
 هو اهلل

 یو سه در فراماسونر یتا س کیعداد ا

  کی عدد

رمز  سرانجام .کندی م انیالف را ب یعنیهم حرف اول الفبا  یاست. از طرف گانهی یو رمز خدا "واحد"و  "احد" یبه معن کی

 خلق شده است. عتیطب یماورا یانسان است که به دست موجود نخستین

 دو عدد

و  "اتم" دانندی م زیرا مرکب از دو چ ایهست . در جهان امروز دن زیعدد مظهر علم است . عدد دو مظهر هالل ماه و زن ن نیا

 ."فضا"

 سه عدد

. در دهدی را نشان م ثیتثل رایدارد ز یو احترام خاص تیدر نزد فراماسونها اهم یسه ضلع ایمثلث . عدد کامل است کیعدد  نیا

هندوان  شیبه پدر ، پسر و روح القدس اشاره دارد. درک تیحیمس نیعدد سه نقش مهم دارد. مثالً : در د زین گریذاهب و مکاتب دم

اهورامزدا)هرمزد( با وهومنو، و  انیپارس شی. درکدی آورنم انی)هادم( صحبت به موایش و)حافظ( شنویهما)خالق(،وراز ب

 یقدم شیسخن از آمون،موت و خونسو است. در ک مصر قدیم، الیاه شی. در کشودی ( همراه مAsha Vahista)شتایآشاوه

اشاره دارد. در علم  سو هورو سیریاوس س،یسیبه ا می( و نفرتوم وجود دارد. در مصر قدSekhmet(،سکمت)Ptahپتاه) سیمنف

مده آازکجا "میپرسی شناخته شده اند. در علم حکمت ما از خود م یو نمک به عنوان سه عامل نر ، ماده و خنث بقی، گوگرد،ز ایمیک

 ؟"میرویبه کجام"و  "میستیک"،"میا

وجود  یو عالم اله یبشر ،عالمیعیدر قانون ثالث عالم طب سرانجام .شودی اشاره م ندهآیبه گذشته،حال و  شهیمورد زمان هم در

 یشاگرد یبه درجه  تیداوطلب عضو رشیدر زمان پذ زی. نزنندی مضربه  3لژ  یها تیشروع و ختم فعال یدارد. ماسونها برا

.ماسونها به گردندی م سیبا سه ضربه تقد زی.شهسواران نگرددی اعالم م ریشمش ی ضربهبا سه ، شاگرد تازه وارد  دییتا انی،جر

 .کنندی از سه نقطه استفاده م یوردن هر اسمآبه رمز در  ایدنبال اسم خود و 

 شودی م میترس که در معابد ییسه گوشه دارد. در مثلث ها یهر مثلث زین یهست.از طرف زیو مرگ ن یسه مظهر تولد ، زندگ عدد

وجود دارد.  ریاخ یسه ستون با اسام زین یاست. در کارگاه فراماسونر "ییبایو ز ییدانا ایحکمت،قدرت،جمال "سه گوشه نشانه 

به  دنیرس یو در هر لژ برا شودی م لیلژ تشک کیو نگهبان دوم است. با سه ماسون  اولاستاد ارجمند،نگهبان  آن: هیکه وجه تسم

 ی. سه رکن درجات عالشودی م لیتشک یو برادر ی،برابریاز سه جزء آزاد یاز سه پله باال رفت . شعار ماسونر دیاستاد با

 حیمس نیالسالم( سه پنجره دارد. در د هی)علمانیبود حضرت سل ادیبه  یماسونرو احسان. معابد  دیمان،امیعبارتند از ا یفراماسونر



سه گره به  یدارا زیها ن شیاز کش یپدر،پسر و روح القدس اشاره دارد.کمربند پاره ا یبرا بیو قرمز به ترت یآب د،یبه سه رنگ سف

 نشانه عفاف،فقر و اطاعت است.

 چهار عدد

جمع  ای بیگوشه صل ،چهاریجهت اصل کند،چهاری م یزندان ایو  دهدی که پناه م یهند،حصار یچهار عالمت مربع، چاکرا

هوا به نشانه عقل و -2به نشانه تن و جان  نیزم-1هاست(  یبیمنظور همان رز صل کهاضداد است.چهار رکن شهسواران رزکروآ)

 آتش به نشانه روح. -4و مذهب  تحرکآب به نشانه  -3فلسفه 

فصل دارد . چهار طبقه  4هر سال  گریاست.از طرف د یریو پ ،بلوغینوجوان ،ی، کودک اتیچهار دوره دوره ح عدد رمز نیا

ی که بازوان خدا محسوب م انی)سپاهای(،کشوترپندارندی که خود را زبان خدا م ونیهندوستان عبارتند از:برهمنان)روحان یاجتماع

(.در هندسه مربع و سازندی خالق را م ی(،وسادرا)کارگران که پاندآی یبه حساب م ردگار)کشاورزان که ساق پروسای(،وا شوند

شکل است.صفحه شطرنج مکعب عدد  نیهم زبهیماسونها ن یو کارگاهها انیحیدارند.معابد مس هیچهار ضلع و چهار زاو لیمستط

از  64نسل  وسیآمده بودند .کنفوس ایبه دن نسل 64 زین حیخانه چهار گوش دارد. از خلقت عالم تا تولد مس 64 رایچهار است ز

 یچهار گانه معمار یسبکها سرانجامخصلت بودند.  64بود. خانواده مادر بودا متصف به  نیچ یموسس سلسله پادشاه یپلوانگ ت

 و تسکان. تنی، کورن کیونی، ا کیعبارتند از دور

 

 پنج عدد

 

و  شمردی م یستاره پنج شاخه را عالمت حق شناس ثاغورثید.ففکر بشر است.بشر پنج حس دار یمظهر آزاد یپنج ضلع سطوح

کنند.پنج شاخه ستاره درخشان در  میترس یپنج ضلع کیکاغذ بر دارند  یبدون آن که قلم از رو توانشتندی م دیتمام شاگردانش با

 دهین دآستاره پنج پر در وسط  میکن می( به دو نیرا از وسط)به صورت افق یبیبود. اگر س کیمصر مظهر پسر و عالمت تحر

عدد  میقد انی( و رومEtrusques) روسکیات لیمظهر گناه بشر محسوب شده است.قبا نینخست بیس لیدل نی. احتماالً به همشودیم

که فرزندان علم حلم  نیهستند، معلم بیغ نکه فرزندا نیقیپنج درجه دارد: صد زین یمان شی. کدانستندی پنج را مظهر ازدواج م

لژ کامل را  کیفطنت هستند. پنج نفر ماسون  یکه ابنا نیکه فرزندان علم اند و سماع نیعقل هستند، مستمع یکه ابنا شانیاند، کش

 دهندیم لیتشک

 شش عدد

 شش گوشه دارد. دانش و الهام است . سپر داوود هم ندهیستاره نما نیشش گوش دو مثلث تو در تو نشانه نر و ماده است ا ستاره

 هفت عدد



را بر  سحیکه م ی. زمانکنندی م نیسمان سرنوشت بشر را معآدر  ارهیشگون دارد هفت س ندیگوی عدد کامل و پاک است و م هفت

هفت است. در  نیفاضله بزرگان د لیشد.اصحاب کهف هفت نفر بودند. خصا یکردند هفت نقطه بدنش زخم خکوبیم بیصل

هفت مورد است. مواهب روح القدس را هفت مورد  زین رهیکب گناهانوجود دارد ، و  یمذهب فاتیهفت مورد تشر حیمذهب مس

از  یکیهفت نت دارد . هر هفته هفت روز دارد و هر روز هفته منسوب به  زین یقیمنشور هفت رنگ دارد. موس فی. طدانندیم

از نظر  کشنبهیزهره. ،جمعهیررشنبه عطارد، پنج شنبه مشتچها خ،ی،دوشنبه ماه)قمر(،سه شنبه مر دی:شنبه خورش یعنیاست  اراتیس

است  میهفت س یهر کدام هفت قسمت دارند. چنگ آپولون دارا یو خشک ایروز خداست. آسمان هفت طبقه دارد. در انیحیمس

که هفت پله داشت باال  یاناز نردب دیبا نندیمزبور را بب نییسفر ا خواستندیکه م یمهر کسان نییکه به هفت روز هفته اشاره دارد. در ا

،  ری، ش یداشتند : سپاه ریهفتگانه بودند.آنها هفت درجه به شرح ز اراتیاز س یکی ی ندهیمزبور هرکدام نما یو پله ها رفتند،یم

درست مانند نردبان مهر از  دیبا یاستاد یبه کرس دنیرس یهم استاد ارجمند برا ی.در فراماسونرریزاغ ، پارسا ، برنا ، مهر ، و پ

 مانی. حضرت سلونددیپ یان به آسمان م ییباال یماسون ها پله ها دهیهم هفت پله دارد و به عق عقوبی دبانهفت پله باال رود.نر

دهند.  یم لیلژ کامل را تشک کیاستاد ماسون هفت سال است . هفت نفر ماسون  یرا در هفت سال بنا کرد. سن رمز میمعبد اورشل

هفت گره  دیاتحاد ماسون ها با ریماسون ها معتقدند که زنج ی.بعضچندیپ یم ریزنج فیهفت رد یکارگاه ماسون یور سر ستون هاد

( در Gهمان عدد هفت است . حرف ) یدر ماسونر اریافزار  ژهی. ضمناً عدد ونامند یعشق م اچهیگره ها را در نیداشته باشد و ا

حرف را  نیزبان هستند. ماسون ها ا انهم یحرف الفبا نیابجد است و هر دو حرف هفتم یمطابق حرف )ز( در الفبا تیال یالفبا

هفت شهر عبارت بودند از طلب، عشق،معرفت،استغنا ،  نی. عطار هفت شهر عشق را گشت. انشانند یدر وسط ستاره درخشان م

 و نقبا. ار،اوتاد،غوث،نجبایداشتند:اقطاب،ابدال،اخ ریهفت طبقه به شرح ز زین انیفنا. صوف رت،وید،حیتوح

 هشت عدد

 عدد چهاربرابر عدد دو و دو برابر عدد چهار است بهشت هشت قسمت دارد. نیا

 نه عدد

 کرده بود: میتقس ریگانه را به سه قسمت به شرح ز9 یالهه ها ثاغورثیاست. ف سندگانیهام بخش دانشمندان و نول( عدد ا9)نه

 (melpomene(، ملپومن)Polymnie)ین می( ، پولUranie)یو مقدس:اوران بهیعلوم غر خداوندان

 (Euterpe( ،اوترپ)Kilio)لوی(،کKalliope)وپی:کال یصفا و پاک ای یعلوم بشر خداوندان

 (.Thalie)ی( ، تالErato(، اراتو)Trpsichore)وری:ترپسکمیتعل ای واناتیعلوم عناصر و نباتات و ح خداوندان

سرود  9سرود فرشتگان  حیمس یسایکودک در آورد. در کل کیماه وقت الزم دارد تا نطفه را در شکم مادر به صورت 9 عتیطب

نفربود .  9بودند  رامیح یکه در جست و جو یاستادان ینه حلقه داشته باشد. عده  دیاتحاد با ریماسون ها معتقدند زنج یاست.بعض

 است هضرب 9هم  یدرجه استاد یتعدا ضربه ها

 ده عدد



 است: ریبه شرح ز یمراتب اله هیکامل و جامع کل یعدد نیا

 10(=هودی)مربع مقدس 4(+انیحیمس ثی)تثل3(+یو مرکز یشرق یایآس انیاد ی)دوگانگ2پرستان(+ گانهی تی)احد1

هم وجود دارد که جمعاً  یعدد نه ،علم اله یعالوه بر نه علم ذکر شده برا رایغورث عدد ده جامع تمام علوم است زثایف دهیعق به

 .اوردیعلوم ده گانه را بوجود م

 

 ازدهی عدد

 ازدهی نینفر،و در زم ازدهیکه در آسمان  یانیخدا یا"شدت است. در کتاب ودا امده است: ندهیو تالش و نما یعدد مظهر سع نیا

 .دیما را قبول کن یقربان د،یبر یبه سر م دینفر در سعادت جاو ازدهیهوا به تعداد  انینفر، و در م

( 33و سوم ) یس یمجموع ستارگان پنج پر وشش پر. در جه  یعنیمتر است  یسانت ازدهیاستاد  لیعرض حما یماسونر در

 است. ازدهیدر عدد  یبدو یحاصل ضرب در جات سه گانه اصل زین یماسونر

 

 دوازده عدد

 یمعتقدند که خداوند در رو انینفر بود. مانو 12 ونیحوار یشگون است. عده  با یعدد حاصل ضرب سه در چهار و عدد نیا

است که  یاست. منطقة البروج دوازده است. دوازده حلقه مظهر طناب مسام "پرکار توانا دانیجاو"بزرگوار دارد که نامشان  نیزم

است:  ریترکستان دوازده سال به شرح ز ینظر حکما اساسبردند. دور سالها بر  یبکار م انیمصر

و خوک. هر روز دوازده ساعت و هر شب دوازده ساعت دارد.  گمون،مرغ،سیموش،گاو،پلنگ،خرگوش،نهنگ،مار،اسب،گوسفند،م

نزد ماسون ها  حادات ریگوند زنج یها م یاز دوازده است. بعض یمضرب یعنی، 60 قهیدق کی یها هیسال دوازده ماه دارد. تعداد ثان

دو عدد در  ،یچهار عدد در ضلع جنوب ،یدوازده عدد است. چهار عدد در ضلع شمال یلژ ماسونر یدوازده حلقه دارد. ستون ها

 .ی، دو عدد در ضلع شرق یضلع غرب

 زدهیس عدد

حاضر بودند. نفر  زینفر بر سر م زدهیالسالم( س هی)علیسیحضرت ع عروجکه در شب  لیدل نیبه ا دیدانند، شا یعدد را شوم م نیا

 کرد. انتیالسالم( خ هی)علیسیبود که به حضرت ع یکس زدهمیس

 چهارده عدد

چهارده نسل  لیالسالم( بر اساس انج هی)علیسیالسالم( تا ع هیآدم)عل یاست. فاصله  یروزیپ یو تالش برا یروزیعدد مظهر پ نیا

 .سازند یم یچهارده ستون فیبزرگ را به صورت سه رد یساهایکل یستون ها لیدل نیبوده است. به هم



 پانزده عدد

به  6عدد  میرا با هم جمع کن 15دهنده  لیو حاصل ضرب سه در پنج است. اگر دو عدد تشک یو آزادگ یعدد عالمت آزاد نیا

 است. یو هماهنگ ییبایکه مظهر ز دیآ یدست م

 شانزده عدد

 لیانج غیبه مفهوم تبل 4*4 ندیگو یاست. م یکفر بشر ندهیعدد حاصل ضرب چهار در چهار،مظهر سقوط بشر در ماده، و نما نیا

 .استیدر چهار گوشه دن

 هفده عدد

 بشر بعد از مرگ است. دین هشت است. هفده امآعدد مظهر عدالت، و مجموع ارقام  نیا

 هجده عدد

آخرت،معرفت کار  ا،معرفتیکار دن ا،معرفتیرا کسب کرد:معرفت دن ریهجده علم به شرح ز دیسلوک با یاست. برا 9 دوبار

معرفت  ،یعلم، معرفت علم ملک، معرفت نب طان،معرفتیمعرفت امر ش طان،یآخرت،معرفت مرگ،معرفت حکمت مرگ، معرفت ش

 امر خود، معرفت امر خدا. عرفتمعرفت خود،م ،ی، معرفت سخن ول یمعرفت ول ،یسخن نب

 نوزده عدد

 دهد. یمرا  10 یعنی یعدد ، عدد واحد اصل نیحاصل جمع دو رقم ا

 ستیب عدد

 است. یهماهنگ ی ندهینما جهیعدد مرکب از دو ده و در نت نیا 

  کیو  ستیب عدد

 کیو  ستیاز راه کار و کوشش است.ب یروزیپ ی ندهیحاصل ضرب هفت در سه و نما

 است. تیو سال شروع مسئول دهد یبشر را نشان م یسوم زندگ یساله  هفت

 و دو ستیب عدد

 همه کوشش ها و تالش هاست. انیعدد هدف و پا نیا

 

 )جای بررسی دارد(.یافت نگردید یو هفت مطلب خاص ستیو سه تا ب ستیاعدادب یبرا



 و هشت ستیب عدد

 است. روزمندانهیعدد حاصل ضرب دو عدد با شگون هفت و چهار و عالمت نهضت پ نیا

 

 دارد()جای بررسی  وجود ندارد. یدو مطلب خاص یو نه تا س ستیاعداد ب یبرا

 

 و سه  یس عدد

را که همان بزرگ بازرس کل  یدر جه ماسونر نیتر یعدد عال نیو سه سال بود. ا یس عروجالسالم( در زمان  هی)علحیسن مس

 .دهد یباشد را نشان م


