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    مقدمه -1
كاربرد اعداد و بررسي رمز و رازهاي آن همواره در نزد ملل و اديـان مختلـف بـه ويـژه                

به عدد،يك اصل اساسي است كه      .رياضي دانان، فيلسوفان و انديشمندان اهميت داشته است       
هـاي گونـاگون بـشري، در         جز استفادة اصـلي و عـادي و تـأثيرات فـراوان آن در پيـشرفت               

ــه        ــود گرفت ــه خ ــي ب ــادين مختلف ــاهيم نم ــاگون، مف ــوام گون ــان اق ــوارد درمي ــسياري از م ب
  )17 :1386رحماني راد،(.است

در تاريخ تفّكر بشر، عدد شناسي و حتي ستايش اعداد هـم ديـده مـي شـود و مـي تـوان             
طالع بيني، ستاره شناسي، كيمياگري و علومي از اين قبيل نيز هركدام به نـوعي بـه              گفت كه   

 تقدس و ارزش اعتقادي اعداد در نزد ملل مختلف يا در زمـان .عدد شناسي احتياج داشته اند    
هـا، شـصت و مـضارب        هـا و ايرانـي      بابلي ، به عنوان مثال   ؛هاي مختلف، متفاوت بوده است    

بابليان و قيثاغورثيان عدد را مي پرستيدند و توجـه داشـتند كـه    .ندشصت را ترجيح مي داده ا    
   .مبادا عددي را فراموش كنند و آن را بيازارند

بعضي اعداد در ميان اعراب از اطالق برخوردارند و منظور خود عدد نيست بلكـه از آن                 
اعتقاد بـه   لة ديگر،   مسئ.فت، هفتاد، هفتصد و چهل     مثل عدد ه   ؛شود  به كثرت و مبالغه ياد مي     

 هرچيزي مقدس بود يـا      ،شايد بتوان گفت كه در دنياي باستان      .خير و شر دانستن اعداد است     
. خره خير بود يا شر    نامقدس، فضيلت محسوب مي شد يا رذيلت، مبارك بود يا نحس و باأل            

   )13 : 1388نورآقايي، (. اين موضوع در رابطه با اعداد هم صدق مي كرد
كه به عدد هفت توجه كـرده، قـوم سـومر بـوده اسـت، عـدد                هرچند قديمي ترين قومي     

هفت در همة تاريخ جهان و در مذاهب گوناگون اهميت زيادي داشـته اسـت؛ همـان گونـه                   
هفت طبقة زمين، هفـت طبقةآسـمان،   : ها و امور هفت بوده است  كه شمارة بسياري از مكان    
قـسيم جهـان بـه هفـت         مقدس، هفت بار طواف بر گـرد كعبـه، ت          ةروزهاي هفته، هفت فرشت   

  )لغت نامةدهخدا، ذيل واژة هفت(....اقليم و
 اهميت بسزايي داشته    ،ويژه در بين اقوام سامي    يز در بسياري از ملل و اديان، ب       عدد چهل ن  

 ادوار نجـوم بـر حـسب دورة چهـل سـاله محاسـبه مـي شـده                   ،كه در مصر قديم     چنان ؛است
وين چهل روز ناپديد شـود، دورة مهلكـي در          بابليان نيز عقيده داشتند كه اگر ستارة پر       .است
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دوره هاي بال را نيز با چهل محاسبه مي كردند، مانند طوفان نـوح كـه چهـل         . پي خواهد بود  
   )    3 :1383 آشتياني،(....سال طول كشيد و

يابي براي حروف و اعـداد      معادل  ،  نيز در يونان قديم     در متون ديني اسالمي و يهودي و      
 عرفـاني متـون مـذهبي از جايگـاه وااليـي برخـوردار بـوده                -تبيين منطقي در جهت تفسير و     

 اعداد و حروف اسـتوار      ةكه برپاي »جفر« علمي به نام   ،كه از ميان علوم اسالمي      به طوري ؛است
پرداختـه و از ايـن    است، متولد شده كه يكسره به راز و رمـز نهفتـه در اعـداد و حـروف مـي       

   )1: همان (. داشته است  برميها گام  در جهت كشف ناشناخته،رهگذر
در دوران جديد نيز رياضي داناني كه ذهن خالق و شـكوفا دارنـد، متفـق القـول هـستند         

 چيز ديگـري وجـود    كه اعداد در واقع اشيائي هستند داراي خواص ويژه؛ بدون اعداد تقريباً           
  كليـدهاي  ،سـيارات و اعـداد    :شناس برجـسته هـم گفتـه اسـت         يونگ، روان . نخواهد داشت 

   بـه دسـت   ارزشمندي را براي گشودن و روشن كردن نامكشوف ضـمير ناخودآگـاه انـسان            
هاي مخصوصي را براي اعداد قائل بود و اعتراف مـي كـرد    حتي فرويد نيز قدرت .مي دهند 

. در زندگي اش نقش تعيـين كننـده اي داشـته انـد    ،كه دو عدد بيست و سه و بيست و هشت     
  )   20: 1387،ستارپور(

ر زبان و ادب فارسي نيز عالوه بر كاربردهاي اصلي و عـادي خـود، بـراي خلـق                   اعداد د 
در .هاي كالمي و بيان مفاهيم دينـي و عرفـاني بـه كـار رفتـه اسـت                 تصاوير شعري و آرايش   

 بـه جـز اسـتفاده در        ،ويژه عدد هفت و چهل    بعالم وسيع و عميق مثنوي معنوي هم، از اعداد          
آني، ديني و عرفاني و نيز آفرينش صورخيال، آرايه هـاي  معاني اصلي، براي بيان مضامين قر    
  .لفظي و معنوي استفاده شده است

 به كاربردهاي گوناگون عـدد هفـت و چهـل در ايـن شـاهكار عرفـاني                  ،در اين پژوهش  
،نـسخة نيكلـسون، بـه      )1384(،مثنـوي معنـوي   منبـع اوليـة پـژوهش،       .جهان پرداخته مي شـود    

ت كه اشعار استفاده شـده بـر اسـاس شـمارة ابيـات بـه       تصحيح و ويرايش سعيد حميديان اس 
  .همين منبع ارجاع شده است

  :لهئبيان مس -1-1   
ست كه به لحـاظ ويژگـي      بزرگترين و برترين اثر عرفاني به زبان فارسي ا         ،مثنوي معنوي 
ويژه كاربرد اعداد در معاني اصـلي و ادبـي و بيـان مفـاهيم عرفـاني، دينـي و                    هاي سبكي و ب   
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لة اصلي ايـن جـستار نيـز تحليـل و بررسـي كـاربرد               مسئ. مختصاتي برخوردار است   لسفي از ف
هاي گوناگون اعداد هفت و چهل در مثنوي معنوي است وكوشش مـي شـود كـه بـه شـيوة        

 بـه بررسـي   ،ها و نقدهاي مثنوي  توصيفي، تحليلي و كمي و نيز با استفاده از معتبرترين شرح          
هاي كالمـي   ر تركيب سازي، تصوير سازي، آرايشو ارزيابي كاربرد اعداد هفت و چهل د  

  . و بيان مضامين و مفاهيم نمادين در شش دفتر مثنوي پرداخته شود
 به رمز و راز عدد هفت و چهل در ايـران باسـتان، متـون دينـي  و            مختصر به طور    ،   ابتدا

 مهـم تـرين كاربردهـاي علـوم بـديعي،      ،اسالمي، عرفان و ادب فارسي توجـه شـده و سـپس    
هـا و نمودارهـايي ارائـه        معاني و بيان در مثنوي كبيرتحليل و بررسي و نتـايج آن در جـدول              

  . شده است
      
  :اهميت و ضرورت پژوهش -1-2

     حكيم مولوي از شاعران صاحب سبك شخصي به شمار مي رود كـه همـة عناصـر و            
يـان مـضامين و      در خـدمت ب    ، از جمله كاربرد اعـداد در مثنـوي معنـوي          ،تصاوير شعري وي  

 از اين رو، هرچنـد لفـظ و زبـان از ديـدگاه مولـوي وسـيلة رسـاندن                    ؛مفاهيم قرار مي گيرند   
معاني و مفاهيم هستند، وي در اشعارش اقتضاي حـال و مقـال و اصـول فـصاحت و بالغـت                     

هاي هنري و زيبا شناسي  را نيز رعايت كرده است؛ به طوري كـه سـطوح                  كالمي و ويژگي  
 با سـطوح ادبـي و انديـشگي وي تناسـب و همـاهنگي خاصـي پيـدا كـرده            ،زباني اشعار وي  

  .است
 تحليل و بررسـي كـاربرد انـواع اعـداد           ،    از اين رو، براي شناخت مفاهيم واالي مثنوي       

  .هاي كالمي و فنون معاني و بيان ضروري است براي خلق آرايش
  

 :پيشينة تحقيق -1-3

 بـه ويـژه هفـت و چهـل در متـون ادبـي و دينـي                  كاربرد ادبي و معنايي اعـداد،      در بارة   
فارسي تأليفات و تحقيقاتي به صورت مستقل و گاهي به طور مطالـب كوتـاه و پراكنـده در                   

رموز اسرار  )1:(ترين ها عبارتند از    كه مهم  منابع نوشتاري و پايگاه هاي اطالعاتي وجود دارد       
 اسطوره شناسـي عـدد هفـت        راز هفت، نمادشناسي و   )2 (،آميز عدد چهل از محسن آشتياني     
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اســرار شــگفت انگيــز عــدد هفــت از اعظــم رحمــاني راد و طيبــه       )3(،بقــايي...از اســدا
ــات و  ) 5(،عــدد، نمــاد، اســطوره از آرش نورآقــايي )4(،اســالمي عــدد چهــل در قلمــرو آي
امـا در بـارة كـاربرد    ....تأملي در سطح ادبي مثنوي معنوي از محمـود فـضيلت و        )6(،احاديث

 تأليف و تحقيـق مـستقل و        ،اعداد، به خصوص هفت و چهل در مثنوي مولوي        ادبي و معاني    
جامعي پديد نيامده، جز مطالبي كوتاه و اشاره وار كه در منابع شرح و تفسير و نقد و تحليـل      

 . ابعاد گوناگون مثنوي معنوي آمده است

  

  بحث -2

   هفت عددراز و رمز  -2-1

 معني كولي بسيار و زمين هموار، نـشيب   هفت، در لغت به  : در ايران باستان   -   الف
 و بــاران زود بارنــده و نيــز بــه معنــي از ســبكي پريــدن و ســخن بــسيار و بــي انديــشه گفــتن 

  هفت از ديرباز مورد توجه اقوام مختلـف جهـان        از ميان اعداد، شمارة    )10: 1379  والي،(است
ه در امور اهريمني و شـر  اغلب در امور ايزدي و نيك و گا.  از جمله ايران زمين بوده است   و
 نخستين عددي است كه هم مادي و هم معنوي است و از طريـق            ،هفت.كار مي رفته است     به  

هفـت يعنـي   .  آسمان و زمين را به هم متصل مي كند؛ عدد عالم و عـالم كبيـر اسـت                ،نمادها
  )76 : 1388نورآقايي، .( كمال، امنيت، ايمني، آرامش، وفور و آفرينش

هفــت اقلــيم كــه در اعتقــادات ايــران باســتان نمــاد بــارزي دارد، نمــادي از     اعتقــاد بــه 
طبق اين اعتقاد، هفت اقلـيم در بخـش مـسكون دنيـا واقـع         . استاهورامزدا و شش امشاسپند     
 هرمـزد و    ،در اساطير و انديشه هاي زرتـشتي      . كشور ايران قرار دارد    ،شده اند و در مركز آن     

نـور، عقـل   :  هفـت صـفت دارد   ،اهـورامزدا . ي دهند شش امشاسپندان عدد هفت را تشكيل م      
بنا به اسطوره هاي زرتشتي، زمين بـه     . نيك، راستي، درستي، قدرت، تقوي، خير، فناناپذيري      

 ،)هگمتانـه ( عقيده دارد كه شهر اكباتـان   ،هرودوت، مورخ يوناني  .هفت اقليم تقسيم مي شود    
رسـتم و   .غير مـي دانـستند    هفت ديوار به رنگ هفت ستاره داشت كه آنجا را يـك عـالم صـ               

  .مي گذرند) هاي سخت آزمون(اسفنديار نيز از هفت خوان
در انديشه هاي اسالمي، نخستين عـدد       :  در قرآن مجيد و سنت هاي اسالمي       -ب
       هفت است و هفت بـار طـواف كعبـه كـه زائـر بـرخالف عقربـه هـاي سـاعت انجـام             ،كامل
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 هفـت موضـع از بـدن را بـر           ،هنگام سجده مسلمانان در   . خداست ةمي دهد، مظهر هفت نشان    
  وجهـنم، سـقر، لظـي، حطمـه، سـمير، جحـيم      : دوزخ هفت طبقـه اسـت  .زمين قرار مي دهند   

  : ها را  نيز هفت گفته اند هاويه؛ از اين رو، شمارة رذيلت

  به زير هر عدد سرّي نهفته است            از آن درهاي دوزخ نيز هفت است«               
        عدالت جسم را اقصي كمال است  ظهور نيكويي در اعتدال است                       
  »         جزاي عدل، نور و رحمت آمد              سزاي ظلم لعن  و   ظلمت آمد         

  )414: 1390 الهي قمشه اي،(
تعال در خداوند م : بيانگر كثرت و عظمت است؛ مثالً      ،بنابراين، عدد هفت در بيشتر موارد     

ولَو أَنَّما فِي الْأَرضِ مِن شَجرَةٍ أَْقَلام واْلبحرُ يمده مِن بعدِهِ سبعةُ أَبحرٍ              «:قرآن مجيد مي فرمايد   
       كِيمزِيزٌ حع اللَّهِ إِنَّ اللَّه اتَكِلم تا نَِفدو اگر از آنچه درخت در زمين است،        ) : 27:لقمان(»م

 خداسـت  قطعـاً .ا را هفت درياي ديگر به ياري آيد، سخنان خدا پايان نپـذيرد قلم شود و دري   
   )الهي قمشه ا ي: قرآن كريم.(كه شكست ناپذير است

 :)44-43:حجـر (»وإِنَّ جهنَّم لَموِعدهم أَجمِعينَ َلها سبعةُ أَبوابٍ لِّكُلِّ بابٍ مْنهم جزْء مْقـسوم   « : يا  
 ،كـه بـراي آن هفـت در اسـت و از هـر دري     ] دوزخى[وعدگاه همةآنان دوزخ است    و قطعاً 

   )انهم: قرآن كريم.(] .شوند وارد مى[بخش معيني از آنان

  

 هفـت شـهر     ،اسـالمي –در عرفان و تصوف ايرانـي        : در عرفان و ادب فارسي       -ج
ورع، زهـد،  توبـه،  (و هفت مقام عرفان) توحيد،حيرت، فنا طلب، عشق، معرفت، استغنا، (عشق
همچنـين در عرفـان نظـري، عـروج بـه سـوي عـرش               .مطرح است .. و) توكل، رضا   صبر،  فقر،
 بـه دو    ،ايـن گـذر   .  فيض الهـي و بـا گـذر از لطـائف هفتگانـه ممكـن اسـت                 ة به واسط  ،الهي

سـالك از عـوالم     ،در قـوس عـروج      . صورت قوس عروج و قوس نزول نشان داده مي شـود          
 از  ،وت، الهوت و ماهوت مي گذرد و در قوس نزول         طبيعت، صورت، معني، ملكوت، جبر    

 محمديه آغاز و با گذر از مراتب لطيفة خفية عيسي، لطيفة روحيـة داوود، لطيفـة                 ة حقي ةلطيف
امـروزه هـم   .سرية موسي، لطيفة قبيلة ابراهيم، لطيفة نفيسة نوح به لطيفـة قالبيـةآدم مـي رسـد               

  )  79 - 78: 1388نورآقايي،.( هده مي كنيمعدد هفت را در سفره هاي هفت سين هر ايراني مشا
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كمتـرين تعـداد   . از اهميت و جايگاهي ويژه برخوردار استعدد هفت در ادبيات فارسي  
هـاي زيـادي بـر مبنـاي عـدد هفـت شـكل گرفتـه            كتـاب .  هفت بيت است   ،ابيات يك غزل  

اقلـيم  هفت  . عطار نيشابوري در مثنوي منطق الطير، هفت وادي سلوك را بيان مي كند            :است
هاي هفت گانه، هفت حصار خواجه عبـداهللا انـصاري، هفـت      احمد امين رازي در باب اقليم     

 ة مجـالس سـبع    هفـت دكـان نورالـدين شـاه نعمـت اهللا ولـي كرمـاني و                بند محتشم كاشاني،  
نظـامي  . مولوي كه مشتمل بر هفت مجلس و نمودار افكـار وي از آشـنايي بـا شـمس اسـت                   

اشاره مي كند و در مثنوي اقبـال        » هفت گنج خسرو  « به   ،رينگنجه اي در مثنوي خسرو و شي      
 ،هـاي مختلـف   نام مي برد و همچنين در مثنوي هفت پيكـر در بخـش  » هفت حكيم« از  ،نامه

 مراحلـي   ، عارفان باهللا براي درك حقيقـت      )99: 1389نصيري دهقان،   (. به عدد هفت اشاره دارد    
 بـه اصـطالح هفـت شـهر را     ،مال انساني رسيدنعينه ببينند و براي آدم شدن و به ك   ه  را بايد ب  
   )27:  بي تا دلفي،.(بگردند

آفتابـه لگـن هفـت دسـت،        «،  » هفت بار گز كن، يك بار ببـر        «: در ضرب المثلها   -د  
 ؛  )349: 1378خوشـبخت،   (» در هفـت آسـمان، يـك سـتاره هـم نـدارد            « و  » شام و ناهار هيچي   

، هفـت خانـه بـه    »ه هايش را عوض مي كندگربه هفت بار جاي بچ    «،» گربه هفت جان دارد   «
هفت پادشاه را «، » كار هفت مال كردن   «،  »هفت دريا سبو نمي دارد    «،  »ند ا يك ديگ محتاج  
و » هفـت ماهـه بـه دنيـا آمـدن         » « )جـد (هفـت پـشت   «،» هفت كفن پوساندن  «،  »خواب ديدن 

 هفـت   ، تـوي  »آب را زيـر هفـت طبقـه ديـدن         ؛   )34 : 1379والـي،   (»هفت قلم آرايـش كـردن     «
  )479-470: 1375شاملو،. (»آسياب يك من آرد نداشتن

  
   راز و رمز عدد چهل-2-2

همـواره چهـل و چلـه از        ،هـاي مردمـي ايرانيـان        در آيـين  : در ايران باسـتان    -  الف
 ، چهـل  اصـوالً .اهميت بسياري برخوردار است كه به مهم تـرين مـوارد آن اشـاره مـي شـود                 

 ت فـرد بـا يـك پديـده و مـوقعيتي، همچـون       است كه شخصيت و موجوديـ       اي مدت زماني 
بـا  ) يلـدا (جـشن چلـه   . به هماهنگي و يا مرحلة جديدي دست مي يابد         ،تولد،ازدواج و مرگ  

كـه در دهـم      ارتباط دارد؛ از شب جله تا جشن سـده        )يكي از جشن هاي ايرانيان    (جشن سده 
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عقيـده داشـتند     ايرانيان قـديم     ،همچنين.چهل روز باقي مانده است     ، مي شود     بهمن برگزار   
  . نماد اوج آن فصل است،كه چهلمين روز هر فصل

 چهـل تـن در   ةمقبـر : نـد  ا  مكان هايي در ايران وجود دارند كه تداعي كنندة عدد چهل      
رفسنجان، چهل چشمه ديواندره، چهل ستون قزوين، چهـل سـتون اصـفهان، چهـل دختـران              

  )117: 1388نور آقايي، (....توران پشت يزد و
عدد چهل در تـاريخ و فرهنـگ اسـالمي از    : ن مجيد و متون اسالمي    در قرآ -  ب

 ،چهـل .جايگاه وااليي برخوردار  و در بيشتر موارد بيـانگر كثـرت، جامعيـت و كمـال اسـت      
 بـه پايـان رسـيدن يـك دورة          ة نـشان  ،عدد چهل . عدد انتظار، آمادگي، آزمايش و تنبيه است      

ه به تغييري اساسي و گذر از نظام عملـي از      بلك   دوره اي كه نه فقط به تكرار،       ؛تاريخي است 
را در  ) ص( حضرت موسـي و محمـد      ،خداوند.يك زندگي به زندگي ديگر منتهي مي شود       

 چهل روز پس از طوفان رخ داد، موسي چهـل روز بـر       ،چهل سالگي فراخواند، بيعت با نوح     
ن ظـاهر   چهل ماه بود و در مدت چهـل روز بـر حواريـو   ، عيسيةطور سينا ماند، مدت موعظ   

  )همان. ( پس از چهل سال رخ داد،شد و عروج او از قبر
 سورة احقاف، با اشاره به چهل سالگي، اهميـت و حـساسيت          15   خداوند متعال در آية     

، تـا  »...حّتـي إذَا بَلـغَ اُشـده و بَلـغَ اَربعـينَ سـنَه      «:كنـد   اين مرحله از عمر آدمي را گوشزد مـي        
عالمه طباطبايي در تفسير ايـن آيـة       .شد كامل و چهل سالگي برسد     هنگامي كه طفل به حد ر     

  :18الميـزان، ج    (. » مالزم با رسيدن به كمال عقـل اسـت         چهل سالگي عادتاً  «:نويسد  شريف مي 
306(  

هركس به چهل سالگي برسد و اعمال خيرش بر اعمال شرّش           «: كند     ابن عباس نقل مي   
 ،همچنـين ) 325  :21تفـسير نمونـه، ج      .(ه نمايد  خودش را براي آتش دوزخ آماد      ،غلبه نكند 
نُّ اْلعبد لَفي ُفسحهٍ مِنْ أَمرِهِ ما بينَه و بـينَ اَربعـينَ سـنَه َفـإِذَا بَلـغَ                   «إ:مي فرمايند ) ع(امام صادق   

ا عمراً َفَغلَظا و َشددا و تَحفََّظا     اَربعينَ سنَه أَوحي اللّه عزَّ و جلَّ إِلَي ملَكَيهِ َقد عمرْت عبدِي هذَ            
        كَبيـرَه و ـغيرَهص و كَثيرَه لِهِ وملَيهِ َقلِيلَ عا عاكْتُبكـه بـه چهـل سـلگي      همانـا بنـده، مـادامي   » و
كه به چهل سالگي رسيد، خداونـد متعـال بـه دو          نرسيده است در وسعت است، پس هنگامي      

 پس بر او سـخت بگيريـد و     ؛ام اين ميزان از عمر را دادم        كند كه به بنده     ملك خود وحي مي   
     )11 - 8: 1386 طرازي، (.كم و زياد و كوچك و بزرگ از عملش را بنويسيد
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عالوه بر اين، اربعين حسيني در تـاريخ اسـالم و تـشيع اهميـت بـسياري دارد و سـرآغاز                     
 الهـي و انـساني بـه        هاي فرهنگي، ديني و سياسي مبتني بـر ارزش هـاي           ها و انقالب   حركت

  .شمار مي رود
:  سـهروردي مـي گويـد     : چله نشيني  ة حكمت و فلسف   : در عرفان و ادب فارسي     -ج

چون خداوند خواست تا آدم را به خالفت خود در زمـين نـصب كنـد و معمـار ايـن جهـان                       
 و هـر روز از   گرداند، وي را تركيبي بخشيد و آن را به چهل صـباح ترشـيح و تخميـر كـرد           

 ، صفتي در آدم پديد آمد كه موجب تعلق وي به اين جهان شد و هـر تعلقـي          ،روزاين چهل   
 سبب  ،حجابي گرديد كه وي را از مشاهدة جمال حضرت حق محروم ساخت و هر حجابي              

عّلت نزديـك شـدن او بـه عـالم شـهادت شـد تـا                ،دوري او از عالم غيب شده و دوري وي          
 بـه  ،سالك در اين چهـل روز   . آفريده شد ها متراكم و آدم      حجاب،آنگاه كه در روز چهلم      

 ، در هر روز يك حجاب مرتفع مي سـازد تـا در روز چهلـم       ،واسطة اخالص عمل براي خدا    
. ها از بين برود و انوار حق در وي تجلي يابد و به مشاهدة جمال حق نائل شـود                   همة حجاب 

   )162 : 1376 همايي، .( عكس ترتيب اول است،پس حكمت در تعيين چهل روز
 در فرهنـگ و     ، هرچند كلمـة اربعـين از اعـداد و كميـات اسـت               ،با توجه به اين مطالب    

 بنـابر ايـن، تكـرار       ؛مطرح مـي شـود    » كيفيات«در ارتباط با    » كمي« اين واژة    ،عرفان اسالمي 
 موجـب تكميـل ابعـاد روحـاني و عرفـاني            ،»اربعـين «= »چهـل «عمل و تلقين سخن تا مرحلة       

، روايات مربوط به اربعين، بيشتر بـه سـير بـاطني و تعـالي روحـي                  از اين رو   ؛انسان مي شود    
چنين استفاده مي شود كه انسان هـر حركـت مخلـصانه اي را كـه تـا                  ،توجه دارد و در واقع      

چهل بار ادامه داده باشد، پس از آن، دريچه اي از نور به روي او گشوده مـي شـود و آغـاز         
از .ندگي روحاني و معنوي او خواهد بـود       ها در ز   ها و رويش   ها، لذت  يك سلسله جوشش  

در عدد چهل اثري نهفته است كه در اعداد ديگر، اين اثـر وجـود نـدارد و آن              ،اين ديدگاه   
   )11 - 9 : 1383آشتياني، (.  دست يابي به اوج كمالازعبارت است 

در چهل سالگي، طنبور مي آموزد و در گور استاد خواهـد         «:ها  در ضرب المثل   - د
بعـد از چهـل سـال گـدايي،         «،  » عقل چهل وزير داره    ،آدم تنبل «) 27ص  : تارپور، همان   س(» .شد

 تـازه اول  ،مـرد چهـل سـاله   «،  »جـاده دزد زده تـا چهـل روز امنـه          «،  »شب جمعه را گم كرده    
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هـيچ  عروسـي نيـست كـه تـا چهـل روز سـفيد بخـت         «، »يه كالغ و چهل كالغ»،  »چلچليشه
   )ذيل عدد چهل: 1385امثال و حكم دهخدا، (....و» نباشه
 

   كاربرد اعداد در مثنوي-2-3
 براي بيان ، عالوه بر كاربرد زبان عادي و دستوري،اعداد هفت و چهل در مثنوي از

هاي ادبي نيز  هاي كالمي و ويژگي مفاهيم گوناگون ديني و عرفاني و آفرينش آرايش
 عدد چهل به صورت  بار28 بار عدد هفت و 86، در مثنوي مجموعاً. استفاده شده است

بسيط، مركب و يا مشتق و به شكل عددهاي اصلي،ترتيبي،كسري و توضيحي آورده شده 
ميزان كاربرد عدد هفت در دفترهاي پنجم و سوم و عدد چهل در دفترهاي پنجم و .است

 بيش از دفترهاي ديگر بوده كه فراواني و بسامد كاربرد هريك در نمودار زير ،يكم مثنوي
  .مي شودنشان داده 

  مقايسه فراواني اعداد هفت و چهل در مثنوي: 1نمودار شمارة 
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Series1

  
. بيشتر به كار رفته است» هفت آسمان«در كاربرد عدد هفت به صورت تركيبي، تركيب

هفت دريا، هفت انجمن، هفت رنگ، هفت : ديگر تركيبات عدد هفت در مثنوي شامل
الن، هفت روز، هفت نوبت، هفت اقليم، هفت بطن قرآن، هفت شمع، هفت مرد، هفت ارس

  ، هفت بز، هفت گاو فربه و هفت گاو الغر است)شكم(سر مار، هفت بطن
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  فراواني تركيبات عدد هفت : 2نمودار شمارة 
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Series1

  
بيـشتر  »چهـل سـال  «و » چّلـه «در ميان كاربرد تركيبات ساخته شده با عدد چهل، تركيب       

اميـر،    هـزار، چهـل     گز، چهـل    چهل: ز شامل ديگر تركيبات با عدد چهل ني     . استفاده شده است  
  .صبح است درم و چهل گام، چهل شتر، چهل استر، چهل چهل

  
  فراواني تركيبات عدد چهل: 3نمودار شمارة 
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Series1

  
   كاربرد اعداد در مفهوم قلّت،كثرت و مساوات-2-3-1

 عدد چهل بيشتر به منظور كثرت و مـساوات و عـدد هفـت بيـشتر در معنـي            ،   در مثنوي 
كيـد بيـشتر و   أمنظور از كثرت، بار معناي مثبت يا زياد بودن معنا، ت         .  به كار رفته است    كثرت

  .مبالغه است
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 در معنـي اصـلي خـود بـه كـار رفتـه و منظـور از قلـت در          واژه    يعني ،منظور از مساوات  
  .  براي كم ارزش دانستن است،معناي حداقل

  اعداد نمايندة قلّت) 1   (

   )756ب :2د (اي پيدا كند صبر و درنگ  ديده  گتا بود كز ديدگان هفت رن
 ديدگان هفـت    )219: 2 ج 1378،زماني(). جهان كثرت ( گانه  هاي هفت  رنگ:   هفت رنگ 

تـوان هفـت رنـگ خورشـيد را      وسـيلة آن مـي   هاي ظاهري كه به     از چشم   است  كنايه ،رنگ
   .هاي مختلف تعينات است ديد؛ چشم ظاهر كه ناظر رنگ

 تفــسيرهاي ، و بعــضي شــارحان  چــشم گرفتــهةرا هفــت پــرد» هفــت رنــگ«،    انقــروي
هـا   زيبايي.ها، استعاره از تجليات ربوبي است رنگ. نمايد اند كه بسيار دور مي   ديگري كرده 

ايـن  . و زيورهاي دنيا فريبنده است؛ بايد كوشيد تـا هـوس دسترسـي بـه آن از دل دور شـود               
درخـشد و ناآشـنايان را    همچـون صـبح كـاذب كـه مـي     اي است ناپايدار،  ها، فريبنده  زيبايي
هـاي ظـاهري    اي كـه بـدان رنـگ    اگر ديده.سازد كشاند و گمراه مي گمان صبح به راه مي      به

آنگـاه اسـت كـه آدمـي از         . كرد   بسته گردد، انوار حقيقت بر آن تجلّي خواهد        ،است  گشوده
رود و خـود   ت، برتر مـي هفت رنگي كه به آسمان تعلق دارد و تجلّي آن در عالم طبيعت اس           

  )158 و 157: 2، ج 1373شهيدي،.(آفتابي شود
  گشت آمرزيـده و يابد رَشـد        كه او چل گام كـوري را كشـد هر 

  )1469 ب:4مثنوي، د (            
كـه راه بـردن يـك نابينـا         ضمون اين بيـت وجـود دارد و آن، اين         لة مهم در م   ئ     يك مس 

 دارد كه پاداشـش محـو شـدن گناهـان و ورود بـه فـردوس               چندان اهميتي ،قدر چهل گام      به
نظير اين مـضمون در روايـات زيـادي وارد شـده و بـه عملـي كـه درنظـر نـاچيز                   . برين باشد 

   )203 : 4، ج 1366جعفري، (.هاي بسيار عالي وعده داده شده است  پاداش،نمايد مي

  اعداد نمايندة مفهوم اصلي يا مساوات) 2   (

   )779 ب:1د(       قصة دوزخ بخوان با هفت در     جويي اي پسر   صورت نفس ار ب
خواهي صورت حقيقي نفس را بشناسي، بايد توصيف دوزخ را بـا         اي پسر اگر مي   : معني

آري نفـس انـسان ماننـد دوزخ داراي    . هفت دري كه دارد از قرآن كريم بخـواني و بفهمـي     
  .هفت در است



237  بررسي كاربرد معنايي و ادبي عدد هفت و چهل در مثنوي معنوي         92پاييز و زمستان 

   )565 ب :4د ( زر را در نظر آبي نماند تا كه       بر سر زر تا چهل منزل براند
 روي طال راه رفتند و ديگر براي طاليي كـه بـه عنـوان هديـه بـراي سـليمان                    ،چهل منزل 

 جعفـري، ( اسـت     چهل بـه معنـي اصـلي خـود بـه كـار رفتـه               ،در اينجا .  آبرويي نماند  ،برند  مي
  .آبرو  در مفهوم، و آب )502ص  : 1تفسيرمثنوي، ج 

  دة كثرتاعداد نماين) 3   (

   )1012ب :1د (      تا به هفتم آسمان افروخت علم      آدم خاكي ز حق آموخت علم
    )382ب :1د (      گندم اعمال چل ساله كجاست؟     گر نه موش دزد در انبار ماست

  
  فراواني كاربرد عدد هفت در مفهوم كثرت، قّلت و مساوات : 4نمودار شمارة 
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   كاربرد عدد چهل در مفهوم كثرت، قّلّت و مساواتفراواني : 5نمودار شمارة 
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 عدد چهـل بيـشتر بـه منظـور كثـرت و             ،    از اين نمودار مشخص مي شود كه در مثنوي        

 هاست ها و تمثيل    از اين عدد براي حكايت     ة بيشتر مساوات به كار رفته و اين نشانگر استفاد       
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منظـور از   .اكيـد بيـشتر و مبالغـه اسـت        منظور از كثرت، بار معناي مثبت يا زياد بـودن معنا،ت           .
 ، در معني اصلي خود به كـار رفتـه و منظـور از قّلـت در معنـاي حـداقل                     واژه يعني،مساوات  

 .براي كم ارزش دانستن است
  

   كاربرد عدد چهل -2-4-1

  . عدد چهل بيشتر داراي آراية استفهام انكاري و اطناب است،   در علم معاني
 نوعي از كـاربرد جمـالت انـشايي بـراي تأكيـد و              ،هام انكاري استف :استفهام انكاري ) 1(

تأثير بيشتر است؛ بدين صورت كه گوينده براي نفي و انكار مطلبي، آن را به شكل پرسـشي       
 ممكـن  حتماً: يعني(چطور چنين چيزي ممكن است؟«.مطرح مي كند و پاسخ آن منفي است 

 اسـتعباد و متعـذّر بـودن        ،مـالت ، كـه مفـاد ايـن ج       ) نيـستي  حتماً: يعني(؛مگر كوري؟ )نيست
  )112: 1373 شميسا،(».است

        گر چه خود بو بكر بخشد چل هزار     چيست مـزد كار؟ من ديـدار يـار
    ؟كـي بـود شِبـــه َشبــه در عـــدن          چـل هــزار او نباشـد مــزد من

   )577 و576ب: 2د (              
  :اطناب) 2(

دست  دست هـديـة بلقيس چل استر ب563ب :4د (   بار آنها جمله خشت زر ب(           
  ايضاح بعداالبهام - 

  رانــــــ           گـر بگـويـم از جمـادات جهـان             عـاقـالنـه، يـاري پيغمب
     گر كشد، عاجـز شـود از بار پر  مثنوي چندان شود كه چـل شتـر         

   )790ب: 4د (              
  االبهامايضاح بعد - 

  
   كاربرد عدد چهل در علم بيان-2-4-2

 تـصاوير شـعر ي گونـاگوني آفريـده شـده، بيـشترين         ،هر چند با اسـتفاده از عـدد چهـل         
  .كار رفته، كنايه است تصوير به
  :تشبيه) 1(
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         گندم اعمال چل ساله كجاست؟            گر نه موش دزد در انبار ماست
         )382 :1د (                 
هاي ثمربخش انساني را به گندم تشبيه كرده كه مـا آن را              اعمال صالحه و فعاليت   : شبيهت

. دزدد  هاي ما را از گندم مـي        كنيم و رهزنان دروني و بروني را به موش كه اندوخته            جمع مي 
  )179: 1366جعفري،(

  :كنايه) 2(  
   )3502ب: 3د (تا چهل سالش كنـد مرد تمام      آدمي را اندك اندك آن همـام

پيـشينيان عقيـده    .(كنايه از چهل سال از عمر كه پـشت سـر گذاشـته باشـند              :    چهل سال 
  .) هنگام بلوغ عقلي است،داشتند كه چهل سالگي

  فراواني كاربرد عدد چهل براي علم معاني و بيان : 6نمودار شمارة 
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كه به سخنش  يكي از هنرهاي مولوي براي بيان مضامين است ،    بنابراين،آوردن كنايه
تشبيه به كار رفته در مثنوي نيز بيشتر از نوع مجمل، مؤكد و بليغ .زيبايي خاصي مي بخشد

  . براي هيجان دادن به شعر،است و اطناب نيز بيشتر از نوع ايضاح بعداالبهام است
   كاربرد عدد چهل در علم بديع-2-4-3

  آرايه هاي معنوي)الف

 شـامل مـوارد زيـر    ،كـار رفتـه    ي چهل در مثنـوي بـه      هاي معنوي كه در ابيات دارا         آرايه
  :است

  :المثل ارسال) 1(     
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    )382 ب:1د (       گندم اعمال چل ساله كجاست؟        گر نه موش دزد در انبار ماست
. اين بيت تمثيلي است براي عمل نفس يا وهـم نـسبت بـه آثـار، اعمـال و خـواطر نيـك                      

  )176ص : 1فروزان فر، شرح مثنوي،ج(
            اين نخواهد شد به يك روز و دو روز       مهلتم ده  تا  چهل روز  تموز  

  ) 1084: 3د(                
          فرعـون   ، سـورة طـه آمـده اسـت و در آنجـا            60 و   57    موضوع اين مهلت درآيه هـاي       

. ابـستان چّلـة ت  : ، در اينجـا، يعنـي     »چهل روز تمـوز   «.  »فاجعل بيننا و بينك موعدا    « : مي گويد 
  )267 : 3، ج1369استعالمي، (

            اين چهل روزش بده مهلت به طوع             تا سگالد مكرها او نوع  نوع
  )1093ب :3د(                

  :ابداع) 2(    
                  چيست مزد كار من ديدار يار         گرچه خود بوبكر بخشد چل هزار

   )382  :1د (  ن             كي بود  شبه شبه   در عدن؟        چل هزار او نباشد مزد م
ابـو بكـر بـه تجـارت آوازه         «:بيت يكم،اشاره دارد بـه روايتـي كـه        :تلميح - 
به رسالت مبعوث شد،ابوبكر چهل هزار درهم داشـت         ) ص(آنگاه كه پيامبر  .داشت

  ،تا آنكه به مدينه هجرت كـرد  و بخشي از آن را براي تقويت مسلمانان انفاق كرد 
آنگاه در مدينه نيز همان كار مي كرد كـه          .در حالي كه تنها پنج هزار درهم داشت       

 و )111:توبــه ( و نيــز اشــاره دارد بــه قــرآن مجيــد    )52: 1361فــر، فروزان(.»در مكــه
  ...و)145:اشعرا(

  كي بود شبه شبه در عدن: استفهام انكاري - 
  واج /مـزد مـن، چـل هـزار      : تـصدير و تكـرار    /  شبه و شبه  : جناس ناقص  - 
  . آرايي

 :مبالغه و اغراق) 3(   

  رانـــــ      عـاقـالنـه يـاري پيغمبـ                 گــر بگـويـم از جمادات جهـان
                  مثنوي چندان شود كه چل شتر          گر كشد، عاجز شود از بـار پر

   )790 ب:4د (                
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  آرايه هاي لفظي ) ب(

  : از اين قبيل است،كار رفته فظي كه در ابيات داراي چهل در مثنوي بههاي ل     آرايه
  :جناس) 1(    

  بعد از آن، چل روز ِ ديگر در ببست      خويش كشت و از وجود خود برست 
   )662 ب: 1د (              
  .ببست، برست: جناس الحق

  :العجز ردالصدر علي) 2(    
  چل هزار        گر چه خود بو بكر بخشد             چيست مزد كار من ديدار يار  

     كي بود   شِبه َشبه   در عدن؟         او نباشد مزد منچل هزار           
                     )577 و 576ب :2د (              

  لفظي با عدد چهل هاي فراواني آرايه : 7                  نمودار شمارة 
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 لفظي كه در مثنوي به كار رفته جناس و   بيشترين آراية   با توجه به نتايج اين پژوهش،

  . العجز است علي  ردالصدر،پس از آن
  :تلميح) 3    (

  )3502: 3د (تا چهل سالش كند مرد تمام     آدمي را  اندك اندك آن همام
 چهـل سـالگان ماننـد       ،»أَبنـاء االربعـينَ زرع َقـد دنـي حـصاده          « : مي فرمايند ) ص( پيامبر
  .ي هستند كه درو كردن آن نزديك استزراعت
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 سـوره احقــاف، بـا اشـاره بــه سـن چهــل سـالگي، اهميــت و      15خداونـد متعـال در آيــة   
حّتـي إذَا بَلـغَ اُشـده و بَلـغَ اَربعـينَ      «:    كنـد  حساسيت اين مرحله از عمر آدمي را گوشزد مي   

نَهبرسدتا هنگامي كه طفل به حد رشد كامل و سن چهل سالگي » .س.  
  معنوي در عدد هفت هاي فراواني آرايه : 8نمودار شمارة 
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النظير از هنرنمايي هاي شاعر است كه در اينجا نيزكاربرد  آوردن آرايه ابداع و مراعات

  .زيادي داشته است
  كاربرد عدد هفت -2-5-1

  :استفهام انكاري)1(  
  )3497ب :2د  ( هفتم طبق؟ متهم چون دارم آنها را كه حق          كرد امين مخزن     

  . به لحاظ علم معاني، اطناب است،كار رفته در مثنوي    بيشترين آراية به
  اطناب) 2( 

خورندهفت                              فربهش  را  مي    هفت گاو     پر گزند      هفت گاو الغري
  )2793 و 2792ب :6د (مي چرند تازه اش را  خشك زشت  ناپسند                   سنبالت خوشة
  فراواني علم معاني در عدد هفت : 9نمودار شمارة         
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 استفادة بجا از كنايه است كه معاني مجـازي    ،بنابراين، يكي از شگردهاي كالمي مولوي     

  .ها را با آن بيان كرده است داستان
   كاربرد عدد هفت در علم بيان -2-5-2

   تشبيه-1
  )1842: 4د  (نور او  باالي سقف  هفتمين   راغي  بر زمين جسم او همچون  چ

   استعاره-2
  )756: 2د (اي پيدا كند صبر و درنگ   ديده     تا بود كز ديدگان هفت رنگ

بايـد  . ها و زيورهاي دنيا فريبنـده اسـت        زيبايي؛ها، استعاره از تجليات ربوبي است      رنگ
اي اسـت ناپايـدار،       ، فريبنـده    هـا  زيبايياين  . كوشيد تا هوس دسترسي به آن از دل دور شود         

كشاند و گمـراه    به راه مي،گمان صبح همچون صبح كاذب كه مي درخشد و ناآشنايان را به      
 انـوار حقيقـت   ، بـسته گـردد  ،است هاي ظاهري گشوده اگر ديده اي كه بدان رنگ  .سازد  مي

تعلـق دارد و    آنگاه است كه آدمي از هفت رنگـي كـه بـه آسـمان               . كرد  بر آن تجلي خواهد   
 و  157: 2،ج1373شـهيدي، .(رود و خـود آفتـابي شـود         تجلي آن در عالم طبيعت است، برتر مـي        

158(  
   كنايه-3

  زوــــــلذّت  نرويد هيچ  جزو           بلكه الغر گردد از هر پيچ ج          زان  كه  بي
  د از پنج و هفت     جزو ماند و آن خوشي از ياد رفت              بل نرفت آن خفيه ش

 اد ـــــــان زِ يــت تابستـماند پنبه رفز وي پنبــه زا                      همچو تابستان كه ا
  )1799ب :6د (                
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 كنايـه از كـل وجـود    ،هفـت و پـنج  .)275ص : شـهيدي،همان (  ناآرامي  و كنايه از درد  : پيچ  
گـاه تـو بـاقي    آ  در ضمير نـاخود پس ياد آن لذت محو نشد بلكه؛انسان و قواي ذهني اوست    

  . ماند
دمــاغ، دل، جگــر، ســپرز، شــش، زهــره و : هفــت، كنايــه از هفــت عــضو اصــلي درونــي

.  شامل سر، سـينه، پـشت، دو دسـت و دو پـا اسـت        ،و هفت عضو اصلي بيروني    ) گرده(معده
ه از  كنايـ : ؛پـنج )275: 2،ج1373 و شـهيدي،     499 : 2،ج1378زمـاني، ( . گانـه   مراد از پنج حواس پنج    
  .كنايه از هفت اندام:پنج حواس و هفت

  . كاربرد عدد هفت در علم بديع-2-5-3

  آرايه هاي معنوي) الف

  : تضاد-1
  ل آب و ِگلـــ خود چه بيند ديد اه                    اي بسا بيدار چشم و خفته دل

  اشـ بارـكــــطالب دل باش و در پي  گر تواهل دل  نه اي  بيدار باش               
  خسب خوش        نيست غايب ناظرت از هفت و شش     ور دلت بيدار شد مي

  )1225ب :3د (              
  بيدار و خواب/ غايب، ناظر: تضاد
  : ارسال المثل-2

   كان جوان در جست و جو بد هفت سال          از خيال وصل  گشته  چون  خيال-        
  ود ــــده  بـــــده   بود               عاقبت جوينده  يابنــــر بنـــق    بر ســـساية  ح           

         ) 4780 : 3د (                    
   )718ص :3شهيدي، ج( .من َطَلب شَيئاً وجد: مثلي است مشهور:    عاقبت جوينده يابنده بود

  )3547ب :1د(اق  واگشايم  هفت سوراخ  نفاق            در ضياي ماء بي خسف و مح-    
   هفت دوزخ چيست؟ اخالق بدت          هشت جنت چيست؟ اعمال خودت    -         
  : ابداع-3

  خورند هفت گاو فربهش را ميــــــد            هفت گاو   الغري   پر گزن
                            رندــسنبالت تازه اش را مي چ      هفت خوشه خشك زشت ناپسند       

  )2793 و 2792ب :6د (               
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و قالَ اْلمِلك اِنّي اَري سبع بَقراتٍ ِسمانٍ يـاُكلُهنَّ          :  سورة يوسف  43اشاره به آية  :    تلميح
ءيـا  سبع عِجاف و سبع سنْبالتٍ خُْضرٍ و اَُخرَ ياِبساتٍ يا اَيهااْلمَلاُ اَفِتوني فِي رؤْياي اِنْ كُنْتُم ِللرُّ                

مـن خـوابي ديـدم كـه هفـت گـاو فربـه را هفـت گـاو الغـر                  : و پادشاه مصر گفت   « .َتعبرونَ
هـاي سـبز را نـابود         كـه خوشـه   ( سبز ديدم و هفـت خوشـة خـشك         ةخورند و هفت خوش     مي

  ».دانيد، آگاه كنيد ، اين بزرگان ملك مرا، به تعبير خوابم اگر عالم خواب مي)كردند
الغـر،  : تـضاد / گاو، الغر، فربـه، خوشـه، سـنبل       : النظير  اعاتمر/ايضاح بعداالبهام : اطناب

  .فربه
  
  : مبالغه و اغراق-4

  )1370ب :1د ( برتر از هفت انجمش نوبت زنند            كش برتر از نوبت تنند  آنكه مل
  : اقتباس-5

  )1559ب :2د (بگذرد كه ال احب االفلين     چون خليل از آسمان هفتمين 
  : مراعات النظير-6
  )1623ب: 2د  (           آتشي را گفت، رو ابليس شو           زير هفتم خاك با تلبيس شو 

  ابليس، تلبيس، آتش 
  : تلميح-7

  )779ب: 1د (صورت نفس  ار  بجويي  اي پسر                قصة دوزخ  بخوان  با هفت در 
م َلموِعـدهم اَجمعـينَ لَهـا    و اِنَّ جهنَّ:  سوره حِجر44 و 43 اشاره است به آية  ،مصراع دوم 

      ومقسم زءم جاَبوابٍ لُِكلِّ بابٍ مِنه هبعآن را . گاه جملگي ايشان اسـت  همانا دوزخ، وعده « .س
) 25: 1، ج 1369 اسـتعالمي،   (» .اي مقسوم اسـت مرايـشان را        هفت در است و بر هر در، پاره       

: 1، ج1373شـهيدي،  .( جهنّم و هاويه اسـت سقر، سعير، َلظي، حَطمه، جحيم،   :  دوزخ ةهفت طبق 
157(   
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در عدد چهل ) بديع ( معنوي هاي فراواني آرايه : 10نمودار شمارة 

  
 بيش از آرايه هاي ديگر كه به كار رفته است و زيبايي ،مشخص است كه آراية ابداع
  .شعر را دوچندان كرده است

  
  آرايه هاي لفظي)ب

  : شامل موارد زير است،كار رفته فت در مثنوي بههاي لفظي كه به همراه عدد ه آرايه
  : جناس-1

  جناس مطرّف:هفت،رفت
        هست پيدا همچو بت پيش شمن         هشت جنت هفت دوزخ پيش من

  )508ب  :1د (              
  جناس الحق: هشت،هفت

   تكرار -2
  خورند هفت گاو فربهش را مي          دـــري  پر گزنـــــ      هفت گاو  الغ

  چرند  ازه اش را ميـــ        سنبالت ت        هفت خوشة خشك زشت ناپسند
  )2793-6ب : 2د (

  تكرار در هفت
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    تلميحات-و
 مولوي به دليل انس زياد با قرآن مجيد و احاديث، از تلميحات بسياري بهره برده است

 2بيت به احاديث،  18 بيت به قرآن مجيد، 13 از بين اشعار داراي عدد هفت در مثنوي،  اما
  . هاي كهن اشاره شده است  بيت به  داستان9هاي قرآني و  بيت به داستان

  فراواني انواع تلميحات عدد هفت در مثنوي: 11           نمودار شمارة 
      

فراواني انواع : 12نمودار شمارة 
  تلميحات عدد چهل در مثنوي

اه عدد چهل استفاده شده كه در اين ميان،          بار از تلميحات به همر     26  مجموعاً ،در مثنوي 
         .هاي قرآن اشاره دارد  بيت به داستان6 بيت به احاديث قرآن و 9 بيت به قصص قرآن، 5

  گيري نتيجه -3

توان گفت  هرچند مي.  عدد چهل در فرهنگ اسالم از جايگاه وااليي برخوردار است
 عالوه بر اين، عدد ،بالغه نهفته است كه در عدد چهل نيز مثل هفت و  هفتاد، كثرت و م

 نشانگر عدد كامل است و همواره از آن، كثرتي كه به كمال ختم شود، فهميده شده ،چهل
به ديگر سخن، اعداد هفت و هفتاد فقط از كثرت و مبالغه برخوردارند و ليكن عدد . است
،  دنبال داشته باشداي برخوردار است كه جامع بودن و كمال را به  از كثرت و مبالغه،چهل
  . اي كثرت و مبالغهنه هر
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ويژه عدد هفت و چهل در مثنوي معنوي، عالوه بركاربرد ، از اعداد و ببه طوركلي
ها و تصاوير   براي بيان مفاهيم گوناگون ديني و عرفاني وآفرينش آرايش،عادي و دستوري

  .ادبي استفاده شده است
. است  بار عدد چهل آورده شده28 هفت و  بار عدد86 ،   در مجموع در مثنوي مولوي

هاي كهن در دفتر  عدد چهل نيز بيشتر به صورت تلميح به آيات قرآن، احاديث و داستان
  .پنجم به كار رفته است
. پركاربردترين تصوير شعري است كه با عدد هفت ايجاد شده است، 42كنايه با بسامد

 پركاربردترين جنبه هاي ،اري، اطناب و تشبيهاستفهام انك ، در استفاده از عدد چهل نيزكنايه
عنوي كه با عدد هفت به كار رفته، هاي م بيشترين آرايه.علم معاني و بيان به شمار مي روند

  .هاي لفظي نيزشامل جناس است مبالغه و بيشترين آرايهالنظير، مل ابداع، تلميح، مراعاتشا
است كه موالنا آسمان » آسمانهفت طبقه «تركيب،كاربرد عدد هفت در مثنويبيشترين

 آورده»سقف هفتم«و»تم فلكهف«،»چرخ هفتم«،»طبق«،»گردون«:را با كلمات و تركيبات
  .هاي بعدي قرار مي گيرند رتبه،دراستفاده به ترتيبنيز از نظر»هفت اندام«و»هفت دريا«است؛ 

امين ديني و  بيشتر از اعداد هفت و چهل براي بيان مض، موالنـا در مثنوي،   بنا براين
         تركيب،همچنين....و» چله نشيني«، »هفت دوزخ«:عـرفاني استفاده كرده است؛همچون

 مساوي با تعداد تركيب ،به لحاظ بسامده زمان به تكامل رسيدن انسان است، ك»چهل سال«
         .است چله نشيني در مثنوي آورده شده
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