
____________________________  
 24/2/86 :    تاريخ پذيرش26/5/85 :تاريخ دريافت

  1387 بهار -160، شمارة ) پژوهشي-علمي(مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد 
  

  )استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كردستان( تيمور مالميردكتر 
  

  جاييهاي عددي اسطورة آفرينش نمونة نخستين انسان به جا

  چكيده
داد هست كه اهميت خاصـي دارنـد مثـل سـه،             برخي اع   در ذهن و زبان مردم و آثار ادبي و تاريخي،         

همچنين گاهي هريك از    . خوانيم  سي، شش، نه، دوازده، چهل، صد و هزار كه آنها را اعداد كمال مي             
شود مثل پـنج يـا        كنند و عدد كوچكتر از اهميت خاصي برخوردار مي          اين اعداد را يك شماره كم مي      

سـازند و شـمارة افـزوده، اهميـت           ك شماره افـزون مـي     نود و نه يا يازده، گاهي نيز اعداد خاص را ي          
رسد اين موارد بـا توجـه بـه تعريـف و        به نظر مي   .يابد مثل هفت، سيزده، ده، هزار و يك         اي مي   ويژه

نگارنده با توجه به اسطورة آفرينش نمونة نخستين . اي داشته باشند كاركردهاي اسطوره، بنياد اسطوره   
 شكل ديگري است از مرگ و پايان كه موجب خلق و آفرينش مجدد               معتقد است عدد كمال،     انسان،

انـد بـدين      داده  است، تداوم زندگي و حيات را در كم گرفت و كاستن از شمار عدد كمـال نـشان مـي                   
اي نـو آغـاز       مفهوم كه هنوز چرخه به پايان نرسيده است اگر هم چرخه به پايان برسد دوباره چرخـه                

ايـن    مجموعة  . دادند  ره را با افزودن يك شماره به عدد كمال نشان مي          اين مفهوم خلق دوبا   . گردد  مي
اي نبوده است، بلكه مهمتـرين    براي تبيين اسطوره اند صرفاً تالشها و حرمت و تقدسي كه اعداد يافته       

  .كاركردش براندازي زمان و غلبه بر آن بوده است
  . هجايي اسطور  عدد، نمونة نخستين انسان، جابه:ها كليدواژه

  مقدمه . 1

تقدس و  .  جنبة تقدس نيز يافته است      گيري چيزها،    عالوه بر شمارش و اندازه      اعداد در فرهنگهاي مختلف،   
و ) 6: 1366فروغـي، (گـشت     اهميت عدد در نظر فيثاغورث به سبب آن بود كه اصل خلقت محسوب مي             

سؤال اين است كه چرا برخي اعـداد        ). 2    :1383آقا شريف، ( عدد وسيلة شناخت بود       در نظر نوفيثاغورثيان،  
اي كه فقط تقدس و حرمت ايـن اعـداد در فكـر و                يابند به گونه    نسبت به ساير اعداد، اهميت بيشتري مي      

ماند؟ برخي اعداد مثل سه، سي، شش، نه، دوازده، چهل، صـد و هـزار، اعـداد كمـال                ذهن مردم باقي مي   
يابند، همچنين گـاهي هريـك از ايـن اعـداد را يـك                ميهستند كه به مناسبتهاي مختلف اهميت خاص        
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شود مثل پنج يا نود و نه يا يازده، گـاهي   كنند و عدد كوچكتر از اهميت خاصي برخوردار مي   شماره كم مي  
يابد مثل هفت، سـيزده،   اي مي سازند و شمارة افزوده، اهميت ويژه نيز اعداد خاص را يك شماره افزون مي   

. اي دارند   رسد اين موارد بنياد اسطوره       توجه به تعريف و كاركردهاي اسطوره، به نظر مي          با .ده، هزار و يك   
اي كه بتواند تمامي يا غالب ديدگاههاي مكاتـب اسـطوره شناسـي را در برداشـته                   تعريف اسطوره به گونه   

 بـه   طورهاسـ : ها، يك وجه مشترك دربارة اسـطوره هـست   باشد دشوار است اما در غالب تعريفها و ديدگاه       
با توجه به آييني بـودن اسـطوره و حاصـل           . پردازد و نوعي نگاه قدسي به آفرينش است         آغاز و خلقت مي   

دور نيـست اگـر   ) 213: 1378سـركاراتي، (برداشت مشترك ذهن جمعـي و ناخودآگـاه جمعـي بـودن آن             
 اساسـي    گـي اي كهن به شكلي ديگر نمود پيدا كرده باشـد، خـصوصاً توجـه كنـيم ويژ                  الگوهاي اسطوره 

اسطوره هميشه به نوعي زنـده اسـت و حيـات دارد و بـا آن                «: به گفتة الياده  . اسطوره، ماندگاري آن است   
در جريـان  « متناسب با نقش و كاربردي كه در جامعه دارد            اما اسطوره ) 27  :1362الياده،(» كنند  زندگي مي 

ن ممكن است دستخوش دگرگونيهـايي      زمان و در مرزهاي متفاوت جغرافيايي و در ميان مردمان گوناگو          
اي بپذيرد و در جريان يك تغيير تدريجي ناآگاه، يا از روي يـك دگرگـوني بنيـادي و                     شود و نقشهاي تازه   

اي مانند افسانه، داستان حماسـي، تمثيـل يـا قـصة      هاي جديدي پيدا كند و به شكلهاي تازه       عمدي، گونه 
جايي اسطوره    به  توان جا   پذيريهاي متفاوت را مي     رات و شكل  مجموع اين گونه تكوين و تغيي     . عاميانه درآيد 

   اسـطورة   هاي مؤثر و پر قـدرت در فرهنگهـاي مختلـف،            يكي از اسطوره  ) 213: 1378سركاراتي،(» .ناميد
جـا    آفرينش است كه متناسب با زمان و اوضاع و احوال تاريخي و جغرافيايي به شكلهاي گونـاگون جابـه                  

در اديان و مذاهب كهن، آفرينش بواسطة كشتن يك غول بـا         .  ادامه داده است   شده است و به حيات خود     
در فرهنگ كهن ايراني اعتقاد بر اين بـوده اسـت           ). 42: 1375الياده،  (نامهاي مختلف صورت گرفته است      

خلـق  ) حيوانـات سـودمند    نمونـة  پيش(و يك گاو    ) ها انسان ةپيش نمون (نخست يك انسان    ،  كه اهوره مزدا  
نمونة نخستين انسان، سي سال است و چنان مقدر شده كـه پـس از سـي                   مدت زندگي پيش  . كرده است 

: 1383سـن،  ريستنك (اند  بوجود آمده  واز تجزية ا  هم  باقي موجودات   سال، بر اثر حملة اهريمن كشته شود،        
  نخـستين، موجـب     وجود اهريمن و رشك ورزيدن او بر انـسان نمونـة          ). 66: 1380؛ فرنبغ دادگي،  33-27

 . مختلـف اسـت  ،نخستين انـسان  نمونة پيش يهانام.  خلقت باقي انسانهاست كشته شدن اوست اما الزمة  
 بهار، (اي از تاريخ ايران يا ناحيه و مكاني خاص از آن باشد            ق به دوره  ممكن است متعلّ  نيز   نامهاهر يك از    

اي كه همـه بـه       است به گونه  بسيار زيب :  چنين است    اًي اين پيش نمونه عمدت    هااما ويژگي ) 50-49: 1375
يكي ). 27و6،4: 1368ثعالبي،(» سپارند كنند و دل به مهرش مي      ورزند و نسبت به او تعظيم مي       او مهر مي  
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اهميـت برخـي اعـداد و تقـدس يـا           . از موارد متعدد تداوم اين اسطوره، تجلّي آن در قالبهاي عددي است           
  . ين مقاله به شكلهاي مختلف آن اشاره شده استجايي است كه در ا حرمت آنها، منبعث از اين جابه

  كمال اعداد . 2

خوانيم؛ بدين اعتبار كه چون        دوازده، چهل، صد و هزار را اعداد كمال مي          اعدادي چون سه،شش، سي، نه،    
اي آغـاز     رسد و چرخـة تـازه       شمار چيزي كه مورد نظر است به حد اين اعداد برسد چرخة آن به پايان مي               

رمـه  : دهد عدد هزار عدد پايان اسـت     داستاني هست كه نشان مي     مرزبان نامه در  .  عدد هزار  گيرد مثل   مي
نُتـاج و   . داشـت   ساالري توانگر، با نقود و اجناس بسيار، همواره عدد گوسفندان خود را كم از هزار نگه مي                

زو پرسـيد كـه     روزي شـبان ا   «فروخت تا شمار گوسـفندان از هـزار نگـذرد،             شد آن را مي     بره اگر زياد مي   
ديگران مقام چاكري تو ندارند و به ثروت و استظهار، صد يك تو نباشند، گوسفندان بـيش از دو هـزار در                      

بدانك هزار نهايـت عددسـت و هـرآنچ بـه      : رسد، موجب چيست؟ گفت     گلّه دارند و ترا هرگز به هزار نمي       
ه ديدم كه محاسـبانِ ارزاق بـر        غايت رسد، ناچار، نهايت مستعقب آن شود و ازين جهتست كه من اين گلّ             

تختة قسمت عدد آن گوسفندان از مرتبة الوف به مئات و عشرات آورد و به آحاد رسانيد و هرگز قـصور و                      
  ). 367-368: 1366وراويني، (» كسور به اعداد گوسفندان ما در قانون هزاري نرسيد

  گانگي سه و سه. 2-1

-104: 1383آقا شريف، (يت و كاركرد مهمي داشته است       در حوزة فرهنگ ايراني و اسالمي، عدد سه اهم        
هاي مزدايـي اسـت كـه         از مراسم بزرگداشت مردگان در سومين روز مرگ آنان كه مبتني بر انديشه            ) 70

تا امثال مردمي همچون    ) 129: 1380فرنبغ دادگي، (شود    روان مردگان پايان روز سوم از بالين تن دور مي         
گـاه    و برگزاري برخي مراسم كـه گـه       » سه طالقه كردن  «حكام فقهي چون    ، و ا  »تا سه نشه بازي نشه    «

در : اي است مثل آنچه ابن بطوطه درباره نحوة اجراي حكم در الذقيه نقل كرده است                تكرار آييني اسطوره  
رود و بـر      الذقيه براي اجراي حكم قتل، حاكم سه بار، سواره از مجلس امير تا محـل اجـراي حكـم مـي                    

دهـد   طلبـد و او در سـومين بـار اجـازه مـي       هر بار براي اجراي حكم از اميـر رخـصت مـي           گردد و در      مي
اي آن  آيينـي و اسـطوره    دهنـدة وجهـة     اين گستردگي اهميت عدد سه، نشان     ). 81-80: 1348بطوطه،    ابن(

  . است
بدين صورت كه سه چيـز يـا سـه          : گانه است   ساختار اساسي داستانهاي فرهنگ ايراني و اسالمي سه       

قـصة آفـرينش در     . گانه، در اصل از اسطورة آفرينش اخذ شده اسـت           ساختار سه . صيت، در آن هست   شخ
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در فرهنـگ و تمـدن اسـالمي ايـن سـه            . آدم، حوا، ابلـيس   : شكل مشهور سامي خود سه شخصيت دارد      
حلقـة اصـلي ايـن سـاختار     . انـد  شخصيت به صورت عاشق، معشوق و دايه يا واسطه، تغيير شـكل يافتـه           

شود و زندگي را نـو        شخص سوم است يعني دايه يا واسطه كه موجب پيوند عاشق و معشوق مي               گانه،   سه
هاي مثبت، نقـش واسـطه را         شود و در جنبه     هاي منفي به صورت دايه حاضر مي         ابليس در جنبه    .سازد  مي

: د يافتـه اسـت    جايي در زبان يعقوبي چنين نمـو        به  اين جا . بر عهده دارد و صورت ديگري از جبرئيل است        
آنگاه جبرئيل با آدم به عرفات رفت و به او گفت اينجا است كه خدا تو را فرمـوده اسـت بـراي او در آن                          «

. دورش نمـا  : سپس آدم را به مكه برد، پس ابليس سر راه بر آدم گرفت، جبرئيل او را گفـت                 . وقوف نمايي 
داستان آدم و حوا نيز نقـش دايـه و واسـطه            در  ) 4: 1356يعقوبي،(» آدم ابليس را به سنگريزه از خود راند       

آدم به سرانديب افتاد و حوا به جده افتاد، و دويست سـال             «: دهد  تكرار شده اين نقش را خطّاف انجام مي       
گـرد  . خطّاف آدم را تنها ديد و همة موجودات را جفت         ) 628: 1367طوسي،(» .ناليدند  در فراق يكديگر مي   

اگر آن را جفتي هـست  . گفت اين مانند آنست«. كرد ه كنار دريا سر شانه مي عالم طواف كرد حوا را ديد ك      
آدم . و آن موي را كي به شانه از سر او افتاده بود، برداشت و بياورد و در كنـار آدم نهـاد                     . اين شايد كي بود   

را برگرفت  خطّاف آن   . اي از موي سر خويش بكند و بدو انداخت          پاره. بوي حوا شنيد شاد شد    . آن را ببوييد  
حوا چون بديد برخاسـت و در سـاية او   . و بپريد، تا به نزديك حوا رسيد و آن موي آدم در كنار حوا انداخت    

داد تا به زمين مزدلفه،       رفت و خبر مي     داد، و ازين بدان مي      آمد و خبر مي     همچنين از آن بدين مي    . دويد  مي
من عاصيان را از يكديگر جدا كردم و بـه فرقـت            : يملك تعالي بازو عتاب كرد ك     . هر دو را به هم رسانيد     

خطّـاف  ). 629:همـان (» .يكديگر مبتال كردم، تو ايشان را به هم رسـانيدي و از بـال و فرقـت رهانيـدي                  
هرچنـد كـي   : پادشاه عالم گفت«گويد به حكم غيرت اين كار را كرده است تا فقط خداوند يگانه باشد       مي
يرت كردي اين خيانت از تو درگذاشتم و اين عتاب از تو برداشـتم              اذن حضرت كردي، چون به حكم غ        بي

  ).630: همان(» .و ترا بازو و فرزندان او موافقت دادم و در ميان ايشان حرمتي نهادم
رسند، خصوصاً بايـد      ها و داستانهاي عاشقانه، عاشق و معشوق غالباً بوسيلة دايه به هم مي               در منظومه 

ايـن دايـه معمـوالً      . شـود   غالباً از سوي معشوق بر عهدة دايـه نهـاده مـي           توجه كرد كه نقش واسطگي،      
شخصيت منفي و بد دارد ليكن تالشهاي او براي رساندن عاشق و معشوق به همديگر، سيما و شخصيت                  

  و داية ويس در منظومـة     ) 19-5،20ج: 1374فردوسي،  (بخشد مثل داية منيژه در شاهنامه         او را بهبود مي   
شـود دسـت      شكر مي   نامه وقتي امير زاده شيفتة ماه       در طوطي ). 126-128: 1349گرگاني، (ويس و رامين  

شـكر،     و به جهت فريب ماه       زاالن آن كاره را در كار آورد،        زاده دل به باد داده،      امير«: شود  دامن دالله مي    به
در ). 36: 1352نعـري، (» .زرها قبول كرد تا داللة محتاله، به دست آوردن صنم بر خود تكفل و التزام نمود          
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در داسـتان   ). 286-287: 1367طوسـي، (داستان يوسف و زليخا نيز نقش دايه در داستان پر رنـگ اسـت               
گانگي شخصيتها هست؛ جمشيد در خواب، عاشـق خورشـيد شـده امـا                جمشيد و خورشيد نيز باز اين سه      

ـ         . داند كيست   نمي ده تـصويرش را كـشيده اسـت        مهراب بازرگان استاد نقاشي است هر وقت زيبارويي دي
بدين سبب بود كه وقتي جمـشيد، تـصوير خورشـيد، دختـر قيـصر روم، را نـزد او ديـد آن را بازشـناخت                          

كـه    ، يا اين  )54-55: 1363نظامي،(مثل شاپور نقاش در داستان خسرو و شيرين         ) 27-26: 1348ساوجي،(
اي كه در دهان عاشق يا معشوق قرار          هرهنامه نقش واسطه، بر عهدة مرد جادو قرار دارد كه با م             در طوطي 

رساند   دهد توان تغيير شكل و دگرگون كردن آنان را دارد و بدان وسيله، عاشق و معشوق را به هم مي                     مي
در عشقهايي كه مثلث هستند مثل خسرو و شـيرين و فرهـاد، يـك شـخص                 ). 398-394: 1352نعري،(

  :گويد نظامي مي. آن، مؤثر و ضروري بوده استشود كه وجودش براي كشش عشق يا تداوم  قرباني مي
  پس آنگاهي به مردن شاد بودن    ببايد عشق را فرهاد بودن

  )262: 1363نظامي،(                                                                
مـا   دوست داشـتني و زيباسـت، ا        معموالً. شخص قرباني به وجهي بازتاب نمونة نخستين انسان است        

مــرگ او ضــروري و وســيلة وصــال عاشــق و معــشوق اســت مثــل زرگــر در شــاه و كنيــزك مثنــوي  
كـه در حكـايتي از        ايـن ). 235-236: 1363نظـامي، (و ابن سالم در ليلي و مجنـون         ) 15: 1368مولوي،(

 و  341: 1382طوسـي،   (المخلوقات آمده است كه درخت انار از دستة كلنگ فرهاد برآمـده اسـت                 عجايب
در . با همين الگو تطابق و پيوند دارد كه شخص قرباني موجب خلق و پيدايش است              ) 262: 1363 نظامي،

 تيشة فرهاد جايگزين فرهاد شده است و همچنان گواهي است كه مرگ شخص سوم براي                 اين حكايت، 
  .ايجاد و خلق ضروري است

اند امـا   خصيت تبديل شدهاي، بر اثر شكستگي اسطوره به چند ش      برخي شخصيتها و قهرمانان اسطوره    
جالب است توجه كنيم اين شكستگي اسطوره، غالباً تبديل يـك شـخص بـه سـه شـخص اسـت مثـل                       
گرشاسب؛ شخصيت گرشاسب سه گانه شـده و بـه صـورت گرشاسـب، نريمـان و سـام درآمـده اسـت                       

 سـه   اين شكستگي اسطوره در مورد جمشيد، بدين صورت بيان شده كـه           ). 256-257: 1378سركاراتي،(
ــرّ از او گســسته اســت  ــار ف ــر، . ب ــرّ جمــشيد هــستند    مه ــدگان ف ــدون و گرشاســب، دريافــت كنن فري

اش سـه مرحلـه       گانه شده است؛ زنـدگي      غير از گرشاسب، فريدون نيز سه     ). 490-491: 1370دوستخواه،(
هـاي    خي نـسخه  دو برادر هم دارد كه بر اساس بر       .  پادشاهي   پهلواني و مبارزه،    دري،   به    كودكي و در  : دارد

اين دو برادر فريدون،    ). 73-72: 1370فردوسي،(كنند و در پي نابودي او هستند          شاهنامه با او دشمني مي    
اگر داستان به كوه رفتن فريدون و پرورش يافتن او را در كوه نزد مـرد                . در حقيقت، صفات خود او هستند     
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آموزد مرحلة    بلند، به فريدون افسونگري مي    ديني، با آيين پاگشايي بسنجيم، فرد نيكخواهي كه با موهاي           
راز آموزي و آشنا شدة فريدون است و دو برادرش جنبة پيش از پاگشايي او هستند كه ديگر تـرك شـده                      

هاي پيـشين     اين هم كه گفته شده كردار برادرانش را به روي آنها نياورده است با همين ترك جنبه                . است
گـذرد    بندد و از اروند مي      بندد كمر مي    ون، سنگ را بر جاي خود مي      فريدون با افس  . شود  خود او مربوط مي   

. در آيــين پاگــشايي، داشــتن مــوي بلنــد، نــشان زورمنــدي و دانــش پنهــاني اســت ). 72-73: همــان(
وقتـي فريـدون بـر      «گانه همراه اسـت،       مرحلة تبديل او به شاه نيز با تبديلي سه        ). 197: 1374اسماعيلي،(

از آنِِ او شدند و سه فرزند برايش آوردند كـه هـر يـك حـاكم     » جم «هاندار  ضحاك پيروز شد دختران ج    
» .بخشي از جهان گرديدند و در حقيقت بوجود آورندة مردم يا سازمان حكومتي بخشهايي از جهان شـدند          

  ). 27: 1383مالمير،(

  سي سال . 2-2

اي كه عـددي ديگـر         گونه هاي مختلف در فرهنگ ايراني و اسالمي تكرار شده است به            عدد سي به گونه   
اند باالي او به مقدار هواي دنيـا بـود، جـانوران از او                تواند جانشين آن شود؛ در مورد حضرت آدم گفته          نمي
 نقـل اسـت     الذّهب  مروجدر  ). 357-358: 1361ميبدي،(ترسيدند فاصله گامهاي وي سي روزه راه بود           مي

 از درختــان بهــشت همــراه داشــت كــه آدم چــون از بهــشت بيــرون شــد مــشتي گنــدم و ســي شــاخه
هنگامي كه يوسف از زندان آزاد شده بود و تعبيـر خـواب ملـك كـرد ملـك از او                     ). 25: 1356مسعودي،(

مسيح نيز وقتـي سـي سـاله        ). 448: 1367طوسي،(» اي؟ گفت سي سالمست     يا يوسف چند ساله   «پرسيد  
رابعه وقتي بصره آتش گرفته     ). 92-93: 1356 و يعقوبي،  73: 1364انجيل،(شد خدمت خود را شروع كرد       

 خبر آمد كي چون آتش به خانة. سي سال است تا ما را سينه سوزد، دانم كي امروز خانه نسوزد           « بود گفت 
سي سال است كي مجاهـدات    : گفت«اند كه     و دربارة منصور حالج گفته    ) 562: همان(» .رابعه رسيد بمرد  

  ):635: همان(» كردم تا حجاب دنيا و عقبي از ميان برداشتم
   مدت سي سال ديگر سوختيم  ايم مدت سي سال سودا پخته

  )489: 1371عطار،(
شود از اين روي، عدد سي نشانة رسيدن، پايان و            عدد سي عدد كمال است و به منزلة پايان تلقي مي          

 آفـرينش نمونـة      اين تلقّي و تأثير عدد سي در فرهنـگ ايرانـي منبعـث از اسـطورة               . مرگ و تحول است   
تكه شدن او به       باقي انسانها از تكه     شود،  كند آنگاه كشته مي     نخستين انسان است كه سي سال زندگي مي       

 ايراني كه سي سال ذكـر شـده و بـا مـرگ و هـستي نـو و تحـول و                       مواردي در فرهنگ  . آيند  وجود مي 
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در شاهنامه انسان نمونة نخستين، تبديل      . آفرينش است    اسطورة    جا شدة   دگرگوني همراه است شكل جابه    
، پادشـاهان آغـازين سـي سـال         هابه شاه شده است و به عوض كشته شدن و زادن و بوجود آمدن انـسان               

دربارة  .شود ريزي مي  يو تمدن پ   شوند مند مي  ، انسانها بهره  ها نتيجة پادشاهي آن   كنند، آنگاه از   پادشاهي مي 
  :طهمورث گفته شده

  چه گونه برون آوريدي هنر     جهاندار سي سال ازين بيشتر
  ه رنج او ماند زو يادگارــهم    رو روزگار ـد بــبرفت و سرآم

  )38: 1،ج1374فردوسي،(              
ال، هنرهاي مختلفي از ديوان برون كرد، اين مسأله بيـان كننـدة الگـوي               طهمورث در طول سي س     

كند و پس از سي سال بر اثر دشمني اهريمن و به دست او                انسان نخستين است كه سي سال زندگي مي       
. شـوند   منـد مـي     شوند و از گيتـي بهـره        از پرتو اين كشته شدن، نيروهاي اهورايي زاده مي        . شود  كشته مي 

سال كار اجباري كه از ديوان كشيد هنرهاي مختلـف بوجـود آورد آنگـاه خـودش مـرد؛            طهمورث با سي    
اجباري هم كه در كار ديوان هست به ترفندها و نيرنگهاي اهريمن براي كشتن انسان آفريدة اهوره مـزدا                   

رد اشاره دارد كه اهوره مزدا به علم خويش از آن آگاه است، اما بايد اين كار به دست اهريمن صـورت گيـ                      
كه در مورد البتكين      اين تلقي در دورة تاريخي نيز همچنان ادامه داشته است چنان          ) 30-31: 1383مالمير،(

بعد از مرگ احمد بن اسماعيل ساماني چـون كـودك هـشت             . خبر داريم كه وي از غالمان سامانيان بود       
از روزي كـه از بخـارا       . شداش بر تخت نشست اين البتكين واليت كودكان را برنتافت از بخارا خارج                ساله

مـدت امـارت او از آن روز        « آمده است كه     االنساب  مجمع سال بود اما در تاريخ       51رفت تا روزي كه مرد      
: 1363اي،  شـبانكاره (» گيرند كه لريك والي غزنين را بكشت يعني امارت البتكين قريب سي سـال باشـد               

اش را سـي      اند مـدت فرمـانروايي      ار داشته، خواسته  به گمانم چون البتكين در آغاز سلسلة غزنويان قر        ). 31
ِ   سال اعالم كنند تا همچون كيومرث اساطير و حماسه محسوب شود؛ خصوصاً هويت اصـلي او را تحـت                  

البته اين نسب سازي بـراي  . شعاع قرار دهد چون در همين دوران بود كه جعل نسب رواج بسيار يافته بود          
  .تر از ديگران بود غزنويان ضروري

  جـا   بـه    در موارد ديگر نيز همچنان عدد سي بيانگر پايان است منتهي اين پايان به صورتهاي ديگر جا                
 پايـاني جهـان، وقتـي        در نظـر زردشـتيان در هـزارة       . شده و مفهومي همچون تحول و تكرار يافته است        

روز،   و سي شبانه  شود    پردازد سوشيانس پسر زردشت پيدا مي       ضحاك از بند رسته و به تباهي آفريدگان مي        
فرنبـغ  (شـود تـا ضـحاك را نـابود كنـد              ايـستد، گرشاسـب دوبـاره زنـده مـي           خورشيد باالي آسمان مي   

اي است كه عدد سي و هزار را به يك مفهوم             ها به گونه    روايت بندهش دربارة هزاره   ). 142: 1380دادگي،
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چـون گـشتاسب شـاه، سـي        «ويسد  ن  خواند، دربارة هزاره سوم مي      دهد و هر دو را عدد پايان مي         نشان مي 
شـكل ديگـري از     ). 140:همـان (» پس هزارة چهارم آغاز شـد     . سال شاهي كرده بود، هزاره به سر رسيد       

جا شده كه كسي كه پادشاه يا شكل نمونه نخستين انـسان              بدين صورت جابه    اي،    تكرار سي سال اسطوره   
  ).18: 1356يعقوبي،(شود  ر ميشود و اين فرزند جانشين پد است در سي سالگي صاحب فرزند مي

  فزوني و كم گرفت اعداد. 3

گاهي برخي از اين اعداد     . كه گفتيم اعداد سه، سي ، نه، دوازده، چهل، صد و هزار اعدادكمال هستند               چنان
شود؛ مثل نود و نه يا نهصد و نود        كنند و عدد كوچكتر از اهميت خاصي برخوردار مي          را يك شماره كم مي    

يابد   اي مي   سازند و شمارة افزوده، اهميت ويژه       ده، گاهي نيز اعداد كمال را يك شماره افزون مي         و نه يا ياز   
ها وجـود     اسطوره شناسان معتقدند كه تلقّي خاصي از عدد و شمار در اسطوره           . مثل سيزده، ده، هزار و يك     

، آن عـدد را بـه اوج   رسد با افزودن يـك شـماره بـدان    به هر مناسبت ـ به كمال مي ـ وقتي عددي . دارد
مثـل  ). 106-107: 1379كـال،   مك(شود    كنند شماره افزوده شده موجب كشش مي        تصور مي . رسانند  مي
شـود و روز   كه آفرينش در شش روز صورت گرفته است آنگاه روز هفتم افـزوده شـده و مقـدس مـي                 اين

جا شدة  به شكل جا ي در اصل،  رسد اين تمهيد عدد     به نظر مي  ). 270: 1379زمرّدي،(گردد    تعطيل واقع مي  
بنا بر اصل اسطوره آفرينش، رسيدن به عدد كمال به منزلة پايان و آغاز دور جديد                . اسطورة آفرينش است  

است بدين صورت كه وقتي مثالً سي سال زندگي كيومرث بر زمين به پايان رسيد بايد به دست اهريمن                   
بنا بر ايـن، عـددي كـه        .  زندگي باقي انسانهاست   در عين حال، مرگ او سبب     . و نيروهاي شر كشته شود    

. شود به منزلة پايان است و عدد افزوده شده، نشانة آغاز دور جديد و چرخة نـو اسـت                    عدد كمال تصور مي   
انـد   متناسب با همين انديشه است كه در تاريخ بلعمي، زندگاني ضحاك را هزار سال يك روز كم، خوانـده              

اينجا يك روز كمتر از هزار خوانده شده بـا پيغـام سـروش بـراي فريـدون                  آنچه در   ). 143: 1353بلعمي،(
همسان است كه فريدون را از كشتن ضحاك بازداشت و راهنمايي كرد تـا در كـوه دماونـد او را بـه بنـد                         

كه ضحاك، تجلّي و تجسم بدي و اهريمن بود، نابودي او برابـر بـا         از آن ). 75: 1،ج1374فردوسي،(بكشد  
كردند چنان كـه در بنـدهش         كاري انسان بود بنا بر اين، زمانش نرسيده بود بايد او را مهار مي             پايانِ خويش 
فرنبـغ  (» پس به كوه دنباوند ببـست . كه فريدون هنگامي كه او را بگرفت به كشتن نتوانست     «آمده است   

را نـابود  شـود و ضـحاك    در پايان روزگار و چرخه هستي، گرشاسب دوباره ظاهر مي        ). 128: 1380دادگي،
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 عـدد و     تمهيد عددي و افزايش يك شماره، جايگزين خلق دوباره شده اسـت،           ). 238: 1375بهار،(سازد  مي
 افزوده شده، در چرخة خلقت و مرگ، بازتاب آشوب ازلي است؛ اين آشوب ازلـي گـاهي بـا تمهيـد                شمارة

بهشت، بر اثر گناهي كه     عددي صورت مي گيرد درست مثل ماجراي عزّت آغازين آدم و رانده شدن او از                
در تمهيد عددي نيز عدد افزوده شده در آغاز مقدس است ولي تقدسـش بـه                . ضرورت ايجاد خلقت است   

عـدد سـيزده در اصـل       . كند مثل عدد سـيزده      گردد اما همچنان اهميت خود را حفظ مي         نحوست بدل مي  
تقدس آن در اصل مبتني بر ايـن        شود علّت     مقدس بوده ليكن در فرهنگ ما نحس و ناميمون قلمداد مي          

عقيده بـود كـه هـستي انـساني از روز سـيزده فـروردين بـا ازدواج مـشي و مـشيانه آغـاز شـده اسـت                             
از ) 490: همـان (انـد     روز به صحرا آمدن جمشيد را نيز روز سيزده فروردين خوانـده           ). 489: 1368رضايي،(

ن دوازده، عدد پاياني است، سـيزده آغـاز         سوي ديگر روز سيزده، روز آغاز و چرخش چرخ زندگي است چو           
 مواردي كه در اصل هرچه مقدس است بعد از مدتي نامقـدس و نحـس                 متناسب با همة  . دور جديد است  

.  خلقـت اسـت     جـايي اسـطورة     به  علت همة اين موارد نوعي جا     . شود، عدد سيزده نيز نحس شده است        مي
ون يادآور آشـوب ازلـي اسـت، مهمتـرين نـشانة            شود چ   آنچه باعث ايجاد شده مدتي بعد موجب تنفر مي        

 عدد سيزده نحس است اما مناسك آن به صـورت تـام و تمـام انجـام               تقدسش آن است كه اگر چه مثالً      
شده ظـاهراً     آيد عدد ده نيز در قديم نحس شمرده مي          به نظر مي  . شود و سنت آن محفوظ مانده است        مي

  :گويد به همين سبب بوده كه حافظ مي
  ه مهر گردون افسانه است و افسون           نيكي به جاي ياران فرصت شمار ياراده روز

  )99: 1367شيرازي، حافظ(   
داند از اين روي وقتي به شهر معره رفتـه            بطوطه كه هم عصر حافظ است سرّ اين اسطوره را نمي            ابن

تند مخالفـت آنـان بـا       كند چون شيعه هـس      شمرند گمان مي    بيند مردم شهر عدد ده را نحس مي         است مي 
دارنـد و سـب و لعـن     مردم اين شهر نيز صـحابة دهگانـه را دشـمن مـي    «: نويسد عشره مبشره است مي   

نماينـد و داللهـا كـه در بـازار            خودداري مـي  » ده«كه اين مردم حتي از استعمال لفظ          عجب آن . كنند  مي
» راننـد    و كلمه ده را بـر زبـان نمـي          گويند نه و يك     رسند مي   كنند وقتي به عدد ده مي       متاعي را حراج مي   

: البته وي پاسخ خودش را داده است و جواب او مبتني بر اسطوره آفـرينش اسـت                ). 65: 1348بطوطه،  ابن(
خـورد     مـي   اند و چون به مـذهب پليدشـان بـر           اين شهر مسجد جامعي دارد كه نُه گنبد براي آن ساخته          «
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وجود نه گنبد اين مسجد، تقليد نماديني از        ). 65: همان(» اند تا ده تمام نشود      مخصوصاً يكي را كم ساخته    
. زنـد   گانه را بر هم مـي       نه گنبد آسمان است عدد ده براي آنها عدد پايان و آشوب است چون اين نظام نُه                

هاي شاهنامه با همين نام       نبرد دوازده رخ در شاهنامه است؛ نبرد دوازده رخ در نسخه            مورد مشابه ديگر آن،   
كنند، دربارة علـت عـدم ذكـر رخ و نبـرد دوازدهـم                 ليكن يازده رخ هست كه با هم نبرد مي         مشهور است 

هاي زردشتي و عمر دوازده هـزار         اما اگر با توجه به هزاره     ) 166: 1369قريب،(فرضهاي مختلف ارائه شده     
يـازده  يـادكرد   . شـود   سنجيده شود علت اين عدم ذكر، بهتر روشن مي        ) 1-4: 1366زادسپرم،(سالة جهان   

نبرد، بيانگر اين نكته است كه وقتي نبرد دوازدهم اتفاق بيفتد پايـان جهـان اسـت نبـرد دوازدهـم، بيـان                       
كه در    گذاري مجموعه داستان مشهور به هزار و يك شب با آن            علت نام . آخرين هزاره و پايان جهان است     

.  همـين مـسأله مربـوط اسـت    رسـد احيانـاً بـه       اي اين داستانها به نصف اين تعداد هم نمي          هيچ مجموعه 
  . شود  موجب تداوم زندگي مي گو با گفتن داستان، خصوصاً توجه كنيم شهرزاد قصه

  نتيجه . 4

برخي اعداد نسبت به ساير اعداد از اهميت بيشتري برخوردار هستند در عين حال، تقدس و حرمـت ايـن                    
 و با تكرار آييني چرخة مرگ و خلقت         اعداد با توجه به نقشي است كه در انعكاس تحول و دگرگوني دارند            

شكل كمال اعداد حاوي پايان و مرگ است كه بـا كاسـتن             . انسان، با نوعي براندازي زمان مرتبط هستند      
دهند هنوز جهان و زندگي ادامه دارد و بـا افـزودن يـك شـماره بـدان نـشان           يك شماره از آن نشان مي     

اي نو آغاز گرفته اسـت بـدين          كار نيست بلكه چرخه   دهند عدد پايان يا مرگ به معني ختم هميشگي            مي
  . كنند تا بتوانند بر آن غلبه كنند صورت، گشت روزگار را نو مي
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