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در افسانه بررسی کاربرد اعداد یک تا پنج 
هاي مکتوب ایرانی

2فریبا قیومی زاده1آسیه ذبیح نیاعمران

چکیده 
عدد یک در ادیان الهی عددي مقدس به شمار 

- رفته و رمز الوهیت و یگانگی محسوب  میمی

گیرد و از گردد. عدد دو در مقابل یک قرار  می
این رو  مظهر تضاد، تعارض یا آرامش موقت 

- زمان است. در تمام آییننیروها و  نشانۀ گذشت 

هاي سرّي، عدد دو شوم قلمداد شده و داللت بر 
سایه دارد. عدد سه نیز از پرکاربردترین اعداد در 

ایـرانیان بـاستان هاي ایرانی است. و نزدافسانه
- رمز دین و جادو بود.  عدد چهار یکی از کامل

ترین اعداد است. این عدد را نظم کیهانی دانسته 
بخشد و آن نظمی در جهان، نظم میبه بیاند؛ که 

کند. عدد پنج را به اشکال ثابت و منظم تبدیل می
تري در بین پنج رنگها، نقش کمدر این داستان

عدد اول دارد. با این عدد ترکیبات فراوانی ساخته 
شده که بسیاري از این ترکیبات ارزش کنایی و 

ه نتایجی ادبی دارند. هدف از انجام مقاله دستیابی ب
توان از طریق آن به راز و رمز زندگی است که می

هاي تحقیق نشان داد که گذشتگان پی برد. یافته
ها از جایگاه ترین تکرار در افسانهعددیک با بیش

ها و واالیی برخوردار است. از سویی اکثر داستان
آغاز » یکی بود یکی نبود«ها با گزارة قالبی افسانه

گردد که نشان از اهمیت این عدد در نزد مردم می
است. 
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Study of the functions of numbers from
one to five in the Iranian legends

A. zabihnia Emran1, F.Kayomozade2

Abstract
Number one is a sacred number in
divine religions and is considered the
secret of divinity and oneness. Two is
placed against one and hence is a
symbol of contradiction, conflict or
temporary peace of forces and a sign of
passing of time. In all secret religions,
two is considered unlucky and implies
shadow. Number three is also among
the most useful numbers in the legends
which are under investigation. And for
ancient Iranian was the code of religion
and magic. Number four is one of the
most complete numbers. This number
has been considered the cosmic order,
which gives order to the chaos in the
world and converts it into fixed and
regular forms. The number 5 in these
stories, has a less important role among
the first five numbers. Many
compounds have been made with this
number, many of these compounds
have ironic and literary value. The goal
of conducting this research is to achieve
the results through which we can realize
the mysteries of life in the past. The
results of this research showed that
number one with the most frequent
repetition in Legends has a high
position. Meanwhile, most of the
stories and legends begin with the
template proposition as "once upon a
time" to show the importance of this
number for people.
Keywords: Iranian legends, numbers,
one, two, three, five.
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مقدمه
- بر محور حوادث غیرواقعی میها اگرچهافسانه

گردند و از یک رشته عناصر مرتبط با اعمال  
ها تشکیل یافته است که روساخت و ظاهر انسان

ساخت شوند. درون مایه و ژرفآن محسوب می
ها را تشکیل نیز دارند که دنیاي نامحسوس افسانه

هاي ملل دهند. کاربرد اعداد نیز در افسانهمی
ها بعنوان نماد، و نقش آنهمانندي خاصی دارد

گر اشخاص، کمیّت و کیفیت و مناسبات نمایش
- هاست. اعداد یک و دو در افسانهزندگی انسان

هاي ملل پرکاربردند. باید گفت که علم عدد، زبان 
هاي دیانتزندگیمتافیزیکرا ازخودرمزي

قدیم گرفته و بـه نـوعی نشأت یافته از عادات و 
ها و اخالقیات است. نکته جالب رسوم، فلسفه

اسـت؛ چرا کـه دیگر، ارتباط میان جهان و عدد
برايرموزيعنوانهاي قدیم، اعداد بهدر تمدن
و گرفتندسـرّي، مورد کـاربرد قرار مینـگارش

این حاکی از رابطه متافیزیک و انسان اسـت و بـه 
مزرجهت است که انسان در دوران  باستان بهاین
و اهمیت دینی آن پی برد. نامگذاري اعدادعدد
شود پرسیدهنیست؛ یعنی اگـرحکمتبـینیز

نامیم و ) را دو مـی2نامیم و () را یک مـی1چرا (
امثال آن؛ باید گـفت که بـه عنوان مثال اروپاییان 

ها، تعداد بر این بـاورند کـه علت این نامگذاري
در نوشتار ین صورت کهزوایاي هر عدد است. بد

) دو زاویـه 2) یک زاویـه دارد و (1التین اعداد، (
توان اسباب و عـلل ها نیز میو. . . دربقیۀ فرهنگ
گذاري اعـداد و چـرایی در دیگري را براي نام

یافت. نظرگرفتن شکل خاص براي کـتابت ارقـام
رمزي است و قدمت بسیار عـلومتفسیر عـدد از

یونان باستان، بیست و پنج قرن قبل، نظردارد؛ در
بـر آن بـود که هرچیزي عدد است؛ فـیثاغورث

به به عدد ارجاع داد؛ ويراهرچیزياو اصـل
داد گیري آن اهـمیت میعلم عدد و کیفیت شکل

و معتقد کردمیو درباره خواص و نظام آن بحث
رتباط با و اشدهکاشتهآدمیبود علم عدد در دل

انـدکی تـأّمل و تـدبّر است. نیازمندآن، تنها
مکتب فیثاغورث یک مدرسه فلسفی نبود؛ بلکه 

نـظامبـراساسیک مدرسۀ دینی و اخالقی بود که
و اعتقاداتترینگري بنا شده بود و از مهمصوفی

هاي بود که همه پدیدهمکتب آناینباورهاي
تند و ایـن اعـدادند کـه طبیعت در واقع، عدد هس
دهند. فیثاغورث با توجه ماهیت اشیا را تشکیل می

و تأمّل در موجودات جهان، به اعداد آن ها پی 
هاي الهی و برد و فـیثاغوریون دریافتند کـه نـغمه

جهان طبیعت، برپایه عدد بنا شده؛ چرا که انسجام 
: 1390طبیعت براساس عدد است. (خزاعی، 

عداد یک تا پنج در  افسانه هاي ). بررسی ا168
تواند راهی باشد براي درك رمز و رموز ایرانی می

- زندگی گذشتگان و پی بردن به افکار و اندیشه

هایی که در پس این رموز نهفته است. 

پیشینۀ  پژوهش
- کاربرد اعداد یک تا پنج در افسانهتاکنون دربارة 

نوشته نشده؛ اما هاي مکتوب ایرانی مقاله اي
شفق برخی از آثار مرتبط دراین زمینه عبارتنداز: 

اي با عنوان  )، در مقاله1388و نیازي، در سال(
نشان »  اهمیت عدد سه با نگاهی به دیوان خاقانی«

دادند که پیشینۀ اهمیت اعداد در پدیدة تقدس 
هاي جوامع ابتدایی ریشه گرایی در اندیشۀ انسان
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دیر باز به ویژگی سحرانگیز اعداد دارد. بشر از 
معتقد بوده و به همین دلیل در طول قرون متمادي 
به برخی از اعداد تا حد تقدس اهمیت داده؛ این 
پدیده نه تنها در فرهنگ عامۀ جوامع بشري بلکه 

هاي مختلف ادبیات آن ها نیز مجال ظهور در زمینه
و بروز یافته است. ملل مختلف دنیا با توجه به 

ساطیر  اولیۀ تمدن هایشان به اعدادي خاص ا
اهیمت داده و حتی آن را تقدیس کرده اند. بدین 
ترتیب مکاتب مختلفی به وجود آمده است که هر 
کدام به نوعی براساس تقدیس عددي خاص به 
تنظیم ایدئولوژي خود اقدام کرده اند و این خود 
به مراتب مجرایی براي ورود برخی اعداد مهم و 

مقدس درون ادبیات شده است؛ در این گاهی 
میان شاهد انعکاس گستردة اعدادي خاص در 
حیطۀ ادبیات پارسی هستیم که بسامد آن به نسبت 
مقطع زمانی و موقعیت جغرافیایی در نوسان 

است. 
) در پژوهشی با عنوان 1384محمودي (

هاي باستانی جایگاه عدد سه در فرهنگ و آیین«
عدد سه در ادبیات و فرهنگ به بررسی »  ایرانیان

اي است که پردازد و نشان داد که عددها مقولهمی
از آن بـهره بـرده زنـدگیانسان از دیرباز در طول

آن ها باورهاي خاصی بهنسبتگذشت زمانو با
عدد جملهپیدا کرده است. بعضی از عددها از

خـاصی دارد و این عدد سه، براي مردم جایگاه
است. زمره اعداد مقدسدر 

) در پژوهش خود با عنوان 1354عاصمی (
به بررسی رابطۀ بین اعداد و » اعداد و عرفان«

عرفان پرداخته و تأکید دارد که عرفان و سحر 
اعداد دانشی پنهانی است که عامه را از آن خبري 

که ظاهراً به نظرمی رسد که نیست و حال آن
شکارتر از اعداد تر و آچیز در جهان معلومهیچ

کنند. شمارند و حساب مینیست که با آن می
) در پژوهشی با 1390خزاعی و ممتحن (

هاي نمادین اعداد در قرآن، اسطوره نگاره«عنوان 
نشان دادند که از آغاز خلقت با مسأله » و ادبیات

توان قدمت آن را شمارش سروکار داشته و نمی
حتی کهمنحصر به کشف عدد دانست؛ چرا

ترین هاي اولیه نیز براي گذران کـوچکانسان
شان نیاز به شمارش مسائل زنـدگی ابتدایی

توان به ضرس قاطع، اند. به همین دلیل نمیداشته
زمان خاصی را حتی براي کشف اعداد معین کرد؛ 

و تکامل آن درگیري اعدادتوان شکلاما می
اي هفرهنگ بشري را در رابطۀ مستقیم با تمدن

ري و تکامل گیبـشري دانـست؛ چرا کـه شکل
چـون مصر، هاي جـهانیعدد، در بستر تـمدن

ایران، هند، چین و از این قبیل بوده است. از سوي 
توان گفت میکهاستدیگر، به همین علت

تکامل اعداد، با ادیان و اساطیر رابطه مستقیم دارد؛ 
که هـم اعداد، جزء الینفکّ اندیشه انسانی است

ها است؛ ادیان، اساطیر و افسانهکردهپاي آن رشـد 
نیز نمونه بارز تجلّی آن و از سـوي دیـگر عامل

ها هستند. و فرهنگی ملل و تمدنفکريغناي
جا که ها بالیدن گیرد، از آنبنابراین هرچه اندیشه

دارد، سبب تـکامل نیاز به ابراز و ثبت
عنی گفتار و نوشتار هاي ابـراز آن، یصـورت

شود. می
نقش «) در تحقیقی با عنوان 1394احمدي (
هاي گذر ایرانی؛ (با تکیه بر فرهنگ اعداد در آیین

» گیالن، آمل، تالشان، بروجرد، لرستان و خراسان)
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نشان داد که با بررسی فرهنگ عامیانه ایران و 
توان گفت در آیین گذار حضور اعداد در آن می

اسَطوره اي یک عدد بر اهمیت و ایرانی، تقدس
حضور آن در فرهنگ عامیانه ایرانی اثر گذاشته 

هاي گذر است. اغلب اعدادي که امروزه در آیین
شوند، حضور پررنگی در اساطیر ایرانی دیده می

و آداب و رسوم ایرانیان کهن دارند. در این میان 
تر رنگ تقدیس به برخی از آیین ها، اعداد بیش

ه اند. خود گرفت

هاي ایرانیافسانه
) به معنی نیرنگ، فریب afsanافسانه و افسان (

» fable«و جادوگري آمده است. غالباً به صورت 
افسانه به هر حکایت «رود.نزد اروپاییان بکار می

شود که از نظر شکل یا داستان منقول گفته می
ساختی، روایتی غالبًا شل و ول دارد و براي 

: 1360(میرصادقی، » شود.میسرگرم کردن نقل
ها و خیاالت ها، سرشتها بیانگر ذوقافسانه)77

شیرین مردم عوامی است که گسترة ذهنی خویش 
را در قالب آن ریخته اند و از این راه به جست و 
جوي راه گذري به آیندگان به صورت نقل سینه 

ها بسیار به سینه و نسل به نسل هستند. افسانه
خواننده، کـردنضمن سـرگرمارزشـمندند، 

کنند، باعث رشد عواطف میتخیل او را تقویت
ماجراجویی را در شوند. روحیۀخواننده می

آورند. بار میفردي نترساوازخواننده برانگیخته
راستگویی، چونهاي واالي انسانی، همارزش
ها همراه افـسانهدوسـتی، عشق بهقلبی، نوعخوش

اند؛ کردهاز سرزمینی به سرزمین دیگر سفرهاآدم
سرزمین جدید هاي فرهنگیبا ویژگیجاآندر

اند. به همینخو گـرفته و شـکلی تـازه یافته
ایرانی در هاياز افسانهخاطر است که شماري

رواج دارند و -با تغییراتی-کشورهاي همسایه نیز
در ایرانی، ریشههاينیز بسیاري از افسانه

ها عشق به طبیعت، دیگر دارند. افسانهکـشورهاي
و محبت بـه حیوانات، یاري به ستمدیدگان

آموزند؛ در برابر ظالمان را به انسان میایستادگی
ها همچون خصوصیات ناپسند انساندر مقابل

کاري، و دغـلکـرداريزشتتـرس، حسادت
چاپلوسی و نیرنگ، ریاکاري و زورگویی را

چه کودك چنان-کنند. خوانندة افسانهمینکوهش
و افسانه، به دنـیاي واقعیتدر تقابل بین-باشد

طور بهشود ومی» واقع گریز«افـسانه پنـاه برده 
آموزنده هايکه این همه داستانروزگاريکلی در

ارزش وجـود دارد، خـواندن افسانه کاريو با
که هر کدام از این پیموده است. باید گفت 

کند. از حقیقت را بازگو میهاییبخشهادیدگاه
نـه باید در فـواید افسانهکهآن استاما درست

آن راه افراط پیمود. زبانکرد و نه دررويزیاده
).39: 1383(برآبادي، 

هاي ایرانینمادها و اعداد در افسانه
- غیرواقعی میها اگر چه بر محور حوادث افسانه

گردند و از یک رشته عناصر مرتبط با اعمال 
اند که روساخت و ظاهر آن ها تشکیل یافتهانسان

ساخت نیز مایه و ژرفشوند درونمحسوب می
- دارند که دنیاي نامحسوس افسانه را تشکیل می

دهند و به درك و تحلیل آن، فضاي ناشناختۀ قصه 
ها و ر آزموناي که دشود. معناي نهفتهپدیدار می

هاست. همان روح و هاي پایان افسانهخوشی
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اي است با اسامی عام و کلی که به باطن ناشناخته
عنوان عنصر مشترك با نیازها و آمال انسانی قرار 

باشد به » نماد«رسد که گرفته است و به نظر می
ها، نماد رهایی یافتن در افسانه» آب«عنوان مثال 

غار، چاه، جنگل و اتاق «چنین و والدت است هم
ها نماد عبود باطنی است که ممنوعه در افسانه

ها، تجدید قهرمان با گذراندن پیروزمندانۀ آن
(ستاري، » رسد.کند و به کمال میحیات می

پوست «چون نمادهاي دیگر هم).123: 1350
، »عصا و کفش آهنی«، »اژدها«، »انگشتر«، »مار

» گوسفند سیاه و سفید«، »دوك نخ ریسی«، »گنج«
نیز از این جمله اند. » خون«و 

هاي ملل همانندي کاربرد اعداد در افسانه
گر ها به عنوان نماد، نمایشخاص دارد و نقش آن

اشخاص، کمیت و کیفیت و مناسبات زندگی 
. اعداد چهل، هشت، هفت، شش، هاستانسان

هاي ملل چهار، سه، دو و یک در افسانه
که تصویر » هفت«پرکاربردند. از این میان عدد 

کند، در یونان، روم باستان، انسان کامل را بیان می
مصر و اقوام هند و ژرمن تقدس دارد. در افسانه 

نماد کمال و پایان زمان » چهل«هاي ایرانی عدد 
نیز » هشت«هاست. عدد آزمونمراحل سلوك و 

هاي ژاپن کاربرد دارد. در افسانه
اي است که در تعیین عدة اشخاص عدد کلمه«

را برساند. یک و اشیاء به کار رود و شمارة آن
موجود فرضی است داراي بعضی خواص در 
عمل می باشد و در حالت خصوصی به اعداد 

ر کنا).33: 1386(نشاط، » شود.حقیقی تبدیل می
گذاشتن اعداد از زندگی روزمره ممکن نیست. 
شاید بتوان شگفت انگیزترین اختراع بشر را عدد 

دانست. عدد نیز مانند فضا و مکان که دو اصل 
اي ها هستند، مفهومی کامالً  اسطورهاسطوره

زیربناي «است. کاسیرر معتقد است مفهوم عدد 
اي می شود همۀ هیئت ها و تصویرهاي اسطوره

گیرند. زمانی تري شکل میمرحلۀ پیشرفتهکه در
که عدد، واحد محض براي  اندازه دراز پیش از آن

- پرستیده می» عدد مقدس«گیري شود، به منزلۀ 

شد. حتی در اوایل پیدایش ریاضیات علمی، هنوز 
» رسید.هم رایحۀ این پرستش به مشام می

). وي تقدس اعداد را  نتیجۀ 121: 1387(کاسیرر، 
شمارد که عدد هم چون پیوند جادویی ر  میاین ام

ها را در عمل کرده و قبل از ارتباط دادن امر، آن
سازد. البته تمام درون روح همساز و همسان می

اي کاربرد ندارند و در اعداد در مفهوم اسطوره
گیرند. الگوها قرار نمیحوزة کهن

هاي ایرانیبررسی عدد یک  تا پنج در افسانه
افسانۀ مکتوب ایرانی 1200مقالۀ حاضر در 

ها، عدد یک تا مورد بررسی قرار گرفته که در آن
کاربرد داشته است.پنج

عدد  یک و دو 
، موضوعاتی مانند شروع »یک«گوییم وقتی می

شدن، منحصر به فرد بودن، و وحدت در ذهن 
- شود. عدد یک سمبولی از یکتایی و همتداعی می

ناپذیري است. یک اولین و بهترین چنین تقسیم 
دهد. واحد عدد است و معنی تمام و کمال را می

هاي ایرانی عدد کند.در افسانهبودن را تداعی می
یک،  قداست خاصی دارد؛  چرا که با خـداوند 

ها واحـد و أحد ارتباط دارد. نتایج بررسی افسانه
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بار تکرار در 10484دهد که عدد یک نشان می
- ها از جایگاه واالیی برخوردار است.  همافسانه 

چنین ذر اساطیر ایران یکمین روز از هر ماه به نام 
گذاري شده که رابطۀ میان اورمزدا (اهورامزدا) نام

آورد. از طرفی وقتی خدا و عدد یک را به یاد می
به شکل عدد یک دقت کنیم، تعاریف عدد یک و 

شویم. از کند؛ بهتر متوجه میچه را تداعی میآن
آن جا که به سمت باال کشیده شده است، 

که این کند. تا جاییخداوندتعالی را تداعی می
کشیدگی به سمت باال حتی در لفظ خدا هم دیده 

Godمی شود. اهللا، خدا، برهما، شیوا، کرشنا، 

و...یک جور کشیدگی حرف (آ) را دارند. 
). عدد یک به ویژه در ادیان 30: 1388(نورآقایی، 

رفته، رمز الوهیت الهی عددي مقدس به شمار می
گردد. و یگانگی محسوب  می
هاي ایرانی سـمبل تـثنیه عدد دو، در افسانه

دارد و عهدهبهاسـت، که خلق آسمان و زمین را
آفریند و نیز سمبل مذکر و شب و روز را می

را مـظهر دومؤنث است. در ایران باستان، عدد
- شمردند دو در مقابل یک قرار میشرّ و بـدي می

توان مظهر تضاد و نوعی گیرد و از این رو می
دو رمز تعارض یا آرامش «درهم ریختگی باشد. 

موقت نیروهاست و نیز نشانۀ گذشت زمان است. 
هاي سري، دو شوم قلمداد شده در تمام آیین

است. این عدد داللت بر سایه دارد و نیز نشانگر 
مرگی و تغییر بین مرگ و بیجنسی بودن، اتصال

نیز مربوط 13و ثبات است. دو، با مادر عظمی
تواند رمز انشقاق و ثنویت است. دو هم چنین می

یعنی زنان افسونگري که نیمی 14هاباشد. سیرن

1 3. Magna Mater

پرنده و نیمی انسان یا نیمی ماهی و نیمی انسان 
(شمیسا، » بودند در برخی تصاویر  دو دُم دارند. 

. عدد دو بعد از عدد یک، ثنویت و )153: 1383
کند. عدد دو مظهر توازن، دوگانگی را تداعی می

انعکاس،  قطب هاي متضاد و ذات دو گانۀ انسان 
اي، دو حیوان با نمادهاي است. از لحاظ اسطوره

یکسان حتی اگر از دو نوع متفاوت باشند، مثل دو 
شیر یا یک شیر و یک گاو نر که هر دو نماد 

اند. در ند؛ مظهر قدرت مضاعفشمسی هست
اساطیر هند، آگنی (خداي آتش) دو وجه داشت. 
در ایران باستان، عدد دو در مبارزه اهورا مزدا و 

شد. عدد دو با جدال شب و اهریمن جلوه گر می
روز به عنوان دو وجه از روزگاران و نیز با دو 
جهان، یکی زمینی و دیگري ماورائی مرتبط بود. 

).36: 1388(نورآقایی، 

سهعدد 
عدد سه، در افسانه هاي ایرانی عددي مقدس 
است؛  و سمبل خیر، فال خوب و شانس

دهد. عدد سه از مینشانزیـباست و آفرینش را
هاي مورد بررسی پرکاربردترین اعداد در افسانه

است. در سراسر جهان، سه عددي بنیادي است. 
است. » همه«سه نخستین عدد در بردارندة واژة 

سه تداعی کنندة انسان (بدن، جان، روح)، چرخۀ 
حیات (تولد، زندگی، مرگ)، سیکل کامل (آغاز، 
میان، پایان) و (گذشته، حال، آینده) است. در 
اساطیر ایرانی، جمشید داراي سه فره یا به عبارتی 

ها که فره بهتر فرهی با سه جلوه است. یکی از آن
فرةشاهی به فریدون رسد.خدایی است به مهر می

14. Siren
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پیوندد و فرة پهلوانی را گرشاسب به دست می
آورد. (خدا، شاه، پهلوان). اژي دهاك سه سر می

داشت و جامعۀ طبقاتی سه گانه بود: موبدان، 
). 42: 1388ارتشداران و کشاورزان. (نورآقایی، 

این عدد بیانگر نور و روحانیت همراه با نوعی 
خن از تثلیث وحدانیت است. در مسیحیت س

مقدس پدر، پسر و روح القدس دیده می شود. به 
عقیدة کاسیرر این سه مورد در عدد سه به یک 

سه پایۀ طبیعی پدر، مادر و «شوند. واحد مبدل می
گانۀ انگارشی فرزند هنوز هم به آسانی در بطن سه

» خدا، پسر، روح القدس قابل تشخیص است.
عدد سه را ). اوزنر تقدس 241: 1378(کاسیرر، 

ناشی از عصر فرهنگ ابتدایی می داند که این عدد 
پایان رشتۀ اعداد بوده و از این رو بیانگر کمال و 

). در تجلی 240است. (همان: کلیت مطلق شده
بینیم که او براي به صورت کوتوله می» ویشنو«

خواهد اجازه دهد در کنار گذاشتن بالی، از او می
زمین و آسمان و جایی سه گام بردارد و سپس

سازد. هندوها تفاسیر متعددي جو را از آن خود می
از سه گام ویشنو کرده، گاه طلوع و غروب و اوج 
خورشید را مفسر این سه گام دانسته و گاه آن را 
سه جلوة آگنی اعم از تجلی آتش در زمین، رعد 
و برق در آسمان و درخشش خورشید در جو 

). در هر حال سه 1377: 72دانسته اند. (ذکرگو، 
گام ویشنو و تفاسیر مربوط به آن به نوعی تقدس 
عدد سه را در نزد هندوها سبب شده است. در 

اي هاي ایرانی نیز سه اهمیت فوق العادهاسطوره
دارد. اهورامزدا، آناهیتا و میثره (مهر) تثلیث 

ار آن سازند که حافظ سلطنت و آثنیرومندي می
).395: 1376هستند. (بهار، 

عدد چهار
هاي ایرانی مطابق نظرِ قدما براین باورند در افسانه

بر چهار عنصر: زمین، خلقتاصلیکه قدرت
آب، آتش، و هوا تقسیم بندي شده است.  

- ترین عدد در بین تصاویر کهنعددچهار متداول

رود. چهار فصل سال با این الگویی به شمار می
ایران بـاستان در شود. نماد به تصویر کشیده می

چهار مرحله بهبرپایه کتاب اوستا، دوره آفرینش
شد که هرمرحله سه هزار سال بود و تقسیم می

شودخـود از چـهار بـخش تشکیل میکتاباین
کهّان، رزمندگان، داند:میکه مردم را چهارطبقه

:2004(سلیم الحوت، . و صنعتگرانکشاورزان
97 .(

متداعی با دایره، چرخۀ «گرین عدد چهار را
زندگی، چهار فصل، اصل مادینه، زمین، طبیعت و 

). این 162: 1376(گرین، » داند.چهار عنصر می
عدد به نحو عجیبی با سه در ارتباط است. چهار 
نماد کمال و تمامیت است و در مسیحیت نیز 
ارزش واالیی دارد. یونگ معتقد است تثلیث 

گر که مریم مقدس مسیحیت باید با یک پایۀ دی
) او در جاي 83: 1383است، کامل شود. (یونگ، 

دیگر نیز در کنار سه عامل نیکی پدر، پسر و روح 
القدس جنبۀ منفی یعنی دجال را براي تکامل الزم 

شمارد. شکل ظاهري صلیب که تداعی کنندة می
یک چهار گوش است و نیز چهار انجیل همراه با 

ه چهار جهت اصلی چنین توجه بها، هممبشر آن
شود. (همان). به نظر با این عدد نمایش داده می

- ترین عدد در بین اعداد کهنرسد چهار، کهنمی

رمز رقم چهار از حیث قدمت به «الگویی باشد. 
ها و شاید به دوران قبل از تاریخ دورترین زمان
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گردد و همیشه با تصویر خداي خالق جهان برمی
ع، تجسم کمابیش تقسیم است. رمز تربیتوأم بوده

خداوند است و در رؤیاهاي اشخاص حاکی از 
: 1366(لوفلر، » چیزي شبیه به خداي باطنی است.

کند که ). بهار از استاد خود هنینگ نقل می178
حتی ایرانیان در آغاز، تنها به چهار آسمان معتقد 
بودند و اعتقاد آنان به هفت آسمان به سبب نفوذ 

: 1376ر ایرانی است. (بهار، عمیق نجوم بابلی ب
). در مصر هم چهار نقطۀ اصلی رسمیت داشت 66

ها عدد چهار به و در تعداد خدایان و فرزندان آن
شود که این تکرار به هیچ نحو عجیبی تکرار می

خداشناسی اندیشهدروجه تصادفی نیست. 
هلیولولیس مصریان، اعتقاد براین بـود کـه قدرت

بندي شده چهار عنصر تقسیمبر خلقتاصلی
کهپنداشتندهوا؛ و میزمین، آب، آتش، واست:

اند ه و چهار مار بودهغورباقاسباب آفرینش، چهار 
(نانآغازین هـستند و نامشانکه نـماد هـیوالي

و نانیت)، (کوك و کوکیت)، (حوح و حوحیت)
).1668:58(هووك، . استوآمونیت)(آمونو

ترین عدد است دد چهار  کاملبدین ترتیب ع
رود. دانشمندان و  شمار میو نماد کمال الهی به

ها پیش بین دایره و عدد فالسفۀ طبیعی در قرن
چهار ارتباط مستقیم قائل بوده و دایره را به معنی 

دانستند. یونگ بر آن است که تصاویر خدا می
الوهیت نهفته در بطن ماده در علم کیمیا، سرزمین 
بهشت، تخم مرغ اولیه که جهان از آن اراده شد، 
یا همان ماهی گرد در دریا که منشأ آفرینش بود 
همه و همه با عدد چهار و دایره در ارتباط هستند. 
وي هم چنین چهار مرحلۀ اکسیر اعظم را که 

مل سیاهی، سفیدي، سرخی و زردي است شا

آساي چهار شود که هم اهمیت معجزهیادآور می
- رنگ را نشان داده و هم عدد چهار را تبیین می

). عدد چهار در کلیۀ ادیان 81: 1383کند.(یونگ، 
و مذاهب مختلف مورد توجه و اهمیت واقع شده 

امر خود موجب شگفتی بسیار است. که این

عدد پنج
هاي ایرانی پنج، شماره انگشتان دست و افسانهدر 

کند. پاي آدمی است. تعداد حواس را بیان می
عالمت وصلت است و فیثاغورثیان آن را عدد «

اند. در ضمن پنج، عدد مرکز، نکاح خوانده
). 24: 1378(شوالیه، » هماهنگی و توازن است.

عدد پنج، در بین بسیاري از ممالک اهمیت فوق 
رد. کشورهاي چین، ژاپن، ایرلند، العاده دا

اند. آمریکاي التین، مراکش و هند از این جمله
گانه در می یابند ها کلیۀ قوانین بشري را پنجچینی

اي از که پنج رنگ و طعم و لحن و سیاره نمونه
آن هستند. در هند پنج عدد خداي شیواست و 

دهد. در اسالم نیز عدد اصل زندگی را نشان می
ار مقدس است و اشاره به پنج نور آفریده پنج بسی

شده پیش از نخستین آدم دارد. درفرهنگ نمادها 
ستارة پنج پر، پنج نماز، خمس اموال، پنج تکبیر، 
پنج کلید قرآن مجید در راز عرفان و پنج انگشت 
دست حضرت فاطمه را نشان از تقدس این عدد 

).  عدد پنج در بین252داند. (همان: در اسالم می
برخی از فالسفه نیز از اهمیت باالیی برخوردار 

» قدماي خمسه«طوري که معتقد به است، به
هستند و پنج اصل خدا، نفس، هیولی و زمان و 

دانند. البته اسماعیلیان به تقدس مکان را قدیم می
).260عدد پنج معتقدند (همان:
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گیرينتیجه
با توجه به بررسی هاي انجام شده، عدد یک 

ها داشته، زیرا یک بیشترین کاربرد را در افسانه
اولین و بهترین عدد است و معنی تمام و کمال را 

دهد. واحد بودن و در پی آن خداوند تعالی را می
کند. در اساطیر ایران یکمین روز از هر تداعی می

ماه به نام اورمزدا ( اهورامزدا) نامگذاري شده 
- ک را به یاد  میاست که رابطۀ میان خدا و عدد ی

عددي است که هـر کاربردترینپرعدد یکآورد.
خودش درچه بـاید در مورد آن بیان شودآن

نمایان است. یک یادآور پاکی خداوند اقدس 
ها نشان از اعتقاد به است. عدد یک در افسانه

وجودي برتر و نشان از جایگاه وحدانیت و زوال 
وي برتر در این پذیري همۀ موجودات غیر از نیر

ها در جهان فانی است. عدد دو در این افسانه
مرتبۀ بعدي کاربرد قرار دارد و این ریشه در 
اعتقادات ایران باستان دارد زیرا در ایران باستان، 

را شمردند و آنرا مـظهر شرّ و بـدي میدوعدد
و اهریمن مزدانماد درگیري میان أهورا

ب زرتشتی عدد دو، در دانستند؛ نیز در مذهمی
شود، و باور جدال مـیان شـب و روز آشـکار می

که دو خدا وجود استزرتشتی چنیناعتقادات
جهت دارد: خداي نور و خداي ظلمت، و بدین

نامیدند. در ایران باستان، عدد دو دوگانه میآن را
شد در مبارزه اهورا مزدا و اهریمن  جلوه گر می

ل شب و روز به عنوان دو وجه و عدد دو با جدا
از روزگاران و نیز با دو جهان، یکی زمینی و 
دیگري ماورائی مرتبط بود. عدد سه نیز از 

هاي مورد بررسی پرکاربردترین اعداد در افسانه
است و این نیز به زیر بناي اعتقادي و نگرشی 

گردد؛ زیرا این عدد  مردم ایران زمین مربوط می
(بدن، جان، روح)، چرخۀ تداعی کنندة انسان

حیات (تولد، زندگی، مرگ)، سیکل کامل (آغاز، 
- میان، پایان) و (گذشته، حال، آینده) است. هم

چنین در اساطیر ایرانی، جمشید داراي سه فره یا 
به عبارتی بهتر فرهی با سه جلوه است. یکی از 

رسد. فرّة ها که فره خدایی است به مهر میآن
پیوندد و  فرّة پهلوانی را شاهی به فریدون می
آورد. (خدا، شاه، پهلوان). گرشاسب به دست می

اژي دهاك سه سر داشت و جامعۀ طبقاتی سه 
گانه بود: موبدان، ارتشداران و کشاورزان و این 
کاربرد نشان از وجوه اعتقادي به این مساله است.

ها در زمینۀ تقدس اعداد و بسامد آن در  افسانه
کرد که عدد یک به ویژه در ادیان بایستی اذعان

الهی عددي مقدس به شمار رفته، رمز الوهیت و 
گردد. عدد یک، در میان یگانگی محسوب می

و مسلمانان اشاره به خـداوند واحـد است
دانند که می» یهوه«را سمبل عددیهودیان نیز این

همان خداوند یکتا است و مسیحیان نیز به خداوند 
ها در دارند. عدد دو در این افسانهواحد اعتقاد

مرتبۀ بعدي کار برد قرار دارد. در تقدس این عدد 
توان یادآور شد که  در ایران باستان، عدد دو می

شد و در مبارزه اهورا مزدا و اهریمن جلوه گر می
عدد دو با جدال شب و روز به عنوان دو وجه از 

یگري روزگاران و نیز با دو جهان، یکی زمینی و د
ماورائی مرتبط بود.

-عدد سه نیز از پرکاربردترین اعداد در افسانه

هاي مورد بررسی است. در زمینه ارتباط با تقدس 
سه، نزداین عدد بایستی اذعان داشت که عدد 

ایـرانیان بـاستان رمز دین و جادو بود؛ چرا که 
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و مزدا، اهریمنهاي اهوراآنان سه خداي با نام
تند و مثلث اعتقادي آنان برپایه پندار میترا داش

را نیک، کردار نیک وگفتار نیک بود کـه انـسان
بخشد. مسلمانان در خلقت جهان، بر رهایی می

مثلث اتحاد آسمان و زمین و انسان معتقدند و سه 
منبع دینی دارند که عبارتند از: قرآن کریم، سنت 

نبوي شریف و فقه در دین.
بار 10484که عدد یک با نتایج نشان می دهد 

تکرار در افسانه ها از جایگاه واالیی برخوردار 
است. عدد یک به ویژه در ادیان الهی عددي 
مقدس به شمار رفته، رمز الوهیت و یگانگی 

ها و گردد. از جانبی اکثر داستانمحسوب  می
- آغاز می» یکی بود یکی نبود«ها با جملۀ افسانه

این عدد در نزد مردم گردد که نشان از اهمیت 
هاي بار تکرار در افسانه3236است.  عدد دو با 

ها دارد. دو در مورد بررسی نقش مهمی در داستان
توان مظهر گیرد و از این رو میمقابل یک قرار می

تضاد و نوعی درهم ریختگی باشد. دو رمز 
تعارض یا آرامش موقت نیروهاست و نیز نشانۀ 

هاي سّري، عدد م آیینگذشت زمان است. در تما
دو شوم قلمداد شده است. 

بار تکرار نیز نقش برجسته اي 1734عدد سه با 
ایفا می کند. 

هاي ایرانی تکرار بار در افسانه438عدد چهار 
ترین اعداد شده است. عدد چهار یکی از کامل

است. این عدد را نظم کیهانی دانسته اند؛ عددي 
ۀ موجود در جهان که به بی نظمی و کثرت آشفت

ها را به اشکال ثابت و منظم بخشد و آننظم می
کند.تبدیل می

198هاي ایرانی  با بسامد عدد پنج در افسانه
تري در بین پنج عدد اول دارد. رنگبار نقش کم

با این عدد ترکیبات فراوانی ساخته شده که در 
متون و زبان فارسی کاربرد دارند. بسیاري از این 

ت ارزش کنایی و ادبی دارند: پنج ارکان ترکیبا
(اصول دین اسالم)، پنج انگشت، پنج بر (پنج 
ضعلی)، پنج پا (خرچنگ)، پنج پایک (خرچنگ)، 
پنج پهلو (پنج ضعلی)، پنج تن(پنج تن آل عبا)، 
پنج تیر، پنج حس، پنج روز (مدت اندك)، پنج 

گوش، پنج گانه، پنجزباه (چراغ پنج شعله)، پنچ
- ، پنج علت (اصطالحی در فلسفه)، پنجشنبه شب

گاه (اصطالحی در موسیقی)، پنج بوش (معجونی 
مقوي)، پنجلهم (عم جزو قرآن). 

هاي ایرانیدرافسانه بسامد اعداد :1جدول 
5ات-1بسامد اعداد

110484عدد
23236عدد
31734عدد

4438عدد
5198عدد
: بسامد عدد یک تا پنج1نمودارشمارة 

1 2 3 4 5

10484

3236
1734

438 198

5تا 1بسامد اعداد
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نتایج دیگر به دست آمده دربارة اعداد یک تا پنج 
افسانه 1200در افسانه هاي مکتوب  ایرانی(

بررسی شده) به شرح زیر است:
ها شده در این افسانهترین عدد استفادهکوچک-

عدد یک پنجم است.
استفاده از واحدهاي شمارشی مثل دودست -

لباس، یک جفت کفش، یک وجی، یک دست 
یک شاخه  نبات و یک فرسخ در زیاد جوالدوز، 

خورد.به چشم می
- ها در این افسانهها و ضرب المثلاستفاده از کنایه

دیده 135ها که پایه عددي دارد، با بسامد 
شود. مانند:می
کاسه اي زیر نیم کاسه-
یک چشم بر هم زدن-
پا در یک کفش کردن-
یک سر هزار سودا-
یک خدا،  بنده هزار-
یک روح در دو بدن-
یک می گفت و صد می خندید. . . -
هاي مورد بررسی نام در تعداد زیادي از افسانه-

افسانه با عدد همراه است. مانند: چهار پسر.
استفاده از اعمال ریاضی مثل تقسیم بر دو، سه 

برابر کردن. 
ها عدد استفاده از کلمات مرکب که در ترکیب آن

ند: چهارپایان، چهارپایه و پنج است. مانکاررفتهبه
دري.

مورد براي جنس مونث به کار 475عددیک در 
بار 389که براي جنس مذکر رفته، در حالی

استفاده شده است. 

اي که مورد بررسی افسانه1200در تعدادي از-
- ها با گویشکه بعضی از افسانهقرار گرفته، با این

ده و هاي مختلفی مربوط به مناطق مختلف بو
ها وجود ندارد و فقط تفاوت در مشمون افسانه

ها بوجود نسبت به گویش منطقه تغییراتی در آن
اند و یا مکان آمده است. مثالً قهرمانان تغییر کرده

بندي افسانه دچار تغییر ها و اتفاقات و نحوة پایان
ها ثابت بوده شده، اما اعداد به کار رفته در داستان

که اقبالش برگشت و دوباره است. مانند: تاجري
به او رو کرد. یا افسانۀ چوپان کچل.

مورد 21هاي مورد بررسی، تعداد در بین افسانه
هیچ گونه عددي استفاده نشد.
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ان: انتشارات فردوس.چاپ دوم، تهر
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دوم، واولفضائلی، جلدسودابهنمادها، ترجمه
تهران: جیحون.
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ادبی، نقدمبانی)1376(والگرین، ویلفرد-
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