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محبوبترین عدد جهان چیست؟  
  

نتایج یک نظرسنجی جهانی نشان میدهد، عدد هفت محبوب اغلب مردم جهان محسوب میشود.

  

به گزارش سرویس پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در این نظرسنجی  آنلاین با حضور بیش از 44 هزار نفر از
مردم جهان، عدد هفت رتبه نخست  محبوبترین عدد جهان را از آن خود کرد و اعداد سه و هشت به ترتیب در 

رتبههای دوم و سوم قرار گرفتند.

  

شرکت کنندگان در این نظرسنجی 1123 عدد از میان 30025 گرینه پیشنهادی را  انتخاب کردند که نیمی از انتخاب ها،
اعداد بین یک تا 10 بود؛ تمامی اعداد  یک تا 100 نیز انتخاب شده بودند.

  

همچنین 472 عدد انتخابی دیگر بین یک تا 1000 بودند و کمترین عدد انتخابی دست کم 110 بار توسط مردم انخاب
شده بود.

  

اما چرا اغلب مردم به عدد هفت تمایل دارند؟ محققان ریشه این گرایش را مرتبط با باورهای اعتقادی و مذهبی میدانند.

  

در چین عدد هفت نشانه خوششانسی است، چرا که مانند کلمات چینی بوجود آمدن و  زندگی تلفظ میشود؛ همچنین
نشانه باهم بودن و روابط خوب است.

  

عدد شش در چین نشانه بشر است و بنابراین هفت، ارتباط انسان با خالق است؛ عدد هفت همچنین نشانه هفت جهان و بهشت
است.

  

عدد هفت همچنین با تاریخ و فرهنگ نیز در ارتباط است؛ بطور مثال عجایب  هفتگانه، هفت روز هفته، هفت نت پایه
موسیقی و هفت گناه مرگبار بخشی از  حضور این عدد در زندگی مردم محسوب میشود.
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در اسلام عدد هفت نشانگر هفت آسمان و زمین است، در بودایی عدد عروج و در  عبری این عدد نماد هوش است و هفت
روز مقدس در تقویم سال یهودی وجود دارند.

  

«الکس بلوسی» طراح انگلیسی این نظرسنجی معتقد است، عدد هفت بین اعداد یک تا  10 خاص محسوب میشود، چراکه
به دیگر اعداد این گروه تقسیم نمیشود، یعنی  مانند شش و هشت و 10 به دو تقسیم نشده و مانند 9 به سه تقسیمپذیر نیستند.

  

براساس این نظرسنجی اعداد هفت، سه، هشت، چهار و پنج به ترتیب در رتبههای اول تا پنجم محبوبترین اعداد جهان
قرار گرفتند.
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