمنیسم كه بر پايه جادو بنا شده است؛ كاربرد عدد سه را رايجتر از س اير اع داد م یبین یم.
«آشكار است كه ارز

و اهمیت دينی عدد سه -كه نماد قلمرو كیهانی است -بر اهمی ت و ارز

ع دد هف ت

مقدم است .عدد رمري سه كه با ضرب كردن  8 × 8تبیینپذير می شود و در نتیج ه باي د آن را ب ه عن وان ج ر
تشكیل دهنده يک نماد پردازي كهن تر از نماد عدد هفت و داراي منشأ بینالنهرينی است به شمار آورد( ».الیاده،
)171 :7833

هم درو  ،هم زو و ه م با او بود

هم برون از هر سه اين نیكو بود

( عطار )148 :7831 ،
اجراي هر تصمیم به روز سوم پس از اخذ تصمیم موكول میگردد چون سه عدد كمال است در روز سوم
آن تصمیم به كمال پختگی منطقی و عقالنی خواهد رسید و روز سوم اجرا میشود.

خواجه آن بنهاد سه روز و سه ش

گفت اگر گردد پشیمان چه عج
( همان )811:

از آن است كه معموالً سحر و جادوهايی كه در جنگها به خواست جادوگران پیش میآي د س ه روز ب ه
طول می انجامد .چون سه را با جادو پیوندي عمیق است .اما در روز چهارم ب ه خواس ت اه ورمردا آن ج ادوي
سیاه برطرف میشود و پايان میيابد.
-

عطار سه علم را مفید می داند:
علم دين فق
اين سه عل

ه است و تفسیر و حديث

هر كه خواند و یر اين گردد خبی ث

جات

حس ن اخالق است و تبديل صفات

م پاك را م غر ن

اين سه علم است اصل و اين سه منبع است

هر چ ه بگذشتی ازين الينفع اس ت
( عطار )711 :7833 ،

-

تقدس سه حرف در نظر عطار:
شعر و شرع و عر

از هم خواستند

تا دو عالم زين س ه حرف آراس تند

ان

زين سه حرف يک صفت هر دو جهان

نور گ یرد چون زمین ازآسم

( همان )719:
« -سه كوبه يا ضربه چكش موج

تجديد خلقت میگردد … در تاالر نم ايش س ه ض ربه اع الم دارن ده و

تعیین كننده زمان است( ».پیر بايار)15 :7831 ،
« -در حكمت و جهان شناسی ايران باستان ،عالم هستی به سه قسم منقسم شده است( ».رضی)111 :7819 ،

 دوازده مرحله سلوك میترايی ،به چهار دسته سه تايی تقسیم می شود؛ سه مقام هوا ،س ه مق ام خ اك ،س همقام آب و سه مقام آتش.
 سه گاه نیاز به شربت مقدس كه مورد عالقه مهر است .شايد بتوان بازمان اين باور را در تقدس نوش یدنثالثه وساله يا سه جام صبوحی ديد كه شاعر مهري مذه  ،حافظ ،از آن سخن گفته است :

ساقی حديث سرو و گل و الله میرود

وي ن بحث ب ا ثالثه وس ال ه میرود
(حافظ)584 :7818 ،

-

اشاره عطار به آيه « يخلُقُكم فی بطونِ امهاتكم خلقاً مِن بعد خلقٍ فی ظلماتٍ ثالث »( )1/89و می

آفريند شما را در شكم هاي مادرانتان  ،آفرينشی از پس آفرينشی در تاريكی هاي سه گانه (».گل خشک  ،لجنی
بويناك و آبی خوارمايه):
ن شد جمع وز ما مهین

در سه ظلمت نطفه اي نه دل نه دين

از لوش

باد محروم از زبورم جر س ه خلق

خرده دان و خو

(عطار )714 :7831 ،
خط و داوود حلق
(همان )119:
-

اشاره عطار به سه راه اصلی در عرفان (شريعت  ،طريقت و حقیقت) :
راه اول  ،در شريعت رف تن است

در عبادت بی طبیع ت رفتن است

پس دوم راهت  ،طريقت آمده ست

ور سیم خواهی  ،حقیقت آمده است

قت گر قدم خواهی زدن

مح و گردي تا كه دم خواهی زدن

در حقی

(همان )533 :
 -اشاره ع طار به سه قدسی گرفتار شی

چاه (عرازيل  ،هاروت و ماروت)
چاه داد

گه دو خاكی را به باال راه داد

گه سه قدسی را به شی

ترا سه چیر می بايد ز كونین

بدانستن  ،عمل كردن  ،شدن عین

(همان )757 :

(عطار )88 :7811 ،

به سه جواهر روح و به سه رطوبت چشم

به سه طالق بصدق و به سه طريق مال
(عطار )151 :7831 ،

عدد سی نیر در شمار اعداد معیار در سنت عددي اساطیر است  .همچنین كاربرد مضارب آن  ،سیصد
()84× 744؛ سه هرار ( )8 × 7444؛ سی هرار() 84 × 7444و ...نیر گوياي همین امر است .عدد سه نیر به
عنوان عدد پايه در تمام اين مضارب  ،جايگاه خاصی در سنت عددي اسطوره دارد  .خصوصاً كاربرد آن بیشتر
در مقطع زمانی مورد لحاظ است و در زمره تمهیدات عددي اسطوره  ،مقدمه چهارمین روز وقوع حوادث به
شمار می رود :
پاك دينی گفت سی سال تمام

عمر بی خود می گذارم بر دوام
(عطار )511 :7831 ،

عالم ی پر م

رغ می بردند راه

سی تن بی بال و پر رنجور و سست

بی

ش نرسیدند سی آن جايگاه

دل شكسته جان شده تن نادرست
(همان )584 :

عدد چهار
باالترين بسامد تكرار عدد چهار در اشعار عطار ،مربوط به عناصر اربعه پديدآورنده آفرينش اس ت .ب اور
حضور چار عنصر در خلقت كاينات كه پاسخ به پرسش هاي فلس فی انس ان از آو از ت ا ح ال ب وده اس ت؛ در
مجموع نوشته هاي اساطیري و حماسی بازتاب يافته است .عدد چهار كه با نماد چهار گوشه مربع و يا مس تطیل
نمود می يابد؛ به دلیل حرمت و تقدس آن هرگاه با عدد مقدس و میترايی سه جمع گ ردد ،ب ه ب ارزترين تجل ی
رقم ايردي هفت میرسد كه نه تنها در انديشه ايرانی ،كه در اول

اساطیر جهان ازحرمت ويژه برخوردار اس ت

و هرگاه در سه ضرب شود نیر به عدد دوازده میرسد كه حرمت آن كمتر از حرمت هفت نیس ت .در اش عار از
عدد چهار در نامهاي زير استفاده میشود:
چار تركی ،چهار جهت اصلی ،چهار ركن جهان ،چهار فصل سال ،چهار عنصر ،چه ار من رل م اه ،چه ار
خلط ،چهار مراج جهان ،چار رود بهشتی  ،چار ركن كعبه  ،چار گوهر  ،چارچوب طبع و چارگوشه امكان.

بر پايه پنداشته كهن ايرانی ،خلقت از تأثیر نیروهاي سماوي بر عناصر چارانه زمینی شكل گرفت ه اس ت.
بهرهي زمین در شكل گیري موجودات؛ چهار است .چهار كه با نماد مربع نش ان زم ین و تكام ل و ح رف آخ ر
است؛ قابلیت ويژهاي براي منقسم شدن و تفكیک به واحد سازنده دارد .چنانكه ش بانه روز را ب ه چه ار بخ ش
زمانی ،سال را به چهار فصل ،عمر جهان را به چهار دوران تقسیم میكردند.
چهار نشان سكون آوازين پیش از تحرك است .هر حركتی كه به س وي كم ال مطل ق ص ورت پ ذيرد از
مبنايی از سكون ،به حركت میآوازد و آن مبناي آوازين مربع جهان است كه هرگاه حركت رو به رشد و رو ب ه
افالك آواز گیرد ،در مسیري با نماد مثلث كه نش ان از س ويهه اي افالك ی دارد ه دايت م یش ود .اي ن زم ین
چهارگوشه و چهار ستون؛ از آب و خاك و باد و آتش تشكیل يافته است .بر پايه باورهاي دوآلیسمی ايرانی ك ه
هر موجودي يكی از جنبههاي متضاد خوب و بد را در جوهر خويش دارد -چهار عنصر سازنده جه ان نی ر ب ه
دو دسته خوب و بد منقسم می گردند .دو زبرين باد و آتش كه علوي و از ج وهره آس مانی هس تند و س اختار
هرمردي دارند و دو زيرين كه آب و خاك هستند و سرشتی اهريمنی و زمینگرا دارند .اين پندار جوهر نیک ي ا
جوهر بد اشیا ؛ سب

پیدايش جامعه طبقاتی نیر شده است .همان گونه كه در خصوص موقعیت جغرافیايی نی ر

اصالت خوب و بد را به كار میداشتند .شمال زمین مسكن ديوان و اهريمن ی اس ت .جن وب جايگ اه اي ردي و
بهشتی است .مازندران به عنوان يک ركن از ستونهاي هف ت اقل یم؛ م وقعیتی اهريمن ی دارد .در نگ اه عط ار ،
يردان از اين چهار عنصر در گوهر م تضاد؛ جهان را پديدار ساخته است  ،در نگاه عطار ،نخس ت آف رينش ع دد
است .عدد را نشان چهار عنصر میداند .آفرينش عالم در شعرعطار از آن چهار ،بهره میگیرد:
ع
آس

ر

را بر آب بنی اد او نهاد

خاك یان را ع مر بر باد او نهاد

مان را در زبر دستی بداشت

خ اك را در وايت پستی بداشت
( عطار) 588: 7831،

اوست آن يک كر دو حرف نام

دار

كرد پیدا در سه ب

عد اركان چار
(عطار )757 :7833 ،

چون ز چار اركان  ،بحق ركنی تراست

نقد ركنی  ،گر ز تو جويم  ،رواست

م مخ تلف

كی توانی شد به وحدت متص ف؟

(همان )534 :
در م

یان چار خص

(همان )751 :
به چار پیک خداي و به چار يار رسول

به چار جوي بهشت و به چار فصل بها
(عطار )151 :7831 ،

چهار نماد و نشانه آواز حركت است .شروع مرحله اي كه تصمیم آن پیشتر گرفت ه ش ده و اكن ون زم ان
اجراي آن است .اول

ايده هاي تئوريكی و مسايل انديشگانی در مدت سه روز رايرنی و تصمیمگیري میش ود.

پس از پايان اين دوره سه روزه كه تفكر كامل شد ،از سحرگاه روز چهارم حركت و اقدام آواز میگردد و زم ان
انجام مراحل عملی است .به عقیده نگارنده ،چون سه را با اهريمن و جادو پیوندي است وقتی سه تمام ش ود و
به عدد چهار برسیم ،روز هرمرد را خواهیم داشت .يعنی در آواز عملیات ،به نیت توكل بر ي اريگ ري هرم رد،
اقدام میكنند .نويسنده كتاب «عدد ،نماد ،اسطوره» در اين باور با نگارنده هم عقیده است « :چهار نم ادي اس ت
از دنیاي مستقر و سازمان يافته كه حركت در آن ،از نقطهاي آواز میگردد … چهار به گونهاي ،رقمی الهی است.
در مصر باستان عدد مقدس زمان است( ».نورآقايی 19 :7831 ،و )14
در متون ادبی ما نیر تمهیدات عددي اسطوره به نحو فراوان به چشم می خورد .معیار اين تمهیدات عددي
بیشتر از سه به چهار مدت  ،از دو هفته به سه هفته  ،از يک هفته به هشت هفته و در موارد نادري از چهار به
مدت  ،از پنج به شش مدت  ،از شش به هفت مدت و از دو هفته به هشت هفته است.گاهی ساخت تمهیدي
در اين مورد چنان بديهی و قوي به نظر می رسد كه بدون تمهیدات عددي خاصی ،عدد مورد نظر مطرح می
شود ،چنانكه بدون ذكر سه ش

گذشته از ش

علتی محمود را گش
در سه روز و ش

چهارم سخن به میان می آيد:

ت آشكار

نجنبید او ز جاي

روز چارم شاه چون هش یار گشت

شد ز مدهوشی سه روز و ش
عقل زاي

ز كار

ل  ،تن در اف تاده ز پاي

آن والم از بی

هشی بیدار گشت
(عطار )818 :7831 ،

به نظر می رسد اين باور بندهشی بوده باشد و ريشه در سال هاي اس طورهاي دارد زي را در تقس یم عم ر
جهان به دوازده هرار سال ،می بینیم كه سه هرار سال نخستین هیچ حركت و جنبشی نیست :اراده ايرد مبن ی ب ر
تكوين آفرينش در قوه است و هنوز به فعلیت نرسیده است .سه هرار سال دوره نهفتگی و كمون طول میكش د
و صورت مثالی و هیولی از اراده خداوند ايجاد میشود .اما در آواز چهار هرارمین سال ،صورت هاي مث الی ب ه

صورت هاي گیتايی تبديل می شود و جهان حركت و جنبش می گیرد و آفرينش نخستین از قوه به فعل میرسد.
اين الگوي كلی ،در همه حركت هاي مردمان تكرار میگردد و در حماسهها ظهور میيابد.
عدد پنج
پنج حس در شش جهت ساالر كرد

فت را در هشتمین دوار كرد

ه

(عطار)757 :7833 ،
« لعنتی » را پنج حرف آمد ش مار

الم و عی ن و نون و تا و يا كن ار

پنج حرف آمد« لعمرك » اي عرير

الم و عین و میم و را و ك اف نی ر

پنج آن تست و پنج آن من اس ت

راحت  ،آن تست و رنج آن من است

طوق من پنج است و تاج تست پنج

آن من خاك اس ت و آن تست گنج
(همان )881 :

رل در نهاد تو تراست

راستی  ،تو بر تو است  ،از چپ و راست

پنج من

اول ح س و دوم از روي خیال

پس سی

م عقل است جاي قیل و قال

من رل چ ارم ازو جاي دل است

پنجمی

ن جان است راه مشكل است

چون تو زين هر پنج بیرون آمدي

خرقه بخ ش هف

ت گردون آمدي
ش گیر

پس برو اكنون و راه خوي ش گیر

پن

ج وادي در درون در پی

پنج نوبت در ه مه عالم تراس ت

ش

ش جهت در زير فرمان ت راست

(همان )893 :

(همان )141 :
گفت اي در اصل يک ذات آمده
تو يكی و جم

پنج محس

وس مق امات آم

ده

له پاك و نجس

می كنی ادراك همچون پن ج ح س

شم و ذوق و لمس با سمع و بصر

كرده ي

ک لوح ترا ذات الص ور

آنچه حاجت بود پنج آلت برونش

تو به يک آلت گرف

پاره اي چ ون دور بودي از عدد

پن

ج مدرك ن

تی در درون ش
قدت آمد از اح د

چون زم انی و مك انی آمدي

پن

گرچه بودت پنج محسوس آشكار

مدركت هر پن ج شد در پ

چون نیارستی به يک ره پن ج ديد
و اي عج

آن پن ج ادراك قوي

ج ره در خ

از زمان ذات تو چ

رده دانی آمدي
نج بار

ندين رنج ديد

صورتی ب ود از زم ان نه مع نوي...
(همان )171 :

به پنج فرض نماز و به پنج نرل كتاب

به پنج نوبت شرع و به پنج ركن هدي
(عطار )151 :7831 ،

عدد شش
گفتنی است عدد شش نیر از اعداد معیار در اسطوره است اما بايد خاطر نشان ساخت كه اعتبار اين
عدد بیشتر به تمهیدي است كه براي عدد هفت صورت می دهد و پیش از آن قرار می گیرد .در واقع مطابق
سنت اساطیر در شش مدت كاري انجام می گیرد و روز هفتم اين امر به وايت و كمال خود می رسد :
كرد در شش روز هفت انجم پديد

وز دو ح

رف آورد نه ط ارم پديد
(عطار)588 : 7831 ،

اما گاهی در موارد د يگر ؛ عدد شش  ،صرفاً بی ارتباط با عدد هفت به كار می رود  .چنانكه درباره شش
حرف  ،شش جهت  ،شش گوشه  ،شش پنج زن  ،شش ماه و ...اين امر صادق است .
دريوزه گران ش

هر گبرانیم

شش پن

ج زنان كوي خماريم
(عطار )199 : 7831 ،

هست دريايی ز جوهر موج زن

تو ندانی اين سخن شش پنج زن !
(عطار)583 : 7831 ،

به شش سحر گه فطرت به شش جهات جهان

به شش كرامت و شش روز و شش كريم عبا
(عطار )151 :7831 ،

اس

از سه صفت زمان بتازم

وز شش جهت مكان برانم
(همان )113 :

عدد هفت
هفت عددي كامالً ر مرآلود و ويژه آيین هاي سرّي و رازناك است .در جهان باستان با باوره اي كه ن؛ از
پنداشته هاي جادويی و شمنی گرفته تا اديان برر  ،عدد هفت را صاح

ماناي ويژهاي م یپندارن د و ب ه دي ده

تكريم بدان مینگرند .در انديشه آريايی و به تبع آن آيین رازآلود مهر و میترايی نیر اين رق م را ص اح

اس رار

ويژه می دانند .شگفت اين كه بقاي عمر اساطیري و افسانهاي و قدسی اين عدد طوالنی اس ت و ره ب ه درازن اي
قرون و اعصار میبرد .از عصر انديشههاي خرافی تاكنون كه عصر علوم اس ت؛ ق رن ه ا م یگ ذرد ام ا گ ويی
مردمان هنوز حرمت اين عدد را در ياختههاي وراثتی خود حفظ كرده ان د ك ه ب ه ه یچ روي حاض ر ب ه ت رك
باورمندي بدان عدد نیستند «.از میان اعداد  ،شماره هفت از ديرباز مورد توجه اقوام مختلف جهان ب وده  ،اول
در امور ايردي و نیک و گاه نیر در امور اهريمنی و شر بكار می رفته است .وجود برخ ی عوام ل طبیع ی مانن د
تعداد سیا ره هاي مكشوف جهان باستان و همچنین رنگ هاي اصلی و امثال آنها مؤيد رجحان و جنب ه م ا بع د
طبیعی آن گرديد(».معین )8 : 7831،
بیشینه معتقدات ايرانی كه از ساختار تقدس گرايانه عدد هفت برخوردار باشد ،ريشه در آيین دي ر س ال
مهر دارد .چه يادمان هاي عرفانی داراي باالترين بسامد تكرار رقم هفت هستند« .مهردينان معتق د بودن د ك ه در
آواز حیات ،جهان به هفت دوره تقسیم شده بود و هر يک از اين دورهها مطابق بوده است با تأثیر يكی از هفت
سیاره .هفت سیاره از معتقدات مهري است و هفت امشاسپند ،همان هفت سیاره است .مراحل سیر و سلوك در
آيین مهر هفتگانه است زيرا به عقیده آنان جهان در هفت روز و هفت دوره پیدايش يافت و مه ر هف ت س یاره
آفريد .اين است كه جهان به نظر مهريان بر هفت بخش است .همچنین آسمان ها هفتاند و زمین هف ت طبق ه
است در آن هفت درياست .و از اين نظر براي تقسیم تقويم ،هفته را محاسبه كردند( ».رضی)113 :7819 ،
در آيین مهري به هفت مقام سیر و سلوك قائل بودند  -7 « :كالغ -5 ،پوشیده  -8 ،س رباز  -1 ،ش یر ،
 -1پارسی -1 ،پیک خورشید  -1 ،پیر  ،و اين هفت مقام در تشرّف به آيین میترا تح ت حماي ت هف ت س یاره
بود.در برخی از نقو

برجسته مهري نیر تصوير سیارات هفتگانه به چشم می خورد .مراد از تطبیق هفت مق ام

با هفت سیاره  ،نشان دادن تمثیلی روح انسان است كه به اعتباري در وقت تولد و به اعتبار ديگر در موقع مر
از نردبام درهاي هفتگانه باال می رود و مراحل هفتگانه تشرف را طی می كند (».زمردي )7831:811 ،
عدد هفت مقدس بود ؛ رازي طلسم گونه داشت  «.به همین جهت در آيین مهر ب راي رس یدن ب ه ع دد
هفت  ،مراحل يا نام هاي ديگري نیر به كالغ و شیر افرودند و هفت مرحله يا هفت وادي كه بايد هر سالكی از
آن می گذشت تا به تطهیر و پاكی و رهايی برسد كامل شد .نیر كنايتی بود از هفت س یاره اي ك ه روان پ س از
جدايی از تن  ،براي رسیدن به سرزمین روشنايی بی پايان بايد از آن م ی گذش ت (».ك ومن  «)711 :7838 ،در
سلسله اعداد تک شمايل  ،دو عدد بیرون از باقی می نشیند  ،به علت داشتن معنايی بنیادين الوهی  ،آن دو ع دد
يک و هفت است ( ».گنون ... «)11 :7831 ،پس خداوند روز هفتم را مبارك خواند و آن را تقديس نم ود زي را
كه در آن آرام گرفت از همه كار خود كه خدا آفريد و ساخت  .پس هف ت ب ه معن اي آرام ی در ك انون رب انی
است  .از اين منظر  ،هفت نماد حتمیت مطلق و كمال است كه در اين عالم چون مهري ربانی  ،بر اش یا زمین ی
ظاهر می شود  ،چنان كه در ارقام ايام هفته هست  ،و نیر در افالك سماوي  ،آيین هاي قدسی كلیس ا و بس یار
هفتگانه هاي ديگر و اشاراتی ديگر ( ».همان )13 :
در نظر مهريان هر ماه سی روزه ،متشكل از چهار هفته بود و هفته سوم از آن به مهرايرد تعلق داش ت .از
شانردهم تا هفت روز پس از آن به امشاسپندان مهري تعلق می يافت.عدد هفت و سه در ي ک ويژگ ی مش ترك
هستند و آن قرار گرفتن در جريان آواز تا پايان يک دوره است .سه در حماسه به مفهوم پايان ي ک مقط ع س ه
روزه از زمان ،دوره نهفتگی پیش از يک آواز جدي است .هفت هم بدين منظور كاربرد میيابد« .هركج ا س خن
از خفتگی و گمراهی روح بشري هست و نه يک خسران جبران ناپذير؛ بیداري دوباره و يكپارچگی ديگر بار آن
نیر در كار است( ».مارتین لینگر)19 :7831 ،
منظور نويسنده از متن ،اين است كه هرگاه گناهان كبیره ب ه ب االترين ح د خ ود برس ند ،زم ان توب ه و
بازگشت فرا میرسد ،هرگاه كل گناهان هفتگانه كبیره كه از نهاد افالك به ما رسیده است؛ به عدد هفت برس د؛
به كمال گناه رسیدهايم و زمان بازگشت و كفاره پرداختن فرا می رسد .پس هفت كمال است .در حماسه هرگ اه
سخن از هفت روز باشد؛ نظر به آواز يک امر جدي كه در پايان هفت روز صورت خواهد پذيرفت ،دارند.
كودكی می رفت و در ره می گريست

كاملی گفتش كه « اين گريه ز چیست »؟

تاد بايد خواند درس

چ ون ندارم ي اد می گري م ز ترس

گفت « بر اس

هر چه در يک ه فته گفت استاد باز

اين زم

انم جم

له بايد داد باز
(عطار )111 :7831 ،

در مناسک و شعاير حج اسالمی ،هفت طواف به دور خانه كعبه؛ هفت تكبیر و هفت تهلی ل وج ود دارد.
انديشهاي كه به هفت ،تقدس میبخشد در مفهوم روان ی واهه هف ت نهفت ه اس ت .هرگ اه بح ث از ي ک دوره
مشخص با آواز و پايان معلوم باشد ،از اعدادي كه القا كننده آن بار روانی باش ند اس تفاده م یش ود .مباح ث و
مفاهیمی كه در آنها صورتی از كمال خواسته شود با اين ارقام به نمود میرسند .عدد هفت و عدد سه از جمل ه
آنها هستند .بديهی است مؤمن معتقد به اين باور؛ تا وقتی به هفتمین مرحل ه از مراح ل ام ور و اق دامات خ ود
نرسد ،كار هدفمند و سامان يافته اي انجام نداده است .از آن است ك ه ب راي رس یدن ب ه آرم ان نه ايی باي د از
هفت خان گذشت .از هفت كوه و هفت دريا و خشكی گذشت .گويی اين باور در ضمیر ايرانیان ب ه ناخودآگ اه
جمعی بدل گشته و نهادينه شده است ،چنان كه كودكانمان در هنگام بازي و تفريح ،اي ن ب اور فط ري ش ده را
گردن مینهند و میگويند «تا سه نشه بازي نشه».
كمالبینی در عدد هفت ،سب

می شد تا مردمان اشیا مهم و ضروري را كه نشانی از تأكید و حتمی ت در

لروم نگاهداري و داشتن آنها بوده است ،به شماره هفت برسانند و از آن اشیا هفت ع دد تهی ه نماين د.در مه ر
آيینی زمان به هفت هرار سال بخش می شود  .اين بخش بندي تابع انديش ه ايران ی اس ت ك ه در ش ش ه راره
نخستین جنگ میان نیكی و بدي براي گرد

جهان بر پاست .در اشعار عطار از «هفت» موارد بسیاري نام ب رده

شده است از جمله :
پاي تا سر دّر مكن

ون آمده است

نور بخش هفت گردون آمده است
(عطار)541 :7833،

همچو يوسف گرچه جاهش چاه داد

ت

ا ب ه هفتم آسمانش راه داد
(همان )755 :

هفت دریا نو

كن پس در زحیر

ز آرزوي ق

طره اي ديگر بمیر
(همان)753 :

بار هفت اقلیم در گردن ك

نی

عالمی را قصد خ ون خوردن كنی

(همان)578 :
رو جرو و ذره ذره چون وبار

هفت اندامت ك نم روز شم ار

ج

هفت طارم را ز ديدارت حی ات

تا برآيی زي ن رواق شش جهات

(همان)553 :

(همان)781 :
ت ورقه انوار تو

هفت گلشن نق طه پ رگار ت و

هشت جن

هفت کشور زير فرم انم ك نی

بر هم

ه آف اق سلطانم كن ی

هفت سال الق صه بس آشفته بود

با سگ

ان كوي دختر خفته بود

(همان)544 :

(همان)831 :

(عطار)511 :7831 ،
در طل

بر خود بگشت او هفت بار

هفت پرگار فل

ک شد آشكار
(همان)511 :

گف ت ما را هفت وادي در ره است

چون گذشتی هفت وادي درگه است
(همان)834 :

و همانگونه كه گفته شد از هفتهاي مقدس در اشعار عطار بسیار ياد شده است از جمله:
هفت كشور -هفت آسمان -هفت پرده -هفت دريا -هفت رنگ -هفت روز -هفت س ال -هف ت لقم ه –
هفت صحن – هفت اقلیم – هفت اعضا -هفت صحرا -هفت طفل -هفت افالك -هف ت آب -هف ت پ اره –
اهدهاي هفت سر -مار هفت سر -هفت بار -هفت انجم -هفت وادي-هفت گلشن – هفت طارم -هفت اندام-
هفت گردون – هفت پرگار -هفت روز – هفت آسیا-هفت حقه -هفت خان – هفت دايره – هفت در -هف ت
رواق – هفت زمین – هفت سقر -هفت سرا -هفت سقف -هفت ط اق -هف ت قب ه – هف ت ق رآن – هف ت
مفر -هفت مهل  -هفته -هفتاد -هفتاد و دو فرقه -هفتاد هرار-هفتصد هرار .

همچنین در موارد بیشماري تركی

عدد هفت با كلمات ديگر در متون ادبی ما بكار رفته اس ت  .الزم ب ه

ذكر است مضارب عدد هفت به ص ورت چه ارده ( )1×1؛ هفت اد ( )1 × 74و مش تقات آن ( ) 15،11؛هفتص د
( )1 × 744؛ هفت هرار ( )1 ×7444در ادبیات فارسی نیر به همان اندازه كاربرد بسیار داشته و در سنت ع ددي
اسطوره عدد معیار به شمار می روند .
گفت اين ديدم عجاي

حس

حال

كین سگ نفسم همی هفتاد سال ...
(عطار )774 :7831 ،

دست آويري شگرف می بینم

هفتاد و دو فرقه را خم شستن

هفتصد باره هراران سال  ،تو

جمع كردي سرّ حال و قال  ،تو

(عطار )814 :7831 ،

(عطار)888 :7833 ،

عدد هشت
رنه گنون در مقاله خود در باب نمادشناسی هشت ضلع  ،می گوي د ك ه  « :در معم اري قدس ی  ،ي ک
ساختار هشت ضلعی  ،اول
چهارگو

چون تكیه گاهی براي گنبد به كار می آيد  .پس هشت نشان گذار شالوده مربع يا

 ،به نوك دوار است  .يعنی گذار از عدد ارضی چهار است به ع دد س ماوي ن ه  .در كالم ی ديگ ر

هشت داللت دارد بر منطقه پیوستار میان آسمان و زمین يا به بیان عالم صغیري  ،پیوستار روح و بدن (».گنون ،
)18 :7831
هشت قدسی را ز خلق فرمان رسید

در ربودند اي عج

عر

مجید
(عطار )111 :7833 ،

پنج حس در شش جهت ساالر كرد

هف

ت را در هشتمین دوار كرد
(همان )757 :

طال

اوحی ش

ده دل پر شعاع

سبع هشتم باز می جس

ت از سباع
(همان )851 :

چون شود خورش ید عرت آشكار

هشت جنت گردد آنج

ا ذره وار
(همان )553 :

هشت جنت نیر اينجا مرده اي است

هفت دوزخ همچو يخ افسرده اي است
(همان )891 :

به هشت جمله عر

و بهشت خفته كهف

به هشت معتدل و هشت جنه المأوا
(عطار )151 :7831 ،

عدد دوازده
دوازده ،عددي است ويژه بندهش و با زمان ارتباط مستقیم دارد .در تقسیم جهان ب ه دورهه اي چهارگان ه
زمانی؛ دوازده هرار سال عمر جهان برآورده شده است كه به چهار دوره سه هرار ساله منقسم میگردد.در س نت
عددي اسطوره مضربی از عدد شش به شمار می رود .شايد انتخاب ع دد دوازده در س نت ع ددي اس طوره ب ه
اعتبار آنست كه مضربی از عدد شش به شمار می رود  .)1 × 5 (.به هر تقدير اي ن ع دد و مض ارب آن اع م از
هرار و دويست ( )75× 744و دوازده هرار ( ) 75 × 7444نیر در سنت عددي اسطوره جايگاهی خاص دارند .
چنانكه كاربرد تعابیر دوازده برج فلكی  ،دوازده علوم و دوازده سالگی براي پهلوانان كه در دوره اس اطیري س ن
كمال رشد محسوب می شده است ،عدد دوازده را به عنوان عدد معیار معرفی می كند .در اشعار عطار اول

به

جاي دوازده از «ده و دو» و «دو شش» استفاده میشود.
پس ده و دو پرده را بگش

اد جاي

تا كس ی ننهد برون از پرده پاي
(عطار)758 :7833 ،

جمله درّ ف لک در دُرج تس ت

بحر خندان در ده و دو برج تست
(همان )541 :

چون به هشتم در  ،دو شش را بار داد

چ

ار را نه داد و نه را چار داد
(همان )757 :

دوازده نیر عدد كمال است و نشانگر يک دوره تمام است .دورهاي كه با به سر رسیدن م دتش ،چرخش ی
مكرر و تازه از همان نقطه پايان ،شكل می گیرد و اين اساس آيین مهر اس ت .ن وزايی و خل ق م دام و م ر

و

زندگیهاي پی درپی اصول بنیادين اين آيین هستند .يک سال تق ويمی ،هرگ اه دوازده م اهش ب ه پاي ان برس د،
عمر

به پايان رسیده و در همان ثانیه پايان ،آواز سالی نو جشن گرفته میشود.
يكی پهلوانی به پیش اندرون

كه سالش ده و دو نباشد برون
(فردوسی  :7911 ،ج)797 :5

عدد چهل

انسان ،مجذوب تقدس و راز و رمر نهفته در اعداد بوده است .در اديان بسیار كه ن ،آمی ره ه ايی اله ی در
اعداد مشاهده گرديده است .عدد چهل نه تنها در اساطیر كه در عرفان و اديان نیر ،معرف نهايت امري است ك ه
بخواهند تكامل آن را بنمايانند «.عدد چهل سمبل آوازين تكامل  ،مظهر كمال  ،جلوه پختگی  ،اعالم پشت س ر
گذاشتن مرحله خامی و نادانی  ،نخستین مرحله هوشیاري  ،حكايت گري متانت  ،تجلی ايم ان  ،ب ی گ دار ب ه
آب نردن و رمر عدم تعجیل می باشد( ».آشتیانی )7 :7831،با مطالعه اديان گذشته و پی ج ويی ع دد چه ل در
میان آن اديان مخصوصاً دين يهود و مسیحیت به اين حقیقت می توان دست يافت كه عدد چهل در اديان اله ی
از اهمیت شايانی برخوردار بوده است  .شايد بتوان گفت كه علت اين مسأله  ،به هدف اديان الهی كه « تكام ل»
و رستگاري انسان است  ،بر می گردد ،دين اسالم نیر از اي ن قاع ده مس تثنی نیس ت .يك ی از اع دادي ك ه در
فرهنگ اسالم از جايگاه وااليی برخوردار است عدد چهل است  ،هر چند می توان گفت كه در عدد چهل مث ل
هفت و هفتاد  ،كثرت و مبالغه نهفته است ولیكن عالوه بر اين مطل

 ،عدد چهل نشانگر ع دد كام ل اس ت و

همواره از آن  ،كثرتی كه به كمال ختم شود  ،فهمیده شده است .به ديگر سخن  ،اعداد هف ت و هفت اد فق ط از
كثرت و مبالغه برخوردارند ولیكن عدد چهل از كثرت و مبالغه اي برخوردار است كه جامع بودن و كمال را ب ه
دنبال داشته باشد نه هر كثرت و مبالغه اي .
بنابراين می بینیم كه «چهل» در میان اعداد ديگر نقش كلیدي دارد.در تاريخ اسالم  ،مسائل قابل ت وجهی ك ه
عدد چهل نقش كلیدي در آن مسائل داشته است اتفاق افتاده است و اين نشانگر مهم ب ودن اي ن ع دد در می ان
ديگر اعداد است .
هرگاه از ديدگاه عرفان بنگريم ،عرفان و تصوف دراويش نیر كه برخاسته از بنیادهاي عرفان مهري است،
به چله نشینی باور دارد «.مدت زمانی كه دراويش به رياضت می پردازند و در عرلت به سر می برن د چه ل روز

است كه اين موضوع در مصیبت نامه عطار توصیف شده است كه به «چله نشینی» مع روف اس ت  .در عرف ان
اسالمی نیر چنین باوري هست .حديثی منسوب به پیامبر اكرم (ص) میگويد« :هركس چهل شبانه روز انديش ه
خود را به علوم و اسرار الهی آموخته گرداند ،از روز چهلم به بعد سرچشمه هاي معرفت از دل به زبانش جاري
خواهد شد ».ابو ابراهیم نجاري گويد« :در اخبار آمده است كه هیچ وقت اين امت از چهارصد مرد ابدال خ الی
نباشند و از اين چهارصد ،چهل مرد اوتادند يعنی میخ هاي زمین اند چنانكه خداي كوه ها را میخ زم ین خوان د
و گفت  « :والجبال اوتادا» اگر كوه ها نیستندي زمین را آرام نبودي و اگر اين اوتاد نیس تند از ش ومی معص یت
عاصیان عالم خراب گشتی(».مستملی بخارايی ،7818 ،ج )81 :7
چله نشینی  ،رياضت صوفیانه و اعتكاف چهل روزه عرفا در كوه يا مكان مقدس نیر برخاسته از كم ال ع دد
چهل در سنت عددي اساطیر است  .چله نشینی در تشرفات آيین ی  ،تحم ل ش كنجه و رياض تی اس ت ت ا در
نوآموز تغییر روحی محسوسی صورت گیرد«.در واقع چنین استفاده می شود كه انسان هر حركت مخلص انه اي
را تا چهل بار ادامه داده باشد ،پس از آن دريچه اي از نور ب ه روي او گش وده م ی ش ود و آو از ي ک سلس له
جوشش ها  ،لذت ها و رويش ها در زندگی روحانی و معنوي او خواهد بود براستی در عدد چهل اثري نهفت ه
است كه در اعداد ديگر اين اثر وجود ندارد و آن عبارت است از دستیابی به كمال(».آشتیانی )77 :7831 ،
در متون ادبی مورد نظرما درباره چله نشینی و رياضت عارفانه شواهد متعددي به چشم می خورد .عطار نی ر
می گويد:
بعد چل ش

آن مري د پاك ب از

صبح دم ب ا وي برآمد م
مصط

بود اندر خل

وت خود رفته باز

شكبار

شد جهانی ك شف بر جانش آشكار

فی را دي د می آمد چو ماه

در برافكن ده دو گیس وي س یاه

تاب روي او

صد جهان جان وقف يكايک موي او

س ايه ح

ق آف

(عطار)593 :7831 ،
چ

ه

ون برآمد چل شبان روز تمام

مچو مويی شد شه عالی مقام
(همان )511 :

شمس الدين محمد الهیجی در شرح گلشن راز می گويد:
ز احمد تا احد يک میم فرق است

جهانی اندر آن يک میم ورق است

حرف میم  ،در عدد ،مطابق چهل است  .عرفا معتقدند كه مرات

موجودات اگر چه از روي جرويت

الينحصرند ،اما از روي كلیت چهل مرتبه است و مجموع اين چهل مرتبه كلی ،مجال و مظهر حقیقت محمدي
اند (ص) و آن حضرت من حیث الحقیقه  ،ظاهر و متجلی بر همه است.و میم (احمد) از اين جهت فرموده كه
جمیع مرات

كونیه اجراي حقیقت محمدي اند و در صورت همه  ،معنی آن حضرت است كه ظهور

يافته(».الهیجی)55 :7831 ،
به طور قطع و يقین اعتقاد مستحكم تري كه ريشه به اساطیر كهن پیش زرتشتی و ش ايد هن د و ايران ی
می رساند ،در عدد چهل نهفته است .در چهل سالگی مرد به منتهاي كمال عقل میرسد .خاك آدم را چهل س ال
تخمیر كردند .پیامبران در چهل سالگی مبعوث می شدند .توفان و باران هاي چه ل روزه در داس تان ن وح ،بن ی
اسرايیلیان چهل سال سرگردان بیابان شدند تا به ارض موعود برسند .چهل چشمه ،چهل طوطی ،چه ل س تون،
چهل گیس و ویر از آن ،همگی داللت بر وجود پشتوانه عقیدتی ديرين ه س ال ايرانی ان ،نس بت ب ه ع دد چه ل
هست.
وابستگی چله نشینی به سنت صوفیه و عرفان ايرانی ،از رياضت ها و چلهنش ینیه اي كیخس رو آش كار
میگردد .اين شاه موبد كه میراثدار عرفان مهري است ،در آواز بارها به مدت يک هفته خلوت مینش یند و ب ه
اعتكاف و عبادت میپردازد اما در پايان زندگانی ،به اصرار از خداوند وقت حض ور م یخواه د و چل هنش ینی
میكند « .عدد چهل به عنوان عددي كه مظهر كمال است در سنت عددي اساطیر مطرح است چنانكه وقتی مراد
نشان دادن وايت امري باشد عدد چهل به كار گرفته می شود ( ».زمردي  )815 :7831 ،عرفا در مراح ل س یر و
سلوك با اجراي برن امه هايی همچون :همواره با وضوبودن،روزه داربودن ،كم س خن گف تن ،ك م خوابی دن،دائم
الذكربودن ... ،و همه دلبستگی ها را از دل زدودن به عبادت مشغول می شوند و معتقدن د پ س از گذش تن ه ر
يک از اين دوره ها(چله نشینی ) تیرگی ها از دل كنار می رود و به كشف و ش هودي نائ ل م ی ش وند .ش واهد
متون ادبی ما نشان از كاربرد عدد چهل در ايام سوگواري  ،جنگ  ،سنین عمر ،و...به عنوان عددي مقدس دارند.
چ ل مرقع پ و

را دي دم به راه

جان بداده جم

له بر يک جايگاه
(همان ) 819 :

خاك م

ا گ ل كرد در چل بام داد

بع

د از آن ج ان را درو آرام داد
(همان )581 :

بود چ

ل فرسن گ ش

ادروان او

ان او

ب اد می بردي ش در فرم

(همان )515 :
جمله را چل ش

نه خور بود ونه خواب

چل روزنه نان و نه آب

هم چو ش

(همان )593 :
نوح پیغامبر چ و از كف

ار رس ت

با چه

ل تن كرد بر كوهی نشست
(همان )797 :

چل مقام ت پیش خواه د آم دن

مله هم در خويش خواهد آمدن

ج

(همان )711 :
در حض

ور

چل چله افتاده بود

مدت چل س ال ج

انی ورق راز

نه درين چل س ال حرفی گفته بود
طاع

ت چل ساله خود بر دوام

تا به چ

ل موقف تمام اس تاده بود

پاسب ان حج

ره دل ب

نه درين چل س ال يک ش

ود باز
خفته بود

آن چه كرده بود بر گفت ش تم

ام ...
(همان )557 :

عدد چهل هرار نیر به عنوان مضرب عدد چهل نمايانگر اهمیت كاربرد عدد چهل در اين سنت اساطیري
است:
چل هراران سال بدهد بر دوام

خاصگان قرب خود را بار عام
(همان )171 :

و همانگونه كه گفته شد از چهلهاي مقدس بسیار ياد شده است.
چهل صبح – چل سال -چل مردان -چل روز -چهل مثقال -چهل بامداد -چل صباح – چل حج -چل
هراران -چل مقام -چل مريد -چل موقف -چهل تن -چل فرسنگ و ویره .

نتیجه گیري
تجلیات قدسی اعداد ،پیامد به كارگیري آن در جنبه نمادين است  .اعداد سه  ،چهار  ،شش ،هف ت  ،دوازده
و چهل و مضارب اين اعداد ،در سنت عددي اسطوره از وجهه اي نمادين برخوردارند .در اين میان اعداد هف ت
و چهل داراي وجهه قوي تري هستند .نكته مهم ديگ ري ك ه درب اب اع داد باي د ب دان اش اره داش ت مبح ث
«تمهیدات عددي اسطوره » است كه به معناي رسیدن به يک عدد و سپس به اوج رس اندن آن ب ا اف رودن ي ک
شماره ديگر است  .در اشعار عطار ،اعداد نمادين و آيینی ويژه مهريان بسامد بااليی دارد و بیشینه اين اع داد در
ارتباط با شمار اختران و افالك و بروج است و در حیطه نجوم و ویره میگنجد .پرتكرارت رين اع داد در اش عار
عطار عبارتند از؛ سه ،چهار ،پنج ،شش ،هفت ،هشت ،چهل  ،صد و هرار .اما اع داد دو ،ي ک،دوازده و س ی در
مرتبه دوم از اهمیت قرار دارند.
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