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 چکیده

ریاضای  اعداد در واقع نشانگر مقدار، کمیت، مقیاس و شمارش یک چیز هستند. نشانه برای اعداد، ارقاام نامیاده مای شاود. در     

هاای  تعریف اعداد بسیار پیچیده است. از لحاظ تاریخچه اعداد استفاده از اعداد به سی هزار سال قبل برمی گردد. اولای  نموناه  

 0033های امروزی در بی  النهاری  در تری  فرم رقمی اعداد به فرمذکرشده در غاری از آفریقای جنوبی یافت شده است. نزدیک

 باوده  بشر های ذهنیدغدغاه جملاه از دور باسیار زمان های از اعداد خصوص در ختراع گردید. بحثسال قبل از میالد مسیح ا

 معاانی  و کیفای، کاارکرد، ارزش   اعاداد، مفااهی    مای مفهاوم ک ورای در کاه موضاوع ای  به تاریخ، پرداخت  طول در همواره و

کی از علاوم جهاانی کاه روز باه روز در حاال      یاست.  گردیده هاپردازینظریه و از مطالعات باسیاری ساازنهفته، زمیناه بسیاری

ای  عل  را ایرانیان چهارده هزار سال پیش در متون خود آورده اند. عل  اعداد یکای  است باشد، عل  ریاضیات توسعه و ترویج می

 .پردازدمیو معانی نهفته در اعداد های مرموز و اسرارآمیز ست که بر پایه ریاضیات بنا شده است ولیک  به جنبها دیگر از علومی

هاای  ای و دیجیتالی باه نگاارش پرداختاه باه جنباه     تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه-ی توصیفیدر ای  مقاله که به شیوه

رش نبودناد، بلکاه باا    اقوام که  ایرانی، اعداد فقط برای شما است؛ در در ایران باستان پرداخته شدهاسطوره ای و نمادی  اعداد 

نه تنها با توانایی های بشر در ارتباط هستند بلکاه از هماان ابتادا باه عناوان       . ای  اعداد و ارقامنمادها ارتباط تنگاتنگی داشتند

 مقدسات مورد توجه بوده اند.

  : عدد، رق ، اسطوره، نماد، ایران باستانواژگان کلیدی
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 مقدمه

هاا را  های دینی یا پهلوانی که برای دانش پژوهای کاه نمای تواناد آن    از بررسی آن دسته از افسانه اسطوره شناسی عبارت است

شامارد و  مای « باور نکردنی»)اسطوره ای( را به معنی « Mythical»راست انگارد، سخت بیگانه است؛ تا جایی که کلمه انگلیسی 

از روایاتی که با اساطیر ایرانی، بابلی، مصاری و یوناانی ها      حتی آن دسته -به ای  ترتیب، اساطیری چون روایات کتاب مقدس

وار اروپا به شامار نمای آورد. از طرفای، داناش     های نمونههای مربوط به تاریخ مقدس را جزو اسطورهی افسانهو همه -سنگ اند

هلوانان، غوالن، دیاوان، فرشاتگان و   نامه اساطیر جهان شرح جامع و در عی  حال فشرده ای از پرآوازه تری  ایزدان، ایزدبانوان، پ

دهد، امام از نظریات فلسفی یا تجربیات دینای بحاث نمای    های اسالمی را به دست میقدیسان سراسر جهان و برخی از اسطوره

 نگرد.کند و هر آئینی را به چش  احترام می

گری نیاز  یب نقاشی یا حتی هنر حج  تندیسی تصویری یا حرکتی. بدی  ترتی کالمی داشته باشد یا جنبهتواند جنبهزبان می

خود نوعی زبان است یا حتی رقص نوعی زبان است که در جوامع ابتدایی بسیار اهمیت داشته و در مراس  کشات یاا درو نقاش    

طاور  آیئنی و کاربردی داشته است. جادو نیز در جوامع بدوی بسیار با اهمیت بود و نقشی مؤثر بر روند زندگی بومیان داشت. به

های عینی ملموس و قوام یافته اساطیر یک قوم اند. باه  کلی آیئ  ها و مراس  اع  از مراس  جادو یا مراس  مذهبی و غیره جنبه

 (.1، 2031رود )ارشاد، ی پراتیک یا عملی آن به شمار میهای یک قوم، و آیئ  ها جنبهنظر م  اساطیر جنبه تئوریک اندیشه

نواع ادبی و هنری است زیرا کارکرد مستقل و تعریف مشخصی دارد و آثار متعددی در ای  نوع ادبی اسطوره به نوعی خودش از ا

 تری  ویژگی اسطوره، قداست و ازلیت آن است.و هنری آفریده شده است. مه 

باه هار    شخصیت های اسطوره ای ایزدی آسمانی یا نیمه ایزدی آسمانی یا نیمه ایزدی و گاهی اهریمنی و دیاوی هساتند. اماا   

صورت فراطبیعی هستند. از ای  نظر فرق اسطوره با حماسه ای  است که حماسه بر خالف اسطوره دارای قداسات نیسات بلکاه    

قومی دارد. حماسه سرگذشت پهلوانان و منجیان تاریخی یاک ملات اسات.     -ی تاریخی داشته از ای  رو محبوبیت تاریخیجنبه

ای زمان ازلی و ابدی است. اسطوره به عنصر پهلوانی بدل شده است. زمان اسطوره پس عنصر قداست در اسطوره به محبوبیت و

 (.0، 2031گذشته بی آغاز و آینده ابدی اشاره دارد اما زمان حماسه تاریخی است )ارشاد، 

یت، در اینجا چیزی ای مستقی  دارند و مراد از ای  خالقهایی از فرهنگ، با خالقیت قومی رابطهافسانه و اسطوره به عنوان جلوه

در حدود نوعی آفرینش هنری است. شاید نادرست نباشد اگر بگویی  اساطوره و هنار دو روی یاک ساکه اناد و در خاساتگاه و       

کند، یکی نحوه ارائه و به اصطالح ظارف بیاان آن دو اسات و دیگار اینکاه پدیاد       هدف، مشترک. آنچه ای  دو را از ه  جدا می

دان جمعی است و عامل پیدایی اثر هنری، آفرینش فردی؛ حال آنکه در غایات و هادف، هار دو، در    آورنده اسطوره، خالقیت وج

آن را  -از هر ناوع  -هایی شوند که ذه  هنرمند و افسانه پرداز آزادانه بتواند حرکت کند و قیدها و محدودیتموقعیتی متولد می

پژمرد و یاا  خفقان و سانسور و تضییقات عقیدتی، یا یکباره میاز جریان طبیعی خویش منحرف نسازد. به عبارت دیگر، در وضع 

، 2031دهاد )یااحقی،   در پوشش سنگینی از پیچیدگی و ابهام، با خلق صورتهای مناسب حال، به حیات معترض خود ادامه می

5.) 

 

 تعریف اسطوره

باا او در   ساال  گذاشاتند و هازاران   اششاه یاند دانیم پا به زیها نها و افسانهداستان رد،را آغاز ک گفت  سخ  انسان که یهنگام

هاا  زمانه  یاز دورتر که است ییهاداستان و کاوش شناخت ،یبشر دانش یهارشته  یتراز شگرف یکیآمدند.  شیپ خیطول تار

و « االساطوره » یعربا  یاز واژه یپارسا  اندر زبا « اسطوره» یاست. واژه یشناساسطوره ای «یتولوژیم»همان  اند ومانده یجابه

خود برگرفتاه از   یعرب یواژه  یندارد. اما ا یاصل که است یثیو حد تیروا یمعنابه عرب برگرفته شده که در زبان «رهیاالسط»

 (.21 ،20۱۱ ،ییاست )عطا خیو تار شرح ،عاطال ،قیاستفسار، تحق یمعنابه «ایستوریه» یونانی اصل
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های مختلف و مکمل یکدیگر، ممک  است مورد بررسی و تفسیر ای است که از دیدگاهاسطوره واقعیت فرهنگی به غایت پیچیده

تر از بقیه آن هاست، ای  است: اسطوره نقل کننده سرگذشتی قدسای و میناوی اسات، راوی واقعاه ای     قرار گیرد. زیرا گسترده

کند که چگونه از دولات  ف بدایت همه چیز، رخ داده است. به بیانی دیگر اسطوره حکایت میاست که در زمان اولی ، زمان شگر

 سرو به برکت کارهای نمایان و برجسته موجودات مافوق طبیعی، واقعیتی، چه کل واقعیت: کیهان، یا فقط جزئی از واقعیت:

ی وجود نهاده است. بنابرای  اسطوره همیشه متضام   ای، نوع نباتی خاص، سلوکی و کرداری انسانی، نهادی؛ پا به  عرصهجزیره

گوید چگونه چیزی پدید آمده، موجود شده، و هستی خود را آغاز کرده است. اسطوره فقاط  است، یعنی می« خلقت»روایت یک 

ند و خاصه به های اسطوره، موجودات مافوق طبیعی اگوید. آدماز چیزی که واقعاً روی داده، و به تمامی پدیدار گشته، سخ  می

خاطر کارهایی که در زمان پر ارج و اعتبار سرآغاز همه چیز انجام داده اند، شناخته اند و شهرت دارند. اساطیر، کار خالق آناانرا  

سازند. ایا  فاوران و طایاان عنصار     شان را  عیان میبودن( اقدامات و اعمال« مافوق طبیعی» -نمایند و قداست )یا فقطباز می

گونه که امروزه هسات، شاده اسات، یعنای موجاودی میرناده،       را بداننهد و آنسازد، بنیان میکه واقعا عال  را میمینوی است 

 .(20، 2031صاحب جنس و فرهنگ پذیر )الیاده، 

 توانید ببینید:های زیر را در تمام اساطیر جهان میموضوع

های نخستی  را از بخشی از خاک ند آفریدگار معموالً انسانخدایان آسمان و زمی  اغلب پدران و مادران نخستی  هستند. خداو

کنناد کاه الاقال    آفریند، شاید مثالً از گل رُس، درخت، سنگ، یا گیاه. خدایان با راه انداخت  سیلی عظی ، کاری مییا زمی  می

شاود، پاس از زایاش، کماال، و     یبخشی از دنیای فناپذیران یا آدمیان از میان برود. در دنیا، همان گونه که در طبیعت دیاده ما  

رسد. قهرمانان و پهلوانان فرزندان خدایان هستند و زایشی غیرعاادی دارناد، از نیرویای    مرگ، زایش مجدد یا تولد دوباره فرا می

باه   کشاند، ها را میروند و آنهای ویژه به جنگ هیوالها و دیوان میخارق العاده برخوردار هستند و با استفاده و به کمک سالح

روند و باه مرگای   کنند یکی ای  است که به دنیای زیری  میروند، و از جمله کارهایی که میسفرهای دشوار و مخاطره آمیز می

 (.23، 20۱1میرند )روزنبرگ، غیر عادی می

فرهناگ   های انسان شناسی، مطالعات کالسیک، مطالعه تظبیقی ادیان، تااریخ، پژوهش جدید اسطوره شناسی، ترکیبی از رشته

های قرن نوزده  در ای  زمینه فارق  قومی، ادبیات، هنر و روانشناسی است. ای  حد و مرز پژوهش در ماهیت اسطوره با پژوهش

هایی در باب منشأ و فکر اسطوره به مثاباه تبیای  علا  ابتادایی و     کند. در آن زمان، قلمرو پژوهش محدودتر بود و به پرسشمی

 (.0، 2030)بیرل، شد جامه ابتدایی محدود می

الزم و ملزوم ه  دانست، جای هیچ  تاوان آن دو را که که  الگو و اسطوره با ه  پیوند محک  ی دارند و گاهی حتی می در ای 

که کدام یک از دیگری مایه گرفته و کادام یااک باار    ها و ای  آن خاستگاه ارتبااط و یهشک و تردیدی نیست. اما در باب نحو

رازآلود و اسرار آمیز  در هاایی کاه مطرح شده است. ممک  است با پیچیدگی یهای اساسی و مهمپرسشاست،  دیگاری مقادم

برای ایاا  سااؤاالت وجااود داشااته باشااد. برخاای از        ه  بودنِ جهان اساطیری ریشه دارد، پاسخِ در خور و قاانع کنناده ای

 رده و از که  الگو سخ  گفته اند )مثال یوناگ و یاا تحلیال گااران     کاو ک و کند شناسی اسطوره پژوهاشگرانی کاه در ماسائل

ای  باره اظهاار نظار کارده اساات.      در شان مطرح بوده و هر کسی از ظا ِِّ خاودیونگی(، ای  گونه سؤاالت ه  برای الگوی که 

تااوان قاارائ  و   فتارشااان مای  باه الی آثااار و گ   اماا در ال  اناد؛  نپرداختاه  هاا باه طاور خااص باه ایا  موضاوع برخای از آن

 ای  مسئله را برای ما روش  کند. حدودی تا شاواهدی یافات کاه

هاا و  آورند که بر ملِّات یی را پدید میهافلسفه ها، ادیاان والگوهاا اساطوره که »یونگ در یکی از آثار خود بر ای  باور است که 

یوناگ   سخ  ک  پبل نیز در ای  باره، شبیه به هماای  نظاار  « کنندتمایز میکدام را م گذارناد و هارتمام ادوار تاریخ تاأثیر می

هساتند کاه عماالً در تماام جهاان، اجازایِ        الگوها، اَشکال و تصاویری برخاسته از ذاتِ جمعای  که »گوید: جا که میاست آن

اسااطوره شناساای   »کناد:  ییونگ در جای دیگاری، ایا  ارتبااط را چنای  تشاریح ما      « باشندها میاسطوره ه یتشکیل دهند

کتااب داساتان شابیه     قابلِ توضیح و توصیف نیاست و بیاشتر بااه نقاشاای یااا    ست؛ البته با منطقها نمونه که ی هدرسانام
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ها در واقاع شااناختِ  های اساطورهتصیالگو است و با بررسای شخا که  اساطوره راهنماای فها ِ»باه عباارت دیگار، « اسات

 (.2030، ۱0)پاینده، « کنی را کسب می الگوها  که دقیقای از

اساااطیر اباازاری هااستند کااه بااه مااددِ       »کرده اند کاه از نگااه یوناگ،  خاطرنشان همچنی  نویسندگان مباانی نقاد ادبای

و دیگاران،   )گاری  « شاوند  مای  شیارند، بار ضامیر هاشیار آشااکار و مفهااوم  ه ههای نابکه اساسااً صاورت الگوها که ها، آن

2035 ،233.) 

الگاوی  روژه باستید است. او کها  اند،  کرده های یونگ در بااب کها  الگاو اشاارهدیدگاه کسانی که به مبه  و دو پهلو بودن از

 گرایاای ساااختار  یهاساس تعاریفی که باا نظریاا  کند و برمعرفی می ساختارگراییروانکااو ی و یهیونگی را برخاسته از دو حوز

 کناد.هاا قلماداد میبار آن ماساطیر و مقد یهکه  الگوها را سازنده و شکل دهندکند،  می مطابقات

نقطای   ه یطارح و گارد  اساطوره،  » رساد کااه جا میصور مثالی و اساطیر، به ای ی هپس از شرح و تفصیل بسیار دربار باستید

هاسات،  آن یهدهناد  صور مثاالی و نمادهاا و پیوناد    یهکه ادام یتیروا مرکِّب از صاور مثاالی اسات؛ زیارا همچاون حکایات و

 (.15، 2031)باباخانی،  «یابادگسترش می

دو روش را با ها     یا رری. کاسیشمولو جهان ی. ساختار1. یخیتار-یشناخت. انسان2اسطوره دو راه وجود دارد:  یمطالعه یبرا

داشاته باشاد، در آن    کیساتمات یس یحادت کال و   یا دهند و ا لیکل را تشک کیاً . اگر فرم اسطوره و فرم هنر واقعبردیکار مبه

 (.20 ،2013 رر،یوابسته خواهد بود )کاس یگریها به دفرم  یاز ا کیصورت سرنوشت هر

کها    اریبسا  یهاتفکر مردمان در دوران ینشانگر فرهنگ و نحوه ریاست، اساط هاى فرهنگى هر جامعهاسطوره بخشى از ارزش

تاا باه اماروز چگوناه      کاه  یا و ا-آن منطقه را  یزندگ ینحوه یِمیقد اریبس یهاو صباه هاشهیملت است که ر ایمنطقه  کیدر 

 ادهیا ال رچاا یم دگاهیا . از دگاردد یما  یتمدن، اشاعه و انتقال فرهنگ یریگو منجر به شکل دینمایم انیب -افتهیتکامل و توسعه 

جامعاه داورى   کیا فرهنگى حاک  بار سااختار    یهاارزش یمثابهبه دیملت را با کیکه  در  اریبس یهاها و آئی نماد ر،یاساط»

 (.0: 203۱)آموزگار، « و داستان گرفته شده است یجستجو، آگاه یمعنبه ایستوریه یونانی یکرد. اسطوره از واژه

ادامه  یتا جوامع امروز واست  یرواقعیگاه غ مقدس و ریامویی، آن در جوامع ابتدا یعمر بشر است؛ معن یعمر اسطوره به درازا

اساات. از   ریا در جامعه با توجه به ساختار فرهنگ حاک  متا یو مکان یزمان یکه در هر لحظه یاسیس ریدارد، مانند خلق اساط

لف( شاکل.  دارند: ا هیها دو الاسطوره. »باشدیقابال جستجو م یمختلف زندگ یهاطهیاسات کاه کاربرد اسطوره در ح رو یهم

 ؛دهناد یملل، خود را نشان م یمظاهر هنر یالها در البه. اسطورهشودیم لیاست که به شکل تبد یخیهمان تار اب( معنا. معن

 ایا کاه آ   یحال ممکا  اسات از خاود بپرسا     عبارت اسات.  یاز هم یادگاری ،یرانیدر نقش و رنگ فرش ا یباوراسطوره یتجل

  ؟یرا جستجو نمائ یاعناصر و نقوش اسطوره یردپا ،یرانیا یهافرش یدر تمام  یتوانیم

و  ستین جیرا رانیا یهافارش یو تفکر مربوط باه آن، در تمام یاگفت که استفاده از نقوش اسطوره دیسؤال با  یدر پاسخ به ا

بار   یگواه وانات،یو ح دیورشخ اه،ی. کاربرد مستمر آب، درخت و گشودیتر ظاهر مو مستمر تریدصورت جها بهاز آن یدر بعض

باه   یرانا یا یهاا فارش  یبند یکه در تقسخصوص آن. بهرندیدربرگ زیرا ن یااسطوره یمعان توانندیعناصر م  یادعاست که ا  یا

 -هاا نقاوش مارتبط باا اساطوره    یبررس یبرا- دکنندهیعمل تول یآزاد لیدلاول به یدسته یهافرش ،یو شهر ییروستا ،یالتیا

را کاه هرگاز    یریطرح، نقاش شا    یاز آن جمله هستند. بافنده در ا یالتیا رنشانیش یهادارند. مثالً فرش یشتریث ببح یجا

 یاز مارد  ینماد عنوانبه که یدارد و تصور ا یااسطوره یکارکرد نجایمورد اشاره در ا ری. شکندیم ریاست، بر فرش تصو دهیند

 .«ستیچندان دور از منطاق ن برد،یسر مهاستفاده شود که دور از خانواده ب یالتیا

مراحال صاعودى در روح هنرمناد      یا ؛کندیم« هنرى نشیمعرفت، عمل و آفر»اثر هنرى اشااره به سه بعاد  لیارسطو در تحل

 .است اىگر اجرام سماوى و هستى و فرهنگ اسطورهنمایان رانیا رىیاساط تفکردر  رهیگشته مثالً نماد دا  یزمان عجه  رانىیا

نمااد مردانگاى و    ساتا، یو ا دارهیا هااى زاو گردد. اصوالً حرکتنمااد در کاارکرد چهاارگوش، نماد فلسفه و خرد تالقى مى  یهم

 (.15: 2032تفکر در نگرش فرهنگى است )ژوله،  یشناسروان
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 نماد

توساط   یو دگرگاون  ریتأث  یبگذارد. ا ریاطرافش را دگرگون کند و بر آن تأث طیرا دارد که مح ییتوانا  یانسان ا

اسات و از   یاو اساطوره  یماذبور، معناو   ی. دگرگاون شودیم یدست او و مصنوعاتش متجل یهاانسان، در ساخته

قابال لماس و    ،یمرئ ءخود با اشیا ینوبهتصورات به  ی. ادگردیم انیه، بشدیسازهیشب ای  یتصورات نماد قیطر

 (.200، 2035 ،یستی)ک شوندیمنتقل م یدنیشن

 ها یو جز ا یشئ، مفهوم، چگونگ شه،یاند کیاست که نشانگر  یانشانه -شده دهینماد که مظهر و سمبل ه  نام

کاه باه آن    یزیا قرارداد باا چ  یهیبرپا ای یعیطور طبباشد که شکلش به یمادی شئ تواندیباشد. نماد م تواندیم

است که برداشت ما   یمفاه یسرکیبار  یدارا نشیام آفرهنگ ،یداشته باشد. اصوالً هر نقش وندیپ کند،یاشاره م

مخاطب با زبان نقوش  ییآشنانا توانیرا م افتیعدم در  یا لیمتفاوت از مقصود هنرمند است. دال یگاه ،هااز آن

 یعنا ی امیا پ  یا ا دیا قابل درک باشاد با  شود،یهنرمند و مخاطب برقرار م  یکه ب یارتباط  یدانست. اگر بخواه

 داشته باشد. یمقبول و قرارداد یمخاطب حالت یبرانقوش 

و  دهیچیپ اریبس ییساده گرفته تا نمادها اریبس ییپوشش دارند از نمادها ریرا ز یاگسترده اریها مجموعه بسنماد

از  گااه چیها  یشرق بافیقال»اند. نقوش منظ  هستند، فراوان یکه دارا ییهایخصوص در قالها بهنماد  یا قیعم

کاه   یکیزیاست متاف یارابطه یخود دور نشده است و عمده تفاوتش با هنرمند غرب یاو اسطوره یمذهب یرهاباو

معاد و  یگستره  یزم -یرانیبافنده و طراح ا یعنی- ییاینژاد آراز خصوص و به یشرق بافیقال یدارد. برا  یبا زم

گاون از  نشاانه  یبه عنصار  شودیم لیتبد فیموت هر ایخاور هر نقش  یاست که در قال رو یمعاش است پس از ا

 (.11-03: 20۱1 ،ینی)ام« جهان باال

از  ریا غ گار ید یزیا باه چ  ینمااد واقعا   کی: »سدینویم« اتحاد ای: ارتباط س یسمبول»اش با عنوان در مقاله 2مرتون

 یدرون یما را به معنا یبرخوردار است که آگاه یاش از ساختارنماد در درون ایسمبول   ی. اکندیخودش اشاره نم

 س یسمبول قیآن. ما از طر طینه به مح بردیم رهیدا کیما را به کانون  ی. نماد واقعکندیم کینزد تیو واقع یزندگ

 (.200: 2035 ،یستی)ک « یو خدا رابطه برقرار کن گرید یاهانسان یآگاهانه با خود وجود  یتوانیم

 کیدر(، نوک  ایطرف آن باز است )باب  کیکه  یمربع 1باکور یچوب دوشاخه رانیا یها در قالنماد  یتراز متداول

 ینمااد  کاه -آن قارار گرفتاه اسات و درخات      یکوچک رو یکه سه گلوله یمواز گزاگیدو خط ز 0(گیهی)اف ریت

رهنگ ف یو نماد یریاساط یهااست غالب و جلوه یعنصر یشرق یهاینام برد. نماد در قال توانیرا م -مقدس بوده

 پابرجا مانده است. ییو روستا یریعشا یهابافتهدر دست زیاز هر چ شیب یرانیو تمدن ا

از  یادارناد. باه گماان عاده      ینماد یتیمنقش شکسته اه یهامخصوصاً المان یرانیا یکار رفته در قالبه یهاالمان

دارد، حاصال   اشیشئ با شاکل ظااهر  که مفهوم مورد انتقال  یشئ عالوه بر ارتباط کیشدن   یشناسان، نمادرمز

 ایا شائ   کیا کاردن    یبا نمااد  یاست. آدم یروان جاناتیناخودآگاه ه یهیتخل ایدرمان  یبرا یذهن یفرافکن ینوع

 وناگ ی ی. باه گفتاه  کندیم زیبه خود ن یبزرگ اریکمک بس دهد،یمفهوم به آن م تقالکه در ان یقدرت یشکل، جدا
                                                           

2 T. Merton
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 وناگ، ی« )پنهان از ماست ایگنگ، ناشناخته  یزیاصطالح است، نماد شامل چ کی تنها  یخوانیآنچه ما نمادش م»

20۱0 :221.) 
 

 عدد شش

هارمونی و هماهنگی، تولیدکنناده اکثار اعاداد اتااد قطبای ، خنثای، دوجانس،         شش کوچکتری  عدد کامل، تعادل و پایداری،

د، آتش و بهشت، و مثلث رو به پاائی  یعنای زن، آب، زمای ،    دومثلث دره  تنیده، مثلث در ه  تنیده، مثلث رو به باال یعنی مر

 (.۱5، 2011سمبل عشق، شانس، فرصت، عدد برنده در تاس انداخت ، ستاره داوود، تضمی  سلیمان )حیدری، 

شاود:  تاایی عادد تاام تلقای مای      -شاود. در دساتگاه ده  نمایان گر اعتدال و هماهنگی است و عدد سرنوشت معنوی قلمداد می

دهد که عدد شش عالمت انسان از نظر جسمانی، بدون عامل نجات بخش و بادون  های پریان نشان می(. تحلیل قصه2+1+0=1)

 (.۱0، 20۱3شود با خدا تماس داشته باشد )نورآقایی، قسمت غایی وجودش است، بدون آن چه باعث می

ی ، در فرهنگ چینی شش حس وجود دارد، وجاود  عالوه باال پایها شش نشانگر جهان هستی، چهار جهت اصلی بهاز نظرچینی

ر چی  عدد شش، عدد آسمان است و همچنی  چهاار جهات   د (.۱5، 2011)حیدری،  ذه ، روز وشب هرکدام شش دوره دارند

آورناد. ایا    کند. در فرهنگ سومری، عبری و مسیحی شش روز آفرینش را باه یااد مای   اصلی به اضافه باال و پایئ  را تداعی می

 (.۱0، 20۱3یبایی است )نورآقایی، عدد در آئی  قباال به معنای خلقت و ز

 

 عدد هفت

تی  که خسته و رنجور بود هفت بار پدر را به یاری خویش خواند. در فرهنگ مردمی ایران تولاد هار   در آیی  مانوی انسان نخس

(. از میان اعاداد شاماره هفات از دیربااز ماورد      013، 2031کس در هر روز هفته و در هر برج در پیوند با اختری است )هینلز، 

های ماورد  رفته است. وجود برخی عوامل طبیعی مانند سیارهر میتوجه اقوام مختلف بوده اغلب درامور نیک و گاه امور شر به کا

 (.15، 2030توجه جهان باستان و رنگ های اصلی و مانند آن ها رجحان و جنبه ماوراء طبیعی آ ن گردید )آشتیانی، 

ار مجادد، بااقی، امنیات،    ها هفت نشانگر کلیت و کمال عال  کبیر، فراوانی، کفایت، استقرها و نوشتهها، افسانهدر تمامی فرهنگ

های هفت بوداییان هفت را عدد صعود و تکامل، هفت پله که بودا در کیهان طی کرد، داستان اطمینان، ترکیب و استنتاچ است.

دانند. از نظر هندوها هفت نشانه هفت مرد حکی  نجات یافته، هفت خادای  ها هفت را نشانه روح حیوانات و پری میگانه. چینی

 (.۱1، 2011فان است. و هفت جواهر برهما )حیدری، قبل از طو

ها عدد هفت از قداست خاص برخوردار است. هفات امشاساپند آئای  زرتشاتی هفات اساب       ها و هندوآریایینزد هند و اروپایی

ید ای که فرعون به خواب دگردونه خورشید در اساطیر هند هفت جانوری که در کشتی نوح نشسته اند هفت گاو و هفت سنبله

 (.013، 2030گویند )هینلز، هفت ایزد آئی  مانی همه از تقدس عدد هفت سخ  می

هاای باودایی، عادد    در ادیان ابراهیمی، مدت خلقت شش روز به طول انجامیده و روز هفت  نشانه زندگی ابدی است. در اندیشه

بنا به اشارات قرآنی هفت طبقه اسات. طبقاات   صعود و عروج به باال و دستیابی به مرکز است. زمی  در مکتب هندوها و آسمان 

زمی  هندوها )سپتا پاال، سپتا به زبان سانسکریت همان هفت به زبان فارسی است( عبارت اند از: آتاال، ویتااال، ساوتاال، تاالتااال،    

 ماهاتاال، راساتاال، پاتاال.

و هفت دریا معتقدند. هفت رناگ رنگای  کماان، در     هندوها همچنی  به هفت اقلی  )سپتا دویپا(، به هفت کوه )سپتا کوالچاال(

کناد.   ( باشد ارتبااط پیادا مای   ۱3-۱( یا )۱×1، )10هند و بی  النهری  به هفت آسمان تشبیه شد است. هفت با نقطه اوج عمر 
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گذر به  همچنی  در عرفان نظری، عروج به سوی عرش الهی به واسطه فیض الهی و با گذر از لطائف هفت گانه ممک  است. ای 

شود. در قاوس عاروج، ساالک از عوامال طبیعات، صاورت، معنای، ملکاوت،         دو صورت قوس عروج و قوس نزول نشان داده می

گذرد و در قوس نزول از لطیفه حقیه محمدیه آغاز و با گذر از مراتب لطیفه نفیسه نوح باه لطیفاه   جبروت، الهوت و ماهوت می

 .(۱۱، 20۱3دهد )نورآقایی، خبر می« ساتیرا واتار»ز سیل را به رسد. هندو؛ ویشنو هفت روقالبیه آدم می

 ۱ی تکامل ها ایدهمرحله از تکامل وجود دارد، ای  نیز حقیقت دارد که بودیست ۱اگر اصول عقاید حلول ای  طور نشان داد که 

ه تمثیل در آمده و باه تادریج باه طارف     چتر ب ۱داستان و  ۱های هند گرفته اند نه از مصریان که با مرحله ای روح را از آریایی

شد. چی  به ها استفاده میکره سیاره ای به عنوان الگویی برای تقسیمات ایالتی و سازمان ۱ها تنزل یافته است. باالی در بتکده

مای   کنناد، در غیار ایا  صاورت ز    فرشته خورشید را با یخ و برف خنک مای  ۱استان تقسی  شده بود. بنابر افسانه ای عرب  ۱

 شوند.فرشته هر روز باد آورده و باعث حرکت خورشید می ۱333شود. سوخته و ذغال می

 ۱رودخانه اصلی داشته اسات.   ۱مصب داشتند. شرق در عهد عتیق  ۱های شرق یعنی گنگ و نیل هر یک تری  رودخانهقدیمی

نقاش برجساته ای در    ۱شاود کاه عادد    مای  خزانه مشهور پر از طال و عجایب هفت گانه جهان که هر یک به نوبه خاود باعاث  

رنگ مختلف رنگ  ۱دیوار مربع شکل احاطه شده، در  ۱ها داشته باشد. بتکده مشهور چورینگهام به وسیله معماری معابد و کاخ

مرحلاه از   ۱طبقه تعبیه شده است. اگر اصول عقاید حلول روح ایا  طاور نشاان داد کاه      ۱شده و در میانه هر دیوار یک اهرم 

های هند گرفته اند ناه از مصاریان   مرحله ای روح از آریایی ۱ها ایده تکامل کامل وجود دارد، ای  نیز حقیقت دارد که بودیستت

ها تنزل یافته است. در ستاره شناسی نازد برخای   چتر به تمثیل درآمده و به تدریج به طرف باالی در بتکده ۱داستان و  ۱که با 

سازد و در جمع دوران جهان چهل و نه هزار ساال اسات )هینلاز،    هفت هزارساله را سپری می ستاره شناسان جهان هفت دوره

2030 ،530.) 

 

 عدد هشت

درسمت درون درجستجوی روح. یعنی خدا انسان را راهنمایی می کند تا انسان او را پیادا کناد و از   « خدا -انسان»هشت یعنی

و ای  همان روند تفکر و عل  است و اعداد ه  ابزارکاار ایا  شناساایی کاه     هایی که در وجود اوست خدا را بشناسد طریق نشانه

 (.23، 20۱2دروجود انسان است )خانجانی، 

ها اعتقاد دارناد کاه در   ژاپنی حتی در قرآن ه  اشاره شده که بهشت هشت درب دارد و بهشت نمود رسیدن انسان به خداست.

هشت عدد بوده است. در میاان فیثاغورثیاان    0«آماتراسو» ینهئآی. ود داردبرق( وج ها هشت ایزد )یا هشت خدای رعد وآسمان

شاود و داللات بار دوساتی،     ( حااد  مای  1×1×1وسایله ضارب ماداوم )    شد که باه عدد هشت به عنوان اولی  مکعب تلقی می

قانون بدوی طبیعت که هماناا   زوج بر آن بود که به دوراندیشی، پند و اندرز و عدالت دارد و به عنوان مکعب یا تکرار اولی  عدد

به لحاظ معناوی، هشات، هادف )غاایی( رازآماوز اسات کاه از هفات مرحلاه          . کند، اشاره کندفرض می ها را برابرانسان یهمه

رساتاخیز و ساعادت اسات. بااور بار ایا  اسات کاه در          رو عدد بهشت بازیافته است. عدد باززایی وآسمان گذر کرده، از ای  یا

روز روزه و توباه، روز هشات ، روز فراوانای و    ان جدید از رحمت ایزدی آفریده شد. از طرف دیگر، پس از هفات هشتمی  روز انس

 .و شروع دوباره است 5( به معنای اوکتاو۱+2تجدید حیات است. به صورت )

اعداد جهات که به چهار جهت اصلی، صورتی هشت عدد جهات اصلی است، در. هشت در سراسر جهان عدد تعادل کیهانی است

چهار جهت اصلی و چهار جهت فرعی در  شمال شرقی، شمال غربی، جنوب شرقی و جنوب غربی( نیز افزوده شده باشد.)میانی 
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هاای  هشت، عدد گلبارگ  نما، هشت است.ی قطباند. شمارهنامیده شده «هشت باد»  هاشکل هشت ضلعی در بسیاری از سنت

  ی اصلی است.دههای باریک منتهی به جانیلوفر و راه

، مفهوم واسط میان مربع و دایره 3«لینگا»و هشت وجه  ۱، تعداد فرشتگان عرش1«دانگمینگ»های خاطر تعداد ستون هشت به

ها هشت لذت نوع بشار وجاود دارد، عادد    از نظر چینی .یا میان آسمان و زمی  را نیز یافت و در نتیجه مرتبط با عال  واسط شد

ها هشت را نشانه اسمانی در زمی ، معبد در پی هشت ضلعی سااخته مای شاود، هشات نقطاه      هندو کل. شانس است و نشانگر

 .(۱1، 2011جهان، خورشید و روز )حیدری، 

، نماد اتیروا  یاست. هشت در ا  ینماد عادد هاشت ماورد اساتفادهاساطیر ژاپ  تا حدی تأثیر گرفته از فرهنگ چی  هستند 

 هاا  هااشت ساار    «سوسااانو »کشته شده توساط   یاژدها ه  صاحبت از هاشت خداسات و نشیفرافسانه آ ودر کمال اسات

 (.210، 2011( ) بیگی، 2031/051(20۱0/ 1۱گوت، ی)پ داشت

ها هشت را نماد قدرت ماورایی و عدد نجومی است. هندوها هشت را نماد آتش می دانند، مربع ای  عدد شکل مانادوال را  بودایی

 (.۱1، 2011)حیدری،  آوردبه وجود می

 

 اقلیم هشتم

 شاود و عااری از شارایط دنیاای ماادی اسات      به عبارت دیگر، اقلی  هشت  تداعی گر بهشت است، مکانی که پااک قلماداد مای   
 (.30، 20۱3)نورآقایی، 

 

 دو مار به هم پیچیده

یچیاده باه دور چاوب )عصاا یاا      ( است، شکلی که تصویر مشهور دو مار به ها  پ 8عدد هشت در رس  الخط انگلیسی به شکل )

 رود، در ارتباط است:جا که عدد هشت رق  موزونی و ماهنگی کیهان به شمار میکند. از آندرخت( را تداعی می

های باساتانی وجاود   های جهان است و تقریباً در همه تمدنتصویر دو مار به ه  پیچیده دور چوبی قائ ، یکی از که  تری  رمز

 پیچیده در وهله نخست، نماد اضداد و دو قطب زندگی و مرگ است. دارد. دو مار به ه 

های دو سراگرای مار، یعنی قوای سودمند و زیان بخش یا سعد و نحس اسات و همااهنگی قاوای    نزاع دو جانور، نمایشگر قدرت

چیده اند، در بعضی از سان ،  شود. عصا یا درختی که دو مار به دورش پیها ناشی میپویا و متحرک و متضاد، از جمع و پیوند آن

نمودار محور جهان و واسطه میان زمی  و آسمان است. دو مار به ه  پیچیده در هند، تصویر درخت مقدس هنادوان اسات. دو   

مار به ه  پیچیده دور عصا در سراسر جهان به عنوان عالمت حرفه پزشکی برگزیده شده و تعادل و توازن روان و ت  را نماایش  

 (.30، 20۱3آقایی، دهد )نورمی
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 نُهعدد 

. در بسایاری از  ( خوش یم  تری  اعدادناد 0×0در فرهنگ چینی ) در فرهنگ بودایی، عدد الهوتی و نیروی روحانی اعالء است.

رود بسیار نزدیک باه صافتی اسات کاه مفهاوم تاازگی و ناو باودن را         زبان هند و اروپایی کلمه ای که برای ای  عدد به کار می

شاود. در  حاصل مای « عرش الهی»و « رک  الهی»کیهان شناسی اسالمی از جمع هفت سیاره قابل رؤیت به اضافه  رساند. درمی

(. ازنظار  3۱، 20۱3دهد که متضام  معناای عاال  اسات )نورآقاایی،      سنت هندو، مانداال )دایره( هشتاد و یک مربع را شکل می

 ناه قاانون اجتمااعی، قادرت آسامانی وقاوانی  اصالی اسات        ها هشت فرخنده تری  اعداد، هشت جهت بایاک مرکزیات،   چینی

 (.۱1، 2011)حیدری، 

 

 دهعدد 

نیز فی نفسه شکل تام کامل بودن و تاوازن اسات.     1همان گونه که ده عدد کامل است، چلیپای ضربدری یا صلیب آندره قدیس

دارد، دو مدار متقاطع روی کره، وجود دارناد.  توان اضافه کرد، در تصاویر قدیمی که از کره کیهان وجود می Xدر رابطه با شکل 

دهد دیگری استوای آسمانی را )اساتوای  ای  دو مدار، متقاطع روی کره، وجود دارند. ای  دو مدار، یکی دایره البروج را نشان می

درجاه را   5/10آسمانی تصویر فرضی استوای زمی  است بر کره آسمانی( استوای آسمانی و دایره البروج یک زاویاه ی تقریبای   

   کنند، که ای  نقاط، همان اعتدالی  هستند.سازند و در دو نقطه همدیگر را قطع میباه  می

نشان داده شده اند. به همی  خاطر است که افالطاون در   Xشوند اغلب به شکل ضربدر ای  دو مدار که بر روی کره مشاهده می

)نورآقاایی،  « است، بر پاا سااخته   Xا از دو مداری که به شکل حرف چگونه خالق جهان، جهان ر»دهد؛ گفتگوهایش توضیح می

20۱3 ،13.) 

شود و در آخری  تجلی خود که هنوز فرا نرسیده ویشنو باه  های مختلف پدیدار  میدر اساطیر هند ویشنو به ده هیئت در هزاره

نزد بوداییان در هر هزاره و هار کلپاه باودایی     کند.شود و بدی را نابود میهیئت کالکی سوار بر اسبی سپید بر زمی  نمایان می

در هند ده پایه ای برای ده هاای بعادی اسات، و چینای هاا از ده در کااربرد نجاومی و         (.530، 2030شود ) هینلز، پدیدار می

 (.33، 2011پیشگویی استفاده می کنند و آن را حد نهایت کمال می دانند )حیدری، 
 

 

 دوازدهعدد 

دادند. حماسة گلیگمش نیز های سال را به برجی نسبت میبروج به دوازده برج تقسی  شده بود و هر ماه از ماهدر بابل، منطقه ال

، قارن شصات سااله باه     5در  21در میان چینیان و جوامع آسیای میانه، ضارب   با خط میخی بر دوازده لوح نگاشته شده است.

 بند.یاآورد که مدار شمسی و قمری در آن تقارن میوجود می

ساال بشاری، کاه در مجماوع      013سال خدایی بود و هر سال خدایی مشتمل بار   21333دوره کیهانی برای هندیان باستانی، 

در تفکار   شود. در هند باستان، برهما دوازده خدا برای کمک باه خاود در امار آفارینش خلاق کارد.      سال بشری می 0013333

در تفکارات   از چهار کلمه، هفت هجاا و دوزاده حارف تشاکیل شاده اسات.     « اهللال اله الی »شیعی دوازده امام داری .  -اسالمی

بودایی، شورای داالیی الما دوازده عضو دارد. در فرهنگ سامی، دوازده روز نبرد آشفتگی آغازی  و کیهان وجود دارد )نورآقاایی،  

20۱3 ،10.) 
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 سیزدهعدد 

نشیند  از کشد و خود بجای او میشود یکی را میقتی سیزدهمی وارد میتعداد خدایان در یونان باستان دوازده نفر بوده است. و

اقوام که ، از واژة سایزده باه معناای تااریکی و ابهاام و نااتوانی       . شودریزد و اوضاع خراب میآن  به بعد همه چیز دنیا به  می

، کارت مرگ است کاه در  20تاروت، کارت  کردند، اما عدد سیزده سکه ای است که دورو دارد. به طور مثال در ورقاستفاده می

 عی  حال نشان دهندة تولد دوباره و نو شدن ه  هست.

ترسند ولی برای طرفداران علاوم  کند، میعدد سیزده ممک  است برای کسانی نحس باشد که از رازهایی که ای  عدد آشکار می

 اسرارآمیز )همان طور که همیشه نیز چنی  بوده( عدد مقدّسی است.

در بسیاری از آداب و رسوم  20شد. عدد عهد باستان، سیزدهمی  نفر از یک گروه به عنوان قادرتری  و واالتری  محسوب می در

ها به نوعی وجود دراد، نقش محوری داشته است، زیارا نمایاانگر الگاویی باوده کاه در انساان، طبیعات و        که عل  هندسه در آن

اصلی در بدن آدمی وجود دارد. از آنجا که ای  عدد نحس است، بعضای از معمااران    مفصل 20شود. برای نمونه بهشت دیده می

هاا گذاشاته نمای    کردند. هنوز ه  گاهی پالک سیزده بر روی نشانیتا همی  اواخر در بناها از ساخت طبقه سیزده  پرهیز می

. در هواپیمای ایرباس آمریکایی، صاندلی  شود. مسیحیان در یک اتاق و پشت یک میز، سیزده نفر )در ضیافت شام( نمی نشینند

 (.13، همانشماره سیزده وجود ندارد ) 

 

 

 سي و سهعدد 

 دهد.روش مختلف نجات می 00در مکتب بودایی عدد مقدّسی است، زیرا ای  اعتقاد وجود دارد که بودا انسان را به  00عدد 

الهه از قلمرو آن پاسداری و  00پیروانش وجود دارد که  )یا کوه( قصر ملکوتی بودا و 23همچنی  در سرزمینی به نام شومیزن

خدا وجود دارند که یازده تا در آسمان و یازده تا بر زمی  و یازده تا در  00 ،«آترو ودا»و « ریگ ودا»در  کنند.حفاظت می

 00ای  حال در کاماکورا  تجلی را به ظهور در نمی آورد، با 00تمام ای  « کاماکورا»های فضایی جای دارند. اگرچه زیارت آب

 (.221 همان،است ) 22معبد قدیمی و مشهور وجود دارد که وقف

 

 نتیجه گیری

در تمامی فرهنگ ها  فرصت و مجالی برای شدن بود. بود. پایداری و هارمونی عدد شش دارای خصوصیاتی همچون تعادل،

ایرانیان شش را عددی  دیگر ملل وجود داشت. ن باستان ونمایانگر اعتدال و هماهنگی بود.ولی یک وجه افتراق میان عقاید ایرا

هنگامی که شش هفت می  پس در شش فقدانی دیده می شد و ها بسیار مقدس بود،چون هفت از نظر آن ناقص می دانستند.

های -چینیدر عقیده  ولی باز در اعتقاد چینی ها تفاوت عقیده ای در رابطه با ایرانیان وجود داشت، شد به کمال می رسید.

در فرهنگ چینی برخالف  شب هر کدام شش دوره اند. ها عقیده داشتند که روز و آن باستان شش نشانگر جهان هستی بود،

المسه و ادراکی( وجود  چشایی، بینایی، شنوایی، )بویایی، های دیگر که عقیده بر پنج حس المسه داشتند، شش حسفرهنگ

ازتقدس عدد هفت بیشتر از هر عدد  ای می دانستند.اییان شش را عددی اسطورهبود .است داشت، و ای  یعنی کامل بودن

 دیگری شنیده ای .
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ه  دارای  هفت نشانه انسان کامل بودن است. هفت در اعداد اولی  عددی است که ه  مادی و ه  معنوی قلمداد می شود.

سمبول مراتب کمال و  عمیق بودن است. بودن ودارای خصوصیاتی مثل مذهبی  ویژگی زمی  و ه  دارای ویژگی آسمان است.

های آسیایی بود. ایرانیان همگی بر ای  نکته اذعان داشتند ش درتمامی فرهنگاوجه تشابه ای  عدد مقدس بودن تعالی است.

ایران  اعتقاد به هفت اقلی  که در اعتقادات جدیدی از هستی آغاز شده است. دور که در روز هفت  آفرینش حلقه کامل شده و

هفت اقلی  در بخش مسکون دنیا واقع  طبق ای  اعتقاد، نمادی از اهورامزدا و شش امشاسپند هستند. باستان نماد بارزی دارد،

 خیر، تقوی، راستی،درستی، قدرت، عقل نیک، نور، اهورامزدا هفت صفت دارد: شده اند و در مرکز آن ایران قرار دارد.

 فناناپذیری.

ولی بوداییان معتقد بودند که بودا در هنگام تولدش هفت قدم  زرتشت زمی  به هفت اقلی  تقسی  می شود.بنا به اسطوره های 

هندوها عقیده بر هفت مرد حکی  نجات یافته  عروج رو به باال ودستیابی به مرکز می دانستند. برداشت. هفت را عدد صعود و

روی کمر  هفت الیه سحر که بر حتی در جادوی اقوام که  هفت گره، شتند.ها مانند ایرانیان اعتقاد به هفت اقلی  داآن داشتند.

گونه نتیجه گرفت که عدد هفت در تمامی  پس می توان ای  باالتری  جادو بود. تمام می کرد و کار را هفت نفر بسته می شد،

 شت.فرهنگی تفاوت دا هر مقدس شمرده می شد ولی فرم آن در های دنیا عدد کمال بود وفرهنگ

نوزایی، سعادت و  ش ای  است که هشت در اکثر فرهنگ ها نشانگراوجه تشابه ریت  کامل است. هشت کمال و های عدد ویژگی

اولی  رشد مربع به  غایی است. بعد از هفت مرحله به هشت می رسی  که بیکران و قیام رستاخیز بود. هدف هشت شروع است،

اعداد  که در فرهنگ ایران باستان اقلی  هشت در خیال جای دارد. ش ای  بوداوجه تفاوت سمت دایره شدن است و بلعکس.

ما نماد عدد هشت را در فضاهای معماری ایران  ها و فضاهای معماری بروز می یابد.ره ای در ایران باستان در جش اسطو

بوداییان  را نماد آتش می دانستند. اما هندوها هشت و شاهدی  که زیباتری  نمونه آن معماری بنای هشت بهشت اصفهان است.

در چی   در ژاپ  هشت سمبول بسیاری وخدای آسمان بود. از هشت به عنوان قدرت ماورایی وجادویی استفاده می کردند.

 ایرانیان و بوداییان عقیده بر نیروی ماورایی عدد هشت داشتند. ها مانندآن هشت عدد شانس بود.

-که درتمامی فرهنگ ش ای  بودانماد کل وشروع وپایان بود.وجه اشتراک شت زمینی بود.خصوصیت عدد نه ای  بودکه نه به

همی  وجه تشابه در هند باستان ه  دیده  در ایران ه  عدد نه، یعنی نو شدن و های آسیایی مفهومی از تازه شدن را می داد.

 می شود.

های در فرهنگ وجه تشابه ای  عدد شمارش هاست.ده ریشه تمام  عدد کیهانی است. ده تولد مجدد است. خصوصیت عدد

درهند ده پایه ای برای ده های داشت.  تفاوتی ه  وجوددر ایران نمودی از زروان بود. بود، مختلف ای  است که ده نماد خدا

صورت ه ها ده را بآن دند.شان بهره می برهایچینی ها از ای  عدد برای پیشگویی و ادامه یابد تکاملی بتواند سیر تا بعدی است،

که عددی مه   ش ای  بوداوجه اشتراک است. )بعد چهارم( سیزده بعد زمان مضاعف ه  می شناختند. خصوصیت عدد مکرر و

که در ایران نمادی از  ش ای  بوداوجه افتراق. شمار می رفتهدر اقوام که  عدد سیزده عددی نحس ب بود. هاو پرکار در فرهنگ

ای  چنی  است که بعد از روز  و طور شروعی دوباره برای زندگی انگاشته می شودوهمی  ز آفرینش است،آشوب آغازی  قبل ا

 تالش در سال جدید آغاز می شود. سیزده  دوباره کار و
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