علل رویکرد شاعران به حساب جمل ،ماده تاریخ،
معما و لغز در شعر فارسی و رابطه آن با علم ریاضی
*

داوود نظامی بهروز
محمود صلواتی

چکیده
این پژوهش با علت یابی رویکرد شااعرا ب عل ریایی دریاته ه شاعرا عل ساا را برا ااد ااری ساز و ساا
جمل و رسید ب اجهوالت از طریق اعلواات انهخا هرد و برا ساخهن اعما و لغز ب هار گرته اند و با این عمل پیوند علمی
ــ هنر بین ریاییات و ادبیات برقرار هرد اند.

واژههای کلیدی

ساا جمل ااد ااری اعما لغز ریایی شعر

* کارشناس ارشد ریاضیات.
**کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی.

٭٭

مقدمه
امروزه که علوم گستتشر
ریاضتی یا تشی دان

یافشه و شتتا ههای مشعدد و مشنوع علوم گوناگون پیدا شتتده استتو اتتور ایناه بشوان دو دان

و هنری دور از ه را در ممیتو و ی

عل ی یا هنری ابداع کرد و بیان کرد دور از انشظار اسو،

ملل

اما در گذشتشه به دیی مددودیو دامنه دان ها ،علوم غایباً با ی دیگر ممیز

و کاربرد مششرک داششهاند برای مثال ریاضی در

دمو شعر بوده و شعر برای درک مفاهی ریاضی اسشفاده میشده اسو.
میکوشتتد ا علو کاربرد دان

این پژوه

ریاضتتی را در ادبیات بیابد و با دستتویافشن به کاربرد مشتتشرک علوم راههای

جدیدی را برای استتتشفاده امروز به اذهان مشبادر کند و با این کار ثابو کند که دان های ادبی نه به عنوان موضتتتوعا ی و و
لفکن و و وگیر بلاه به عنوان ابزاری برای مموز

و یادگیری علوم جدید تشی رایانه و علوم پایه می واند کارساز باشد.

مشأستفانه به دیی رویارد جاان معارر در شا ههای عل ی به ع

گرایی و تشی ع

زدگی وجه به علوم انسانی رو به

افول نااده استتتو و تشی بر ی از نومموزان علوم پایه و فنیماندستتتی وجه به ادبیات و هنر را بیفایده و و و لف کردن
ستره به ارز های فرهنگی گذشتشگان از ت استه ،اسلوره ا غزییات عاشنانهعارفانه و مثنویهای تا وممیز

میدانند و ی

دهنکجی میکنند اما غافلند که یامی ( یام) ریاضتیدان شتار
الره و نشایج پژوه های

را مدیون نند رباعی اسو و ابنسینا با ه ه شاوه عل ی

را در دو بیو نه زیبا سروده اسو:
موی نتدانستتتو ویی موی شتتتاافو

دل گرنته در این بتادیه بستتتیار شتتتشافو

یت

انتتدر دل متن هزار ورشتتتیتتد بشتتافتتو

و م تتر بتته ک ت تتال ذره ای راه نتتیتتافتتو

و م ر کالم ه ه عالمان در امو زیبای شعر جلی مییابد که
تتا بتتدان جتتا رستتتتیتتد دانتت

متتن

تتا بتتدانتت هتت تتی کتته نتتادانتت

عل پای رفشن و جستشجوستو اما شتعر بال پرواز استو ،اندیش ندانی وانسشهاند به تنینو برسند که با پرواز به ماوراء
طبیعو سری ه به ملاوت زده باشند وگرنه عل زمینی عای را به زمین مینسباند و از مسیر عای باز میدارد.
در این پژوه
دان

اهدافی ه نون نوع کاربرد ریاضتی در شتعر ،استشفاده شتعر از مفاهی ریاضتی ،بررسی انواع ادبی که از

ریاضی سود بردهاند و ناایشاً یافشن راه یا راههایی برای ادامه این کارکرد مششرک مورد نظر اسو.
مرتوم ه ایی و دکشر رفا از معارران به مع ا و یغز بی وجهاند اما ماده اریخ را مفید میدانند از گذششگان می وان گفو

اکثریو ری

به ا فاق شتعرا و نویستندگان کش

ادبی به این موارد وجه داششه و تشی شاعرانی تلم مع ایی را برای ود

برگزیدهاند مانند میرتیدر مع ایی و ...بر ی ذکرهنویسان مانند نارمبادی بسیاری از مع اها را در ذکره وی

نن ن وده و

دلی کردهاند.

تعاریف
حساب جمل ،لغز ،معما ،مادهتاریخ
عریف کام و دلیلی ارتتلالتات فوق در رتتفدات مینده واهد ممد ،اکنون برای مشتتنایی کلی و اج ایی به عریف
کو اهی از هر کدام میپردازی .

حساب جمل
دهتدا در یغونامه تستا

ج

را اینگونه عریف میکند« :شت ار

به وسیله تروف ابجد که در هشو ج له ابجد،

هوز ،تلی ،کل ن ،سعفض ،رشو ،ثتذ ،ضظع ،ج ع شده اسو» (دهتدا ،ذی ح)

لغز

1

دهتدا در یغونامه به نن از اانوی یغز را ننین عریف کرده اسو « :یغز با عین معج ه نزد بلغا کالمی اسو موزون که
دالیو کند بر ذات شتی از اشتیاء به ذکر واص و یوازم من شتی مشرو بر من که من رفات به طور مج وع متاوص بدان
ذات باشد و در غیر من در ی جا یافو نشود ،هر نند هر ی

از منها در غیر من ه موجود باشد ،به طرینی که ذهن مسشنی

و طبع سلی انشنال کند از من بر ذات و عج من را نیسشان نامند( ».دهتدا ،ذی ل)

معما

2

دهتدا باز ه به نن از اانوی مع ا را ننین عریف میکند« :نزد بلغا کالمی اسو موزون که دالیو کند به طریق رمز و
ای ا بر است ی یا زیاده از من به طریق ل

یا شتبیه یا تستا

ج

و یا به وجای دیگر به مالتظه من در هر یباسی که باشد

طبع سلی بول من اناار نن اید( »...دهتدا ،ذی می )

ماده تاریخ
واژهنامه هنر شتاعری ماده اریخ را اینگونه وضتی داده استو« :شتاعران گذششه برای ثبو و ایع ما  ،از بی وفات یا
جلوس پادشتتاهان ،فش شتتار یا بنای ستتا ش انی ،شتتعرهایی ستتا شهاند که در منها کل ه ،ج له یا عبار ی ،اریخ مذکور را در
برداششه اسو( ».میرراد ی ،1131 ،ص)223

پیشینه بحث استفاده از جمل
 1ــ یافتن مجهوالت
ذهن کنجااو بشتر از دیرباز کوشیده اسو بین ود و جاان درون و برون ار با هایی بیابد منها را وجیه و بیین کند و
از تایو کیفی به ک ی بدی کند.

 2ــ اعداد ،مقادیر و حروف
از منجا که شت ار جزء جدانشتدنی زندگی بشتر استو ،هرجا که رتدبو از انسان اسو ش ار ه هسو .از عایی رین
جلوههای زندگی ا پسو رین منها ش ار تضور دارد .از من ج له می وان نن

ش ار در ادیان و مذاه  ،باورهای عامیانه و

سنوهای ادبی را ذکر کرد.

 3ــ حروف ،رموز و عالیمشماری
به کار بردن تروف و رمزها و عالی که امروزه به عنوان س ت ب و ن اد موضتتوعی به کار میرود از گذشتتشههای دور در
ذهن بشتر وجود داششه اسو برای مثال« :فینینی ها در تدود هزار سال ب از میالد طرینه جدیدی به نام تروف عددی برای
نوشتشن اعداد به وجود موردهاند ،یونانیها این طرینه را پذیرفشه و ریاضتیدان های یونانی اساندریه در رن سوم ب از میالد
این وستیله را جانشین عددنویسی دی
ن ای

میدادند و به ک

ود ن ودند .در این سیسش اعداد از ی

ا نه را بهوسیله نه ترف اول ایفبایی یونانی

نه ترف بعد واتدهای طبنه باال ر را از ده ا نود و باال ره به وستتیله نه ترف م ری طبنه رتتده

( (enigmaـ
) (riddleـ

1
2

(از رد ا نااد) را ن ای

میدادند( ».نشا  ،1131 ،ص )233کاربرد عالی و تروف در بین عل ای اسالمی ه رواج داششه

استو ،امروزه ه بر ی از عالموها و رموز کاربرد دارد و در ه ه علوم به کار میرود برای مثال عدد ( ،)ه ننین تستا
سیاق (سیا ی) تروف ابجد ،عند انام و غیره که در بین مع رین و بازاریان در ش ار

به کار می رود .در شعر فارسی ه به

تروف و رموز وجه شده اسو و این نوع ارلالتات در شعر شعرای مورد بررسی ما ه دیده میشود.
مشتاور رین این تروف ،ابجد استو که متاد ریاضتی در ن اد نند ترف که از رکی

منها کل ا ی ستا شه شده اسو

ود را نشتان می دهد این کل ات عبار ند از ابجد ،هوز ،تلی ،کل ن ،ستعفض ،رشتو ،ثتذ ،ضظع در برابر تروف ایف 1
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از منجا که خ  31اسو بنابراین شاعری نام مدبو

ود را ننین وریف کرده اسو

نتتام بتتو متتن اگتتر بتت تترستتتتتی

که 11×21 311
در اد

خ 311

خ  +سرو

ستتیبی استتو نااده بر ستتر ستترو

سرو

فارستی از تروف بیشتشر برای سا شن مع ا و ماده اریخ اسشفاده کردهاند که بسامد باالی من به شعر دوره بعد از

مغول بر میگردد.

 4ــ انواع ادبی که از ریاضی استفاده کردهاند
در بین مشون نظ و نثر به جرأت می وان گفو ه ه انواع ادبی اع از مثار ت استتی ،غنایی ،علی ی ،ن ایشتتی ،داستتشانها
و ...از عل ریاضی به طور مسشنی اسشفاده کردهاند به ویژه در مثار شعری این کاربرد برجسشه ر اسو.
ننانکه گفشه شتتتد نون اعداد و منادیر عددی یا تروف ناا راه بدی کیفیو به ک یو اب

درک استتتو بنابراین ه ه

اتساسات و عواطف برای به روز و ظاور به ترف و عدد نیازمندند.
 5ــ قالبها و آرایههایی که با ریاضی ارتباط دارند
ای های شتعر ستنشی فارستی از یداش شتالی و مدشوایی و سا شار با عل ریاضی ار با مسشنی دارند .ه ه نسی ات
انواع ادبی و ای ها و مرایهها ابع عل ریاضتی استو .اگر اجزای اشعاری را که در ای های گوناگون سروده شدهاند بررسی
کنی میبینی که اوالً وزن اشتتعار نظ ی ریاضتتی دارند عداد هجاها ،ارکان ،ستتاوی هجاها و ارکان س ت م نامگذاری ارکان به
شتا مربع و مسدس و مث ن ،اسشفاده شالی از ننله و

در عرو

برای نلیع و نظ موسینیایی تار شده از وزن که

از نظر مبنای عل ی ابع فرمول و وانین ریاضی اسو زیرا سا ش ان ارلی فوار و گامهای موسینی بر مبنای عددی اسو و
ثابو میشود که ریاضی مسشنی اً در سا شار اوزان شعری د ایو دارد .رار گرفشن ردیف و افیه در پایان ماراع و بیو و در
ناایو تارت شتدن ایبی که بر استاس اعداد و منادیر به فرد ،دوبیشی ،رباعی ،غزل با ابیات مشتتم عددی ،ایده ،لعه،
رکی بند ،رجیعبند و ...موج

پدیدار شدن نظ هنری اری میشود.

پیشینه تاریخی کاربرد حساب جمل ،لغز و معما در شعر فارسی
به نظر میرستتد یغز و مع ا از پیشتتینهای کان از ماده اریخ و تستتا
نیستتتشتان (یغز) و مع تا میبتاشتتتد .دان پژوه در اثر وی

ج

بر وردار باشتتند دیی این امر وجه عامه به

به نن از دیگران میگوید« :کان رین نیستتتشانهای جاان از

فرهنگهای هلنی ــ ودایی و سامی هسشند» (دان پژوه ،1111 ،ص.)22
ایشتتان معشند استتو که در ادبیات کان ایران در رستتایهای از مج وعه ادبیات زبان پالوی به نام یوشتتو فریان وا و
ن ونهای از نیسشانهای کان ممده اسو.

دان پژوه ستابنه نیستشان را در شتعر فارستی دری به رودکی میرساند و میگوید نتسشین نیسشانها در دیوان رودکی
دیده میشود منجا که میگوید:
ینتتگ دونتتده استتتو گو نی و ستتتتن یتتا
تتیتتزی شتتتت شتتتتیتتر دارد و رو

پاسخ

گنتگ فاتتتی استتتو نشتتت نی و جاتتانبین

متتار

کتتایتبتتد عتتاشتتتنتتان و گتتونتته غت تتگین

ل
مع ا ه مانند نیستشان سابنهای کان دارد .تشی پیدایی مع ا را به اندازه ع ر یغز و ع ر انسان دانسشهاند ،زیرا مع ا مانند

نیستشان ریشته در اد

عامیانه دارد و اد

شتفاهی عامیانه از انواع کان اد

ممیتشه اسو و گروهی بر ی از یغزها را مع ا فر

اسو .مع ا به معنی پیگیدگی گاه با معنای یغز

کردهاند.

مرتوم ه ایی در فنون بالغو معشند اسو که مع اگویی از دی در شعر فارسی بوده اسو امام ن ونهای ذکر ن یکند .به
نظر می رستد مع ا ا رن هشش ممیتشه با یغز و به عنوان اباام در بیان و پیگیدگی در موردن رفو موروفی مورد وجه بوده
اسو.
اوج و ک ال فن مع ا در فارتله رن هشتش ا ده استو به گفشه دکشر رفا« :افرادی در این دو رن کشا هایی در زمینه
مع ا و ت من نوشتشهاند یای از این افراد منونار اجر ملن
اسو که کشا

به بدیع بریزی شاگرد ک ال جندی شاعر معروف رن هشش

«االتیا فی ت ای ع ا» را نوششه اسو( ».رفا ،1131 ،ص)111

ماده تاریخ :سترودن ماده اریخ به اشتاال گوناگون ه ستابنهای بم طوالنی دارد .مرتوم ستادات نارری معشندند« :در
دیوانی منستو

به تضترت امیرعلی (ع) سته بیو به طرز مع ا ذکر شتده که نام تضترت رستول از من اسشتراج میشود»...

(سادات نارری،1133 ،ص)111
کتابهای بالغی و ادبی که به این بحث پرداختهاند:

ایف) رج ان ایبالغه
) تدائق ایسدرفی د ائق ایشعر
ج) ای عج فی معاییر االشعار ایعج
د) معیار االشعار
ه) بدایع االفاار فی رنایع االشعار
و) مدارج ایبالغه
ز) دره نجفی
ح) هنجار گفشار
) فنون بالغو و رناعات ادبی
ی) فنون و رنایع ادبی دبیرسشانها
کتابهای ادبی :غیر از کش

بالغی که به ا شاار ذکر شد در منابع دیگری مانند ذکرهها (نارمبادی ،نفایم ایفنون و)...

کشا های اریخ ادبیات ( اریخ ادبیات دکشر رتفا) کشا های مرجع (یغونامه دهتدا ،معین ،غیاثایدین ،واژهنامه هنر شاعری
و )...کشا های در زمینه انواع ادبی و رو

دنیق در ادبیات (انواع ادبی شتت یستتا ،رزمجو ،رو

دنیق دکشر غالمرضتتایی)

کشتا هایی که در زمینه رموز و تروف و فر ههایی که با تروف و اعداد کار کردهاند (تروفیه) و اوا ر یا اوای دیوان بر ی
از شعرا به مع ا ،ماده اریخ ،یغز وجه کردهاند که ما در این پژوه

از ه ه منها باره بردهای .

علل رویکرد شاعران به علم ریاضی و مفاهیم آن
 1ــ توجه شاعران به علوم گوناگون
شاعران زبان فارسی را از نظر وجه به علوم می وان به دو دسشه نسی کرد:
یا نند رششه عل ی دوران ود تام داششهاند و به ین

گروه اول شاعرانی هسشند که عل ممو شه و در ی

تای یا

دانش ند معروفند مانند نارر سرو ،نظامی ،ا انی ،سنایی ،مویوی و تافظ.
گروه دوم شتاعرانی هستشند که به رراتو دای و تام منها اشارهای نشده اسو اما ارلالتات عل ی را گاه در
اشعار ود موردهاند مانند منوناری ،مسعود سعد ،انوری ،ابنی ین ،کلی کاشانی.
نظامی در

سه ،ارلالتات گوناگون و درمانهای عل پزشای را باز ن وده اسو:
نتون تون در ن ز عتتادت بی

ستتتتزای گتتوشتتتت تتال نتتیتت

گردد

گتتردد

( سرو و شیرین ،ص )11
کتتی مستتتتوده شتتتتود تتا تتون نتتریتتزد

کستتتتی کتتو را ز تتون ممتتاس تتیتتزد

( سرو و شیرین ،ص )13

ط

ا انی ه بر پایه دان

و نجوم وی

اسو .در ایدهای در مورد بی اری فرزند

میگوید:

ستتتیزده روز متته نتتارده شتتت
بته ون بتاز ه ی داد طبی
ایتن طتبتیتبتتان غل

ابیات فراوانی سروده و ارلالتات پزشای و نجوم را در منها به کار برده
تتدنتتگ اجت انتتدا تتو ستتت ر بتتاز دهیتتد

ت زده بود

ت

از پی جان

جان برون شتد نه جوابی اسو و

ار باز دهید

بین ه تته مدشتتاالننتتد

ه تته را نستتتتتته بتتدریتتد و بتته ستتتر بتتاز دهیتتد

دارو و مفرح کتته جوی ستتتود نارد

هت بتتدان مستتتی مستتتیت تته نتتظتتر بتتاز دهیتتد

نستتتته طایع و اتاام بنا کارتتت نداشتتتو

هت بتته کتتذا

نتگتر بتتاز دهتتیتتد

ستتدر و نیرنج و طلس ت ات که ستتودی نن ود

هت بتته افستتتونگر هتتاروت ستتتیر بتتاز دهیتتد

هیا و نشتتره و ترزی که اج باز نداشتتو

هت بتته تعتویتتذ گتر شتتتعتوذه گتر بتتاز دهیتتد

دفع نارد

هت بتتدان پتتیتتر زن متتتتتر تته تتر بتتاز دهیتتد

تترایتتان

هت بتته تترادم ستتتبتتیت شتتت تتر بتتاز دهتتیتتد

نتو

من زکال م

و ستتت ندی که عر

رشتتتتشتته پتتر گتتره و متتاتتر ت

ستتتلتترال

( ا انی ،ص)132

سنایی در تدینه با اسشفاده از علوم شرعی به وتید داوند میپردازد و نگونگی هسشی و مفرین
ه تته از رتتتنع اوستتتتو کون و فستتتتاد

لق را ج لته مبتدأ استتتو و معاد

هتتت تتته ازو و بتتتازگشتتتتتو بتتتدو

یر و شتتتر ج لتته ستتتر گتتذشتتتتو بتتدو

و بتتد اوستتتتو

بتتاعتتس نتتفتتم و متتبتتدع تترد اوستتتتو

ا تتشتتیتتار مفتتریتتن نتتی ت

را شرح میدهد:

مویوی در سر اسر مثنوی با ارلالتات ط  ،نجوم ،فلسفه ،کالم و عرفان به بیان عناید و نظرات وی
در تاایو مرد بنال و طوطی میگوید:
از تتیتتاستتتت

تتنتتده ممتتد

تت

را

کو نو ود پنتتداشتتتو رتتتاتت

دیق را

پردا شه اسو،

کتتار پتتاکتتان را تتیتتاس از تتود متتگتتیتتر

گرنتته متتانتتد در نوشتتتشن شتتتیر و شتتتیر

گ راه شتتتتد

ک ت کستتتتی ز ابتتدال تتتق مگتتاه شتتتتد

من متتنتتافتتق بتتا متتوافتتق در نتت تتاز

از پتتی استتتتتشتتیتتزه میتتد نتتی نتتیتتاز

در نتت تتاز و روزه و تتتج و زکتتات

بتتا متتنتتافتتق متت متتنتتان در بتترد و متتات

متت متتنتتان را بتترد بتتاشتتتتد عتتا تتبتتو

بتتتر متتتنتتتافتتتق متتتات انتتتدر م تتترت

تستتتتن دنتتیتتا نتتردبتتان ایتتن جتتاتتان

تتتتم دیتتتنتتتی نتتتردبتتتان مستتتتت تتتان

رتتتدتتو ایتن تتتم بتتجوییتتد از طبی ت

رتتتدتتو من تتم بتتتواهیتتد از تبی ت

رتتتتدتتو ایتتن تتتم ز متتع ت تتوری تتن

رتتتتدتتو من تتتم ز ویتترانتتی بتتدن

راه جتتان متتر جستتتت را ویتتران کتتنتتد

بتتعتتد از من ویتترانتتی مبتتادان کتتنتتد

تتانتته بتتاتتر گتتنتتج زر

کتتنتتد متتع ت تتور تتر

جت لتته عتتایت زین ستتتب ت

کتترد ویتتران

کتتار بتتی نتتون را کتته کتتیتتفتتیتتو نتتاتتد

وز ه ت تتان گتتنتتج ت

ایتن کتته گتتفتتشت ه ضتتترورت می دهتتد

(مثنوی ،ص )15

این شتتاعران که از نظر نامگذاری دورههای ستتبای به ستتب

عرا ی علق دارند و غایباً با عنوان تای نامیده شتتدهاند

مدرستتهای هستتشند که از علوم گوناگون روز به شتتا های متشلف در مثار وی

استتشفاده کردهاند ،اینها از ممیتشن هنر و

اندیشته ابیا ی ستا شهاند که دسشرسی به منها به این سادگی اماان ندارد باید شعر را واند و در من أم کرد به ارلالتات
متشلف وجه کرد ا معنی و مضت ون من را به دستو مورد .این شتاعران از شعر برای بیان مسأیه و ت کردن من نشیجهگیری
استشفاده میکنند ،به نظر میرسد راه جدیدی برای بیان مسائ عل ی یافشه اند که با راه اندیش ندان و دانش ندان علوم گوناگون
فاوت دارد.

 2ــ ریاضی مادر علوم
ریاضتیات به عنوان یای از اماات علوم ه از ستایر دان ها أثیر پذیرفشه استو و ه بر علوم دیگر أثیر گذاششه اسو.
یای از دالی اباام و دشواریابی شعر فارسی کاربرد واژگان و مفاهی ریاضی در من اسو.
کاربرد اعداد رتدی  ،رکیبی ،کستری ،تستا

ابجد ،عند انام  ،جذر ارت  ،مجذور و ...در شعر فارسی نشانگر وجه

شاعران بزرگ ما و میزان اطالع منان از عل ریاضی اسو.
رودکی (عدد ردی ):
از شتتتت تتار دو نشتتتت یتت

تتن کتت

نتتاتتار نتتیتتز متتر مزاده را زغ ت بتتتتترد

وز شتتتتت تتار

تترد هتتزاران بتتیتت

ندرستتتو و وی نیت

و نتام نی

و رد

نظامی( :عدد رکیبی)
بتتا جتبترو ت

کتته دو عتتای ک استتتتو

اول متتا و م تتر متتا یتت

دم استتتتو

(متزناالسرار ،ص)11

مسعود سعد( :عدد کسری)
رتتتتد ی ت

ز متتدح او نشتتتتود گتتفتتشتته

گتتر در دهتتان هتتزار زبتتان بتتاشتتتتتد

(مسعود سعد ،ص)113

ا انی:
ربتتع مستتتتاتتون ز شتتتتاتتر پتتر کتتردی

هت نشتتتتد گتتفشتته عشتتتری از اعشتتتتار

( ا انی ،ص)23

انوری( :عدد مبا )
تو بتر ستتتبی ت

پتیت

راج مورد ضتتتا

هتتر آ مورد ز انتتدک و بستتتیتتار روزگتتار

(انوری ،ص)132

منادیر:
و بتتد جتتاتتان کتتنتتاری داری

بتتر ستتتتنتتگ تتنتتاعتتو ار عتتیتتاری داری

از نتتیتت

نو شتتتتادی ز درمستتتنتتگ داده بود فل ت

روا بتود کتته کتنون غ دهتتد بتته پی تتانتته

(انوری ،ص)1112

(مسعود سعد ،ص)321

 3ــ تبدیل مفاهیم کیفی به کمی
از مشتاار رین راههای بدی مفاهی کیفی به ک ی استشفاده از منادیر و شت ار اسو .شاعران فارسی زبان ه از دیرباز با
استشفاده از اعداد ،شت ار و مندار ،منادیر وزنی و تج ی ،ارلالتات عل ریاضی و هندسه کوش
اتساسی ود را ک ی کنند که ن ونههایی درباره اعداد ردی و کسری و اعشاری و ناار ع
اما بارز رین شتا اسشفاده از ریاضی و کاربرد من در شعر و اد

کردهاند جار

شعری و

ارلی گفشه شد.

اسشفاده از تسا ها گوناگون (ابجد ،سیاق ،انام و)...

ماده اریخ و نیسشان اسو .ذهن انسان مفاهی دسشهبندی شده را باشر نگه میدارد بنا بر این شاعران برای بیان جار

هنری و

بدی کیفیات به ک یات اشتعاری سروده و اریخ رخدادها ،أییف کشا ها و وید و مرگ اشتاص را با منادیر ک ی ریاضی یا
مندار تروفی منها بیان کردهاند.

 4ــ ثبت حوادث و وقایع
یای دیگر از عل رویارد شتاعران به تستتا
انسان نسبو به ود

ج

و استشفاده از مفاهی و منادیر ریاضتتی ثبو توادث و و ایع استتو.

تساس اسو .دوسو دارد مثار و ابزار

و مننه این مثار را تری

ب اند و از او به نیای یاد کنند ،مثار سا شه بشر اریتی دارد

میکند (توادث) ه ما اسو مننه دسوموردهای بشر را مورد ادید رار داده اسو برای بشر

از جاو عبرتمموزی و اطالعرسانی ما بوده اسو ا اریخ ارار نشود و دسوموردهای

را ویران ناند.

 5ــ اطالعرسانی
امروزه اطالعرستتانی از ستتوی مراکز ارتتی رتتورت میگیرد که یا وابستتشه به دویوها هستتشند یا از طرف شتترکوها و
بنگاههای اتورتی ت ایو میشتوند .در گذششه به دیی عدم ابزارهای مناس  ،شعر و شاعران از ارکان ارلی اطالعرسانی
بودهاند ،اتایدی که در دورههای متشلف شتعر فارسی به وجود ممده اسو تج بسیاری از منها مربو به موضوعا ی مانند
پیروزی و شاسو ،به تو نشسشن یا برکنار شدن شاهان و امرا ،وریف ع لاردها و اایم ظاهری و باطنی فرمانروایان
یا بلیغ مسای

 6ــ هنرنمایی

و مرامهای مذهبی و سیاسی اسو.

شتعر فارستی در ای ها و انواع گوناگونی سروده شده اسو غایباً ای ها مظروف نوع اری از شعر بودهاند برای مثال
دو بیشی و رباعی برای مضتامین ا ال ی ،اجش اعی و غزل برای مستائ عاشتنانه و عارفانه ،ایده و لعه برای مدح و هجا و
فش و شاوی و مثنوی برای داسشانهای رزمی و بزمی به کار رفشهاند.
بر ی شتتاعران کوش ت

کردهاند در ه ه این زمینهها طبع مزمایی کنند و گروهی در ی
ج

از راههای هنرن ایی اسشفاده از تسا

یا نند مورد موفق بودهاند .یای

 ،منادیر و مفاهی ریاضی ،سا شن مع ا ،یغز و ماده اریخ بوده اسو.

فنن در یغتونامه های امروزی به معنای ستتترگرمی و فری و فرج ممده استتتو اما منونار دان پژوه در « فنن ادبی»
میگوید این معنی اویینبار در فرهنگ «ناظ االطباء» نفیستی ممده اسو در رور ی که ب از من به معنی گونه گونگی و نوع
به کار رفشه اسو( .دان پژوه ،ص)1
پم فنن به معنای و و گذرانی نیستو بلاه فنن گونه گونگی در هنر و شعر اسو یا به عبارت باشر ماده اریخ ،مع ا و
نیستشان ه جزء انواع ادبی مدستو

میشتوند و تارت ذهن نوع واه بشتر اسو و یای از شا ههای هنر شعر اسو و

سرایندگان من هنرمندان شاعری هسشند که با سا شن مضامین جدید از مفاهی ریاضی اسشتدام دیگری به ع

موردهاند.

با این عریف ود شتعر ه نوعی فنن استو ،فنن در جاو اام تاالت و رتفات انسانی و ماده اریخ و نیسشان و
مع ا ه در کنار انواعی مانند ت اسه ،شاوهی شعر ا ال ی و رثإ رار میگیرد.

 7ــ سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت
امروزه با پیشرفو علوم رفشاری مانند روانشناسی ثابو شده اسو که ورز
و روانی و عاطفی انسان الزم اسو و بر ی از سرگرمیها موج
انستتان از دیرباز برای پر کردن او ات فراغو وی

مموز

و سرگرمی برای رشد جنبه جس ی و دهنی

و یادگیری ه میشوند.

و یذت بردن از ع ر کوشتت

کرده استتو با ابزارهایی برای ود

سترگرمی ایجاد کند .این سترگرمیها مث  :ورز  ،موسینی و ترفههای هنری مانند نناشی ،مجس ه راشی ،منبو ،شیشهگری،
دو و و پدیدموردن اشتیاء هنری افزون بر من که م ان استو به رتورت ترفه در مید در تنینو نوعی سرگرمی اسو که
منجر به لق مثار هنری میشود.
شتعر در کنار ستایر هنرها که امروزه به هنرهای هفوگانه مشتاورند ر به اول را دارد زیرا شعر متاوص انسان اسو و
سایر موجودات ن ی وانند به لق این هنر ب ردازند .برای مثال موسینی وس اشیاء دیگر و تشی پرندگان اب

ویید اسو اما

شتعر فن از انسان سا شه میشود پم شعر از یوازم زندگی بشر اسو .انسان ه ه عواطف و اتساسات ود را در ای

شعر

میریزد و بدین وسیله با دیگران ار با بر رار میکند ،شعر نیاز روتی بشر اسو اگر وس شعر به فری و سرگرمی ب ردازد
من ه برموردن یای از نیازها استو و نباید من را دستو ک گرفو زیرا اگر نیازها برمورده نشوند انسان
زندگی طبیعی و مللو

بعدی ن ی واند

داششه باشد.

یای از انواع شتعر که موج

سرگرمی و فری و برموردن کنجااوی انسان اسو پردا شن به فن مع اسازی ،یغزگویی و

سا شن ماده اریخ اسو.

 9ــ به بنبست رسیدن شعر و وقتتلف کردن
بر ی عنیده دارند که شعر رس ی فارسی ا رن نا از ارایو بر وردار اسو و جامی ا ایشعرای فارسی اسو و بعد
از جامی شعر ما به درجه بلی ود ن یرسد بنا بر این ارز

ملایعه و ع ق ندارد زیرا شعر سب

وجه طبنات و ا شتتار متشلف مردم به شتتعر بعد از رن نا موج

و سسو میشود.

شتتد انواعی از شتتعر در میان ستتایر انواع رشتتد

نشت گیری بیابد و برجستشه شتود که از من میان مع اسرایی بود ،نرا از بین مع ا و یغز و ماده اریخ ،در این دوره مع ا رونق

بی

از تد یافو و کشا هایی تشی در این زمینه نوشتشه شتدد دیی این امر من اسو که یغز وس شاعران راسانی و عرا ی

به تد ک ال ود رستیده بود و ماده اریخ ه مورد طبعمزمایی رار گرفشه بود اما مع اسازی اندکی مورد غفلو وا ع شده بود
و جا داشتو در این زمینه طبعمزماییهایی رورت گیرد اگرنه در بر ی زمینهها به افرا کشیده شد ه ان سرنوششی که شعر
سب

هندی در ناایو به من دنار شد.
اما باید بول کنی که مداتول زبان و زمان استو و شعر مع اگونه ه پاستی به این واسو زمان بود تال نه امروز

پذیرفشه شود یا من را و و لف کردن بدانند که ع ر انسان را هدر داده اسو.

اهمیت و فایده رویکرد شاعران به حساب جمل:
 1ــ پاسداشت آثار نیاکان
زندگی بشر ،توادث و رویدادهای پیرامون او ،نه با ع لارد منفی و زشو مانند جنگها ،غارتها ،ظل و سش شاهان و
ستالطین و نه با ع لارد مثبو و مللو
زندگی تال و مینده بشر اب
مینده موج

مث ایجاد بناها ،أسیم مدارس ،مراکز فرهنگی و عل ی أییف کش

و رساالت در

أم اسو .ثبو و ضب این رویدادها در ای های هنری شعر و با یماندن منها برای نس های

پندپذیری ،عبرت و ایگوگیری اسو.

هنگامی که رودکی مرگ شاید بلتی را ننین میسراید:
کتتاروان شتتتتتاتتیتتدرفتتو از پتتیتت
از شتتتت تتار دو نشتتتت یتت

تتن کتت

و من متتا رفتتشتته گتتیتتر و متتی انتتدیتت
وز شتتتتت تتار

تترد هتتزاران بتتیتت

ه ازیانهای به ود میزند که انسان فانی اسو و ه در و منزیو او را ارج میناد.
اگر اشتارات اریتی و هنری امروز به ما ن یرستید مشوجه بستیاری از عنارتر پیشینه فرهنگی ود نبودی  .پم می وان
گفو رویارد شتاعران به منویه نیسشان و مع ا و ماده اریخ اگر تشی اتساسی و عاطفی و موسینیایی اب
جاو انشنال دان

وجیه نباشد اما از

و فرهنگ به نس های بعد تائز ک ال اه یو اسو.

 2ــ تاریخ و باستانشناسی
از منجا که گاه مور ان در دمو دربارها و عنارتتر درت بودهاند زوایای اری
استو اما این ننا باری

و فرامو

اریخ در کش

و مشون اریتی نیامده

شده در مشون ادبی دیده می شود .برای مثال سعدی در گلسشان و بوسشان ض ن مدح امرا

و فرمانروایان معارتر غیر مسشنی منها را به دبیر و واضع و عل مموزی و عدل و داد دعوت میکند و سرگذشو ظای انی را
که با رعیو به عدل رفشار ناردهاند بازگو میکند .اشتتارات اریتی مع اها و ماده اریخها می واند نن

م ثری در دنینات و

کاو های باسشانشناسی داششه باشد.

 3ــ آموزش
در بررسی انواع ادبی به نوعی ادبی به نام اد

علی ی برمی وری  .در اد

علی ی موضوعا ی اب مموز

وس شعر

یا نثر وست دوسشداران و نومموزان علی داده میشود .در عریف من گفشهاند« :اثری اسو که دانشی (نه ع لی و نه نظری)
را برای واننده شری کند ،یا مسائ ا ال ی ،مذهبی ،فلسفی را به شا ادبی عرضه دارد( ».ش یسا ،1131 ،ص)215
در بررسی مع اها و یغزها و ماده اریخها در مییابی که بر ی از منها اد
ابزار و پدیدهای را مورد وریف رار میدهند.

علی ی هسشند یعنی دانشی یا عریفی از شی،

نمونههایی از مادهتاریخ ،لغز ،معما
 1ــ ماده تاریخ
ماده اریخ به شا های زیر دیده میشود:
ایف) ذکر اریخ به رورت تروف و ار ام
اریخ فوت هالکو ان مغول:
نون هوالکو ز مراغته به زمستتتشان گه شتتتد
ستال بر ششاد و شاو و سه ،ش

یاشنبه

کترد تنتتدیتر اج ت نتوبتتو عت تر
کتته شتتتت

م ر

نتتوزده ت بتتد ز ربتتیتتع اآل تتر

( واجه نایرایدین طوسی)

) ذکر اریخ به تروف ابجد
تروف ابجد منادیر عددی  21ترف عربی استو .ابونار فراهی در ناا ایابیان ر ی

تروف ابجد را دو بیو ننین

سروده اسو:
یتاتتان شتتت تتار ز ابجتتد تروف تتا تلی

پم از منگه از کل ن ده ده استتو ا ستتعفم

از رشتتو ا ضتتظع شتت ر رتتد رتتد

هزار وان مستتشتلم

ویی

به غین نون برستتی ی

در این شتیوه شتاعر تروف ابجد به شا منفرد اریخ را ذکر میکند .دی ی رین ن ونه این مورد بیشی از ایده مسعود
شدن سیفایدویه مد ودبن ابراهی غزنوی به تاومو هند در سال ( 439ه.ق)

سعد اسو درباره مناو

کتته پتتادشتتتاهی رتتتاتبنران شتتتود بتته جاتتان

نو سال هجرت بگذشو « ی» و «سین» و سه «جی »

(تسا

ج

 ،ص یا)

که معادلهای «ت» و «س» و سه «ج» برابر  439اسو.
در شتتا دیگر با رکی

تروف کل های ستتا شه میشتتود یا رکی

یا ج لهای که منادیر عددی من کل ه یا رکی

یا

ج له سال من پدیده اسو.
تتتجتته ایتتدتتق ابتتوعتتلتتی ستتتتتیتتنتتا

در «شتتتجع» ( )132ممتتد از عتتدم بتته وجود

کرد ج له علوم

در « از» ( )423کرد از این جاتتان بتتدرود

در «شتتاتتا» ( )191کستت

( فنن ادبی ،ص )121

ادی

ای ای

فراهانی اریخ أسیم و اننرا

الفو بنیعباس را ننین سروده:

مل عتتبتتاس را بتته « تتلتت » رستتتتیتتد
پتاناتتتد و بیستتتو و نتار ستتتال شتتتدند

متتلتت

پتتم ضتتتتتای ایتتاتتی ممتتد پتتیتت

گشتتتتو متتدتترم بتته نتتنتتلتته یتتی متتجتترم

تتوار و متتدهتتون شتتتتتدنتتد و «متتن
متتانتتد تتاریتتخ ستتتتلتت

ل

دویتتو ،از کتتوشتتتت

ابتتو مستتتتتلتت

112

دم مسشعا کنده 353

دویتتششتتتتان

را تتواجتته ،تتلتتق را متتنتتعتت

یتتتاتتتن اه متتتایتتتاتتته متتتاتتترم»
نتترخ بتتر کتتنتتد دم ز مستتتتشتتعاتتتت

( فنن ادبی ،ص )121
ماده اریخ فوت تافظ:
تتواجتته تتتافتتظ

کتته شتتتت تتعتتی بتتود از نتتور تتجتتلتتی

دانتت

نتتراغ اهتت

نتتو در تتاک ماتتتتلتتی یتتافتتو متتنتتزل

از « تتاک ماتتتتلتتی»

بتتجتتو تتاریتتتتت

اک مالی 391
( فنن ادبی ،ص )129
ج) ذکر اریخ در ج لهها و واژههای معنیدار
اریخ وفات رائ :
شتتد رتتائ

از این جاان ویران رتتد تیف

گتتفتتشتتنتتد بتته نتتایتته بتتلتتبتتالن تتاریتتت ت

زان در ثت تیتتن بدر عرفتتان رتتتتد تیف
«ای تیف از من هزار دستتتشتان رتتتد تیف»

( 1111ه ق)
( فنن ادبی ،ص )111

 2ــ لغز
یغز ننانکه گفشه شتد در فارستی نیسشان نام دارد و بر ش ردن اوراف نیزی اسو ا شنونده و واننده رات

ذوق و

با اسشعداد به من نیزی پی ببرد و شر زیبایی من شیوایی ایفاش و موردن معنای د یق اسو.
منوناری دامغانی ،شتعر مشتاور عاتر غزنوی در اتیدهای که مدح مل ایشعرا دربار مد ود ،عناری سروده اسو ا
موجبات رضتایو اطر شتاعر در ند و مشنفذ دربار را فراه مورد مدیده ود را با یغز «ش ع» مغاز میکند که مشاور رین
«یغز» طوالنی در شعر فارسی اسو.
ای نتاتتاده بر میتتان فرق جتتان ویشتتتشن

جستتت متا زنتده بته جتان و جان و زنده به ن

هر زمتتان روح و یتشی از بتتدن ک شر کنتتد

گویی انتتدر روح و مضتتت ر ه ی گردد بتتدن

گر نیی کوک

نرا پیدا نگردی جز به شتتت

ور نیی عتتاشتتتق نرا گریی ه ی بر ویشتتتشند

کوکبی ،مری ،وییان مستتت تتان وستتتو موم

عتاشتتتنی ،مری ،وییان هستتتو معشتتتو تو یگن

پیرهن در زیر ن پوشتتی و پوشتتد هر کستتی

پتیترهن بر ن و ن پوشتتتی ه ی بر پیرهن

اندر و رستتتد زنده شتتتوی

نون شتتتوی بی تتار باشر گردی از گردن زدن

ا ه ی ندی ه ی گریی و این بم نادر استتو

ه و معشتتو ی و عاشتتق ه بشی و ه شتت ن

نون ب یری م

در شتاهنامه تای ابوایناست فردوستی نیز نیستشان ممده اسو .در داسشان زال ،منگاه که زال از د شر شاه کاب  ،مارا
واسشگاری میکند مارا

پادشاه کاب موبدان را مأمور میکند که با طرح مع ایی هو

زال را بیازمایند:

بتتتتتوانتتد من زمتتان زال را شتتتتاتتریتتار

کتزو تواستتتتو کتردن ستتتتن واستتتشتتار

نشتتتستتتتتشتتنتتد بتتیتتدار دل بتتتتتردان

هتتت تتتان زال بتتتا نتتتامتتتور متتتوبتتتدان

بتتدان تتا ب ت تترستتتتنتتد ازو نتتنتتد نتتیتتز

ستتتتتتتن هتتای بتتنتتاتتفتتشتته در پتترده نتتیتتز

راه بتتیتتن بتتتتتردی

بتت تترستتتتتیتتد از او زال زر متتوبتتدی

ازیتتن تتیتتزهتتو

کتته دیتتدم ده و دو در تتو ستتتت تتی

کتته رستتتشتته استتتتو شتتتتادا
و بتتیتت

و بتتا فرهی

در پتتارستتتتتی

از من بتترزده هتتر یتتاتتی شتتتتاخ ستتتتی

نتتگتتردد کتت

دگتتر متتوبتتدی گتتفتتو کتتای ستتتترفتتراز

دو استتتتتن گتتترانتت تتتایتتته تتتیتتتز تتتاز

یتتاتتی زان بتته کتتردار دریتتای تتار

یتتاتتی نتتون بتتلتتور ستتت ت تتیتتد مبتتدار

بتتجتتنتتبتتد و هتتر دو شتتتتشتتابتتنتتده انتتد

هتت تتان یتت

دگتتر را نتتیتتابتتنتتده انتتد

ستتتتدیگر ننین گفتتو کتتان ستتتی ستتتوار

کتتجتتا بتتر گتتذشتتتتشتتنتتد بتتر شتتتتاتتریتتار

یتاتی کت شتتتود راستتتتو نتون بنگری

ه ت تتان ستتتتی بتتود بتتاز نتتون بشتتتت تتری

 3ــ معما
عی ه در یغو به معنی کور کردن ،پوشتتیده گفشن و مع ا ستتا شن ممده استتو ،عی ه در شتتعر فارستتی نوعی مرایه ادبی
مدستو

میشود .در کش

بالغی گذششگان عی ه شام یغز و مع ا بوده اسو اما بعد از رشیدایدین این

ن ونههایی که برای

یغز و مع ا موردهاند بین منها فاوتهایی ائ شدهاند.
این

ن ونههایی از مع ا با عریف فوق از ذکره نارمبادی بیان میشود.

جامی به اس هارون:
برون مر از مع تتا گفتتو نتتام من بتتو موزون

ه ین ها بود و بم من دم که ممد نام او بیرون

(ص )499

ها  +رون هارون
به اس بدر:
نون بگرداند با ناکم نداند نام وی

تاسد اتوال بنام او برد فیایدال پی

(ه ان)
با که بگردد ابلق میشود و اتوال ابلق را بدر میبیند.
در ذکره نارمبادی مع اهای گوناگونی به این شا ممده اسو.
نوع دیگری از مع ا که مع ا به طریق نس
را به تسا

ج

نامیده میشود ،در اینگونه سراینده نسبو عددی تروف واژه مورد نظر ود

با مفاهی و مداسبات ریاضی بیان میدارد در این مع ا شنونده باید با مداسبات ریاضی به جوا

مع ا

دسو یابد.
مع ا به اس رشید:
نام یارم نار ترف اسو ای برادر
ترف رابع

م عشر ترف اول

از
ترف

نسبو

ره

ثایس

بگوی
عشر

گر

بدانی

ترف

ثانی

نوع سومی ه مع ا دارد که مع ا به طریق غیر نسبو نامیده میشود .در اینگونه سراینده با بیانی ویژه ترفی را به تسا
ج

در ای

مع ا بیان میدارد و از رکی

از نام سرو:

من ترف با واژه مورد نظر جوا

مع ا به دسو واهد ممد.

نام

بو

من

غایو

ز

یلف

بیسو

سی

نااده

بر

سر

سرو

که  11×21ششاد برابر با (خ) میباشد.
بنا بر این در ی

نسی بندی می وان مع ا را به دو گونه کلی نسی کرد:

 1ــ مع ایی که بدون اسشفاده از تسا
فاو

ج

و ریاضی مجاویی را طرح میکند که از طریق معلومات باید به من رسید و

با یغز در این اسو که س ال ن یپرسد و وریفات شی را بیان ن یکند.
 2ــ مع اهایی که به نوعی با ریاضی و تروف ابجد و تسا

اسشفاده از مفاهی ریاضی باید به جوا

ج

سا شه میشوند و برای ت منها با مداسبات و

رسید واه در کل ه یا ترف یا ج له رار گرفشه باشد.
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