علل رویکرد شاعران به حساب جمل ،ماده تاریخ101 ،

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 علتیابی رویکرد شاعران به علم ریاضی دریافته که شاعران  ،علم حسااب را
برای ماده تاریخ سازی و حساب جمل و رسیدن به مجهوالت از طریق معلوماات اتتاااب کارده و
برای ساختن معما و لغز به کار گرفتهاتد و با این عمل پیوتدی علمای ـــ هناری باین ریاضایات و
ادبیات برقرار کردهاتد.

واژههای کلیدی

حساب جمل ،ماده تاریخ ،معما ،لغز ،ریاضی ،شعر

* کارشناس ارشد ریاضیات.
**کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی.
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مقدمه
امروزه که علوم گسترش یافته و شاخه های متعدد و متنوع علوم گوناگون پیددا شدده اسد
تصور اینکه بتوان دو دانش ریاضی یا حتی دانش و هنری دور از هم را در آمیخ

و یک مطلد

علمی یا هنری ابداع کرد و بیان کرد دور از انتظار اس  ،اما در گذشته به دلیل محددودی

دامنده

دانشها ،علوم غالباً با یکدیگر آمیزش و کاربرد مشترک داشتهاند برای مثال ریاضدی در خددم
شعر بوده و شعر برای درک مفاهیم ریاضی استفاده میشده اس .
کاربرد دانش ریاضی را در ادبیات بیابد و با دسد یدافتن بده

این پژوهش میکوشد تا عل

کاربرد مشترک علوم راههای جدیدی را برای استفاده امروز به اذهان متبدادر کندد و بدا ایدن کدار
ثاب

کند که دانشهای ادبی نه به عنوان موضوعاتی وق

تلفکن و وقد گیدر بلکده بده عندوان

ابزاری برای آموزش و یادگیری علوم جدید حتی رایانه و علوم پایه میتواند کارساز باشد.
متأسفانه به دلیل رویکرد جهان معاصر در شاخههای علمی به عملگرایی و حتی عملزدگی
توجه به علوم انسانی رو به افول نهاده اس
توجه به ادبیات و هنر را بیفایده و وق

و حتی برخی از نوآموزان علوم پایه و فندیمهندسدی
تلف کردن میدانند و یک سره به ارزشهدای فرهنگدی

گذشتگان از حماسه ،اسطوره تا غزلیات عاشقانهعارفانه و مثنویهدای حکمد آمیدز دهدنکجدی
میکنند اما غافلند که خیامی (خیام) ریاضیدان شهرتش را مدیون چند رباعی اس
همه شکوه علمی خالصه و نتایج پژوهشهایش را در دو بی

و ابنسدینا بدا

چه زیبا سروده اس :

دل گرچدده در ایددن بادیدده بسددیار شددتاف

یددک مددوی ندانس د

انددددر دل مدددن هدددزار خورشدددید بتافد د

و آخدددر بددده کمدددال ذرهای راه نیافددد

و آخر کالم همه عالمان در قام

زیبای شعر تجلی مییابد که

تدددا بددددانجدددا رسدددید داندددش مدددن

علم پای رفتن و جستجوس
برسند که با پرواز به ماوراء طبیع

ولددی مددوی شددکاف

تدددا بددددانم همدددی کددده ندددادانم

اما شعر بال پرواز اس  ،اندیشمندانی توانستهاندد بده حقیقد
سری هم به ملکوت زده باشند وگرنه علم زمینی عدالم را بده

زمین میچسباند و از مسیر عالم باز میدارد.
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در این پژوهش اهدافی همچون نوع کاربرد ریاضی در شعر ،استفاده شعر از مفاهیم ریاضی،
بررسی انواع ادبی که از دانش ریاضی سود بردهاند و نهایتاً یافتن راه یا راههایی بدرای ادامده ایدن
کارکرد مشترک مورد نظر اس .
مرحوم همایی و دکتر صفا از معاصران به معما و لغز بیتوجدهاندد امدا مدادهتداری را مفیدد
میدانند از گذشتگان میتوان گف

اکثری

قری

به اتفاق شعرا و نویسندگان کت

ادبی بده ایدن

موارد توجه داشته و حتی شاعرانی تخلص معمایی را بدرای خدود برگزیددهاندد مانندد میرحیددر
معمایی و ...برخی تذکره نویسان مانند نصرآبادی بسدیاری از معماهدا را در تدذکره خدویش نقدل
نموده و تحلیل کردهاند.

تعاریف
حساب جمل ،لغز ،معما ،مادهتاریخ
تعریف کامل و تحلیلی اصطالحات فوق در صفحات آینده خواهد آمد ،اکنون برای آشدنایی
کلی و اجمالی به تعریف کوتاهی از هر کدام میپردازیم.

حساب جمل
دهخدا در لغ نامه حساب جمل را اینگونه تعریف میکند« :شدمارش بده وسدیله حدرو
ابجد که در هش

جمله ابجد ،هوز ،حطی ،کلمن ،سعفض ،قرشد  ،ثخدذ ،ضدظج ،جمدج شدده

اس » (دهخدا ،ذیل ح)

لغز

1

دهخدا در لغ نامه به نقل از تهانوی لغز را چنین تعریف کرده اس « :لغز بدا عدین معجمده
نزد بلغا کالمی اس

موزون که دالل

کند بر ذات شی از اشیاء به ذکر خواص و لدوازم آن شدی

مشروط بر آن که آن صفات به طور مجموع مخصوص بدان ذات باشد و در غیدر آن در یدکجدا
یاف

نشود ،هر چند هر یک از آنها در غیر آن هم موجود باشد ،به طریقی کده ذهدن مسدتقیم و

طبج سلیم انتقال کند از آن بر ذات و عجم آن را چیستان نامند( ».دهخدا ،ذیل ل)
( (enigmaـ1
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معما

1

دهخدا باز هم به نقل از تهانوی معما را چنین تعریف میکند« :نزد بلغا کالمی اس
که دالل

کند به طریق رمز و ایما بر اسمی یا زیاده از آن به طریق قل

مدوزون

یا تشبیه یا حساب جمل

و یا به وجهی دیگر به مالحظه آن در هر لباسی که باشدد طبدج سدلیم قبدول آن انکدار ننمایدد»...
(دهخدا ،ذیل میم)

ماده تاریخ
واژهنامه هنر شاعری ماده تاری را اینگونه توضیح داده اس « :شاعران گذشدته بدرای ثبد
وقایج مهم ،از قبیل وفات یا جلوس پادشاهان ،فتح شهر یا بنای ساختمانی ،شعرهایی سداختهاندد
که در آنها کلمه ،جمله یدا عبدارتی ،تداری مدذکور را در برداشدته اسد ( ».میرصدادقی،1373 ،
ص)227

پیشینه بحث استفاده از جمل
 1ــ یافتن مجهوالت
ذهن کنجکاو بشر از دیرباز کوشیده اس
آنها را توجیه و تبیین کند و از حال

بین خود و جهان درون و برون ارتباطهایی بیابدد

کیفی به کمی تبدیل کند.

 2ــ اعداد ،مقادیر و حروف
از آنجا که شمار جزء جدانشدنی زندگی بشر اس  ،هرجا که صحب

از انسان اس

شدمار

هم هس  .از عالیترین جلوههای زندگی تا پس تدرین آنهدا شدمار حردور دارد .از آن جملده
میتوان نقش شمار در ادیان و مذاه  ،باورهای عامیانه و سن های ادبی را ذکر کرد.

 3ــ حروف ،رموز و عالیمشماری
به کار بردن حرو

و رمزها و عالیم که امروزه به عنوان سمبل و نمداد موضدوعی بده کدار

میرود از گذشته های دور در ذهن بشر وجود داشته اس

برای مثال« :فینیقیها در حددود هدزار

) (riddleـ1
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عددی برای نوشدتن اعدداد بده وجدود آوردهاندد،

سال قبل از میالد طریقه جدیدی به نام حرو

یونانیها این طریقه را پذیرفته و ریاضیدانهای یونانی اسکندریه در قرن سوم قبل از مدیالد ایدن
وسیله را جانشین عددنویسی قدیم خود نمودند .در این سیستم اعداد از یک تا نه را بهوسیله نده
حر

اول الفبایی یونانی نمایش میدادند و به کمک نه حر

تا نود و باالخره به وسیله نه حر

بعد واحدهای طبقه بداالتر را از ده

آخری طبقه صده (از صد تدا نهصدد) را نمدایش مدیدادندد».
در بین علمای اسالمی هدم روا داشدته اسد ،

(نشاط ،1368 ،ص )266کاربرد عالیم و حرو

امروزه هم برخی از عالم ها و رموز کاربرد دارد و در همه علوم به کار میرود برای مثال عددد
( ،)هم چنین حساب سیاق (سیاقی) حرو

ابجد ،عقدد انامدل و غیدره کده در بدین معمدرین و

بازاریان در شمارش به کار می رود .در شعر فارسی هم به حرو

و رموز توجه شده اس

و این

نوع اصطالحات در شعر شعرای مورد بررسی ما هم دیده میشود.
مشهورترین این حرو  ،ابجد اس
کلماتی ساخته شده اس

که آحاد ریاضی در نماد چند حر

که از ترکی

آنهدا

خود را نشان میدهد این کلمات عبارتند از ابجد ،هوز ،حطدی ،کلمدن،

سعفض ،قرش  ،ثخذ ،ضظج در برابر حرو

الدف  1ب 2

 3د  4ه  5و  6ز 7

ح  8ط  9ی  10ک  20ل  30و الی ص  90ق  100و الی غ 1000
از آنجا که خ  60اس
ندددددام بددد د

که 30×20 600

بنابراین شاعری نام محبوب خود را چنین توصیف کرده اس

مدددددن اگدددددر ب رسدددددی

خ 600

در ادب فارسی از حرو

سددیبی اس د

نهدداده بددر سددر سددرو

خ  +سرو خسرو

بیشتر برای ساختن معما و مادهتاری استفاده کردهاندد کده بسدامد

باالی آن به شعر دوره بعد از مغول بر میگردد.

 4ــ انواع ادبی که از ریاضی استفاده کردهاند
در بین متون نظم و نثر به جرأت می توان گف

همه انواع ادبی اعم از آثار حماسی ،غندایی،

تعلیمی ،نمایشی ،داستانها و ...از علم ریاضی به طور مستقیم استفاده کردهاندد بده ویدژه در آثدار
شعری این کاربرد برجستهتر اس .
چنان که گفته شد چون اعداد و مقادیر عددی یا حرو

تنها راه تبدیل کیفی
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درک اس

بنابراین همه احساسات و عواطف برای به روز و ظهور به حر

و عدد نیازمندند.

 5ــ قالبها و آرایههایی که با ریاضی ارتباط دارند
قال های شعر سنتی فارسی از لحاظ شکلی و محتوایی و ساختار بدا علدم ریاضدی ارتبداط
مستقیم دارند .همه تقسیمات انواع ادبی و قال ها و آرایهها تابج علم ریاضی اسد  .اگدر اجدزای
اشعاری را که در قال های گوناگون سروده شدهاند بررسی کندیم مدیبیندیم کده اوالً وزن اشدعار
نظمی ریاضی دارند تعداد هجاها ،ارکان ،تساوی هجاها و ارکان س س نامگذاری ارکان به شدکل
مربج و مسدس و مثمن ،استفاده شکلی از نقطه و خط در عروض برای تقطیج و نظم موسدیقیایی
حاصل شده از وزن که از نظر مبنای علمی تابج فرمول و قدوانین ریاضدی اسد
اصلی فواصل و گامهای موسیقی بر مبنای عددی اس
ساختار اوزان شعری دخال

و ثاب

زیدرا سداختمان

میشود کده ریاضدی مسدتقیماً در

دارد .قرار گرفتن ردیف و قافیه در پایان مصراع و بی

و در نهاید

حاصل شدن قالبی که بر اساس اعداد و مقادیر به فرد ،دوبیتی ،رباعی ،غدزل بدا ابیدات مشدخص
عددی ،قصیده ،قطعه ،ترکی بند ،ترجیجبند و ...موج

پدیدار شدن نظم هنری خاصی میشود.

پیشینه تاریخی کاربرد حساب جمل ،لغز و معما در شعر فارسی
به نظر میرسد لغز و معما از پیشینهای کهن از ماده تاری و حساب جمل برخدوردار باشدند
دلیل این امر توجه عامه به چیستان (لغز) و معما میباشد .دانشپژوه در اثدر خدویش بده نقدل از
دیگران میگوید« :کهنترین چیستانهای جهان از فرهنگهای هلنی ـــ ودایدی و سدامی هسدتند»
(دانشپژوه ،1381 ،ص.)22
ایشان معتقد اس
نام یوش

فریان واخ

که در ادبیات کهن ایران در رسالهای از مجموعه ادبیات زبان پهلدوی بده
نمونهای از چیستانهای کهن آمده اس .

دانشپژوه سابقه چیستان را در شعر فارسی دری به رودکی میرساند و مدیگویدد نخسدتین
چیستانها در دیوان رودکی دیده میشود آنجا که میگوید:
لنددگ دونددده اسدد

گددوشنددی و سددخنیدداب

تیددددددزی شمشددددددیر دارد و روش مددددددار

پاس

گنددگ فصددیح اسدد

چشددمنددی و جهددانبددین

کالبددددد عاشددددقان و گوندددده غمگددددین

قلم
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معما هم مانند چیستان سابقهای کهن دارد .حتی پیدایی معما را به انددازه عمدر لغدز و عمدر
انسان دانستهاند ،زیرا معما مانند چیسدتان ریشده در ادب عامیانده دارد و ادب شدفاهی عامیانده از
انواع کهن ادب اس  .معما به معنی پیچیدگی گاه با معنای لغز آمیخته اس

و گروهدی برخدی از

لغزها را معما فرض کردهاند.
مرحوم همایی در فنون بالغ

معتقد اس

که معماگویی از قدیم در شعر فارسی بوده اس

امام نمونهای ذکر نمیکند .به نظر میرسد معما تا قرن هشتم آمیخته با لغز و بده عندوان ابهدام در
بیان و پیچیدگی در آوردن صف

موصوفی مورد توجه بوده اس .

او و کمال فن معما در فاصله قرن هشتم تا دهم اس

به گفته دکتر صفا« :افدرادی در ایدن

دو قرن کتاب هایی در زمینه معما و حل آن نوشتهاند یکی از این افراد مندوچهر تداجر ملقد
بدیج تبریزی شاگرد کمال خجندی شاعر معرو

قرن هشتم اسد

بده

کده کتداب «االحیدا فدی حدل

المعما» را نوشته اس ( ».صفا ،1371 ،ص)118
ماده تاریخ :سرودن ماده تاری به اشکال گوناگون هم سدابقهای بدس طدوالنی دارد .مرحدوم
سادات ناصری معتقدند« :در دیوانی منسوب به حررت امیرعلی (ع) سه بی

به طرز معمدا ذکدر

شده که نام حررت رسول از آن استخرا میشود( »...سادات ناصری،1367 ،ص)111
کتابهای بالغی و ادبی که به این بحث پرداختهاند:

الف) ترجمان البالغه
ب) حدائق السحرفی دقائق الشعر
) المعجم فی معاییر االشعار العجم
د) معیار االشعار
ه) بدایج االفکار فی صنایج االشعار
و) مدار البالغه
ز) دره نجفی
ح) هنجار گفتار
ط) فنون بالغ

و صناعات ادبی
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ی) فنون و صنایج ادبی دبیرستانها
کتابهای ادبی :غیر از کت

بالغی که به اختصار ذکر شد در منابج دیگری مانندد تدذکرههدا

(نصرآبادی ،نفایس الفنون و )...کتاب های تاری ادبیات (تاری ادبیدات دکتدر صدفا) کتدابهدای
مرجج (لغ نامه دهخدا ،معین ،غیاثالدین ،واژهنامه هنر شاعری و )...کتابهای در زمینده اندواع
ادبی و روش تحقیق در ادبیات (انواع ادبی شمیسا ،رزمجدو ،روش تحقیدق دکتدر غدالمرضدایی)
کتابهایی که در زمینه رموز و حرو

و فرقههایی که با حرو

و اعداد کار کردهاندد (حروفیده)

و اواخر یا اوایل دیوان برخی از شعرا به معما ،مادهتداری  ،لغدز توجده کدردهاندد کده مدا در ایدن
پژوهش از همه آنها بهره بردهایم.

علل رویکرد شاعران به علم ریاضی و مفاهیم آن
 1ــ توجه شاعران به علوم گوناگون
شاعران زبان فارسی را از نظر توجه به علوم میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
گروه اول شاعرانی هست ند که علدم آموختده و در یدک یدا چندد رشدته علمدی دوران خدود
تخصص داشته اند و به لق

حکیم یا دانشمند معروفند مانند ناصرخسرو ،نظامی ،خاقانی ،سنایی،

مولوی و حافظ.
گروه دوم شاعرانی هستند که به صراح

تحصیل و تخصص آنها اشارهای نشده اس

امدا

اصطالحات علمی را گاه در اشعار خود آورده اند مانند منوچهری ،مسعود سعد ،انوری ،ابنیمین،
کلیم کاشانی.
نظامی در خمسه ،اصطالحات گوناگون و درمانهای علم پزشکی را باز نموده اس :
چددون خددون در تددن ز عددادت بددیش گددردد

سدددددزای گوشدددددمال ندددددیش گدددددردد

(خسرو و شیرین ،ص )30
کسدددی کدددو را ز خدددون آمددداس خیدددزد

کدددی آسدددوده شدددود تدددا خدددون نریدددزد

(خسرو و شیرین ،ص )87

خاقانی هم بر پایه دانش ط

و نجوم خویش ابیات فراوانی سروده و اصدطالحات پزشدکی
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و نجوم را در آنها به کار برده اس  .در قصیدهای در مورد بیماری فرزندش میگوید:
سددیزده روز مدده چددارده شدد

تدد زده بددود

خط به خون باز همی داد طبی

از پدی جدان

خدددنگ اجددل انددداخ

سدد ر بدداز دهیددد

تدد

جان برون شد چه جوابی اس

خوش ار باز دهیدد

ایددن طبیبددان غلددط بددین همدده محتاالننددد

همدده را نسددخه بدریددد و بدده سددر بدداز دهیددد

نددوشدارو و مفددرح ک ده جددوی سددود نکددرد

هدددم بددددان آسدددی آسدددیمه نظدددر بددداز دهیدددد

نسددخه طددالج و احکددام بقددا کاصددل نداش د

هدددم بددده کدددذاب سدددطرالب نگدددر بددداز دهیدددد

سحر و نیرنج و طلسمات کده سدودی ننمدود

هددم بدده افسددونگر هدداروت سددیر بدداز دهیددد

هیکل و نشره و حرزی که اجدل بداز نداشد

هددم بددده تعویدددذگدددر شدددعوذهگدددر بددداز دهیدددد

آن زکال آب و س ندی که عدرض دفدج نکدرد

هدددم بددددان پیدددر زن مخرقددده خدددر بددداز دهیدددد

قرایدددان

هدددم بددده قدددرادم تسدددبیح شدددمر بددداز دهیدددد

رشدددته پدددر گدددره و مهدددر تددد

(خاقانی ،ص)162

سنایی در حدیقه با استفاده از علوم شرعی به توحید خداوند میپردازد و چگونگی هستی و
آفرینش را شرح میدهد:
همددده از صدددنج اوسددد

کدددون و فسددداد

همددددددده ازو و بازگشددددددد

بددددددددو

اختیددددار آفددددرین نیددددک و بددددد اوسددد

خلددق را جملدده مبدددأ اسد

و معدداد

خیدددر و شدددر جملددده سدددر گذشد د

بددددو

باعدددف نفدددس و مبددددع خدددرد اوسددد

مولوی در سرتاسر مثنوی با اصطالحات ط  ،نجوم ،فلسفه ،کالم و عرفان به بیان عقایدد و
نظرات خویش پرداخته اس  ،در حکای

مرد بقال و طوطی میگوید:

از قیاسدددددش خندددددده آمدددددد خدددددل را

کددو چددو خددود پنداشدد

کدددار پاکدددان را قیددداس از خدددود مگیدددر

گرچددده ماندددد در نوشدددتن شدددیر و شدددیر

گمدددراه شدددد

کدددم کسدددی ز ابددددال حدددق آگددداه شدددد

آن مندددددافق بدددددا موافدددددق در نمددددداز

از پدددددی اسدددددتیزه آیدددددد ندددددی نیددددداز

در نمددددداز و روزه و حدددددج و زکدددددات

بددددا منددددافق م منددددان در بدد درد و مددددات

جملددده عدددالم زیدددن سدددب
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م مندددددان را بدددددرد باشدددددد عاقبددددد

بددددر منددددافق مددددات اندددددر آخددددرت

حسددددن دنیددددا نردبددددان ایددددن جهددددان

حددددددس دینددددددی نردبددددددان آسددددددمان

صدددح

ایدددن حدددس بجوییدددد از طبیددد

صدددح

صدددح

ایدددن حدددس ز معمدددوری تدددن

صددددح

آن حدددس بخواهیدددد از حبیددد
آن حددددس ز ویرانددددی بدددددن

راه جدددان مدددر جسدددم را ویدددران کندددد

بعدددددد از آن ویراندددددی آبدددددادان کندددددد

کددددرد ویددددران خاندددده بهددددر گددددنج زر

وز همددددان گددددنجش کنددددد معمددددورتر

نهدددد

ایددن کدده گفددتم هددم ضددرورت مددیدهددد

کدددار بدددی چدددون را کددده کیفیددد

(مثنوی ،ص )15

این شاعران که از نظر نامگذاری دورههای سبکی به سدبک عراقدی تعلدق دارندد و غالبداً بدا
عنوان حکیم نامیده شدهاند مدرسهای هستند که از علوم گوناگون روز به شکلهدای مختلدف در
آثار خویش استفاده کردهاند ،اینها از آمیختن هنر و اندیشه ابیاتی ساختهاند که دسترسی به آنهدا
به این سادگی امکان ندارد باید شعر را خواند و در آن تأمل کرد به اصدطالحات مختلدف توجده
کرد تا معنی و مرمون آن را به دس

آورد .این شاعران از شعر برای بیان مسأله و حل کردن آن

نتیجهگیری استفاده میکنند ،به نظر میرسد راه جدیدی برای بیان مسائل علمی یافتهاند که بدا راه
اندیشمندان و دانشمندان علوم گوناگون تفاوت دارد.

 2ــ ریاضی مادر علوم
ریاضیات به عنوان یکی از امهات علوم هم از سایر دانشها تأثیر پذیرفتده اسد

و هدم بدر

علوم دیگر تأثیر گذاشته اس  .یکی از دالیل ابهام و دشواریابی شدعر فارسدی کداربرد واژگدان و
مفاهیم ریاضی در آن اس .
کاربرد اعداد صحیح ،ترکیبی ،کسری ،حساب ابجد ،عقد انامل ،جذر اصدم ،مجدذور و ...در
شعر فارسی نشانگر توجه شاعران بزرگ ما و میزان اطالع آنان از علم ریاضی اس .
رودکی (عدد صحیح):
از شددددمار دو چشددددم یددددک تددددن کددددم

وز شدددددمار خدددددرد هدددددزاران بدددددیش
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چهدددار چیدددز مدددر آزاده را زغدددم بخدددرد

تن درس

و خوی نیدک و ندام نیدک و خدرد

نظامی( :عدد ترکیبی)
بدددا جبدددروتش کددده دو عدددالم کدددم اسد د

اول مددددا و آخددددر مددددا یددددک دم اسدد د

(مخزناالسرار ،ص)10

مسعود سعد( :عدد کسری)
صددددد یددددک ز مدددددح او نشددددود گفتدددده

گددددر در دهددددان هددددزار زبددددان باشددددد

(مسعود سعد ،ص)116

خاقانی:
ربددددج مسددددکون ز شددددکر پددددر کددددردی

هددددم نشددددد گفتدددده عشددددری از اعشددددار

(خاقانی ،ص)26

انوری( :عدد مبهم)
پدددیش تدددو بدددر سدددبیل خدددرا آورد قرددا

هدددر و آورد ز انددددک و بسدددیار روزگدددار

(انوری ،ص)172

مقادیر:
بددددر سددددنگ قناعدددد

ار عیدددداری داری

از نیددددک و بددددد جهددددان کندددداری داری

(انوری ،ص)1032
چددو شددادیم ز درمسددنگ داده بددود فلددک

روا بددود کدده کنددون غددم دهددد بدده پیماندده

(مسعود سعد ،ص)623

 3ــ تبدیل مفاهیم کیفی به کمی
از آشکارترین راههای تبدیل مفاهیم کیفی به کمی استفاده از مقادیر و شمار اسد  .شداعران
فارسی زبان هم از دیرباز با استفاده از اعداد ،شمار و مقدار ،مقادیر وزنی و حجمی ،اصدطالحات
علم ریاضی و هندسه کوشدش کدرده اندد تجدارب شدعری و احساسدی خدود را کمدی کنندد کده
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نمونههایی درباره اعداد صحیح و کسری و اعشاری و چهار عمل اصلی گفته شد.
اما بارزترین شکل استفاده از ریاضدی و کداربرد آن در شدعر و ادب اسدتفاده از حسدابهدا
گوناگون (ابجد ،سیاق ،انامل و )...مادهتاری و چیستان اس  .ذهن انسان مفاهیم دستهبندی شدده
را بهتر نگه میدارد بنا بر این شاعران برای بیان تجارب هنری و تبدیل کیفیات به کمیات اشعاری
سروده و تاری رخدادها ،تألیف کتابها و تولد و مرگ اشخاص را بدا مقدادیر کمدی ریاضدی یدا
مقدار حروفی آنها بیان کردهاند.

 4ــ ثبت حوادث و وقایع
یکی دیگر از علل رویکرد شاعران به حساب جمل و اسدتفاده از مفداهیم و مقدادیر ریاضدی
ثب

حوادث و وقایج اس  .انسان نسب

به خودش حساس اس  .دوسد

دارد آثدار و ابدزارش

بماند و از او به نیکی یاد کنند ،آثار ساخته بشر تاریخی دارد و آنچه این آثار را تخری
(حوادث) هم مهم اس
جه

آنچه دس آوردهای بشر را مورد تهدید قرار داده اسد

عبرتآموزی و اطالعرسانی مهم بوده اس

میکندد

بدرای بشدر از

تا تاری تکدرار نشدود و دسد آوردهدایش را

ویران نکند.
 5ــ اطالعرسانی
امروزه اطالعرسانی از سوی مراکز خاصی صورت میگیرد که یا وابسته به دول هدا هسدتند
یا از طر

شرک ها و بنگاههای خصوصی حمای

میشوند .در گذشته به دلیل عددم ابزارهدای

مناس  ،شعر و شاعران از ارکان اصلی اطالعرسانی بودهاند ،قصایدی کده در دورههدای مختلدف
شعر فارسی به وجود آمده اس
شکس  ،به تخ

حجم بسیاری از آنها مربوط بده موضدوعاتی مانندد پیدروزی و

نشستن یا برکنار شدن شاهان و امرا ،توصیف عملکردها و خصایص ظاهری و

باطنی فرمانروایان یا تبلیغ مسالک و مرامهای مذهبی و سیاسی اس .

 6ــ هنرنمایی
شعر فارسی در قال ها و انواع گوناگونی سروده شده اسد

غالبداً قالد هدا مظدرو

ندوع

خاصی از شعر بوده اند برای مثال دو بیتی و رباعی برای مرامین اخالقی ،اجتماعی و غزل بدرای
مسائل عاشقا نه و عارفانه ،قصیده و قطعه بدرای مددح و هجدا و فدتح و شدکوی و مثندوی بدرای
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داستانهای رزمی و بزمی به کار رفتهاند.
برخی شاعران کوشش کردهاند در همه این زمینهها طبج آزمایی کنند و گروهدی در یدک یدا
چند مورد موفق بودهاند .یکی از راههای هنرنمایی اسدتفاده از حسداب جمدل ،مقدادیر و مفداهیم
ریاضی ،ساختن معما ،لغز و مادهتاری بوده اس .
تفنن در لغ نامه های امروزی به معنای سرگرمی و تفریح و تفر آمده اسد

امدا مندوچهر

دانشپژوه در «تفنن ادبی» میگوید این معنی اولینبار در فرهنگ «ناظم االطباء» نفیسی آمده اس
در صورتی که قبل از آن به معنی گونه گونگی و تنوع به کار رفته اس ( .دانشپژوه ،ص)8
پس تفنن به معنای وق

گذرانی نیس

بلکه تفنن گونه گونگی در هنر و شعر اس

یدا بده

عبارت بهتر مادهتاری  ،معما و چیستان هم جزء انواع ادبی محسدوب مدیشدوند و حاصدل ذهدن
تنوع خواه بشر اس

و یکی از شاخههای هندر شدعر اسد

و سدرایندگان آن هنرمنددان شداعری

هستند که با ساختن مرامین جدید از مفاهیم ریاضی استخدام دیگری به عمل آوردهاند.
با این تعریف خود شعر هم نوعی تفنن اسد  ،تفدنن در جهد

تکامدل حداالت و صدفات

انسانی و مادهتاری و چیستان و معما هم در کنار انواعی مانند حماسه ،شکوهی شدعر اخالقدی و
رثإ قرار میگیرد.

 7ــ سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت
امروزه با پیشرف

علوم رفتاری مانند روانشناسی ثاب

شده اسد

برای رشد جنبه جسمی و دهنی و روانی و عداطفی انسدان الزم اسد
موج

و برخدی از سدرگرمیهدا

آموزش و یادگیری هم میشوند.
انسان از دیرباز برای پر کردن اوقات فراغ

اس

کده ورزش و سدرگرمی

خویش و لدذت بدردن از عمدر کوشدش کدرده

با ابزارهایی برای خود سدرگرمی ایجداد کندد .ایدن سدرگرمیهدا مثدل :ورزش ،موسدیقی و

حرفه های هنری مانند نقاشی ،مجسمهتراشی ،منب  ،شیشدهگدری ،دوخد
هنری افزون بر آن که ممکن اس

به صورت حرفه در آید در حقیق

و پدیددآوردن اشدیاء

نوعی سرگرمی اسد

کده

منجر به خلق آثار هنری میشود.
شعر در کنار سایر هنرها که امروزه به هنرهای هف گانده مشدهورند رتبده اول را دارد زیدرا
 فصلنامه علمیترویجی زبان و ادبيات فارسی  سال چهارم شماره 15

  114علل رویکرد شاعران به حساب جمل ،ماده تاریخ،

شعر مخصوص انسان اس

و سایر موجودات نمیتوانند به خلق این هندر ب ردازندد .بدرای مثدال

موسیقی توسط اشیاء دیگر و حتی پرندگان قابل تولید اس

اما شعر فقط از انسان ساخته میشود

پس شعر از لوازم زندگی بشر اس  .انسان همه عواطدف و احساسدات خدود را در قالد
میریزد و بدین وسیله با دیگران ارتباط برقرار میکند ،شعر نیاز روحی بشدر اسد
شعر به تفریح و سرگرمی ب ردازد آن هم برآوردن یکی از نیازها اسد
گرف

شدعر

اگدر توسدط

و نبایدد آن را دسد

کدم

زیرا اگر نیازها برآورده نشوند انسان تک بعدی نمی تواند زندگی طبیعی و مطلوب داشدته

باشد.
یکی از انواع شعر که موج

سرگرمی و تفریح و برآوردن کنجکاوی انسان اس

پدرداختن

به فن معماسازی ،لغزگویی و ساختن مادهتاری اس .

 9ــ به بنبست رسیدن شعر و وقتتلف کردن
برخی عقیده دارند که شعر رسمی فارسی تا قرن نهم از اصدال
خاتم الشعرای فارسی اس

برخدوردار اسد

و جدامی

و بعد از جامی شعر ما به درجه قبلی خود نمیرسد بنا بر ایدن ارزش

مطالعه و تعمق ندارد زیرا شعر سبک و سس

میشود.

توجه طبقات و اقشار مختلف مردم به شعر بعد از قرن نهم موج

شد اندواعی از شدعر در

میان سایر انواع رشد چشمگیری بیابد و برجسته شود که از آن میان معماسرایی بود ،چدرا از بدین
معما و لغز و ماده تاری  ،در این دوره معما رونق بیش از حد یاف
زمینه نوشته شد؟ دلیل این امر آن اس

و کتدابهدایی حتدی در ایدن

که لغز توسط شاعران خراسانی و عراقدی بده حدد کمدال

خود رسیده بود و مادهتاری هم مورد طبجآزمایی قرار گرفتده بدود امدا معماسدازی انددکی مدورد
واقج شده بود و جا داش

غفل

در این زمینه طبجآزماییهایی صدورت گیدرد اگرچده در برخدی

زمینهها به افراط کشیده شد همان سرنوشتی که شعر سبک هندی در نهای
اما باید قبول کنیم که محصول زبان و زمان اسد
خواس

به آن دچار شد.

و شدعر معماگونده هدم پاسدخی بده ایدن

زمان بود حال چه امروز پذیرفته شود یا آن را وق تلف کردن بدانند که عمدر انسدان را

هدر داده اس .
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اهمیت و فایده رویکرد شاعران به حساب جمل:
 1ــ پاسداشت آثار نیاکان
زندگی بشر ،حوادث و رویدادهای پیرامون او ،چه با عملکرد منفی و زش
غارتها ،ظلم و ستم شاهان و سالطین و چه با عملکرد مثب
مدارس ،مراکز فرهنگی و علمی تألیف کت
اس  .ثب
موج

مانند جنگهدا،

و مطلوب مثل ایجاد بناها ،تأسیس

و رساالت در زندگی حال و آینده بشدر قابدل تأمدل

و ضبط این رویدادها در قال های هنری شعر و باقیماندن آنها برای نسلهای آینده
پندپذیری ،عبرت و الگوگیری اس .

هنگامی که رودکی مرگ شهید بلخی را چنین میسراید:
از پدددددددیش

و آن مددددا رفتددددهگیددددر و مددددیاندددددیش

کددددددداروان شدددددددهیدرف

از شددددمار دو چشددددم یددددک تددددن کددددم

وز شدددددمار خدددددرد هدددددزاران بدددددیش

هم تازیانهای به خود میزند که انسان فانی اس

و هم قدر و منزل

او را ار مینهد.

اگر اشارات تاریخی و هنری امروز به ما نمی رسید متوجه بسیاری از عناصر پیشینه فرهنگی
خود نبودیم .پس میتوان گف

رویکرد شاعران به مقوله چیستان و معما و مادهتاری اگدر حتدی

احساسی و عاطفی و موسیقیایی قابدل توجیده نباشدد امدا از جهد
نسلهای بعد حائز کمال اهمی

انتقدال داندش و فرهندگ بده

اس .

 2ــ تاریخ و باستانشناسی
از آنجا که گاه مورخان در خدم
و متون تاریخی نیامده اس

کت

دربارها و عناصر قدرت بودهاند زوایای تاریک تاری در

اما ایدن نقداط باریدک و فرامدوش شدده در متدون ادبدی دیدده

می شود .برای مثال سعدی در گلستان و بوستان ضمن مدح امرا و فرمانروایان معاصر غیر مستقیم
آنها را به تدبیر و تواضج و علمآموزی و عدل و داد دعوت میکند و سرگذش
با رعی

ظالمدانی را کده

به عدل رفتار نکردهاند بازگو میکند .اشارات تاریخی معماها و مادهتداری هدا مدیتواندد

نقش م ثری در تحقیقات و کاوشهای باستانشناسی داشته باشد.

 3ــ آموزش
در بررسی انواع ادبی به ندوعی ادبدی بده ندام ادب تعلیمدی برمدیخدوریم .در ادب تعلیمدی
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موضوعاتی قابل آموزش توسط شعر یا نثر توسط دوستداران و نوآموزان تعلیم داده مدیشدود .در
تعریف آن گفتهاند« :اثری اس

که دانشی (چه عملی و چه نظری) را برای خواننده تشریح کندد،

یا مسائل اخالقی ،مذهبی ،فلسفی را به شکل ادبی عرضه دارد( ».شمیسا ،1370 ،ص)285
در بررسی معماها و لغزها و مادهتاری ها در مییابیم که برخی از آنها ادب تعلیمی هسدتند
یعنی دانشی یا تعریفی از شی ،ابزار و پدیدهای را مورد توصیف قرار میدهند.

نمونههایی از مادهتاریخ ،لغز ،معما
 1ــ ماده تاریخ
مادهتاری به شکلهای زیر دیده میشود:
و ارقام

الف) ذکر تاری به صورت حرو
تاری فوت هالکوخان مغول:

چون هوالکدو ز مراغده بده زمسدتان گده شدد
سال بر ششصد و شص

یکشدنبه

و سه ،ش

کددرد تقدددیر اجددل نوبدد
کددده شددد

عمددرش آخددر

ندددوزدهم بدددد ز ربیدددجاآلخدددر

(خواجه نصیرالدین طوسی)

ب) ذکر تاری به حرو
حرو
حرو

ابجد

ابجد مقادیر عددی  28حر

ابجد را دو بی

چنین سروده اس :

یکددان شددمار ز ابجددد حددرو
ولیدک از قرشد

تددا حطددی

تدا ضددظج شدمر صدد صددد

در این شیوه شاعر حرو

پس از آنگه از کلمن ده ده اس

تدا سدعفص

به غین چون برسی یک هدزار وان مسدتخلص

ابجد به شکل منفرد تاری را ذکر میکند .قدیمیترین نمونه ایدن

مورد بیتی از قصیده مسعود سعد اس
غزنوی به حکوم

عربی اس  .ابونصر فراهی در نصابالصدبیان ترتید

درباره منصدوب شددن سدیفالدولده محمدودبن ابدراهیم

هند در سال ( 469ه.ق)

کددده پادشددداهی صددداحبقران شدددود بددده جهدددان

چو سال هجرت بگذش

«تی» و «سین» و سه «جیم»

(حساب جمل ،ص یا)
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که معادلهای «ت» و «س» و سه « » برابر  469اس .
در شکل دیگر با ترکی
عددی آن کلمه یا ترکی

حرو

کلمهای ساخته میشود یا ترکی

یدا جملدهای کده مقدادیر

یا جمله سال آن پدیده اس .

حجددددددهالحددددددق ابددددددوعلی سددددددینا

در «شددجج» ( )372آمددد از عدددم بدده وجددود

کددرد جملدده علددوم

در «تکددز» ( )427کددرد از ایددن جهددان بدددرود

در «شصددا» ( )391کس د

(تفنن ادبی ،ص )128

ادی

المالک فراهانی تاری تأسیس و انقراض خالف
آل عبددددداس را بددددده «قلددددد » رسدددددید

دولددددد  ،از کوشدددددش ابدددددو مسدددددلم

و چدددار سدددال شددددند

ملددددک را خواجدددده ،خلددددق را مددددنعم

پددددس قرددددای الهددددی آمددددد پددددیش

گشددد

محدددرم بددده نقطدددهیدددی مجدددرم

خدددددوار و مددددددهون شددددددند و «مدددددن

یهدددددددددن اک مالکددددددددده مکدددددددددرم»

دولتشدددددان

چدددددرخ بدددددر کندددددد دم ز مستعصدددددم

پانصدددد و بیسددد

ماندددددد تددددداری سدددددل

قل

بنیعباس را چنین سروده:

132

دم مستعصم کنده 656
(تفنن ادبی ،ص )128
مادهتاری فوت حافظ:
چدددراغ اهدددل داندددش خواجددده حدددافظ

کدددده شددددمعی بددددود از نددددور تجلددددی

مندددزل

بجددددو تدددداریخش از «خدددداک مصددددلی»

چدددو در خددداک مصدددلی یافددد

خاک مصلی 791
(تفنن ادبی ،ص )129
) ذکر تاری در جملهها و واژههای معنیدار
تاری وفات صائ :
شد صائ

از ایدن جهدان ویدران صدد حیدف

زان در ثمدددین بحدددر عرفدددان صدددد حیدددف
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گفتنددددد بدددده نالدددده بلددددبالن تدددداریخش

«ای حیددف از آن هددزار دسددتان صددد حیددف»

( 1088ه ق)
(تفنن ادبی ،ص )130

 2ــ لغز
لغز چنان که گفته شد در فارسی چیستان ندام دارد و بدر شدمردن اوصدا
شنونده و خواننده صاح

چیدزی اسد

تدا

ذوق و با استعداد به آن چیزی پدی ببدرد و شدرط زیبدایی آن شدیوایی

الفاظ و آوردن معنای دقیق اس .
منوچهری دامغانی ،شعر مشهور عصر غزندوی در قصدیدهای کده مددح ملدکالشدعرا دربدار
محمود ،عنصری سروده اس

تا موجبات رضای

خاطر شاعر قدرتمند و متنفذ دربدار را فدراهم

آورد مدیحه خود را با لغز «شمج» آغاز میکند که مشدهورترین «لغدز» طدوالنی در شدعر فارسدی
اس .
ای نهدداده بددر میددان فددرق جددان خویشددتن

جسم ما زنده به جدان و جدان تدو زندده بده تدن

هر زمدان روح تدو لختدی از بددن کمتدر کندد

گددویی اندددر روح تددو مرددمر همددی گددردد بدددن

گر نیی کوک

چرا پیدا نگردی جدز بده شد

کددوکبی ،آری ،ولددیکن آسددمان توسدد

مددوم

ور نیی عاشدق چدرا گریدی همدی بدر خویشدتن؟
عاشددقی ،آری ،ولددیکن هسدد

معشددوق

لگددن

پیرهن در زیر تن پوشدی و پوشدد هدر کسدی

پیرهن بدر تدن تدو تدن پوشدی همدی بدر پیدرهن

چون بمیری آتش اندر تدو رسدد زندده شدوی

چددون شددوی بیمددار بهتددر گددردی از گددردن زدن

تا همی خندی همی گریی و این بس نادر اسد

هم تو معشوقی و عاشدق هدم بتدی و هدم شدمن

در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی نیز چیستان آمده اس  .در داستان زال ،آنگداه کده زال
از دختر شاه کابل ،مهراب خواستگاری میکند مهراب پادشاه کابل موبدان را مأمور میکند کده بدا
طرح معمایی هوش زال را بیازمایند:
بخوانددددددد آن زمددددددان زال را شددددددهریار

کدددزو خواسددد

کدددردن سدددخن خواسدددتار
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نشسدددددددتند بیددددددددار دل بخدددددددردان

همددددددان زال بددددددا نددددددامور موبدددددددان

بدددددان تددددا ب رسددددند ازو چنددددد چیددددز

سددددخنهدددددای بنهفتدددده در پدددددرده نیدددددز

ب رسدددددددددید از او زال زر موبددددددددددی

ازیدددددن تیزهدددددوش راه بدددددین بخدددددردی

سددددمی

شددداداب و بدددا فرهدددی

کدددده دیدددددم ده و دو درخدددد

کددده رسدددته اسددد

از آن بددددرزده هددددر یکددددی شدددداخ سددددی

نگددددددردد کددددددم و بددددددیش در پارسددددددی

کددددای سددددرفراز

دو اسددددددم گرانمایدددددده تیددددددز تدددددداز

یکددددی زان بدددده کددددردار دریددددای قددددار

یکدددددی چدددددون بلدددددور سددددد ید آبددددددار

بجنبدددددد و هدددددر دو شدددددتابندهاندددددد

همدددددان یدددددکدگدددددر را نیابنددددددهاندددددد

کددان سددی سددوار

کجدددددا بدددددر گذشدددددتند بدددددر شدددددهریار

چدددون بنگدددری

همدددان سدددی بدددود بددداز چدددون بشدددمری

دگددددر موبدددددی گفددد

سدددیگر چنددین گفدد
یکدددی کدددم شدددود راسدد

 3ــ معما
تعیمه در لغ

به معنی کور کردن ،پوشیده گفتن و معما ساختن آمده اس  ،تعیمده در شدعر

فارسی نوعی آرایه ادبی محسوب میشود .در کت
اس

بالغی گذشتگان تعیمه شامل لغز و معما بوده

اما بعد از رشیدالدین اینک نمونههایی که برای لغز و معما آوردهاند بین آنها تفداوتهدایی

قائل شدهاند.
اینک نمونههایی از معما با تعریف فوق از تذکره نصرآبادی بیان میشود.
جامی به اسم هارون:
برون آر از معما گفد

ندامم آن بد

مدوزون

همین ها بود و بس آن دم که آمد نام او بیرون

(ص )499

ها  +رون هارون
به اسم بدر:
چون بگرداند قبا ناکس نداند نام وی

حاسد احوال بنام او برد فیالحال پی

(همان)
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  120علل رویکرد شاعران به حساب جمل ،ماده تاریخ،

قبا که بگردد ابلق میشود و احوال ابلق را بدر میبیند.
در تذکره نصرآبادی معماهای گوناگونی به این شکل آمده اس .
نوع دیگری از معما که معما به طریق نس
عددی حرو

نامیده میشود ،در اینگونه سراینده نسب

واژه مورد نظر خود را به حساب جمل با مفاهیم و محاسبات ریاضی بیان میدارد

در این معما شنونده باید با محاسبات ریاضی به جواب معما دس

یابد.

معما به اسم رشید:
نام یارم چار حر
حر

اس

ای برادر

رابج خمس عشر حر

از

اول

مورد نظر جواب معما به دس

ره

حر

نوع سومی هم معما دارد که معما به طریق غیر نسب
بیانی ویژه حرفی را به حساب جمل در قال

نسب
ثالف

بگویم
عشر

گر
حر

بدانی
ثانی

نامیده میشود .در اینگونه سراینده با

معما بیان میدارد و از ترکی

آن حر

با واژه

خواهد آمد.

از نام خسرو:
نام

ب

من

ز

غای

لطف

سی

بیس

نهاده

بر

سر

سرو

که  30×20ششصد برابر با (خ) میباشد.
بنا بر این در یک تقسیمبندی میتوان معما را به دو گونه کلی تقسیم کرد:
1

ــ

معمایی که بدون استفاده از حساب جمل و ریاضی مجهولی را طرح میکند که از

طریق معلومات باید به آن رسید و تفاوتش با لغز در این اس

که س ال نمیپرسد و توصیفات

شی را بیان نمیکند.
 2ــ معماهایی که به نوعی با ریاضی و حرو

ابجد و حساب جمل ساخته میشوند و برای

حل آن ها با محاسبات و استفاده از مفاهیم ریاضی باید به جواب رسید خواه در کلمه یا حر

یا

جمله قرار گرفته باشد.
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نتیجه
در بررسی علل رویکرد شاعران به علوم گوناگون مانند ریاضی ،نجوم ،پزشکی ،عرفان ،فقه،
فلسفه و ...در مییابیم برخی از شاعران زبان فارسی به دلیل اطالع و تخصص در این زمینهها از
ذخایر ذهنی خویش استفاده کرده و اصول و مفاهیم دانشهای مختلف را در شعر خود به کار
بردهاند .دانش ریاضیات به عنوان مادر سایر دانشها به شکلهای گوناگون بیش از سایر دانشها
آگاهانه در شعر فارسی کاربرد دارد.
در این پژوهش با بررسی اشعاری که از این عوامل استفاده کردهاند نتیجه میشود که این
رویکرد شاعران میتواند در محورهای زیر خالصه شود:
 1ــ تبدیل مفاهیم و مرامین کیفی به کمی برای تثبی
 2ــ ثب

در ذهن

حوادث و وقایج

 3ــ اطالعرسانی و آگاهیبخشی در مورد حوادث و اتفاقات اجتماعی و سیاسی
 4ــ هنرنمایی و استفاده از ابزارهای سایر علوم در ادبیات
 5ــ تفنن و سرگرمی برای پرکردن اوقات فراغ
 6ــ رسیدن شعر به بنبس

و عدم خالقی

هنری و ادبی

منابع و مآخذ
 1د انوری ،دیوان .به اهتمام محمدتقی مدرس رضوی .تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.1347 ،
 2د زنجانی ،برات .احوال و آقار و شرح مخزناالسرار .تهران :دانشگاه.
 3د خاقانی ،دیوان .به کوشش سید ضیاءالدین سجادی .تهران :زوار.1368 ،
 4د دانشپژوه ،منوچهر .تفنن ادبی در شعر فارسی .تهران :طهوری.1380 .
 5د دریاگش  ،محمد رسول .صائب و سبک هندی .تهران :طهوری.1380 .
 6د خرمشاهی ،بهاءالدین .حافظ نامه .تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.1366 ،
 7د دهخدا ،علیاکبر .لغتنامه .م سسه لغ نامه .تهران.
 8د رزمجو ،حسین .انواع ادبی.مشهد آستان قدس.1370 ،
 9د سادات ناصری ،فنون و صنایع ادبی .تهران :انتشارات آموزش و پرورش .سال دوم و سوم دبیرستان.1367 .
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 10د سجادی ،سید جعفر .فرهنگ معارف اسالمی .تهران :شرک

م لفان و مترجمان ( 4جلد).

 11د سعدی ،گلستان .به کوشش خلیل خطاب رهبر .تهران :صفی علیشاه.1362 ،
 12د سعدی ،بوستان .به تصحیح غالمحسین یوسفی .تهران :خوارزمی.1363 ،
 13د سنایی ،ابوالمجد مجدودبن آدم .حدیقهالحقیقه .به کوشش مدرس رضوی .تهران :دانشگاه .1368
 14د شفیعی کدکنی ،محمدرضا .صور خیال در شعر فارسی .تهران :آگاه.1372 ،
 15د شمس قیس رازی ،المعجم فی معابیر االشعار المعجم .به تصحیح قزوینی .تهران :زوار.1360 ،
 16د شمسیا ،سیروس .انواع ادبی .تهران :باغ آینه .1370
 17د شمسیا ،سیروس .کلیات سبکشناسی .تهران :فردوس.1378 ،
 18د صدری ،مهدی .حساب جمل در شعر فارسی .تهران :نشر دانشگاهی.1378 ،
 19د صفا ،ذبیحاله .تاریخ ادبیات ایران .تهران :فردوس 7 ،مجلد.1371 ،
 20د طوسی ،خواجه نصیر .معیار االشعار .ویراسته معظمه اقبالی .تهران :وزارت ارشاد.1370 ،
 21د فرخی سیستانی ،دیوان .به کوشش محمد دبیر سیاقی .تهران :زوار.1363 ،
 22د کسایی ،اشعار .به کوشش مهدی درخشان .تهران :دانشگاه.1364 ،
 23د مسعود سعد ،دیوان .به کوشش دکتر مهدی نوریان .اصفهان :کمال( ،دو مجلد).1364 ،
 24د معین ،محمد .فرهنگ فارسی .تهران :امیرکبیر.1371 ،
 25د منوچهری ،دیوان .به کوشش محمد دبیر سیاقی .تهران :زوار.1363 ،
 26د مولوی ،مثنوی .تهران :امیرکبیر.1366 ،
 27د میرصادقی ،میمن  .واژهنامه هنر شاعری .تهران :کتاب ممتاز.1373 ،
 28د نشاط ،محمود .شمار و مقدار در زبان فارسی .تهران :امیرکبیر.1368 ،
 29د ناصرخسرو ،دیوان .به اهتمام مینوی .محقق .تهران :م سسه مطالعات اسالمی.1357 ،
 30د نصرآبادی ،تذکره .به کوشش وحید دستگردی .تهران :فروعی ،بیتا.
 31د نظامی ،کلیات خمسه .تهران :امیرکبیر.1366 ،
 32د نوایی ،علیشیر .تذکره مجالس النفایس .به کوشش علیاصغر حکم  .تهران :منوچهری.1363 ،
 33د وطواط ،رشیدالدین ،حدائقالسحر .به تصحیح عباس اقبال آشتیانی .تهران :طهوری و سنایی.1362 ،
 34د همایی ،جاللالدین .فنون بالغت و صناعات ادبی .تهران :طوس.1364 ،
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