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ایرر پررروهش برری تررورت کتاب انرری از و بررا بررسرری منررابب و کتررب مربرروب برری داو و رسرروم
شرررهرهاز گررريلن ،مرررو ،تا شررران ،بروجررررد ،رسرررتان ،خراسررران ،و ایزدخواسرررت ترررورت
گر تیاستش
واژههای کلیدی :اعداد ،یي  ،یي هاز گ ر ،تو د ،ازدواج ،مر

4ش مقدّمه
در بيشررتر رهن ر هرراز که ر  ،اعررداد ،نمرراد معرراهيم مت ررددز واقررب شرردهانرردش رهن ر
ایررران نيررز از ایرر مدو رری جرردا نيسررتش از ررررا دیگررر بشررر همررواره از رراز ايررات
خررویش برری تررورت گروهرری زنرردگی کرررده و بررراز زیسررت و بدررا در ایرر زنرردگی
جم رری ،مز م برروده برری اجررراز یررک سرررز مناسررک خررا در مرااررو مش صرری از
زنردگی خررویش باررردازد تررا مررورد قبررول اجتمررای واقررب شررود و یررا برری اعمررال خررود تدردّس
ب شرردش در اینجاسررت کرری مررا برری ارررور اعررداد در ایرر گونرری یرري هرراز اجتمرراعی
برمرریخرروریم کرری اهميّررت نهررا برردان پایرری اسررت کرری در بسرريارز از داو و رسرروم در
نواای م تلف کشور مشاهده میشوندش
4-4ش بیان مسئله
تو رد ،ازدواج و مررر از پيرردایش ايررات بشررر تررا امررروز از مهررمتررری مرااررو زنرردگی
وز برری شررمار مرری مرردهانرردش د رريلش ن اسررت کرری انسرران بررراز بدرراز خررود و ررری نيرراز
ربي رری انسررانیِ خررویش ،تو يررد م ررو مرریکنررد و نرروزاد را ايررات مرریب شررد و بررراز اعر
و برری رسررميّت شررناخت او برری انجررام یرري هرراز خاترری مبررادرت مرریورزدش ازدواج نيررز
جزئررری جرررداناپررر یر از وجرررود انسررران و ب شررری از رایرررز ررررز اوسرررت و برررراز
رسررميّتب شرريدن برری ایرر ریررزه و اتپرراد دو انسرران ،هررر جام رری ت رردادز یرري هرراز
خررا را ایجرراد کرررده اسررت؛ همچنرري مررر نهای رتو وجررود زمينرری هررر رررد اسررت و از
دسررت دادن ای ر وجررود مررادز بررراز عزیررزان رررد دشرروار؛ برری همرري د يررو در رهن ر
عامی بی نمونریهراز بسريارز از یري هراز مرر نيرز برمریخروریمش سری مرالرگ ککرر شرده
برری انسرران هویّ رت ب شرريده و برری د يررو اهميررت بررامز خررود همررراه بررا یرري هررا و مراسررم
خررا برودهاسررتش یرري هرراز مر کور گ ر ار از یررک مرالررگ زنرردگی برری مرالررگ دیگررر و
برری نرروعی تکامررو را بررراز رررد ميسّ رر مرریسرراختیاسررت؛ برری همرري د يررو برری ن دسررتی از
داو و رسررومی کرری در ای ر گونرری رویرردادها انجررام مرریپ ر یرد ،یرري هرراز گ ر ر ارررل
میشرودش بری گعترگ ميرچرا ا يراده یري هرا و نمرادگراییهراز گر ر ،ب رد متعراوتی از انسران
را از نوررر مرریگ رانررد؛ برری ایر تررورت کرری انسرران بررا گر ر از وکررب يرکامررو جنينرری برری
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وکررب کامررو و بلرروا ،انسرران کرراملی مرریشررودش مرریترروان ای ر رررور در نوررر گر ررت کرری
وجررود انسرران تکامررو را در مجموعرریاز از یرري هرراز گ ر ر برری دسررت مرری ورد (ا يرراده،
)491 :4911ش
در مدا ررگ پرريشِ رو پروهشررگر سرر ی نمرروده برری ایرر پرسررش پاسرر دهررد کرری در
رهن ر عاميانررگ ایررران و برری رررور ویررره ،در یرري هرراز گرر ر (تو ررد ،ازدواج و مررر )
کرردام اعررداد ارررور پررنرر ترررز دارنررد و د يررو و ریشررگ ایرر اهميّررت برری کجررا برراز
میگردد؟
از نجررایی کرری بررسرری داو و رسرروم سراسررر ایررران اجررم کررار را از قا ررب یررک
مدا رری خررارج مرریکرررد ،ت ررداد شررهرهاز مررورد بررسرری مپرردود شرردندش نگارنررده بررراز برری
دسررت وردن جام يّ رت نسرربی ،شررهرها را بررر اسرراس چهررار موق يّ رت تدریبرری جارا يررایی،
شرراموِ شررمال ایررران (گرريلن ،مررو ،تا شرران) ،جنرروو (ایزدخواسررت) ،شررر (خراسرران) و
رررو (بروجرررد ،رسررتان) انت رراو نمررودش س ر ی بررر ن برروده شررهرهایی انت رراو گردنررد
کی در ناايگ مورد بررسی ،پایبندز بيشترز بی رهن و عامی داشتی باشندش
در ای ر مدا رری اعررداد برری ترتيررب شررمار ورده شرردهانرردش ابترردا تد ردّس یررک عرردد در
باورهرراز ایرانيرران باسررتان (در برخرری مرروارد و برری تناسررب کرررورت در باورهرراز ملررو
دیگررر) ککررر شررده و سررا یا ترریهررا و تپليررو مؤ رف از یرري هرراز گ ر ر امررروزة ایرانرری
مرررتبم بررا ن عرردد (برری ترتيررب :یرري هرراز نررازایی ،زایمرران و تو رد و ازدواج و مررر )
ورده شده استش
 .2-4ضرورت و اهمیّت پژوهش
در رهن ر هررا و م ر اهب بشرررز ،اعررداد ا بررا معرراهيم نمررادی و بررااهميّتی را مررن ک
مرریکننرردش ای ر مدا رری از ای ر جهررت اررائز اهميّ رت مرریباشررد کرری برری بررسرری ای ر معرراهيم
نمررادی در ن دسررتی از یرري هررایی مرریپررردازد کرری بررا رشررد و رونررد تکامررو وجررودز
انسرران پيونررد دارنرردش هرردا از انجررام ایرر پررروهش ،شررناخت هرچرری بيشررتر رهنرر
عاميانگ ایران و بررسی م ناز نمادی ای اعداد میباشدش
 .3-1پیشینة پژوهش

در زمينررررگ اهميررررت اعررررداد در رهنرر ر هرررراز م تلررررف و نيررررز رهنرر ر ایرانرررری
پررروهشهررایی تررورت گر ترری اسررتش برری عنرروان م ررال نرری مررارز شرريمو در کترراو خررود
بررا عنرروان راز اعررداد ،برری بررسرری معهرروم اعررداد در رهنرر هرراز گونرراگون و نيررز در
رهنر ایرانری و اسررلمی پرداختریاسررت ،امرا ایر ارررر ،پروهشری در زمينررگ رهنر عامرری
برری اسرراو نمرری یررد و در نتيجرری یرري هرراز مرررتبم بررا اعررداد بسرريار کررم در ن دیررده
میشودش
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رش نور قررایی نيررز در کتررابی تپررت عنرروان عرردد ،نمرراد ،اس ر وره ،اعررداد مهررم در
اسررارير و رهن ر ملررو م تلررف را بررا مصررادی نهررا مش ر ص کررردهاسررتش در ای ر ارررر
نيرررز همچرررون کتررراو راز اعرررداد ،نشرررانی از بررسررری اعرررداد در رهنر ر عامررری یا رررت
نمیشودش
مپمررد اسرردیان در زمينررگ رهنرر عامرری و یرري هرراز گرر ر پررروهش نمرروده و در
کترررابی تپرررت عنررروان یررري هررراز گر ر ر در ایرررران بررری بررسررری ایر ر گونررری یررري هرررا
پرداخترریاسررتش در جرراز جرراز کتراو هنگررامی کرری برری مشررابهتهررایی برري داو و رسرروم
ایرانرری و يرایرانرری از جملرری اپن ری ،یونررانی وششش برمرریخرروریم ،نویسررنده برری ککررر کامررو
یرري هرراز م ر کور و ریشرریهایشرران مرریپررردازدش ای ر کترراو از پرراآ بررسرری یرري هرراز
گ ر ،ارررز ارزشرمند مریباشرد ،امرا بری ررور ویرره بری بررسری اعرداد در یري هراز گر ر
نارداختیاستش
عرلوه بررر مروراد ککررر شررده ،مدرامت و کتررب دیگرررز نيررز در ایر خصررو چررا
شدهاند:
هعررت در قلمرررو رهن ر و تمرردن بشرررز ،تررا يف زهررره وا رری ،انتشررارات اسررارير،
4913ش
رمز و راز عدد دوازده ،دانستنیها ،دورة هعدهم ،شمارة  ( 1روردی )4911ش
چهررو در رهنرر و تمرردن اسررلمی ،ابررراهيم موسرریپررور ،تهررران :کترراو مرجررب،
4913ش
همررانرررور کرری اشرراره شررد ،پررروهشهرراز نسرربتا زیررادز در مررورد بررسرری اعررداد در
ایررران باسررتان تررورت گر ترریاسررت ،امررا تعرراوت ای ر مدا رری بررا کارهرراز پيشرري برری تأکيررد
ن بررر رهنرر عامرری بررازمیگرررددش ایرر مدا رری بررا بررسرری ندررش و ارررور اعررداد در
یري هراز گر ر روشر مریسرازد دقيدرا کردام اعرداد در
رهن عامری و بری ررور خرا
یرري هرراز ایرانریِ تو رد ،ازدواج و مررر ندررش مهررمترررز ایعررا مرریکررردهانرردش نتيجررگ ایر
مدا ی بری مرا کمرک مرینمایرد ترا درب بهتررز از ریشرگ بسريارز از یري هرایی پيردا کنريم
کی در ری زندگی ش صی خود بارها و بارها بی اجراز نها میپردازیمش
 .2بحث
 .1-2بررسی اعداد در آيینهای گذر ايرانی
 .1-1-2عدد 3

روانشناسرران م تددنررد عرردد  ،9ترردمیاز را کرری دو بررا تدسرريم ایجرراد کرررده ،جبررران
میکندش بی ای م نری کری واردانيّ ت عردد یرک برا تدسريم ،بری دو تبردیو شرده و ایر یرک
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ندص و جردایی بری اسراو مری یرد ،امرا عردد  9برا اکرا ی نمرودن یرک رقرم ،ایر تدسريم
و تدمی را جبران مینمایدش (شيمو)12 :4911 ،
ایرر عرردد در متررون باسررتانی بسرريار تکرررار و برری نرروعی تدرردی شرردهاسررتش در
رهنر ایرانيرران باسررتان ،شرراهان مررد کرری برری دیرردار مسرري ر تنررد  9تر بودنرردش ایر عرردد
در  9جملررگ رمررز دی ر باسررتان ایررران ،زرتشررتی ،قابررو مشرراهده اسررت :پنرردار نيررک ،گعتررار
نيررک ،و کررردار نيررک (همرران)661 :ش زرتشررتيان درمراسررم یينرری گررر ت شرريره گيرراه
مدرردس هرروم 9 ،بررار و تدرردی شررده را روز شرريره هرروم ری ترری ،نيررز هرراون لررزز را 9
بار بری نشرانگ اندیشری نيرک ،کرردار نيرک و گعترار نيرک مریکوبنرد (هينلرز)412 :4919 ،
بایررد در نوررر داشررت تدردّس اعررداد اوّل تررکرقمرری هماننررد دو ،سرری ،پررن  ،و هعررت باعر
تدرردس کرررایب نهررا نيررز مرریگررردد؛ برری عنرروان م ررال تد ردّس عرردد سرری ،باع ر تد ردّس
کرایب ن ی نی شش ،نی ،پانزده و بيست و یک شدهاستش
چررون کررودب زاده مرریشررود بررراز اعر او از دیروان و جررادوان و پریرران بایررد برری مرردت
 9روز از شررب تررا تررب تررش روش ر کرررد (مزداپررور)411 :496 ،؛ امررا ای ر ارررور تنهررا
برری اسرر ورههررا و متررون پهلرروز مپرردود نشررده ،بلکرری ب رردها برری یرري هرراز مردمرری و
یي هراز گر ر کری در زنردگی ترک ترک ا رراد رایر اسرت ،راه مرییابرد و
بیخصو
تداوم خود را تا بی ای دوره اع میکندش
بررراز درمرران نررازایی بررا تکرررار اعمررال م تلررف برری مرردت  9بررار از تد ردّس ای ر عرردد
کمررک مرریگر تنرردش بررراز نمونرری زن نررازا برری دبررااخانرری مرریرود 9 ،مرتبرری از روز تاررار
دبررا ی پریررده و در نوبررت سرروم چنررد ق ررره از مپلررول و هررک درون تاررار مررینوشررد
(شکورزاده)424 :ش مرردم هرم تکررار عملری بری مردت  9برار در یرک نوبرت و هرم تکررار
ن بی مدت  9روز را در ای کار مؤرر میدانستندش
ارررور عرردد  9در یرري هرراز تو ررد بيشررتر مربرروب برری سررومي روز پرر از تو ررد
نوزاد است؛ بری عنروان نمونری یري گهروارهبنردان ،نرامگر ارز کرودب و یرا چلریبرران در
سررومي روز انجررام مرریگيررردش در ایزدخواسررت ،تررا روز سرروم ،مامررا پوشرراب زائررو و
نرروزاد را کرری دواچرری نررام داشررت مرریشسررت و روز سرروم زائررو را چلرریبرررز مرریکرررد
(رنجبر و يره)921 :4919 ،ش
از ای عردد برراز دورکرردن برل از سرر نروزاد نيرز اسرتعاده مریشرده ،ترا برا باورهرایی
کررری رنر ر جرررادویی دارد کرررودب را عمرررر ررررومنی ب شرررند؛ بررری عنررروان م رررال در
روسررتاهاز تررا شنشرري  ،پرر از خوابانرردن کررودب در گهررواره 9 ،عرردد ت ررم مرررا را
در یرررک کاسررری و مرررینهادنرررد و زیرررر گهرررواره مررریگ اشرررتند ترررا نررروزاد از سررريب
چشمزخم در امان باشد (عبد ی)441 :4963 ،ش
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قداسررت انجررام یررک عمررو برری مرردت  9بررار در مراسررم ازدواج نيررز دیررده مرریشررود و
ظاهرا شگون و ميمنرت برا خرود بری همرراه داردش بيشرتری تکررار عملری مدر ّدس یرا توسرم
خررود عررروس و یررا بررر روز وز انجررام مرریشرردش نمونررگ ن در ویشررکاننک واقررب در رشررت
اسررت کرری دامرراد  9بررار روبنرردة عررروس را بررام زده ،سررا پررایي مرریانررداختش پر از ن
عررروس بررا یررک گررلوپرراش کرری از خانررگ پرردرش ورده بررود  9بررار بررر دامرراد گررلو
میپاشيد (بشرا و يره)11 :4913 ،ش
بيشررتری مرروردز کرری در یرري هرراز مربرروب برری مررر در بيشررتر ندرراب ایررران دیررده
مرریشررود ،انجررام مراسررم  9روز پ ر از مررر متررو ی اسررتش ای ر رسررم تررا برری اررال نيررز
تررداوم داشررتیاسررتش م مرروم مراسررم خررتم 9 ،روز پر از رروت انجررام مرریشررودش تررا  9روز
متررو ی را در مررزار تنهررا نمرریگ ارنررد و خویشرران بازمانرردگان را تررا  9روز همراهرری مرری-
کننرردش در رسررتان پ ر از د ر مرررده تررا  9شررب مترروا ی بررر سررر خرراب او تررش روش ر
مریکننررد (اسرردیان)424 :4911 ،ش رسررم ترشا ررروزز تررا  9روز بررر مرزار رررد رروت شررده
ظراهرا از رسرروم زرتشررتی بسرريار که ر اسررت؛ چراکرری اعتدرراد دارنررد رو مرررده تررا  9روز،
مپررو رروت را تررربنمرریکنرردش در رگرررد دوم و سرروم هادخررتنسررک در ایرر مررورد
مررده اسررت کرری روان انسرران-چرری نيکوکررار و چرری گنرریکررار -پ ر از مررر  9شررب بررر
روز زمررري و کنرررار جسرررد مررریمانرررد و نزدیرررک سرررر مرررینشررريند (مير رایررری:4914 ،
14تررا)16ش در بنرردهش مررده اسررت هنگررامی کرری ش صرری رروت کنررد ،تررا  9شررب ویررزرش
دیو و دیگر دیروان بری او املری مریکننرد و او پشرت بری ترش کررده ،نمریگر ارد دیروان
برری او بتازنررد؛ برری همرري د يررو اسررت کرری تررا  9شررب بایررد در کنررار سررر او تررش روش ر
دارنررد (بهررار996 :4911 ،تررا)993؛ همچرري در سررنت د رر و کعرر مرررده در رسررتان،
مرسوم اسرت کری ترابوت را  9مرتبری ترا رسريدن بری گورسرتان زمري مریگ ارنرد و سرا
بلند میکنند و یا  9مرتبی دور خانگ متو ی میگردانند (شادابی)441 :4911 ،ش
از یري هراز مررتبم برا عردد  ،9مریترروان دریا رت عردد  ،9بری نروعی تکميرو کننرردة
عردد دو اسررت و کررارز کرری در روز سرروم تررورت مرریپر یرد و عملرری کرری بررراز سررومي
بار انجرام مریشرود ندرص عردد دو را کامرو مریکنرد و ارمينرانی برراز درسرت اجراشردن
ن عمو و نيک برودن سررانجام ن بری اسراو مری یردش عردد  9بری کررات در یري هراز
مر هبی ایرانيرران باسررتان و نيررز در اسر ورههرراز ایرانری مشرراهده شرردهاسررتش در ایر مررورد
می توانيد بری مدا رگ معصرو دکترر خيرراو مپمرودز برا عنروان «جایگراه عردد  9در یري هرا
و رهنرر ایرانيرران باسررتان» 4مراج رری کنيرردش  9را شرراید بترروان از اعرردادز دانسررت کرری
بيشررتری تکررررار را در رهنرر عاميانررری و یررري هررراز گرر ر ایرانررری داشرررتیاسرررت و از
ن در اسررارير ایرانرری و رهنرر ایرانيرران باسررتان دیررده
نجررایی کرری ارررور پررنرر
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مرریشررود ،مپتمررو اسررت از ای ر رری ر برری یرري هررا راه یا ترری و برری د يررو پشررتوانگ مپکررم
اعتدادز ،دوام خود را تا بی امروز اع کرده باشدش
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عرردد چهررار یکرری از کامرروتررری اعررداد اسررتش ایرر عرردد را عرردد نوررم کيهررانی
دانستیاند؛ عددز کری بری بری نومری و ک ررت شرعتگ موجرود در جهران نورم مریب شرد و
نها را بی اشکال رابت و منوم تبدیو میکندش
شرريمو م تدررد اسررت در کترراوهرراز مدرردس ایر اعتدرراد دیررده مرریشررود کرری ااتمررام
اوّ رري انسررانهررا چهررار تشررکو مرراه-هررلل ،تربيررب اوّل ،برردر و تربيررب دوم -را مشرراهده
کرررده ،برری ایر رریر از مرراه بررراز تنورريم زمرران اسررتعاده مررینمودنرردش ( )33 :4911از ای ر
رو شرراید انسررانهررا برری نرروعی تماميّ رت مرراه را پ ر از چهررار مرالرری نرراظر برروده ،در نتيجرری
معهوم کمال مرتبم با عدد چهار را بسم دادهاندش
تدسررريم سرررال بررری چهرررار صرررو ،اعتدررراد بررری چهرررار دورة زمرررانی و چهرررار عنصرررر،
نمونرریهررایی از ای ر نوررم کيهررانی برری اسرراو مرری ینرردش از قرررنهرراز دور از عرردد چهررار
بررراز بيرران نچرری مسررتپکم ،ملمرروس و مپسرروس اسررت ،اسررتعاده مرریشررد (شرروا يی و
دیگرررران)114 :2/ش عررردد چهرررار و معهررروم کليّررت و کمرررال ن در اسرررارير و باورهررراز
ایرانيرران باسررتان نيررز دیررده مرریشررودش بررراز نمونرری ،زرتشررتيان در مراسررم یينرری یسررنا ،گيرراه
هرروم را چهررار بررار مرریسررایند (هينلررز)412 :4919 ،ش در اسررارير ایرانرری ،مجمرروی جهرران
مررادز و دنيرروز برری چهررار دورة  9هزارسررا ی تدسرريمبنرردز شرردهاسررت ( موزگررار:4911 ،
)49؛ همچني در بهمر یسر مردهاسرت کری اورمرزد بری زرتشرت درختری برا یرک ریشری
و چهررار شرراخی نشرران مرریدهررد کرری اشرراره برری چهررار دورة زمررانی تررا رسرريدن رگرررد داردش
(بهنم یس  ،صو  ،4بند 9تا)44ش
عرردد  1بررا معهرروم کليّررت و تماميّررت برری یرري هرراز عاميانرری راهیا ترریاسررتش درد
ررازی زایررش کرری کررالِدرد )  (kâl.ə dərdناميررده مرریشررود ،چنرردان س ر ت نيسررتش
کررودب در چهررارمي دردو زائررو متو ررد مرریشررد (پاینررده نگرررودز)21 :4911 ،؛ ی نرری
ب د از چهرار درد و رری کرردن یرک رونرد کامرو درد اسرت کری کرودب زاده مریشرودش
در خراسان م تددنرد زنری کری درم یرک شرکم زایيرده باشرد و دیگرر ااملری نشرود ،چِرو
رویش ا تراده و بایرد چلریبررز کننردش یرک روز هنگرامی کری زن بری امرام مریرود ،اقروام
و دوسررتانش برردون ارررلی وز ،پنهررانی بررا جررارو مدرردارز و از چهارگوشررگ امررام
جمررب مرریکننررد و ب ری رررور ناگهررانی بررر سررر و روز او مرریپاشررند (شررکورزاده)421 :ش و
را از چهررار ررررا امررام ،ی نرری از کليّرت امررام جمررب مرریکننررد و درواقررب همررگ جوانررب
را در نور میگيرندش
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همانررور کری گعتری شرد در ا لرب یري هرایی کری عردد چهرار در نهرا وجرود دارد،
نرروعی جسررتجو بررراز رسرريدن برری کمررال و نوررم دیررده مرریشررودش جسررتجو بررراز شررعاز
بيمررار ،ی نرری کمررال و نوررم جسررمانی او و یررا تررلش بررراز برراردارز ،ی نرری کمررا ی کرری
یررک زن مرریتوانررد برری ن برسرردش نکتررگ قابررو توجّ ری دیگررر ای ر اسررت کرری بررا توجرری برری
یا ترریهرراز مؤ ررف ،نشررانیاز از اهميّررت عرردد چهررار در یرري هرراز ازدواج و مررر در
مپرردودة شررهرهاز مررورد بررسرری ایر مدا رری دیررده نشررده اسررت و ارررور ایر عرردد تنهررا
در یي هاز تو د پررن استش
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نوررامهرراز باسررتانی و نوا لرررونی عرردد شررش را تررامتررری عرردد دانسررتیانررد (شرريمو،
)491 :4911ش ایر عرردد کررریب سررگ مدرردس اسررتش عرردد شررش در متررون اوسررتایی و
ارسی ميانری برراز شرش صرو سرال یرا گاهنبارهرا و شرش ررینش و شرش امشاسراند
اسررتعاده شرردهاسررت ( موزگررار 11 :4911 ،و )41ش خررر سرری پررا و همچنرري ا زدهرراب
شش چشم دارند (هينلز 94 :4919 ،و )12ش
امرررا بررررخلا معهررروم م برررت عررردد  6در اسرررارير ایرانررری ،ایرر عررردد در رهنرر
شررعاهی مررردم ایررران تررورت چنرردان م بترری برری خررود نمرریگيررردش بيشررتری ارررور عرردد
شررش بررراز دور کررردن موجررودز برری نررام ل ( )2از زن زائررو اسررتش در ششررمي شررب
تو رد نرروزاد ،نبایررد او را برر زمرري نهرراد بلکری بایررد او را روز ربررا ی دمرر شررده خوابانررد و
یررا باررو کرررد؛ وگرنرری ل نرروزاد را خواهررد زد (کتيرایرری)19 :4911 ،ش در شررب شررش
بچی کری برر او اسرم مری نهنرد ،نبایرد او را بری زمري گ اشرت و در ن شرب شرشانرداز ()9
هم باید درست کرد (هدایت)93 :4942 ،ش
ظرراهرا عرردد شررش در سررنت اسررلمی شررکو منعرری برری خررود گر ترریاسررتش از نوررر
عار ران و شرراعران ایر جهران برری م ابرری قعسری مک ررب مرریباشرد کرری انسرران در ن زنرردانی
اسرررت و ترررلش او برررراز رهرررایی از بنرررد  1ار ر و  1عنصرررر تلشررری بيهررروده اسرررتش
شرراعران ارسرری ایر وکر يّت را شررش در مرریخواندنررد ،ی نرری وکر يّت یررک قماربرراز در
بررازز ت ترری نرررد کرری راه رررار مهرررههرراز او سررد شررده و دیگررر اميرردز بررراز برررد او برراقی
نمانرردهاسررت (شرريمو)491 :4911 ،ش شرراید همرري ب ررد منعرری بررود کرری برری یرري هرراز
رویررارویی بررا ل راه یا ررت و در ششررمي شررب تو ررد زائررو بررراز جلرروگيرز از لزدگرری
او مراسررمی پدیررد مررد و جا ررب اینجاسررت کرری ای ر مراسررم رویررارویی بررا ل تدریبررا در
تمام نداب ایران با تاييرات اندکی در شب ششم تو د نوزاد برگزار میشودش
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عرردد هعررت نرری تنهررا در ایررران که ر و امررروزز ،بلکرری تدریبررا در تمررامی رهن ر هررا از
اهميّت بامیی برخروردار اسرتش ایر عردد بریخصرو در بابرو بری د يرو پرسرتش هعرت
سياره مدردّس برودهاسرتش در یري ميترایری ،یري پريش زرتشرتی ،براور برر ایر برود کری
هعررت لررک سرريارهاز رو را برری ارررور ا هرری مرریرسررانندش ایر تر ود برری رررور نمررادی
بررا هعررت درز کرری گزیرردگان بایررد از نهررا رد شرروند ،نشرران داده مرریشررد (همرران)411 :ش
عرردد هعررت برری تررورت کررامل پررن ر در اس ر ورههرراز ایرانرری نيررز دیررده مرریشررودش در
اسررارير ایررران باسررتان ،هرمررزد و شررش امشاسرراندان عرردد هعررت را تشررکيو مرریدهنررد
( موزگار)41 :4911 ،ش
سلسررلی مراتررب هعررتگانرری ظرراهرا یکرری از کلرریتررری اندیشرریهررا در جهرران ادیرران
اسررتش نمونررگ ن نوررر رویزبررروب 1دربررارة هعررت گررام تر ود عر ررانی و نيررز اشر ار ع ررار
در اواخرررر قررررن دوازدهرررم در مرررورد سرررعر پرنررردگان رو از هعرررت درة نعر ر اسرررت
(همرران)413 :ش شرريمو اعتدرراد دارد در پرر وجررود مرااررو هعررتگانرری در بسرريارز از
رریدررتهررا ،معهرروم قرردیمی ت ر ود از هعررت لررک سرريارهاز وجررود دارد و در واقررب ای ر
اعتدادات نجومی است کی بر اهميّت ای عدد تأرير نهادهاستش
در یرري هرراز مربرروب برری تو ررد ،گرراه عرردد هعررت بررراز رهررایی از شررش روز اوّل
تو رد نرروزاد کرری روزهرراز خ ررر برری اسرراو مرری ینررد ( لزدگرری) و همچنرري مانرردگارز
نرروزاد و اعر او از خ رهررا برری کررار مرریرودش پَملرری پررر از رسررمهرراز یينرری اسررت کرری در
ررروو شررب هعررتم تو ررد نرروزاد انجررام مرریشررودش اعتد راد بررر ای ر اسررت کرری هررر نرروزاد
همررزادز دارد کرری در پرری مررر اوسررتش بررا انجررام ایرر یرري همررزاد برری اشررتباه کررر
مری کنرد کری کرودب سرروختی و از بري ر تری و در نتيجری دیگررر برر زار او سر ینمریکنررد
( رررزی و دیگررران)221 :4911 ،ش در ماسررال ،واقررب در اسررتان گرريلن بررراز پيشررگيرز از
لزدگرری ،هعررت رشررتی نرر انت رراو کرررده ،هعررت گررره برردان مرریزدنرردش اتررلگ برري
گرهها را مریبریدنرد و تکری نر هراز گررهخرورده را روز شرکم زائرو مریبسرتند و هنگرام
امام چلی ن را از شکم وز باز میکردند (بشرا و يره)91 :4913 ،ش
از تدردّس عرردد هعررت در مراسررم ب ررتگشررایی دختررران نيررز اسررتعاده مرریشرردهاسررتش
تررب روز چهارشررنبگ خررر سررال ،دختررر ب ررتبسررتی برری ررب جرروز و مرریرودش هنگررامی
کرری برری منررزل رسرريد ررت شررده ،یررک عرردد کشررکسرراو را برری تررورت وارونرری روز
سرررش مرریگرر ارد ،هعررت مرتبرری دور ايرراب مرریچرخررد و در هررر نوبررت هعررت بررار
میگوید :ب تم واشد ،ب تم واشد! (شکورزاده)11 :ش
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در یرري هرراز مربرروب برری ازدواج ،تکرررار عرردد هعررت هماننررد عرردد  9برری نرروعی بررراز
ن
تدردّسب شرری برری کررار مرریرودش قداسررت گسررتردة عرردد هعررت باعر ارررور پررنر
در یرري هرراز مربرروب برری ازدواج شررده اسررت تررا برری زنرردگی برکررت ب شرردش در مراسررم
عروسرری ،یکرری از ميرران خررواهر و برررادر دامرراد ،بسررتگان عررروس و دامرراد ،و یررا رایشررگر
عروس ،دور کمر عرروس را برا دسرتمال ،نروار ،پارچری یرا چرادرز بلنرد مریبسرتش پارچری
و دسررتمال را م مرروم هعررت گررره مرریزدنررد کرری برری نيّ رت هعررت رزنررد بررراز زوج جرروان
بود (همان)14 :ش
ارررور عرردد هعررت در یرري هرراز مربرروب برری مررر بسرريار کمتررر مشرراهده شررده
اسررتش ا لررب مررردان تررا هعررت روز ریررش خررود را اتررل نمرریکردنررد و هعررت قرردم برری
دنبررال تررابوت ر ررت نيررز در برخرری منررار اهميّرت داشررتی اسررت؛ برری عنرروان نمونرری هنگررامی
کی مرده را چرال کردنرد ،هعرت قردم دور مریشروند ،سرا دوبراره برر مریگردنرد؛ چرون
اعتداد دارند متو ی چشم بی راه است (هدایت)14 :4942 ،ش
بررسرری عرردد هعررت در یرري هرراز گرر ر ،از ارررور بسرريار پررنرر ایرر عرردد در
یرري هرراز برراردارز و تو رد ،بلرروا و ازدواج اکایررت دارد و در یرري هرراز کع ر و د ر
کمتررر مشرراهده شررده اسررتش شرراید د يررو ایر باشررد کرری تدردّسب شرری پيونرردز ناگسسررتنی
بررا زنرردگی مررادز و م نرروز انسرران دارد و ا لررب بررا معرراهيم م بررت همررراه اسررتش کهرر
انسران م مرروم سر ی مرریکنرد برری چيزهرایی کرری برا نهررا در ارتبراب مررداوم و روزانری اسررت
تدرردّس ب شررد و از نجررایی کرری مررر همررواره مسرر لیاز دردنرراب بررراز بشررر برروده،
تددّس عدد هعت در ای گونی یي ها کمتر مشاهده میشودش
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نرری را مرریترروان ااترروکرررو  9در  9در نوررر گر ررتش تدرردّس عرردد سرری در ایرر
کررریب نيررز وجررود داردش دیونوسرريوس درو رري  ،م تدررد بررود سلسررلی مراتررب رشررتگان برری
نی دستی یا سریترا سریترایی ربدری بنردز شرده اسرت :کمرال در کمرال ،نورم در نورم ،واارد
در وااد (شوا يی و دیگران)119 :4911 ،1/ش
در مزدایرریگرررز ،نمرراد عرردد نرری در زنداوسررتا دیررده مرریشررود ،جررایی کرری اعررداد
تزکيرریکننررده از  9بررار تکرررار سرریگرران تشررکيو شرردهانررد؛ بررر برراو نمونرری اگررر جامرریاز
چرمری برا مررردار سر یرا انسرران تمراس پيرردا کررده و برا چيررزز يرر از منری یررا خروز یررا
چرررب یررا قرری رروده شررده باشررد ،بایررد ن را  9بررار بررا ادرار 9 ،بررار بررا خرراب و  9بررار بررا
و شسررت (رکرری :4911 ،رگرررد هعررتم ،ب ررش سرروم ،بنررد )41ش نويررر ایرر تکرررار
سرریگانررگ عرردد  ،9در بسرريارز از یرري هرراز جررادو و جررادوگرز نيررز یا ررت مرریشررود
(شوا يی و دیگران)111 :4911 ،1/ش
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عرردد نرری در اس ر ورههرراز ایرانرری دیررده مرریشررود؛ بررا ای ر وجررود برری نوررر مرریرسررد
ارررور ایرر عرردد چنرردان پررنرر و مررؤرر نبرروده اسررت کرری در یرري هرراز ایرانرری و
یرري هرراز گ ر ر وارد شررودش تنهررا در یرري هرراز اسررلمی ،س ر بلرروا شرررعی
بریخصررو
دختررران نرری سررا گی اسررت و در ای ر س ر بررراز دختررران مسررلمان جش ر تکليررف برگررزار
میگردد (اسردیان)19 :4911 ،ش شراید ایر براور از نجرا ناشری شرود کری نُری نشرانگ ررول
دوران اراملگی انسران و تکامرو جنري نيرز مریباشرد ،درنتيجری بری عنروان سر کمرا ی
کرری دختررران برری هنگررام رسرريدن برری ن بررر عبررادت مکلرف مرریشرروند در نوررر گر ترری شررده
استش
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و زنرردگی

ده بيررانگر مررر  ،زنرردگی و تنرراوو نهاسررت و اترری هررمزیسررتی مررر
وابستی بی ای رنویّت است (شوا يی و دیگران)214 :4911 ،9/ش
در یرري هرراز گرر ر ایرانرری عرردد ده تنهررا در مراسررم مرررتبم بررا زایمرران و تو ررد
مشرراهده شررده اسررتش در برخرری از روسررتاهاز کوهسررتانی گرريلن ،برری منوررور اعاظررت در
برابررر لزدگرری ،زن زائررو بایررد تررا ده روز ،بنرردز با ترری شررده از مرروز بررز بررر کمررر خررود
مرریبسررت (بشرررا و دیگرران)92 :4913 ،ش شرراید هررمزیسررتی مررر و زنرردگی در کنررار هررم
اسررت کرری باع ر شررده روز دهررم ب ررد از تو رد برری نرروعی در یرري هرراز ایرانرری زمرران دور
شدن از خ ر مر و نویددهندة زندگی بدون خ ر براز نوزاد باشدش
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درميرران اعررداد قمرررز مهررم ،عرردد چهررارده جا ررب توجّرری اسررت ،زیرررا چهررارده روز
رول می کشد ترا مراه بردر شرودش در اسرارير برابلی چهرارده خردا وجرود دارنرد کری نرگرال
را برری جهرران زیررری برمرریگرداننررد و ای ر موکرروی شرراید از ت ررداد روزهرراز کامرروشرردن
ماه نشان داشتیباشد (شيمو)299 :4911 ،ش
در رهن ر عاميانرری ایررران ،عرردد چهررارده بيشررتر بررا زیبررایی ،کمررال ،و بلرروا ارتبرراب
داردش در شرر ر و ادبيررات عامررگ رسررتان ،سرر بلرروا جسررمانی و جنسرری دختررران چهررارده
سررال اسررتنباب مرریشررود ،ش ر رهایی از زبرران عاشرردان ایلرری وج رود دارد کرری برری مرراه برردر
اشررارت دارنرردش مرریدانرريم کرری برردر مرراه ،شررب چهرراردهم اسررت و ای ر خررود کنررایتی برری
مپبرروو چهررارده سررا ی توانررد بررودش در ميرران تاجيررکهرراز درة زرا شرران ،هنگررامی کرری
پسرر یررک خرانواده برری سر دوازده ترا چهررارده سرا گی مرریرسرريد ،پردر او بابرراز دهدرران و
همسایگان را بی ميهمانی دعوت میکرد (کراسنو سکا)411 :4912 ،ش
قمر در شرب چهراردهم ،هرر مراه بری ترورت قرر کامرو در مری یرد و بری بيرانی بری
اوج زیبایی و شکوه خرود مری رسردش ارتبراب عردد چهرارده برا بلروا شراید بری همري مسر لی
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مربرروب مرریشررود؛ برری ایرر م نررا کرری در چهررارده سررا گی ،انسرران را هماننررد مرراه شررب
چهرررارده زیبرررا مررریداننرررد و زیبرررایی او را در ایر ر سر ر  ،اوج کمرررالِ ممکر ر در نورررر
میگيرندش
ای ر عرردد همچنرري مرررربی از عرردد هعررت مرریباشررد کرری همررانرررور کرری بررامتر گعترری
شد معهومی از تددّس را با خود بی همراه داردش
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عرردد پررانزده نشرراندهنرردة اوج قرردرت قمرررز اسررت (شرريمو)291 :4911 ،ش عرردد پررانزده
کرریبی از سری بروده ،در تدسريمات مراه دیرده مریشرودش زمرانی تدسريم پرانزده روزة مراه
در ایران و هنرد مترداول بروده اسرت؛ همچنري در مترون اوسرتایی و ميانری بریخصرو
س پانزده سا گی زیراد بریکارر تری اسرت کری نشراندهنردة سر رمرانی و شرروی دورة
جرروانی اسررت؛ برری عنرروان م ررال مشرری و مشرريانی هنگررامی کرری از زمرري رویيدنررد ،پررانزده
بررر داشررتند کرری از س ر نهررا در ن هنگررام نشرران داشررت ( موزگررار )13 :4911 ،و ی را
یکرری از تجسّ رمهرراز ایررزد بهرررام ،مررردز در س ر رمررانی پررانزده سررا گی اسررتش (همرران:
)21ش
با ایر وجرود عردد پرانزده در یري هراز گر ر ایرانری چنردان مشراهده نشرده اسرت و
تنهررا مرروردز کرری نگارنررده یا ررت کرررده ،مربرروب برری یرري زرتشررتی اسررتش س ر بل روا در
زرتشررتيان پررانزده سررا گی اسررت (اسرردیان )11 :4911 ،و کشررتیبنرردان و سرردرهپوشرری در
س  1تا  41سا گی انجام میگيرد (مزداپور14 :4963 ،تا)16ش
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بسرريارز از مپددرران هماننررد شرريمو بررر ایر باورنررد کرری بيسررت و یررک برری کمررال اشرراره
دارد ،زیرررا ااترروکرررو اعررداد مدرردس  1و  9اسررتش اوسررتا برری بيسررت و یررک نسررک
تدسرريم شررده و ت ررداد رودهررایی کرری در بنرردهش از نهررا نررام برررده شررده ،بيسررت و یررک
است (گران)92 :4914 ،ش
عرردد بيسررت و یررک در اوسررتا و نيررز در وداهررا بسرريار دیرردهشرردهاسررت و ای ر مس ر لی
خرود اکایرت از ریشرگ هنردوایرانی ایر عرردد دارد ،امرا در یري هراز گر ر مرردم ایررران،
عرردد بيسررت و یررک چنرردان مشرراهده نشررده و اهميررت اسرراريرز ن برری دورة کنررونی
منتدررو نگشررتی اسررتش یکرری از نمونرریهرراز م رردود ارررور ای ر عرردد ،یينرری اسررت کرری
بررراز جلرروگيرز از سرردم جنرري انجررام مرریشررود و در ن ن رری هعررتم برری رن ر زرد و
ن را بيسرررت و یرررک گرررره
سررررا را بررری قرررد و قامرررت زن ااملررری مررریبرنرررد ،سرررا
مرریزننررد،در هررر بررار ا سررونی بررر ن مرریخواننررد و در نهایررت ن ر را برری کمررر زن ااملرری
میبندند (شکورزاده)611 :4969،ش
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عرردد چهررو نشررانگ برری پایرران رسرريدن یررک دور ترراری اسررت ،دورز کرری نرری دررم برری
تکرررار ،بلکرری برری تاييرررز اساسرری و گرر ر از نوررام عملرری از یررک زنرردگی برری زنرردگی
دیگرر منتهری مریشرود (شروا يی و دیگرران)116 :4911 ،ش عردد چهرو در مترون اوسرتایی
و ميانری و جدیرد در مروارد م تلرف اسرتعاده شرده اسرت؛ از جملری برراز زمران و ررول
مدت ،بسيار بی کار ر تیاستش
خداونررد اررررت موسرری و مپمررد را در چهررو سررا گی راخوانررد ،بي ررت بررا نررو
چهررو روز پ ر از رو رران را داد ،موسرری چهررو روز بررر ر رور سررينا مانررد ،م ردّت موعورری
عيسرری چهررو مرراه بررود و در رررول چهررو روز بررر اواریررون ظرراهر شررد و عررروج او از قبررر
پرر از چهررو سرراعت را دادش اترر ل چلرری در اعمررال زاهدانرری تررو يان بررراز تعکررر
در یررک دورة چهررو روزة گوشررینشررينی و روزهدارز برری کررار برررده مرریشررودش همچنرري
در یرري هرراز مردمرری ،چلرری ،دوره چهررو روزهاز اسررت کرری ش ر ص و موجودیّ رت او بررا
یک وکب مهم و اسّاس برخورد پيدا میکندش
چررو ا تررادن بررر روز زن و چلرریبرررز از یرري هرراز بسرريار رایرر در بيشررتر ندرراب
سرررزمي ایررران اسررتش م تددنررد اگررر زنرری دررم یررک شررکم زایيررده باشررد و دیگررر ااملرری
نشود ،چرو رویرش ا تراده و بایرد چلریبر رز کننردش او را بری همرراه زائرویی بری امرام بررده،
روبر ریروز او مرررینشرررانند ،سرررا چهرررو مشرررت و از خزانررری برداشرررتی و در ظر ررری
مرریریزنررد و در کنررار او و زن زائررو مرریگ ارنررد و سررا مراسررم چلرریبرررز را انجررام
میدهند (شکورزاده)421 :ش
در یرري هرراز مربرروب برری تو رد ،یکرری از کاربردهرراز عرردد چهررو هماننررد اعررداد  9و
 ،1دور نگرریداشررت ل از زن زائررو و نرروزاد وز و برری رررور کلرری اع ر سررلمت ای ر دو
از خ رهاسررتش برری رررور کلرری اعتدرراد بررر ای ر برروده اسررت کرری زن زائررو و نرروزاد وز بهتررر
اسررت تررا چهررو روز از خانرری خررارج نشرروندش دربررارة نرروزاد نيررز عديررده دارنررد کرری ممک ر
اسررت نوررر در او کررارگر شررده و رعررو را از پررا در ورد؛ از ایرر رو گرراهی برری گررردن
کودب چهوبسماو ویزان مینمایند (علمی)441 :4991 ،ش
عرردد چهررو در مراسررم عروسرری بسرريار کررم دیرردهشرردهاسررت و تنهررا نمونررگ ن،
اسررتعاده از دمکررردة چهرروگيرراه هررم بررراز زن زائررو و هررم بررراز عررروس و دامرراد اسررتش بررا
همان کلیق ندز کری برا قيچری برامز سرر عرروس مریشرکنند ،برراز عرروس و دامراد چراز
چهوگياه دم میکنند (بشرا و دیگران)61 :4913 ،ش
در مراسررم خررتم نيررز روز چهلررم رروت ،بررراز پایرران دادن برری دورة ررم و انرردوه و
عررزادارز برریکررار گر ترری مرریشررودش در چهلمرري روز درگ شررت متررو ی ،مراسررم برگررزار
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مرریشررودش در ریرردن رهرراز عررزادار پرر از مراسررم چهلررم ،پيررراه سررياه را از ترر
شنایان بيرون می ورند (عسکرز خانداه)261 :4911 ،ش
همررانرررور کرری گعترری شررد در سررنتهرراز م تلررف ،عرردد چهررو را کمررال مرالرریاز
از زندگی میدانسرتند و شراید بری همري د يرو در یري هراز گر ر کری مربروب بری مراارو
م تلررف زنرردگی اعررم از تو ررد ،ازدواج و مررر اسررت ایرر یرري برری راوانرری دیررده
مرریشررود؛ برریخصررو در چهلمرري روز پرر از تو ررد و چهلمرري روز پرر از مررر ،
یي هاز بسيارز وجود داردش
 .9نتیجه
برررا بررسررری رهنر ر عاميانرررگ ایرررران و اررررور اعرررداد در ن مررریتررروان گعرررت در
یرري هرراز گرر ر ایرانرری ،تدرردّس اسرر ورهاز یررک عرردد بررر اهميّررت و ارررور ن در
رهنر عاميانررگ ایرانرری ارررر نهررادهاسررتش ا لررب اعرردادز کرری امررروزه در یرري هرراز گ ر ر
دیررده مرریشرروند ،ارررور پررنگرری در اسررارير ایرانرری و داو و رسرروم ایرانيرران کهرر
دارنرردش در ایر ميرران برخرری از یرري هررا و دورههرراز گر ر بررا اعررداد بيشررتر رنر تدرردی
بی خود گر تیاند و برخی دیگر کمترش
از ميرران سرری دورة مررورد بررسرری در ای ر پررروهش (تو رد ،ازدواج و مررر ) ،اعررداد
در داو و رسررروم مربررروب بررری نرررازایی ،زایمررران و تو ر رد ندرررش بسررريار پررنگررری ایعرررا
مرریکننرردش عرردد سرری در مراسررم مربرروب برری نررازایی ،گهرروارهبنرردانِ نرروزاد ،چلرریبررران و
نامگر ارز کرودب بسريار بااهميّرت اسرتش عردد چهرار در چلریبررز ،عردد شرش و هعرت
و ده در مراسررم مدابلرری بررا لزدگرری ،عرردد نرری در مراسررم بلرروا شرررعیِ اسررلمی ،عرردد
پررانزده در مراسررم بلررواِ شرررعیِ زرتشررتی ،و عرردد بيسررت و یررک در یرري هرراز جلرروگيرز
از سدم جني کاربرد داشتیاندش
در مراسررم مربرروب برری ازدواج تدرردس عرردد سرری دیررده مرریشررود ،امررا ایر عرردد هدررت
اسررت کرری در ا لررب یرري هرراز ب ررتگشررایی و ازدواج ارررور گسررترده داردش از برراقی
اعداد نشانیهاز قابو توجّهی در ای قسم از یي ها دیده نمیشودش
در یرري هرراز مربرروب برری عررزادارز ،عرردد سرری بررا اهميررتتررری عرردد اسررتش مراسررم
خررتم ب ررد از سرری روز انجررام مرریشررود ،تررا سرری شررب مرررده را تنهررا نمرریگ ارنررد ،تررابوت را
سرری بررار تررا رسرريدن برری گورسررتان بررر زمرري نهرراده ،ن را سرری مرتبرری دور خانررگ متررو ی
مرریگرداننرردش عرردد چهررو نيررز در مراسررم عررزادارز دیررده مرریشررود و بيررانگر پایرران یررک
دوره از زنرردگی رررد اسررتش اعررداد در یرري هرراز گرر ر ،هماننررد دیگررر یرري هرراز
عاميانی ،با زندگی اجتماعی انسانها درهمتنيدهاندش

مجلگ م ا ات ایرانی41 /

يادداشتها
4ش مپمررودز ،خيررراو ،)4911( ،جایگرراه عرردد  9در یرري هررا و رهنرر

،

ایرانيرران باسررتان مجلررگ علرروم
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